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У статті проаналізовано участь Церков Київської традиції (до них відносимо УГКЦ, УПЦ МП, УПЦ КП,
УАПЦ) у процесах переходу українського суспільства від тоталітарного до демократичного устрою. У цьому
періоді відбувся розпад Радянського Союзу, здобуття Україною незалежності та масштабна демократична
Помаранчева революція. Безперечно, як і українські Церкви долучилися до цих подій, так і самі суспільнополітичні перипетії мали вплив на формування ідентичності та позиціонування багатьох християнських
конфесій. Автор розглядає роль УГКЦ та УАПЦ у процесах національного піднесення та утвердження
української державності кінця 80-х рр. XX ст. З огляду на те, релігійний чинник відіграв свою важливу роль у
розпаді тоталітарної держави та утвердження Української державності. На початках незалежності перед
суверенною Україною постає шлях геополітичного вибору, зрештою терези переважають на бік європейської
інтеграції, яка поступово починає відігравати важливу роль у формуванні зовнішньої політики держави. Автор
з’ясовує культурні та релігійні причини геополітичного вибору більшості українців. У статі одним із висновків
є той факт, що українські Церкви безперечно потрапляють у поле геополітичного протистояння, одні з них
обирають шлях підтримки євроінтеграційного процесу; інші ж навпаки наводять аргументи на користь
проросійського вектору. Це цивілізаційне протистояння у суспільстві призвело до Помаранчевої революції. У
міру інтеграції Церков у суспільне життя, можна спостерігати їхнє заангажування у події на Майдані 2004 р.
Події Помаранчевої революції сприяли пожвавленню демократичних процесів в Україні. А здобутий церквами
досвід участі у суспільно-політичних перипетіях допоміг покращити комунікацію між церквами, переосмислити
свої взаємини із державою та формувати нові відносини із суспільством.
Ключові слова: УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ МП, УГКЦ, ВРЦіРО, євроінтеграція, екуменізм, Помаранчева
революція.
Постановка проблеми: Після розпаду Радянського
Союзу і здобуття державної незалежності Україна
опинилась перед проблемою суспільно-політичного
самовизначення, яке осмислює в контексті свого
європейського вибору. Від кінця 1980-х рр. вона
проходить складний шлях до побудови демократичного суспільства, де визнається свобода слова та
совісті, гідність людини та інші цінності, на яких
сформовані сучасні європейські держави. Прагнення
асоціації з Європейським Союзом (ЄС) є дієвим
інструментом стимулювання демократичних реформ в
Україні та вибору нею свого зовнішньополітичного
курсу. Неабияку роль у суспільно-політичних
трансформаціях відіграє Церква. В Україні –
насамперед, традиційні церкви, які впродовж кінця
1980-х рр. до 2005р. все активніше впливали на її
суспільне і духовне життя. Йдеться про Українську
Православну Церкву Московського Патріархату (УПЦ
МП), Українську Православну Церкву Київського
Патріархату (УПЦ КП), Українську Автокефальну
Православну Церкву (УАПЦ) та Українську ГрекоКатолицьку Церкву (УГКЦ). Помітно інтегруючись у
суспільні процеси та утверджуючи свій авторитет ці
церкви не могли залишатися осторонь геополітичних
устремлінь України. У представленому дослідженні
будуть розкриті відносини між Церквою та
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Українською державною в їх співпраці на шляху
переходу від тоталітаризму до демократії.
