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Jednym z kluczowych aspektów determinujących geopolityczny ład Europy Środ-
kowo-Wschodniej jest zdefiniowanie konkretnej roli, jaką odgrywać w nim będzie 
państwo ukraińskie. Kwestia ta zyskuje na szczególnym znaczeniu po ustanowie-
niu neoimperializmu jako oficjalnego paradygmatu polityki zagranicznej Federa-
cji Rosyjskiej pod rządami Władimira Putina. Dylemat, jaką drogą winna podążać 
Ukraina w okolicznościach zbrojnej agresji na jej terytorium i nielegalnej aneksji 
Półwyspu Krymskiego – obszaru mającego strategiczne znaczenie dla polityki 
państw regionu Morza Czarnego, jest żywo podejmowany w wewnątrz ukraiń skiej 
debacie. I choć obecny polityczny mainstream wyniesiony do władzy po Rewo-
lucji Godności jednoznacznie mówi o konieczności i bezalternatywności dla in-
tegracji Ukrainy z Unią Europejską, warto przytoczyć konkurującą wobec niego 
koncepcję, popularną zwłaszcza wśród przedstawicieli ukraińskiego nacjonali-
zmu. Środowiskiem politycznym, jakie podjęło się zadania w najgłębszym stopniu 
reinterpretacji roli i przyszłości Ukrainy w Europie oraz konkretyzacji jej myśli 
geopolitycznej i którego koncepcje wydają się szczególnie aktualne w kontekście 
kryzysów, jakimi jest targana obecnie europejska Wspólnota, jest Ruch Azowski.

Ruch Azowski to ściśle zintegrowany system trzech, komplementarnych wo-
bec siebie funkcjonalnie podmiotów. Chronologicznie pierwszym z nich, od 
którego cały Ruch czerpie swą nazwę, jest Pułk Azow, stanowiący obecnie jeden 
z pododdziałów specjalnego przeznaczenia w ramach Narodowej Gwardii Ukra-
iny. Swą nazwę formacja wywodzi od regionu Przyazowia, teatru działań, w jakim 
przyszło jej uczestniczyć, jeszcze jako niezależnemu batalionowi ochotniczemu, 
w Operacji Antyterrorystycznej (ATO), jak w ukraińskiej państwowej nomenkla-
turze określa się całokształt działań zbrojnych wymierzonych przeciwko proro-
syjskiej rebelii na Donbasie. Azow brał udział m.in. w walkach o Mariupol, gdzie 
znajduje się obecnie jego kwatera. Militarny aspekt realizowany przez Pułk Azow, 
uzupełniony jest o komponent cywilny – Korpus Cywilny „Azow” oraz politycz-
ne ramię Ruchu – utworzoną w 2016 r. partię Korpus Narodowy. Osobą stojącą 
na czele całego Ruchu jest Andrij Biłecki, deputowany obecnej kadencji Rady 
Najwyższej. Biłecki jest postacią budzącą na Ukrainie spore kontrowersje z uwagi 
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na swoją ideologiczną przeszłość. Jako lider organizacji Patriota Ukrainy pozostał 
jednym z głównych przedstawicieli nurtu socjal-nacjonalistycznego na Ukrainie, 
po złagodzeniu retoryki przez dominującą na radykalnej prawicy Socjal-Narodo-
wą Partię Ukrainy i przemianowaniu jej na Ogólnoukraińskie Zjednoczenie Swo-
boda. Głosy o promowaniu idei neonazistowskich były szczególnie popularne 
zaraz po utworzeniu Azowa i nadaniu mu symboliki, odwołującej się – zdaniem 
krytyków – do heraldycznego symbolu „Wolfsangel”. Zdaniem członków i sym-
patyków Azowa, jego symbol nie odwołuje się do nazimu, a reprezentuje hasło 
„Idei Nacji”. Z kolei na zarzuty promowania neonazizmu kierowane pod adresem 
Andrija Biłeckiego, w wywiadzie udzielonym radiu „Hromadske” odpowiedział 
Ołeksandr Alfiorow, członek rady politycznej Korpusu Narodowego. Twierdzi on 
m.in., że narodowy socjalizm lat 30. XX w. jest czymś zupełnie innym wobec 
programu partii, a światopogląd samego Biłeckiego uległ ewolucji, tak jak rady-
kalnym zmianom uległa dzisiejsza polityka1.

