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Abstract

2014 was a breakthrough year. Ukraine’s crisis of 2013–2014, February 2014 rev-
olution which removed Viktor Yanukovych and his government, annexation of 
Crimea by Russia, war in Donbas caused changes in the geopolitical map of the 
world. The crisis had many effects both domestic and international. Author ar-
gues that the crisis is a part of the wider changes on the geopolitical map of the 
world. The main effect of the crisis is that Ukraine was transformed into shatter-
belt – regions that are both deeply divided internally and caught up in the compe-
tition between Great Powers.
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Абстракт

2014 год стал переломным не толка для постсоветского мироустройства но 
для всей геполитической карты мира. Событя на киевском Майдане, вхож-
дение в состав России Крыма, конфликт в Донбассе способствовали зна-
чителным изменениям. В стате анализируются особенности современной 
геополитической карты мира после событий на Украине в 2014 г. Автор 
считает что кризис, который переживает Украина стал своеобразным эпи-
центром геополитического протвостаяния на постсоветском пространстве 
и в глобалном мире. Украина преобразавалась в глобалный shatterbelt – 
зону между цивилизационного конфликта.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Украина, Россиия, геополитика, shatterbelt, по-
литическая система

ISSN 2084-3291Nowa Polityka Wschodnia 2015, nr 1 (8)



43  J. Potulski   ukraina i FederacJa rosyJska – Przyczyny i konsekwencJe kryzysu

Koniec tzw. zimnej wojny i rozpad Związku Radzieckiego – wschodnie-
go wielkiego mocarstwa lądowego – spowodował załamanie się do-

tychczasowego ładu światowego, który zimna wojna spolaryzowała wo-
kół konfliktu Wschód – Zachód. Upadek bloku wschodniego spowodował 
znaczące zmiany kierunków rozwojowych środowiska międzynarodowe-
go. Erozji uległy wówczas podstawowe idee i struktury, które ukształtowały 
się w kolejnych fazach ładu jałtańsko-poczdamskiego. W pozimnowojen-
nym środowisku międzynarodowym, kształtującym się na przełomie XX 
i XXI w., doszło do zmiany składu systemu – pojawiły się nowe państwa 
i nowi pozapaństwowi aktorzy stosunków międzynarodowych; nastąpiła 
zmiana struktury systemu – doszło do modyfikacji różnorodnych sieci po-
wiązań łączących poszczególne podmioty; nastąpiła także zmiana funk-
cji pełnionych przez poszczególne elementy tego systemu (inne znaczenie 
posiadają m.in. instytucje międzynarodowe). Wobec zachodzących zmian 
zaistniała potrzeba określenia na nowo rzeczywistości, w której żyjemy. 
Zmiany zachodzące na politycznej mapie świata, przekształcenia podziału 
wpływów i sfer interesów, zmiany w globalnej „geografii władzy” zrodziły 
zapotrzebowania na analizy nowo formułującego się ładu światowego i jego 
przyszłej trajektorii rozwoju oraz wskazanie na ewentualne główne osie 
konfliktów. Duże zainteresowanie analityków przyciągał zwłaszcza obszar 
poradziecki, na którym, w wyniku rozpadu ZSRR i osłabienia Rosji, doszło 
do powstania swoistej „próżni geopolitycznej” i nowej great game między 
mocarstwami. Pojawiło się pytanie, jaką rolę będą odgrywać państwa po-
radzieckie w pozimnowojennym ładzie międzynarodowym. 

Obecny konflikt, który ma miejsce na wschodzie Ukrainy przyciąga 
uwagę ze względu na jego konsekwencje dla politycznej mapy świata. Ro-
syjska aneksja Krymu i proklamowanie przez prorosyjskich separatystów 
powstania Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej traktowane są 
powszechne jako wyzwanie rzucone pozimnowojennemu porządkowi 
międzynarodowemu. Wydarzenia na Ukrainie przyciągają nie tylko za-
interesowanie specjalistów od relacji międzynarodowych, którzy zastana-
wiają się nad konsekwencjami ukraińskiej wojny domowej dla porządku 
i bezpieczeństwa w Europie i na świecie ale także badaczy, którzy starają 
się szukać odpowiedzi na pytanie o przyczyny obecnego kryzysu na Ukra-
inie. Mamy bowiem w tym wypadku do czynienia z zagadnieniem postko-
lonializmu i budowy stabilnych systemów politycznych w krajach postko-
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lonialnych, których granice wyznaczone były w sposób arbitralny i często 
łączyły w jednym państwie różnorodne społeczności. Kryzys ładu postko-
lonialnego widoczny jest obecnie nie tylko na obszarze poradzieckim, ale 
także i na Bliskim Wschodzie, gdzie nowe pomioty geopolityczne, takie jak 
Państwo Islamskie kształtują się w poprzek dotychczasowych granic poli-
tycznych będących pozostałością kolonialnej zwierzchności Anglii i Fran-
cji. Casus Ukrainy skłania do ponownego przyjrzenia się przebiegowi pro-
cesów transformacji ustrojowej zachodzących w ramach tzw. trzeciej fali 
demokratyzacji. Identyfikowanie patologii transformacji ustrojowej, takie 
jak np. oligarchizacja władzy mogą pomóc w rozumieniu natury kryzysów 
politycznych zachodzących w tzw. nowych demokracjach, które powstały 
po rozpadzie ZSRR i bloku wschodniego.

Próbując zrozumieć przyczyny współczesnego kryzysu ukraińskie-
go nie można uciekać się do publicystyczno-propagandowych wyjaśnień 
wskazujących na ingerencję aktora zewnętrznego, w tym wypadku Fede-
racji Rosyjskiej. Wydaje się także, iż zbyt redukcjonistyczne jest w tym wy-
padku wyjaśnianie teleologiczne, które koncentruje się na badaniu celów 
jakimi kierują się/jakie chcą osiągnąć podmioty polityki. Takie wyjaśnie-
nie wydaje się niepełne, gdyż nie pozwala na ukazanie przyczyn zachodzą-
cych zjawisk. Racjonalnym zabiegiem jest natomiast próba odpowiedzi na 
pytanie o to, jakie są źródła współczesnego ukraińskiego kryzysu, który 
jest konsekwencją wydarzeń sięgających daleko w przeszłość. Wyjaśnia-
nie przyczynowe (genetyczne) pozwala na ukazanie złożoności wydarzeń, 
które mają miejsce obecnie na wschodzie Ukrainy. Próbę odpowiedzi na 
pytanie „jak do tego doszło?” wymaga wskazania na proces, ciąg zdarzeń 
lub oddziaływań, który prowadzi do interesującego nas skutku. Adekwat-
ne wyjaśnienie wydarzeń zachodzących obecnie na Ukrainie musi być 
przede wszystkim wyjaśnianiem genetycznym.

Celem artykuły jest próba analizy przyczyn, które doprowadziły do 
obecnego kryzysu na wschodzie Ukrainy, a także próba ukazania geopoli-
tycznych konsekwencji, jakie będzie on miał dla światowych układów sił.
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Niepodległa Ukraina