Аналіз останніх досліджень та публікацій:
Дослідження тематики, яка представлена у нашому
напрацюванні, проаналізована у працях українських
дослідників: Анатоля Камінського «На перехідному
етапі», у якій автор аналізує участь церков та
національних рухів у процесі становлення Української
державності [Камінський, 1990], Тараса Бублика, який
аналізує демократичні методи боротьби за легалізацію
УГКЦ [Бублик, 2014], Олега Муравського, який
розглядає питання відновлення УАПЦ [Муравський,
2008] та інші. Окремі проблеми церковно-державних
взаємин у суспільно-політичних трансформаціях в
Україні порушені також у деяких дослідженнях
зарубіжних авторів, як до прикладу Хосе Казанова,
який включив розгляд релігійного життя в Україні у
процеси світової глобалізації. Це дослідження є
синтезом доробку науковців у тематиці впливів
релігійного чинника на суспільно-політичне життя
держави, воно аналізує процес поступової суспільної
інтеграції традиційних християнських конфесій у
контексті геополітичного вибору України. Здебільшого вищезазначені автори фокусуються у контексті
однієї конфесії, у цьому ж дослідженні ми охопимо
традиційні українські церкви та проаналізуємо їхню
геополітичну зорієнтованість. Деякі дослідження, як
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до прикладу Максима Васіна [Васін, 2019]
зосереджується на державно-релігійних відносинах з
перспективи чинного законодавства та позиції влади;
наша ж мета сфокусуватися на позиціонуванні церков
у питаннях творення взаємин із владними структурами
та погляд на формування зовнішньої політики країни.
Метою представленого дослідження є доведення
впливу традиційних церков на визначення Україною
свого європейського вибору періоду здобуття її
державної незалежності через активізацію діяльності
духовенства та вірних у суспільно-політичних
процесах. Мету розкриває низка завдань: виявлення
взаємодії Церкви та громадянського суспільства у
справі легалізації УГКЦ і УАПЦ й утворення УПЦ КП
як незалежної від РПЦ структури, з’ясування
екуменічного потенціалу українських церков та їхньої
проєвропейської і демократичної позиції під час
Помаранчевої революції.
Виклад основного матеріалу: Проголосивши
новий політичний курс і необхідність «перебудови»
радянського
суспільства
Михайло
Горбачов,
перебуваючи 1985р. у Франції, вперше заявив про
«спільний європейський дім», до якого також відніс
СРСР [Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.
Горбачева во Францию, 1985, с. 14]. Відтоді
розпочались демократичні зміни у Радянському Союзі.
Вони підштовхнули УГКЦ до боротьби за свою
легалізацію. Її істотно підважило звільнення
політичних в’язнів, які у 1987р. заснували Комітет
захисту Української Греко-Католицької Церкви (далі –
Комітет) [Боцюрків, 1993, с. 158]. 20 січня 1988 р. на
конференції держав учасників Наради з безпеки та
співпраці в Європі, яка відбулась у Відні. Комітет
представив документ, в якому було наведено факти
переслідування радянською владою українських
греко-католиків, що суперечило Конституції СРСР та
його зобов’язанням, прийнятим 1975 р. у Гельсінкі
[Камінський, 1990, с. 508–510].
Однією із найважливіших форм боротьби за
легалізацію УГКЦ Комітет вважав проведення
масових заходів як метод відстоювання своїх прав,
головно з нагоди святкування ювілею хрещення Русі;
подібні заходи відбулися у с. Грушів Львівської
області та с. Зарваниці Тернопільської області 10 та
16–17 липня 1988 р. відповідно. [Бублик, 2014, с. 43–
52]. Найбільша маніфестація УГКЦ відбулася 17
вересня 1989 р. у Львові, у якій взяло участь близько
250 тис. осіб за даними організаторів акції, та 50 тис. за
даними місцевих органів влади. Масові демонстрації
насамперед пожвавилися напередодні зустрічі
Михайла Горбачова з Папою Римським Іваном Павлом
II який часто наголошував на тому, що демократизація
не може здійснюватися без надання прав та свобод
Церкві. [Камінський, 1990, с. 539].
До подібних форм боротьби із тоталітарним
режимом вдалася УАПЦ. Її відновленням опікувалась
група українських активістів, які публічно зазначили
свої наміри на сторінках журналу «Український
вісник» та на форумі Українського культурологічного
клубу, який був заснований у 1988 р. [Камінський,
1990, с. 559]. А вже 15 лютого 1989 р. був створений
Комітет відновлення УАПЦ [Муравський, 2008, с.
