
To m a s z  B i a ł o B ł o c k i   
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Procesy etniczne, historyczne i wyborcze  

zachodzące na Ukrainie w kontekście  

budowy koncepcji „Noworosji”: 

weryfikacja poprawności, zasadności i aktualności

Część II

Abstract

The purpose of this article is to verify the correctness, actuality and purposeful-
ness of the ‘Novorossia’ concept in relation to Ukraine. The author presents eth-
nical, historical and electoral processes in Ukraine in the context of development 
of the idea and concept of Novorossia, he rebuts the concept of Novorossia as both 
ethnically and electorally inadequate to meet political realities in Ukraine. 

Keywords: Ukraine, Russia. Novorossia, South-East, ethnical processes, electoral 
processes

Абстракт

В статье была проведена проверка правильности, обоснованности и акту-
альности формирования концепции «Новороссия» в отношении Украи-
ны. Автор изложил этнические, исторические и избирательные процесы на 
Украине в контексте формирования идеи и концепции «Новороссия». Он 
опроверг концепцию «Новороссия», как этнически и избирательно не под-
ходящую для политических реалий Украины.

Ключевые слова: Украина, Россия, Новороссия, Юго-Восток, этнические 
проессы, избирательные процессы

ISSN 2084-3291Nowa Polityka Wschodnia 2016, nr 2 (11)



  58   A r t y k u ł y    P o l i t y k A

Procesy wyborcze i ich konsekwencje polityczne  
na terytorium niepodległej Ukrainy,  
definiowanym pojęciem „Noworosji”

Jak wspomniano w poprzedniej części artykułu, uzupełnieniem w odnie-
sieniu do historycznej i etnicznej perspektywy badania zagadnienia kon-

ceptualizacji „Noworosji” co do terytorium niepodległej Ukrainy (w tym 
kontekście nie będziemy koncentrować się na żadnych obszarach, które 
wyodrębnia pojęcie „Noworosji” poza granicami niepodległej Ukrainy) 
jest przedstawienie procesów wyborczych i ich konsekwencji politycznych.

W obrębie terytoriów i oficjalnych granic Ukrainy, począwszy od 1991 
roku, pojęcie „Noworosji” (przed wydarzeniami, które miały miejsce na 
początku 2014 roku) w kontekście wyborczym zwykle rozpatrywane było 
w sposób zawoalowany. Natomiast w procesie wyborczym i politycznym 
często stosowano neutralne (jak wcześniej uznawano) określenie Południo-
wy Wschód lub Ukraina południowo-wschodnia, które zazwyczaj oznacza-
ło region wyborczy z rosyjskojęzycznymi wyborcami rosyjskiego pocho-
dzenia etnicznego i ukraińskojęzycznych i rosyjskojęzycznych wyborców 
ukraińskiego pochodzenia etnicznego. Jest oczywiste, iż taki region kultu-
rowo, politycznie i gospodarczo był zorientowany na Federację Rosyjską.

Jednakże wyodrębnienie tego regionu wyborczego nie nastąpiło na-
gle, ponieważ – na przykład – w czasie ogłaszania niepodległości Ukrainy 
o  zjawisku wyborczego Południowego Wschodu nie mówiło się. Ponad-
to ponad 80% wyborców jednostek terytorialno-administracyjnych Ukra-
ińskiej SRR (z wyjątkiem wyborców Autonomicznej Republiki Krymu), 
które terytorialnie i etymologicznie odpowiadały koncepcji „Noworosji” 
według stanu na rok 1897, w 1991 roku w referendum opowiedziało się za 
niepodległością Ukrainy. Wyraźnie widoczny był jedynie dysonans stano-
wiska ludności Półwyspu Krymskiego, w tym miasta Sewastopol, które et-
nicznie pozostawało głównie rosyjskie (patrz: Tabela 1 i 3).



