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Procesy społeczno-polityczne  
w Ukraińskiej SRR:  

osobliwości, tendencje, skutki  
(przełom lat osiemdziesiątych  

i dziewięćdziesiątych XX w.)

Życie społeczne i polityczne w Związku Radzieckim, a zatem również w Ukraińskiej 
SRR, w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. charakteryzowało się zakrojonymi 
na masową skalę chaotycznymi reformami w sektorach: społecznym, gospodarczym 
i kulturalnym, nazwanymi przez lwowskiego badacza Wasyla Czurę „ostatnim komu-
nistycznym eksperymentem”1. Eksperyment ten, zdeterminowany przez skutki okresu 
zastoju, okazał się tak bardzo nieudany dla elity partyjnej zarówno na poziomie związ-
kowym, jak i w samej republice, że przyspieszył rozpad Związku Radzieckiego w 1991 r.

Społeczeństwo wiązało z  przebudową systemu, głasnostią i demokratyzacją życia 
ogromne nadzieje, jednak już w pierwszych latach nowego kursu politycznego 1988–1989 
te nadzieje zostały rozwiane. Skrywane antykomunistyczne nastroje w ZSRR były spo-
wodowane niskim poziomem życia, totalną korupcją w Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego (KPZR), deficytem towarów pierwszej potrzeby. W USRR po awarii w elektrowni 
w Czarnobylu w 1986 r., jednej z największych technologicznych katastrof współczesnego świa-
ta, Komunistyczną Partię Ukrainy (KPU) coraz częściej krytykowano za „językowy i ducho-
wy Czarnobyl”. Niezadowolenia nie krył również sekretarz generalny Komitetu Centralnego 
(KC) KPZR Michaił Gorbaczow. W wystąpieniu na naradzie w KC KPZR 18 lipca 1989 r. 
był zmuszony wyznać, że „w rzeczywistości kraj przeżywa krytyczny okres przebudowy”2.

1 W. Czura, Ostannij komunistycznyj eksperyment: perebudowa narodnohospodarśkoho kompłeksu zachidnych 
obłastej URSR na złami 80-ch – 90-ch rokiw XX stolittja, Lwiw 2012.

2 M. Gorbaczow, Pieriestrojka raboty partii – ważniejszaja kljucziewaja zadacza dnia [w:] Diemokratizacija 
sowietskogo obszestwa. Istoki. Probliemy. Rieszienija, Moskwa 1989, s. 7.
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Ponieważ w latach 1985–1988 nie istniała strukturalna opozycja wobec KPZR i jej 
satelity KPU, krytyka Gorbaczowa była wymierzona przede wszystkim w dogmatycz-
nych i konserwatywnych komunistów na wszystkich szczeblach partyjnych. „Wśród tych, 
którzy nie mogli się zmienić i nauczyć nowych metod – podkreślał Gorbaczow – czasem 
pojawiają się psychologiczna niepewność i rozdrażnienie, rodzi się chęć sięgnięcia po 
siłowe metody rozwiązania dzisiejszych problemów politycznych, przywrócenia utraco-
nego autorytetu poprzez zastosowanie sankcji wobec wszystkich, którzy są dla systemu 
niewygodni, i wobec wszystkich krytyków”3. 

FORMOWANIE SIĘ ZALĄŻKÓW OPOZYCJI  
I PLURALIZMU POLITYCZNEGO

„Przywrócenie utraconego autorytetu” przez KPU, jak pokazały dalsze wydarzenia, 
stawało się coraz trudniejsze. Chaos wśród komunistów w republice umiejętnie wyko-
rzystali społeczni aktywiści, którzy w latach 1987–1988 sukcesywnie wychodzili spod 
kontroli struktur komunistycznych. Ich działalność w tym okresie dotyczyła problemów 
głównie ekologicznych, językowych i kulturowych, jednak stopniowo stawała się nace-
chowana wyraźnie politycznie oraz krytyczna wobec KPU. Już latem 1987 r. ukraińscy 
dysydenci Wiaczesław Czornowił, Iwan Hel i Mychajło Horyń reaktywowali wydawanie 
pisma „Ukrajinśkyj wisnyk”, a w marcu 1988 r. Ukraińska Grupa Helsińska przekształ-
ciła się w Ukraiński Związek Helsiński (UHS; na jego czele stanął Lewko Luk’janenko), 
który zadeklarował m.in. przekazanie władzy demokratycznie wybranym radom, lega-
lizację zakazanych cerkwi, wprowadzenie elementów gospodarki rynkowej4.

Utrzymując monopol na władzę, obie struktury – KPU i Komitet Bezpieczeństwa 
Państwowego (KGB) – usiłowały kontrolować przebieg procesów społeczno-politycznych 
zarówno w regionie zachodnioukraińskim, który stał się ośrodkiem koordynującym 
dla opozycji ukraińskiej, jak i w całej republice. Przykładowo w notatce informacyjnej 
KC KPU O nastrojach w środowisku ukraińskich dysydentów czytamy o działaniach 
podjętych przez KGB USRR, wśród których należy wymienić stosowanie „zdecydo-
wanych środków, prewencyjnych i operacyjnych wobec osób, które zostały skazane na 
podstawie z artykułu 62 (agitacja i propaganda antyradziecka), a także z artykułu 187 
Kodeksu karnego USRR (oczernianie radzieckiego systemu politycznego i ustroju spo-
łecznego). Przy czym główny nacisk jest kładziony na wyprostowanie ich nieprawid-
łowych poglądów […]”5. Podkreślano tam również, że „organizacje społeczne i organy 
ścigania kontynuują pracę nad ideowym rozbrojeniem tych osób i ich powrotem do 
działalności społecznie użytecznej”6.

3 Ibidem, s. 9.
4 J. Hrycak, Narysy istoriji Ukrajiny. Formuwannja modernoji ukrajinśkoji naciji, Kyjiw 2000, s. 299.
5 Hałuzewyj Derżawnyj Archiw Służby Bezpeky Ukrajiny (dalej: HDASBU), fond 16, op. 14, spr. 2, Zawia-

domienie informacyjne KGB ZSRR do KC KPU „O lokalizacji antyspołecznej działalności Czornowiła i jego 
współpracowników”, k. 77.

6 Ibidem. 
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KC KPU intensywnie pracował również nad dyskredytacją pomysłu świadomej 
narodowo inteligencji ukraińskiej, aby stworzyć masową organizację opozycyjną na 
wzór frontów ludowych działających w krajach bałtyckich. Dwudziestego trzeciego lipca 
1988 r. KGB USRR poinformowało KC KPU, że „ruch narodowy stara się wykorzystać 
obecną sytuację, aby zorganizować działalność antyradziecką, skonsolidować zwolen-
ników i przeprowadzać różnorodne akcje antyspołeczne”7, oraz że opozycja podejmuje 
realne działania na rzecz stworzenia we Lwowie tzw. Demokratycznego Frontu Wsparcia 
dla Przebudowy jako „federacji różnych formacji niepodległościowych […]”8.

Rozpoczęła się masowa „demaskatorska” kampania przeciwko ideologom organiza-
cji zainicjowana przez KPU. W biuletynie informacyjnym „Towarzystwa Lwa” i gaze-
cie „Postup” sarkastycznie pisano: „Można odnieść wrażenie, że obecnie na Ukrainie 
nie ma ważniejszego problemu dla robotników, chłopów i urzędników niż potępienie 
projektu programu Ludowego Ruchu Ukrainy [NRU] na rzecz wsparcia przebudowy”9. 
Jesienią 1989 r. nieprzerwany proces konsolidacji „nieformalnych” organizacji USRR 
mimo wszystko zakończył się stworzeniem NRU.