164]. Важлива подія у процесі відновлення УАПЦ
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відбулася 19 серпня 1989 р., коли вірні і священство
Церкви святих Петра і Павла у Львові оголосили про
свій перехід під юрисдикцію УАПЦ. Громада парафії
звернулася до Вселенського Патріарха Димитрія I з
проханням про духовну опіку до моменту відновлення
власних ієрархічних структур [Камінський, 1990, с.
566]. Внаслідок звернення юрисдикційну опіку над
новоутвореною громадою УАПЦ взяв на себе патріарх
Мстислав – предстоятель УАПЦ в США. Він
призначив о. Богдана Михайлечка своїм адміністратором в Україні, видавши відповідне послання 8
вересня 1989 р. [Чепак]. Згодом під юрисдикцію
УАПЦ перейшло Ставропігійське братство у Львові, і
у жовтні 1989 р. УАПЦ в Україні налічувала 10
парафій, що діяли на Львівщині. 5–6 червня 1990р.
було проведено Перший Помісний Собор УАПЦ, який
зазначив: «здійснилась давня мрія нашого народу –
признано патріаршу гідність Києву, колисці
християнства на цілому Європейському Сході»
[Діяння Першого помісного собору УАПЦ].
Як бачимо, вірні та духовенство УГКЦ та УАПЦ
зуміли опанувати ті інструменти боротьби, які стали
можливими із початком демократизації в СРСР. Голос
цих церков промовляв до усього суспільства
нагадуючи. що справжня демократія можлива лише з
визнанням прав кожного громадянина, незалежно від
його віросповідання.
Пов’язані з початком демократизації СРСР зміни у
релігійному житті України (легалізація УГКЦ та
відновлення УАПЦ) змусили і Російську Православну
Церкву (РПЦ) змінювати свою політику щодо
українських церков. У радянський період РПЦ в
Україні діяла виключно на правах екзархату, а саме –
будь які рішення про зміни території єпархії,
призначення єпископів та інше приймалося на рівні
синоду РПЦ. Та патріотичне піднесення українських
вірних та утвердження нових юрисдикційних громад
змусили РПЦ переглянути статус дочірньої структури
в Україні.
У 1990 р. було прийнято рішення синодом РПЦ про
перейменування екзархату в Українську Православну
Церкву [Хронологія історії Української Православної
Церкви]. Відтак 9 липня пройшов собор УПЦ, на якому
було обрано її предстоятелем митрополита Філарета.
10 липня було опубліковане звернення синоду УПЦ до
Патріарха Алексія ІІ та Священного Синоду з
проханням про розширення автономії УПЦ: йшлося
зокрема про право створювати та ліквідовувати
єпархії, про надання Філарету титулу митрополита
«Київський та всієї України». [Звернення до Патріарха
Алексія II]. 25-27 жовтня 1990 р. відбувся
позачерговий Архиєрейський собор РПЦ, який
прийняв вимоги на прохання синоду УПЦ.
[Визначення про статус УПЦ].
Наш короткий екскурс у церковну історію кінця 80х рр. XX ст. є важливим для усвідомлення шляху
утвердження церков в українському суспільстві. А
отже – і їх інтеграції у подальшому геополітичному
виборі України.
Насамперед, як вже наголошувалося, ідея інтеграції
України до ЄС була необхідністю для стимулювання
реформ в державі. Та це не найважливіше, що
спонукало Україну обрати західний вектор розвитку.
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Як твердить британський історик Ерік Гобсбаум
[Hobsbaum, 1998, с. 289], Європа – це найперше
інтелектуальний конструкт, а отже, не територіальна
приналежність робить країну європейською, але її
ставлення до себе як до європейської. Філософія
європейського інтеграційного розвитку відображається формулою «єдність в розмаїтті», де кожен
член великої співдружності народів несе свою
унікальну самобутність [Козловець, 2009, с. 72–86].
Водночас історик Ярослав Грицак у своєму
дослідженні «Життя, смерть та інші неприємності»
[Грицак, 2011, с. 44] наводить статистичні дані World
Values Surney (міжнародна дослідницька програма,
метою якої є дослідження культурних, релігійних,
політичних та соціальних цінностей людей у світі).
