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WST P 

 
Europeizacja jako kierunek rozwoju pa stwa stanowi bardzo istotny 

proces kszta towania si  adu europejskiego na obszarze Europy Wschodniej. 
Spo ród pa stw by ego ZSRR trzy pa stwa takie jak, Gruzja, Mo dawia i 
Ukraina zdecydowa y si  na europejski kierunek rozwoju pa stwa. Wybór 
drogi rozwoju, przez ka de z tych pa stw, nie jest atwy. Formalnie s  to 
podmioty suwerenne i kierunki polityki zagranicznej okre lane przez w adze 
tych pa stw. Jednak w praktyce politycznej Rosja wywiera znacz cy wp yw na 
zakres i charakter polityki zagranicznej tych pa stw.  

Wielu badaczy analizuj c procesy integracji europejskiej zwraca o 
uwag  na kr gi integracyjne, które mog  stanowi  pewien poznawczy aspekt 
przy uwzgl dnianiu europejskiej drogi rozwoju Ukrainy. Samuel P. Huntington 
w swoim artykule na temat zderzenia cywilizacji wyró ni  trzy cywilizacyjne 
kr gi europejskie: zachodniego chrze cija stwa (katolicko-protestancki), 
prawos awny i islamski (Huntington, 1993, s. 29-32). Z. Brzezi ski pisze o 
«Europie nr 1», czyli jednocz cej si  zachodniej cz ci kontynentu, «Europie 
nr 2», czyli rodkowej, pragn cej przy czy  si  do Zachodu oraz o «Europie 
nr 3», czyli europejskiej cz ci by ego ZSRR (Brzezi ski, 1995, s. 42). 

W europeistyce bada  nad integracj  europejsk  dosz o z kolei do 
wyodr bnienia dwóch kierunków: 
1) Badania pierwszej generacji obejmuj  formowanie si  struktur, polityk i 

dyskursów o charakterze ponadnarodowym tzw. uwspólnotowienie. 
2) Badanie drugiej generacji odnosz  si  do oddzia ywania struktur, polityk i 

dyskursów o charakterze ponadnarodowym na struktury, polityki i 
dyskursy na poziomie narodowym i subnarodowym – «europeizacja» 
(Ladrech, 1994, s. 69). 

Istnieje wiele sposobów definiowania poj cia «europeizacja». Niektórzy 
autorzy pojmowali j  jako proces przekazywania suwerenno ci Unii 
Europejskiej, czy te  dzielenie si  w adz  mi dzy rz dami a Uni . W tym 
sensie poj cie europeizacji jest zaw one, uto samiane z Uni  Europejsk . Inni 
pojmowali europeizacj  jako proces tworzenia si  systemu instytucji 
europejskich. Na temat poj cia europeizacji toczy si  obecnie w literaturze 
naukowej debata (Radaelli, 2000, nr 8), czego przyk adem by  Kongres 
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Europeistyki zorganizowany w Instytucie Europeistyki WDiNP Uniwersytetu 
Warszawskiego w 2014 roku. Warto zauwa y , e europeistyka na pewno nie 
jest konwergencj , ani te  zwyk  harmonizacj  (Kohler – Koch, 2004, s. 189). 

Nale y podkre li , e wed ug Konstantego Adama Wojtaszczyka 
europeizacja oznacza zmiany i dostosowywanie si  pa stwa narodowego do 
wymaga  nowego porz dku polityczno- instytucjonalnego, jakim jest Unia 
Europejska. Jest bezsprzeczne, e pa stwo narodowe jest zorientowane na 
normy, warto ci i regu y, wynikaj ce z procesu integracji europejskiej. O 
europeizacji wiadczy fakt, ze zmienia si  paradygmat stosunków mi dzy 
spo ecze stwem a pa stwem. Te zmiany wyst puj  zarówno w procesie 
formu owania polityki, jak i w procesie jej implementacji. O europeizacji mo na 
mówi , je eli jaka  instytucja w swym otoczeniu lokalnym, regionalnym czy tez 
narodowym zmienia swoje zachowania, zaw a swoje mo liwo ci dzia ania i 
jest to skutkiem uczestnictwa w interakcjach, w które wchodzi, uczestnicz c w 
procesie integracji europejskiej (Wojtaszczyk, 2006, s. 73). 

W tym duchu interpretacyjnym przytoczonej definicji zosta a napisana 
ksi ka, która analizuje ró ne obszary europeizacji Ukrainy. Proces ten, 
dotycz cy najogólniej przemian ustrojowo-prawnych i politycznych, jak i 
strategii polityki zagranicznej pa stwa, odbywa si  w sposób 
zinstytucjonalizowany i formalny. Zasadnym wydaje si  zatem, e aby oceni  
kierunek i zakres europeizacji Ukrainy, nale y omówi  przynajmniej niektóre 
polityki i sfery dzia ania pa stwa ukrai skiego takie, jak: porz dek 
konstytucyjny, polityka zagraniczna i bezpiecze stwa, to samo  narodowa 
elit i spo ecze stwa.  

Oddana do r k Czytelnika praca zespo owa ma wyja ni  i odpowiedzie  
na wiele pyta  z zakresu europeizacji Ukrainy, jak te  pokazuje sam proces 
przemian pa stwa ukrai skiego w trudnej drodze do Unii Europejskiej. 
Autorzy zastrzegaj , ze nie wszystkie istotne kwestie zosta y poddane 
naukowej analizie i ocenie, ale jedynie jest to próba ukazania mechanizmów, 
które kszta tuj  procesy europeizacji Ukrainy.   

Uk ad ksi ki jest (trzy cz ci) wypadkow  za o e  teoretycznych, jak i 
metodologicznych odpowiadaj cych g ównej tezie projektu badawczego tj. 
dotychczasowy poziom europeizacji Ukrainy dokonuje si  w warunkach 
znacz cej asymetrii pomi dzy deklaracjami Ukrainy, dotycz cymi kszta towania 
demokratycznego systemu prawno-politycznego i ekonomicznego, a 
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mo liwo ciami pa stwa ukrai skiego. Ponadto europeizacja Ukrainy, po o onej 
mi dzy Uni  Europejska a Federacj  Rosyjsk , dokonuje si  w warunkach 
rywalizacji, jak i wspó pracy mi dzy pa stwami nale cymi do ró nych struktur 
integracyjnych.  Istotne ró nice w strategii dzia ania takich podmiotów jak: Unia 
Europejska, Federacja Rosyjska czy Stany Zjednoczone, Turcja oraz Chiny maj  
znacz cy wp yw na polityk  wewn trzn  i zagraniczn  Ukrainy.  

Przedmiotem pierwszej cz ci s  rozwa ania dotycz ce geopolitycznych i 
geoekonomicznych uwarunkowa  europeizacji Ukrainy. Celem poszczególnych 
artyku ów jest próba pokazania geopolitycznych i geoekonomicznych aspektów 
europeizacji Ukrainy po 1991 roku oraz przes anek obecnego konfliktu mi dzy 
Rosj  i Ukrain . Analiza poszczególnych opracowa  pokazuje, e konflikt ten 
doprowadzi  Ukrain  nie tylko do «ruiny» gospodarczej, ale tak e obna y  jej inne 
s abe strony oraz zdestabilizowa  jej system polityczny i spo eczny. Konflikt ten 
narasta  ju  od d u szego czasu i zagra a  bezpiecze stwu Ukrainy. 

Druga cz  po wi cona jest historycznym i kulturowo-spo ecznym 
wymiarom europeizacji Ukrainy. Historia, kultura i przemiany spo eczne w 
sposób znacz cy kszta tuj  europejski kierunek rozwoju pa stwa ukrai skiego. 
Istotne jest zatem, aby wskaza  zakres i charakter uwarunkowa  historycznych 
i kulturowo-spo ecznych w trudnej drodze do celu, jakim jest Unia Europejska.  

Przedmiotem analizy trzeciej cz ci jest prawno-polityczny i ekonomiczny 
wymiar europeizacji Ukrainy. Autorzy poszczególnych rozdzia ów analizuj  
prawno-polityczne kierunki europeizacji poprzez ukazanie mechanizmów 
dzia ania Europejskiej Polityki S siedztwa czy Partnerstwa Wschodniego. 
Istotne s  tak e gospodarcze, polityczne i spo eczne uwarunkowania integracji 
Ukrainy z Uni  Europejsk  i Rosj . 

Pomys  ksi ki w znacznym stopniu oparto na seminariach naukowych 
organizowanych w zak adzie Europejskich Studiów Subregionalnych w 
Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ksi ka ta ma wielu 
promotorów, ale na szczególn  uwag  zas uguje Prezes Stowarzyszenia 
Wspó pracy Polska – Wschód, Pan Józef Bryll, który okaza  si  niezwykle 
pomocny w kontaktach naukowych na Ukrainie.  

Wspó autorzy i redaktorzy naukowi maj  nadziej , e ksi ka ta oka e 
si  potrzebna i interesuj ca zarówno dla studentów, jak i tych wszystkich, 
którzy pragn  pog bi  wiedz  i zrozumie  procesy europeizacji Ukrainy.   

Redaktorzy 
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CZ  I.  

 
GEOPOLITYCZNE I GEOEKONOMICZNE 

UWARUNKOWANIA EUROPEIZACJI UKRAINY 
 

 I. 
 