Wśród członków KC KPU zapanował niepokój z powodu tego, że wokół NRU zaczęła 
się formować struktura organizacyjna jednocząca różne siły opozycyjne. Ponadto służby 
specjalne ostrzegały, że „te procesy [przebudowy – O.M., I.S.] na szeroką skalę przeni-
kały również do związków zawodowych, rozpowszechniały się na wsi, gdzie opozycja 
aktywnie pracowała nad stworzeniem swoich podstawowych organizacji, które cieszyły 
się wśród ludności coraz większym poparciem. W wielu kolektywach i organizacjach 
społecznych nikt nie stawia im oporu, jak to było dawniej, obserwujemy pasywność 
i obojętność. Spada aktywność środków masowego przekazu”10.

Rzeczywiście, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. pierw-
sze struktury organizacyjne Ludowego Ruchu Ukrainy na rzecz Przebudowy (po dru-
giej konferencji w 1990 r. zmieniono nazwę na Ludowy Ruch Ukrainy), Towarzystwa 
Języka Ukraińskiego (TUM) czy „Memoriału” działały właściwie we wszystkich ośrod-
kach obwodowych i rejonach zachodniej Ukrainy. Powstały również partie politycz-
ne, spośród których największe siatki podstawowych struktur miały Ukraińska Partia 
Republikańska (URP), Ukraińska Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia (UChDP), 
Demokratyczna Partia Ukrainy (DemPU), Ukraińska Socjaldemokratyczna Partia 
(USDP), Partia Demokratycznego Odrodzenia Ukrainy (PDWU)11. Poszczególne par-

7 HDASBU, f. 16, op. 14, spr. 8, Zawiadomienie informacyjne KGB ZSRR do KC KPU z  23 VII 1988  r. 
„O środkach zmierzających do lokalizacji antyspołecznej działalności elementów nacjonalistycznych”, k. 131–142. 

8 Ibidem.
9 W. Ołeksa, Bijtes‘ bumeranhu, „Postup” 1989, nr 4, s. 2.
10 Centralnyj Derżawnyj Archiw Hromadśkych Ob’jednań Ukrajiny u Kyjewi (dalej: CDAHOU), f. 1, op. 32, 

spr. 2616, Notatki i informacje z departamentu państwowo-prawnego KC Komunistycznej Partii Ukrainy, organów 
partyjnych i radzieckich, organizacji publicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych USRR, Ministerstwa Spra-
wiedliwości USRR, prokuratury republiki w sprawie procedury przeprowadzania wieców oraz innych zagadnień 
wzmocnienia prawa i porządku, k. 186.

11 Derżawnyj Archiw Lwiwśkoji Obłasti (dalej: DALO), f. P3, op. 62, spr. 1016, Informacje komitetu obwodo-
wego partii dla KC KPZR i KC KPU w sprawie wykonania decyzji wyższych organów partyjnych w celu wzmoc-
nienia wpływu Komunistycznej Partii Ukrainy na sytuację społeczno-polityczną, k. 2.
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tie polityczne charakteryzowały się wspólnymi cechami, spośród których jako podsta-
wowe można wymienić: 1. ostrą krytykę KPU, 2. negowanie ideologii marksistowsko-
-leninowskiej, 3. orientację: narodową i państwową12.

Proces wzmacniania sił opozycyjnych toczył się na tle pogłębiającego się kryzysu 
w KPZR i odpowiednio – w KPU. „Przebudowa w partii zasadniczo odbiega od procesów 
zachodzących w społeczeństwie. Na tej podstawie rodzi się realne niebezpieczeństwo, 
że przywódcza rola KPZR w procesie przebudowy i, odpowiednio, w społeczeństwie, 
zostanie osłabiona” – zauważał Michaił Gorbaczow13. W istocie w latach 1986–1988 i do 
pierwszego półrocza 1989 r. w USRR legitymacje partyjne oddało 5794 członków partii 
i kandydatów na członków KPZR. Rosła liczba osób, które dobrowolnie oddawały legity-
macje partyjne. W 1986 r. było ich 234, w 1988 r. – 1862, a już w pierwszych miesiącach 
1989 r. – 3318. Głównymi przyczynami tego zjawiska były kwestie formalne (podeszły 
wiek, zły stan zdrowia) i polityczne – zwłaszcza brak zgody na linię polityczną obraną 
przez partię (w 1988 r. – 8,2 proc.)14.

Nastroje antyradzieckie wśród społeczeństwa szukały ujścia w licznych zebraniach 
publicznych i demonstracjach, które w latach 1989–1990 były organizowane przez siły 
o orientacji narodowo-demokratycznej. Według danych struktur zbrojnych od stycznia 
do października 1989 r. na terenie USRR odbyło się aż 927 różnorodnych zgrupowań 
ulicznych, w których udział wzięło ponad pół miliona osób15. Prawie połowa tych akcji 
nie miała pozwoleń ze strony władzy (48 proc.). W tym względzie problematycznymi 
rejonami były obwody zachodnioukraińskie: w obwodzie lwowskim doszło do 201 nie-
legalnych imprez, w tarnopolskim – do 44, w iwano-frankiwskim – do 34.

Ogólnie w 1989 r. tylko w obwodzie lwowskim odbyły się 273 publiczne zgromadze-
nia, z czego 182 były nielegalne (88 – we Lwowie, z czego 72 nielegalne). Wśród pub-
licznych zgromadzeń można wyróżnić: 100 wieców (70 bez pozwolenia), 7 (4) zebrań, 
1 demonstrację, 24 (24) marsze, 73 (68) modlitwy i 12 (7) innych zgromadzeń publicz-
nych. W 156 przypadkach wykorzystano narodową symbolikę. W wydarzeniach na 
terenie obwodu lwowskiego uczestniczyło ponad 557 tys. osób, z czego 341 tys. wzięło 
udział w imprezach zorganizowanych bez pozwolenia władz. W tym okresie za złamanie 
prawa obowiązującego w USRR zatrzymano 394 osoby, większość z nich poniosła odpo-
wiedzialność administracyjną16. Prokuratura była zaniepokojona tym, że w miastach 
„Lwowie, Stryju, Czerwonogrodzie, Drohobyczu coraz powszechniejsze są nielegalne 

12 Ibidem, k. 18.
13 M. Gorbaczow, Pieriestrojka raboty partii…, s. 11. 
14 DALO, f. P3, op. 62, spr. 521, Informacje komitetu obwodowego partii dla KC KPZR i KC KPU w sprawie 

wdrażania decyzji wyższych organów partyjnych w celu wzmocnienia socjalistycznej legalności i praworządno-
ści, k. 68.

15 CDAHOU, f. 1, op. 32, spr. 2616, Notatki i informacje z departamentu państwowo-prawnego KC Komuni-
stycznej Partii Ukrainy, organów partyjnych i radzieckich, organizacji publicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych USRR, Ministerstwa Sprawiedliwości USRR, prokuratury republiki w sprawie procedury przeprowadzania 
wieców oraz innych zagadnień wzmocnienia prawa i porządku, k. 237.

16 DALO, f. P3, op. 62, spr. 521, Informacje komitetu obwodowego partii dla KC KPZR i KC KPU w sprawie 
wdrażania decyzji wyższych organów partyjnych w celu wzmocnienia socjalistycznej legalności i praworządno-
ści, k. 55.
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wiece i demonstracje […], jest wykorzystywana narodowa symbolika, a towarzyszą temu 
akcje o charakterze ekstremistycznym, rozpowszechnianie ulotek i plakatów o treściach 
niesocjalistycznych”17.

