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ŹRÓDŁA I PRZYCZYNY KONFLIKTU ZBROJNEGO NA
UKRAINIE W UJĘCIU POLEMOLOGICZNYM
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Trwający do chwili obecnej – z różną intensywnością – konflikt zbrojny
na Ukrainie to zagadnienie niezwykle złożone i niełatwe w interpretacji. Nie
ma wątpliwości, że wydarzenia na Ukrainie wywierają ogromny wpływ na
kształt środowiska bezpieczeństwa Polski i Europy, stąd zbieranie i inter-
pretacja doświadczeń z tego konfliktu oraz wyciąganie wniosków z zakresu
nauk  o  obronności  i  bezpieczeństwie  jest  niezwykle  istotne.  Dynamika
zmian środowiska bezpieczeństwa, mimo wielu problemów, z jakimi zmaga
się współczesna Europa, uzależniona jest bezpośrednio od rozwoju sytu-
acji  wokół  Ukrainy,  szczególnie w kontekście relacji  z Rosją.  Polska ze
względu na swoje położenie geopolityczne jest żywotnie zainteresowana
wskazanymi wnioskami i ich szybką i skuteczną implementacją. Jednakże
złożoność konfliktu w Donbasie wymaga głębszego przyjrzenia się źródłom
i przyczynom jego wybuchu. Na tej podstawie można będzie wyciągnąć
wnioski, które dla państw Europy Środkowej powinny być wykładnią rozwi-
jania własnych systemów obronnych.

Stąd za cel niniejszego artykułu przyjęto identyfikację i analizę źródeł 
i przyczyn konfliktu zbrojnego na Ukrainie z perspektywy polemologicznej,
a więc  w odniesieniu  do głębokich  czynników strukturalnych,  tendencji  
i zjawisk koniunkturalnych oraz impulsów (przyczyn) okazjonalnych. 

Złożoność  ukraińskiego  konfliktu  zbrojnego  wynika  w dużej  mierze  
z  charakteru  i  głębokiego  zakorzenienia  źródeł  i  przyczyn,  sięgających
znacznie dalej, niż tylko problemu wstrzymania (patrząc na doświadczenia
historyczne – prawdopodobnie chwilowego)  procesu wstępnej integracji  
z UE przez byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Z polemologicznego
punktu widzenia do eskalacji  konfliktu doprowadziła skomplikowana mie-
szanka przyczyn strukturalnych i koniunkturalnych, samo zaś odroczenie
podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE traktować należy raczej jako
pretekst (przyczynę okazjonalną) do rozpoczęcia protestów, których eska-
lacja doprowadziła w efekcie do powstania tzw. republik separatystycznych
i wybuchu konfliktu zbrojnego. 
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Strukturalne  źródła  konfliktu  ukraińskiego  ulokowane  są  w  historii
Ukrainy, jej historycznie ukształtowanej różnorodności kulturowej oraz krót-
kim okresie jej państwowości. W swojej historii ziemie ukraińskie należały
do  różnych  imperiów  i  doświadczyły  licznych  wojen,  najazdów  
i zmian przynależności państwowej. Na początku XX wieku ziemie ukraiń-
skie należały do dwóch imperiów – rosyjskiego (obszary nadbrzeżne Dnie-
pru i Przyczarnomorza, Kraj Południowo-Zachodni, Małorosja i Noworosja)
oraz  austro-węgierskiego  (Zakarpacie,  Galicja  Wschodnia  i  północna
Bukowina).  Z geopolitycznego punktu widzenia ziemie ukraińskie dzieliły
się mniej więcej z biegiem Dniepru na dwie części: lewobrzeżną – ciążącą
ku Polsce, Austrii i Węgrom oraz prawobrzeżną – ciążącą ku Rosji. Z tego
względu obie części  dzisiejszego państwa rozwijały  się według odmien-
nych modeli: w części wschodniej znajdującej się pod kontrolą Rosji pro-
wadzono  ogólnopaństwową  politykę  wielkoruskiej  asymilacji  Ukraińców,
zmierzającą w konsekwencji do całkowitego usunięcia „kwestii ukraińskiej”.
W ramach tej  polityki  ograniczono możliwość nauki języka ukraińskiego,
zabroniono wydawania jakiejkolwiek literatury w tym języku, pisania utwo-
rów czy wystawiania sztuki ukraińskiej. Z kolei w części austro-węgierskiej
Ukraińcy cieszyli się znacznie większymi swobodami, przez co rozwijano 
i pielęgnowano elementy ukraińskiej kultury. 

Zaraz po rewolucji lutowej i październikowej 1917 r. w Rosji Ukraińcy
wykorzystali chwilę słabości Imperium Rosyjskiego, proklamując niepodle-
głość Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) 22 stycznia 1918 r., opartej na
zasadzie federalizmu. Na mocy traktatu pokojowego zawartego w Brześciu
Litewskim 9 lutego 1918 r.  pomiędzy państwami Trójprzymierza a URL,
państwa centralne uznały niepodległość Ukrainy1. Ze względu na sytuację
polityczną pod układem zmuszona była podpisać się również sowiecka Ro-
sja.  Już  wtedy  część terytorium Donbasu2 dążyła  do oderwania  się  od
Ukrainy, ale koncepcja utworzenia Doniecko-Krzyworoskiej Republiki So-

1 Składającej się wtedy z 9 guberni: kijowskiej, czernichowskiej, połtawskiej, charkow-
skiej,  chersońskiej,  wołyńskiej,  podolskiej,  jekaterynosławskiej  i  taurydzkiej  bez  Krymu.
Wkrótce jednak od Rosji sowieckiej oderwały się i przyłączyły do URL gubernie: kurska  
i woroneska, obwody Wojska Dońskiego, a także Krym. Zob., J. Felsztyński, M. Stanczew,
Trzecia wojna światowa? Bitwa o Ukrainę, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015, s. 35.

2 Jest  to  ukształtowany  historycznie,  kulturowo  i  ekonomicznie  obszar  wschodniej
Ukrainy, do którego kwalifikuje się część ziem 3 obwodów: północna i środkowa część ob-
wodu donieckiego (południowa część jest postrzegana jako Przyazowie – wybrzeże Morza
Azowskiego), południowa część obwodu ługańskiego (bez północnej Słobożańszczyzny) –
razem tworzą tzw.  Mały Donbas, oraz część obwodu dniepropietrowskiego wokół miasta
Pawłohrad  (tzw.  zachodni  Donbas).  Niekiedy mówi  się  także o tzw.  Wielkim Donbasie,
obejmującym poza wymienionymi obszarami także część obwodu rostowskiego Rosji (ina-
czej także tzw. Rosyjski Donbas), a więc całość obszarów bogatych w złoża węgla kamien-
nego po obu stronach granicy. Por.: K. Lees, All you wanted to know about Ukraine’s Don-
bas region, http://suffragio.org/2014/04/18/all-you-wanted-to-know-about-ukraines-donbass-
region/ [dostęp: 19.05.2016];  Stories of Donbass, http://www.oseweb.org/regions/donbass
[dostęp: 19.05.2016].
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wieckiej nie zyskała poparcia bolszewików i dość szybko przestała istnieć.
Po  zakończeniu  pierwszej  wojny  światowej  i  ucieczce  Austro-Węgrów  
i  Niemców z Ukrainy (pełniących rolę obrońców ziem ukraińskich przed
anarchią i bolszewizmem), anulowano brzeski traktat pokojowy, a bolsze-
wicy rozpoczęli siłowe rozwiązanie kwestii ukraińskiej. Wprowadzenie tzw.
komunizmu wojennego3 doprowadziło do wojny domowej. W jej wyniku  do
1921r. władzę sowiecką ustanowiono w większej części Ukrainy i utworzo-
no Ukraińską Sowiecką Republikę Socjalistyczną (USRS), która następnie
w grudniu 1922 r. stała się częścią Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich (wraz z Białorusią i Zakaukaziem).

Ze  względu  na  politykę  społeczno-kulturową  sowietów  względem
Ukrainy badacze wyróżniają trzy odrębne okresy: (1) okres permanentnej
rusyfikacji  lat  1917-1922, w którym wprowadzano bolszewicki  model na-
rodowościowy,  narzucający przemocą język  rosyjski  republikom narodo-
wym; (2) okres ukrainizacji w latach 1923-1932, w którym umożliwiono od-
rodzenie i pogłębianie narodowej tradycji i kultury, ale pod kontrolą władzy
bolszewickiej; (3) okres sowietyzacji, który rozpoczął się w 1933 roku pod
hasłem walki władz stalinowskich z ukraińskim „odchyleniem narodowym”,
prowadzący do kolektywizacji rolnictwa, wielkiego głodu na Ukrainie4 oraz
licznych wysiedleń obywateli ukraińskich na Syberię, do kraju Ałtajskiego,
za Bajkał i na Daleki Wschód5. W ramach tego okresu rozpoczęto jeden 
z  sztandarowych  programów stalinowskich  –  industrializację  ZSRR.  Do
wschodnich  regionów Ukrainy  (obwody:  doniecki,  ługański,  charkowski  
i zaporoski) kierowano obywateli rosyjskich, którzy na stałe osiedlali się na
Ukrainie i podejmowali pracę w zagłębiu węglowym. Powstawały mieszane
małżeństwa,  więzi  rodowe,  etniczne i  wyznaniowe ulegały  częściowemu
zatarciu, a język rosyjski stał się językiem dominującym w życiu codzien-
nym. Nakładające się na siebie procesy urbanizacji i industrializacji – za-
awansowane znacznie bardziej niż w zachodnich i centralnych regionach
Ukrainy – prowadziły do powstania masowego społeczeństwa robotnicze-
go,  stopniowo  coraz  mocniej  zateizowanego.  Tak właśnie  narodziły  się

3 W jej trakcie dokonano nacjonalizacji przemysłu, banków i kolei, zlikwidowano handel
prywatny, wprowadzono obowiązek pracy i militaryzację niektórych gałęzi przemysłu oraz
masowo stosowano tzw.  czerwony terror. Podstawowy problem aprowizacji rozstrzygnięto
poprzez wprowadzenie dystrybucji dóbr, przymusowych kontyngentów i reglamentacji arty-
kułów spożywczych. W praktyce polegało to na konfiskowaniu ukraińskim rolnikom całości
produkcji rolnej za symboliczną opłatą i jej wywózce do Rosji, gdzie była rozdzielana wg
centralnie  zaplanowanego  systemu.  Por.,  http://portalwiedzy.onet.pl/68926,,,,ko-
munizm_wojenny,haslo.html [dostęp: 19.05.2016].

4 W jego wyniku życie straciło co najmniej 3,5 mln ludzi (według niektórych szacunków
liczba ofiar mogła sięgnąć nawet 10 mln). Por., T. Pawłowski, Wielki Głód na Ukrainie – mi-
liony ofiar  polityki  Józefa  Stalina,  http://historia.wp.pl/title,Wielki-Glod-na-Ukrainie-miliony-
ofiar-polityki-Jozefa-Stalina,wid,16500884,wiadomosc.html?ticaid=11709e  [dostęp:
19.05.2016].

5 J. Felsztyński, M. Stanczew, Trzecia…, s. 36-38.

24



Łukasz Barański

wschodnie ukraińskie metropolie przemysłowe, zamieszkałe w dużej czę-
ści przez Rosjan, będące dzisiaj obszarem konfliktu zbrojnego.

Ze względu na bogatą i skomplikowaną historię ziemie ukraińskie nig-
dy nie były jednolite narodowościowo6, jednakże wspomniane wydarzenia
zapoczątkowane w latach 30. XX wieku doprowadziły do znaczącej zmiany
struktury etnicznej wschodnich rejonów Ukrainy. Dzisiaj mniejszość rosyj-
skojęzyczna na Ukrainie stanowi średnio 18%, ale we wschodnich obwo-
dach przekracza nawet 40% mieszkańców7. To właśnie silna rosyjskoję-
zyczna populacja odrębna kulturowo i ukształtowana historycznie, szcze-
gólnie w okresie początków ZSRR, jest źródłem dążeń separatystycznych 
i pretekstem do rosyjskiego zaangażowania w ten konflikt. 

Biorąc za kryterium strukturę etniczną poszczególnych regionów Ukra-
iny (rys. 4.1.), najczęściej w literaturze przedmiotu dokonuje się jej podzia-
łu  na  regiony:  zachodni  i  centralny  (niekiedy  połączony  zachodnio-cen-
tralny), wschodni oraz południowy, przy czym z powodu dynamiki zamian
tożsamości narodowej, językowej i ideologicznej na ogół wydziela się z re-
gionu południowego byłą Autonomiczną Republikę Krymu8 oraz Zakarpa-
cie z regionu zachodniego.

Takiemu podziałowi  przestrzeni społecznej Ukrainy odpowiada także
zróżnicowanie  w podejściu  do demokracji  liberalnej  i  liberalizmu ekono-
micznego. Wynika to – poza wskazanymi procesami zmian demograficzno-
etnicznych – z różnych modeli rozwoju politycznego i ekonomicznego po-

6 Od wieków zamieszkują tu rozmaite nacje, można wskazać ponad 100 wielkich i ma-
łych narodowości  zamieszkujących teren dzisiejszej  Ukrainy,  wśród których są Rosjanie,
Żydzi, Polacy, Tatarzy, Bułgarzy, Mołdawianie, Białorusini i wiele innych.

7 Rosjanie stanowią 2/3 mieszkańców Republiki Krymu (67%) oraz 45% w obwodzie
ługańskim, 44% w donieckim, 33% w charkowskim, 32% w zaporoskim, 27% w odesskim,
24% w dniepropietrowskim, 20% w chersońskim. Por.,  M. Roszczenko,  Kto mieszka na
Ukrainie, http://nadbuhom.pl/art_2322.html [dostęp: 19.05.2016]. Niektórzy badacze wska-
zują nawet, że ludność pochodzenia rosyjskiego w obwodach ługańskim i donieckim może
wynosić 69-75%. Zob., A Jakubowski,  Struktura etniczna współczesnej Ukrainy, Facta Si-
monidis, nr 1(1)/2008, s. 107.