     
  

 
 

Józef M. Fiszer 

GEOPOLITYCZNE I GEOEKONOMICZNE ASPEKTY 
EUROPEIZACJI UKRAINY I JEJ PERSPEKTYWY 

 .  

      
     

Wst p. Nie ulega w tpliwo ci, e poczynaj c od 1991 roku, czyli od 
uzyskania niepodleg o ci Ukraina prze ywa wielki dylemat, a mo e nawet 
polityczny dramat, je li idzie o wybór strategii dla jej rozwoju jako 
suwerennego i demokratycznego pa stwa. W polityce zagranicznej waha si  
mi dzy orientacj  rosyjsk  (wschodni ) i unijn  (zachodni ). Ten trudny dla 
niej wybór determinowany jest wieloma przes ankami, m. in. historycznymi, 
kulturowymi, spo ecznymi oraz gospodarczymi i mi dzynarodowymi. Nie bez 
znaczenia by y i s  nadal dla Ukrainy uwarunkowania geopolityczne i 
geoekonomiczne, w tym zw aszcza jej silne powi zania z pot nym s siadem, 
czyli Federacj  Rosyjsk  (FR), która po rozpadzie Zwi zku Radzieckiego ca y 
czas równie  szuka dla siebie nowego miejsca na zmieniaj cej si  mapie 
politycznej Europy i wiata oraz balansuje mi dzy Wschodem a Zachodem. 
Rosja, która po utracie w 1991 roku Ukrainy i republik nadba tyckich (Litwy, 
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otwy i Estonii) przesta a by  mocarstwem morskim, sta a si  zarazem 
mocarstwem regionalnym. To za  dla wi kszo ci rosyjskich elit politycznych 
na czele z W adimirem Putinem by o nie do zaakceptowania. Rosja, po 
odej ciu w 1999 roku niezdecydowanego i s abego prezydenta Borysa Jelcyna 
podj a pod rz dami W adimira Putina wysi ki na rzecz odbudowy swojej 
pozycji na arenie mi dzynarodowej, jako pot gi globalnej. Na drodze Rosji do 
statusu supermocarstwa wiatowego nolens volens sta a i stoi nadal Ukraina, 
która w 1991 roku rozpocz a proces transformacji i budow  pa stwa 
demokratycznego z wolnorynkow  gospodark  oraz obra a kurs na wspó prac  
z  Zachodem,  w  tym  równie  ze  Wspólnotami  Europejskimi  (WE)  i  FR.  
Niepodleg a Ukraina, która w czasach Zwi zku Radzieckiego stanowi a jeden 
z g ównych filarów jego pot gi gospodarczej (surowce naturalne, przemys  
ci ki, rolnictwo) i wojskowej (przemys  zbrojny, bazy wojskowe, w tym 
morskie i bro  atomowa rozlokowana na jej terytorium) dla Rosji, zw aszcza 
pod rz dami W adimira Putina i jego geopolitycznych wizji sta a si  wr cz 
niezb dna ( wider i inni, 2015, s. 17-33; Olsza ski, 2003). W rezultacie tego 
dosz o tutaj do zderzenia rosyjskiej geopolityki i geoekonomii z geopolityk  i 
geoekonomik  Ukrainy, pa stwami ci le ze sob  powi zanymi, wr cz dla 
siebie niezb dnymi.  

W przeciwie stwie jednak do Rosji, Ukraina w d u szej perspektywie 
czasu i przy wspó pracy z UE mog a stan  na w asnych nogach i uniezale ni  
si  od Moskwy, a to pokrzy owa oby, wr cz uniemo liwi oby W adimirowi 
Putinowi odbudow  Rosji jako mocarstwa globalnego, zdolnego konkurowa  
ze Stanami Zjednoczonymi i mocarstwami wschodz cymi na czele z Chinami 
o hegemoni  nad wiatem. Moim zdaniem, to w a nie tutaj nale y szuka  
róde  obecnego konfliktu mi dzy Rosj  i Ukrain . Jest to g ówna teza 

niniejszego opracowania. Drug  tez , która dotyczy perspektyw Ukrainy, jest 
konstatacja, e przes anki geopolityczne i geoekonomiczne skazuj  Ukrain  na 
rozwój wspó pracy zarówno z UE (Zachodem), jak i z Rosj  (Wschodem), czy 
to si  komu  podoba czy nie. Teza ta wynika z podej cia realistycznego do 
analizowanego problemu oraz jest determinowana do wiadczeniami 
historycznymi i wspó czesn  sytuacj  geopolityczn  w Europie i na wiecie. 
Im szybciej zdadz  sobie z tego spraw  wszystkie strony zaanga owane w 
rozwi zanie konfliktu rosyjsko-ukrai skiego, tym lepiej b dzie dla Ukrainy, 
Rosji, UE i ca ego wiata, dla pokoju i bezpiecze stwa mi dzynarodowego.  
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Celem tego opracowania jest próba pokazania, czy i w jaki sposób 
geopolityczne i geoekonomiczne uwarunkowania determinuj  polityk  
wewn trzn  i zagraniczn  Ukrainy oraz w jakim stopniu wp ywaj  na jej 
europeizacj  i na stosunki z UE i FR. Spróbuj  odpowiedzie  na pytanie, czy 
geopolityka i geoekonomika u atwiaj  Ukrainie «powrót» do Europy, jak to 
by o w przypadku Polski po 1989 roku, lub odwrotnie – utrudniaj ? I vice 
versa, zamierzam przedstawi , czy i jak geopolityka i geoekonomika Rosji 
wp ywa na jej polityk  wobec ca ego obszaru poradzieckiego, a szczególnie na 
stosunki z Ukrain  i z UE. Ponadto spróbuj  pokaza  perspektywy dla 
Ukrainy, której w adze od 1991 roku lawiruj c mi dzy Rosj  a UE i w 
rezultacie takiej polityki zad u y y kraj na niebotyczn  sum  i s  
wspó odpowiedzialne za wybuch konfliktu z Rosj . Kraj ten od 1991 roku a  
do eurorewolucji na Majdanie Niezale no ci w Kijowie1 nominalnie szed  na 
Zachód, jednak nie robi  nic, by powa nie przeciwstawi  si  Rosji. Warto tutaj 
wspomnie , e podobn  polityk  po 1991 roku prowadzi y Armenia, Mo dawia 
i Bia oru , które ostatecznie – pod naciskiem Rosji – przyst pi y do utworzonej 
przez prezydenta W adimira Putina Unii Euroazjatyckiej (Fiszer, 2012, s. 19-
41; wiek-Karpowicz, 2010, s. 119-121). 

Poza tym niniejsze opracowanie pokazuje, e równie  UE nie jest bez 
winy, je li idzie o konflikt mi dzy Ukrain  i Rosj . UE niepotrzebnie sk ada a 
Ukrainie obietnice bez pokrycia i nierealne do urzeczywistnienia w praktyce, co 
jednak rozbudzi o wielkie nadzieje Ukrai ców na rych e cz onkostwo w UE, a 
Rosj  popchn o do dzia a , które mia y temu zapobiec. Dzi  UE powinna 
uczyni  wszystko, aby jak najszybciej dosz o do normalizacji stosunków mi dzy 
tymi pa stwami i wypracowa  w a ciw  strategi  zarówno wobec Rosji, jak i 
Ukrainy. To za  wymaga wspó pracy UE nie tylko z Ukrain , ale równie  z 
Rosj , bez której nie jest mo liwe pokojowe zako czenie ukrai sko-rosyjskiego 
konfliktu (Zi ba, 2014, s. 39-40; Góralczyk, 2014). Nie oznacza to jednak, e UE 
musi we wszystkim ulega  Rosji i od razu przyjmowa  Ukrain  w poczet 
cz onków Unii czy te  znie  sankcje wobec Rosji.  
                                                             

1 Eurorewolucja na Majdanie, to dramatyczne wydarzenia maj ce miejsce na 
Ukrainie, g ównie w Kijowie na Majdanie Niezale no ci mi dzy 21 listopada 2013 roku a 
22 lutego 2014 roku. Zosta y rozpocz te z chwil  og oszenia przez rz d premiera Myko y 
Azarowa, e Ukraina nie podpisze umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE, a zako czy y si  
wraz z odsuni ciem od w adzy prezydenta Wiktora Janukowycza. Poci gn y za sob  ponad 
sto ofiar zabitych i kilkaset rannych. 
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W kontek cie powy szego, zgadzam si  w ca o ci ze stanowiskiem 
Aleksandra Milinkiewicza2, który jesieni  2013 roku pisa , e: «UE winna 
dokona  powa nej analizy swojej polityki wschodniej – nie da si  bowiem, ju  
nie zauwa y  negatywnych tendencji i oczywistych pora ek. Konieczne s  
opracowanie i realizacja nowej strategii maj cej na celu wzmocnienie 
demokracji i zachowanie stabilno ci naszej cz ci kontynentu. Sytuacja 
geopolityczna zmienia si  bowiem na gorsze – wzmocnieniu ulega rosyjski 
rewan yzm, który jest zarazem antydemokratyczny i neoimperialny. Bruksela 
powinna wi c wdro y  opart  na twardych realiach strategi , której podstaw  
musz  by  konkretne dzia ania, a nie retoryka. Dzia ania, a nie wyra anie, 
cho by i najpi kniejszych, uczu . Trudno uciec od konstatacji, e Partnerstwo 
Wschodnie (PW) nie ma zbyt wielu sukcesów – Kreml skutecznie neutralizuje 
powy sz  inicjatyw , nie a uj c przy tym si  i rodków na to, by wci gn  
pa stwa PW w sfer  swoich wp ywów. W Rosji wszelka aktywno  s u y 
polityce – w Europie polityka ma pobudza  aktywno . Trzeba to rozumie , by 
poj  skal  wyzwania» (Milinkiewicz, 16.10.2013, s. A7).  