Ramy, podług których Azow wykreśla swoją myśl geopolityczną, określone 
są przez trzy zasadnicze aspekty: 1) paradygmat teoretyczny, wyznaczający in-
strumentarium interpretacyjne i eksplanacyjne dla stosunków międzynarodo-
wych, zarówno w ich ujęciu historycznym, jak i współcześnie; 2) wyznaczenie 
za pomocą tego instrumentarium teoretycznego kategorii racji stanu oraz metod 
jej realizacji przez państwo ukraińskie; 3) zdefiniowanie zastanego ładu między-
narodowego i głównych jego determinantów, a także charakterystyka otoczenia 
międzynarodowego, w którym przychodzi Ukrainie funkcjonować i realizować 
swe żywotne interesy. Analiza tych trzech aspektów pozwoli ukazać całokształt 
geopolitycznej propozycji artykułowanej przez środowiska Ruchu Azowskiego 
i wraz z omówieniem roli, jaką zdaniem Azowa winna odgrywać w niej Polska, 
stanowi główny cel niniejszego artykułu.

Wśród myślicieli, których spuścizna ideowa jest szczególnie bliska geopoli-
tycznym koncepcjom Ruchu Azowskiego, Ołena Semeniaka – główna ideolog 
Azowa na łamach Ukraińskiego Klubu Tradycjonalistycznego wymienia Ernsta 
Jungera, Armina Mohlera, Juliusa Evolę, Pierre’a Drieu La Rochelle’a i Oswalda 
Mosleya, uznając ich za klasyków konserwatywnej rewolucji i wyrosłej z niej no-
wej prawicy. To oni – zdaniem Semeniaki – stanowią awangardę teoretyków po-
wojennej koncepcji zjednoczonej Europy Ojczyzn. Wedle jej interpretacji, ideolo-
gami Nowej Prawicy określić można wszystkich tych współczesnych teoretyków, 
których koncepcje nie wpisują się w stereotypowy obraz prawicy i nacjonalizmu, 
co oznacza w konsekwencji konieczność rewizji kategorii narodu jako wartości 
najwyższej i jego inkluzję w szerszą hierarchię wartości w ramach koegzystencji 

1 „Політик еволюціонує” – Алфьоров про соціал-націоналістичні погляди Білецького, 
https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/lyudyna-evolyucionuye-alforov-pro-
 -social-nacionalistychni-poglyady-bileckogo (10 VII 2017).
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różnych grup etnicznych, wyrzeczenie się wszelkich przejawów supremacjonizmu 
i szowinizmu na rzecz postulowanego identytaryzmu. Azow, wpisując się w szer-
szy dyskurs metapolitycznego paradygmatu Nowej Prawicy – Nouvelle Droite, 
tym samym usuwa Ukrainę jako naród i państwo poza nawias fundamentów 
etyki chrześcijańskiej, zarówno w jej wymiarze łacińskim, jak i prawosławnym, 
powracając w swej narracji do idei przedchrześcijańskich, postulując kultywo-
wanie neopogańskiej Słowiańszczyzny, z jej własnym systemem aksjologicznym. 
Stanowi to niebagatelne wyzwanie teoretyczne, oznaczające konieczność poszu-
kiwania alternatywnego źródła wspólnoty wartości od zazwyczaj proponowanej 
judeochrześcijańskiej spuścizny, które może domyślnie stanowić metafizyczne 
spoiwo dla budowy konkretnego projektu geopolitycznego. Gdzie zatem takowej 
szukać? Zdaniem Semeniaki,

nowi Nacjonaliści przestrzegają prawd antropologii negatywnej, dlatego też nie 
idealizują oni kategorii narodu i zdają sobie sprawę z łatwości w manipulacji ma-
sami za pośrednictwem środków masowego przekazu. Dowierzają merytokra-
tycznym wartościom realizowanym za pośrednictwem państwa. Pragnąc zatem 
przeobrażenia i rozkwitu swego narodu jako całości są świadomi, że dzielą więcej 
wspólnego z elitami narodowymi innych krajów europejskich, pamiętając jed-
nocześnie cenę konfliktów międzyetnicznych w zglobalizowanym świecie super-
mocarstw2.

Nacisk położony jest więc na intersubiektywne wartości i wspólnotę intere-
sów, przynależne uświadomionym ich istnienia przedstawicielom Nowej Prawicy 
w Europie, co stanowi zasadniczy wyróżnik wobec „starej” prawicy, której ak-
sjologia miała doprowadzić w konsekwencji do nienawiści i wojen między po-
krewnymi narodami. Owa wrogość jest dla Azowa czynnikiem dyskwalifikują-
cym stary paradygmat z rozważań o jego ewentualnej reintrodukcji czy redefinicji 
w nowej rzeczywistości politycznej.