59  T. BiałoBłocki   Procesy eTniczne, hisToryczne i wyBorcze zachodzące na Ukrainie

Tabela 3. Poziom poparcia dla proklamacji niepodległości Ukrainy w wy-
nikach referendum z dnia 1 grudnia 1991 na obszarach, które uwzględnia 
koncepcja „Noworosji” (CDAYO Ukrainy, 1991)

Regiony administracyjne Poparcie, % Odrzucenie, %

Autonomiczna Republika Krymu 54,19 42,22

Miasto Sewastopol 57,07 39,39

obwód dniepropetrowski 90,36 7,71

obwód doniecki 83,90 12,58

obwód zaporoski 90,66 7,34

obwód kirowohradzki 93,88 4,38

obwód ługański 83,86 13,41

obwód mikołajowski 89,45 8,17

obwód doniecki 85,38 11,60

obwód chersoński 90,13 7,20

Ukraina ogółem 90,32 7,58

Wyraźne rozdzielenie wyborczego południowego wschodu nie nastą-
piło także dlatego, że we wszystkich wyborach parlamentarnych i prezy-
denckich do roku 2004 wygrywały te partie i ci kandydaci, którzy w głów-
nej mierze byli popierani przez ludność właśnie tego regionu. Wśród 
prezydentów byli to początkowo L. Krawczuk, a następnie dwukrotnie – 
L. Kuczma, w aspekcie wyborczym satysfakcjonowało to elity polityczne 
Południa i Wschodu Ukrainy.

Sytuacja zmieniła się w trakcie kampanii i po wynikach wyborów parla-
mentarnych w roku 2002, gdy w geografii wyborczej Ukrainy kartograficz-
nie zaczęło izolować się coś na kształt „Południowego Wschodu”. Wówczas 
partie prorosyjskie (w tym Komunistyczna Partia Ukrainy i blok „Za Jedy-
ną Ukrainę”, którego częścią była Partia Regionów) wygrały w większości 
obwodów Ukrainy południowej i wschodniej. Wyodrębnianie „Południo-
wego Wschodu” pogłębiło się w roku 2004, gdy po raz pierwszy zwycię-
stwo w wyborach prezydenckich odniósł kandydat, który praktycznie nie 
miał poparcia w tym regionie – W.  Juszczenko. Oznaczało to, że po raz 
pierwszy od 1991 roku obwody wschodniej i południowej Ukrainy nie były 
u władzy. Pod względem technicznym wyciągnięto taki wniosek, że po raz 
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pierwszy od 1991 roku zdecydowana większość etnicznych Rosjan i rosyj-
skojęzycznej ludności Ukrainy nie została wysłuchana i wzięta pod uwagę. 
W rezultacie zapoczątkowała się konceptualizacja „Południowego Wscho-
du”, powstały pomysły związane z federalizacją Ukrainy, a zwłaszcza jej 
części wschodniej (które, między innymi, zostały wyartykułowane pod-
czas kongresu w Siewierodoniecku). Po zwycięstwie w  wyborach prezy-
denckich w 2010 roku W. Janukowycza – kandydata, którego w większości 
popierały południowe i wschodnie obwody Ukrainy – rekonceptualizacja 
„Południowego Wschodu” nie nastąpiła, ponieważ pogłębił się rozdźwięk 
wyborczy na Ukrainie na tle postrzegania jej geopolitycznej przyszłości, 
w tym postrzegania perspektyw integracji europejskiej. Jego szczyt nastą-
pił podczas wydarzeń tak zwanej „rewolucji godności” pod koniec 2013 – 
na początku 2014 roku, w wyniku której znaczna liczba osób (zwłaszcza 
etnicznych Rosjan) południowych i wschodnich obwodów Ukrainy uzna-
ła, że ponownie nie zostali wysłuchani i wzięci pod uwagę w kontekście 
polityczno-wyborczym, a były prezydent Ukrainy W. Janukowycz został 
zmuszony do ucieczki z Ukrainy, zaś siły polityczne, reprezentujące ten 
region w parlamencie, zrestrukturyzowały się w dużej mierze. Zarówno 
to, jak i polityka zagraniczna, którą na początku 2014 zaczęła realizować 
Federacja Rosyjska, było powodem wyraźnego wzrostu zainteresowania 
koncepcją „Noworosji”. Jednakże koncepcją zmodyfikowaną w stosunku 
do koncepcji „Noworosji”, którą rozwinęło Imperium Rosyjskie w końcu 
XVIII – w XIX wieku, ponieważ obecnie definicja „Noworosji” obejmuje, 
ze względu na wpływ polityki rosyjskiej, wyłącznie południowo-wschod-
nie obwody suwerennej Ukrainy – odeski, mikołajowski, chersoński, dnie-
propietrowski, zaporoski, doniecki, ługański, a także Półwysep Krymski. 
Natomiast współczesna interpretacja pojęcia „Noworosja” mniej uwagi 
poświęca terytorium obecnej Mołdawii i przyczarnomorskim regionom 
współczesnej Federacji Rosyjskiej. Oznacza to, że współczesna zoriento-
wana na Rosję interpretacja terminu „Noworosja” jest zbieżna z interpre-
tacją regionu wyborczego „Ukraina Południowo-Wschodnia”, który został 
ustalony w latach 2002–2014.