* * * 

Europa, zarówno zachodnia jej cz , jak i Europa rodkowo-Wschodnia 
od 1989 roku do dnia dzisiejszego zmieni a si  radykalnie i wci  ulega dalszym 
przeobra eniom, tak w aspekcie spo ecznym, politycznym, gospodarczym, jak i 
mi dzynarodowym. Szczególny wp yw na te zmiany wywar y: «jesie  ludów 
1989-1990», rozpad Zwi zku Radzieckiego w 1991 roku i powsta a na mocy 
podpisanego w dniu 7 lutego 1992 roku traktatu z Maastricht UE. Pod wp ywem 
tych wydarze  zmieni  si  porz dek geopolityczny i geoekonomiczny w Europie. 
Ostatecznie bowiem upad  system bipolarny, zwany te  adem ja ta sko-
poczdamskim, który powsta  w efekcie II wojny wiatowej.  

Szczególnie za  zmieni a si  sytuacja geopolityczna w Europie 
rodkowej i Wschodniej, która do tego czasu stanowi a domen  wp ywów 

Zwi zku Radzieckiego. Europa rodkowo-Wschodnia po 1991 roku uleg a 
podzia owi na kraje prozachodnie, aspiruj ce do UE i pa stwa wi ce swoj  
przysz o  z FR. Ju  od ponad 26 lat na znacznym obszarze tego regionu 
dokonuje si  transformacja ustrojowa, czyli budowa na gruzach ustroju 
                                                             

2 Aleksander Milinkiewicz, kandydat w wyborach prezydenckich Bia orusi w 2006 
roku, opozycjonista, lider ruchu «O wolno ». 
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komunistycznego nowego systemu spo eczno-gospodarczego, zwanego 
demokratycznym, je li idzie o ustrój polityczny oraz kapitalistycznego, je li 
idzie o system ekonomiczny. Jednocze nie na obszarze tym trwaj  procesy 
integracyjne, które apogeum osi gn y w 2004 roku, kiedy to a  osiem pa stw 
tego regionu zosta o przyj tych do UE, która rozpocz a swoj  dzia alno  1 
listopada 1993 roku i dzi  liczy ju  28 cz onków. Z drugiej strony, w 
pa stwach takich jak Rosja, Ukraina czy Bia oru  umocni y si  rz dy 
autorytarne, antydemokratyczne i antyunijne. 

Utworzenie UE, nowego podmiotu na arenie mi dzynarodowej, 
sk adaj cego si  z suwerennych i demokratycznych pa stw, b d cego efektem 
rozpadu starego, ja ta sko-poczdamskiego porz dku geopolitycznego w Europie i 
na wiecie, mia o du e znaczenie dla Europy rodkowo-Wschodniej oraz jej 
poszczególnych pa stw na czele z Polsk . Poci gn o za sob  rekonfiguracj  w 
uk adzie si  w Europie i na wiecie oraz przyspieszy o proces budowy nowego adu 
globalnego. Europa przesta a si  dzieli  na Wschód i Zachód oraz zacz a si  
jednoczy  pod egid  UE, która sukcesywnie ulega a powi kszeniu o pa stwa z 
Europy rodkowej i Wschodniej. Procesy te, istotne dla bezpiecze stwa 
poszczególnych pa stw i bezpiecze stwa mi dzynarodowego, budzi y jednak 
niepokój w Rosji, zw aszcza po 1999 roku, kiedy to na jej czele stan  ambitny 
polityk W adimir Putin, pocz tkowo jako premier, a pó niej prezydent, znowu 
premier i ponownie prezydent FR (Fiszer, 2010, s. 39-62; Harding, 2014). 

W adimira Putina szczególnie niepokoi a zainaugurowana w 2003 roku przez 
UE tzw. Europejsk  Polityka S siedztwa (EPS) i og oszone przez ni  w 2009 roku 
PW, stanowi ce wschodni wymiar EPS, które nie bez podstaw uwa a  za 
antyrosyjskie i maj ce izolowa  Rosj  od Europy. PW obj o sze  pa stw 
poradzieckiej Europy Wschodniej i Kaukazu Po udniowego: Armeni , Azerbejd an, 
Bia oru , Gruzj , Mo dawi  i Ukrain . Celem PW by o zbli enie krajów partnerskich 
do UE oraz pomoc w ich wysi kach na rzecz reform, a co mia o s u y  stabilno ci, 
bezpiecze stwu i dobrobytowi UE, krajów partnerskich i ca ego kontynentu. Do tej 
pory cel ten osi gn y tylko trzy pa stwa, tj. Ukraina, Mo dawia i Gruzja, a pozosta e 
przyst pi y do wspomnianej ju  Unii Euroazjatyckiej, przy pomocy której W adimir 
Putin chce os abi  rol  UE na arenie mi dzynarodowej i umocni  wp ywy Rosji na 
obszarze postradzieckim (Cianciara, 2014, s. 45-53). 

EPS i PW by y rezultatem kompromisowych negocjacji mi dzy pa stwami 
cz onkowskimi i instytucjami unijnymi, maj cymi odmienne, a cz sto wr cz 
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sprzeczne preferencje. Pochodn  tych odmienno ci i sprzeczno ci interesów 
by a ambiwalencja w formu owaniu oraz implementacji polityki UE wobec 
pa stw Europy Wschodniej i Kaukazu Po udniowego. Jednak e ambiwalencja 
celów PW umo liwi a przyj cie tej kontrowersyjnej inicjatywy przez 
wszystkie pa stwa cz onkowskie UE. By a bowiem na r k  tym pa stwom, 
które obawia y si  o relacje z Rosj  i jej reakcj  na ingerencj  Zachodu w 
obszar Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw (WNP), ale równie  sprzyja a 
rz dom krajów partnerskich, jak na przyk ad Ukrainie, które swobodnie 
podchodzi y do promowanych przez UE reform w warunkach bardzo 
ograniczonego stosowania zasady warunkowo ci. Co wi cej, realizacja PW 
zbieg a si  z kryzysem finansowym i kryzysem strefy euro, co wzmocni o w 
pa stwach UE poczucie «zm czenia» polityk  rozszerzeniow  i s siedztwa. 
Powa ne problemy gospodarcze dotkn y równie  kraje partnerskie, zw aszcza 
Ukrain , co prze o y o si  na jeszcze mniejsz  motywacj  do wprowadzenia 
reform. Sprzyja o to polityce Rosji, która wspiera a patologiczny system, który 
kszta towa  si  na Ukrainie przez ostatnie wier  wieku i nadal utrudnia 
przeprowadzenie g bokich reform systemowych. Reformy na Ukrainie wci  
id  jak po grudzie i s  na pocz tku drogi do jej demokratyzacji i europeizacji. 
Dlatego te  kanclerz Angela Merkel oficjalnie chwali dzi  Ukrain  za 
dotychczasowe osi gni cia, ale uzale nia pomoc gospodarcz  dla tego kraju od 
sukcesów w deoligarchizacji ukrai skiej gospodarki i polityki, co b dzie 
bardzo trudne, bo oligarchowie s  nadal bardzo mocno reprezentowani 
zarówno w gospodarce, jak i polityce. Oligarch  jest prezydent Ukrainy Petro 
Poroszenko, który obecnie kreuje si  na twardego polityka i zapowiada dalsze 
reformy oraz walk  z wszechobecn  tam korupcj  przy pomocy niedawno 
utworzonego Narodowego Biura Antykorupcyjnego i nowej Policji. 
Jednocze nie do  skutecznie przeciwstawia si  naciskom Putina, który nie 
zrezygnowa  z walki o Ukrain , której gospodarka wci  jest mocno 
powi zana z rosyjsk  gospodark  (Szczerek, 28.10.- 3.11.2015, s. 55-57). 

Z drugiej strony wydaje si , e na przyk ad w Gruzji dostrze ono, i  reformy 
promowane  przez  UE pomaga y  w walce  z  kryzysem.  O ile  EPS i  PW stanowi y  
reakcj  na prozachodnie i prodemokratyczne zmiany we wschodnim s siedztwie, to 
jednak polityka unijna tylko w ograniczonym stopniu przyczyni a si  do konsolidacji 
w krajach partnerskich. W niektórych z nich nast pi  nawet regres w zakresie 
transformacji i demokratyzacji. Dzia ania UE na rzecz europeizacji wschodniego 
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s siedztwa (np. przenoszenia unijnych norm i zasad do lokalnych systemów 
prawnych oraz praktyk administracyjnych) wzmacnia y bowiem instytucje pa stwa 
w warunkach nieskonsolidowanej demokracji, co z kolei przyczynia o si  do 
umacniania autorytaryzmu (mi kkiego) i sprzyja o zbli eniu z Rosj  (Cianciara, 
2014, s. 10-11; Fiszer, 2012; Noutcheva i inni, 2013). 