Ekonomiczne rozgrywki w partii komunistycznej zintensyfikowały ruch robotniczy 
(strajk w Makijiwce 15 lipca 1989 r.; 182 kopalnie) zjazd górników w Doniecku w czerwcu 
1990 r., na którym nawoływano do demontażu istniejącego systemu gospodarczego, itp. 
W ogólnoukraińskim strajku, który wybuchł 11 lipca 1990 r., udział wzięło 256 przed-
siębiorstw USRR. Liderzy opozycji liczyli, że ruch strajkowy jest jednym z elementów, 
który może realnie pomóc w demontażu systemu komunistycznego18.

Zwycięstwo sił narodowo-demokratycznych w Galicji w lokalnych wyborach 
w 1990 r. zmusiło liderów miejscowej opozycji do innego spojrzenia na ruch strajko-
wy i działalność komitetów strajkowych – mianowicie jak na zjawisko, które przynosi 
duże straty ekonomiczne. W wystąpieniu w listopadzie 1990 r. Czornowił skrytykował 
ogólnoukraiński strajk w obwodzie lwowskim zainicjowany przez krajowe organiza-
cje URP, Ruchu i Związku Niezależnej Młodzieży Ukraińskiej (SNUM). Podkreślił, że 
„oznacza to strajkowanie przeciwko władzy demokratycznej”19. W ten sposób depu-
towani rad obwodowych w Galicji wspierali robotniczy ruch strajkowy w obwodach 
wschodnioukraińskich, sprzeciwiali się jednak powszechnym strajkom w regionie 
zachodnioukraińskim.

Strajk w Donbasie w 1991 r., utworzenie republikańskiego komitetu strajkowego, 
zjazd Wszechukraińskiej Organizacji Solidarności Pracowniczej 21–23 czerwca 1991 r. 
i inne wydarzenia sprawiły, że w środowisku sił narodowo-demokratycznych nastąpił 
rozłam. Z jednej strony robotniczy ruch strajkowy podważał autorytet partii komu-
nistycznej, z drugiej zaś osłabiał chwiejną gospodarkę w obwodach zachodnioukra-
ińskich, gdyż na przykład 50 proc. zasobów wydobywanych w Lwowsko-Wołyńskim 
Zagłębiu Węglowym przeznaczano na zaspokajanie energetycznych i życiowych potrzeb 
ludności Galicji20. „Strajk ten nie leży w interesie Ukrainy i Galicji, nie leży w interesie-
również samych górników. Może doprowadzić gospodarkę obu na krawędź katastrofy, 
może pozbawić cały nasz region dostaw energii, ciepła i światła – podkreślali deputo-
wani rady lwowskiej. – Wasz głos nie zostanie dziś usłyszany w Moskwie i nie przy-
niesie pożądanych przez was korzyści politycznych. Choć wasze postulaty są słuszne, 
wstrzymanie się od pracy nie będzie wymierzone przeciwko Gorbaczowowi i Radzie 
Najwyższej ZSRR, lecz przeciwko suwerenności Ukrainy, która się właśnie rodzi, prze-
ciwko demokratycznym zmianom w naszej republice, przeciwko demokratycznym 
radom obwodu lwowskiego”21.

17 Ibidem, k. 53.
18 DALO, f. 9, op. 30, spr. 60, Informacje komitetu obwodowego partii dla KC KPZR i KC KPU w sprawie rea-

lizacji rezolucji wyższych organów partyjnych dotyczących przezwyciężania negatywnych tendencji w działalności 
niektórych grup nieformalnych, neutralizowania manifestacji unicko-nacjonalistycznych, k. 19.

19 B. Kozłowśkyj, Wjaczesław Czornowił: „Czystoji wody prowokacija”, „Za wilnu Ukrajinu”, 17 XI 1990, s. 1.
20 M. Słuka, Ne na koryst‘ Hałyczyny, „Za wilnu Ukrajinu”, 14 III 1991, s. 1.
21 Wyjawyty politycznu mudrist‘. Zwernennja do szachtariw Lwiwśko-Wołynśkoho wuhilnoho basejnu, „Za 

wilnu Ukrajinu”, 14 III 1991, s. 1.
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RENESANS RELIGIJNY

Reformy sekretarza generalnego KC KPZR Gorbaczowa przyspieszyły rozwój ruchu 
na rzecz legalizacji Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej (Ukrajińska Hreko-Katołyćka 
Cerkwa, UHKC) w USRR. Właśnie w tym czasie możemy obserwować początki jawnego 
sprzeciwu wiernych zakazanej Cerkwi wobec radzieckich organów władzy. Grekokatolicy 
domagali się, aby tzw. pseudosobór lwowski w 1946 r. uznano za niekanoniczny. Czynili 
starania, aby odzyskać majątek cerkiewny utracony w drugiej połowie XX w. W takiej 
sytuacji, według Wołodymyra Iwanyszyna, „odrodzenie oraz wyjście z podziemia 
Cerkwi narodowej […] było odbierane nie tylko jako akt sprawiedliwości historycznej, 
lecz przede wszystkim jako ważny krok na drodze do narodowego i duchowego odro-
dzenia narodu”22.

Wszystko to sprawiło, że mimo popularyzowania światopoglądu ateistycznego 
i otwartej walki z Cerkwiami w drugiej połowie lat osiemdziesiątych nastąpiło ideologicz-
ne zbliżenie KPU i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (RCP). Między 17 a 19 maja 1986 r. 
przy wsparciu miejscowych władz zorganizowano obchody 40-lecia „pseudosoboru 
lwowskiego”, w których brali udział wszyscy dostojnicy ukraińskiego egzarchatu RCP, 
w tym siedmiu uczestników „pseudosoboru” z 1946 r., a także przedstawiciele sześciu 
autokefalicznych Cerkwi prawosławnych z Bułgarii, Polski, Rumunii, Czechosłowacji, 
Gruzji, Armenii oraz przedstawiciele eparchii aleksandryjskiej i antiocheńskiej. W cer-
kwi Świętego Jury odbyły się uroczysta msza święta i cerkiewna konferencja, podczas 
której metropolita lwowski i tarnopolski Nikodem podkreślił, jak duże znaczenie miał 
„pseudosobór” w historii Cerkwi, oraz uzasadnił konieczność likwidacji Cerkwi gre-
ckokatolickiej na zachodniej Ukrainie. W dokumencie podsumowującym konferencję 
wyrażono pewność, że „powrót do unii nigdy nie nastąpi”, o ile „następne pokolenie 
nigdy nie zapomni, jaką cenę zapłaciliśmy za nasze zjednoczenie”23.

W maju 1988 r. w Kijowie odbyła się międzynarodowa konferencja cerkiewna poświę-
cona 1000-leciu wprowadzenia chrześcijaństwa na Rusi. Udział w niej wzięli przed-
stawiciele Kościołów z ZSRR, USA, RFN, Włoch, Turcji i innych państw24. Podczas 
licznych mszy świętych odprawianych z tej okazji we Lwowie i Tarnopolu, na wielu 
spotkaniach i oficjalnych przyjęciach uczestnicy obchodów niestrudzenie powtarzali, 
że „zachodnioukraińska gałąź Cerkwi prawosławnej, niegdyś przemocą oderwana od 
swego korzenia – Rusi Kijowskiej, choć została zraniona, zdławiona przez oprawców, 
powróciła do matki – Cerkwi prawosławnej, do swoich rodzonych braci i sióstr, a pod 
opiekuńczym okiem hierarchów i duchowieństwa prawosławnego wyleczyła rany”25.