Jednakże, jak pokazują wyniki wydarzeń politycznych w 2014 roku na 
Ukrainie, wyborcze, praktyczne i polityczne znaczenie terminu „Połu-
dniowy Wschód” zaczęło się gwałtownie kurczyć. Po przedterminowych 
wyborach parlamentarnych i prezydenckich wiosną i jesienią 2014 roku 
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o znaczeniu wyborczym terminu „Południowy Wschód” lub „Ukraina 
Południowo-Wschodnia” było coraz trudniej mówić. Obecnie określenie 
„Południowy Wschód” coraz bardziej nabiera znaczenia wyłącznie geo-
graficznego i traci zabarwienie wyborcze i społeczno-polityczne. W głów-
nej mierze jest to uwarunkowane działaniami wojennymi, toczącymi się 
na części obszaru Donbasu, a także aneksją Krymu – etnicznie głównie 
rosyjskiego – przez Rosję. W konsekwencji popularność koncepcji „No-
wej Rosji” jako zaszczepionego obcego zjawiska przestaje rosnąć, nie znaj-
dując podatnego gruntu w krajowym wymiarze wyborczym w południo-
wych i wschodnich obwodach Ukrainy, ponieważ: po pierwsze – przesuwa 
się z płaszczyzny etnolingwistycznej na etniczną; a po drugie – kurczy się 
pod każdym możliwym względem: etnicznym, etnolingwistycznym, wy-
borczym, geopolitycznym itd.

Wyraźnie świadczą o tym ostatnie sondaże, dotyczące różnych, dycho-
tomicznych w odniesieniu do polityki ukraińskiej, kwestii (w szczególności 
w aspekcie już ustalonego wyodrębnionego pojęcia „Południowego Wscho-
du”), a także wyniki ostatnich wyborów, które wskazują na spadek w ran-
kingu prorosyjskich partii politycznych, polityków i zagadnień. W związku 
z tym w pierwszej kolejności przedstawiamy wyniki sondaży, dotyczą-
cych kwestii antyrosyjskich i prorosyjskich w obszarach południowych 
i wschodnich obwodów Ukrainy, które w tradycyjnym wymiarze stanowią 
koncepcję „Noworosji”, szczególnie z 2014 roku (patrz: Tabela 4).