8 Z racji braku powszechnego uznania międzynarodowego dla przynależności Krymu
do Rosji, z politycznego punktu widzenia należałoby w dalszym ciągu traktować Krym jako
część Ukrainy. Patrząc jednak na stan faktyczny oraz na brak możliwości władz ukraińskich
co do zachowania  integralności  terytorialnej  w kwestii  Krymu,  należałoby  stwierdzić,  że
Ukraina definitywnie straciła Krym jako część własnego państwa, mimo braku międzynaro-
dowej akceptacji dla tego zdarzenia. Republikę Krymu i Sewastopol za część Federacji Ro-
syjskiej uznały oficjalnie (poza Rosją): Afganistan, Kuba, Nikaragua, Korea Północna, Syria
i Wenezuela. Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka uznał jedynie samą aneksję Kry-
mu. Jak stwierdza Krzysztof Eckhardt, w praktyce międzynarodowej potwierdzeniem posia-
dania prawa do samostanowienia jest uznanie nowo powstałego państwa przez podmioty
prawa międzynarodowego. Istnieją kryteria prawne takiego aktu, ale decyzja uznania dru-
giego państwa zawsze była i nadal jest przede wszystkim decyzją polityczną. Zob., K. Ec-
khardt,  Status prawny Krymu w świetle orzeczeń Sądów Konstytucyjnych Ukrainy i Rosji,
Przegląd Sejmowy 3(122)/2014, s. 258. 
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szczególnych części Ukrainy, będących do lat 30. XX wieku pod wpływem
różnych mocarstw.

Źródło: http://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#http://www.globalsecurity.org/mili-
tary/world/ukraine/images/map-ethno-linguistic.jpg||| [dostęp: 19.05.2016].

Rys. 1. Etniczno-językowy podział Ukrainy

To zróżnicowanie doskonale oddają wyniki wyborów organizowanych
w niepodległej  już  Ukrainie  po roku 1991.  Niemal  zawsze  prorosyjskie,
konserwatywne opcje polityczne otrzymywały większe poparcie w obwo-
dach  wschodnich  i  południowych,  zaś  kandydaci  i  partie  prozachodnie,
bardziej liberalne wygrywały w okręgach zachodnich i centralnych9. Słusz-
nie zatem wskazuje Agnieszka Korniejenko, że nie ma na Ukrainie wizji
modelu jednego państwa z precyzyjnie obranym kierunkiem politycznego
zaangażowania w aspekcie międzynarodowym. Obie ukraińskie mentalno-
ści mają wspólny problem: brak powszechnie akceptowanej, kanonicznej
wersji własnej historii, w oparciu o którą można by zbudować tożsamość
nowoczesnego obywatela10. To, co głównie jednoczy wschód z zachodem
kraju, to chęć posiadania własnej ojczyzny, dającej możliwości względnego

9 Dla przykładu, w wyborach prezydenckich 2010 r. Janukowycz z właściwą sobie pro-
rosyjską  retoryką  uzyskał  przeszło  60% głosów w obwodach:  charkowskim,  dniepropie-
trowskim, zaporoskim i na Krymie, a w ługańskim i donieckim – ponad 75%. Z kolei w ob-
wodach zachodnich i centralnych wygrywała przeważnie Julia Tymoszenko, chociaż już  
z mniejszą przewagą. J. Felsztyński, M. Stanczew, Trzecia…, s. 159.

10 A. Korniejenko,  Pełzająca wojna. Quo Vadis, Ukraino?, Wydawnictwo M., Kraków
2014, s. 26.
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samostanowienia i  świętowania własnych rocznic11. Biorąc powyższe pod
uwagę, trudno nie zgodzić się z poglądem, że Ukraina jest w pewnym sen-
sie tworem sztucznym,  o nieprzystających do siebie  elementach etnicz-
nych i ideologicznych, które dzieli nie tylko mentalność, ale także pamięć
historyczna  i  odrębność  religijna.  Społeczeństwu  ukraińskiemu  brakuje
w pewnym sensie wspólnoty dziejów i  jednoznacznej  koncepcji  ich oce-
ny12.  Nie dziwi  zatem także postawa wschodu względem  Euromajdanu13

i brak akceptacji dla sposobu zmiany władzy – to w głównej mierze połu-
dniowy-wschód wybrał Janukowycza i swojego prezydenta chciał bronić.

Strukturalne źródła i przyczyny konfliktu na Ukrainie wynikają także ze
słabości władzy centralnej i ukraińskich struktur siłowych. Częściowo wyni-
ka to z krótkiego okresu funkcjonowania Ukrainy jako niepodległego pań-
stwa,  przez  co mechanizmy państwa  demokratycznego  nie  zdążyły  się
jeszcze w pełni ukształtować. Można jednakże postawić tezę, że podsta-
wowa przyczyna słabości władzy wynika z mentalności przywódców ukra-
ińskiego państwa po 1991r., dla których (w większości)  działalność poli-
tyczna  stanowiła  sposób  na bogacenie  się  poprzez korupcyjne  układy  
z biznesem i  zorganizowaną przestępczością.  Rządy pierwszego prezy-
denta niepodległej Ukrainy, Leonida Krawczuka, kiedy ukraińska niezależ-
ność jeszcze się do końca nie wyklarowała, a sama władza działała dość
niepewnie,  nie  przyniosły  prężnego  rozwoju  ukraińskiej  państwowości.
Później nastąpiły dwie – jak to określa A. Korniejenko – smutne kadencje
prezydentury Leonida Kuczmy, w czasie których rozrosły się oligarchiczne
klany, „przedsiębiorcy” w cudowny sposób zbudowali swoje fortuny, a rów-
nocześnie po redakcjach grasowały instrukcje cenzury – słynne „temnyki” 

11 Tamże, s. 25.
12 Zob.  L.  Moczulski,  Sytuacja  geopolityczna  Ukrainy,  [w:]  K.  Świder,  A.  Stec,  

T. Z. Leszczyński (red.),  Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, Polskie Towarzy-
stwo Geopolityczne, Warszawa – Kraków 2015, s. 87-101.

13 Euromajdan – wydarzenia na Ukrainie mające miejsce głównie w Kijowie na Majda-
nie Niezależności między 21 listopada 2013 r. a 22 lutego 2014 r., nazywane też eurorewo-
lucją lub rewolucją godności. Za początek uznaje się akcję protestacyjną będącą reakcją na
upublicznienie przez rząd decyzji o zatrzymaniu procesu przegotowań do podpisania umo-
wy stowarzyszeniowej  z UE (chociaż wg badań prowadzonych wśród protestujących na
Majdanie, znacząca większość z nich wskazała jako główny powód wystąpień ostre repre-
sje władzy Janukowycza – Azarowa przeciw aktywistom [61%] oraz pragnienie zmiany po-
ziomu życia w kraju [51%]. Zob., A. Korniejenko, Pełzająca…, s. 104). Natomiast za datę
kończącą główną falę protestów przyjmuje się dzień, w którym parlament ukraiński przegło-
sował odsunięcie od władzy prezydenta Wiktora Janukowycza oraz wyznaczył  termin no-
wych wyborów prezydenckich. Podczas tych wydarzeń miały miejsce masowe demonstra-
cje, strajki i mityngi obejmujące w kulminacyjnym momencie wg różnych źródeł od 500 do
nawet 800 tys. osób, opowiadających się za utrzymaniem prozachodniego wektora polityki
zagranicznej Ukrainy oraz żądających ustąpienia rządu i prezydenta. Radykalizacja postaw
uczestników konfliktu doprowadziła do licznych ofiar śmiertelnych po obu stronach (ponad
120 zabitych  i  ponad 2000 rannych po obu stronach starć).  Zob.,  K.  Świder,  A.  Stec,  
T. Z. Leszczyński (red.), Współczesna…, s. 17.
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i ginęli dziennikarze (sprawa Georgija Gongadzego14): tak wyglądał debiut
Ukrainy na europejskiej scenie15. Za kadencji Kuczmy zespolenie władzy 
z biznesem stało się bardziej niż oczywiste. Za bezcen sprywatyzowano
majątek państwowy. Urosła na nim ukraińska elita finansowo-przemysło-
wa, która z kolei zaczęła kupować swoich deputowanych, a następnie –
widząc, że posłowie ci bronią bardziej własnych interesów, niż interesów
opłacających ich elit – sama zaczęła przymierzać się do foteli politycznych,
dających korzyści nawet większe niż samo prowadzenie biznesu. Stworzo-
ne mechanizmy polityczno-ekonomiczne dawały wręcz niegraniczone moż-
liwości  ekspansji  grupom finansowo-przemysłowym  tworzonym  i  skupio-
nym wokół struktur władzy. Bezkarne pranie pieniędzy na masową skalę
oraz korupcja16 ugruntowały  się  na trwałe  w realiach  ukraińskiego  pań-
stwa17. Wszelkie zmiany polityczne służyły wtórnemu podziałowi zasobów
finansowych w państwie podzielonym na sfery wpływów pomiędzy oligar-

14 [Przyp. autora] Jeden z współzałożycieli portalu internetowego Ukrajińska Prawda, w
którym ostro krytykowano reżim Kuczmy. Otrzymywał w związku z tym liczne pogróżki, był
pod kontrolą operacyjną służb specjalnych. Gongadze zaginął 16 września 2000 r., jego
ciało z odciętą głową znaleziono 2 listopada w lesie pod Taraszczą, mniej więcej 100 km od
Kijowa. Badająca sprawę komisja śledcza parlamentu Ukrainy ogłosiła w 2005 r., że zlece-
niodawcą zabójstwa był sam Kuczma, a realizatorami służby podległe MSW. Zob., Kuczma
zlecił  zabójstwo Gongadzego, https://www.wprost.pl/swiat/81143/Kuczma-zlecil-zabojstwo-
Gongadzego.html [dostęp: 22.05.2016]. Por., J. Felsztyński, M. Stanczew, Trzecia…, s. 70-
86.

15 A. Korniejenko, Pełzająca…, s. 5-6.
16 W 2013 r., kiedy konflikt się rozpoczynał,  Ukraina została sklasyfikowana na 144

miejscu (na 177 ocenianych państw) w Indeksie Percepcji Korupcji Transparency Interna-
tional. Zob., http://www.transparency.org/cpi2013/results [dostęp: 22.05.2016].

17 W kontekście omawianego konfliktu należy wspomnieć o jeszcze jednym wymiarze
tzw. ukraińskiej demokracji oligarchicznej, mianowicie o zaostrzonej po 2004 r. rywalizacji
pomiędzy  grupą  dniepropietrowską (ukształtowaną  jeszcze  za  czasów  pochodzącego  
z Dniepropietrowska Leonida Breżniewa, a z której wywodzili się później Leonid Kuczma,
Julia  Tymoszenko czy  Ołeksandr  Turczynow.  Dniepropietrowczanie  opierają  się  przede
wszystkim na kompleksie zbrojeniowym  i  energetycznym),  klanem donieckim (w którym
główne role odgrywał Rinat Achmatow, a z którego wywodził się były prezydent Witor Janu-
kowycz. Bazę „donieckich” stanowi przemysł wydobywczy – kopalnie Donbasu, oraz huty) 
a „rodziną” Janukowycza (powstała po tym, jak Janukowycz został prezydentem i zastoso-
wał na szeroką skalę politykę rajderstwa – siłowego zagarniania biznesów zarówno konku-
rentów politycznych, jak i  własnych zwolenników, za pomocą skorumpowanych organów
prawa, sądów, prokuratury, inspekcji podatkowej i ministrów. W okresie prezydentury Janu-
kowycza jego „rodzina” zaatakowała co najmniej 7 tysięcy ukraińskich spółek, dzięki temu
liczba oligarchów zwiększyła się z co najmniej 8 do 12). Niegdyś lojalny wobec Janukowy-
cza klan doniecki, stanowiący przed 2010 rokiem jego zaplecze, w kolejnych latach wydał
niewypowiedzianą wojnę prezydentowi i jego bliskiemu otoczeniu („rodzinie”), którego poli-
tyka godziła w interesy pozostałych klanów. Doprowadziło to w 2013 r. do znacznego za-
ostrzenia sytuacji wewnętrznej, ale nie ma, poza trudnymi do zweryfikowania doniesieniami
medialnymi, jednoznacznych dowodów (bądź nie są znane autorowi) na to, że procesy pro-
wadzące do obalenia Janukowycza zostały zainspirowane przez oligarchów. Można jednak
postawić sobie pytanie: kto w biednej Ukrainie finansował trzymiesięczną rewolucję w ra-
mach Euromajdanu? 
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chami. Nie zmieniła tego tzw.  pomarańczowa rewolucja18, która wybuchła
po sfałszowanych wyborach w 2004 r., choć pokładano w niej ogromne na-
dzieje na zmianę systemu politycznego Ukrainy. Okazała się jednak wiel-
kim rozczarowaniem i jeszcze mocniej pogłębiła podział sceny politycznej
oraz samego społeczeństwa19.  Charakter systemu politycznego powodo-
wał,  że do kręgów władzy próbowało  dostać się coraz więcej  lokalnych
biznesmenów, pseudopolityków, a nawet przedstawicieli świata przestęp-
czego. W wyborach parlamentarnych w 2002 roku uczestniczyły 33 partie i
stowarzyszenia, w wyborach 2006 roku było ich już 45. Tworzyły one za-
skakujące bloki  polityczne i  koalicje,  których spójnikiem nie był  zbliżony
program polityczny,  ale chęć odsunięcia rywali  od władzy i przejęcia ich
ekonomicznych stref wpływów. Przez to często dochodziło do szybkiego
rozpadu nowo  utworzonych  rządów,  częstych  zmian  na szczeblu  szefa
rządu i ministrów oraz braku kontynuacji określonej linii politycznej do mo-
mentu jej ustabilizowania20. W takich warunkach konsolidacja władzy i jej
umocnienie, wprowadzenie jakichkolwiek znaczących reform oraz przeciw-
działanie zagrożeniom, takim jak separatyzm, jest niemożliwe do realizacji.

Trzeba przy tym jednak dodać, że przekazanie częściowej władzy oli-
garchom w niektórych  obwodach  Ukrainy  przez nowy  rząd w kwietniu  
i  maju 2014 roku zatrzymało  rozprzestrzenienie  się nastrojów separaty-
stycznych na kolejne części Ukrainy. Ihorowi Kołomojskiemu w Dniepropie-
trowsku i Serhijowi Tarucie w Charkowie udało się zaprowadzić przy po-

18 Zob., K. Kozłowski,  Kolory rewolucji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, s. 63-
73.

19 Wschodnie obwody Ukrainy uznały pomarańczową rewolucję za zamach stanu, de-
putowani z obwodów donieckiego, ługańskiego i charkowskiego na tzw. zjeździe siewiero-
donieckim  28 listopada 2004 r. wzywali  mieszkańców południowego-wschodu Ukrainy do
walki przeciwko „pomarańczowej dżumie”. Jak wskazują J. Felsztyński i M. Stanczew, jesz-
cze przed rozpoczęciem zjazdu kilka obwodów Ukrainy przyjęło uchwały zmierzające do
zmiany ustroju państwa w kierunku zwiększenia kompetencji regionów. W ten sposób 24 li-
stopada 2004 r. ługańska rada obwodowa postanowiła  utworzyć  Południowo-Wschodnią
Ukraińską Republikę Autonomiczną i zwróciła się o poparcie do prezydenta Rosji. Z kolei
27 listopada charkowska rada obwodowa postanowiła utworzyć komitety wykonawcze rad
obwodowych i rejonowych obwodu charkowskiego i nadać im kompetencje organów władzy
państwowej. Nieco później w obwodach ługańskim i donieckim podjęto decyzje o przepro-
wadzeniu w pierwszej połowie grudnia 2004 r. referendum w sprawie uzyskania statusu sa-
modzielnych  republik  w składzie federacji  ukraińskiej.  Od tego czasu stałym czynnikiem
ukraińskiej rzeczywistości politycznej stały się hasła podziału i federalizacji państwa, utrwa-
lające  umowny  podział  na  część  zachodnio-centralną  i  południowo-wschodnią.  Zob.,
J. Felsztyński, M. Stanczew, Trzecia…, s. 109-115. Zatem współczesny separatyzm ukraiń-
ski nie jest ideologicznie nowy, dojrzewał na gruncie tego podziału przez ostatnią dekadę. 