Wielkie zainteresowanie towarzyszyło powstaniu niepodległej Ukrainy. 
Uzyskanie przez Ukrainę suwerenności, problem broni nuklearnej znaj-
dującej się na terytorium tej byłej radzieckiej republiki, kwestia diaspory 
rosyjskiej na Ukrainie, zagrożenie separatyzmem i rozpadem kraju uzna-
wano za zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa międzynarodowego. 
W raporcie Służby Badawczej amerykańskiego Kongresu (CRS) z 1992 r. 
przewidywano, że w przyszłości Ukraina może stać się potęgą regionalną, 
ale nie wykluczano też, że może ulec dezintegracji, stać się obiektem rosyj-
skiej agresji i utracić część swego terytorium na rzecz Rosji. Perspektywę 
rozpadu Ukrainy uznano za szczególnie niepokojącą, ponieważ łączono 
ją z niebezpieczeństwem rozprzestrzenienia broni nuklearnej (Stachu-
ra, 1994, s. 103). Dlatego też od uzyskania niepodległości przez Ukrainę 
priorytetem dla głównych aktorów międzynarodowych stała się sprawa 
losów broni nuklearnej znajdującej się na Ukrainie. Narastanie tendencji 
odśrodkowych we wschodniej Ukrainie, na Krymie i w okręgu zakarpac-
kim niepokoił przywódców amerykańskich oraz europejskich. Obawia-
no się, aby bieg wydarzeń nie wymknął się spod kontroli władz zarów-
no rosyjskich, jak i ukraińskich. Amerykańska polityka wobec Ukrainy 
była w latach dziewięćdziesiątych określona przez strategię nastawioną na 
niedopuszczenie do destabilizacji tego regionu, zapobieżenie rozprzestrze-
niania broni nuklearnej oraz wspieranie transformacji ustrojowej w nowo 
powstałych krajach. Spośród państw powstałych po rozpadzie ZSRR Ame-
rykanie przyznali priorytet stosunkom z Rosją. Dlatego też na początku 
lat dziewięćdziesiątych ekipa George’a Busha nie przyjęła proponowanej 
m.in. przez Zbigniewa Brzezińskiego i Henry Kissingera, taktyki polega-
jącej na umocnieniu niepodległości Ukrainy w celu równoważenia wpły-
wów rosyjskich w Europie Środkowej i Wschodniej. W USA o aktywizację 
amerykańskiej polityki wobec Ukrainy zabiegało lobby ukraińskie w USA 
wspierane przez Zbigniewa Brzezińskiego i Henry Kissingera. Lobby pro-
ukraińskie starało się przekonać kolejnych prezydentów USA, że w razie 
załamania się reform w Rosji Ukraina znajdzie się na pierwszej linii obro-
ny Zachodu i dlatego jej wspieranie leży w interesach USA, gdyż jej suwe-
renność jest ważna z punktu widzenia interesów amerykańskich, a dzięki 
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zaangażowaniu się na Ukrainie Stany Zjednoczone mogą mieć wpływ na 
sytuacje w tym regionie.

Na początku lat dziewięćdziesiątych dezintegrację i rozpad Ukrainy 
uznawano za realne zagrożenie, dlatego też podjęte zostały działania na 
rzecz stabilizacji Ukrainy, w które zaangażowali się przedstawiciele Rosji, 
państw europejskich oraz USA. Rokowania między Ukrainą, Rosją i Sta-
nami Zjednoczonymi zakończyły się w styczniu 1994 r. podpisaniem przez 
prezydentów Billa Clintona, Borysa Jelcyna i Leonida Krawczuka porozu-
mienia dotyczącego losów broni nuklearnej, bezpieczeństwa Ukrainy oraz 
stosunków rosyjsko-ukraińskich. Podpisanie porozumienia nie rozwiąza-
ło jednak wewnętrznych ukraińskich problemów, ale tylko je „zamrozi-
ło”. Mimo stabilizacji pozycji międzynarodowej kraju wewnątrz państwa 
ukraińskiego zaczęła się rywalizacja o wpływy pomiędzy różnymi grupa-
mi polityczno-biznesowymi pochodzącymi ze wschodu i zachodu kraju, 
w której stawką było opanowanie instytucji państwa, a analitycy środowi-
ska międzynarodowego zaczęli zastanawiać się jaka będzie geopolityczna 
przyszłość Ukrainy. Ukraina stanowiła byt o statusie niepokojącym anali-
tyków zdających sobie sprawę, że ukraińska specyfika powoduje, iż obszar 
ten może stać się areną konfliktów geopolitycznych pomiędzy światowy-
mi i regionalnymi potęgami. Współczesna geopolityczna specyfika Ukra-
iny wynika z historii kształtowania się rosyjskiej tożsamości i państwowo-
ści oraz z postkolnialnego charakteru niepodległej Ukrainy. Geopolityków 
próbujących analizować pozimnowojenne środowisko międzynarodowe 
niepokoił status Ukrainy i widzieli w Ukrainie potencjalne źródło przy-
szłych konfliktów geopolitycznych. Samuel Huntington pisał o Ukrainie 
jako o kraju rozszczepionym (clef country), a Saul Cohen pisał o ukraiń-
skim shatterbelt. Wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie na prze-
łomie lat 2013 i 2014 potwierdzają obawy dotyczące przyszłości Ukrainy 
jako obszaru, na którym może dojść do gwałtownych konfliktów będących 
efektem jej ukształtowanej w ciągu wielu wieków specyfiki.

Ukraińska państwowość

W toku swoich dziejów obszar dzisiejszej Ukrainy był miejscem zamiesz-
kiwanym przez różnorodne etnosy i grupy etniczne. Był widownią migra-
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cji i przemieszczeń ludności, przenikania się różnorodnych wpływów kul-
turowych, co wpłynęło na wykształcenie się złożonej mieszanki etnicznej 
oraz kulturowo-religijnej. W historii ziem ukraińskich główną rolę odgry-
wały przede wszystkim Rzeczpospolita oraz carska Rosja, przez wieki do-
minujące na tym obszarze kulturowo i politycznie. Na przełomie osiemna-
stego i dziewiętnastego rozpoczął się proces kształtowania się specyficznej 
tożsamości ukraińskiej, co było związane przede wszystkim z kolejnymi 
falami wystąpień chłopskich, rozwojem, ruchów demokratyczno-rewolu-
cyjnych skierowanych przeciwko caratowi, z działalnością ruchów inte-
lektualnych (takich jak Bractwo Cyryla i Metodego) oraz rozwojem litera-
tury ukraińskiej i języka ukraińskiego. W połowie dziewiętnastego wieku 
o wykształceniu się tożsamości ukraińskiej decydowała przede wszystkim 
działalność takich postaci, jak Mikołaj Kostomarow, Taras Szewczenko, 
Mikołaj Hułak, Michał Drahomanow, a także Markian Szaszkiewicz, Ja-
kub Hołowacki, Iwan Wahylewicz oraz Iwan Franko (por. Serczyk, 2001, 
s. 177– 178, 182–184, 208–210, 219–221). Ich działalność doprowadziła do 
wykrystalizowania się i utrwalenia się tożsamości ukraińskiej, która na-
stępnie, w epoce nowoczesnej, zaczęła być podstawą dla rozwoju ukraiń-
skiego nacjonalizmu kształtującego się w opozycji wobec dwóch do tej pory 
dominujących politycznie i kulturowo tożsamości – polskiej i rosyjskiej. 

Problemem związanym z kształtującą się tożsamością ukraińską był fakt, 
iż w toku procesów historycznych na ziemiach ukraińskich nie wykształ-
cił się samodzielny organizm państwowy o określonych granicach wyzna-
czających historyczne terytorium Ukrainy. Przez wiele stuleci w ukraińską 
historię był wpisany brak własnych struktur państwowych i uzależnienie 
od sąsiadów. Ziemie obecnej Ukrainy w ciągu swojej historii znajdowały 
się pod kontrolą różnych organizmów politycznych czy też inaczej mówiąc 
były częściami kilku państw: Rusi Kijowskiej, Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, Litwy, Rzeczpospolitej, a później odrodzonej Rzeczpospolitej Pol-
skiej, Rosji carskiej i Związku Radzieckiego, a także Austro-Węgier i Cesar-
stwa Tureckiego. Od połowy XVII w., aż do 1991 r., czyli przez większość 
epoki nowożytnej, Ukraina, poza krótkim okresem niepodległości w latach 
1917–1920 stanowiła w większości część organizmu politycznego rządzone-
go przez Moskwę. Z powodów historyczno-kulturowych najsilniejsze więzi 
ekonomiczne, komunikacyjne i gospodarcze łączyły Ukrainę z Rosją. 
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Obecny kształt terytorialny państwa ukraińskiego jest wynikiem pro-
cesów zachodzących na obszarze Rosji wraz z przejęciem władzy przez 
bolszewików. Terytorium współczesnego państwa ukraińskiego zostało 
wyznaczone w okresie istnienia Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich – organizmu państwowego powstałego na gruzach Rosji carskiej 
– i jego kształt jest efektem specyficznej polityki wewnętrznej prowadzo-
nej przez partię komunistyczną. Bolszewicy rywalizując o władze nad ob-
szarem stanowiącym Rosję carską odwoływali się do idei prawa narodów 
do samostanowienia widząc w niej sposób na zdobycie wśród ruchów na-
rodowych sojuszników do walki z caratem. Początkowo w politycznym 
programie bolszewików, z jednej strony występowała idea dążenia do 
zjednoczenia wszystkich narodów i dobrowolnego zrzeszenia proletariac-
ko-chłopskiej republiki Rosji z republikami wszelkich innych narodowo-
ści, z drugiej idea pozostawienia wszystkim narodom prawa do swobod-
nej dotyczącej stworzenia własnego państwa lub do życia we wspólnym 
państwie z innymi nacjami (Карпетян, 2001, s. 47). Z tych dwóch kon-
cepcji w oficjalnym programie partii zaczęto eksponować ideę samosta-
nowienia i prawa narodów do stworzenia własnego państwa. Stało się tak 
przede wszystkim pod wpływem sytuacji politycznej w państwie pod ko-
niec pierwszej wojny światowej, w którym w związku z kryzysem władzy 
centralnej, narastała fala ruchów narodowowyzwoleńczych w kresowych 
prowincjach państwa. Eksponowanie zasady prawa narodów do samo-
stanowienia uznano za jedyną możliwość przyciągnięcia ruchów narodo-
wych na stronę rewolucji.