Pod wpływem głasnosti i demokratyzacji w USRR nasilał się konflikt na gruncie reli-
gijnym. Ujawniane przez nieformalnie działające organizacje społeczne zbrodnie reżimu 
radzieckiego odpychały wiernych od RCP, która deklarowała współpracę z organami  

22 W. Iwanyszyn, Ukrajinśka cerkwa i proces nacionalnoho widrodżennja, Drohobycz 1990, s. 84. 
23 W. Paszczenko, Prawosław’ja w nowitnij istoriji Ukrajiny, cz. 2, Połtawa 2001, s. 416.
24 K. Dmytruk, U hłuchomu kuti, „Ljudyna i swit” 1988, nr 5, s. 54.
25 W. Paszczenko, Prawosław’ja…, s. 486.
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władzy państwowej „jako strategiczny kurs platformy społeczno-politycznej”26. 
Przykładowo w tajnej decyzji biura Lwowskiego Komitetu Obwodowego KPU z 26 sierp-
nia 1986 r. O sytuacji religijnej w obwodzie i działaniach na rzecz wychowania ateistycz-
nego ludności konstatowano, że wśród ludności wzrasta religijność, a w poszczególnych 
miejscowościach w rejonach mikołajowskim, stryjskim, starosamborskim, jaworow-
skim wierni samowolnie przejęli naczynia liturgiczne skonfiskowane przez miejscowe 
władze27. Była tam również mowa o tym, że „organizacje partyjne, radzieckie organa 
ścigania w wielu przypadkach okazują brak zasad, obojętność, pasywność, faktycznie 
nie przeciwdziałają bezprawnej aktywności religijnych fanatyków i ekstremistów”28.

Bezpośrednim bodźcem do masowych wystąpień grekokatolików były wydarzenia, 
które po pewnym czasie religioznawcy nazwali „cudem hruszowskim”. Dwudziestego 
szóstego kwietnia 1987 r. we wsi Hruszw w rejonie drohobyckim, w miejscu nieczyn-
nej greckokatolickiej kapliczki, wiernym ukazała się Matka Boska. „Cud hruszowski” 
wywołał wielki oddźwięk wśród wiernych wszystkich wyznań (zarówno katolików 
wschodniego obrządku, jak i prawosławnych)29. W kwietniu i maju 1987 r. mimo utrud-
nień ze strony służb bezpieczeństwa kapliczkę odwiedziło ok. 3000 osób, przeważnie 
z obwodów: lwowskiego, tarnopolskiego i iwano-frankiwskiego30.

Niechęć władz wobec uznania rosnących w regionie wpływów UHKC – Cerkwi, 
która w świadomości radzieckich urzędników kojarzyła się z ukraińskim nacjona-
lizmem – aktywizowała katolików obrządku wschodniego w walce o swoje wyzna-
nie. Cerkiew otrzymała znaczne wsparcie organizacyjne od dysydentów i więźniów 
politycznych, którzy wrócili w tym czasie z zesłania za działalność antyradziecką. 
Dzięki ich wspólnemu wysiłkowi w końcu grudnia 1987 r. we Lwowie ponownie zaczął 
działać Komitet Obrony Ukraińskiej Cerkwi Katolickiej z Iwanem Helem na czele. 
Komitet kontynuował prace utworzonej we wrześniu 1982 r. Grupy Inicjatywnej na 
rzecz Obrony Praw Wiernych i Cerkwi, której przewodził Josyf Terela, a po jego aresz-
towaniu w 1982 r. – Wasyl Kobryn. Grupa Inicjatywna zaczęła wydawać w podziemiu 
„Kronikę Cerkwi Katolickiej na Ukrainie” (red. naczelny Josyf Terela)31.

Po reorganizacji Komitetu ruch działający na rzecz legalizacji zakazanej Cerkwi wspiął 
się na wyższy poziom i nabrał szerokiego społecznego rozmachu. Głównym narzędziem 
w walce grekokatolików z władzą stały się masowe msze święte, manifestacje, apele znanych 
działaczy cerkiewnych do kierownictwa republiki i związku. Od 1988 r. wedle komunistów 
żądania legalizacji UHKC charakteryzowały się „coraz większą agresją, przejściem na język 

26 W. Tanczer, Pomisnyj sobor Ruśkoji prawosławnoji cerkwy, „Ljudyna i swit” 1988, nr 5, s. 48.
27 DALO, f. P3, op. 62, spr. 495, Serwis informacyjny centrum społeczno-politycznego komitetu obwodowego 

KC KPU, k. 3.
28 Ibidem, k. 7.
29 Archiw Instytutu Istoriji Cerkwy Ukrajinśkoho Katołyćkoho Uniwersytetu (dalej: AIIC), t. 1–1–18, 

Interw’ju z Annoju Łytwynkoju z 25 IV 2003, s. Hrusziw, Drohobyćkoho rajonu, Lwiwśkoji obłasti. Interw’juer: 
Kuzyk T, k. 4.

30 Ibidem.
31 AIIC, P–1–1–902, Interw’ju z  o. Mychajłom Hawryliwym wid 05.1988  r., m. Kyjiw. Interw’juer: Hud-

zjak B., k. 2.
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ultimatum, wywieraniem presji na organa władzy”32. Mieszkańcy zachodniej Ukrainy 
przyzwyczajali się do widoku nabożeństw żałobnych na grobach Strzelców Siczowych, 
ludzi modlących się obok miejsc pamięci z zapomnianej historii narodowej, do religijnych 
obrzędów, mszy świętych odprawianych w czynnych lub tymczasowo zamkniętych budyn-
kach kultu. Podczas tych tłumnych spotkań liczyły się nie tylko kwestie religijne, zawsze 
poruszano na nich problem narodowej symboliki, języka, tragicznych stron z kart historii. 

Wydarzeniem, które w istocie przesądziło o dalszym losie UHKC, była masowa 
150-tysięczna manifestacja greckokatolickich wiernych zorganizowana przez Komitet 
Obrony UHKC 17 września 1989 r. we Lwowie (w 50. rocznicę okupacji Ukrainy 
Zachodniej przez wojska radzieckie). Korespondent Radia Swoboda na gorąco komen-
tował: „Wydarzenia z 17 września we Lwowie były największym jak dotąd przejawem 
potęgi UKC w tym oficjalnie ateistycznym państwie […]. Wydarzenia te w istocie kwestię 
legalizacji UKC czynią jedynie formalnością”33. Pierwszego grudnia 1989 r., po wizy-
cie sekretarza generalnego KC KPZR Gorbaczowa w Watykanie, ogłoszono legalizację 
UHKC w ZSRR. W zamieszczonym w „New York Times” (10 listopada 1989 r.) artykule 
Gorbaczow chce, aby Papież pomógł mu uspokoić Ukrainę William Safire podkreślał, że 
„wizyta miała jasno określony cel polityczny i była obliczona na to, aby zagwarantować 
sobie wsparcie papieża w opanowaniu niepokornej Ukrainy”34. Trzydziestego marca 
1991 r. do USRR przybył kardynał Myrosław Lubacziwski35. „Ludzie powychodzili, kto 
gdzie mógł, witali Jego Ekscelencję okrzykami, wymachiwali rękoma i transparentami, 
podrzucali czapki” – tak opisywali manifestację dziennikarze z USRR36.

Na początku 1991 r. liczba greckokatolickich wspólnot w obwodzie lwowskim wyno-
siła 907, w iwano-frankiwskim – 375, w tarnopolskim – 39237. W samym obwodzie lwow-
skim w latach 1991–1992 władze przekazały na własność UHKC 707 świątyń i 177 do 
użytkowania (dla porównania: Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej 
(Ukrajinśka Awtokefalna Prawosławna Cerkwa, UAPC) w tym czasie oddano na włas-
ność 196 świątyń, UPC – 44, RKC – 50)38. Ogólnie w USRR było 1917 świątyń grecko-
katolickich, w tym ponad tysiąc w archidiecezji lwowskiej, w obwodzie tarnopolskim – 
ok. 380, w iwano-frankiwskim – 530, zakarpackim – ponad 10039.