20 Dla przykładu, rząd sformułowany przez Julię Tymoszenko po  pomarańczowej re-
wolucji był trzydziestym z kolei gabinetem w ciągu trzynastoletniej historii niepodległej Ukra-
iny. Mimo czysto teoretycznego szerokiego poparcia społecznego – był w końcu swego ro-
dzaju wynikiem „rewolucji” – nie przetrwał nawet roku, został zdymisjonowany 8 września
2005 r. Większość kolejnych gabinetów także trwała tylko kilka-kilkanaście miesięcy, po czy
dochodziło do kolejnych skandali, dymisji, wyborów i zmian kierunków politycznych.

29



Źródła i przyczyny konfliktu zbrojnego na Ukrainie w ujęciu polemologicznym

mocy prywatnych środków finansowych względny spokój. Ta sama taktyka
nie przyniosła niestety powodzenia w Doniecku, gdzie przez brak zdecydo-
wania i odpowiedniego zaangażowania Rinat Achmetow21 nie dość, że nie
zapobiegł  separatyzmowi,  to  jeszcze  sam  stał  się  persona  non  grata 
w całym Donbasie22.

Za kolejną przyczynę o charakterze strukturalnym należy uznać sła-
bość ukraińskich struktur obronnych. Stan ukraińskich sił zbrojnych (SZU)
w momencie wybuchu konfliktu odpowiadał w zasadzie stanowi systemu
politycznego. Statystycznie silne i teoretycznie uzbrojone po zęby SZU od
samego początku ponosiły całe serie klęsk w starciu ze znacznie słabszy-
mi (mimo wydatnego rosyjskiego wsparcia) siłami separatystów. Stan mo-
rale najlepiej oddaje skala dezercji, szczególnie w pierwszym etapie kon-
fliktu. Media donosiły o masowych dezercjach całych batalionów23. Prezy-
dent Ukrainy Petro Poroszenko ujawnił, że po przeprowadzeniu pierwszej
fazy mobilizacji zdezerterowało 30% zmobilizowanych żołnierzy24, pojawiły
się także informacje o przejściu wyższych rangą oficerów na stronę sepa-
ratystów25.  Można  przypuszczać,  że  znana  zarówno  separatystom,  jak
i Rosjanom faktyczna  słabość  ukraińskiego  systemu obronnego  ułatwiła
podjęcie decyzji o przyjęciu rozwiązania siłowego w tym konflikcie. 

Ukraińskie siły zbrojne zostały utworzone wraz z ogłoszeniem przez
Ukrainę niepodległości 24 sierpnia 1991 r. na bazie jednostek sił zbrojnych
byłego Związku Radzieckiego rozmieszczonych na terytorium Ukrainy. Na-
leży  podkreślić,  że  w  dobie  zimnej  wojny  terytorium  to  było  jednym  
z  najbardziej  zmilitaryzowanych  obszarów  ZSRR.  Ulokowane  były  tam
3 okręgi  wojskowe:  Przykarpacki  OW, Odeski  OW i  Kijowski  OW. O ile
pierwsze dwa z nich były okręgami mało znaczącymi26, o tyle Kijowski OW
był jednym z najsilniejszych i zarazem najważniejszych ze strategicznego

21 Achmetow aktywnie wspierał przy dojściu do władzy Janukowycza. Po jego obaleniu
zrobił woltę na rzecz nowych władz. To tylko kolejny dowód na to, że żadna z dotychczaso-
wych rewolucji na Ukrainie nie doprowadziła do zmiany systemu politycznego i że prędko
do tej zmiany nie dojdzie. W zasadzie trudno określić, jakie zdarzenia mogłyby wywołać ta-
kie zmiany, jakie wymaga się od Ukrainy w kontekście jej zbliżenia z UE. Zmiana rządów
nawet w drodze rewolucji nie jest jak widać do tego wystarczająca. 

22 Samozwańcze władze tzw.  republik separatystycznych wprowadziły zakaz wjazdu
dla niego oraz kilkudziesięciu innych biznesmenów na teren Donbasu, gdzie ulokowana jest
większość majątku Achmetowa.  Ocenia się, że konflikt na wschodzie Ukrainy kosztował
najbogatszego Ukraińca utratę ok. 4,6 mld dolarów (Forbes ocenił jego majątek na koniec
2015  r  na  2,3  mld  dol.).  Zob.,  I.  Trusewicz,  Achmetow  nie  wjedzie  do  Donbasu,
http://www.rp.pl/Biznes/306039948-Achmetow-nie-wjedzie-do-Donbasu.html  [dostęp:
05.06.2016].

23 http://kresy24.pl/57095/szok-na-ukrainie-masowa-dezercja-oddzialow/  [dostęp:
20.05.2016].

24 http://natemat.pl/137393,ukrainska-armia-miala-powazne-problemy-poroszenko-30-
proc-zdezerterowalo-z-donbasu [dostęp: 22.05.2016].

25 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/ukrainski-general-przeszedl-na-strone-
rebeliantow,553999.html [dostęp: 22.05.2016].

30



Łukasz Barański

punktu widzenia OW w całym ZSRR, czemu odpowiadał potencjał ilościo-
wy i jakościowy27. Od momentu utworzenia Ministerstwa Obrony Ukrainy 
i przyjęcia w podporządkowanie jednostek byłego ZSRR kolejni ministro-
wie  obrony  (zmieniający  się  bardzo  często)  przedstawiali  własne  plany
ograniczenia liczebności i modernizacji SZU, przez co brakowało zasadni-
czej ciągłości kierunków transformacji armii. Można ocenić, że udała się je-
dynie redukcja ilościowa – stopniowo liczebność zmniejszała się z około
800 tys. do 310 tys. w 2000 r., niecałych 130 tys. w 2013 r., aż do nieco
ponad 106 tys. żołnierzy na początku 2014 r.28 Należy jednak zaznaczyć,
że wskazane deklarowane stany liczbowe nie  odpowiadały  stanowi  fak-
tycznemu SZU, których skalę rozkładu opisują eksperci z Ośrodka Analiz
Strategicznych: do wojny obronnej […] Ukraina przystępowała rozbrojona,
z niedużą, źle uzbrojoną, skorumpowaną i zdemoralizowaną armią29. Gdy
w marcu 2014 r. konflikt wkroczył w fazę zbrojną, okazało się, że wbrew
wielkim liczbom, Ukraina może rzucić do boju jedynie około 10 tys. żołnie-
rzy30, uzbrojonych w zdewastowany poradziecki sprzęt. Większość uzbro-

26 Stacjonowały w nich odpowiednio 3 dywizje oraz 3 korpusy armijne o niskiej gotowo-
ści wraz z siłami wojsk obrony wybrzeża.

27 W połowie lat 70. XX w. na terenie Kijowskiego OW stacjonowały w ramach wojsk
lądowych: armia rakietowa, 2 armie ogólnowojskowe, 2 gwardyjskie armie pancerne i sa-
modzielny korpus armijny. Oprócz nich stacjonowały także na Ukrainie 4 armie lotnicze, ar-
mia obrony przeciwlotniczej oraz Flota Czarnomorska. Całość liczyła 780-900 tys. żołnie-
rzy, 7500 czołgów, ok. 7000 transporterów opancerzonych i BWP oraz ok. 1500 samolotów
bojowych i ponad 350 okrętów, a także jednostek pomocniczych. Dochodziły do tego 1272
wyrzutnie międzykontynentalnych rakiet balistycznych, przeważnie starszych typów, głów-
nie SS-14. W podanej liczbie mieściło się też ok. 300 bardzo nowoczesnych SS-20. Do tej
liczby należy dołożyć prawie 1000 wyrzutni  taktycznych rakiet nuklearnych, głównie klas
Toczka i Łuna oraz 2500 sztuk amunicji taktycznej broni jądrowej. W spadku po ZSRR na
terenie Ukrainy pozostało w sumie ok. 1500-1800 strategicznych głowic jądrowych – więcej
niż całe ówczesne arsenały jądrowe Chin, Francji i Wielkiej Brytanii  razem wzięte. Obok
bieżących uzupełnień, w razie potrzeby, możliwe były do utworzenia kolejne jednostki, czyli:
armia ogólnowojskowa i 2 korpusy armijne, które mobilizował też Okręg Kijowski. Tworzył
on także 16 brygad obrony terytorialnej i 18 brygad obrony cywilnej. Tu należy dodać, że
radzieckie brygady obrony cywilnej,  co było  światowym ewenementem – były  w całości
uzbrojone.  Por.:  E.  Januła,  M.  Kasińska,  Siły  Zbrojne  Ukrainy  –  potęga  czy  fikcja?,
http://geopolityka.org/analizy/eugeniusz-janula-malgorzata-kasinska-sily-zbrojne-ukrainy-
potega-czy-fikcja [dostęp: 22.05.2016]; T. Kubaczyk, Ukraińskie siły zbrojne w latach 1991-
2015, [w:]  T. Kubaczyk, S. Piotrowski, M. Żyła,  Międzynarodowe konsekwencje konfliktu
zbrojnego na Ukrainie, AON, Warszawa 2016, s. 97-98.

28 Por.:  E. Januła, M. Kasińska, Siły Zbrojne…; The Military Balance 2014, The Inter-
national Institute For Strategic Studies, Londyn 2014, s. 194;  The Military Balance 2013,
The International Institute For Strategic Studies, Londyn 2013, s. 239.

29 C. Kosior,  Potencjał militarny Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, Ośrodek Analiz
Strategicznych,  czerwiec  2015,  https://oaspl.org/2015/06/23/potencjal-militarny-ukrainy-w-
obliczu-rosyjskiej-agresji/ [dostęp: 23.05.2016].

30 Niektóre źródła wskazują,  że gotowych do walki  było  32-35 tys.  Zob.,  E.  Januła,
M. Kasińska, Siły Zbrojne…. Taki potencjał deklarowała strona ukraińska w momencie roz-
poczęcia działań przeciwko separatystom, a więc można przypuszczać, że był on zawyżo-
ny.
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jenia lotnictwa i broni pancernej nadawała się do remontu lub rozbiórki na
części zamienne31, np. na około 50 myśliwców Su-27 sprawnych było jedy-
nie kilkanaście,  na 25 samolotów bojowych z krymskiej  bazy Belbek do
służby nadawało się tylko 432. Stopień wyszkolenia żołnierzy także był fa-
talny. Mimo, że około 70% kadry stanowili żołnierze zawodowi/kontraktowi,
to należy wskazać, że w ciągu ostatnich dwóch dekad na Ukrainie nie zre-
alizowano żadnych dużych manewrów wojskowych, a środki na szkolenie
ograniczano praktycznie z każdym rokiem. W wojskach pancernych tylko
około 20% załóg miało odpowiednie przeszkolenie, w lotnictwie mniej niż
10%33. 

Degradację sił  zbrojnych Ukraina zawdzięcza krótkowzrocznym, sko-
rumpowanym politykom i nie mniej skorumpowanym wyższym rangą ofice-
rom. Status pozablokowy i „wielowektorowa” polityka zagraniczna (lawiro-
wanie między Rosją a Zachodem – tzw. doktryna Kuczmy, którą kolejne
rządy – świadomie lub nie – kontynuowały)  miały teoretycznie zapewnić
Ukrainie bezpieczeństwo, dlatego wydatki na obronność stopniowo redu-
kowano. W efekcie oscylowały one w 2013 r. w okolicach 1% PKB, a bu-
dżet na 2014 r. także zakładał podobny poziom wydatków. Z przeznaczo-
nej kwoty większość inwestowano w służby specjalne i Wojska Wewnętrz-
ne  MSW34.  Na  ich  priorytetowy  charakter  wskazuje  także  fakt,  że  
w czasie prezydentury Janukowycza zniesiono całkowicie obowiązek po-
wszechnej służby wojskowej w siłach zbrojnych MON, ale utrzymano go
dla WW MSW.

Jeszcze gorszy od stanu osobowego i sprzętowego był stan morale
SZU i mobilizowanych rezerwistów. Wspomniane już przypadki masowych
dezercji można uzupełnić jeszcze o przykład żołnierzy stacjonujących na
Krymie, gdzie spośród przeszło 15 tys. tylko 3 tys. zdecydowało się  konty-
nuować służbę w SZU, reszta przeszła albo do cywila albo do armii rosyj-
skiej. Mimo stosunkowo dużych sił Krym oddano bez podjęcia walki, a bier-
ność w szczególności kadry dowódczej sugeruje dość oczywiste wnioski o

31 W prywatnych rozmowach żołnierze ukraińscy potwierdzają, że kanibalizm sprzęto-
wy w ukraińskiej armii jest rzeczą zwyczajną – często także na handel z zagranicznymi
odbiorcami, niektóre jednostki wojskowe funkcjonowały praktycznie w oparciu o jawną wy-
przedaż mienia.