Partia bolszewicka w walce o władzę zdecydowanie dystansowała się 
od dotychczasowego reżimu i dlatego w retoryce i propagandzie partii bol-
szewickiej zapowiadano wprowadzenie w miejsce „jednej i niepodzielnej” 
Rosji, państwa w którym, teoretycznie, każda nacja będzie miała prawo do 
suwerenności państwowej. Jednocześnie jednak prawo narodów do samo-
stanowienia było traktowane przez bolszewików w sposób instrumental-
ny. Zasada samostanowienia narodów, rozumiana jako prawo do secesji 
i utworzenia niepodległego państwa, w programie politycznym bolszewi-
ków podporządkowana była idei dyktatury proletariatu, zgodnie z którą 
władzę w państwie sprawować miał proletariat „reprezentowany” przez 
„awangardę ruchu robotniczego”, czyli przez partię bolszewicką. Po prze-
jęciu władzy przez bolszewików stanęli oni przed problemem jak zała-
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godzić jawną sprzeczność pomiędzy dążeniami do samostanowienia na-
rodów (wiodącymi do rozpadu państwa), a chęcią utrzymania władzy 
i ścisłych związków między prowincjami. Władza bolszewicka wykazała 
bardzo dużą elastyczność w podejściu do tych problemów, a jednym z in-
strumentów stało się odpowiednie manipulowanie ideą federacji i autono-
mii narodów.

W styczniu 1918 r. ogłoszona została „Deklaracja Praw Ludu Pracują-
cego i Wyzyskiwanego”. Był to pierwszy dokument, w którym bolszewicy 
proklamowali utworzenie Rosyjskiej Republiki Rad, budowanej na dobro-
wolnym zrzeszeniu narodów, jako federacji radzieckich republik narodo-
wych. W następstwie przejęcia władzy w państwie przez bolszewików za-
czął formować się specyficzny radziecki federalizm tworzony w ramach 
totalitarnego ustroju politycznego. Federalizm radziecki został przyję-
ty jako forma państwa ze względów praktycznych, wymuszonych sytu-
acją wojny domowej, a także ze względów ideologicznych. Prawo ludów 
do samostanowienia było jednak tylko instrumentem do realizacji ideolo-
giczno-politycznych celów rządzącej partii komunistycznej. Podział Ro-
sji Radzieckiej nastąpił formalnie według kryterium narodowościowo-te-
rytorialnego (za twórcę tej koncepcji uważa się gruzińskiego komisarza 
ds. narodowościowych Józefa Stalina). Podział na republiki radzieckie był 
sztuczny, nie uwzględniał rzeczywistych podziałów etnicznych i kulturo-
wych oraz historycznych tradycji poszczególnych regionów. Wewnętrzne 
granice ZSRR były instrumentem w rękach władz, które starały się kon-
trolować i utrzymać w całości złożony organizm polityczny jakim był 
ZSRR. Wewnętrzny podział państwa na republiki radzieckie był funk-
cjonalny tylko w ramach ZSRR i pełnił rolę instrumentu pozwalającego 
na skuteczne kontrolowanie wieloetnicznej i wielokulturowej przestrze-
ni państwa radzieckiego. Federalizm radziecki był funkcją ideologii pań-
stwa i pełnił zupełnie inną rolę niż przypisuje się mu w demokracjach za-
chodnioeuropejskich. Federacja była traktowana jako środek do celu, a nie 
cel sam w sobie. Uznano, iż federacja jest etapem koniecznym na drodze 
do zjednoczenia i przekroczenia różnic między narodami wewnątrz kra-
ju. W normatywnej wizji społeczeństwa radzieckiego federacja miała być 
tylko etapem na drodze do „świadomej i ściślejszej jedności pracujących, 
którzy nauczą się dobrowolnie wznosić ponad konflikty narodowe (Carre-
re d’Encausse, 1992, s. 93–94).
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W praktyce politycznej rolę centrum państwa pełniła partia komuni-
styczna, a rozległa przestrzeń geograficzna została zorganizowana zgodnie 
z celami scentralizowanej i hierarchicznej struktury partii komunistycz-
nej. Skutkiem tego było powstanie wieloszczeblowego, scentralizowane-
go podziału administracyjno-terytorialnego państw. Hierarchiczna struk-
tura władzy posiadała swoje odniesienie terytorialne. Każdy szczebel 
w strukturze władzy posiadał swoje odniesienie terytorialne i w ten spo-
sób powstawały jednostki administracyjno-terytorialne, które można na-
zwać regionami. W ramach podziału administracyjnego regiony tworzy-
ły hierarchię złożoną z kilku szczebli (miejscowość, rejon, okręg, obwód, 
kraj, republika autonomiczna, republika związkowa), ale każdy region był 
scentralizowany i stanowił kopię scentralizowanego państwa. W ramach 
ZSRR istniały cztery szczeble terytorialnej organizacji narodów – repu-
bliki związkowe, republiki autonomiczne, obwody autonomiczne i okrę-
gi autonomiczne. Z uwagi na fakt, iż wysoka pozycja regionu w hierarchii 
władzy niektórych regionów (republika autonomiczna, republika związko-
wa) sprzyjała awansowi społecznemu ich mieszkańców, dla których prze-
znaczano część liczących się stanowisk w aparacie partyjnym i urzędach 
państwowych, rozwijano szkolnictwo wyższe kształcące miejscową inteli-
gencję, w regionach ukształtowały się elity zdolne do samodzielnego kie-
rowanie regionem (por. Marciniak, 2004, s. 91–94).

Na południowo-zachodnich obszarach byłego cesarstwa rosyjskiego 
bolszewicy utworzyli Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Po-
wstała ona w wyniku rewolucji październikowej, w sytuacji wojny domo-
wej oraz walk z wojskami obcych mocarstw, które wkroczyły na terytorium 
Rosji. W jej skład weszły ziemie, które bolszewicy postanowili arbitralnie 
uznać za terytorium ukraińskie, tak aby zaspokoić aspiracje ukraińskiego 
ruchu narodowego i przyciągnąć na stronę bolszewików ukraińską inteli-
gencję. W 1939 r. terytorium USRR zostało powiększone o ziemie Rzeczy-
pospolitej anektowane przez ZSRR. W 1940 r. Rumunia została zmuszona 
do zrzeczenia się części swojego terytorium na rzecz ZSRR, spośród któ-
rych Bukowinę i południową Besarabię włączono w skład USRR. W 1945 r. 
do USRR przyłączono obszar Rusi Zakarpackiej, który przed wojną wcho-
dził w skład Czechosłowacji, a od 1939 r. Węgier. Ostatecznie terytorium 
współczesnej Ukrainy ukształtowało się w 1954 r., kiedy to decyzją Niki-
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ty Chruszczowa Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka 
przekazała USRR obwód krymski RSFRR. 

Granice wewnętrzne ZSRR były kształtowane z pominięciem rzeczy-
wistych granic etniczno-kulturowych i tradycji historycznych. Państwo 
rosyjskie, co najmniej od XVI w. stanowiło wielokulturowy i wieloetnicz-
ny organizm. Rozległe terytoria, które stopniowo były włączane w skład 
Imperium Rosyjskiego były kolonizowane przez etnicznych Rosjan, przy-
czyniając się do powstania złożonej mieszanki etnicznej i kulturowej. Po 
rewolucji bolszewickiej polityka wewnętrzna władz radzieckich dopro-
wadziła do wykształcenia się złożonych tożsamości odzwierciedlających 
kształtujący się od szesnastego wieku wieloetniczny charakter państwa ro-
syjskiego. W okresie radzieckim wiele z utworzonych republik „narodo-
wych” miało charakter heterogeniczny, który dodatkowo był wzmacniany 
przez mieszane małżeństwa. Taki etniczny „koktajl” był szczególnie wi-
doczny w dużych ośrodkach miejskich oraz w regionach uprzemysłowio-
nych, podczas gdy obszary wiejskie pozostawały bardziej homogeniczne 
etnicznie i kulturowo.   