Odpowiedź na pytanie, jakie to konkretnie wartości i wspólnotę wartości win-
na wyznawać Nowa Prawica Europy, ażeby możliwa była budowa adekwatnego do 
nich projektu geopolitycznego, leży w określeniu głównych determinantów ładu 
międzynarodowego, w którym przychodzi funkcjonować państwu ukraińskiemu 
i Azowowi. Jego zasadniczym elementem, punktem wyjścia dla wszystkich roz-
ważań, jest neoimperializm Federacji Rosyjskiej pod rządami Władimira Puti-
na jako czynnik w sposób żywotny zagrażający suwerenności i bezpieczeństwu 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wojna wytoczona Ukrainie na Donbasie 
i aneksja Krymu, a wcześniej wojna gruzińska w 2008 r., wykreowały napięcie, 
którego jedyną drogą niwelacji jest kolektywna współpraca państw zogniskowana 

2 O. Семеняка, „Третій Шлях” і Пан’Європа: у чому нові й праві „нові праві”, http://uktk.
org/third-way-paneuropa/ (10 VII 2017).
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na bazie wspólnoty zagrożenia. Jeśli więc geopolityczna wizja Federacji Rosyj-
skiej, wyartykułowana przez Aleksandra Dugina, ma za swój nadrzędny cel cał-
kowitą polityczną eliminację „kordonu sanitarnego”, rozumianego przezeń jako 
kategoria obejmująca wszystkie niezależne kraje Europy Wschodniej, sprzeci-
wiające się polityce Moskwy3, to jasne staje się, że to te właśnie kraje, dzielące 
wspólnotę zagrożenia, predystynowane są do utworzenia wspólnej platformy, na 
bazie której możliwe jest rzucenie efektywnego wyzwania rosyjskiemu neoim-
perializmowi. Drugim aspektem, na który zwraca uwagę Azow, przedstawiając 
swoją ocenę obecnie istniejącego ładu międzynarodowego w Europie, jest kwes-
tia jakości funkcjonowania krajów Zachodu w ponadnarodowej strukturze Unii 
Europejskiej. Konteksty związane z tą jakością odnoszą się do szeroko rozumia-
nego kryzysu, jaki dotyka Wspólnotę, zdaniem Azowa. Owa kryzysowość Unii 
Europejskiej przejawia się m.in. w nierozwiązywalnym z poziomu brukselskiej 
biurokracji kryzysem migracyjnym czy decyzją Wielkiej Brytanii o Brexicie. Sam 
Brexit jest tutaj rozpatrywany z dwóch stron aspektu kryzysowości: jako przejaw 
kryzysu, ale też jako jego rezultat. Antynarodowa logika funkcjonowania struk-
tur Unii Europejskiej jest – zdaniem Azowa – praprzyczyną kondycji, w jakiej 
znajduje się Europa. Brytyjczycy podjęli w takich okolicznościach jedyną słuszną 
decyzję, która jednak Unii nie wzmacnia jako organizacji, a kryzys wewnątrz-
unijny jedynie pogłębia. Stwarza jednak z drugiej strony ważny precedens: oto 
pojawia się polityczna alternatywa, na drodze suwerennej decyzji narodu brytyj-
skiego Europa zaczyna powracać do innego, antyfederalistycznego ładu Zachodu. 
Niezmiernie ważną rolę w całej układance zaczyna odgrywać eurorealistyczna 
polityka Polski czy Węgier, które stanowczo sprzeciwiają się uniformizacyjnym 
zapędom Komisji Europejskiej.