Według sondaży z kwietnia i z grudnia 2014 roku, przeprowadzonych 
przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, w większości obwo-
dów południowej i wschodniej Ukrainy panuje przekonanie o Rosji jako 
o organizatorze działań separatystycznych na Ukrainie i sprawcy wyda-
rzeń wojennych, które mają miejsce w Donbasie. Identyczne poglądy wy-
rażają mieszkańcy południowo-wschodniej Ukrainy także w odniesieniu 
do ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy Ukrainy – jako nielegalnej. Re-
spondenci w większości uważają, że Rosja niesłusznie chroni rosyjskoję-
zyczną ludność południowo-wschodniej Ukrainy i nie zgadza się z tezą, 
że Ukraina ogranicza prawa rosyjskojęzycznej ludności południowo-
-wschodniej Ukrainy. Analogicznie – oderwanie obwodów tego regionu 
od Ukrainy i ich przyłączenie do Rosji jest postrzegane jako nieaktual-
ne i niezasługujące na poparcie miejscowej ludności. Natomiast przyłącze-
nie Krymu do Rosji najczęściej jest traktowane jako aneksja. Zdecydowana 
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większość ludności obwodów wschodniej i południowej Ukrainy sprzeci-
wia się federalnemu ustrojowi Ukrainy i tendencja sprzeciwu wobec fe-
deralizacji wzrasta. Udział zwolenników integracji z Unią Europejską jest 
niemal równy udziałowi zwolenników przystąpienia do Unii celnej. Nale-
ży jednak pamiętać, że jeszcze rok temu wyraźnie przeważała grupa zwo-
lenników przystąpienia do Unii celnej, a obecnie nadal rośnie przewaga 
na rzecz UE. Wszystko to dowodzi, że obecnie nie ma istotnego powo-
du, aby mówić o „Południowym Wschodzie” jako o pewnym technicznym 
zjawisku integrującym, który odpowiada w istocie koncepcji „Noworosji”. 
W mniejszym stopniu dotyczy to Donbasu i Krymu. Jedynie w Donbasie 
i na Krymie panuje przekonanie, że Rosja słusznie chroni interesy etnicz-
nych Rosjan i obywateli rosyjskojęzycznych na Ukrainie. Tylko w Donba-
sie znajduje się mniej lub bardziej godna uwagi liczba osób, które uznają 
za prezydenta W. Janukowycza i chcą przyłączenia do Rosji. Na Krymie 
działa czynnik etniczny, ponieważ większość ludności w tym regionie sta-
nowią (według spisu ludności z 2001 roku) właśnie etniczni Rosjanie. Na-
tomiast w Donbasie zaaprobowany został bardziej radykalny, wojenny sce-
nariusz prorosyjskiego separatyzmu, który stał się możliwy z uwagi na to, 
że w tym obwodzie Ukrainy na początku 2014 roku istniało pewne (acz-
kolwiek nie w postaci bezwzględnej większości) poparcie dla idei separaty-
stycznych wśród miejscowej ludności.

Tabela 4. Wyniki sondażu opinii dotyczących kwestii antyrosyjskich i pro-
rosyjskich na terytorium, które odpowiada koncepcji „Noworosji” (kwie-
cień–grudzień 2014) (Zerkało nedeli, 2014)

dniep. 
obw.

don. 
obw.

zap. 
obw

ług. 
obw.

mik. 
obw.

odes. 
obw.

chark. 
obw.

chers. 
obw.

Ocena W. Janukowycza jako 
legalnego prezydenta Ukrainy 
(kwiecień 2014)

14,8 32,4 15,8 27,6 10,6 15,5 12,8 9,1

Ocena stosunków panujących 
między Ukrainą i Rosją jako 
wojny (kwiecień 2014)

44,6 28,2 34,8 26,8 60,0 41,0 31,2 50,2

Ocena ingerencji Rosji w we-
wnętrzne sprawy Ukrainy jako 
nielegalnej (kwiecień 2014)

72,0 32,9 66,4 33,5 78,2 61,0 51,0 69,8
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dniep. 
obw.

don. 
obw.

zap. 
obw

ług. 
obw.

mik. 
obw.

odes. 
obw.

chark. 
obw.

chers. 
obw.

Ocena Rosja jako organizatora 
działań separatystycznych na 
Ukrainie (kwiecień 2014)

55,7 17,3 41,0 21,3 60,3 47,7 35,1 60,4

Poparcie dla stanowiska, że 
Rosja słusznie chroni ludność 
rosyjskojęzyczną Południowe-
go Wschodu Ukrainy (kwie-
cień 2014)

21,0 47,0 19,5 44,2 14,6 30,6 36,6 23,5

Poparcie dla stanowiska, że 
Rosja ogranicza prawa lud-
ności rosyjskojęzycznej Połu-
dniowego Wschodu Ukrainy 
(kwiecień 2014)

12,4 39,9 12,8 29,5 9,9 20,0 24,8 11,4

Poparcie dla zasadności wpro-
wadzenia wojsk rosyjskich na 
Ukrainę (kwiecień 2014)

5,2 19,8 4,2 19,3 6,5 6,9 15,6 4,7

Poparcie dla oddzielenia ob-
wodów od Ukrainy i przyłą-
czenia do Federacji Rosyjskiej 
(kwiecień 2014)

6,9 27,5 6,2 30,3 7,2 7,2 16,1 3,5

Poparcie dla oddzielenia ob-
wodów od Ukrainy i przyłą-
czenia do Federacji Rosyjskiej 
(grudzień 2014)