Specyfika ZSRR spowodowała, iż rozpad tego państwa odbywał się na 
podstawie granic ukształtowanych z pominięciem odmienności kulturo-
wych, religijnych, językowych, etnicznych. Aby uniknąć konfliktów zbroj-
nych, które mogłyby stać się zagrożeniem dla całego ładu międzynaro-
dowego przy rozpadzie ZSRR zastosowano zasadę uti possidetis (niech 
pozostanie, tak jak dotychczas posiadacie). Jest to formuła prawa mię-
dzynarodowego wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego1, przyznają-
ca stronom wojującym prawo zatrzymania terytoriów okupowanych przez 
nie w chwili zawierania traktatu pokojowego, czyli sankcjonuje wszystkie 
zdobycze i straty terytorialne. Ta formuła prawa międzynarodowego stoi 
na stanowisku konieczności respektowania granic państwowych w chwili 
uzyskania niepodległości. Zakłada się, iż nowo powstające suwerenne pań-
stwa powinny posiadać te same granice, co ich obszar zależny poprzedzają-
cy przedtem ich niepodległość. Zasada ta ma zapobiegać istnieniu w prze-
strzeni międzynarodowej terra nullius, czyli „ziemi niczyjej”, która stanie 

1 Uznaje się, iż uti possidetis wywodzi się z rzymskiego ius civile, w którym na podsta-
wie interdyktu pretor zakazywał naruszania aktualnego stanu posiadania do czasu roz-
strzygnięcia tytułu prawnego w drodze procesu petyrotyjnego.



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

się przedmiotem roszczeń i okupacji ze strony innych podmiotów stosun-
ków międzynarodowych. Regułę tę stosowano powszechnie wobec nowo 
kształtujących się suwerennych państw w Ameryce Południowej i Afry-
ce w okresie dekolonizacji tych kontynentów. Spełniła ona ważną funk-
cję w czasie dekolonizacji Ameryki Południowej; jej zastosowanie miało 
zapobiec rekolonizacji ze strony państw europejskich przez zlikwidowa-
nie obszarów o statusie ziemi niczyjej oraz definitywne uregulowanie gra-
nic. Celem jej stosowania było uniknięcie zagrożeń i niebezpieczeństw dla 
nowo powstałych państw. Stosując w procesach dekolonizacyjnych zasa-
dę uti possidetis uniknięto całkowitej regionalnej destabilizacji politycznej, 
ale jednocześnie utrzymano istnienie „sztucznych” państw postkolonial-
nych, które nie były w stanie skutecznie administrować wysoce heteroge-
nicznymi i „enklawowymi” społeczeństwami wtłoczonymi w ramy jedne-
go organizmu politycznego.

Zasada ta znalazła zastosowanie także podczas procesów dekolonizacji 
Afryki. Na bazie praktyki południowoamerykańskiej i afrykańskiej Mię-
dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w 1986 r. wywiódł, że uti posside-
tis jest dobrze ustaloną zasadą prawa międzynarodowego o powszechnym 
zakresie. Wnioski te posłużyły do prawnego uzasadnienia granic po rozpa-
dzie Czechosłowacji, Jugosławii i Związku Radzieckiego (T. Srogosz, 2011, 
s. 64) i stosuję się ją w odniesieniu do terytoriów, które były koloniami albo 
częściami państw federalnych. W latach dziewięćdziesiątych zasadę uti 
possidetis zastosowano dla obszaru byłego Związku Radzieckiego. Było to 
postępowanie o tyle racjonalne, iż w przypadku zastosowania innego roz-
wiązania całe terytorium byłego ZSRR stałoby się areną krwawych kon-
fliktów zbrojnych podobnych do tych, które miały miejsce w Czeczenii, 
Abchazji czy też w Górskim Karabachu. Realizm polityczny oraz geopoli-
tyka wzięły górę nad interesami poszczególnych społeczności i ich prawem 
do wyboru kraju, w którym chcą mieszkać. Niemniej jednak zastosowanie 
tej zasady, mimo iż zapobiegło jeszcze gwałtowniejszym konfliktom, nie 
rozwiązało istniejących problemów, a szczególnie kwestii olbrzymiej ro-
syjskiej diaspory oraz staraniami Rosji ukierunkowanymi na utrzymanie 
swoich sfer wpływów w regionach, które przynależały niegdyś do państwa 
rosyjskiego lub należały do ich sfer wpływów. Faktem jest, iż wiele obsza-
rów, które pozostały poza Federacją Rosyjską stanowiło historyczną część 
państwa rosyjskiego i zamieszkiwane było przez etnicznych Rosjan. Poza 
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granicami Federacji Rosyjskiej pozostała ogromna rosyjskojęzyczna dia-
spora. Wraz z narastaniem nacjonalizmów grup większościowych i wraz 
z coraz bardziej aktywną „etnopolityką” władz rosyjskich deklarujących 
obronę praw swoich rodaków w krajach „bliskiej zagranicy” konflikty stały 
się nieuchronne tym bardziej, że władze w Moskwie często instrumental-
nie wykorzystywały istnienie rosyjskiej diaspory w celu utrzymania swo-
ich wpływów w krajach tzw. „bliskiej zagranicy”. Działania Rosji wobec 
Ukrainy do pewnego stopnia przypominały działania „metropolii” wo-
bec swoich byłych kolonii. Jest to bardzo powszechny sposób wyjaśniania 
polityki Federacji Rosyjskiej wobec byłych republik związkowych. Należy 
jednak pamiętać o uproszczeniach związanych z takim przedstawianiem 
polityki rosyjskiej wobec Ukrainy. Obszary, które współcześnie wchodzą 
w skład państwa ukraińskiego uważane są za kolebkę państwowości ro-
syjskiej (Ruś Kijowska)2; wiele obszarów obecnej Ukrainy przez wiele lat 
było integralną częścią państwa rosyjskiego i historycznie rzecz biorąc nie 
mają żadnych związków z Ukrainą, zostały do niej przyłączone w wyni-
ku specyficznej polityki wewnętrznej Związku Radzieckiego; dużą część 
ludności Ukrainy stanowią etniczni Rosjanie, od wieków zamieszkujący te 
terytoria. Wschodnie tereny Ukrainy, a zwłaszcza tereny nadczarnomor-
skie, zostały zasiedlone podczas akcji osiedleńczej prowadzonej przez Ka-
tarzynę II3. Charakterystyczne jest to, iż działania Federacji Rosyjskiej do 
złudzenia przypominają działania władz Węgier. 5 grudnia 2013 r. w wę-
gierskim parlamencie odbyła się uroczystość, podczas której Viktor Orbán 
przyznał obywatelstwo 500-tysięcznej osobie, aplikującej o nie na podsta-

2 Powszechnym mitem występującym we współczesnym wewnątrzukraińskim dys-
kursie dotyczącym ukraińskiej tożsamości jest wywodzenie tradycji państwowości ukra-
ińskiej od Rusi Kijowskiej. Budując narodową mitologią ukraińscy historycy, pisarze 
i publicyści przekonują, iż Księstwo Halicko-Włodzimierskie było bezpośrednim spad-
kobiercą Rusi Kijowskiej, która była pierwszym tworem państwowym narodu ukraiń-
skiego. Mit ten budowany jest w opozycji wobec tradycyjnej rosyjskiej historiografii i ro-
syjskiego mitu historycznego, zgodnie z którym Księstwo Włodzimiersko-Suzdalskie 
było bezpośrednim spadkobiercą tradycji Rusi Kijowskiej, która była pierwszym tworem 
państwowym narodu rosyjskiego.

3 Kolejnym mitem funkcjonującym w oficjalnej ukraińskiej historiografii jest prze-
konanie, iż rosyjska i radziecka (będąca przedłużeniem rosyjskiej) dominacja została za-
prowadzona siłą, miała kolonialny charakter i przyniosła Ukrainie nieodwracalne szko-
dy demograficzne, ekonomiczne i ekologiczne.
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wie uproszczonej procedury, obowiązującej od stycznia 2011 r. Korzysta-
ją z niej Węgrzy z państw sąsiednich, zamieszkujący tereny odłączone od 
Węgier na mocy traktatu zawartego w Trianon z 1920 r. Wprowadzenie 
w 2001 r. tzw. Karty Węgra, a następnie przyjęcie ustawy o obywatelstwie 
ma na celu wsparcie tożsamości narodowej Węgrów mieszkających za gra-
nicą i stworzenie nowych ram prawnych instytucjonalizujących ich więź 
z  macierzą. Wydaje się, iż w przypadku węgierskiej polityki decydującą 
rolę odgrywa „kompleks Trianon”, w przypadku zaś Rosji nakładają się 
na siebie geopolityczne interesy państwa aspirującego do roli regionalne-
go czy wręcz globalnego mocarstwa oraz rosyjski „kompleks Białowieży”.