32 W. Paszczenko, Prawosław’ja…, s. 435.
33 CDAHOU, f. 1, op. 32, spr. 2659, Notatki, informacje, listy KC KPU do KC KPZR, wydziałów KC KPU, 

organów partyjnych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych USRR, Państwowego Komitetu Telewizji i Radia USRR, 
Rady do spraw Religijnych przy Radzie Ministrów USRR o zaostrzeniu sytuacji religijnej w zachodnich obwodach 
republiki i działaniach w kierunku jej normalizacji, k. 25.

34 CDAHOU, f. 1, op. 32, spr. 2555, Notatki, informacje, listy, telegramy KC KPU do KC KPZR, wydziałów 
KC KPU, partyjnych organów sowieckich, ministerstw, departamentów, instytucji naukowych, organizacji publicz-
nych w sprawie tworzenia i działalności nieformalnych stowarzyszeń, spotkań i zgromadzeń publicznych, o sytuacji 
społeczno-politycznej w republice, jej poszczególnych regionach oraz inne kwestie pracy ideologicznej, k. 170.

35 B. Wowk, Narod Hałyczyny witaje Hławu Ukrajinśkoji Hreko-Katołyćkoji Cerkwy Błażeniszoho Myrosława 
Iwana Kardynała Ljubacziwśkoho, „Za wilnu Ukrajinu”, 2 IV 1991, s. 1.

36 Ibidem.
37 W. Marczuk, Cerkwa, duchownist‘, nacija. Ukrajinśka hreko-katołyćka cerkwa w suspilnomu żytti Ukrajiny 

XX st., Iwano-Frankiwśk 2004, s. 268.
38 I. Worobel‘, Mykoła Horyń. „Prynałeżnist‘ do wiry – sprawa osobysta, „Za wilnu Ukrajinu”, 29 II 1992, s. 2.
39 B. Wowk, Pres-konferencija na swjatojurśkij hori, „Za wilnu Ukrajinu”, 12 VI 1991, s. 1. 
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Nie tylko UHKC walczyła o swoje prawa, dołączyła do niej również UAPC. Latem 
1988 r. poszczególne środki masowego przekazu (ukraińskojęzyczne stacje radio-
we) poinformowały o powstaniu grupy inicjatywnej na rzecz odrodzenia UAPC na 
Ukrainie40. Jednakże taki komitet powołano dopiero w lutym 1989 r.41 W odezwie komi-
tetu do narodu ukraińskiego podkreślano: „W Kijowie powstał komitet UAPC. Jego 
celem jest oddanie nam naszej wiary, wyrwanie jej z rąk moskiewskiego patriarchatu, 
mimo że prawosławnego, to w istocie swej carskiego, poddańczego i obcego duchowi 
ukraińskiemu”42.

Hasła „W niepodległym państwie niezależna Cerkiew!”, „Obcowanie z Bogiem 
w ojczystych świątyniach – w ojczystym języku”43 znajdowały poparcie wśród świado-
mej narodowo elity i mieszkańców przede wszystkim w zachodnich obwodach USRR. 
Zwolennicy autokefalii podkreślali niemożność podjęcia dialogu z rosyjskim prawosła-
wiem – ich cerkiew „nie mogła przyjąć autokefalii z rąk RCP, nawet jeżeli zostanie to 
zaproponowane, do czasu gdy ta ostatnia nie zrzeknie się wszystkich swoich roszczeń 
wobec UACP”44.

W dniach 5–6 czerwca 1990 r. w Kijowie zorganizowano pierwszy Wszechukraiński 
Sobór UAPC, na którym przyjęto statut Cerkwi, opracowano program odbudowy 
klasztorów i szkół cerkiewnych oraz zaplanowano rozszerzenie działalności wydaw-
niczej. Uczestnicy soboru chcieli w najbliższym czasie powołać trzy seminaria 
i szkoły dla diaków: w Kijowie, Iwano-Frankiwsku i we Lwowie. Przyjęto optymalny 
model kierownictwa: stworzono siedem diecezji i wybrano metropolitę Mstysława na 
patriarchę kijowskiego i całej Ukrainy45. Po uroczystości wyświęcenia dwóch bisku-
pów UACP osiągnęła „hierarchiczne zwieńczenie, niezbędne do autokefalicznego 
istnienia”46.

Odnowienie w USRR działalności UACP wywołało wśród RCP panikę, hierar-
chowie Cerkwi rosyjskiej bowiem niebezpodstawnie postrzegali autokefalię jako 
zagrożenie w walce o wiernych, zwłaszcza w regionie zachodnioukraińskim. Z tych 
powodów 9 lipca 1990 r. w soborze św. Zofii w Kijowie podczas liturgii Aleksy II uro-
czyście odczytał postanowienie synodu, na mocy którego RCP na Ukrainie stawała się 
„niezależna” od RCP. UAPC według słów metropolity Filareta starała się podkreślać, 
że to ona jest „tą Cerkwią, która była za czasów kozackich, za czasów Petra Mohyły, 
Cerkwią, która rozpoczęła swoje istnienie za czasów świętego księcia Włodzimierza 
[…] i kroczy tą błogosławioną, kanoniczną drogą, którą kroczyć powinna Cerkiew 
prawosławna”. Jednakże „niezależność” Cerkwi prawosławnej była jedynie nominal-

40 Za ukrajinśku prawosławnu cerkwu, „Wyzwolnyj szlach” 1989, nr 5, s. 568.
41 CDAHOU, f. 271, op. 2, spr. 3, „Lwiwśki Nowyny”, nr 2 (4), t. 2, k. 27.
42 CDAHOU, f. 270, op. 1, spr. 13, Powitalne telegramy od organizacji, instytucji, organizacji międzynarodo-

wych i obywateli do kongresu założycielskiego Ludowego Ruchu Ukrainy w sprawie wspierania Ruchu i zwołania 
kongresu, k. 5.

43 Za ukrajinśku prawosławnu cerkwu…, s. 570.
44 W. Bondarenko, Ukrajinśka awtokefalna cerkwa: proces stanowłennja, „Ljudyna i swit” 1990, nr 8, s. 16.
45 Tretie widrodżennja ukrajinśkoji awtokefaliji, „Wyzwolnyj szlach” 1989, nr 10, s. 1272.
46 O. Woronin, Wid Wełykodnia do Wełykodnia. Z chroniky widrodżennja Ukrajinśkoji awtokefalnoji prawo-

sławnoji cerkwy na Ukrajini, „Suczastnist‘”1990, nr 7–8, s. 218.
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na, co podkreślali przedstawiciele UAPC. Jej istnienie „nie zmieniało istoty rzeczy 
i niezmiennie utrzymywała ona zwierzchnictwo patriarchu moskiewskiego nad pra-
wosławnymi Ukraińcami”47.

NA DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI

W warunkach rozwoju „nieformalnego” ruchu i walki UHKC i UAPC o legaliza-
cję w USRR odbyły się kampanie wyborcze do Rady Najwyższej ZSRR (1989) i Rady 
Najwyższej USRR oraz miejscowych organów władzy (1990). W republice nasiliła 
się walka między przedstawicielami sił narodowo-demokratycznych i obwodowymi 
komitetami KPU, co było najbardziej widoczne podczas kampanii wyborczej do Rady 
Najwyższej ZSRR w 1989 r. Kampania charakteryzowała się tym, że kandydatów mogły 
wysuwać organizacje obywatelskie. Po raz pierwszy można było proponować kilkoro 
kandydatów na jeden mandat. Główną osią konfliktu między władzą a nieformalnymi 
organizacjami obywatelskimi i politycznymi stały się przeszkody, które władza piętrzyła 
przed kandydatami z obozu demokratycznego. Oburzenie wywołała zwłaszcza odmowa 
rejestracji poety Rostysława Bratunia48 oraz znanego działacza społecznego i polityczne-
go Iwana Dracza, który z czasem objął przywództwo w NRU49. Zapewnienia ze strony 
aparatu centralnego KPU, że obywatele będą nie tylko głosować, lecz także wybierać50, 
wciąż miały charakter deklaratywny.