32 C. Kosior, Potencjał….
33 Tamże.
34 W skład szeroko pojętego systemu militarnego/obronnego Ukrainy wchodzą, poza

siłami zbrojnymi, także Wojska Wewnętrzne MSW (przekształcone już po rozpoczęciu kon-
fliktu w Gwardię Narodową), wydzielone jednostki milicji, Straż Graniczna, ochotnicze for-
macje paramilitarne, w tym wzbudzające kontrowersje z powodu jawnie neonazistowskich
poglądów jednostki  Prawego  Sektora,  UON i  Ukraińskiej  Armii  Narodowej  (włączone  w
większości  do Gwardii  Narodowej).  Umownie można tutaj także dodać samoobronę róż-
nych  rejonów,  terytorialne  bataliony ochotnicze  i  szereg  innych  formacji,  wśród  których
znajdują się też niestety grupy najemników i pospolitych bandytów biorących udział w wal-
kach po stronie rządowej.
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stanie  SZU.  Powszechnym  zjawiskiem  są  próby  uniknięcia  mobilizacji
przez rezerwistów,  którzy w tym celu  stosują  łapówki,  ukrywają  się  lub
uciekają z kraju, także do… Rosji. Dodatkowo negatywnie na stan morale,
a przede wszystkim destrukcyjnie na koncepcje prowadzenia działań prze-
ciwko separatystom, wpływał niespotykany chyba w historii poziom infiltra-
cji SZU przez rosyjskie służby specjalne. To prawdopodobnie silna rosyj-
ska agentura nie dopuściła do zorganizowania oporu na Krymie, być może
także powodowała odwlekanie w czasie decyzji o podjęciu działań zbroj-
nych przeciwko separatystom na wschodzie. Jak wskazuje C. Kosior,  do
historii przejdzie sprawa adm. Denisa Bierezowskiego. Mianowany dowód-
cą ukraińskiej Floty Czarnormorskiej w sobotę, w niedzielę przeszedł na
stronę Rosji. Albo więc dobrze krył się ze swoją zdradą (trudno uwierzyć,
że kupiono go dopiero po nominacji) przed zwierzchnikami, albo – co gor-
sza – ktoś w Kijowie dobrze o tym wiedział i przeforsował kandydaturę35.

Jedną z najważniejszych przyczyn o charakterze strukturalnym jest po-
stawa Rosji względem Ukrainy. Polityka Moskwy względem części sąsia-
dów od dawna ma charakter destabilizujący, czego skutkiem była między
innymi pamiętna wojna w Gruzji z 2008 roku, a obecnie konflikt zbrojny na
Ukrainie.  Jak  wskazuje  Andrzej  Makowski,  w  rosyjskiej  polityce  zagra-
nicznej, zwłaszcza militarnej, występują dwa silne elementy: swoiście poję-
ty  mesjanizm  (misja  historyczna) oraz  imperializm  obronny36.  Pierwszy
z nich był szczególnie widoczny w bolszewickiej i stalinowskiej idei niesie-
nia,  nawet  siłą,  „zbawiennego”  socjalizmu.  Później  tendencja  ta  nieco
osłabła, ale wiara w rosyjskie przywództwo ideologiczne, polityczne i eko-
nomiczne, jeśli  nie globalne, to przynajmniej w byłej strefie wpływów ra-
dzieckich,  jest  nad  wyraz  widoczna.  Imperializm  obronny  przejawia  się
z kolei w dążeniu do obrony interesów rosyjskich poprzez rozszerzanie za-
równo swojego terytorium (stąd aneksja Krymu), jak i strefy wpływów (stąd
dalsze zaangażowanie  na wschodzie  Ukrainy,  ale także militarna obec-
ność np. w Syrii). Rosja bez wątpienia liczyła na to, że ład poziomnowojen-
ny będzie nową edycją koncertu mocarstw, w nieco zmienionym układzie:
USA, UE i Rosja, gdzie dominacja Moskwy miała sięgać co najmniej ob-
szaru WNP. Tymczasem działania państw zachodnich w byłej Jugosławii,
Iraku, Afganistanie, propozycje rozszerzenia NATO i UE o państwa byłego
ZSRR, także działania na globalnym rynku surowców energetycznych ude-
rzające w Rosję, uświadomiły moskiewskim przywódcom, że pozycji i przy-
wództwa Rosji nie traktuje się do końca poważnie. Stąd prawdopodobnie
decyzja o podjęciu siłowych rozwiązań w Gruzji i na Ukrainie, a także za-
angażowanie w Syrii, służące demonstracji rosyjskiej siły z jednej strony i
uniemożliwiające rozszerzenie zachodniej strefy wpływów z drugiej. Można

35 Tamże.
36 A. Makowski, O co my walczymy?, Kwartalnik Bellona, nr 3/2014, s. 41.
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postawić tezę, że działania Rosji na Ukrainie ukazują nie tyle jej siłę, ile
słabość Zachodu.

Doskonale opisuje tę sytuację A. Makowski:  obecną sytuację można
scharakteryzować następująco:  Zachód nie  wyobraża  sobie,  co jeszcze
może zrobić Rosja, natomiast Rosja doskonale wie, czego Zachód nie zro-
bi.  Trzeba przyznać,  że  taki  stan rzeczy  stwarza niebezpieczną asyme-
trię37. W kontekście Gruzji i Ukrainy Rosja pokazała, że jest gotowa posu-
nąć się do użycia jawnej przemocy zbrojnej, natomiast Zachód udowodnił,
że nie jest do tego zdolny w obronie państw, które starał się wciągnąć we
własną orbitę. Nie może zatem budzić zdziwienia niepokój państw bałtyc-
kich, względem których istnieje możliwość (choć mało prawdopodobna), ze
względu na stosunkowo dużą populację rosyjskojęzyczną, realizacji scena-
riusza ukraińskiego w celu ich destabilizacji. Jak wskazuje J. Hyndle-Hus-
sein, państwa bałtyckie od dawna dostrzegają próby ingerencji Rosji w ich
sprawy wewnętrzne38. Kwestia Ukrainy stwarza niebezpieczny precedens,
wpływający bardzo niekorzystnie na stan bezpieczeństwa państw bałtyc-
kich, ale także Polski, względem której działania rosyjskie także nie należą
do przyjaznych, choć oczywiście skala zagrożenia w obu wypadkach jest
znacząco różna.

Bardzo ciekawe, chociaż wymagające podjęcia głębszych badań, jest
uzasadnienie postawy rosyjskiej względem sąsiadów przedstawione przez
ekonomistę  Michała  Stopkę.  Na  podstawie  obserwacji  dynamiki  zmian
PKB Rosji (rys. 4.2.) stwierdził on, że Moskwa wszczyna konflikty w okre-
sach, kiedy dynamika PKB wykazuje tendencje spadkowe. 

O ile na podstawie poniższego rysunku uzasadnienie takie może bu-
dzić pewne wątpliwości w wypadku wojny z Gruzją, o tyle wydaje się uza-
sadnione w wypadku Ukrainy. Rosyjska gospodarka uzależniona jest od
światowych cen ropy i gazu ziemnego. M. Stopka stawia tezę, że w okre-
sach spadku cen tych surowców Rosja prowokuje konflikty zbrojne w celu
ich podwyższenia i pobudzenia własnej gospodarki39. Przyjmując takie za-
łożenie, można znaleźć także uzasadnienie ekonomiczne zaangażowania
Rosji w konflikcie syryjskim. Należy jednak podkreślić, że weryfikacja po-
stawionej  tezy wymagałaby szerszych  badań o charakterze ekonomicz-
nym, wykraczającym poza zakres niniejszej pracy, aczkolwiek jest ona bez
wątpienia ciekawym głosem w dyskusji nad przyczynami konfliktu na Ukra-
inie.

37 Tamże, s. 41.
38 Zob., J. Hyndle-Hussein, Państwa bałtyckie: zaniepokojenie rosyjską interwencją na

Ukrainie,  Analizy  OSW,  http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-05/panstwa-
baltyckie-zaniepokojenie-rosyjska-interwencja-na-ukrainie [dostęp: 24.05.2016].

39 M. Stopka, Prawdziwe przyczyny konfliktu Rosja-Ukraina i skutki dla polskiej gospo-
darki  i  giełdy,  http://www.michalstopka.pl/przyczyny-i-skutki-konfliktu-rosja-ukraina-polska-
gospodarka-i-gielda/ [dostęp: 24.05.2016].
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Źródło: M. Stopka, Prawdziwe przyczyny konfliktu Rosja-Ukraina i skutki dla polskiej gospo-
darki  i  giełdy,  http://www.michalstopka.pl/przyczyny-i-skutki-konfliktu-rosja-ukraina-polska-
gospodarka-i-gielda/ [dostęp: 24.05.2016]

Rys. 2. Wykres dynamiki PKB Rosji w latach 1996-2013

W aspekcie przyczyn ekonomicznych dodać należy także jeszcze kwe-
stię niskiego standardu życia większości Ukraińców oraz ogromne rozwar-
stwienie  społeczne.  Dla  przeciętnego  mieszkańca  Ukrainy,  obserwacja
działań skorumpowanych elit politycznych jest powodem do frustracji, która
odpowiednio pobudzona bywa przyczyną radykalizacji nastrojów społecz-
nych. Tak w najprostszy sposób można opisać mechanizm prowadzący do
Euromajdanu, a następnie do separatyzmu donbaskiego.

Można zgodzić się z M. Urbańskim i innymi komentatorami postępo-
wania rosyjskiego, którzy wskazują, że podstawowym celem Moskwy jest
stworzenie i podtrzymanie negatywnych tendencji wewnętrznych w takich
państwach jak Ukraina czy Gruzja, aby je marginalizować i uniemożliwiać
integrację z Zachodem. Osamotnione i słabe, same w naturalny sposób
wrócą na rosyjską orbitę wpływów. M. Urbański działania te nazywa geo-
polityczną ripostą Rosji w Europie – ripostą na marginalizację Rosji po roz-
padzie ZSRR. Moskwa, widząc wewnętrzne niepokoje w państwach swojej
dawnej  strefy wpływów,  wykorzystuje słabość rządów,  zawirowania poli-
tyczne, rozłamy społeczne, uaktywnienie mniejszości tęskniących za wiel-
ką Rosją, w przypadku zaś Ukrainy – jej para-demokrację – próbuje niskim
kosztem zdobyć to, co kiedyś utraciła za sprawą rozpadu Związku Socjali-
stycznych Republik Radzieckich40. Podobne zdanie wyraża A. Korniejenko,
wskazując,  że scenariusz ukraiński  przypomina to,  co wydarzyło  się już
w Abchazji, Osetii Południowej, a jeszcze wcześniej w Naddniestrzu, gdzie
Rosja osiągnęła zakładane cele polityczne – trwale zdestabilizowała Gru-

40 M. Urbański, Geopolityczna riposta Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej, Obron-
ność. Zeszyty Naukowe WZiD, nr 3(11)/2014, s. 130-131.
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zję i Mołdawię oraz na stałe zainstalowała u ich granic swoje siły zbrojne.
Tę samą rolę spełnia Krym, gdzie baza morska w Sewastopolu, już nie
dzierżawiona, ale ulokowana na „własnym” terytorium, doskonale nadaje
się do realizacji celu trwalej destabilizacji, a oderwanie chociażby jednego
kawałka  wschodniej  Ukrainy  dałoby  pretekst  do  podobnych  działań  w
przyszłości,  jednocześnie pokazując światu jak nietrwałym i niejednorod-
nym bytem jest Ukraina. W takich warunkach jej rozpad prawdopodobnie
zostałby przez opinię międzynarodową łatwo zaakceptowany, podobnie jak
szybko zaakceptowano aneksję Krymu.

Można przy tym także wskazać, że niekonsekwentna i niezdecydowa-
na polityka państw zachodnich także w pewnym sensie przyczyniła się do
wybuchu konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, a na pewno nie dopro-
wadziła do jego deeskalacji  przed rozpoczęciem działań zbrojnych. Przy
okazji po raz kolejny uwidocznił się fakt, jak bezwartościowe i kruche potra-
fią  być  zachodnie  „gwarancje  bezpieczeństwa”,  umowy  i  porozumienia
międzynarodowe gwarantowane przez Zachód. O ile pogardy dla między-
narodowych  uregulowań  można  było  się  spodziewać  ze  strony  Rosji,  
o tyle wydawało się, że Zachód przywiązuje do tego większą wagę. Nieste-
ty jednak po raz kolejny okazało się, że partykularne interesy poszczegól-
nych aktorów biorą górę nad jakimikolwiek „gwarancjami”.  W kontekście
konfliktu ukraińskiego mowa oczywiście przede wszystkim o tzw. memo-
randum budapesztańskim o gwarancjach bezpieczeństwa,  które złamała
Rosja41, a które nie pociągnęło za sobą żadnych znaczących reakcji pozo-
stałych sygnatariuszy – gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy. Przystępując
do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej Ukraina przekazała Rosji
całość  posiadanego  potencjału  atomowego,  zobowiązała  się  także bez-
względnie do nieprzyjmowania, nieprodukowania i nienabywania broni ją-
drowej.  W zamian USA, Rosja i Wielka Brytania (później pod tym doku-
mentem podpisały  się także Francja,  Kanada i  Chiny)  obiecały  Ukrainie
m.in.  poszanowanie  niepodległości,  suwerenności,  nienaruszalności  gra-
nic, powstrzymywanie się od użycia siły lub groźby jej użycia, powstrzymy-
wanie się od przymusu ekonomicznego itd.42 USA zaprosiły także Ukrainę

41 Jednak z moskiewskiego punktu widzenia to Zachód jako pierwszy naruszył delikat-
ne status quo, jakie mocarstwa ustaliły w Europie Wschodniej po rozpadzie Związku Ra-
dzieckiego. Prezydent George Bush obiecywał przecież, że nie skorzysta z okazji, by wpro-
wadzić do NATO państwa należące kiedyś do Układu Warszawskiego. Jego następca, Bill
Clinton, złamał warunki tej umowy, pozwalając, by do Paktu Północnoatlantyckiego przystą-
piły Czechy, Węgry i Polska. Niedługo potem Unia Europejska stanęła tuż u granic Ukrainy.
Zob.,  http://wiadomosci.onet.pl/prasa/wszystkie-wojny-krymskie/7e63b  [dostęp:
24.05.2016].

42 Szerzej:  Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine’s acces-
sion  to  the  Treaty  on  the  NPT,  https://www.msz.gov.pl/en/p/wieden-
obwe_at_s_en/news/memorandum_on_security_assurances_in_connection_with_ukra-
ine_s_accession_to_the_treaty_on_the_npt?printMode=true  [dostęp:  24.05.2016].  Por.,
http://www.defence24.pl/67496,memorandum-budapesztanskie-pozorna-gwarancja-bezpie-
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do udziału w programie Partnerstwo dla Pokoju i do współpracy z NATO, z
perspektywą przystąpienia do Sojuszu. Rosyjskie „gwarancje bezpieczeń-
stwa” były jednak od samego początku iluzoryczne43, zważywszy na stałą
obecność militarną na Krymie czy też permanentną infiltrację władz i sił
zbrojnych przez rosyjskie służby specjalne. „Powstrzymywanie się od przy-
musu ekonomicznego” brzmi jak kiepski żart, kiedy spojrzy się na politykę
uzależniania i manipulowania surowcami energetycznymi, co dobitnie po-
kazały kryzysy lat 2004 czy 2008-2009. Stosunek Rosji do memorandum
najlepiej  obrazuje  wypowiedź  premiera  Dmitrija  Miedwiediewa  
z 24 maja 2014 r.: Rosja nigdy nie gwarantowała integralności terytorialnej
Ukrainy, jako że takie gwarancje nie są w mocy żadnego państwa. […] To,
co zdarzyło się na Krymie, to sprawa absolutnie odmienna. To sam naród,
uznając się za niezależną część Ukrainy, wystąpił z inicjatywą przeprowa-
dzenia referendum, a potem na tym referendum podjął decyzję o opusz-
czeniu państwa – stwierdził Miedwiediew w wywiadzie dla rosyjskiej telewi-
zji Rossija-144. 