Społeczeństwo postkolonialne

Wielokulturowy charakter krajów postradzieckich jest czynnikiem, który 
mocno wpływa na stosunki między społeczeństwem i państwem, a także 
na obecną wydarzenia zachodzące na obszarze byłego ZSRR. Kraje zachod-
nioeuropejskie historycznie ukształtowały się jako państwa narodowe (na-
tion-state) i dla których fundamentem jedności politycznej była zasadniczo 
jednorodność kulturowa zamieszkujących je społeczeństw. Instytucje pań-
stwowe ponosiły tam główny ciężar odpowiedzialności za socjalizację oby-
wateli. Społeczeństwa wielokulturowe wymagają zaś innego typu państwa 
– takiego, które zrywa (a w każdym razie rozluźnia ścisłą więź między jed-
nością polityczną (państwową), wspólnotą narodową oraz tożsamością kul-
turową. W sytuacji, w której struktury państwa traktowane są jako „łup” 
polityczny jednej z wielu grup funkcjonujących w ramach państwa, docho-
dzi do wewnętrznych konfliktów, trybalizacji polityki oraz do rozluźnienia 
więzi państwowych. Członkowie grup zdominowanych nie traktują insty-
tucji państwa jako swoich. Państwo staje się dla nich czymś obcym.

Państwa demokratyczne poprzez respektowanie praw mniejszości na-
rodowych starają się zapobiegać swojemu rozpadowi i zachować równowa-
gę wewnętrzną. Jeżeli wewnątrz państwa istnieją silne tendencje odśrod-
kowe, niechęć pomiędzy różnorodnymi grupami zamieszkującymi, brak 
politycznej woli rozwiązania konfliktów, brak wypracowanego kompro-
misu polityczno-społecznego, aktywność aktorów zewnętrznych wspiera-
jących poszczególne grupy kosztem innych, to wówczas mamy najczęściej 
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do czynienia z eskalacją konfliktu, co szczególnie widoczne jest w pań-
stwach postkolonialnych. Kolizja między prawem mniejszości etnicznych 
do secesji i prawem większości do kontroli całego terytorium ukazuje kru-
chość egzystencji neokolonialnych państw często sztucznie utrzymywa-
nych w całości, a w rzeczywistości głęboko podzielonych.

Na Ukrainie w latach dziewięćdziesiątych nie udało się stworzyć zin-
tegrowanego organizmu społeczno-politycznego. Ukraina zaczęła powta-
rzać drogę charakterystyczną dla państw postkolonialnych. Jak się uważa, 
jedną z najbardziej trwałych i znaczących cech charakterystycznych dla ko-
lonii była ich sztuczność. Kolonie były sztuczne w tym sensie, że ktoś (naj-
częściej obce mocarstwa) rysował linie na mapie i stwarzał jakieś granice 
administracyjne. W efekcie pojawiała się jakaś „rzecz” w miejscu, gdzie 
wcześniej jej nie było, gdzie nigdy wczesniej nie istniało państwo ani żaden 
inny system polityczny. Polityczna „sztuczność” kolonii była połączona ze 
„sztucznością” społeczną. Kolonie stwarzano mało wiedząc jakich ludzi 
obejmuje się ich granicami i mało o to dbając. Te granice miały charakter 
administracyjny, a nie kulturowy. W konsekwencji prawie we wszystkich 
koloniach stłaczano ze sobą w bezprecedensowy sposób całkiem odręb-
ne od siebie ludy. Takie nietradycyjne tworzenie wielokulturowych syste-
mów społecznych i administrowanie nimi stwarzało problemy z zakresu 
zarządzania. Kolonie, a następnie państwa kolonialne były wysoko hete-
rogeniczne i „enklawowe”. Oznacza to, iż grupy społeczne nie były w nich 
w pełni czy nawet dostatecznie zintegrowane, tylko zajmowały wyraźnie 
oddzielne przestrzenie społeczne, a różna tożsamość wspólnotowa często 
prowadziła do wybuchów przemocy międzygrupowej. W pracach poświę-
conych państwom postkolonialnym istnieje termin „społeczeństwo wielo-
kulturowe”. Takie społeczeństwo charakteryzuje się tym, że zawiera ono 
oddzielne segmenty kulturowe lub społeczne, które „mieszają się, lecz nie 
łączą”. Żyją obok siebie w tej samej jednostce politycznej, ale w żadnym li-
czącym się sensie nie tworzą zintegrowanego społeczeństwa. Życie spo-
łeczne i polityczne jest „zatomizowane”, „niepełne”, gdyż same kulturo-
we segmenty społeczeństwa nie są spójnymi grupami, a tylko „agregatami 
jednostek”. Jedną z przyczyn takiego zjawiska jest druga – ekonomiczna – 
cecha społeczeństw wielokulturowych. Są one układami ekonomicznymi, 
a nie prawdziwymi społeczeństwami czy kulturami. W ramach takiego 
układu siły rynkowe działają w kierunku „wyeliminowania wszelkich nie-
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ekonomicznych wartości”, doprowadzając do sytuacji, w której istnieją już 
tylko ekonomiczne interesy i relacje bez żadnych innych wspólnych celów 
czy spraw społecznych (Eller, 2012, s. 419–420).

Wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem postkolonialnych 
społeczeństw wielokulturowych stały się także udziałem Ukrainy. Podzia-
ły między różnymi grupami uwidaczniały się m.in. w postawach i zacho-
waniach politycznych. Prowadzone od 1992 r. na Ukrainie badania opinii 
publicznej regularnie ukazywały we wschodnich regionach kraju proro-
syjską orientację, nacisk na integrację w ramach WNP, przyłączenie się 
do sojuszu białorusko-rosyjskiego i pełną partycypację w eurazjatyckiej 
przestrzeni gospodarczej konstruowanej przez Rosję, podczas gdy ludność 
zachodniej Ukrainy, jako spójna grupa nacisku, nigdy nie akceptowała 
takich poglądów (Kuzio, 2005, s. 60). Różnice pomiędzy regionami połu-
dniowo-wschodnimi, a zachodnio-centralnymi uwidaczniały się podczas 
każdych wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Problemem niepodległego państwa ukraińskiego był fakt, iż w okre-
sie bezpośrednio po uzyskaniu niepodległości nie tylko udało się osią-
gnąć społecznego konsensusu, ale nie wykształciły się propaństwowe eli-
ty kierujące się w swojej działalności interesem całego państwa, dążące do 
przełamania wewnętrznego podziału funkcjonującego w ramach społecz-
ności zamieszkujących formalnie jednolite państwo ukraińskie. Na Ukra-
inie ukształtował się system podobny do „demokracji delegatywnej”, któ-
ra, według twórcy tego pojęcia Guillermo O’Donnella, charakteryzuje się: 
koncentracją władzy w rękach silnego przywódcy i grupy jego najbliższych 
współpracowników; personalistycznym i autorytarnym sposobem podej-
mowania decyzji z tendencją do wyłączania z tego procesu instytucji po-
litycznych, gospodarczych i społecznych; niski poziom instytucjonalizacji 
władzy, wyrażający się w osłabieniu niezależnych instytucji: parlamentu, 
partii politycznych, władzy sądowniczej, wolnych i uczciwych wyborów 
(por. O’Donnell, 1994; 1996; 1998).