Вони засвідчують, що із зміною покоління у
незалежній Україні починає змінюватися свідомість
суспільства, де молоде покоління ціннісно стає
ближчим до своїх ровесників у країнах Європи. Тобто,
з огляду на ті дані, можемо стверджувати, що Україна
ментально більше відчуває себе європейською
країною; натомість згідно з цієї програми простежується суттєве віддалення від сусідньої Росії за
школою цінностей. Отже, європейська інтеграція – це
радше осмислення себе європейцями.
Звісно, зовнішньополітичні процеси не могли
залишити осторонь церкви Київської традиції в
Україні. Зокрема, УГКЦ, яку можна вважати більш
прозахідною традиційною Церквою в Україні з огляду
на її активну позицію щодо демократизації суспільства
та осмислення України, як європейської країни,
всіляко підтримувала демократичні процеси на шляху
становлення української державності. Напередодні
розпаду СРСР глава УГКЦ кардинал Іван-Мирослав у
своєму слові до депутатів Верховної Ради України
(ВРУ) наголошував на демократичних засадах
Української держави та її приналежності до
європейської громади, тим самим засвідчивши свою
візію політичної траєкторії України [Соціальнозорієнтовані документи УГКЦ, 2008, с. 43]. У
подальшому Синод УГКЦ наголошував на потребі
вибору демократичних кандидатів під час виборів та
закликав вірних до ретельного аналізу передвиборчих
програм [Соціально-зорієнтовані документи УГКЦ,
2008, с. 91–93].
УПЦ КП прийняла відповідний документ, який
окреслює її позицію щодо інтеграції України до
Європи, а саме – Декларацію про духовне відродження
українського суспільства в умовах глобалізації світу. У
цьому документі зазначається, що українське
суспільство у духовній, культурній та суспільній
площині належить до європейської цивілізації, яка у
свою чергу базується на християнському фундаменті
[Собор УПЦ КП]. У цьому ж документі наголошується
на тому, що зближення України та Європи є
взаємовигідними і таким, що їх збагачує. Отож, як
простежуємо, церкви у своїх документах підтримують
євроінтеграційні прагнення України як продовження
послідовного процесу утвердження демократичного
устрою.
Конфесійна різноманітність також може слугувати
утвердженню громадянського суспільства, таку думку
зокрема висловив американський дослідник Хосе

Казанова [Казанова, 2017, с. 14]. А саме вміння церков
формувати діалог та приймати один одного із гідністю
стало поступовою стратегією екуменічного руху в
Україні.
Першим
кроком
у
налагодженні
міжконфесійного спілкування стало утворення у 1991
р. Українського біблійного товариства. Його головним
завданням стало здійснення для усіх християн країни
перекладу Святого Письма українською мовою та його
поширення. [Кисельов]. І хоча цей крок був важливим
у налагодженні контактів поміж церквами, та все ж
таки навряд можна стверджувати про початки
формування екуменічного руху в Україні. Ще одне
важливе утворення, до якого входять традиційні
українські церкви, це Всеукраїнська Рада Церков та
релігійних організацій (далі Рада), яка була заснована
у грудні 1996 р. Метою організації є духовне
відродження України, координація міжцерковного
діалогу та розробка проектів з питань державнорелігійних відносин [Інформація про ВРЦіРО]. Варто
зазначити, членами Ради є всі церкви Володимирового
хрещення, а також деякі протестантські деномінації та
представники іудаїзму та ісламу (разом 18 церков та
релігійних організацій). У 2003р. була заснована
Нарада представників Християнських Церков України
(НПХЦУ).
Окрім цього, деякі церкви в Україні також
належали до глобальних екуменічних ініціатив, що
дозволяло їм збагачуватися досвідом порозуміння,
напрацьованого іншими церквами, та впроваджувати
його в український контекст. Ще у 1990-х рр. з
ініціативи ієрархії УГКЦ була утворена Студійна
група Київської Церкви, яка проводила неофіційний
діалог із представниками Константинопольської
Церкви [Про студійну групу Київської Церкви].