Cytowany ju  wcze niej Aleksander Milinkiewicz trafnie zauwa a, e: 
«Jakkolwiek kraje obj te programem PW ró ni  si  pomi dzy sob , czy je 
jedno: Europy i europejskich warto ci jest w nich dzisiaj nie wi cej, a coraz 
mniej. Moskwa przeprowadza na naszych oczach pe zaj c  kontrrewolucj  w 
Gruzji, wprowadzi a faktyczn  blokad  Mo dowy, wreszcie usi uje na sta e ju  
zwi za  ze  sob  Bia oru  i  Armeni .  Nie  szcz dz c  rodków  (w  tym  i  
pieni dzy), Rosja kupuje sobie w adz  (i w adze) na obszarze postsowieckim, a 
nawet wp ywa na procesy polityczne w krajach, które, wydawa oby si , znalaz y 
si  ju  poza zasi giem wp ywów Kremla i s  cz onkami UE. Przyczyn  pora ek 
polityki wschodniej UE jest jej niespójno  i niekonsekwencja, co zasadniczo 
odró nia Bruksel  od Moskwy, która z kolei konsekwentnie realizuje jedn  
jasn  strategi : przeciwdzia ania europeizacji i demokratyzacji by ych republik 
sowieckich. Niestety nie tak jeszcze dawno temu ostrze enia o rewan ystowskim 
charakterze polityki Kremla cz sto przyjmowane by y w Europie jako dowód 
rusofobii i wiary w teorie spiskowe. Dzisiejsza sytuacja dowodzi, e obawy te 
by y s uszne. Nieefektywno  dzia a  UE z jednej strony i niedocenianie 
przeciwdzia ania Moskwy z drugiej, skutkuj  odbudow  imperium, tym jedynie 
ró ni cego si  od swego poprzedniego wydania, e komunizm zast pi a 
oligarchia» (Milinkiewicz, 16.10.2013, s. A7).    

Dopiero agresja Rosji na Ukrain , secesja Krymu i jego przy czenie do FR 
oraz zaostrzaj cy si  coraz bardziej kryzys ukrai ski, jak równie  wysoce 
dwuznaczna rola, jak  odgrywa w nim prezydent Rosji sprawi y, e wielu obywateli 
i polityków UE zacz o postrzega  j  w zupe nie nowej perspektywie. Europejskie 
spo ecze stwa – zdecydowanie niezainteresowane integracj  i wyra nie zm czone 
kryzysem gospodarki, finansów i samego euro – sta y si  nagle wiadome faktu, e 
wspólnota nie by a i nie jest tylko magnesem, tudzie  punktem zaczepienia dla 
wi kszo ci protestuj cych na Majdanie. Wspólnota ta oferuje te  – przy tej okazji na 
nowo odkryt  – funkcj  ochronn . Najm odsi, wschodni cz onkowie UE, tj. pa stwa 
ba tyckie i Polska, co prawda bezpo rednio odczuwaj  jej pozytywy, ale towarzyszy 
im niepokój. To, e cz onkostwo w NATO, w kontek cie polityki Putina, uznaj  za 
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strategiczny sukces, wydaje si  do  oczywiste. Przy okazji UE potrafi a dowie  te  
jednomy lno ci i zdolno ci do dzia ania, czego dowodem s  sankcje na o one na 
Rosj  i stosowna pomoc dla Ukrainy. Dzia ania UE budz  jednak e kontrowersje, a 
nawet prowadz  do g bokich podzia ów w ród jej cz onków. Uwa a si  je za zbyt 
s abe lub te  zbyt daleko id ce. W ka dym przypadku – i to jest kluczowym 
argumentem w dyskusji – obecny kryzys na Ukrainie wskazuje na skal  znaczenia 
UE jako uczestnika polityki mi dzynarodowej. Wielu Europejczyków albo nie by o 
tego wiadomych, albo te , co prawda niech tnie, przyzwyczaili si  do ignorowania 
pozaekonomicznych elementów oddzia ywania UE. Nawet je eli obecny kryzys na 
Ukrainie poruszy  sam  UE, jak te  jej obywateli i tym samym wyrwa  ich z 
dotychczasowego letargu, a przy okazji politykom doda  nowej odwagi, ambicji i 
szerszej perspektywy postrzegania wiata, to i tak UE sta  b dzie nadal przed 
konieczno ci  ponownego o ywienia w asnej integracji. Jest to niezb dne, gdy  
dotychczasowe kryzysy naruszy y jej trwa o . Na wielu p aszczyznach stoi ona 
ponadto przed gro b  dezintegracji, czy to w formie brytyjskiego eurosceptycyzmu, 
na granicy wyst pienia z UE, czy te  w formie przepa ci pomi dzy wspólnot  28 
cz onków, a osiemnastk  nale c  do strefy euro (Weber, 2014, s. 341-365). 

Dla Ukrainy i jej prounijnej polityki momentem prze omowym sta  si  
wybuch rewolucji na Majdanie w listopadzie 2013 roku, która zwiastowa a 
koniec lawirowania w adz w Kijowie mi dzy UE a Rosj  i przyj cie kursu w 
kierunku zachodnim, co w konsekwencji doprowadzi o do jawnego konfliktu z 
Rosj  i wojny rosyjsko-ukrai skiej (Meches, 16-17.05.2015, s. 38-39). 

Wspomniana wy ej polityka lawirowania w adz Ukrainy w ca ym 
okresie jej istnienia jako niepodleg ego pa stwa, w literaturze przedmiotu 
okre lana jest te  jako polityka wielowektorowo ci3 ( wider i inni, 2015, s. 
31). Po 1991 roku sta a si  ona niejako oficjaln  doktryn  ukrai skiej polityki 
zagranicznej. Z jednej strony pa stwo ukrai skie chcia o mie  poprawne 
relacje  z  Zachodem,  a  z  drugiej  dobre  stosunki  z  Rosj ,  z  któr  by o  ci lej,  
zw aszcza w sferze gospodarczej, zwi zane. T  strategi  w polityce 
zagranicznej w warunkach geopolitycznych, w jakich znajdowa a si  Ukraina, 
                                                             

3 Polityka wielowektorowo ci oznacza prowadzenie polityki zagranicznej przez dany 
kraj nakierowanej na ró ne o rodki wp ywu w regionie (cz sto o przeciwstawnych celach 
oraz interesach geopolitycznych), która ma na celu zachowanie równowagi pomi dzy 
oddzia ywaniem tych e o rodków na w asn  polityk  wewn trzn  i zagraniczn , ale bez 
wyra nego uprzywilejowania adnego z nich, i usi uj ca czerpa  maksimum korzy ci z 
takiej sytuacji, przy minimalizowaniu ewentualnie wynikaj cych z niej konfliktów. 
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mo na porówna  do «balansowania na linie». Do pewnego stopnie by a ona 
konieczna, gdy  jednoznaczny wybór opcji geopolitycznej powodowa  
pog bianie si  podzia ów politycznych i spo ecznych, przek adaj cych si  na 
podzia y regionalne w kraju. Tymczasem, jak ju  wspomina em, polityka 
wielowektorowo ci nie by a zgodna z nurtami i tendencjami, jakie 
wyst powa y w dwóch s siaduj cych z Ukrain  oraz konkuruj cych o wp ywy 
w tym pa stwie pot nych o rodków geopolitycznych, tj. UE i Rosji. Owe 
nurty i tendencje znajdowa y swój wyraz i znajduj  nadal w polityce integracyjnej 
tych o rodków. W przypadku UE jest to ekspansja integracyjna na Wschód, 
obejmuj ca pa stwa le ce w bezpo redniej strefie wp ywów Rosji, okre lanej 
przez czynniki rosyjskie mianem bliskiej zagranicy. Natomiast w przypadku FR 
jest to (re) integracja obszaru postradzieckiego, który w planach W adimira Putina 
ma stanowi  fundament Unii Euroazjatyckiej. Nie wolno te  zapomina  o jednej 
jeszcze kwestii, która daje tutaj o sobie zna , a mianowicie o polityce globalnego 
hegemona – Stanów Zjednoczonych, dla których jednym z g ównych interesów na 
Ukrainie jest os abienie, a nawet wyeliminowanie wp ywów rosyjskich w tym 
kraju i wprowadzenie go do NATO, czemu sprzeciwia si  wi kszo  ukrai skiego 
spo ecze stwa. Równie  W adimir Putin nie chce ani europeizacji Ukrainy, ani 
obecno ci na Ukrainie Stanów Zjednoczonych. Polityk  Zachodu wobec Ukrainy 
uwa a on za naruszenie geopolitycznej strefy Rosji i zagro enie dla jej 
bezpiecze stwa ( wider i inni, 2015, s. 32; Cianciara i inni, 2015, s. 61-85; 
Ochlawa, 2013). 