W okresie rządów Leonida Krawczuka i Leonida Kuczmy władza zo-
stała skoncentrowana wokół osoby prezydenta. Podobnie jak i w innych 
krajach poradzieckich na Ukrainie zaczęto utożsamiać przywódcę z pań-
stwem. Spowodowało to, iż trudne stało się wyraźnie oddzielenie poli-
tycznych interesów prezydenta i jego sojuszników od interesu państwa. 
Szczególnie widoczne stało się to podczas drugiej kadencji prezydenc-
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kiej Leonida Kuczmy (1999–2004), kiedy to nastąpił wzrost politycznego 
znaczenia ukraińskich oligarchów. Sojusz polityki z biznesem doprowa-
dził do oligarchizacji systemu politycznego. Liderzy polityczni oraz partie 
polityczne stały się przykrywką („krysza”) dla oligarchicznych i regional-
nych interesów biznesowych. Interes państwa został utożsamiony z eko-
nomicznymi interesami wąskiej grupy biznesmenów i ich politycznych 
sojuszników. Nastąpiła stopniowa alienacja elit politycznych i ich izola-
cja od reszty społeczeństwa. Zawłaszczenie struktur państwa przez bizne-
sowo-polityczne sojusze powodowało, iż polityka państwa była w dużym 
stopniu uzależniona od interesów ekonomicznych oligarchów i regional-
nych biznesmenów. Elity polityczne prowadziły własną politykę polegają-
cą na balansowaniu pomiędzy Wschodem i Zachodem i podkreślaniu, iż 
Ukraina musi prowadzić wielowektorową politykę, która w największym 
stopniu odpowiada interesom narodowym Ukrainy. W rzeczywistości po-
lityka taka pozwalała utrzymać monopolistyczną władzę i kontrolę nad 
głównymi zakładami przemysłowymi, które stały się własnością nielicznej 
grupy oligarchów.

Taka ewolucja systemu politycznego przyczyniła się do narastania prze-
paści pomiędzy społeczeństwem a rządzącą elitą i narastającego konfliktu 
pomiędzy państwem a obywatelami. Tzw. pomarańczowa rewolucja była 
pierwszych świadectwem załamywania się wewnątrzukraińskiego po-
rządku ustanowionego w okresie prezydentury Krawczuka i Kuczmy. Nie-
udane reformy polityków związanych z tzw. obozem pomarańczowych, 
a  następnie rządy Wiktora Janukowycza doprowadziły do daleko posu-
niętego rozpadu społeczeństwa ukraińskiego. W sytuacji kryzysu społecz-
nego i politycznego struktury państwa postkolonialnego okazały się nie-
wydolne, nieskuteczne i szybko uległy rozkładowi. Po ponad dwudziestu 
latach od czasu uzyskania niepodległości okazało się, iż był to zbyt krót-
ki czas na ustabilizowanie ukraińskiej państwowości. Było kilka przyczyn 
takiego stanu rzeczy, charakterystycznych dla poradzieckiej przestrzeni 
politycznej: 1) duża część populacji skoncentrowana w specyficznych re-
gionach nie identyfikowała się z politycznymi strukturami państwa-na-
rodowego, które wymaga konsensusu pomiędzy społecznymi, etniczny-
mi i regionalnymi grupami; 2) społeczeństwo było głęboko podzielone na 
„zwycięzców” i „przegranych” ekonomicznych reform, a tym samym nie 
miało pełnej legitymacji społecznej; 3) polityczna partycypacja nie dawa-
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ła satysfakcji i  poczucia kontroli nad procesami zachodzącymi w kraju; 
4) polityczna dystrybucja dóbr postrzegana była jako niesprawiedliwa; za-
równo jednostki, jak i całe regiony czuły się poszkodowane przez istnieją-
cy system dystrybucji dóbr; 5) struktury państwowe nie były w stanie efek-
tywnie kontrolować wszystkich etnicznych, terytorialnych i społecznych 
segmentów społeczeństwa (por. Kolossov, 2008, s. 254).

Zdominowanie wystąpień na kijowskim Majdanie przez skrajne ugru-
powania, takie jak Prawy Sektor, odwołujących się do tradycji ukraińskie-
go nacjonalizmu, ostatecznie przyczyniło się do podważenia kruchego kon-
sensusu społecznego na Ukrainie i wybuchu niezadowolenia społecznego 
w  regionach zamieszkałych w większości przez etnicznych Rosjan. O ile 
hasłom głoszonym w okresie pomarańczowej rewolucji można było nadać 
charakter uniwersalny, tyle hasła głoszone na Majdanie nie miały już takie-
go charakteru. Porozumienia między stronami konfliktu nie ułatwiała po-
stawa radykalnej części opozycji, która dążyła do rozstrzygnięcia konflik-
tu politycznego na zasadzie „zwycięzca bierze wszystko”, co skończyło się 
eskalacją przemocy i wkroczeniem do polityki ukraińskiej czynnika rosyj-
skiego, którego działania zmierzały do niedopuszczenia do zburzenia ist-
niejącej równowagi sił i obrony własnych interesów geopolitycznych. W tej 
sytuacji rozkładu struktur państwa i załamania się dotychczasowego syste-
mu politycznego na Ukrainę wkroczyli zewnętrzni aktorzy ze swoimi par-
tykularnymi interesami i rozpoczęła się geopolityczna rywalizacja o ukra-
iński shatterbelt. 

Rosja wobec Ukrainy

W rosyjskich geopolitycznych wyobrażeniach związanych z Ukrainą do-
minują postawy skłaniające raczej do rywalizacji niż współpracy. Dlate-
go też perspektywy rozwiązania obecnego konfliktu na Ukrainie nie są 
optymistyczne. Wraz z rozwojem konfliktu do głosu doszły emocje, któ-
re trudno będzie w najbliższym czasie uspokoić. Po rozpadzie ZSRR Rosja 
za główny cel polityki państwa wobec byłych republik radzieckich uzna-
ła stworzenie zintegrowanego politycznie i gospodarczo stowarzysze-
nia państw pod jej kierownictwem, zdolnego zająć znaczącą pozycję we 
wspólnocie międzynarodowej, zwłaszcza na terenie Europy i Azji. Ponadto 
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stratedzy rosyjscy uznali, że po przegranej w zimnej wojnie bardzo waż-
nym problemem jest kwestia uniknięcia „okrążenia” i stworzenia wokół 
Rosji „kordonu sanitarnego”, stworzonego z nowych niezależnych państw, 
a także uniknięcia i przeciwdziałania ich przechodzeniu w strefę wpływów 
ekonomicznych i politycznych (a potencjalnie także wojskowych) innych 
mocarstw i sojuszy.

Dla Rosjan Ukraina ma duże znaczenie nie tylko strategiczne, ale rów-
nież i emocjonalne. Kiedy rozpadał się Związek Radziecki nowi przywódcy 
rosyjscy wiązali przyszłość kraju przede wszystkim z Europą Wschodnią, 
która miała zostać związana strategicznym sojuszem z Europą Zachodnią. 
Autorzy porozumienia białowieskiego, które doprowadziło do rozwiąza-
nia ZSRR (przywódcy Rosji, Białorusi i Ukrainy) byli zwolennikami opcji 
„europejskiej”. Dlatego też w pierwotnym zamyśle Wspólnotę Niepodle-
głych Państw – powołaną do życia w miejsce ZSRR – miały tworzyć tylko 
europejskie państwa poradzieckie (z tej przyczyny nie było w Białowieży 
prezydenta Kazachstanu), co miało pozwolić na odrzucenie bagażu „azja-
tyckości”. Zawiązanie, opartego na wspólnocie kulturowej, religijnej i et-
nicznej, sojuszu wschodnioeuropejskiego Rosji, Białorusi i Ukrainy miało 
ułatwić kontakty i integrację całej Europy Wschodniej z pozostałą częścią 
Europy.

Odwoływanie się do obrazu Rosji jako Europy Wschodniej było istot-
ne dla rosyjskich elit politycznych, gdyż umożliwiało im legitymizowanie 
polityki ukierunkowanej na zbliżenia z dwoma państwami, które powsta-
ły po rozpadzie ZSRR: Białorusią i Ukrainą. W obydwu tych państwach 
mieszkała duża liczebnie diaspora rosyjska, obydwa były i są praktycznie 
dwujęzyczne nie tylko ze względu na wysoki odsetek ludności rosyjskoję-
zycznej, ale także ze względu na bliskie pokrewieństwo języków wschod-
niosłowiańskich. Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy przez długi okres swej 
historii stanowili wspólne społeczeństwo. Łączyło ich jednolite pocho-
dzenie, religia i kultura dzięki czemu w tych dwóch krajach poczucie od-
rębności narodowej, religijnej i etnicznej nie było tak silne, jak w regio-
nie Kaukazu czy Azji Środkowej. Pomiędzy współczesną Rosją, Białorusią 
i Ukrainą wciąż istnieją silne więzi rodzinne, kulturowe i językowe. Z po-
wodów historycznych, kulturowych, prestiżowych, a także strategicznych 
Rosja od czasu upadku ZSRR dążyła do pogłębianie współpracy i integra-
cji z Białorusią i Ukrainą.
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W latach dziewięćdziesiątych w rosyjskiej myśli geopolitycznej pojawiły 
się koncepcje zjednoczenia Europy Środkowo-Wschodniej (por. Моисеев 
1996; 1997; 2000), w ramach których proponowano, aby Rosja podjęła dzia-
łania na rzecz stworzenia środkowoeuropejskiej wspólnoty lub też wspól-
nego środkowoeuropejskiego rynku, na który składałby się sojusz trzech 
byłych republik ZSRR: Rosji, Białorusi i Ukrainy. Scenariusz taki pozwo-
liłby zachować niezależność Słowiańszczyzny Wschodniej i zapewnić jej 
ważną rolę w świecie (Por. Дергачев 2004, s. 299–300). Europa Środko-
wo-Wschodnia, będąca domem Słowian, powinna stać się autonomicznym 
ogniwem geopolitycznej przestrzeni europejskiej, gdyż świat słowiański nie 
jest w stanie odgrywać znaczącej roli w budowie zjednoczonej Europy zdo-
minowanej przez świat romano-germański (por. Panarin, 2000, s. 64).