Konflikt  na  wschodzie  Ukrainy dobitnie  wskazał  na słabość OBWE,
której  mechanizmy  zapobiegania  konfliktom  nie  odpowiadają  współcze-
snym realiom. Słusznie wskazała A. Korniejenko, że z ukraińskiego punktu
widzenia  mapa drogowa OBWE dla  Ukrainy  jest  jak  rozmowa  ślepego
z głuchym – w kontekście współczesnych relacji ukraińsko-rosyjskich reali-
zacja warunków, mających prowadzić  pragmatycznym szlakiem od logiki
eskalacji ku logice kooperacji, a mianowicie: rezygnacji z przemocy, roz-
brojenia, dialogu oraz przeprowadzenia wyborów prezydenckich na Ukra-
inie, pozostaje w sferze pobożnych życzeń (poza wyborami, które się od-
były i zostały uznane przez społeczność międzynarodową). OBWE nie po-
siada odpowiednich instrumentów wymuszania  na państwach zachowań
ukierunkowanych na deeskalację konfliktu oraz nie jest traktowana poważ-
nie  w  swych  działaniach,  o  czym  świadczy  porwanie  jej  obserwatorów
przez separatystów w Słowiańsku w kwietniu 2014 r.

Także reakcję Unii Europejskiej na konflikt ukraiński należy traktować
jako nieskuteczną i spóźnioną, a co najważniejsze – bardzo ograniczoną.
Jak podkreśla K. Sobczyk, kryzys na Ukrainie i powstały w efekcie konflikt
zbrojny były  do pewnego stopnia spowodowane  siłą  oddziaływania Unii

czenstwa-dla-ukrainy [dostęp: 24.05.2016].
43 Mowa tutaj nie tylko o memorandum budapesztańskim, ale także o Układzie o Przy-

jaźni, Współpracy i Partnerstwie pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą z 31.05.1997 r.
(w którym strony zobowiązały się do poszanowania integralności terytorialnej i nienarusza-
nia istniejących granic pomiędzy nimi) oraz Traktacie pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukra-
iną dotyczącym granicy rosyjsko-ukraińskiej z 28 stycznia 2003 r. (według którego Krym był
i miał pozostać nieodłączną częścią Ukrainy).

44 https://www.wprost.pl/swiat/449408/Miedwiediew-Nigdy-nie-gwarantowalismy-inte-
gralnosci-Ukrainy.html [dostęp: 24.05.2016].
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Europejskiej  (w  tym także  Polski,  jako  przykład  sukcesu)45.  W pewnym
sensie potencjał  cywilizacyjny UE przyciągnął wektor polityczny Ukrainy,
oferując wizję atrakcyjnej drogi rozwoju. Zabrakło jednak działań stanow-
czych, dostosowanych do ukraińskich realiów, gdzie zmianom należy pod-
dać cały system polityczno-ekonomiczny, aby kwestia integracji była real-
na. Państwa członkowskie UE nie są ani chętne, ani gotowe do spełniania
rozbudzonych  tą  siłą  oddziaływania  ukraińskich  nadziei,  mając  świado-
mość  nieuniknionej  konfrontacji  z  Federacją  Rosyjską,  która  wyjątkowo
twardo broni wpływów na Ukrainie. Podobne zdanie wyrażają J. Felsztyń-
ski i M. Stanczew wskazując, że władze UE zapewniły Ukraińców, że po-
pierają eurointegracyjny kurs Ukrainy, podkreśliły jednak, że nie jest ona
jeszcze gotowa na wejście do Unii. Ukrainie pozostawało tylko rzucić się
w „braterskie objęcia” rosyjskiego niedźwiedzia46. Nie da się ukryć, że jest
w tym stwierdzeniu sporo prawdy. Uzależnienie wielu sektorów gospodarki
Ukrainy od Rosji powoduje, że łatwiej jest jej wrócić na orbitę rosyjską, niż
wydostać się z niej do zachodniej strefy wpływów, która stawia wygórowa-
ne – jak na ukraińskie  warunki  – wymagania.  Unia domaga się przede
wszystkim reformy ukraińskiego systemu politycznego, gospodarki, finan-
sów, podjęcia zdecydowanej walki z korupcją, wprowadzenia standardów
demokratycznych oraz ochrony praw człowieka. Jednak podjęte programy
pomocowe okazały się nieadekwatne do potrzeb, a w postrzeganiu części
elit politycznych i wschodniego społeczeństwa – na tym etapie mniej atrak-
cyjne niż propozycje rosyjskie47. Poza tym, jak wynika z raportu brytyjskiej
komisji parlamentarnej, UE nie zdawała sobie sprawy z tego, jak głęboka

45 K. Sobczyk, Konflikt na Ukrainie – porażka czy szansa dla Wspólnej Polityki Bezpie-
czeństwa i Obrony?, Bezpieczeństwo Narodowe nr 1/2015, BBN, s. 56. Niektórzy autorzy
wyrażają  znacznie  bardziej  jednoznaczne  oceny.  Dla  przykładu,  John  J.  Mearsheimer
w artykule Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault. The Liberal Delusions That Provoked
Putin stwierdza, że to na USA i ich europejskich sojuszników spada wina za wybuch tego
konfliktu, ponieważ zaakceptowali oni realny zamach stanu na Ukrainie, zlekceważyli geo-
polityczną pozycję i rolę Rosji w regionie, lansując koncepcje dalszego rozszerzenia NATO
i UE aż pod granice Rosji, naruszając tym samym żywotne interesy Rosji i zmuszając ją do
ostrych reakcji.  Zob.  J. J. Mearsheimer, Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The
Liberal Delusions That Provoked Putin, „Foreign Affairs”, vol. 93, nr 5.  W pewnym sensie
można się zgodzić  z tą opinią,  jednak rosyjska percepcja rozwoju  zagrożeń wynikająca
z koncepcji rozszerzenia NATO i UE na wschód nie może uzasadniać łamania przez Rosję
prawa międzynarodowego w kwestii Ukrainy.

46 J. Felsztyński, M. Stanczew, Trzecia…, s. 123.
47 Podobne zdanie wyraża R. Zięba, stwierdzając, że UE, proponując Ukrainie ustano-

wienie pogłębionej strefy wolnego handlu, nie zaoferowała odpowiedniej osłony finansowej
dla wymaganych reform. Proponując pomoc ekonomiczną za pośrednictwem MFW, fak-
tycznie antycypowała podjęcie przez Ukrainę niezwykle kosztownych reform, na które tego
kraju po prostu nie stać. Tymczasem propozycje rosyjskie okazały się w ukraińskim rozli-
czeniu bardziej korzystne. Przy czym należy też wspomnieć, że propozycja Władimira Puti-
na dotycząca wypracowania  trójstronnego porozumienia:  Ukraina – UE – Rosja została
przez Zachód odrzucona. Zob., R. Zięba, Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zacho-
dem a Rosją, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3/2015, s. 9.
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jest wrogość Rosji wobec planów Brukseli dotyczących pogłębienia relacji
z Ukrainą. Według raportu stosunki między UE a Moskwą od dawna opie-
rały się na „optymistycznym założeniu”, że Rosja zmierza w kierunku sys-
temu demokratycznego.  UE, a w konsekwencji także Wielka Brytania, są
winne temu, że weszły w ten kryzys jak lunatycy – oświadczył szef komisji
ds.  Unii  Europejskiej  Izby  Lordów Christopher  Tugendhat48.  Trudno  się
z tymi słowami nie zgodzić.

Słusznie  podkreśla  K.  Sobczyk,  że  reakcja  Unii  na  wydarzenia  na
Ukrainie,  szczególnie  w  obliczu  bezpośredniego  zaangażowania  rosyj-
skiego, prowokacyjnych działań militarnych wymierzonych już nie tylko w
Ukrainę, ale w jedność Europy, a także ogólnej ostrej antyzachodniej reto-
ryki Putina (wyrażonej nie tylko działaniem, ale także zmianami w oficjal-
nych dokumentach strategicznych), pozostawia wiele do życzenia i stanowi
spore rozczarowanie. Unia pokazuje, że nie jest gotowa na konfrontację z
Rosją, a już na pewno nie w obronie Ukrainy49. Znamienne jest ogranicze-
nie działań instytucji wspólnotowych w miarę eskalacji konfliktu i przybiera-
nia  jednoznacznego  charakteru  rosyjsko-ukraińskiego  –  przedstawiciele
UE byli  w widocznym zakresie  zaangażowani  jedynie  w trakcie trwania
protestów na Majdanie, później inicjatywa przeszła na przywódców części
państw członkowskich, przede wszystkim Francji i Niemiec. Prawdopodob-
nie jedynym udanym działaniem UE w tym konflikcie była misja mediacyjna
ministrów spraw wewnętrznych Polski, Francji i Niemiec, podjęta 19 lutego
2014 r., w momencie największej eskalacji przemocy ze strony służb rzą-
dowych  względem protestujących  na Majdanie.  Mogła  mieć  ona istotny
wpływ na podjęcie  decyzji  o podpisaniu  porozumienia  między stronami,
upadek reżimu oraz deeskalację  sytuacji  w Kijowie,  chociaż  kluczowym
czynnikiem był raczej twardy opór Ukraińców na ulicach stolicy i wybuchy
niezadowolenia w innych miastach. Późniejsze działania były już spóźnio-
ne, ograniczone i z ukraińskiego punktu widzenia służyły raczej usankcjo-
nowaniu rosyjskich zdobyczy oraz próbie załagodzenia konfliktu poprzez
„nieprowokowanie”  Putina  –  stąd oba  porozumienia  mińskie (podpisane
zresztą bez przedstawicieli UE) w zasadzie nie dawały możliwości rozwią-
zania konfliktu i obligowały stronę ukraińską do ustępstw godzących w jej
suwerenność. Nieco ostrzejsza reakcja Zachodu nastąpiła jedynie po ze-
strzeleniu, prawdopodobnie przez prorosyjskich separatystów przy pomocy
dostarczonego z Rosji zestawu rakietowego Buk, samolotu pasażerskiego
Boeing 777 linii  lotniczych Malaysia Airlines, lecącego z Amsterdamu do
Kuala Lumpur. Mimo iż zdarzenie to było raczej tragiczną pomyłką (zginęło
198 osób, w tym liczni obywatele państw europejskich) niż działaniem za-
planowanym, to jednak nieco zmieniło podejście państw członkowskich UE

48 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1382532,Konflikt-na-Ukrainie-Brytyjski-raport-
katastrofalne-bledy-UE [dostęp: 28.05.2016].

49 K. Sobczyk, Konflikt…, s. 56.
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i umożliwiło nałożenie ograniczonych rocznych sankcji sektorowych, doty-
czących przemysłu energetycznego i zbrojeniowego oraz wybranych firm
państwowych i banków50. Należy jednak podkreślić, że ograniczenie tych
sankcji jedynie do nowych umów dwustronnych, z pominięciem już zawar-
tych  stanowiło  wyraz  ochrony partykularnych  interesów poszczególnych
państw (takich jak  Francja,  która jeszcze wtedy planowała  dostarczenie
Rosji okrętów desantowych klasy Mistral), przez co sankcje te nie wpłynęły
w  znaczący  sposób  na  ograniczenie  zdolności  rosyjskich  do  dalszych
agresywnych działań na Ukrainie. Osobną kwestią, choć nie mniej istotną
z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, jest problem ogólnej nieskutecz-
ności Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w rozwiązywaniu nagłych
kryzysów na peryferiach Europy – konflikt ukraiński pokazał, jak wiele jesz-
cze jest do zrobienia w kwestii wypracowania mechanizmów decyzyjnych
do użycia  twardych  instrumentów polityki  zagranicznej  UE w sytuacjach
nieoddziaływujących bezpośrednio na wszystkich członków wspólnoty. Na-
silający się w poszczególnych krajach członkowskich trend do renacjonali-
zacji bezpieczeństwa w kwestii ukraińskiej doprowadził do wyraźnych po-
działów wewnętrznych i różnic, co do skali reakcji względem Rosji. Niektó-
re państwa (Niemcy, Francja, Włochy, Austria, Grecja, Czechy, Słowacja i
Węgry) w różnych okresach wyrażały niechęć, co do pogłębiania sankcji w
obawie  o  zagrożenie  własnych  interesów ekonomicznych  i  energetycz-
nych. W takich okolicznościach podjęcie skutecznych działań wspólnoto-
wych przeciwko agresywnej postawie rosyjskiej było niemożliwe. 