Europeizacja oraz potrzeba integracji z UE by a przedmiotem debaty na 
Ukrainie od momentu og oszenia niepodleg o ci w 1991 roku. Szczególnie 
istotne zmiany w debacie na ten temat mia y miejsce w ci gu ostatniej dekady. 
Po Pomara czowej Rewolucji w 2004 roku stopniowo narasta o rozczarowanie 
stanowiskiem UE – brakiem perspektyw cz onkostwa, przy jednoczesnym 
rosn cym rozczarowaniu polityk  wewn trzn  Ukrainy. Odmowa podpisania 
umowy stowarzyszeniowej w listopadzie 2013 roku przyczyni a si  do 
najpot niejszego, licz c od pocz tku niepodleg o ci Ukrainy, kryzysu 
politycznego. Zacz o si  od próby krwawego st umienia protestu spo ecznego 
(listopad 2013–luty 2014 r.), a po prze omie dosz y do w adzy si y deklaruj ce 
orientacj  proeuropejsk  (wybory prezydenckie w maju 2014 r. i parlamentarne w 
pa dzierniku 2014 r.), wybuch  konflikt, oficjalnie nienazywany jednak wojn  ani 
przez Ukrain , ani przez Rosj  (Hniatuk, 2015, s. 26; Andruchowicz, 2014). 
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Mimo ró nych utrudnie , tak wewn trznych, jak i mi dzynarodowych 
prezydent Ukrainy Petro Poroszenko stara si  ju  nie wraca  do polityki 
balansowania Ukrainy mi dzy Rosj  a UE. D y do europeizacji Ukrainy i 
zakotwiczenia jej w systemie euroatlantyckim. W efekcie tego, 21 marca 2014 
r. Ukraina podpisa a cz  politycznej umowy stowarzyszeniowej z UE, a w 
dniu 27 czerwca 2014 roku Ukraina oraz Gruzja i Mo dawia podpisa y umowy 
stowarzyszeniowe wraz z pog bionymi i kompleksowymi umowami o 
wolnym handlu, które maj  na celu zbli enie tych pa stw z UE. Ukrai cy 
licz , e dzi ki temu ulegn  poprawie warunki ich egzystencji, a Ukraina stanie 
si  demokratycznym pa stwem, które w dalszej perspektywie zostanie przyj te 
do UE. Czy tak si  stanie? Dzi  trudno to przewidzie , gdy  b dzie to zale a o 
od wielu czynników, przede wszystkim od samych Ukrai ców i ich 
konsekwencji w wysi kach na rzecz budowy, suwerennej i demokratycznej 
Ukrainy oraz od przychylnego stanowiska UE i Rosji wobec tych wysi ków. 
Te za  nie s  dzi  tak jednoznaczne. Niew tpliwie b dzie to proces 
d ugotrwa y, a jego g ówne koszty b d  musieli ponie  obywatele, gdy  
Ukraina jest bankrutem, a jej gospodarka znajduje si  w katastrofalnym stanie. 
Potrzeba – moim zdaniem – co najmniej dwudziestu lat i 80-120 mld dolarów 
kredytów, aby j  odbudowa  i zarazem przygotowa  do wspó pracy z 
pa stwami nale cymi do UE. To mo e jednak doprowadzi  do napi  i 
konfliktów spo ecznych, które b dzie podsyca a Rosja, gdy  tak atwo nie 
zrezygnuje ona z Ukrainy. Moskwa b dzie broni a przestrzeni postradzieckiej, 
któr  uwa a za wy cznie rosyjsk  stref  wp ywów, przed instalowaniem si  
tam wp ywów ameryka skich czy te  unijnych. Na Ukrainie ju  dzi  nastroje 
antyrosyjskie nie s  tak powszechne, jak w latach 2013-2014 i zwolenników 
porozumienia z Moskw  jest tam ca kiem sporo. Pojawiaj  si  tam ju  g osy 
zw tpienia «a po co nam to by o?» W takich warunkach nie mo na wykluczy  
rozpadu Ukrainy – rozpadu wielop aszczyznowego – dezintegracji pa stwa, 
narodu oraz spo ecze stwa. Ukraina nie mo e te  liczy  na hojno  UE, gdy  
jej sytuacja finansowa dzi  nie napawa optymizmem i nie sprzyja szybkiemu 
w czeniu Ukrainy do unijnego obiegu gospodarczego. W UE, w szczególno ci 
w ród pa stw tzw. starej UE i mniejszych krajów rodkowoeuropejskich panuje 
du y sceptycyzm i wstrzemi liwo  w ocenie mo liwo ci integracyjnych 
Ukrainy. Co wi cej, Ukraina wci  trawiona przez wszechogarniaj c  korupcj  i 
b d ca w g bokim kryzysie gospodarczym w rodowisku mi dzynarodowym, 
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zw aszcza na Zachodzie, ma nisk  wiarygodno . Sytuacj  pogarsza kryzys 
imigracyjny i zwi zane z nim olbrzymie koszty, które ponosi UE (Szczerek, 
28.10.-3.11.2015, s. 57). 

Perspektywa cz onkostwa w UE dla pa stw Europy Wschodniej, a 
zw aszcza Ukrainy jest ju  od d u szego czasu stale podejmowanym tematem w 
UE, a szczególnie w Polsce, która jako jedyny kraj cz onkowski konsekwentnie 
opowiada si  za akcesj  Ukrainy do UE. Najcz ciej podkre la si  dramat 
swoistego «b dnego ko a»: z jednej strony pa stwa regionu potrzebuj  
perspektywy europejskiej do intensyfikacji reform, z drugiej strony – 
niewystarczaj ce reformy lub ich brak s  powodem, dla którego pa stwa UE nie 
chc  przyzna  im perspektywy akcesyjnej. Oczywi cie, brak adekwatnych 
reform gospodarczych i politycznych to nie jedyny powód unijnej ostro no ci. 
Równie wa n  przyczyn  jest obawa przed reakcj  Rosji. Dzi  nie ulega 
w tpliwo ci, e rosyjska agresja na Krymie i na wschodzie Ukrainy tylko 
umocni a te obawy. wiadcz  o tym coraz liczniejsze dzi  g osy, m. in. w 
Niemczech wskazuj ce, e o przysz o ci pa stw na obszarze proradzieckim, 
tak e Ukrainy nie mo na dyskutowa  bez udzia u Rosji. A przewodnicz cy 
Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker niedawno powiedzia  wprost, e 
Ukraina musi znów zacz  porozumiewa  si  z Rosj  (Cianciara, 2014, s. 158). 

Z Rosj  musz  te  rozmawia  UE i Stany Zjednoczone, aby jak najszybciej 
po o y  kres konfliktowi na Ukrainie i zapewni  bezpiecze stwo Europie. Kryzys 
bowiem na Ukrainie, za wybuch którego g ówn  odpowiedzialno  ponosi Rosja, 
cho  nie bez winy jest te  UE, dzi  powa nie zagra a bezpiecze stwu Europy i 
hamuje proces budowy multipolarnego adu globalnego. Co wi cej, kryzys ten i 
agresja Rosji na suwerenn  Ukrain , tak jak agresja Stanów Zjednoczonych na Irak 
w 2003 roku, prowadz  do rozbicia solidarno ci, podzia ów i nieporozumie  mi dzy 
pa stwami nale cymi do NATO i UE. Ulegaj  te  rozlu nieniu stosunki UE i 
Stanów Zjednoczonych, które do tej pory stanowi y fundament bezpiecze stwa i 
wspó pracy mi dzynarodowej. To co aktualnie dzieje si  na Ukrainie, a tak e w 
Syrii, stanowi test dla UE i NATO i w ogóle dla pa stw Zachodu. Pokazuje, na ile s  
one spójne i gotowe do wspó pracy oraz czy potrafi  prowadzi  wspóln  polityk  i 
mówi  jednym g osem. Niestety, test ten dla UE i NATO oraz jej poszczególnych 
pa stw jest niepomy lny. Mamy do czynienia z kryzysem UE i NATO, który 
wzmacnia Rosj  i jej prezydenta. W adimir Putin robi wszystko, by omija  UE i 
NATO i woli rozmawia  z ka dym krajem osobno i odnosi tu sukcesy 
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dyplomatyczne oraz propagandowe. Moskwa za  straszy wiat now  wojn  
wiatow  i w ten sposób powstrzymuje Zachód przed udzieleniem pomocy 

militarnej ofiarom rosyjskiej agresji (Czech, 9.03.2015, s. 10; Fiszer, 2015, s. 1-10; 
Bielecki, 22.05.2015, s. A8). 