Tego typu analizy nawiązują do ideologii panslawizmu i prac Mikoła-
ja Danilewskiego, które wpłynęły na mitologizację w kulturze rosyjskiej 
Słowiańszczyzny i upowszechnienie się przekonania o jedności ludów sło-
wiańskich, o istnieniu „bratniej” wielkiej rodziny etnicznej, której prze-
strzenią geopolityczną jest Europa Środkowo-Wschodnia zagrożona przez 
ekspansję germańską. Ukraina zajmuje wielce istotną rolę w rosyjskich 
wyobrażeniach i mitach. Dla rosyjskich wyobrażeń geopolitycznych Ukra-
ina (Małorosja) stanowi historycznie i politycznie część rosyjskiej tradycji 
i przestrzeni. Problem i Ukrainy i jej wyjście z obszaru oddziaływań Ro-
sji ma wielkie znaczenie dla postrzegania swojego bezpieczeństwa oraz sa-
moidentyfikacji Rosji. O ile Rosja w sojuszu ze słowiańskimi krajami by-
łego ZSRR postrzegała się jako część Europy Wschodniej czy też inaczej 
mówiąc „szerokiej Europy”, to jej „odepchnięcie” w kierunku północne-
go wschodu może skutkować identyfikacją „euroazjatycką”. Dystansowa-
nie się Ukrainy od Rosji niejako „skazuje” tę ostatnią na „azjatyckość”, so-
jusz z Chinami i praktycznie bezpowrotnie oddala Rosję od Europy. Nie 
bez przyczyny Rosjanie odnosili się z większą niechęcią do niepodległo-
ści Ukrainy niż do suwerenności jakiejkolwiek innej republiki poradziec-
kiej (por. Bieleń, 1999, s. 81). Można się więc spodziewać, iż władze w Mo-
skwie, przy aprobacie swoich obywateli, będą w stanie dużo uczynić, aby 
zachować swoje wpływy na Ukrainie i kontrolę nad terenami uważanymi 
przez elity polityczne za obszary będące historycznie częścią państwowo-
ści rosyjskiej i ważne z punktu widzenia interesów geopolitycznych, jak 
np. Krym. 
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Geopolityka strikes back, czyli ukraiński shatterbelt

W wyobrażeniach dotyczących przyszłego geopolitycznego statusu nie-
podległej Ukrainy ukraińscy analitycy zwracali uwagę, iż jest to kraj, któ-
ry ze względu na swoją specyfikę ma do wyboru kilka wariantów strategii 
międzynarodowej: 1) orientacja na integrację w przestrzeni euroazjatyc-
kiej (w której dominującą rolę odgrywa Federacja Rosyjska); 2) orienta-
cja na integrację z strukturami europejskimi i euroatlantyckimi (Unia 
Europejska i NATO); 3) wybór samodzielnej drogi rozwoju i zmniejsze-
nie wpływów Rosji i państw zachodnich na kierunki ukraińskiej polityki; 
4) równoważenie w polityce zagranicznej wpływów Rosji i Zachodu, wy-
korzystywanie swojej pozycji w przestrzeni euroazjatyckiej i europejskiej 
(por. Шляхтун, 2002, s. 533). Dużą część zachodnioeuropejskich anality-
ków niepokoił geopolityczny status Ukrainy jako państwa, które ze wzglę-
du na swój specyficzny charakter może stać się w przyszłości obszarem 
geopolitycznych konfliktów i rywalizacji międzymocarstwowej. W przy-
padku społeczeństw postkolonialnych, a do tego społeczeństw zmagają-
cych się z wewnętrznym kryzysem związanym z nieudanymi procesami 
transformacji ustrojowej ważną rolę odgrywa otoczenie międzynarodowe, 
które może wypływać stabilizująco lub też destabilizująco na sytuację we-
wnętrzną. Ze względu na specyficzny charakter Ukrainy jako podmiotu 
geopolitycznego działalność zewnętrznych podmiotów polityki nie sprzy-
jała stabilizacji sytuacji w kraju.

Samuel Huntington w swojej wizji zderzenia cywilizacji zaliczył Ukra-
inę do krajów rozszczepionych (clef countries), czyli krajów w których duże 
grupy ludności należą do różnych kręgów kulturowych. W krajach rozsz-
czepionych podziały i towarzyszące im napięcia mogą być szczególnie silne 
zwłaszcza wtedy, gdy grupa większościowa należąca do jednej cywilizacji 
próbuje uczynić z państwa własny instrument polityczny i swój język, re-
ligię oraz symbolikę podnosi do rangi urzędowych. Krajom rozszczepio-
nym, których terytorium przecinają linie międzycywilizacyjnych podzia-
łów trudno jest zachować jedność (Huntington, 1999, s. 232). Takim krajem 
jest Ukraina, przez środek której do wieków przebiega, według Hunting-
tona, linia podziału między Zachodem a prawosławiem. W różnych epo-
kach w przeszłości zachodnia Ukraina wchodziła w skład Litwy, Polski, 
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cesarstwa austro-węgierskiego, natomiast wschodnia znajdowała się pod 
kontrolą Moskwy. Dopiero w okresie istnienia ZSRR te dwie części połą-
czono w jednej Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, która na 
początku lat dziewięćdziesiątych przekształciła się w niepodległą Ukrainę. 
Znaczna część ludności zachodniej Ukrainy to wyznawcy Kościoła unic-
kiego, który zachował obrządek prawosławny, ale uznaje zwierzchnictwo 
papieża. Mieszkańcy zachodniej Ukrainy zawsze mówili po ukraińsku 
i przejawiali silne tendencje nacjonalistyczne. Ludność wschodniej Ukra-
iny jest w przeważającej mierze prawosławna, a znaczna jej część mówi po 
rosyjsku. 

Problemem związanym z państwami rozszczepionymi jest fakt, iż dla 
nich wyzwaniem stały się zagadnienia tożsamości. Jak pisał Huntington 
dla ludzi borykających się z kryzysem tożsamości zaczynają się liczyć wię-
zy krwi, przekonania, wiara i rodzina. Lgną do tych, którzy mają podob-
nych przodków, religię, język, system wartości i instytucje, dystansują się 
natomiast od wszelkich odmienności (Huntington, 1999, s. 200). Kraje 
rozszczepione mogą zatem stać się obszarem konfliktów międzycywiliza-
cyjnych, w które zaangażowane zostaną zewnętrzne podmioty międzyna-
rodowe występujące w obronie społeczności należących do ich kręgu kul-
turowego. Jak zwracał uwagę Samuel Huntington, wojny między klanami, 
plemionami, grupami etnicznymi narodami toczyły się we wszystkich 
epokach i wszystkich cywilizacjach, zakorzenione są bowiem w naturze 
ludzkiej. Są to na ogół konflikty partykularne, wolne od szerszych uwa-
runkowań ideologicznych czy politycznych, będących obiektem bezpo-
średniego zainteresowania stron, które w wojnie nie uczestniczą. Problem 
z taki konfliktami polega na tym, że w miarę nasilanie się konfliktu każda 
jego strona stara się mobilizować na pomoc kraje i grupy ze swojej cywili-
zacji. Pomoc w takiej czy innej formie, oficjalna, jawna lub tajna, material-
na, humanitarna, dyplomatyczna, finansowa, symboliczna lub wojskowa, 
zawsze nadchodzi od jednego lub więcej pokrewnego państwa lub grupy 
(Huntington, 1999, s. 477).