Idea budowy silnego antyrosyjskiego bloku państw Europy Środkowo-
-Wschodniej nie jest żadnym novum w ukraińskiej myśli geopolitycznej. O ile 
jednak Jurij Łypa w swej doktrynie czarnomorskiej, uznając konieczność budowy 
silnego bloku państw regionu Morza Czarnego, którego centrum miała być Ukra-
ina, wykluczał możliwość współpracy z Polską, tak Azow explicite definiuje swoją 
geopolityczną propozycję jako znany powszechnie projekt Międzymorza. W pro-
gramie politycznym (rozdz. 2.3.) Korpus Narodowy stwierdza bowiem jasno:

uznajemy siebie za część cywilizacji europejskiej i nie pragniemy dołączać do 
brukselskiej biurokracji, dlatego też priorytetem ukraińskiej polityki zagranicznej 
winien być kurs na budowę nowej wspólnoty europejskich narodów na zasadach 
harmonijnego połączenia tradycyjnych wartości i innowacyjnych idei. Początkiem 
nowej europejskiej jedności stanie się budowa wspólnoty krajów znajdujących się 
na geopolitycznej przestrzeni łączącej Morze Bałtyckie z Czarnym. To właśnie 

3 L. Sykulski, Aleksander Dugin: Przeszkadza nam istnienie „kordonu sanitarnego”, http://geopo-
lityka.net/aleksander-dugin-przeszkadza-nam-istnienie-kordonu-sanitarnego/ (10 VII 2017).
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z tymi krajami państwo ukraińskie rozwinie ścisłe i wszechstronne (militarne, po-
lityczne, ekonomiczne, energetyczne) relacje. Szczególną uwagę poświęcamy two-
rzeniu bezpośrednich więzi obronnych, ekonomicznych i kulturalnych oraz prze-
zwyciężeniu historycznych sprzeczności oraz konfliktów między krajami regionu4.

Zacytowany passus wymaga kilka słów komentarza. Po pierwsze, Azow inter-
pretuje geopolitykę jako wyzwanie o charakterze paradygmatu cywilizacyjnego. 
Uznaje się jednakowoż w sposób jednoznaczny za część cywilizacji zachodniej. 
Konsekwencją tego – jeśli przyjmiemy za Huntingtonem obecnie panujący po-
dział cywilizacji i Ukrainę scharakteryzowaną wedle jego typologii jako państwo 
rozszczepione – musi być polityczna, kulturowa i religijna rugacja cywilizacji 
prawosławnej, szczególnie obecnej na wschodzie kraju. To z kolei implikuje nie-
zbywalne napięcie z opiekunką tejże cywilizacji – Rosją, nawet po hipotetycznie 
korzystnym dla Ukrainy rozstrzygnięciu trwającego obecnie konfliktu. Po dru-
gie, Azow deklaruje wolę przezwyciężenia historycznych nieporozumień, co jest 
szczególnie istotne w kontekście potencjalnej budowy wspólnoty wartości z Pol-
ską. Dla Warszawy kwestia właściwej interpretacji Rzezi Wołyńskiej przez władze 
ukraińskie stanowi bowiem – przynajmniej w deklaracjach prezesa Prawa i Spra-
wiedliwości Jarosława Kaczyńskiego5 czy ministra spraw zagranicznych Witolda 
Waszczykowskiego6 – absolutne pryncypium, warunek sine qua non dla budowy 
ściślejszych relacji z Ukrainą.

Jak rozwiązać zatem spór o Wołyń zdaniem Azowa? Doktor Ołeksandr Ma-
slak – filozof i politolog z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, a zarazem główny 
analityk Centralnego Sztabu Korpusu Cywilnego Azow, w wywiadzie udzielonym 
„Naszemu Dziennikowi” twierdzi, że:

sprawa Wołynia to bolesny moment, który dzieli nasze kraje. (…) Sądzę nawet, 
że w najbliższych latach spory o to będą się zaostrzać, gdyż na tym zależy trze-
cim siłom, mianowicie Rosji i Niemcom, w których interesie jest konflikt między 
Polską a Ukrainą. (…) Trzeba szukać sposobu, żeby Ukraińcy zrozumieli Polaków 
w takich kwestiach, jak nazwy ulic, pomniki itd., a z kolei Polacy zrozumieli niu-
anse, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Na Ukrainie zbyt słabo wyjaśnia się, jakie 
są intencje Polaków w związku z upamiętnieniem Wołynia, jakie były intencje 

4 Програма політичної партії „Національний Корпус”, http://nationalcorps.org/section/
program (10 VII 2017).

5 Kaczyński do Ukraińców: „Z Banderą do Europy nie wejdziecie”. I wieszczy kolejny „pucz”, 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,21345537,kaczynski-o-wejsciu-ukrainy-
-do-ue-z-bandera-do-europy-nie.html (10 VII 2017).