Z drugiej strony, bior c pod uwag  fakt, e we wspó czesnym wiecie, 
w którym decyduj  twardo definiowane interesy pa stw, zw aszcza mocarstw, 
trzeba si  z nimi liczy . Tym bardziej, e dzi  nadal du  przydatno  
eksplanacyjn  w badaniu rzeczywisto ci mi dzynarodowej zachowuje 
paradygmat realistyczny, który dowodzi, e wiat wspó czesny szybko si  
zmienia i na naszych oczach powstaje nowy ad mi dzynarodowy, w którym 
g ówn  rol  zaczynaj  odgrywa  tzw. mocarstwa wschodz ce, zaliczane do 
grupy BRIC, tj. Brazylia, Rosja, Indie oraz Chiny. W przeciwie stwie do Stanów 
Zjednoczonych i UE, kryzys finansowo-gospodarczy nie os abi  a  tak mocno 
potencja u ekonomicznego strefy BRIC. Pomimo zauwa alnego, zw aszcza w roku 
2008, za amania g ównych wska ników makroekonomicznych oraz wyhamowania 
ich wzrostu w latach kolejnych, kraje te wci  stanowi  ewenement na skal  
wiatow  je eli chodzi o wzrost gospodarczy. Wed ug ekspertów trend ten 

utrzyma si  jeszcze przez kilka dziesi cioleci, co ostatecznie pozwoli krajom 
BRIC – ze szczególnym wskazaniem na Chiny – zaj  dotychczasow  pozycj  
gospodarcz  rozwini tych pa stw wiata zachodniego. Wpadaj c w coraz to 
wi ksz  spiral  d ugu publicznego trac  one bowiem swoj  ledwie widoczn  
ju  dominacj . Wed ug prognoz na rok 2050 lista krajów z najwy szym PKB 
b dzie wygl da  nast puj co: Chiny, USA, Indie, Brazylia, Meksyk oraz 
Rosja. Kraje grupy BRIC zajmuj  dzi  oko o 25% powierzchni Ziemi, któr  
zamieszkuje 40% ludno ci wiata, a ich PKB wynosi oko o 3/5 produktu 
krajowego Stanów Zjednoczonych, ale po zastosowaniu wska nika parytetu 
si y nabywczej ju  nieznacznie go przekracza. Ich potencja  jest tak du y, e 
wed ug ró nych prognoz na najbli sze lata kraje strefy BRIC b d  zajmowa  4 
z 6 miejsc pod wzgl dem wielko ci PKB na wiecie. G ównymi atutami 
Brazylii jest rozwini ta produkcja rolna i dynamiczny rozwój pozosta ych 
sektorów, Rosji – zasoby surowców, Indii – pr ny sektor us ug oraz wysokich 
technologii oraz Chin – tania i dobrze wykszta cona si a robocza oraz 
rozwijaj cy si  przemys , eksport i budownictwo. Kryzys gospodarczy 
przyspieszy  proces przemieszczania si  ekonomicznego rodka ci ko ci w 
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kierunku pa stw rozwijaj cych si , za  szczególnie do krajów strefy BRIC 
(Mroziewicz, 2014, s. 14-17; Karpienia, 2013, s. 192-217). 

W zwi zku z powy szym, zgadzam si  z Ryszardem Zi b , który pisze: «Jest 
wi c kwesti  strategicznego wyboru, przed jakim stoi Zachód. Czy samodzielnie, a 
do tego spychaj c Rosj  na pozycj  podrz dn , jest w stanie sprosta  wyzwaniom 
bie cym, jakie stwarza konflikt bliskowschodni i przybieraj cy na sile 
fundamentalizm islamski, a przede wszystkim czy zdo a podj  d ugofalowe 
wyzwanie, jakie niesie wzrost znaczenia Chin czy Indii. Paradoksalnie kryzys 
ukrai ski powinien u wiadomi  wszystkim zaanga owanym podmiotom 
zewn trznym, e porozumienie si  Zachodu z Rosj  w sprawie Ukrainy mo e mie  
prze omowe pozytywne znaczenie dla ca ego globalnego adu mi dzynarodowego» 
(Zi ba, 2014, s. 39-40; Ku niar, 2014, s. 41-56; Góralczyk, 2014). 

Chcia bym tutaj przypomnie  tez  sformu owan  ju  w 1992 roku przez 
Zbigniewa Brzezi skiego, który pisa  wówczas, e najwa niejszym aspektem 
relacji Zachodu z Rosj  jest stabilno  i niepodleg o  Ukrainy. A dwadzie cia 
lat pó niej, w 2012 roku podkre la , e Rosja bez Ukrainy przesta a by  
imperium, natomiast z podporz dkowan  sobie Ukrain , na powrót imperium 
si  staje (Van Herpen, 2014, s. 247-249). 

Walka Rosji o Ukrain  i aneksja Krymu zdestabilizowa y rodowisko 
mi dzynarodowe, a cz  pa stw w Europie po raz pierwszy od zako czenia 
zimnej wojny dostrzega gro b  rosyjskiej agresji. Jest to sytuacja niepokoj ca 
dla Europejczyków, którzy obdarzeni kilkoma dekadami pokoju wykluczyli ju  
mo liwo  konfliktu zbrojnego na naszym kontynencie. Nale y dzi  jak 
najszybciej przyj  wspóln  strategi , aby zabezpieczy  Europ  i wiat przed 
imperialnymi zakusami prezydenta Rosji, który – jak ju  pisa em chce 
przywróci  Rosji pozycj  globalnego mocarstwa oraz odzyska  wp ywy na 
terenach postsowieckich, tworz c w tym celu Uni  Euroazjatyck , maj c  
zarazem ograniczy  wp ywy UE i Stanów Zjednoczonych w Europie i na 
wiecie. W adimir Putin ju  od dawna prowadzi agresywn  polityk  na rzecz 

odbudowania radzieckiego (rosyjskiego) imperium. Marzy mu si  ponowne 
przy czenie krajów, które po rozpadzie ZSRR wymkn y si  spod kontroli 
Kremla. Na celowniku by y ju  Czeczenia, Gruzja, Bia oru , Armenia, a teraz 
Ukraina. Naruszona zosta a terytorialna integralno  suwerennego pa stwa, 
z amano zasady Karty Narodów Zjednoczonych i Aktu Ko cowego KBWE 
oraz podstawowe zasady prawa mi dzynarodowego. W wietle prawa 
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mi dzynarodowego przy czenie wchodz cego w sk ad terytorium Ukrainy 
Pó wyspu Krymskiego (Krymu) do FR nale y kwalifikowa  jako aneksj , tj. 
nielegalne nabycie terytorium innego pa stwa w drodze u ycia i/lub gro by 
u ycia si y zbrojnej. FR naruszy a te  swoje zobowi zania prawne wobec ca ej 
spo eczno ci mi dzynarodowej (Opinia Doradczego Komitetu...). De facto 
zburzony zosta  ca y dotychczasowy ad mi dzynarodowy. Kolejnymi ofiarami 
jego polityki mog  by  kraje nadba tyckie (Nowak, 2014; Wójcik, 1-
6.01.2015, s. 22-24; Potocki, 20-22.03.2015, s. A8-A9). Jak pisze wybitny 
znawca Rosji, profesor Richard Pipes, dzia ania Putina s  racjonalne w 
kontek cie rosyjskiej historii, bo Rosjanie lubi  silnych przywódców, a on t  
rol  znakomicie wype nia. W ich optyce «tylko Rosja sprzeciwiaj ca si  
Stanom Zjednoczonym pozostaje wielkim mocarstwem. Rosjanie mog  by  
g odni, ale dopóki maj  poczucie mocarstwowo ci, wszystko jest w porz dku» 
(Potocki, 20-22.03.2015, s. A8). 

Nale y wi c dzi  uczyni  wszystko, aby NATO i UE by y aktywnymi 
podmiotami na arenie mi dzynarodowej i odgrywa y istotn  rol  w budowie 
nowego adu mi dzynarodowego, w którym Europa i Stany Zjednoczone powinny 
by  g ównymi filarami. W tym celu niezb dna jest jedno  i wspó praca 
wszystkich pa stw nale cych do UE i NATO, a zw aszcza RFN i Francji. 
Niezb dna te  jest dalsza wspó praca UE i Stanów Zjednoczonych oraz UE i 
NATO. Je li za  nie zostanie ona zintensyfikowana, to system euroatlantycki utraci 
swoje znaczenie i przestanie by  gwarantem bezpiecze stwa Zachodu. Wobec 
bankructwa dotychczasowej polityki wschodniej UE, trzeba te  wypracowa  nowy 
kszta t wspó pracy oraz polityki UE i NATO wobec Rosji oraz przyj  now , 
dalekowzroczn  transatlantyck  strategi  wobec tego kraju (Krzemi ski, 30.07-
5.08.2014, s. 43-45). 

* * * 

Okres rz dów W adimira Putina, de facto niekoronowanego w adcy 
najwi kszego pa stwa na wiecie, to lata obietnic i rozbudzonych nadziei na 
stopniow  popraw  bytu materialnego Rosjan i przywrócenie Rosji statusu 
supermocarstwa. Polityk  Putina mo na okre li  jako pragmatyczn , 
odidealizowan  i konsekwentnie zmierzaj c  do wyznaczonego celu. Swoimi 
wypowiedziami, zw aszcza krytycznymi wobec Zachodu, Putin trafia  w 
narodowo patriotyczne nastawienie przeci tnego Rosjanina. «Rosja podnios a 
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si  z kolan!», «Rosja znów zwyci a!» – to popularne, putinowskie has a, 
które przynios y mu spo eczne poparcie i akceptacj  jego polityki wewn trznej 
i zagranicznej. Bardzo szybko, wraz z rosn c  pewno ci  siebie W adimir 
Putin – i rosyjskie elity w adzy – kreuj c Rosj  na samodzielny i równie 
wp ywowy co Stany Zjednoczone podmiot stosunków mi dzynarodowych, 
umocni  swoj  pozycj  jako przywódca pa stwa i narodu rosyjskiego. Sta  si  
najpopularniejszym politykiem w Rosji i budz cym respekt na ca ym wiecie. Po 
aneksji Krymu i jego przy czeniu do FR w marcu 2014 roku popularno  
W adimira Putina w Rosji wzros a z 60 do 85%, a po militarnym zaanga owaniu 
si  Rosji w syryjskim konflikcie jesieni  2015 roku przekroczy a a  90%. Nie 
ulega w tpliwo ci, e pod w adz  Putina Rosjanie «odzyskali poczucie dumy 
narodowej», a Rosja odbudowa a swój autorytet na arenie mi dzynarodowej, 
której dzi  – tak jak kiedy  Zwi zku Radzieckiego – obawia si  ca y wiat 
(Portnikow, 2008, s. 114-123; Piek o, 2009; Kono czuk, 2007; Gessen, 2012). 