Poszczególne nieformalne organizacje w regionie zachodnim, zwłaszcza UHKC, 
apelowały, aby bojkotować wybory w następującej formie: niestawienie się na wyborach, 
przekreślanie kart wyborczych, napisanie na nich słowa „bojkot”, zabieranie kart wybor-
czych z komisji wyborczych51. Inni przedstawiciele sił narodowo-demokratycznych nie 
popierali pomysłu bojkotowania wyborów, upatrując w tym wariancie „ślepą uliczkę, 
co może przynieść smutne następstwa”52.

Mimo działań ze strony niektórych przedstawicieli sił narodowo-demokratycznych, 
zmierzających do zerwania wyborów, na terenie USRR głosowało 93,4 proc. wybor-
ców, co było jednym z najwyższych wyników w całym ZSRR53. Na deputowanych Rady 

47 Szukajmo Chrysta!, „Wira bat’kiw” 1990, nr 5, s. 11.
48 I znowu wybory, „Postup” 1989, nr 4, s. 1.
49 CDAHOU, f. 1, op. 32, spr. 2555, Notatki, informacje, listy, telegramy KC KPU do KC KPZR, wydziałów 

KC KPU, partyjnych organów sowieckich, ministerstw, departamentów, instytucji naukowych, organizacji publicz-
nych w sprawie tworzenia i działalności nieformalnych stowarzyszeń, spotkań i zgromadzeń publicznych, o sytu-
acji społeczno-politycznej w republice, jej poszczególnych regionach oraz inne kwestie pracy ideologicznej, k. 20.

50 CDAHOU, f. 1, op. 32, spr. 2540, Notatki, informacje, telegramy z KC KPU, jej wydziału pracy organiza-
cyjnej i kadrowej, Prezydium Rady Najwyższej i Rady Ministrów USRR, kolektywów pracowniczych, organizacji 
publicznych w sprawie wyborów deputowanych ludowych ZSRR, opinie robotników na temat pracy Pierwszego 
Kongresu Deputowanych Ludowych ZSRR, publikacja i omówienie projektów ustaw dotyczących zmian, popra-
wek do konstytucji Ukrainy w sprawie wyborów deputowanych ludowych USRR i rad lokalnych, przebieg kampa-
nii wyborczej do Rady Najwyższej Ukrainy, k. 29.

51 CDAHOU, f. 271, op. 2, spr. 3, „Lwiwśki Nowyny”, nr 2 (4), t. 2, k. 3.
52 T. Steckiw, Władi awtorytetiw – władu arhumentiw, „Postup” 1989, nr 4, s. 3.
53 Ob itogach wyborow narodnych dieputatow SSSR, „Lwowskaja Prawda”, 5 IV 1989, s. 1.
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Najwyższej z USRR, nie zważając na wiele naruszeń (podczas wysuwania kandydatów, 
w trakcie okręgowych zebrań przedwyborczych, podczas głosowania), wybrano 231 osób54.

Większe znaczenie dla sił narodowo-demokratycznych miały wybory do Rady 
Najwyższej USRR i do miejscowych organów władzy w marcu 1990 r., które zgodnie 
z decyzjami II Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRR (wniesiono poprawki do kon-
stytucji ZSRR w części o kierowniczej roli partii) odbyły się na gruncie pluralizmu. 
Ośrodkiem konsolidacji opozycji stał się NRU. Jego liderzy w listopadzie 1989 r. sfor-
mowali z opozycyjnych organizacji społecznych i politycznych Blok Demokratyczny55.

W dokumencie KC KPU Podsumowanie wyborów deputowanych ludowych Ukraińskiej 
SRR i miejscowych rad Republiki z 30 września 1990 r. stwierdzono, że wśród 443 wybra-
nych deputowanych USRR 85 proc. to członkowie KPZR. W tym czasie dwie trzecie 
składu lwowskiej rady obwodowej stanowili przedstawiciele UHS, NRU, SNUM, a w rejo-
nowych radach Drohobycza, Stryja, Czerwonogrodu, Mikołajewa byli oni w większo-
ści. W obwodzie iwano-frankiwskim opozycja w radzie obwodowej zyskała 78,7 proc., 
a w radzie miejskiej – 86 proc., w Tarnopolu zaś – prawie połowę w radzie obwodowej 
i 60 proc. w radzie miejskiej56.

Mimo moralnej i psychologicznej presji (na 60 proc. komisji wyborczych w obwo-
dzie tarnopolskim wywieszono błękitno-żółte flagi) w niektórych miejscowościach 
Galicji KPU zdołała utrzymać wpływowe pozycje. W obwodzie tarnopolskim do rady 
obwodowej wybrano czterech sekretarzy miejskiego komietu partii i 11 rejonowe-
go. Do rad rejonowych weszło 47 sekretarzy partii różnego szczebla, spośród których 
deputowanymi zostało 3757. Tymczasem w południowo-wschodnich obwodach USRR 
Blok Demokratyczny właściwie nie był żadną konkurencją dla KPU. Siły narodowo-
-demokratyczne z jednej strony doznały całkowitej porażki, nie otrzymawszy poparcia 
w centralnych i wschodnich obwodach USRR, z drugiej zaś – w miejscowych radach 
w obwodach zachodnioukraińskich bezapelacyjnie zwyciężyły58.

Po wyborach do Rady Najwyższej USRR ośrodkiem politycznego konfliktu między 
KPU a siłami opozycyjnymi stał się Kijów. Nowo wybrana Rada Najwyższa USRR 
była kontrolowana przez KPU, która powołała tzw. grupę 239 (oficjalna nazwa: „Za 
suwerenną Ukrainę Radziecką”, przewodniczący Ołeksandr Moroz). Opozycja par-
lamentarna przekształciła się w Radę Ludową (125 deputowanych, przewodniczący 
Ihor Juchnowśkij). Siły opozycyjne dostały szansę, aby legalnie wpływać na procesy 

54 W. Łytwyn, Polityczna arena Ukrajiny. Dijowi osoby i wykonawci, Kyjiw 1994, s. 139. 

55 CDAHOU, f. 1, op. 32, spr. 2725, Informacje KC KPU dla KC KPZR o praktycznych uwagach i sugestiach 
zgłoszonych do projektów Platformy KC KPZR na XXVIII Kongres Partii i Statutu KPZR, o utworzeniu jedno-
litych organów kontrolnych w partii, składzie Komunistycznej Partii Ukrainy, dwudziestu pięciu regionalnych 
i kijowskiej organizacjach partyjnych, sytuacji społeczno-politycznej w republice i przebiegu kampanii wybor-
czej, k. 6.

56 W. Łytwyn, Polityczna arena Ukrajiny…, s. 204.
57 Derżawnyj Archiw Ternopilśkoji Obłasti, f. P–1, op. 39, spr. 95, Informacje o realizacji uchwał KC Komu-

nistycznej Partii Ukrainy, memoriały do KC Komunistycznej Partii Ukrainy, k. 31.
58 CDAHOU, f. 1, op. 11, spr. 2166, Informacja KC Komunistycznej Partii Ukrainy na temat wdrożenia 

uchwały KC Komunistycznej Partii Ukrainy z 13 kwietnia 1990  r. „W sprawie pilnych środków stabilizujących 
sytuację polityczną w zachodnich regionach republiki”, k. 6.
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społeczne i polityczne w USRR, a na poziomie ustawodawczym – dbać o rzeczywistą 
głasnost’ i demokratyzację.