Метою співпраці було дослідити можливість
відновлення сопричастя із Матірною Церквою
Константинополя і при тому не втративши єдність із
Римським престолом. Група проводила зустрічі на
високому рівні, мавши аудієнції з Папою і зустріч з
Вселенським Патріархом. Ця ініціатива не заручилася
підтримкою інших церков в Україні, з огляду на
упередженість до такого роду діалогу.
Ієрархія УГКЦ також була учасником важливого
діалогу стосовно порозуміння між УГКЦ та ієрархією
Католицької Церкви Польщі. Єпископат обох Церков
у червні 2005 р. проголосив спільний Акт примирення
та потвердив його у 2013 р. у Варшаві такими словами:
«Думаючи про майбутнє, усвідомлюємо, що без
єдності Церква не буде правдивою у виконанні своєї
євангельської місії, а наші народи не матимуть
перспективи співпраці та розвитку як у релігійній, так
і в політичній сферах… Бачимо потребу спільного
свідчення християн України та Польщі в Європі, яка
об’єднується». [Екуменічна концепція УГКЦ].
Ще однією міжнародною екуменічною ініціативою,
яка привернула українські церкви, є Міжнародна група
«Примирення в Європі»[ Стратегії примирення: Роль
Церков в Україні]. Ініціатива виникла у 1974р.
Євангелічною Церквою Німеччини та Польською
екуменічною радою. Метою групи було залучення
християнських церков до діалогу між державами, які
головно були зранені конфліктами між собою у Другій
світовій війні. Згодом група була розширена у 1995р.
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входженням до неї деяких церков з України та
Білорусі. Від України у групі серед традиційних
Церков представлена УПЦ МП та УГКЦ. Як зазначає
представник УПЦ МП у групі Володимир Бурега,
ректор Київської духовної академії, «постання нашої
групи (розширення складу завдяки Україні та Білорусі)
було пов'язано з тим, що припинила існування так
звана "залізна завіса" і пострадянський простір почав
інтегруватися до Європи»[ Стратегії примирення: Роль
Церков в Україні]. З огляду на наведенні факти,
спостерігаємо налагодження діалогу між церквами, що
є елементом формування західного мислення конфесій
із прийняттям один одного з гідністю та повагою.
Ще одна важлива особливість конфесійної ситуації
в Україні полягає у тому, що в нас так і не вдалося
утворити монополію однієї конфесії. Це свідчить про
те, що кожна конфесія може у рівних умовах бути
інтегрована у життя держави. Та все таки були спроби
порушити цей баланс.
Якщо звернемо увагу на президентство Леоніда
Кравчука, першого Президента України, можемо
зазначити його зорієнтованість на УПЦ КП. Це можна
пов’язувати з фактом засудження Кравчуком собору
УПЦ у Харкові [Заява президії ВРУ], очолюваного
противниками митрополита Філарета. Влада за
президентства Кравчука не поспішала з реєстрацією
громад УАПЦ, надаючи перевагу УПЦ КП. Перший
президент взяв участь у похоронній процесії після
смерті Патріарха УПЦ КП Володимира [Клара Ґудзик,
1999]. Та все таки УПЦ КП не стала тоді домінуючою
Православною Церквою в Україні. Наступник Леоніда
Кравчука президент Леонід Кучма спробував піднести
в країні авторитет УПЦ МП. Саме за його президенства
відбулося протистояння правоохоронних органів із
згаданою похоронною процесією, яку назвали у народі
«чорним вівторком», а до протоколів візитів
президента було додано візит архієреїв УПЦ МП. Ці
спроби утвердити авторитет УПЦ МП не увінчалися
успіхом, з огляду також на притаманний Україні
конфесійний плюралізм.
Щодо питання формування зовнішньої орієнтації
України можемо зазначити, що все таки, з огляду на
ціннісні фундаменти та запит суспільства, вже від
початків незалежності підготовлялися її відповідні
основи, які скеровувалися на євроінтеграцію. Вони
були конкретизовані Верховною Радою 2 липня 1993р.