2,2 18,5 2,1 5,7 2,1 2,3 4,2 1,0

Gotowość do poparcia wie-
ców za przyłączeniem obwodu 
do Rosji (kwiecień 2014)

5,2 25,5 4,7 25,1 7,2 6,7 14,9 2,7

Ocena przyłączenia Krymu 
do Rosji jako aneksji (kwie-
cień 2014)

61,1 25,7 53,6 26,8 68,2 46,9 42,8 56,7

Poparcie dla ustroju federalne-
go na Ukrainie (kwiecień 2014)

11,4 38,4 15,3 41,9 10,7 17,5 32,2 6,9

Poparcie dla ustroju federalne-
go na Ukrainie (grudzień 2014)

34,2 18,6 5,2 11,6 1,0 5,9 6,2 2,1

Poparcie dla integracji Ukra-
iny z Unią Europejską (kwie-
cień 2014)

38,1 9,4 31,1 11,2 40,4 25,4 26,5 37,4

Poparcie dla integracji Ukra-
iny z Unią celną (kwiecień 
2014)

29,2 72,5 36,3 64,3 22,1 36,5 46,5 31,4
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Ponadto o braku zasadności konceptualizacji „Południowego Wscho-
du” i „Noworosji” (przynajmniej według stanu z roku 2014) świadczą 
wyniki wyborcze partii i kandydatów prorosyjskich podczas przedter-
minowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2014 roku. Wy-
bory prezydenckie we wszystkich wschodnich i południowych obwodach 
Ukrainy (podobnie jak w pozostałych obwodach Ukrainy) wygrał P. Po-
roszenko. W obwodzie odeskim zdobył poparcie 41,8 procent wyborców, 
w mikołajowskim – 46 procent wyborców, w chersońskim – 48,7 procent 
wyborców, w dniepropietrowskim – 44,7 procent wyborców, w  zaporo-
skim – 38,2 procent wyborców, w charkowskim – 35,3 procent wyborców, 
w donieckim – 36,2 procent wyborców, w ługańskim – 33,2 procent wy-
borców. Natomiast kandydaci Partii Regionów zdobyli znacznie mniejszy 
odsetek głosów wyborców: S. Tihipko – od 8,5 do 18,6 procent głosów wy-
borców w poszczególnych południowych i wschodnich obwodach Ukra-
iny, M.  Dobkin – od 2,7 do 26,3 procent głosów wyborców w poszcze-
gólnych południowych i wschodnich obwodach Ukrainy. Jeszcze mniej 
głosów wyborców uzyskał kandydat Partii Komunistycznej P. Symonenko 
– od 2,7 do 5,4 procent głosów w południowych i wschodnich regionach 
Ukrainy. Znacznie gorzej wyglądała sytuacja w  przypadku innych kan-
dydatów na prezydenta, którzy reprezentowali opcję prorosyjską lub byli 
przedstawicielami byłych partii rządzących. Oznacza to, że południowe 
i wschodnie obwody Ukrainy przestały popierać tego kandydata na pre-
zydenta, który byłby innym kandydatem na prezydenta niż w zachodnich, 
północnych i centralnych obwodach Ukrainy.

Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja w kontekście przedtermino-
wych wyborów parlamentarnych w październiku 2014 roku. Pod wzglę-
dem proporcjonalnym w mieszanym systemie wyborczym partie pro-
rosyjskie (w tym Blok Opozycyjny) odniosły zwycięstwo w  obwodach: 
charkowskim, ługańskim, donieckim, dniepropietrowskim, a także za-
poroskim. W obwodach chersońskim i mikołajowskim, a także w dużej 
mierze w Odessie i obwodzie odeskim, zwycięstwo odniósł Blok Petra Po-
roszenki. Ogółem siły prorosyjskie (a były nimi podczas wyborów parla-
mentarnych w październiku 2014 Blok Opozycyjny, Partia Komunistyczna 
i partia „Silna Ukraina”, czyli te partie, które były częścią struktury koali-
cji rządowej w latach 2010–2013) uzyskały o rząd wielkości mniejsze po-
parcie niż w wyborach parlamentarnych w latach 2006, 2007 i 2012, kiedy 
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to południowe i wschodnie regiony Ukrainy stanowiły obszar bezwzględ-
nych wpływów partii prorosyjskich, otrzymujących od 75 do 100  pro-
cent głosów poparcia wyborców. Natomiast w 2014 roku w obwodzie ode-
skim prorosyjskie siły polityczne uzyskały 38,4 procent głosów wyborców, 
w obwodzie mikołajowskim – 31,9 procent głosów wyborców, w obwodzie 
chersońskim – 25,3 procent głosów wyborców, zaporoskim – 39,1  pro-
cent głosów wyborców, dniepropietrowskim – 33,4 procent głosów wy-
borców, w charkowskim – 45,2 procent głosów wyborców, w donieckim 
– 57,4 procent głosów wyborców, w ługańskim – 67,2 procent głosów wy-
borców. To pokazuje, że siły prorosyjskie uzyskały większe poparcie wy-
borców niż siły niebędące prorosyjskimi tylko w donieckim, charkowskim 
i ługańskim obwodach Ukrainy. Oznacza to, że w tym kontekście zagroże-
nie koncepcją „Południowego Wschodu” utrzymało się, aczkolwiek należy 
podkreślić, że na dużo niższym poziomie niż w latach 1994–2014. Jedno-
cześnie trzeba zauważyć, że obecnie należałoby mówić raczej o „Wscho-
dzie” niż o „Południowym Wschodzie”.

Wszystko to wskazuje, że koncepcja „Noworosji” na etnicznych zie-
miach ukraińskich w najnowszej historii niepodległej Ukrainy znajduje się 
w fazie postępującego zaniku, spadku popularności i degradacji. Na przy-
kład wybór na prezydenta Ukrainy L. Krawczuka i głosowanie za kandyda-
tem na prezydenta W. Czornowoła w roku 1991 kartograficznie zbiega się 
z granicą etnicznych ziem ukraińskich między Cesarstwem Austro-Wę-
gier i Imperium Rosyjskim w XIX wieku. Wyniki pierwszej i drugiej tury 
wyborów prezydenckich w 1994 roku pomiędzy kandydatami na prezy-
denta L. Krawczukiem i L. Kuczmą, a także wyniki pierwszej i drugiej tury 
wyborów prezydenckich w roku 1999 pomiędzy kandydatami na prezy-
denta L. Kuczmą i P. Symonenko kartograficznie przypominają granicę et-
nicznych ziem ukraińskich między Rzeczpospolitą i Imperium Rosyjskim 
w XVIII wieku. Wyniki z pierwszej i drugiej tury wyborów w 2004 roku 
pomiędzy kandydatami na prezydenta W. Juszczenką i W. Janukowyczem 
oraz pierwszej i drugiej tury wyborów w 2010 roku pomiędzy kandydata-
mi na prezydenta W. Janukowyczem i J. Tymoszenko kartograficznie przy-
pominają granicę etnicznych ziem ukraińskich pomiędzy Królestwem 
Polskim i Moskwą w XVI–XVII wieku. Wreszcie wyniki przedtermino-
wych wyborów na prezydenta, w których zwycięstwo odniósł P. Poroszen-
ko, a także wyborów do Rady Najwyższej Ukrainy w 2014 roku w aspekcie 
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geograficznym umownie zsynchronizowały się z granicą etnicznych ziem 
ukraińskich w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Złotej Ordy 
w XV wieku, a także Rusi Kijowskiej i ziem Pieczyngów w XI wieku (w obu 
przypadkach charakterystyczne było intensywne zdobywanie Południo-
wego Przydnieprza, Przyczarnomorza i tak zwanych „Dzikich Pól”).