Naczelną przyczyną o charakterze koniunkturalnym konfliktu zbrojne-
go w Donbasie była generalna zmiana nastrojów społecznych, będąca wy-
nikiem  całego  szeregu  zdarzeń,  począwszy  od  wstrzymania  procedury
związanej z podpisaniem umowy stowarzyszeniowej z UE, do aneksji Kry-
mu przez Federację Rosyjską. Bez wdawania się w szczegóły poszczegól-
nych zdarzeń, które w literaturze przedmiotu są obszernie opisane51, nale-
ży zaznaczyć, że konflikt zbrojny w Donbasie jest wynikiem zderzenia eu-
rorewolucji na zachodzie z tzw.  rosyjską wiosną na wschodzie Ukrainy.
Słusznie zauważa Konrad Świder, że niemalże od początków protestów w
ramach tzw. Euromajdanu aż do momentu wybuchu konfliktu zbrojnego,
głos  ludności  wschodnich  obwodów  Ukrainy  wydawał  się  lekceważony,
szczególnie w odbiorze państw zachodnich. Z przekazu medialnego zda-
wała się wydobywać narracja wskazująca, jakoby głosy dobiegające z ki-
jowskiego Majdanu Niepodległości były głosem całego narodu ukraińskie-
go, co było całkowicie błędne. Południowy wschód kraju obawiał się dzia-

50 Tamże, s. 51.
51 Kalendaria wydarzeń składających się na genezę konfliktu na Ukrainie są dokładnie

przedstawione w wielu  pracach.  Zob.:  A.  Korniejenko,  Pełzająca…,  s.  9-25;  K.  Świder,
A. Stec, T. Z. Leszczyński (red.), Współczesna…, s. 149-177; A. Makowski, O co…, s. 38-
41; i inne.
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łalności Prawego Sektora52 i Swobody53 w swoich regionach i nie godził się
na nią. Reakcją na tak postrzegane zagrożenie stała się mobilizacja środo-
wisk  separatystycznych,  wspieranych  przez Rosję.  Ludność Donbasu,  z
której  wywodził  się  obalony  prezydent  Janukowycz,  w większości  była
przeciwna euroatlantyckim aspiracjom Ukrainy. Górnicy i hutnicy Donbasu
obawiali się zachodniej konkurencji, deindustrializacji regionu, utraty miejsc
pracy oraz pogorszenia stosunków z Rosją, która dla wschodnich Ukraiń-
ców nie jest krajem obcym54, ponieważ większość pamięta czasy ZSRR i
darzy Rosję  wielkim sentymentem.  Do wielu  trafia  rosyjska propaganda
stawiająca Zachód w roli agresora, winowajcy „zamachu stanu” na Ukra-
inie. Po wydarzeniach na Krymie w marcu 2014 r. na wschodzie zaczęto
mówić o zagrożeniu banderowskim, powołując się na liczne oświadczenia
Swobody i Prawego Sektora, że po Kijowie pójdą na wschód. J. Felsztyń-
ski i M. Stanczew wskazują, że detonatorem wybuchu rosyjskiej wiosny na
południowym  wschodzie  stało  się  przyspieszone  zniesienie  przez  Radę
Najwyższą Ukrainy ustawy o językach regionalnych, która rosyjskojęzycz-
nym Ukraińcom praktycznie uniemożliwiała posługiwanie się rosyjskim jako
językiem oficjalnym. Nieprzemyślana decyzja parlamentarzystów w sensie
dosłownym spowodowała wybuch na Krymie oraz na południowym wscho-
dzie i „rosyjska wiosna” rozlała się po Ukrainie przede wszystkim pod wy-
godnym dla Rosji hasłem obrony języka rosyjskiego i ludności rosyjskoję-
zycznej przed „banderowcami, którzy zagnieździli się w Kijowie”55. Po tym
radykalne elementy na południowym wschodzie, inspirowane i wspomaga-
ne przez Moskwę, rozpoczęły protesty i rozruchy pozornie identyczne, jak
te na zachodzie w trakcie „eurorewolucji”. Poza manifestacjami dochodziło

52 Radykalna, ultranacjonalistyczna organizacja ukraińska powstała pod koniec listopa-
da 2013 r. z połączenia kilku skrajnie prawicowych grup politycznych oraz zrzeszeń para-
militarnych: Tryzub im. Stepana Bandery, UNA-UNSO, Karpacka Sicz, Patriota Ukrainy. Or-
ganizacja  ta  odegrała  dużą rolę  podczas  Euromajdanu,  zajmując się  przede  wszystkim
ochroną protestujących. W marcu 2014 r. została przekształcona w partię polityczną i brała
udział w wyborach do Rady Najwyższej Ukrainy, ale bez powodzenia (uzyskała tylko 1,8%
głosów). Jej przywódcą jest Dmytro Jarosz. Organizacja posiada zbrojne skrzydło – Ochot-
niczy Korpus Ukraiński – biorący udział w walkach z separatystami na wschodzie Ukrainy.
Źródło: K. Świder, A. Stec, T. Z. Leszczyński (red.), Współczesna…, s. 18.

53 Ukraińska skrajnie prawicowa i nacjonalistyczna partia polityczna, działająca od po-
czątku lat 90., głównie na zachodzie Ukrainy. Opowiada się za ukierunkowaniem ukraiń-
skiej polityki zagranicznej na bliską współpracę polityczno-gospodarczą z państwami poło-
żonymi w pasie od Bałtyku po Morze Czarne z udziałem Polski. Jej liderem jest Ołeh Tiah-
nybok. Podczas Euromajdanu wyrosła na aktywna trzecią siłę polityczną, co dało jej cztery
ważne miejsca w rządzie  Arsenija  Jaceniuka. Jednak w wyborach  parlamentarnych  nie
przekroczyła progu wyborczego, uzyskując ledwie 4,7% głosów. W czerwcu 2014 r. powo-
łała batalion Sicz, który wszedł w skład sił specjalnego przeznaczenia MSW i bierze udział
w  akcjach  zabezpieczająco-porządkowych  na  ternach  odbijanych  z  rąk  separatystów
w Donbasie. Źródło: tamże, s. 18.

54 Tamże, s. 26.
55 J. Felsztyński, M. Stanczew, Trzecia…, s. 288.

41



Źródła i przyczyny konfliktu zbrojnego na Ukrainie w ujęciu polemologicznym

do blokad i  zagarnięć  siedzib  administracji  obwodowej,  gmachów służb
bezpieczeństwa i MSW, jednak pomimo podobieństwa protesty na wscho-
dzie  stopniowo  nabierały  innej  treści  –  nie  chodziło  już  o sprzeciw czy
zmianę  władzy,  a  zaczęły  pojawiać  się  głosy o oderwaniu  od Ukrainy  i
przyłączaniu do Rosji. Ta zmiana to bez wątpienia wynik rosyjskich dzia-
łań,  które  całkowicie  zinfiltrowały  wschodnie  środowiska  opozycyjne56.
Stopniowo sytuacja zaczęła się zaostrzać i wymykać spod czyjejkolwiek
kontroli. Dochodziło do bójek i pierwszych potyczek, antyrządowe siły za-
częły organizować się w paramilitarne formacje, uzbrajane i wyposażane
ze źródeł „niewiadomego pochodzenia”. Droga do konfliktu zbrojnego sta-
nęła wtedy otworem. 

Być  może  eskalacji  konfliktu  udałoby  się  jeszcze  wtedy  uniknąć
(w marcu-kwietniu 2014 r.), gdyby reakcja nowych ukraińskich władz była
bardziej zdecydowana. Niestety dla Ukrainy nowe władze, które na począt-
ku marca miały jeszcze charakter tymczasowy57 i nie zdążyły się ukonsty-
tuować, stanęły przed poważnymi dylematami, które utrudniły podjęcie de-
cyzji o rozpoczęciu zbrojnego oporu na Krymie i w Donbasie. Ze względu
na charakter  konfliktu  nie  do  końca  było  wtedy  wiadomo,  kto  jest  jego

56 W literaturze oraz w doniesieniach medialnych poziom rosyjskiego bezpośredniego
zaangażowania w konflikt jest różnie oceniany, co wynika ze stosowania działań propagan-
dowych przez wszystkie strony konfliktu – zarówno donbaskich separatystów i Rosję, jak
i ukraińskie władze, które często publikowały znacznie przesadzone dane. I tak wspomniani
już J. Felsztyński, M. Stanczew wskazują, że od lutego 2014 roku Rosja rzuciła do akcji trzy
rodzaje sił: miejscową (donbaską) agenturę i agentów wpływu; miejscowych prorosyjskich
„separatystów i bojowników pospolitego ruszenia”; kadrowych dywersantów specoddziałów
GRU i  FSB.  Następnie od marca  pojawili  się  jeszcze  młodzi,  agresywni  ludzie  przybyli
z Rosji, głównie z przygranicznych obwodów: biełgorodzkiego, woroneskiego i rostowskie-
go. Później na Krym i do Donbasu wkroczyły regularne, ale nieoznakowane pododdziały ro-
syjskie. Zob., tamże, s. 287-298. Z kolei M. Świder twierdzi, że w rzeczywistości na Ukra-
inie pojawiły  się głównie  formacje ochotnicze,  w skład których  wchodzili  przedstawiciele
różnych narodowości, zaś samych ochotników rosyjskich było 5-6 tys., i przeważnie nie byli
to żołnierze regularnych jednostek rosyjskich. Ponadto na teren Donbasu przerzucono pew-
ną (niewielką) liczbę wysoko wykwalifikowanych specjalistów rosyjskich, głównie z dziedzi-
ny wywiadu i rozpoznania, łączności oraz planowania operacyjnego. Zob., K. Świder,  A.
Stec, T. Z. Leszczyński (red.), Współczesna…, s. 27. Trudno o jednoznaczne rozstrzygnię-
cie gdzie leży prawda, być może obie wersje są częściowo prawdziwe – Rosja angażuje
potencjał stosunkowo niewielki, ale wysoce zróżnicowany, a przez to trudniejszy do rozpo-
znania  i  zwalczania.  Skala zaangażowania  odpowiadała  ówczesnym  rosyjskim  celom –
wznieceniu  separatyzmu i  antykijowskich nastrojów w społeczeństwie  wschodu Ukrainy,
ugruntowaniu podziału i zdestabilizowaniu państwa. Większe zaangażowanie nie było po-
trzebne, co więcej, mogłoby wywołać znacznie ostrzejszą reakcje międzynarodową, czego
Moskwa chciała uniknąć. 

57 Po ucieczce Janukowycza 22 lutego 2014 r. Rada Najwyższa jednogłośnie odwołała
go ze stanowiska. Wcześniej tego dnia Ołeksandr Turczynow, zastępca przewodniczącego
partii Batkiwszczyna, został mianowany przewodniczącym Rady Najwyższej i przejął obo-
wiązki prezydenta Ukrainy do czasu przedterminowych wyborów, których termin ogłoszono
później na 25 maja. Z kolei 27 lutego Rada Najwyższa powołała na funkcję premiera Arse-
nija Jaceniuka, który miał sprawować urząd co najmniej do czasu przedterminowych wybo-
rów parlamentarnych, rozpisanych na 26 października 2014 r. 
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stroną, jaki jest jego status (separatyści, agresja zewnętrzna, a może zwy-
kle niepokoje społeczne?) oraz jakie są zamiary przeciwników58. Wszystkie
te dwuznaczności wynikały z charakteru konfliktu i sposobu jego prowa-
dzenia przez stronę rosyjską,  który odbiegał  od klasycznego czy nawet
asymetrycznego  modelu  rozwoju  konfliktu.  Nie  mając  pewności  co  do
przeciwnika, jego sił i zamiarów, zwlekano z podjęciem działań zbrojnych.
Oczywiście zwłoka ta wynikała także ze wspomnianego już, tragicznego
stanu sił zbrojnych, które nie były zdolne do podjęcia skutecznych działań,
czego świadomość mieli wszyscy uczestnicy konfliktu, oraz z działalności
rosyjskiej agentury na Ukrainie, której przypisuje się skuteczne blokowanie
przede wszystkim wszelkiego oporu na Krymie.

W tym kontekście należy przyznać rację J. Felsztyńskiemu i M. Stan-
czewowi,  którzy stwierdzają,  że  zaangażowanie  rosyjskie  na wschodzie
Ukrainy w znacznej mierze było wynikiem tego, że Ukraina oddała Krym
bez walki. Autorzy stawiają tezę, że obrona półwyspu i tak nie zapobiegła-
by jego stracie (ze względu na zbyt dużą ogólną dysproporcję sił), ale ru-
chy separatystyczne na wschodzie nie rozpoczęłyby się tak łatwo i szybko,
nie ugrzązłby w nich cały Donbas59. Oczywiście co do słuszności tej tezy
możemy jedynie domniemywać, jednak wątpliwości nie budzi jedna kwe-
stia – wcześniejsza reakcja na zagrożenia, przed aneksją Krymu, dałaby
możliwość przeprowadzenia skutecznej mobilizacji i odtworzenia zdolności
ukraińskich  struktur  obronnych  do prowadzenia  działań zbrojnych przed
zorganizowaniem się i umocnieniem struktur separatystycznych w Donba-
sie. 

Operacja zajęcia Krymu przez Rosję w istotny sposób zmieniła charak-
ter  konfliktu  z  czysto  politycznego na polityczno-militarny.  Z formalnego
punktu widzenia operacja ta nie spełnia wymagań definicyjnych  konfliktu
zbrojnego (a tym bardziej wojny), ponieważ nie doszło do zjawiska zorga-
nizowanej  walki  zbrojnej  (dochodziło  jedynie  do  niewielkich  incydentów
zbrojnych). Na Krymie bez wątpienia jednak mieliśmy do czynienia z zasto-
sowaniem siły  militarnej  przeciwko  integralności  terytorialnej  Ukrainy  na

58 Dylematy te doskonale opisuje A. Korniejenko: […] wszystko, co działo się w ogni-
skach zapalnych konfliktu zdawało się być dwuznaczne: „zielone ludziki” (ki czort?! cywile
czy wojenni najemnicy?),  samozwańcze władze w regionach (kim są? z jakimi paszpor-
tami?), rosyjskie manewry nad wschodnią granicą Ukrainy (manifestacja siły czy początek
wojny?), zatrzymani obserwatorzy OBWE (jeńcy? czy na pewno jeńcy, jeśli nie ma ozna-
czonego agresora?). Wreszcie arcydwuznaczność: Putin poprosił Radę Federacji o możli-
wość użycia wojska na terenie całej Ukrainy. Po co? Szczególnie, że sam za chwilę dodał,
że nie chciałby z tej prerogatywy korzystać. A. Korniejenko, Pełzająca…, s. 77. Zgoda Rady
na użycie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy została wydana 1 marca,
czyli już po faktycznym użyciu tych wojsk na Krymie – wszystkie te elementy stanowią skła-
dowe walki  informacyjnej,  propagandy i  presji  militarnej,  które w tym konflikcie odegrały
szczególną rolę. 