прийняттям постанови, що наголосила на пріоритеті
співпраці Української держави з Європейським
Союзом. [Постанова ВРУ від 2 липня 1993]. У
документі Про основні напрямки зовнішньої політики
зазначалося, що демократичні прагнення України
базуються на спільних історичних та культурних
зв’язках з Європою. А прийняття Конституції України,
яка відповідала європейським нормам, 28 червня
1996р. стала однією із ключових подій у процесі
формування суверенної та демократичної держави
[Офіцінський 2005, с. 185]. В подальшому було
оприлюднено
чимало
документів,
в
яких
підтверджуються євроінтеграційні прагнення України.
Однак у 2004р. демократичні процеси в державі
опинились під загрозою через фальсифікації під час
чергових президентських виборів. І у цих подіях не
обійшлося без конфесійного чинника.
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Обидва кандидати – Віктор Ющенко та Віктор
Янукович ніби уособлювали у своїй боротьбі два
геополітичні
вектори:
проєвропейський
та
проросійський. Тому УПЦ МП одразу зайняла чітку
позицію на підтримку свого кандидата. Духівником
проросійського кандидата Януковича про що згадував
і сам Віктор Федорович, вважався старець Зосима,
який відзначався ревністю щодо Росії та РПЦ [Славко].
Відомі факти агітації за Януковича у храмах УПЦ МП,
де ширились чутки про його благословення на
перемогу у виборах від єрусалимських та афонських
старців [З історії УАПЦ]. Деякі ієрархи навіть
вдавалися до відкритих агітацій на підтримку
Януковича, наприклад митрополит Одеський та
Ізмаїльський Агафангел, який заявив: «Я закликаю
віруючих одеситів віддати свої голоси на найближчих
виборах за гідного кандидата в президенти – Віктора
Федоровича Януковича. Ця людина заслуговує на увагу
з боку Бога та з боку людей» [Конгрес російських
організацій в Одесі підтримав Віктора Януковича].
Подібні хвалебні оди можна було почути і від
представників УАПЦ, зокрема митрополита Методія:
«Ми прийшли до висновку – лише під Вашим
керівництвом в Україні буде стабільність і церковний
мир..., лише Ваша відкритість та справедливість дає
впевненість, що всі конфесії, які не порушують
українських законів, будуть бачити в Вас свого
батька» [Турій], що свідчить також про поодиноку
проросійську зорієнтованість УАПЦ.
Подібні випадки агітації були ще до другого туру
виборів, тобто до подій Помаранчевої революції, що
звісно згодом – у період протестів поставило УПЦ МП
у незручне становище. Інші православні церкви і деякі
конфесії в Україні, які займали проєвропейську
позицію, не проявляли надмірну активність у пропаганді за кандидатів у президенти, що підкреслювало
їхню вірність принципам та законам демократії.
Знаємо про виразне звернення УГКЦ до народу із
закликом брати активну участь у виборах та
враховувати передвиборчі програми кандидатів; а всіх,
від кого залежить законність виборів (працівників
дільниць, правоохоронних органів тощо), зробити все
необхідне, аби кожен громадянин мав право голосу
[Соціально зорієнтовані документи УГКЦ, 2008, с.
323–324].
Фальсифікація
виборів
та
зазіхання
на
фундаментальні принципи демократії не залишили
байдужими українські церкви, які рішуче стали на бік
закону. Комісія УГКЦ «Справедливість та мир» одна із
перших засудила дії влади та закликала всіх людей
доброї волі до рішучих дій на захист своїх
громадянських прав [Соціально зорієнтовані документи УГКЦ, 2008, с. 324–325]. На головній площі
країни, Майдані Незалежності, було зачитано спільне
звернення церков (УГКЦ, УПЦ КП та глав деяких
протестантських конфесій) до мітингувальників із
словами підтримки [Помаранчева революція для
Церкви стала моментом істини, — єпископ УПЦ КП];
а крім цього, представники церков брали участь в
акціях на Майдані, задовольняючи потреби вірних, що
завадило кровопролиттю.