Rywalizujące ze sobą wewnątrz Ukrainy grupy społeczne zaczęły od-
woływać się do wsparcia zewnętrznych aktorów, a niepodległa Ukraina 
zaczęła przekształcać się w nowy geopolityczny shatterbelt. Pojęcie shat-
terbelt zostało upowszechnione przez Saula Cohena, który w pracach Geo-
graphy and politics in a world divided oraz Geopolitics of the world system 
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pisał, iż geopolityczna struktura świata zorganizowana jest wokół trzech 
hierarchicznie ułożonych poziomów: 1) region geostrategiczny – najob-
szerniejszy, makropoziom obejmujący dwa główne obszary: morski świat 
handlowy i kontynentalny świat eurazjatycki; 2) region geopolityczny – 
część obszary geostrategicznego reprezentująca mezzopoziom geopoli-
tycznej struktury świata; 3) państwa narodowe, pseudo-państwa, obsza-
ry zależne stanowiące najniższy, mikropoziom geopolitycznej struktury 
świata. Poza tymi obszarami pozostają regiony określone przez Cohena 
jako shatterbelts, gateways oraz compresion zone. W takiej strukturze istot-
ne znacznie mają przede wszystkim gateways i shatterbelts. Dla Cohena ga-
teways były to obszary pełniące oryginalna rolę łącznika pomiędzy różny-
mi częściami świata, będące miejscem wymiany ludzi, dóbr materialnych 
oraz idei. Są to kraje zróżnicowane politycznie i kulturowo, gdzie występu-
ją różne języki i religie, posiadające dogodne usytuowanie, dające im do-
stęp do ważnych obszarów lądowych i mórz. Gateways stanowią obszary 
stabilizujące geopolityczną strukturę świata, będące łącznikiem pomiędzy 
wielkimi geopolitycznymi regionami i „pomostami” wymiany handlowej 
i kulturowej (Cohen, 2003, s. 49–50). Natomiast shatterbelts są to regio-
ny charakteryzujące się dużym rozbiciem politycznym, wynikającym z ich 
różnorodności politycznej, kulturowej, religijnej, gospodarczej, co ozna-
cza, iż nie posiadają one składników integrujących, niezbędnych do sta-
bilności i spójności. Dla Cohena shatterbelts stanowiły strategicznie ważne 
obszary, silnie sfragmentaryzowane politycznie, charakteryzujące się wy-
sokim poziomem konfliktów społeczno-politycznych. Nie wszystkie ob-
szary będące miejscem zaburzeń i konfliktów społecznych można określić 
mianem shatterbelt, a jedynie takie, które są miejscem rywalizacji pomię-
dzy światowymi mocarstwami. Regiony określane jako shaterrbelts były 
dla amerykańskiego uczonego głównym czynnikiem destabilizującym ład 
międzynarodowy (Cohen, 2003, s. 43–44).

Cohen, podkreślając dynamiczny charakter procesów międzynaro-
dowych, pisał iż regiony światowych konfliktów i ich granice są zmienne 
w zależności od momentu historycznego i układu sił w świecie. Obszary 
gateways i shatterbelts są fenomenami czasowymi i ich pojawianie się i za-
nikanie jest związane z dynamiką globalnych relacji geopolitycznych. Po 
upadku ZSRR i powstaniu niepodległej Ukrainy wydawało się, iż poko-
jowe zakończenie sporów wokół Ukrainy i podpisanie porozumienia po-
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między Rosją, Ukrainą i krajami zachodnioeuropejskimi przyczyni się do 
ukształtowania się w Europie Środkowo-Wschodniej „pomostu” pomiędzy 
Wschodem i Zachodem i powstania ukraińskiego gateway służącego sta-
bilizacji sytuacji geopolitycznej w regionie. Ułomny konsensus, co do geo-
politycznego statusu Ukrainy wypracowany przez Rosję i kraje zachodnio-
europejskie w okresie prezydentury Krawczuka i Kuczmy uległ załamaniu 
wraz z wybuchem tzw. pomarańczowej rewolucji. Od tego czasu można 
obserwować proces przekształcanie się ukraińskiego gateway w  ukraiń-
ski shaterrbelt, czyli z obszaru stabilizującego świat w obszar destabili-
zacji i konfliktu. Taki stan rzeczy wynika z postkolonialnego charakteru 
państwa ukraińskiego, braku propaństwowych elit politycznych, a także 
z zachowania zewnętrznych aktorów geopolitycznych, z których żaden nie 
działał na rzecz stabilizacji regonu, ile raczej na rzecz „przeciągnięcia” go 
na „swoją stronę”, co szczególnie widoczne stało się w okresie po pomarań-
czowej rewolucji.

Nierozstrzygnięte wewnętrzne sprzeczności oraz złożona tożsamość 
kulturowo-polityczna Ukrainy spowodowała na przełomie lat 2013/2014 
gwałtowny wybuch konfliktu, w który, broniąc swoich interesów geopo-
litycznych, zaangażowały się państwa zewnętrzne stopniowo przekształ-
cając Ukrainę z gateway w shetterbelt, będący obszarem rywalizacji mię-
dzy światowymi mocarstwami. Pozostaje pytanie czy proces zamykania 
się ukraińskiego gateway i powstanie w jego miejsce strefy geopolityczne-
go „pęknięcia” – shatterbelt – jest nieunikniony? Samuel Huntington pi-
sał, że jeżeli świat ma uniknąć wielkich wojen między cywilizacjami, pań-
stwa-ośrodki cywilizacyjne muszą powstrzymać się od interweniowania 
w konflikty w obrębie innych kręgów kulturowych. Ta zasada powstrzy-
mywania się (absention rule) stanowi podstawowy wymóg, niezbędny 
dla utrzymania pokoju w wielocywilizacyjnym i wielobiegunowym świe-
cie. Drugi taki wymóg to zasada wspólnej mediacji (joint mediation rule), 
w której chodzi o to, by państwa-ośrodki negocjowały między sobą kwe-
stie ograniczenia lub wstrzymania konfliktów kresowych między pań-
stwami lub grupami należącymi do ich kręgów kulturowych (Huntington, 
1997, s. 309). Saul Cohen pisał, iż proces przekształcenia się krajów byłego 
ZSRR w obszary konfliktów i geopolitycznych „pęknięć” zależy w dużym 
stopniu do tego, czy państwa Zachodu powstrzymają się od geostrategicz-
nej penetracji tych obszarów. Cohen podkreślał, że jeżeli ekspansja taka 
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zostanie odebrana przez władze w Moskwie, jako naruszenie jej interesów 
bezpieczeństwa to polityczna relacja Moskwy szybko przekształci takie re-
giony w shatterbelts destabilizujące światowy ład. Aneksja Krymu i wspar-
cie jakiego władze rosyjskie udzieliły separatystom w Donbasie świadczy 
o tym, że Cohen nie pomylił się w swoich rozważaniach.

***

Pozimnowojenny ład międzynarodowy jest wciąż rzeczywistością in sta-
tu nascendi. Wydarzenia na Ukrainie można uznać jako dalszą część 
dekonstrukcji porządku pozimnowojennego i kształtowania się nowej 
geopolitycznej struktury świata. Nie sprawdziły się optymistyczne prze-
widywania Fukuyamy o tym, że świat nie będzie się już dłużej kierował 
geopolitycznymi kategoriami charakterystycznymi dla ładu „historycz-
nego”. Problemy związane z funkcjonowaniem państwa postkolonialnego 
oraz procesami transformacji ustrojowej doprowadziły, przy niekorzyst-
nym wpływie środowiska zewnętrznego, do głębokiego kryzysu politycz-
nego w Europie. Geopolityka wróciła z całą swoją mocą. Jest to ostatecz-
ne fiasko polityki tworzenia ładu „pohistorycznego”, w którym większość 
krajów zostanie włączona w system globalnych powiązań dzięki czemu 
współzależność interesów ekonomicznych i demokratyczny proces podej-
mowania decyzji zmniejszą ryzyko wystąpienia sytuacji konfliktowych, 
prowadzących do konfliktów. Skutki kryzysu ekonomicznego 2007+ 
i wejście świata w fazę deglobalizacji okazały się mieć daleko idące konse-
kwencje geopolityczne. Przekształcenie Ukrainy w shatterbelt, region de-
stabilizacji i konfliktów, pożegnanie się Moskwy i zjednoczonej Europy 
z ideą dwustronnej współpracy, a także ściślejszy sojusz rosyjsko-chiński 
to główne geopolityczne efekty wydarzeń jakie miały miejsce na Ukrainie 
na przełomie lat 1013 i 2014.
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