W praktyce oznacza to, że w aspekcie wyborczym koncepcja orientacji 
rosyjskiej „Noworosji” ogranicza się jedynie do czterech regionów Ukra-
iny – Krymu oraz obwodów donieckiego, ługańskiego i charkowskiego. 
Nałożenie na tę konkluzję wyników definiowania w aspekcie etnicznym 
zasadności i znaczenia pojęcia „Noworosji” z 1897 (w jego pierwotnej in-
terpretacji) potwierdza, że pojęcie to nie posiada wystarczającego uzasad-
nienia w przypadku obwodów charkowskiego, donieckiego i ługańskiego. 
Natomiast pojęcie „Noworosji” obecnie jest pojęciem czysto technicz-
nym: zasadne jest traktowanie go jako kontynuacji idei o „Południowym 
Wschodzie”, a w rzeczywistości jest próbą zdefiniowania częściowo proro-
syjskiej orientacji wschodnich obwodów Ukrainy. Co zaś tyczy się Półwy-
spu Krymskiego, to w tym przypadku koncepcja „Noworosji” funkcjonu-
je zarówno w aspekcie wyborczym, jak i etnicznym – aczkolwiek jedynie 
w perspektywie krótkoterminowej. Sedno w tym, że do roku 1764, kiedy 
to został po raz pierwszy użyty termin „Noworosja”, większość etniczną na 
Krymie stanowili nie Rosjanie czy Ukraińcy, lecz Tatarzy krymscy i Tur-
kowie. Z uwagi na to ogólnie argumentowano, że koncepcja „Noworosji” 
jest nieudana i nieskuteczna w próbie zdefiniowania ludności ukraińskiej 
na Południowej i Wschodniej Ukrainie jako zorientowanej na Rosję. Sy-
tuację komplikuje postępująca dynamika zmniejszania liczby etnicznych 
Rosjan na Ukrainie, którą wykazano na przestrzeni lat 1991–2001. Jednak 
problem stanowi brak aktualnych danych, dotyczących spisu powszechne-
go ludności ukraińskiej i uwzględnienia w nim udziału etnicznych Rosjan, 
szczególnie w południowych i wschodnich obwodach Ukrainy.

Przeprowadzona analiza dowodzi, że zorientowana na Rosję koncepcja 
„Noworosji” nigdy nie była uważana za bliską ludności etnicznych i histo-
rycznych ziem współczesnej Ukrainy, to znaczy nigdy nie była ukrainocen-
tryczna. Dowodem na to jest przede wszystkim niepowodzenie i słabość 
w kontekście etnicznym wszelkich prób zaakceptowania koncepcji „No-
worosji” w XVIII–XXI wieku. Będąc nieformalną w aspekcie etnicznym 
i etniczno-prawnym, koncepcja „Noworosji” jest w rzeczywistości prze-
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jawem polityki „kolonizacji etnicznej” Rosji (oraz tworów państwowych, 
które były jej historycznymi protoplastami) historycznych i etnicznych 
ziem współczesnej Ukrainy. W kontekście wyborczym pojęcie „Nowo-
rosji” również jawi się jako nieadekwatne, ponieważ w granicach teryto-
rium niepodległej Ukrainy wśród jej ludności ulega stopniowemu zaniko-
wi, spadkowi popularności i degradacji. Natomiast zorientowana na Rosję 
koncepcja „Noworosji” jest obecnie czysto techniczna, polityczna i lingwi-
styczno-polityczna, a w rzeczywistości zafałszowana, ponieważ opiera się 
tylko na nazwie historycznej i etymologicznej, która nie jest poparta ra-
cjonalnym postrzeganiem i pochodzeniem etnicznym, a jedynie histo-
ryczną nazwą jednostek terytorialno-administracyjnych, które nie mają 
nic wspólnego z procesami państwotwórczymi i etnicznymi zachodzący-
mi w jej granicach. Dlatego właśnie projekt „Noworosja” w zorientowanej 
na Rosję konceptualizacji z 2014 roku w dużej mierze wyolbrzymił ocenę 
nastrojów prorosyjskich w południowych, a nawet we wschodnich regio-
nach Ukrainy. Zapoczątkowany w Donbasie i na Krymie projekt „Nowo-
rosja” uwiązł w konfrontacji militarnej i nie rozprzestrzenił się na resztę 
terytorium Ukrainy. Pochodzenie etniczne, wyniki procesów wyborczych, 
skorygowanie według stanu na rok 2014 zjawiska „Południowego Wscho-
du”, jak również wyzwolenie patriotycznych nastrojów w  południowych 
i częściowo we wschodnich regionach Ukrainy świadczy o braku w naj-
bliższej przyszłości możliwości wdrażania oraz o nietrafności i nieaktual-
ności prorosyjskiej koncepcji „Noworosji”.
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