Утім, були і представники церков, які не полишали
спроб дискредитувати учасників Майдану, наприклад
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намісник Києво-Печерської лаври Павло, який назвав
учасників мітингів «обезумівша толпа», і заявив про
«відсутність Бога у такій гальорці» [Це ж ад сущий].
Участь церков Київської традиції у подіях
Помаранчевої революції і взагалі у передвиборчій
компанії 2004р. засвідчила, що політична орієнтація
позиціонувала кожну з них союзницею України в її
прагненні до побудови європейської та демократичної
держави, вірності принципам демократії: духовенство
заохочувало виборців бути активними учасниками
державотворчих процесів та, утримуючись від агітації,
закликали насамперед до аналізу програм кандидатів;
а ті священнослужителі, які мали проросійську
орієнтацію, активно долучалися до передвиборчої
кампанії.
У чому важливість Помаранчевої революції ? Її
події були проявом тих трансформаційних процесів,
які відбувались в Україні періоду переходу від
тоталітарного до демократичного устрою. Браян
Меффорд, науковий співробітник американського
аналітично центру, припустив, що лише з плином часу
можна збагнути наслідки Помаранчевої революція і
період правління прозахідного Віктора Ющенка, який
підготував ґрунт для подальшого євроатлантичного
розвитку України: «Саме коли Ющенко був
президентом, країна почала розвивати справжні
демократичні традиції та дистанціюватися від
авторитарної політичної культури пострадянського
простору.»
[Меффорд].
А
отже,
можемо
стверджувати, що події 2004р. заклали важливий
фундамент для подальшого розвитку демократичного
устрою.
Процес євроінтеграції України прискорився із
перемогою Помаранчевої революції, оскільки вже 13
січня 2005р. Європарламент, абсолютною більшістю
голосів, прийняв резолюцію, якою закликав країни ЄС
переглянути умови асоціації для України, з огляду на
продемонстровані прагнення українців [Євро-парламент
пропонує по-новому асоціювати Україну в ЄС].
Та події осені-зими 2004 р. мали вплив також і на
церкви в Україні. Активна позиція церков вивела їх на
вищий моральний рівень перед суспільством, про що
свідчать статистичні дані щодо довіри до них 70%
громадян країни (станом на 2006 р.) [Васін, 2019, с. 81].
Важливим кроком у нових суспільних реаліях став
заклик церков, членів ВРЦіРО, до переосмислення
поняття «відокремлення Церкви та держави» [Проект
Концепції державно-конфесійних відносин в Україні,
2004]. Адже в СРСР воно трактувалось крізь призму
тоталітарної держави, яка обмежувала участь
релігійних організацій у суспільному житті. А згідно з
демократичними принципами, це трактування не є
належним. Тому важливо вибудувати розуміння
незалежних суб’єктів Церкви та держави, які мають
свої сфери діяльності та попри те можуть формувати
партнерські взаємини. Отже, процес трансформації від
тоталітаризму до демократизму надав шанс церквам
стати авторитетною інституцією у суспільстві та
формувати відносини на рівних умовах. ВРЦіРО
ініціювала укладання меморандуму із Міністерством
освіти на науки, яким було запроваджено курс
християнської етики у школах, а з 2011 р. – визнання

державою спеціальності богослов’я у вищих
навчальних закладах [Васін, 2019, с. 81]. Маємо також
факт підписання меморандуму «Про співпрацю у
справах душпастирської опіки військовослужбовців
Збройних Сил України» із Міністерством оборони
України, що заклав фундамент розвитку капеланського
служіння у Збройних Силах за зразком країн Західного
світу [Концепція душпастирської опіки у Збройних
Силах України від 22 квітня 2011].
Професор Українського католицького університету
(УКУ) Мирослав Маринович вважає, що завдяки
Помаранчевій революції Церкви вперше спільно
висловилися стосовно виборів та справедливості, а
також навчилися швидко координувати свої дії.