59 J. Felsztyński, M. Stanczew, Trzecia…, s. 324.
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stosunkowo dużą skalę60, była ona jednak używana w różnych odmianach
działań pośrednich – w różnej bliskości do działań bezpośrednich61. Trudno
jednoznacznie  określić  moment rozpoczęcia operacji  przez stronę rosyj-
ską, jednak ze względu na tempo i przebieg operacji dość oczywiste jest,
że została ona znacznie wcześniej zaplanowana, przygotowana i urucho-
miona. Umownie jednak można przyjąć, że jej początki sięgają 21 lutego
2014 r., kiedy to przewodniczący Rady Najwyższej Krymu, Władimir Kon-
statinow, poinformował bezpośrednio po powrocie z Moskwy,  że w przy-
padku zmiany władzy w Kijowie  Krym może opuścić granice Ukrainy,  a
parlament „zmuszony będzie” znieść postanowienia z 1954 r. o włączeniu
Krymu w skład Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad62. Kiedy następ-
nego dnia stało się jasne, że prezydent Janukowycz opuścił Kijów, Rada
Najwyższa Ukrainy kilka minut po godzinie 17 przegłosowała odsunięcie
go od władzy, co nie zostało dobrze przyjęte na Krymie. Począwszy od 23
lutego nasiliły się demonstracje prorosyjskiej  ludności,  najpierw w Sewa-
stopolu  (zakończyły  się  oświadczeniem  o  przejęciu  przez  separatystów
władzy w mieście), następnie w Kerczu (gdzie merem miasta był obywatel
Rosji Oleg Osadczij) i innych miastach Krymu. Prorosyjskie ugrupowanie
Blok Rosyjski ogłosiło początek formowania oddziałów samoobrony. 25 lu-
tego na Krym przyjechała delegacja rosyjskiej Dumy, która przywiozła ze
sobą obietnicę szybkiego zjednoczenia z Federacją Rosyjską oraz rozpo-
częła  organizowanie  wydawania  obywatelom Krymu rosyjskich  paszpor-
tów.  Następnego dnia rozpoczął  się przerzut  żołnierzy i  funkcjonariuszy
GRU do bazy w Sewastopolu63. 27 lutego jednostki zdelegalizowanego po
masakrze na Majdanie  Berkutu opanowały  główne punkty graniczne na
Przesmyku Perekopskim, przejmując tym samym kontrolę nad lądowym
ruchem granicznym między Krymem a Ukrainą kontynentalną64. Doszło za-
tem do blokady półwyspu w celu uniemożliwienia przerzucenia drogą lądo-
wą dodatkowych ukraińskich oddziałów na Krym, czego Kijów i tak nie miał
zamiaru robić.  Siły  ukraińskie  na półwyspie  liczyły  wtedy ponad 15 tys.
żołnierzy, ale większość miała nastawienie prorosyjskie. Z kolei siły rosyj-
skie w pierwszej połowie marca liczyły już ponad 20 tys. żołnierzy65 (głów-

60 Działania rosyjskie na Krymie w pełni wyczerpują znamiona oenzetowskiej definicji
agresji zbrojnej. Zob., General Assembly Resolution 3314 (XXIX), Definition of Aggression,
14 December 1974, http://legal.un.org/avl/ha/da/da.html [dostęp: 11.06.2015].

61 Zob., B. Balcerowicz, Konflikty zbrojne: Ukraina, wojny talibów, [w:] Rocznik Strate-
giczny 2014/15, t. 20, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, Warszawa 2015, s. 131.

62 A. Korniejenko, Pełzająca…, s. 20. 
63 Do 1 marca przerzucono około 6 tys. żołnierzy, 10 śmigłowców, 30 transporterów

opancerzonych. W kolejnych dniach na Krymie przybyło jeszcze 5 tys. rosyjskich żołnierzy.
64 B. Balcerowicz, Konflikty…, s. 131.
65 Niektóre  źródła  wskazują,  że  po  przejściu  na stronę rosyjską  części  ukraińskich

żołnierzy, siły te liczyły około 30 tys. żołnierzy.
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nie ze składu Floty Czarnomorskiej, brygady desantowo-szturmowej oraz
oddziału/pododdziału specjalnego), wspieranych przez ochotników jedno-
stek samoobrony w sile około 6,5 tys. osób.

Po rozpoczęciu blokady prorosyjskie grupy zbrojne rozpoczęły zajmo-
wanie  budynków  parlamentu  i  rządu  Autonomicznej  Republiki  Krymu
(ARK). Parlament przyjął uchwałę o rozpisaniu referendum w sprawie przy-
szłości Krymu, wybrano nowego premiera ARK, a nad budynkami rządo-
wymi  zawisły  rosyjskie  flagi.  Jednocześnie  począwszy  od  27-28  lutego
konflikt wszedł w nową fazę – pojawili  się nieoznakowani żołnierze (tzw.
zielone ludziki),  których umundurowanie  i  wyposażenie  wskazuje  jedno-
znacznie na armię rosyjską, czemu Moskwa zdecydowanie66 zaprzeczyła.
28 lutego rosyjscy  żołnierza zajmują wojskowe lotnisko w Sewastopolu.
Władze  Ukrainy  oceniają  to  działanie  jako  „zbrojną  interwencję  okupa-
cyjną”. Tego samego dnia wojskowi w mundurach rosyjskiej Floty Czarno-
morskiej otoczyli ukraiński posterunek graniczny w pobliżu portu w Sewa-
stopolu67. Dopiero po tych wydarzeniach 2 marca 2014 r. ukraiński  rząd
ogłosił  mobilizację, żadnych konkretnych działań jednak nie podjęto, zaś
12 marca p.o. prezydenta O. Turczynow rozwiał wszelkie wątpliwości w tej
kwestii,  oświadczając,  że ukraińska armia nie będzie się angażować na
Krymie,  a jej  potencjał  zostanie skoncentrowany na obronie wschodnich
obwodów państwa i granicy z Rosją. De facto był to akt kapitulacji Ukrainy
względem Rosji w sprawie Krymu. Do 10 marca siły rosyjskie i samoobro-
ny Krymu zablokowały  jednostki  ukraińskie w 7 garnizonach oraz sztab
ukraińskiej floty czarnomorskiej. Dodatkowo przejęto kontrolę nad 11 po-
sterunkami granicznymi, a także nad stacjami telewizyjnymi w Symferopolu
i Jałcie. Następnie po ogłoszeniu przez lokalne władze informacji o rozpo-
częciu  formowania  sił  zbrojnych  Autonomii  Krymu,  żołnierze  rosyjscy
w mundurach  bez  odznaczeń  przejęli  pełną  kontrolę  nad  lotniskiem
w Symferopolu68.  Dalej  wydarzenia potoczyły  się już błyskawicznie  – 11
marca połączone  zgromadzenie  radnych  Rady Najwyższej  ARK i  Rady
Miejskiej  Sewastopola  przyjęło  deklarację  niepodległości  Republiki  Kry-
mu69,  16  marca  przeprowadzono  „referendum  niepodległościowe”70,  17
marca podano jego wyniki,  a już 18 marca na Kremlu został  podpisany

66 A raczej bezczelnie i kpiąco – szczególnie wskazując, mimo obecnych już w Interne-
cie i innych mediach zdjęć i nagrań, że rosyjskich żołnierzy nie ma na Krymie, wszelkie
działania podejmuje samoobrona a umundurowanie w takich wzorach można kupić w każ-
dym sklepie. To pokazuje pewność siebie rosyjskich władz i przekonanie (uzasadnione), że
ani Ukraina, ani społeczność międzynarodowa nie podejmą stanowczych działań w kwestii
Krymu.

67 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1387878,Od-inwazji-zielonych-ludzikow-do-
aneksji-Krymu-przez-Rosje-kalendarium [dostęp: 08.06.2016].

68 B. Balcerowicz, Konflikty…, s. 131.
69 Powołano się na przypadek Kosowa i wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawie-

dliwości z dnia 22 lipca 2010 r., w którym Trybunał uznał, że jednostronna deklaracja nie-
podległości nie narusza prawa międzynarodowego.
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traktat o włączeniu Republiki Krymu i Sewastopola do Federacji Rosyjskiej.
21 marca postanowienia traktatu weszły w życie i  jeszcze tego samego
dnia dokonano zmian w konstytucji Federacji Rosyjskiej, dopisując do niej
dwa nowe podmioty – Republikę Krymu i miasto federalnego znaczenia
Sewastopol, oba włączając do nowo utworzonego Krymskiego Okręgu Fe-
deralnego71. Błyskawiczne tempo działania władz rosyjskich wskazuje po
pierwsze na doskonałe przygotowanie do aneksji, która musiała zostać za-
planowana znacznie wcześniej72, po drugie na pewne obawy co do reakcji
międzynarodowej – zdecydowano o postawieniu społeczności międzynaro-
dowej  przed faktem dokonanym zanim ta  podejmie  zdecydowane  kroki
względem Rosji.

W zasadzie dopiero po faktycznej utracie Krymu premier Arsenij Jace-
niuk oświadczył, że konflikt wkroczył w fazę wojskową, a minister obrony
zezwolił  wojskom na użycie  broni,  w rzeczywistości  jednak do żadnych
działań z użyciem broni nie doszło73. Bezkrwawe poddanie Krymu stanowi
dowód na słabość Ukrainy, brak koncepcji obrony przed agresją, a także
milczącą zgodę na to, że Krym można postrzegać jako terytorium bardziej
rosyjskie  niż  ukraińskie.  Moskwa  na  przeprowadzenie  operacji  wybrała
bardzo korzystny czas – okres rozprężenia władzy po Euromajdanie, cha-

70 Według prorosyjskich władz Krymu w referendum wzięło udział 83,1% uprawnionych
do głosowania,  z czego za przyłączeniem Krymu do FR głosowało  96,8% uczestników.
Tymczasem J. Felsztyński i M. Stanczew, powołując się na dane „niezależnych ekspertów”
stwierdzają, że w referendum wzięło udział najwyżej 50% wyborców (w niektórych dzielni-
cach Sewastopola frekwencja mogła przekroczyć nawet 80%), a za przyłączeniem do Rosji
głosowało co najwyżej 30%. Zob. J. Felsztyński, M. Stanczew, Trzecia…, s. 283. Wątpliwo-
ści można mieć w stosunku do obu zaprezentowanych statystyk, ale druga z nich bliższa
jest nastrojom wyborczym i poparciu udzielanemu prorosyjskim partiom politycznym przed
2013 r., a szczególnie Partii Regionów.

71 Zob., M. Wrzosek, Krym – polityczno-militarne aspekty konfliktu, Kwartalnik Bellona,
nr 2/2014, s. 17.

72 Świadczy o tym bardzo sprawny przebieg operacji, przygotowanie licznego kontyn-
gentu żołnierzy i sprzętu pozbawionego odznak rozpoznawczych, doskonale zorganizowa-
ne maskowanie operacyjne, walka informacyjna i propaganda, sprawne przemieszczanie
personelu,  precyzyjnie  określona kolejność celów (obiektów cywilnych  i  wojskowych)  do
opanowania oraz koordynacja działań wojskowych i niewojskowych, współpraca paramili-
tarnej  samoobrony  z  regularnymi  rosyjskimi  oddziałami/pododdziałami.  Zob.  szerzej,
M. Wrzosek, Konflikt rosyjsko-ukraiński a zmiany w teorii prowadzenia działań militarnych,
Kwartalnik Bellona, nr 4/2014, s. 11-23.

73 Trzeba w tym miejscu dodać, że w trakcie tzw. eurorewolucji i późniejszych zdarzeń
na Krymie ukraińskie siły zbrojne (czy też szerzej, cały sektor obronny) były tak samo moc-
no podzielone politycznie i ideologicznie jak społeczeństwo. Znacznie zmniejszyło to spo-
istość wojska, burzyło i tak słabe już morale, ale także wpływało na proces podejmowania
decyzji i kwestie dowodzenia. Większość ukraińskiej kadry oficerskiej była absolwentami ra-
dzieckich i rosyjskich uczelni wojskowych, założenia doktrynalne co do sztuki wojennej i or-
ganizacji armii były podobne i doskonale znane stronie rosyjskiej. W pewnym sensie wyja-
śnia to bierność Ukraińców i doskonałe przygotowanie Rosjan na Krymie. W żaden sposób
jednak nie można tego traktować jako usprawiedliwienie ani dla bierności, ani dla dezercji i
zdrad w szeregach ukraińskiej armii. 
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osu  organizacyjnego  na  szczeblach  administracji  centralnej  i  lokalnej,
zmian na kluczowych stanowiskach w państwie oraz eskalacji konfliktu we-
wnątrzukraińskiego (wschód-zachód). Do tego doszła wspomniana już sła-
bość sił  zbrojnych i  całego systemu obronnego.  Rosja,  anektując Krym,
rozwiązała szereg problemów natury strategicznej,  poprawiła m.in. swoją
sytuację strategiczną na Morzu Czarnym (koniec troski o dzierżawę baz,
koniec ograniczeń w rozbudowie potencjału floty czarnomorskiej,  ograni-
czenie do minimum ukraińskiego potencjału morskiego itd.) oraz arbitralnie
„rozstrzygnęła”  problem  rozgraniczenia  obszarów  morskich  na  Morzu
Azowskim74. Z militarnego punktu widzenia istotne jest szczególnie przeję-
cie większości potencjału ukraińskiej floty – Rosja zajęła 51 okrętów, pozo-
stawiając Ukrainie 10. Operacje przejęcia baz i sprzętu miały wyjątkowo
specyficzny charakter – uczestniczyły w nich połączone siły samoobrony,
regularnych  oddziałów  rosyjskich  (w  niektórych  atakach  używane  były
transportery opancerzone i  śmigłowce)  oraz nieuzbrojonych  cywilów.  28
marca rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu zameldował75, że wszystkie
bazy wojskowe na Krymie znajdują się pod rosyjską kontrolą, a wszyscy
żołnierze wierni Ukrainie opuścili terytorium półwyspu76. 

Reakcja społeczności międzynarodowej, szczególnie Unii Europejskiej
na aneksję Krymu okazała się bardzo ograniczona.  Konflikt  na Ukrainie
i postawa Rosji  wpływa  bezpośrednio  na stan bezpieczeństwa Unii  jako
całości, tym bardziej zastanawiający jest fakt bardzo ograniczonej reakcji77

i  braku zgodności co do jednolitej  strategii  względem tego konfliktu, czy
konkretniej  –  względem  Rosji.  Na  łamach  niemieckiego  tygodnika  „Die
Welt” stwierdzono, że Europejczycy stoją w kącie jak zagubieni widzowie,

74 Szerzej na temat konsekwencji aneksji Krymu dla Rosji, Ukrainy i samego Krymu:
A. Makowski, O co…, s. 43-46; T. A. Olszański, A. Sarna, A. Wierzbowska-Miazga, Konse-
kwencje  aneksji  Krymu,  Analizy  OSW,  http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-
03-19/konsekwencje-aneksji-krymu [dostęp: 08.06.2016]; A. Wilk,  Militarne konsekwencje
aneksji Krymu, Analizy OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-19/mili-
tarne-konsekwencje-aneksji-krymu [dostęp: 08.06.2016]. Niedługo po aneksji okazało się,
że związanych z nią było szereg poważnych konsekwencji ekonomiczno-społecznych wy-
wołujących znaczące koszty,  nie tylko powstałe na skutek nałożonych na Rosję sankcji.
Zob., E. Fisher, J. Rogoża, Krymski worek bez dna: koszty aneksji półwyspu przez Rosję,
Komentarze OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-08-01/krym-
ski-worek-bez-dna-koszty-aneksji-polwyspu-przez-rosje [dostęp: 08.06.2016]; E. Fisher, J.
Rogoża,  Krym  rok  po  aneksji  –  koniec  miesiąca  miodowego?,  Analizy  OSW,
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-03-25/krym-rok-po-aneksji-koniec-mie-
siaca-miodowego [dostęp: 08.06.2016].

75 Po zakończeniu trwającej od 24 marca symbolicznej inspekcji Krymu, w trakcie któ-
rej mianował na stanowisko zastępcy dowódcy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej ukraińskie-
go dezertera admirała Denisa Berezowskiego.