6 Waszczykowski dla „wSieci” o stosunkach polsko-ukraińskich: Nasz przekaz jest bardzo jasny: 
z Banderą do Europy nie wejdziecie, https://wpolityce.pl/polityka/347083-waszczykowski-
 -dla-wsieci-o-stosunkach-polsko-ukrainskich-nasz-przekaz-jest-bardzo-jasny-z-bandera-
 -do-europy-nie-wejdziecie (10 VII 2017).
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waszych parlamentarzystów7. Na Ukrainie też dochodzi do sytuacji podsycających 
ten konflikt8.

Z kolei Władysław Kowalczuk – przedstawiciel Ruchu Azowskiego w Polsce, 
genezę konfliktu pamięci w relacjach polsko-ukraińskich interpretuje jako ideo-
logiczny obskurantyzm i nowy terytorialny rewizjonizm, którym zajmują się 
przeważnie szowinistycznie zorientowani „starzy” nacjonaliści. Dodaje on, że 
realna walka toczy się obecnie wokół zupełnie innych kwestii:

wszyscy, nie tylko Ukraińcy i Polacy, jesteśmy zagrożeni z jednej strony zwario-
wanym liberalizmem Zachodu i dzikim neobolszewizmem ze Wschodu z drugiej. 
W rozmowach o tych zagrożeniach często się pojawia temat Europejskiej Rekon-
kwisty jako przyszłości nacjonalizmu, coraz więcej europejskich nacjonalistów 
i osób, które nie mają stosunku do nacjonalizmu, zaczyna zdawać sobie sprawę 
z  tego, że Europejczycy muszą zacząć walczyć o to, co my wszyscy kojarzymy 
i Cywilizację Europejską. (…) Rekonkwista jako idea ogólnoeuropejskiego frontu 
i międzynarodowej solidarności urodziła się z ognia Rewolucji i w okopach wojny 
na wschodzie Ukrainy, gdzie europejscy nacjonaliści razem z Ukraińcami zrosili 
ją krwią we wspólnej walce przeciwko z jednej strony neobolszewizmowi, który 
zaczął pochód przeciwko Europie a z drugiej liberalizmowi, który broni tych, któ-
rzy dzisiaj niosą odpowiedzialność za ataki terrorystyczne i tysiące śmierci i zła-
manych losów Europejczyków. Zdając sobie sprawę z tego, że świat stoi przed no-
wymi wyzwaniami, my jako nacjonaliści nie możemy pozwolić na to, by zwalczać 
nawzajem, i musimy przynajmniej podjąć próbę dialogu, żeby obronić Europę 
i nasze wspólne dziedzictwo9.

Liberalizm i antysuwerennościowy biurokratyzm Unii Europejskiej nie są jed-
nak jedynymi przyczynami, dla których Zachód – przynajmniej w obecnej for-
mie – nie jest dla Azowa atrakcyjną alternatywą geopolityczną. W grę wchodzi 
bowiem również gra interesów. Chronologicznym punktem wyjścia w tej analizie 
jest postawa państw-sygnatariuszy Memorandum Budapesztańskiego. Zgodnie 
z jego zapisami, Ukraina zrzekła się na rzecz Federacji Rosyjskiej odziedziczo-
nego po rozpadzie Związku Radzieckiego arsenału broni jądrowej w zamian 

7 Chodzi o uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 VII 2016 r. w sprawie oddania hołdu 
ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczy-
pospolitej Polskiej w latach 1943–1945, która ustanowiła dzień 11 VII Narodowym Dniem 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach 
II Rzeczypospolitej Polskiej. 

8 P. Falkowski, Nie Berlin, ale Warszawa. Rozmowa z dr. Oleksandrem Maslakiem, filozofem i po-
litologiem z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, „Nasz Dziennik” 2016, nr 198 (5646). 

9 V. Kovalchuk, Vladyslav Kovalchuk: Europejska Rekonkwista a przyszłość nacjonalizmu, http://
www.nacjonalista.pl/2017/06/02/vladyslav-kovalchuk-europejska-rekonkwista-a-przyszlosc-
 -nacjonalizmu/ (10 VII 2017).
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za gwarancję integralności terytorialnej i suwerenności ze strony Rosji, Stanów 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fakt, że jeden z gwarantów w sposób dość 
bezceremonialny pogwałcił te zapisy i nie spotkało się to z adekwatną reakcją 
pozostałych sygnatariuszy, stanowi aspekt fundacyjny w zakresie formułowania 
wektorów polityki zagranicznej oraz zasadniczych interesów państwa ukraiń-
skiego10. Azow w sposób jednoznaczny opowiada się bowiem za przywróceniem 
Ukrainie statusu państwa nuklearnego.