[Інститут релігійної свободи]. Водночас дослідник
Олег Кисельов наголошує на тому, що Помаранчева
революції дозволила ВРЦіРО стати більш незалежною
структурою; а це у свою чергу дозволило їй бути
соціально активнішою [Кисельов]. Професор Олег
Турій, роздумуючи про підсумки Майдану, робить
висновок, що релігійний вимір цих подій складно
передати словами, оскільки навколо духовних
цінностей змогли згуртуватися всі конфесії і навіть ті
особи, які позиціонують себе невіруючими [Турій].
Тому Помаранчева революція стала початком нових
реалій для церков та шансом на їх повноцінну
інтеграцію у суспільство.
Висновки. Трансформаційні процеси в Україні
періоду переходу від тоталітаризму до демократії є
невід’ємною частиною пошуків нею власної
політичної
і
духовної
ідентичності.
Вміло
використавши демократичні засоби (публічні виступи,
масові заходи, участь у політичному житті), зокрема
УГКЦ та УАПЦ, зуміли долучитися до розпаду
Радянського Союзу. Із здобуттям незалежності
України церкви Київської традиції продемонстрували
позитивне ставлення до міжконфесійного діалогу,
заохочуючи себе та інші церкви приймати свої
особливості та прагнення з розумінням і гідністю.
Адже саме такий діалог засвідчує їхнє самоусвідомлення як частини європейської християнської
цивілізації. Поділяючи зовнішньополітичну візію
молодої Української держави, вони стали учасниками
євроінтеграційних
процесів,
долучаючись
до
європейських екуменічних ініціатив та формуючи
відповідні власні ініціативи. Помаранчева революція
стала однією із ключових подій суспільно-політичних
трансформацій в Україні, в яких конфесійний чинник
також відіграв неабияку роль. Помаранчева революція
як складова процесу демократизації українського
суспільства дозволила Церкві швидше інтегруватися у
суспільне життя. Церкви отримали шанс долучитися
до трансформації суспільства на шляху до
європейської інтеграції. Важливою ознакою діяльності
традиційних церков у нових суспільно-політичних
умовах стало створення міжцерковних організацій, які
розпочали активну співпрацю з державою, головно у
рамках ВРЦіРО. Події 1989 – 2005 рр. показали, що
українське суспільство вже тоді усвідомлювало себе не
лише географічною, а у духовно-ціннісною частиною
європейської співдружності, в якій гідне місце
належить Церкві.
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The article analyzes the participation of the Churches of the Kyiv tradition (these include the UGCC, UOC-MP,
UOC-KP, UAOC) in the processes of transition of Ukrainian society from a totalitarian to a democratic system. During
this period, the collapse of the Soviet Union, Ukraine's independence and a large-scale democratic Orange Revolution
took place. Undoubtedly, just as the Ukrainian Churches joined these events, so did the socio-political vicissitudes
themselves influence the formation of the identity and positioning of many Christian denominations. The author considers
the role of the UGCC and UAOC in the processes of national uplift and establishment of Ukrainian statehood in the late
80's of the XX century. Given that, the religious factor played an important role in the collapse of the totalitarian state
and the establishment of Ukrainian statehood. At the beginning of independence, sovereign Ukraine faced the path of
geopolitical choice, and eventually the scales prevailed in the direction of European integration, which gradually began
to play an important role in shaping the country's foreign policy. The author finds out the cultural and religious reasons
for the geopolitical choice of the majority of Ukrainians. One of the conclusions in the article is the fact that the Ukrainian
Churches undoubtedly fall into the field of geopolitical confrontation, some of them choose the path of supporting the
European integration process; others, on the contrary, argue in favor of the pro-Russian vector. This civilizational
confrontation in society led to the Orange Revolution. As the Churches integrate into public life, one can observe their
involvement in the events on Maidan in 2004. The events of the Orange Revolution contributed to the revival of democratic
processes in Ukraine. And the experience gained by churches in participating in socio-political vicissitudes has helped
to improve communication between churches, rethink their relationship with the state and form new relationships with
society.
Keywords: UOC-KP, UAOC, UOC-MP, UGCC, UCCRO, European integration, ecumenism, Orange Revolution.
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