76 B. Balcerowicz, Konflikty…, s. 132.
77 Sankcje nałożone na Rosję i ich skutki są tematem zbyt szerokim, aby ujmować je

w tym opracowaniu, w literaturze przedmiotu temat ten jest dostępny. Szczególnie warte
polecenia są materiały PISM w tym obszarze. Zob., J. Ćwiek-Karpowicz, S. Secrieru (red.),
Sankcje i Rosja, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015.
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podczas gdy pod drzwiami UE rozgrywa się największy dramat od czasów
rozpadu Jugosławii.  UE sprawia wrażenie „kurnika”. „Europa Wschodnia  
i Szwecja domagają się maksymalnej  twardości (wobec Rosji),  kraje na
południu Europy nie chcą mieć z tym nic wspólnego, Wielka Brytania lawi-
ruje, a kraje takie jak Niemcy i Francja znalazły się pomiędzy liniami fron-
tu” – czytamy w „Die Welt”78.  Jak podkreślają komentatorzy, Putin dobrze
wie o tym, co dzieje się w Europie. W swoich działaniach stale, co najmniej
o krok, wyprzedza USA i UE. „Dotychczas Putin nie cofnął się nawet o mi-
limetr. Wschodnia Ukraina ulega erozji, Europejczycy się temu przygląda-
ją, a rosyjski naród zbiera się wokół prezydenta” – konkluduje niemiecka
gazeta79. Słusznie zauważa A. Korniejenko, że w kontekście konfliktu na
Ukrainie, odległość od granic Federacji Rosyjskiej jest odwrotnie proporcjo-
nalna do przejawianych obaw co do własnego bezpieczeństwa, a tym sa-
mym do podejmowania znaczących kroków i reakcji. Poza tym Putin ma w
Europie swoich „przyjaciół”, osoby jawnie lobbujące na rzecz Rosji.  Putin
zwerbował takiego rzecznika swoich interesów, jak były kanclerz Gerhard
Schröder, który stał się jego nieformalnym obrońcą i ambasadorem nie tyl-
ko w Niemczech.  […]  Dobrym przykładem jest Francja, gdzie Marine Le
Pen otwarcie podziwia rosyjskiego prezydenta, powołując się na jego sądy
jak na autorytet, mimo że o Putinie można powiedzieć wszystko, tylko nie
to, że szanuje i poważa Europę i jej model rozwojowy80. 

W okresie kryzysu krymskiego we wschodnich obwodach Ukrainy na-
siliły  się  antyrządowe,  prorosyjskie  wystąpienia  ludności,  których  model
rozwojowy przypomina wydarzenia na Krymie. Stąd teza, że były one in-
spirowane i organizowane przy wsparciu (a nawet z inicjatywy)  Moskwy
jest wysoce prawdopodobna. Można założyć, że bezkrwawe i szybkie zaję-
cie Krymu dało Rosji asumpt do pójścia za ciosem w dalszym destabilizo-
waniu  Ukrainy.  Eskalacja  nastrojów  separatystycznych,  pozostająca
w bezpośrednim  związku  z  aneksją  Krymu,  doprowadziła  na  początku
kwietnia do wybuchu prorosyjskiej rebelii. Schemat działania przypominał
scenariusz krymski: pojawienie się zielonych ludzików oraz grup zbrojnych
(nie)wiadomego pochodzenia  tworzących  samozwańczą  tzw.  samoobro-
nę81,  zajęcie  przez  „nieznanych  sprawców”  Rad  Obwodowych,  siedzib
Służby Bezpieczeństwa lub budynków MSW, zarekwirowanie broni i ogło-
szenie samozwańczych władz, w których imieniu działają oddziały samo-
obrony.  Media donosiły o profesjonalnym przygotowaniu organizacyjnym

78 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/die-welt-ue-jak-sklocony-kurnik-putin-
silny-slaboscia-europy,427763.html [Dostęp: 08.06.2016].

79 Tamże.
80 A. Korniejenko, Pełzająca…, s. 81.
81 Od 6 kwietnia 2014 r., przy współudziale części prorosyjsko nastawionych obywateli

ukraińskich, starali się oni sprowokować zamieszki między innymi w obwodach donieckim,
ługańskim, charkowskim, odeskim oraz w Słowiańsku i Mariupolu.
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uzurpatorów, o działaniach, na które początkowo nie było reakcji ze strony
ukraińskich służb porządkowych czy wojska. Zgodnie z tym scenariuszem
7 kwietnia, dzień po masowych demonstracjach w Doniecku, separatyści
z organizacji Ludowa Milicja Donbasu proklamowali powstanie Donieckiej
Republiki Ludowej (DRL), a 27 kwietnia w podobnych okolicznościach pro-
klamowano „niepodległość” Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL).

11 maja w obu zbuntowanych obwodach odbyło się propagandowe re-
ferendum niepodległościowe, nieuznawane przez władze ukraińskie i spo-
łeczność międzynarodową82. Dopiero po tych wydarzeniach Kijów zdecy-
dował się na ogłoszenie rozpoczęcia operacji zbrojnej wymierzonej w se-
paratystów, zatem powstanie tych tzw. republik separatystycznych należy
traktować jako przyczynę okazjonalną konfliktu zbrojnego na Ukrainie83.

Po tych  wydarzeniach  społeczność  międzynarodowa  podjęła  pewne
kroki  w celu deeskalacji  napięcia,  teraz już nie tylko wokół  Krymu,  lecz
przede wszystkim w Donbasie. 17 kwietnia w Genewie szefowie dyploma-
cji Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Unii Europejskiej przyjęli wspól-
ną deklarację zawierającą listę kroków, które miały prowadzić w stronę za-
kończenia konfliktu84, miała ona jednak charakter bardzo ogólnikowy, dają-

82 Według komunikatów samozwańczych władz republik separatystycznych, w obwo-
dzie donieckim za niezależnością od władz w Kijowie opowiedziało się 89,07% mieszkań-
ców, zaś w regionie Ługańska 90%. A. Korniejenko wyjaśnia w swojej publikacji skąd wzię-
ły się takie wyniki: 12 maja 2014 roku na przykład pojawiła się w Internecie rozmowa, którą
przed pseudoreferendum w Doniecku prowadzili Oleksandr Barkaszow, szef partii Rosyjska
Jedność Narodowa i Dima Bojcow, lider separatystów w Doniecku. Bojcow przekonuje, że
referendum 11 maja należy przełożyć z braku dostatecznego wojskowego zabezpieczenia.
Barkaszow odpowiada w dość niewybrednych słowach: „Poj**ało cię, Dima? Będziesz cho-
dził i zbierał głosy? Wpisz co chcesz, na przykład 89%i będzie w porządku”.  Zob., A. Kor-
niejenko, Pełzająca…, s. 58. Patrząc na to, jakie wyniki opublikowano, separatyści nie do-
dali już byt wiele od siebie. Należy jednak ostrożnie podchodzić do tego typu materiałów,
obie strony stosowały zagrywki propagandowe i nie da się wykluczyć, że nagranie było sfa-
brykowane. Nie ma jednak wadliwości, że Rosja ingerowała w referendum, jak i cały proces
rozbudzania separatyzmów w Donbasie.

83 25 maja ogłoszono powstanie Związku Republik Ludowych Noworosji,  na którego
czele stanął deputowany Partii Regionów, Ołeh Cariow. Związek miał zrzeszać obie tzw. re-
publiki ludowe, jednak od początku funkcjonowały one niezależnie od siebie, a sam zwią-
zek istniał tylko na papierze. Także w obrębie poszczególnych republik ruch separatystycz-
ny był mocno rozdrobniony. Niestabilność wewnętrzną w regionie chciały wykorzystać róż-
ne grupy interesów. Bez rosyjskiego zaangażowania trudno byłoby o integrację i koordyna-
cję działań separatystów w Donbasie, którym daleko było do zjednoczenia.

84 W przyjętej podczas spotkania deklaracji uzgodniono m.in., że: „wszystkie strony”
zobowiązują się do powstrzymywania się od jakichkolwiek form przemocy, zastraszania lub
prowokacji; wszystkie nielegalne uzbrojone grupy muszą zostać rozbrojone; wszystkie nie-
legalnie  zajęte  budynki,  place  i  ulice  w ukraińskich  miastach  muszą  zostać  zwolnione;
wszyscy  „uczestnicy  protestów”  oraz  ci,  którzy  dobrowolnie  złożą  broń,  zostaną  objęci
amnestią. Jednak nie będzie ona dotyczyć tych, którzy zostaną uznani za winnych ciężkich
przestępstw. Strony zgodziły się również, że Specjalna Misja Monitorująca OBWE „w naj-
bliższych dniach” powinna odgrywać czołową rolę w zapewnieniu pomocy władzom ukraiń-
skim i „lokalnym wspólnotom” w natychmiastowej realizacji środków, służących deeskalacji.
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cy stronom konfliktu szerokie pole interpretacji zapisów, w tym kluczowego
sformułowania  „wszystkie  strony”  konfliktu.  Prawdą  jest,  że  żaden
z uczestników tego spotkania od momentu rozpoczęcia nie wiązał z nim
wielkich nadziei na znaczące pozytywne efekty. Dokument z Genewy nie
oznaczał przełomu w kryzysie na Ukrainie ani nie świadczył,  że jego sy-
gnatariusze porozumieli  się w sprawie normalizacji  sytuacji.  Tym samym
porozumienie  nie  miało  realnego  wpływu  na  dalszy  rozwój  kryzysu  na
wschodzie Ukrainy. Co więcej,  podpisane porozumienie było w zasadzie
wyłącznie rosyjskim sukcesem. Po pierwsze, zawarto w nim rosyjską inter-
pretację konfliktu w Donbasie jako konfliktu wewnątrzukraińskiego (Rosja
nie została uznana jako strona, mimo ewidentnego zaangażowania poli-
tycznego85 i militarnego), po drugie – zobowiązano rząd w Kijowie do nie-
używania siły wobec uzbrojonych separatystów, a Zachód do wpływania
na rząd ukraiński w tym kierunku. Rosja, jako sygnatariusz tego porozu-
mienia, nieuwzględniony jako strona konfliktu, zyskała możliwość  ingero-
wania w proces ukraińskiej reformy w roli swoistego recenzenta. Jednakże
największym sukcesem Rosji na tym etapie wydaje się  całkowite pominie-
cie w treści porozumienia kwestii Krymu, co zostało odebrane jako wyraz
akceptacji społeczności międzynarodowej dla aneksji, nawet sama Ukraina
wydawała  się  powoli  godzić  z  tym  faktem.  Z  punktu  widzenia  Moskwy
oznacza to uznanie, że kwestia statusu półwyspu jest zamknięta i jego re-
wizja nie warunkuje zakończenia konfliktu. W dokumencie nie znalazł się
także podnoszony przez zachodnią i ukraińską dyplomację postulat wyco-
fania rosyjskich wojsk skoncentrowanych na granicy rosyjsko-ukraińskiej86,
co później wpłynęło na przebieg działań zbrojnych w Donbasie i niepowo-
dzenie operacji przeciw separatystom. Rosja skrzętnie wykorzystała krótki
rozejm zawarty na czas rozmów w Genewie do przegrupowania sił i umoc-
nienia pozycji separatystów tak, aby łatwiej mogli uzyskać wsparcie rosyj-
skich grup dywersyjno-zwiadowczych, operujących w strefie przygranicz-
nej. Zatem rozmowy w Genewie okazały się całkowitą porażką społeczno-

USA, UE i Rosja zobowiązały się do poparcia Misji OBWE, w tym przez wysłanie obserwa-
torów. W dokumencie znalazł się również zapis, że przygotowywana reforma konstytucyjna
na Ukrainie będzie transparentna, uwzględni  interesy wszystkich regionów, „weźmie pod
uwagę” opinie społeczne i możliwość wnoszenia doń zmian. Ustalono ponadto, że Ukrainie
potrzebna jest ekonomiczna i finansowa stabilizacja, deklarując, że strony są gotowe prze-
dyskutować dodatkową pomoc wraz z implementacją zapisów przyjętego dokumentu. Zob.,
A. Wierzbowska-Miazga, W. Konończuk, (Nie)porozumienie genewskie w sprawie Ukrainy,
Analizy  OSW,  http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-04-24/nie-porozumienie-
genewskie-w-sprawie-ukrainy [dostęp: 11.06.2016].

85 Znamienne jest to, że w początkowej fazie funkcjonowania tzw. republik separaty-
stycznych pierwszoplanowe  role we władzach odgrywali  obywatele  Federacji  Rosyjskiej,
m.in. pułkownik FSB Igor „Striełkow” Girkin, komendant polowy Słowiańska czy Aleksandr
Borodaj, przez pewien czas premier DRL. Dopiero z czasem, kiedy nastroje rewolucyjne
zostały ugruntowane w części społeczeństwa, na najwyższych stanowiskach umieszczano
obywateli Donbasu, aby uwiarygodnić wersję „ruchu oddolnego”.

86 Tamże.
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ści międzynarodowej, która tylko poprawiła położenie rosyjskie na pozio-
mie strategicznym. 

Podsumowując, z polemologicznego punktu widzenia przyczyny kon-
fliktu zbrojnego na Ukrainie mają złożony i wielowymiarowy charakter, da-
leko wykraczający poza kwestię rezygnacji z podpisania umowy stowarzy-
szeniowej i Euromajdan. Powyższe rozważania nie wyczerpują problemu,
stanowią jedynie jego zarys, ogólne ujęcie czynników wiodących do wybu-
chu konfliktu zbrojnego w Donbasie. 
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THE SOURCES AND CAUSES OF THE ARMED 
CONFLICT IN UKRAINE FROM A POLEMOLOGICAL

PERSPECTIVE

The  aim  of  this  paper  is  to  identify  and  analyse  the  sources  and
causes of the armed conflict in Ukraine from a polemological perspective,
i.e.  referring  to  deep  structural  factors,  economic  tendencies  and  phe-
nomena, as well as occasional causes.

The complexity of the Ukrainian armed conflict results largely from the
character  of  the  sources  and  causes,  and  from the  fact  that  they  are
deeply-rooted and go way beyond the problem of stopping the process of
Ukraine’s  initial  integration  with  the  EU by  former  President  Viktor  Ya-
nukovych. From a polemological perspective, the escalation of the conflict
was caused by a complex combination of structural and economic causes.
With regard to the postponement of the signing of the association agree-
ment with the EU, it should rather be regarded as a pretext (an occasional
cause) of starting the protests, whose escalation led to the establishment
of the so-called separatist republics and the outbreak of the armed conflict.
The paper attempts to sort out and conduct a broad analysis of the causes
of the above-mentioned events.
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