Kontynuując azowską analizę decyzji państw zachodnich wobec Ukrainy, 
Ołeksandr Maslak wskazuje na pragmatykę działań unijnych hegemonów – 
Francji i Niemiec, w zakresie rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Żywotne interesy 
państw regionu Międzymorza są w praktyce niwelowane w procesie porozumień 
mocarstw. Przykładem takiego geopolitycznego kompromisu są jego zdaniem 
rezultaty Szczytu Normandzkiego w czerwcu 2014 r. oraz pierwsze i drugie Po-
rozumienie Mińskie, które kosztem integralności terytorialnej i suwerenności 
Ukrainy sankcjonują naruszony ład międzynarodowy na drodze nowego kon-
certu mocarstw.

W takich też realiach geopolitycznych racją stanu – zdaniem Azowa – jest ra-
dykalna odbudowa potencjału militarnego państwa ukraińskiego, zdolnego do od-
parcia agresji zewnętrznej i przywrócenia status quo ante bellum. Wszelkie relacje 
z Federacją Rosyjską, w tym również te handlowe, mają być zamrożone do czasu 
przywrócenia integralności terytorialnej, włączywszy w to przywrócenie ukraiń-
skiego zwierzchnictwa nad Półwyspem Krymskim. Ponowne nawiązanie stosun-
ków dwustronnych możliwe będzie jedynie po wypłacie Ukrainie odszkodowań 
oraz osądzeniu w trybunale międzynarodowym wysokich przedstawicieli państwa 
rosyjskiego, odpowiedzialnych za wywołanie wojny (rozdz. 2.2. Programu)11.

Jakich przewag upatruje Azow w realizacji wizji geopolitycznej w formacie 
Międzymorza? Maslak wskazuje na geostrategiczne rozlokowanie zainteresowa-
nych państw na transportowych i energetycznych szlakach komunikacyjnych, 
podobieństwa mentalności etnosów, kultur oraz wyznawanych wartości przyna-
leżnych wspólnej cywilizacji, w końcu zaś mówi o wzajemnej komplementarności 
militarno-strategicznych przewag terytorialnych. Wartym omówienia w tymże 
kontekście jest aspekt terytorialnego zasięgu potencjalnego projektu Między-
morza, innymi słowy: precyzyjnej artykulacji państw, które wpasować się mogą 
w taki format. Całkowicie jasnym jest fundamentalny wymóg partycypacji w pro-
jekcie Polski i Ukrainy. Ażeby Międzymorze mogło realnie funkcjonować, ko-
nieczne jest uczestnictwo w nim tych dwóch państw, z uwagi na ich powierzchnię 
i krytycznie ważne położenie dla ładu Europy Środkowo-Wschodniej. To właśnie 
10 О. Маслак, Про „Будапештський меморандум” та міжнародні гарантії для України, 

http://azov.press/ukr/pro-budapeshts-kiy-memorandum-ta-mizhnarodni-garantii-dlya-
 -ukraini (10 VII 2017).

11 Програма політичної…
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relacjom z Polską Ruch Azowski poświęca najwięcej uwagi w kontekście geopoli-
tycznych rozważań. Z uwagi na wspólnotę zagrożeń do Międzymorza włączyć na-
leży również kraje bałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię, dzielące z Ukrainą problem 
znaczącej obecności mniejszości rosyjskiej. Kwestionowalna z kolei jest inkluzja 
łukaszenkowskiej Białorusi. Odległa jest bowiem perspektywa zmiany reżimu, 
a główną determinantą uczestnictwa Mińska w jakimkolwiek forum współpracy 
państw Europy Środkowo-Wschodniej stanowić będzie aktualny klimat relacji 
z Rosją. Ołeksandr Maslak zauważa również problem złożonych relacji krajów 
obszaru posttrianonskiego – Słowacji, Węgier i Rumunii, szczególnie w zakresie 
mniejszości narodowych12.