Europejskie nadzieje, e Rosja mo e by  partnerem UE w walce o nowy, 
wielobiegunowy wiat oparty na prawie mi dzynarodowym, okaza y si  w dobie 
rz dów Putina p onne. Poparcie dla multilateralizmu oraz wielobiegunowo ci 
stanowi o po prostu taktyczn  bro  Moskwy w walce z hegemoni  ameryka sk . 
W rzeczywisto ci w sferze polityki zagranicznej Rosj  cechuje instynkt bardziej 
ameryka ski ni  europejski. Wierzy ona w si  unilateralizmu oraz 
niepohamowane d enie do zaspokojenia interesu narodowego. Dla Putina 
suwerenno  nie jest prawem i nie oznacza miejsca w ród Narodów 
Zjednoczonych. Dla Putina suwerenno  oznacza mo liwo ci. Implikuje 
niezale no  gospodarcz , si  militarn  oraz to samo  kulturow . W s owniku 
Putina «mocarstwo suwerenne» to synonim «wielkiego mocarstwa». Podczas 
gdy UE powsta a w odpowiedzi na zagro enia ze strony nacjonalizmu i 
katastrofalnej rywalizacji mi dzy europejskimi pa stwami narodowo ciowymi w 
pierwszej po owie XX wieku, to obecna polityka zagraniczna Rosji jest 
odpowiedzi  na zagro enia ze strony polityki postnacjonalistycznej oraz 
problemy wynikaj ce z rozpadu Zwi zku Radzieckiego, z czym Putin i miliony 
Rosjan nie mog  pogodzi  si  do dnia dzisiejszego. Koszmary Europy maj  swe 
ród o w tragicznych do wiadczeniach lat trzydziestych XX wieku. Koszmarom 

Rosji kszta t nada y do wiadczenia rosyjskie z lat osiemdziesi tych i 
dziewi dziesi tych XX wieku. UE za g ówne ród o niestabilno ci w Eurazji 
uwa a a i uwa a nadal brak demokracji. Natomiast Rosja odwrotnie, uwa a, e 
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s abe demokracje oraz zachodnia polityka eksportowania demokracji s  
g ównymi przyczynami braku stabilno ci w obszarze poradzieckim. 
Nieuniknione wi c by o wcze niej czy pó niej starcie tych dwóch 
kontrastuj cych ze sob  pogl dów na ad europejski w XXI wieku (Krastev, 
2009, s. 85-102; Asmus, 01-02.2008, s. 46-64; Fiszer, 2013, s. 112-134). 

Jak czytamy w znakomitej pracy na temat Rosji pod rz dami Putina, 
której autorem jest brytyjski korespondent Luke Harding: «Ekspansjonizm 
Putina stanowi dzisiaj zapewne najwi ksze wyzwanie dla Zachodu, a 
zw aszcza dla UE, od zako czenia zimnej wojny. Po pi ciu czy sze ciu latach 
zaprzeczania Bia y Dom przyznaje, e jego próby «resetu» stosunków z Rosj  
nie powiod y si . W unijnych ministerstwach spraw zagranicznych, 
akademiach wojskowych i o rodkach analitycznych jest jasne, e potrzebne s  
nowe strategie radzenia sobie z agresywn  Rosj . S owem kluczem nie jest ju  
«zaanga owanie» – chocia  Europejczycy nie zrezygnowali z dialogu. Poj cie, 
które na nowo nabiera podstawowego znaczenia w naszych czasach, pochodzi 
z wczesnych lat zimnej wojny: to «powstrzymanie» (Harding, 2014, s. 342). 

Rozpad ZSRR w 1991 roku, który przyspieszy  procesy integracyjne w 
Europie, zarazem zmniejszy  obszar panowania rosyjskiego, a to sprawi o, e 
imperium rosyjskie de facto przesta o istnie . Z tym za  nie mog y pogodzi  
si  rosyjskie partie nacjonalistyczne i politycy na czele z W adimirem Putinem, 
zaliczani do tzw. homosowietikusów, czyli ludzi radzieckich, t skni cych za 
Zwi zkiem Radzieckim i jego super mocarstwowym statusem na arenie 
mi dzynarodowej (Nowak, 2014). T sknoty te, a zarazem cele polityki 
mi dzynarodowej W adimira Putina trafnie prezentuje Andrzej Nowak, pisz c, e: 
«Wielkie Pa stwo – podkre lenie naturalnego charakteru jego geopolitycznej 
jedno ci i zarazem ci g o ci jego historycznej tradycji, od IX do XXI wieku; 
uznanie centralnego w tej tradycji miejsca ZSRR, szczególnie w jego apogeum 
z okresu zwyci stwa w Wielkiej Wojnie Ojczy nianej (od paktu Ribbentrop-
Mo otow do Ja ty); uwypuklenie ci g ego zagro enia zewn trznego, które 
sprowadza na Wielkie Pa stwo okresy Wielkiej Smuty, a wreszcie wskazanie 
potrzeby mobilizacji patriotycznej, która pod przewodnictwem m drego 
przywódcy prowadzi do odrodzenia Wielkiego Pa stwa i jego globalnego 
znaczenia – oto w najwi kszym skrócie te motywy, które sk adaj  si  na 
syntez , do której zdaje si  zmierza  oficjalna edukacja historyczna Rosji 
Putina» (Nowak, 2014, s. 203). 
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Jak ju  wspomina em, W adimir Putin jest niesamowicie popularny 
w ród Rosjan i jego g ównym celem b dzie t  popularno  utrzyma  jak 
najd u ej. Nie utrzyma jej przy pomocy cudu gospodarczego, ba na taki w 
Rosji si  dzi  nie zanosi, zw aszcza przy cenach ropy naftowej 48 dolarów za 
bary k  i spadaj cych na wiecie cenach gazu ziemnego, g ównego towaru 
eksportowego Rosji, wr cz przeciwnie, grozi jej bankructwo i by  mo e 
rozpad. Zatem b dzie chcia  j  utrzyma  si  lub jako wódz armii. Najlepiej 
zwyci skiej, ale mo e i atakowanej przez «zdradziecki Zachód». Dzi  nikt 
takiej wojny nie chce, ale w przysz o ci mo e by  ró nie i dlatego UE musi si  
liczy  z tak  mo liwo ci  i by  do niej odpowiednio przygotowan . To dzisiaj 
najwa niejsze wyzwanie dla UE i ca ego Zachodu. Jak podkre la bowiem 
Siergiej Kowalow4: «Bo Putin nie ma wyj cia. Nie mo e zawróci . (…) 
Pu kownik Putin zacz  budowa  pion w adzy tak, jak go wychowano w 
ZSRR. I zabra  si  do tego, jak przysta o na oficera operacyjnego. Zacz  
szuka  wrogów. W adza absolutna nie mo e si  obej  bez wrogów 
zewn trznych i wewn trznych. Putin nie ma drogi odwrotu. A z nim nie 
sposób si  porozumie » (Stasi ski, 7-8.11.2015, s. 32-33). 

Dla Rosji najbardziej bolesna by a utrata Ukrainy, najwi kszego kraju 
pod ka dym wzgl dem w Europie Wschodniej. Ukraina, podobnie jak 
pozosta e kraje Europy rodkowo-Wschodniej, dla ZSRR stanowi a zaplecze 
surowcowe i rynek zbytu dla radzieckiego przemys u. Rosja dlatego d y a i 
nadal d y do przekszta cenia Ukrainy w federacj , co ma u atwi  jej wp yw 
na polityk  zarówno wewn trzn , jak i zagraniczn  Ukrainy. Dla Rosji stosunki 
z Ukrain  s  kluczowe z racji bliskich wi zi historycznych, politycznych, 
gospodarczych i kulturowych (Stryjek, 2014; Hrycak, 2000; Nowak, 2008, s. 82-
88). Na przyk ad pod wzgl dem potencja u gospodarczego, demograficznego, 
militarnego i strategicznego, a tak e znaczenia i rangi w ZSRR Ukraina 
zajmowa a drug  po Rosji pozycj  w ród radzieckich republik zwi zkowych. 
Jak pisze rosyjski politolog Dmitrij Furman, Ukraina uformowa a si  w ZSRR 
jak «motyl w kokonie» ( wider i inni, 2015, s. 23), a ukrai ski poeta i polityk 
Petro Osadczuk podkre la, e Ukraina wysz a ze Zwi zku Radzieckiego, ale 
Zwi zek Radziecki nie wyszed  z Ukrainy ( wider i inni, 2015). 