Sytuacja po wyborach na zachodniej Ukrainie okazała się dla KPU krytyczna. Od 
pierwszych dni po objęciu urzędu deputowani lwowskiej, iwano-frankiwskiej i tar-
nopolskiej rady obwodowej zaczęli aktywnie pracować, aby na podległym im terenie 
wzmacniać zasady demokracji oraz prawa i swobody obywatelskie. Próby „przejęcia 
inicjatywy” przez miejscowych komunistów przeważnie były nieudane. Przykładowo 
deputowani lwowskiej rady obwodowej już na pierwszej sesji przyjęli uchwałę O roz-
dzieleniu funkcji organów radzieckich i partyjnych. W dokumencie wskazano, że „decy-
zje kierowniczych organów KPZR wszystkich szczebli – od KC KPZR do komitetów 
partyjnych, zajmujących się sprawami państwowymi, gospodarczymi i kulturalnymi, 
pozostającymi wyłącznie w gestii rad i podlegających im struktur – należy uznać za 
takie, które straciły moc na terenie obwodu lwowskiego”59.

Deputowani domagali się również, aby nowo wybrany obwodowy komitet wyko-
nawczy przeanalizował wspólne decyzje organów radzieckich i partyjnych, a następ-
nie określił, czy wciąż mają one moc prawną. Od komitetu żądano, aby przeciwdziałał 
wszelkiej ingerencji ze strony partii w państwową, gospodarczą i kulturalną działalność 
obwodu. Struktury obwodowego komitetu KPU miały być traktowane wyłącznie jako 
instancje jednej z partii politycznych, które nie wchodzą do struktury władzy państwo-
wej i kompleksu gospodarczego60.

W republice procesy społeczne i polityczne również wymykały się spod kontro-
li KPU. Drugiego października 1990 r. w Kijowie Bractwo Studenckie i Ukraiński 
Związek Studencki (USS) przeprowadziły „głodówkę polityczną” połączoną z publicz-
nymi zebraniami i demonstracjami (akcja otrzymała miano „Studenckiej rewolucji na 
granicie”)61. „Głodówka polityczna” zakończyła się przyjęciem przez Radę Najwyższą 
USRR uchwały, w której przewidywano zorganizowanie w 1991 r. powszechnego referen-
dum sprawdzającego, czy Rada Najwyższa USRR cieszy się zaufaniem społecznym. Na 
podstawie wyników referendum miały zostać zorganizowane przedterminowe wybory. 
Protestujący studenci domagali się, aby Ukraińska SRR nie zawierała nowego traktatu 
związkowego, dopóki nie zostanie przyjęta nowa konstytucja USRR. Żądali również 
dymisji przewodniczącego Rady Ministrów USRR Witalija Masoła62. „Głodówka poli-
tyczna” według politologa Ołeksandra Bojki „stymulowała przebudzenie świadomości 
narodowej i politycznej aktywności w szerokich kołach młodzieżowych, pokazała siłę 
myśli obywatelskiej, zasadniczo osłabiła w społecznej świadomości strach przed syste-
mem, dowiodła słabości i braku decyzyjności wśród narodowej kontrelity, wyznaczyła 
kierunek dalszego politycznego rozwoju Ukrainy, u podstaw którego leżało demokra-

59 Persza demokratyczna, „Za wilnu Ukrajinu”, 4 VII 1990, s. 3.
60 Ibidem.
61 O. Donij, Studentśka rewolucija na hraniti, Kyjiw 1995, s. 10.
62 O. Bojko, Zahostrennja politycznoji konfrontaciji w Ukrajini: ataka opozyciji ta kontrnastup konserwatoriw 

(serpeń – hrudeń 1990 r.), „Suczasnist‘” 2003, nr 2, s. 67.
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tyczne, kompromisowe rozwiązywanie konfliktów politycznych, a nie stosowanie metod 
siłowych czy dławienie opozycji”63.

Głodówka studentów nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów. Co więcej, 
już 7 listopada 1990 r. aresztowano deputowanego ludowego USRR Stepana Chmarę, 
co zapoczątkowało atak komunistycznych sił na demokratyczne zdobycze opozycji. 
Uwięzienie Chmary i pozbawienie go immunitetu poselskiego wywołało reakcję łańcu-
chową oburzenia w środowisku sił narodowo-demokratycznych. Organizowano masowo 
wiece i uliczne demonstracje64, podczas których skandowano hasła pod adresem komu-
nistów, aby zaprzestali prowokacji i zwolnili deputowanego z więzienia65.

Kierownictwo partyjne pokładało duże nadzieje we wszechzwiązkowym referendum 
17 marca 1991 r., które miało pokazać, jakie są ogólne tendencje w rozwoju sytuacji poli-
tycznej w państwie, a także perspektywy zachowania ZSRR. Konieczność przeprowa-
dzenia referendum wywoływała niejednoznaczne oceny nawet w środowisku sił komu-
nistycznych66. Jego wyniki nie były zaskoczeniem dla KPZR. Za zachowaniem ZSRR 
zagłosowało 70 proc. ludności republiki. Jednocześnie w Galicji tę perspektywę popierało 
jedynie 20 proc. ludności regionu, a w poszczególnych miejscowościach – 5–10 proc. spo-
śród tych osób, które brały udział w wyborach67. USRR w składzie ZSRR na podstawie 
deklaracji o państwowej suwerenności chciało 80 proc. ludności republiki68.

W Galicji miejscowa władza (rady obwodowe) przeprowadziła alternatywne refe-
rendum. Odnośnie do tzw. Galicyjskiej Listy Wyborczej ułożonej przez przedstawi-
cieli trzech obwodów na wspólnej sesji zgodnie z przewidywaniami za niepodleg- 
łością państwa opowiedziało się 85,3 proc. mieszkańców obwodu tarnopolskiego, 
89,6 proc. – lwowskiego i 90 proc. iwano-frankiwskiego69. Wyniki głosowania w Galicji 
pokryły się z oczekiwaniami liderów obozu demokratycznego70. 

Pod wpływem niejasnej sytuacji z wynikami referendum w społeczeństwie roz-
gorzała dyskusja o celowości podpisywania nowego traktatu związkowego, który był 
krytykowany zarówno przez siły narodowo-demokratyczne, jak i przez komunistów, 
zwłaszcza z regionu zachodniego. Niejednoznaczne wyniki ogólnozwiązkowego refe-
rendum zmniejszały prawdopodobieństwo stworzenia Związku na podstawie odnowio-

63 Ibidem, s. 69.
64 CDAHOU, f. 270, op. 1, spr. 120, Listy i telegramy Ludowego Ruchu Ukrainy do Rady Ministrów ZSRR, 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komitetu Wykonawczego Miasta Kijowa, instytucji i organizacji, redakcji 
gazet, społeczności ukraińskiej diaspory na temat sytuacji społecznej i politycznej na Ukrainie, organizowania 
masowych wydarzeń politycznych, k. 64.

65 Zwernennja demokratycznych sył Lwiwszczyny do hromadjan Ukrajiny, „Za wilnu Ukrajinu”, 16 XI 1990, s. 1.
66 CDAHOU, f. 1, op. 11, spr. 2258, Notatki, informacje wydziału kontaktów z radami, organizacjami politycz-

nymi i społecznymi KC Komunistycznej Partii Ukrainy i obwodowych komitetów partyjnych w sprawie wykona-
nia rezolucji KC Komunistycznej Partii Ukrainy z 23 stycznia 1991 r. „W sprawie projektu traktatu związkowego 
i masowej pracy politycznej w związku z ogólnozwiązkowym referendum w sprawie zachowania ZSRR”, k. 42.