Polska zajmuje szczególne miejsce w doktynie geopolitycznej Ruchu Azow-
skiego. Z wielu względów jest to kraj modelowy pod względem wpasowania się 
w geopolityczną narrację Azowa. Polski rząd realizuje politykę eurorealizmu, 
kategorycznie sprzeciwiającą się federalistycznym dążeniom brukselskiej biuro-
kracji (w tym również sprzeciwiając się – co nie uchodzi uwadze Azowa – wo-
bec przymusowego mechanizmu relokacji uchodźców). Warszawa podziela także 
ukraińską percepcję zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji. Wreszcie, sama 
idea Międzymorza, zapoczątkowana w polskim dyskursie przez Józefa Piłsudskie-
go – o czym również wspomina Azow – zyskuje coraz większą popularność rów-
nież wśród polskich elit. Biorąc te czynniki pod uwagę, Ruch Azowski z uwagą 
śledzi polską politykę, szczególne miejsce poświęcając wydarzeniom dziejącym 
się we wspólnej przestrzeni relacji bilateralnych. Ostrej krytyce Azow poddaje 
prowokacje mające podminowywać konstruktywny, przyjazny i prorozwojowy 
klimat stosunków polsko-ukraińskich. W katalogu takich prowokacji najpoważ-
niejszym incydentem wydaje się być ostrzał konsulatu RP w Łucku w nocy z 28 
na 29 III 2017 r. W opublikowanym oświadczeniu Korpus Narodowy stwierdza:

Wiadomym jest, że według planu zainteresowanych w tym konflikcie stron wszyst-
ko powinno wyglądać jako działania radykalnych środowisk oraz ukraińskich na-
cjonalistów. Partia Korpus Narodowy i wołyńscy weterani pułku „Azow” stanow-
czo potępiają próby rozpalenia konfliktu między Ukrainą a Polską i domagają się 
natychmiastowej reakcji organów ścigania i kary dla sprawców, a zwłaszcza dla 
organizatorów ataku. Oprócz tego chcemy dodać, że partia Korpus Narodowy nie 
ma szowinistycznych poglądów i traktuje naród polski jako przyjazny i bratni, 
a Polskę jako partnera Ukrainy na arenie międzynarodowej, z którym na dzisiej-
szym etapie historycznym łączy nas wspólny szlak i wspólna walka13.

12 О. Маслак, Міжмор’я – між проектом та реальністю, http://banderivets.org.ua/mizhmor-
-ya-mizh-proektom-ta-realnistyu.html (10 VII 2017).

13 Oświadczenie partii Korpus Narodowy – sekcji wołyńskiej w sprawie ataku na konsulat RP, 
http://reconquista-europe.tumblr.com/post/158979246696/oświadczenie-partii-korpus-na-
rodowy-sekcji (10 VII 2017).
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Aby przezwyciężyć wszelkie kwestie konfliktogenne, które potencjalnie mogą 
stać na drodze do budowy geopolitycznego bloku Międzymorza, Azow zwraca 
szczególną uwagę na istniejące platformy polityczne państw regionu, które wy-
pracowały już stałe mechanizmy współpracy i rozwiązywania konfliktów, a także 
mogą stanowić fundament rozwojowy dla nowych wektorów integracji. W tym 
kontekście szczególną rolę odgrywa Grupa Wyszehradzka jako zinstytucjonalizo-
wane forum współpracy czterech niezmiernie ważnych państw dla powodzenia 
Intermarium. Z wielkim zainteresowaniem Azow przygląda się również polskiej 
inicjatywie Trójmorza, projektu poszerzającego geopolityczny format współpra-
cy o państwa basenu Morza Adriatyckiego. Warto nadmienić, iż polskie władze 
wielokrotnie podkreślały, iż budowa nowej jakościowo platformy politycznej 
ogniskującej kraje Europy Środkowo-Wschodniej, bez względu na to czy będzie 
to w ramach Grupy Wyszehradzkiej, szczytu państw Trójmorza czy też niewykla-
rowanego jeszcze w żadnej konkretnej formie bloku Międzymorza, nie stanowi 
alternatywy dla polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Polska perspektywa 
urzeczywistnia ten projekt raczej jako semiformalne forum artykulacji interesów, 
koordynacji stanowisk w polityce zagranicznej czy realizacji wspólnych intere-
sów, nie zaś jako ściśle zinstytucjonalizowanego podmiotu w randze organiza-
cji międzynarodowej. Ma to swoją genezę w wyznawanym przez polskie władze 
paradygmacie Europy Ojczyzn, uznającym nadrzędną wartość suwerenności 
państw.

Miejsce Ukrainy w przedstawionej wyżej konfiguracji politycznej jest kwestią 
nieoczywistą z polskiego punktu widzenia. Przede wszystkim, brakuje jej insty-
tucjonalnych umocowań, które już obecnie konstytuują pewne zręby integracyjne 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nie jest ona członkiem ani Organiza-
cji Traktatu Północnoatlantyckiego, ani też Unii Europejskiej, ani Grupy Wyszeh-
radzkiej. Nie uczestniczyła w warszawskim szczycie Trójmorza, który obejmował 
kraje unijne (a więc również nienależącą do NATO Austrię)14. Patrząc z perspek-
tywy Kijowa, z jednej strony realizuje to geopolityczny eurosceptycyzm Azowa, 
z drugiej strony pozostawia Ukrainę na uboczu procesów stymulujących dalszą 
harmonizację polityki państw regionu.

Środowiska nacjonalistyczne na Ukrainie pozostają główną siłą artykułują-
cą konieczność budowy alternatywnej przyszłości politycznej, wobec dwóch za-
sadniczych wektorów polityki zagranicznej, których dynamika regulowała rolę 
Ukrainy w Europie na przestrzeni ostatniego dwudziestopięciolecia. O ile biorąc 
pod uwagę trwający konflikt z Rosją, nikt nie bierze pod uwagę obecnie real-
nych perspektyw bliższej integracji ze wschodem, o tyle euroatlantyzm pozosta-
je obowiązującym prawidłem zdecydowanej większości partii politycznych, i co 

14 Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Najważniejsze informacje, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/
wydarzenia/art,653,inicjatywa-trojmorza--three-seas-initiative.html (10 VII 2017).
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ważniejsze, również opinii społecznej. Według najnowszych badań Grupy Rating, 
systematycznie maleje liczba przeciwników integracji z NATO, która w kwietniu 
2017 r. wynosiła 27%, wobec 40% jeszcze 3 lata wcześniej. Przychylnych idei 
członkostwa Ukrainy w NATO jest obecnie 46% ankietowanych. Z kolei wybie-
rając jeden z dwóch możliwych projektów integracji ekonomicznej – integrację 
z Unią Europejską popiera 53% badanych, wobec 18% zwolenników Euroazja-
tyckiej Unii Celnej15. I choć perspektywa ta pozostaje – przynajmniej w średnim 
horyzoncie czasowym – kwestią nierealną, jasno pokazuje społeczną ocenę geo-
politycznych wariantów, przed którymi stoi Ukraina. Mając na uwadze, że istnie-
je pewien fundament do budowy dobrych relacji regionalnych, w tym również 
przyjaznych stosunków polsko-ukraińskich (Polska pozostaje krajem, do którego 
Ukraińcy żywią największą sympatię)16, stwierdzić należy, że istniejący pokaźny 
katalog rozbieżności w zakresie obustronnej pamięci historycznej i obrany przez 
władze ukraińskie antagonizujący kurs realizacji własnej polityki historycznej, 
stanowi czynnik uniemożliwiający powodzenie bardziej ambitnych koncepcji 
postulujących Intermarium. Wspólnota wartości formujących międzypaństwo-
wą jedność zdaniem strony polskiej winna włączać do swojego katalogu również 
taką wartość jak prawda, w tym również ta historyczna. Jedynie przyszłość po-
każe, na ile obie strony zdolne będą do dialogu i porozumienia umożliwiającego 
przezwyciężenie napięć i budowę ambitnych projektów geopolitycznych.

Summary

Paweł Terpiłowski

Poland in geopolitical doctrine of Azov Movement

Article describes main principles of geopolitical doctrine of Azov Movement and 
role of polish state in this project. Azov Movement is an entourage of ukrainian 
nationalists which consists of three main parts: political party National Corps, 
The Azov Regiment, military force under National Guard of Ukraine command 
which participates in Antiterroristic Operation in the Eastern Ukraine and 
„Azov” Civilian Corps which developes social activities. In the face of ongoing 
armed conflict with Russian Federation and articulated euroscepticism against 

15 Опитування IRI: динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні, http://ratinggroup.
ua/research/ukraine/poll_iri_dinamika_obschestvenno-politicheskih_vzglyadov_v_ukraine.
html (10 VII 2017).

16 W tym samym badaniu: 11% ankietowanych ocenia Polskę bardzo pozytywnie, 47% pozytyw-
nie, 36% neutralnie, 4% negatywnie, 1% nie ma zdania.
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federalist tendencies inside European Union, Azov proposes formation of an al-
ternative political bloc of countries of Central and Eastern Europe named „Inter-
marium”, in which, alongside Ukraine, Poland ought to play a vital role.
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