67 W. Łytwyn, Polityczna arena Ukrajiny…, s. 265.
68 Ibidem.
69 Poperedni rezultaty hołosuwannja za referendum, „Za wilnu Ukrajinu”, 19 III 1991, s. 1.
70 CDAHOU, f. 1, op. 32, spr. 2899, Notatki, informacje wydziałów KC KPU, organów ścigania Ukrainy na 

temat sytuacji społeczno-politycznej w republice i jej zachodnich regionach oraz środków zapewniających prawo-
rządność i porządek publiczny w USRR, k. 72.
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nego traktatu związkowego, co było jedną z przyczyn podjęcia przygotowań do puczu 
w ZSRR (pod egidą Giennadija Janajewa).

Dziewiętnastego sierpnia 1991 r. w Moskwie formalnie powołano Państwowy Komitet 
Stanu Wyjątkowego, który przejął pełnię władzy w państwie. Jego działalność wywoła-
ła sprzeciw wśród świadomej narodowo części społeczeństwa ukraińskiego. Tego dnia 
NRU, Rada Ludowa oraz liczne partie polityczne potępiły i zakwestionowały niekonsty-
tucyjne działania Komitetu71. Takie stanowisko było widoczne w działaniach zachodnio-
ukraińskich rad wszystkich szczebli, w których większość stanowili przedstawiciele sił 
narodowo-demokratycznych. Masowym wiecom i demonstracjom w Kijowie, Lwowie, 
Iwano-Frankiwsku i Łucku nie było końca. Wszystko to zaowocowało oczekiwanym 
rezultatem – zdobyciem niepodległości przez Ukrainę 24 sierpnia 1991 r. Referendum 
z 1 grudnia 1991 r. potwierdziło pragnienie narodu ukraińskiego, aby żyć w niepodle-
głym państwie.

Tak oto procesy społeczno-polityczne w USRR w drugiej połowie lat osiemdzie-
siątych toczyły się z nurtem polityki przebudowy, głasnosti i demokratyzacji. Długo 
wyczekiwane przez społeczeństwo reformy Gorbaczowa na przełomie lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych XX w. nie poprawiły sytuacji społeczno-gospodarczej 
państwa ani poziomu życia ludności. Wpłynęły jednak aktywizująco na opozycyjne 
wobec KPU struktury społeczne i polityczne, a także sprzyjały legalizacji UHKC 
i UAPC.

PODSUMOWANIE

Jeszcze w latach 1985–1987 KPU z pomocą zbrojnego zaplecza niezwykle skutecznie 
kontrolowała nastroje społeczne w republice, ale po kampanii wyborczej w 1989 r. do 
Rady Najwyższej ZSRR i, przede wszystkim, po powstaniu NRU zaczęła gwałtownie 
tracić autorytet w społeczeństwie. Upadkowi KPU sprzyjały zbrodnie partii odkryte 
przez nieformalnie działające organizacje społeczne, walka z religijnością i popieranie 
RCP, rozgrywki w sferze gospodarczej i pogłębiające się zubożenie ludności. W warun-
kach pluralizmu po kampanii wyborczej do Rady Najwyższej USRR i do miejscowych 
organów władzy w 1990 r. KPU w rzeczywistości straciła wsparcie ludności w tych 
rejonach, gdzie większość w miejscowych radach zdobyli przedstawiciele sił narodowo-
-demokratycznych.

W Galicji, w odróżnieniu od obwodów południowo-wschodnich, szybko następo-
wał proces tworzenia nieformalnych organizacji, a mieszkańcy swój sprzeciw wobec 
władz masowo wyrażali na wiecach, demonstracjach, a także poprzez różne formy 
nieposłuszeństwa obywatelskiego. Działała również rozgałęziona siatka wydawnictw 
niezależnych od władz. Galicja wyróżniała się na tle innych ośrodków obwodowych 
Ukraińskiej SRR, a to zmuszało władze do zwracania bacznej uwagi na procesy spo-

71 Chronika oporu. Domumenty, inszi oficijni materiały, swidczennja presy pro sprobu derżawnoho pereworotu, 
wczynenu u serpni 1991 roku tak zwanym HKczP, Kyjiw 1991, s. 182–206.
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łeczne i polityczne w tym regionie, mimo że autorytet KPU wśród miejscowej ludności 
pozostawał na niskim poziomie.

Z obwodów zachodnioukraińskich, w których na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdzisiątych XX w. zapoczątkowano demontaż systemu komunistycznego (popu-
laryzowano narodową symbolikę, obchodzono święta narodowe i religijne, usuwano 
pomniki Lenina, Marksa i innych komunistów, zmieniano nazwy ulic), nastroje opozy-
cyjne rozchodziły się również na inne regiony republiki. Brak w KC KPU i obwodowych 
komitetach partii sprawnych mechanizmów przeciwdziałających wzrostowi niezadowo-
lenia wśród znacznej części mieszkańców republiki doprowadził do ostatecznego krachu 
komunistycznej ideologii oraz do odzyskania przez Ukrainę niepodległości w 1991 r.
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Procesy społeczno-polityczne w Ukraińskiej SRR:  
osobliwości, tendencje, skutki  

(przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.)

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. Komunistyczna Partia Ukrainy zna-
lazła się w stanie głębokiego systemowego kryzysu, co wywołało falę niezadowolenia 
wśród znacznej części ludności USRR, zwłaszcza w regionach zachodnich, a następnie 
doprowadziło do demontażu systemu komunistycznego w 1991 r. Artykuł analizuje 
ogólne tendencje w procesach społecznych i politycznych w USRR w okresie głasnosti, 
przebudowy i demokratyzacji (1985–1991), charakteryzuje specyfikę powstawania nie-
formalnych organizacji społecznych i politycznych, Ludowego Ruchu Ukrainy oraz ich 
postulatów, a także sposobów ich realizacji, omawia stosunki na linii państwo–Cerkiew, 
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a także specyfikę kwestii legalizacji Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej i Ukraińskiej 
Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej w USRR oraz stosunki międzywyznaniowe na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Pokazuje również, że sto-
sunkowa stabilizacja polityczna w pierwszych latach przebudowy zmieniła się po kam-
panii wyborczej w 1990 r. do Rady Najwyższej USRR i do miejscowych organów władzy, 
w wyniku czego nastąpiła eskalacja konfliktu politycznego między siłami narodowo-
-demokratycznymi a KPU. Wszystko to zaowocowało zdobyciem niepodległości przez 
Ukrainę 24 sierpnia 1991 r. 
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Socio-political Processes in the Ukrainian SSR:  
Peculiarities, Trends, Consequences  

(the Second Half of the 1980s – Early 1990s)

In the second half of the 1980s, the Communist Party of Ukraine fell into a deep system 
crisis, which triggered a wave of discontent among this major part of the USSR, particu-
larly in the Western regions, and resulted in a disassembly of the communist system in 
1991. The article analyses general trends in socio-political processes in the USSR in the 
period of glasnost, rebuilding and democratization (1985–1991), defines the specifics of 
the emergence of “informal” social and political organizations, the People’s Movement of 
Ukraine and their demands, as well as the methods for their implementation, discusses the 
relations between the state and the Orthodox Church and the specifics of the legalization 
of the Ukrainian Greek-Catholic Church and of the Ukrainian Autocephalous Orthodox 
Church in the USSR and the relations between religious associations at the turn of the 
1980s and 1990s. It also proves that the relative political stabilization in the first year of 
the rebuilding changed after the election campaign to the Supreme Soviet of the USSR 
of 1990 and to local authorities, which triggered a political conflict between the national 
and democratic forces and the Communist Party of Ukraine. This all was crowned by 
Ukraine’s regaining of independence on 24 August 1991. 
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