                                                             
4 Siergiej Kowalow – ur. w 1930 roku na Ukrainie, z wykszta cenia biofizyk. S ynny 

dysydent i obro ca praw cz owieka, w czasach ZSRR wi zie  agrów. 
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Ponadto Ukraina ma du y potencja  destabilizowania i wp ywania na 
uk ad si  nie tylko w skali Europy Wschodniej, ale równie  ca ego obszaru 
poradzieckiego. W zwi zku z tym jest ona wa na z punktu widzenia 
ogólnoeuropejskich interesów FR. Dlatego, gdy w lutym 2014 roku obalono tam 
przychylnie nastawionego do Rosji Wiktora Janukowycza, Moskwa ruszy a do 
kontrataku, aby nie dopu ci  do podpisania umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z 
UE i uniemo liwi  w ten sposób ewentualn  akcesj  tego pa stwa do Wspólnoty, 
a pó niej do NATO. Rosja obawia si  bowiem, e dalsze poszerzanie UE, a 
tak e NATO doprowadzi do os abienia jej wp ywów nie tylko w Europie 

rodkowo-Wschodniej, ale w ogóle w ca ym wiecie i uniemo liwi odbudow  
rosyjskiego imperium, które w planach W adimira Putina ma sta  si  wa nym 
elementem (filarem) kszta tuj cego si  dzi  nowego multipolarnego adu 
globalnego (Dadak, 11-12.2014, s. 160-169; Ku niar, 2014, s. 41-56). 

Notabene, w literaturze przedmiotu wyst puj  ró ne, cz sto skrajnie 
rozbie ne scenariusze i prognozy co do przysz o ci Rosji i jej roli na wiecie. Z 
jednej strony istniej  prognozy zak adaj ce, e Rosja rozpadnie si  i nie b dzie 
odgrywa a du ej roli na arenie mi dzynarodowej, a z drugiej strony zalicza si  
j  do nowych, wschodz cych pot g (BRIC), które b d  filarami przysz ego 
porz dku globalnego (Gieorgica, Ol dzka, 2013, s. 292-323; K osi ski, 2010). 

Do niedawna na tego typu spekulacjach korzysta a Rosja, o wspó prac  z 
któr  po 2001 roku zabiega y Stany Zjednoczone, UE, Turcja, a tak e Chiny. 
Tymczasem Rosja pod rz dami W. Putina stara a si  odzyska  mocarstwow  
pozycj  na wiecie i wp ywy na Ukrainie, Bia orusi i w innych krajach 
proradzieckich, równie  w Europie rodkowej i Po udniowej coraz silniej 
szanta uj c je oraz ca  UE broni  energetyczn . Rosja próbowa a wykorzysta  
s abn c  w tym czasie na arenie mi dzynarodowej pozycj  Stanów 
Zjednoczonych, które w latach 2001-2014 uwik a y si  w kosztowne wojny w 
Afganistanie i Iraku, które doprowadzi y do animozji w onie NATO i UE oraz do 
os abienia sojuszu euroatlantyckiego. Z drugiej strony, Rosja, tak jak kiedy  
Zwi zek Radziecki wci  jest tylko pot g  nuklearn  na «glinianych», 
gospodarczych nogach. Sankcje gospodarcze oraz spadek ceny ropy naftowej i 
gazu spowodowa y, e Rosja dzi  stoi w obliczu ogromnych problemów 
gospodarczych, które mog  doprowadzi  do pot nego kryzysu spo eczno-
politycznego i odsuni cia W adimira Putina od w adzy lub zmusz  go do podj cia 
wspó pracy z UE oraz Stanami Zjednoczonymi i zako czenia wojny na Ukrainie. 
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Prognozy dotycz ce przysz o ci Rosji i jej roli w budowie nowego adu 
wiatowego s  dzi  bardzo trudne do obiektywnego opracowania, bowiem 

polityka zagraniczna tego pa stwa zawsze s abo poddawa a si  wymogom 
uwarunkowa  zewn trznych i niemal zawsze by a pochodn  polityki 
wewn trznej. Wektory aktywno ci mi dzynarodowej Rosji by y z regu y 
wzmocnieniem, uzupe nieniem i kontynuacj  dzia a  podejmowanych przez jej 
przywódc  w ramach funkcjonuj cego systemu politycznego. Jej g ównym 
celem by o i jest nadal uzyskanie okre lonych efektów wewn trz samego 
systemu, a efekty uzyskane w jego otoczeniu traktowane s  w sposób s u ebny. 
Dzi  takim celem dla Putina jest zachowanie popularno ci w ród coraz 
bardziej spauperyzowanego i niezadowolonego spo ecze stwa rosyjskiego oraz 
utrzymanie w adzy za wszelk  cen  w swoich r kach. Sytuacja obecna w Rosji 
i Putina przypomina t  z pocz tków XX wieku, kiedy zacofany i opó niony w 
rozwoju gospodarczym kraj, w którym narasta o rewolucyjne wrzenie, car 
Miko aj II próbowa  ratowa  poprzez sprowokowanie wojny z Japoni  (1904-
1905), a co dla niego i Rosji ostatecznie sko czy o si  katastrof  w 1917 roku. 

Dzi  W adimir Putin nie chce dopu ci  do tego, by Rosja powtórzy a los 
Zwi zku Radzieckiego i za wszelk  cen  chce przywróci  jej miejsce na 
globalnej scenie. Z tej perspektywy Ukraina jest dla W. Putina wielkim 
wyzwaniem, gdy  jak trafnie zauwa a Adam D. Rotfeld: «Je li powiedzie si  
tam ustrojowa transformacja, ustanowione b d  rz dy prawa, decentralizacja i 
demokracja, to w przestrzeni postsowieckiej powstanie nie tylko nowy punkt 
odniesienia i nowa konfiguracja, ale te  wielu Rosjan uwierzy, e zmiana na 
lepsze jest mo liwa w ich kraju. Przyk ad z Kijowa b dzie zara liwy. (…) To, 
e ulica mo e pokaza  czerwon  kartk  tym, którzy sprawuj  w adz , jest w 

Moskwie postrzegane jako wi ksze zagro enie ni  tak cz sto komentowana 
geopolityka czy geostrategia» (zob. w: Wiele ski, 14-15.02.2015, s.18). 

Aneksja Krymu i wojna Rosji z Ukrain  poci gn y za sob  dalsz  
polaryzacj  pa stw Europy rodkowo-Wschodniej, gdzie dzi  sytuacja jest 
zupe nie inna ni  by a 11 lat temu, a to z kolei nie jest bez znaczenia dla ca ej 
UE i jej przysz o ci, która stoi pod znakiem zapytania. Podczas gdy Polska 
postrzega a ten konflikt w kategoriach «twardego» bezpiecze stwa, z 
naciskiem na zagro enie militarne, to dla Czech, W gier i S owacji g ównym 
wyzwaniem by a przysz o  ich wspó pracy gospodarczo-energetycznej z 
Rosj . Ju  dawno nie funkcjonuje tutaj ani tzw. Trójk t Wyszehradzki, ani 
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Trójk t Weimarski a polityka zagraniczna premiera Orbana na W grzech 
pokazuje, e model liberalnej demokracji mo e zosta  w rodku unijnej Europy 
zanegowany. Czechy i S owacja, podobnie jak W gry ci  dzi  ku Rosji i 
dogaduj  si  z W adimirem Putinem. Litwa od 1 stycznia 2015 roku przyst pi a do 
strefy euro i ma fatalne stosunki z Polsk , która bezpowrotnie straci a szans , aby 
sta  si  liderem Europy rodkowo-Wschodniej (Janicki, W adyka, 28.01.-
3.02.2015, s. 13-15.). Co wi cej, wzmocnienie pozycji Polski dzi ki jej 
aktywno ci i wspó pracy z krajami Europy rodkowo-Wschodniej mog o te  
by  wa nym atutem w kszta towaniu jej relacji z europejskimi pot gami, 
g ównie z Niemcami i Francj , a tak e z Rosj . T  szans  zmarnowa  
ówczesny minister spraw zagranicznych RP Rados aw Sikorski, dla którego 
g ównym kierunkiem sta a si  UE, ze szczególn  rol  Niemiec. Og oszenie 
przez ministra R. Sikorskiego ko ca tzw. «polityki jagiello skiej» przyj te 
zosta o jako rezygnacja z aktywnej polityki w Europie rodkowo-Wschodniej i 
odwrócenie si  od mniejszych graczy na rzecz zacie niania relacji z Niemcami 
i Francj  (Ukielski, 2010, s. 364-364; Priorytety polskiej…). 

Z drugiej za  strony, jak trafnie pisze cytowany ju  Luke Harding: 
«Dwadzie cia pi  lat po tym, jak w czerwcu 1989 roku Solidarno  w Polsce 
zmiot a rz dz cych komunistów w wyborach, które zmieni y oblicze Europy, 
podzia y mi dzy Wschodem a Zachodem rysuj  si  wyra niej ni  
kiedykolwiek wcze niej. Polska, Czechy i W gry s  w NATO od 15 lat, a w 
UE od dekady, wraz z pa stwami ba tyckimi. W tym okresie wszystkie te kraje 
kwitn . To prawdziwe historie sukcesu – pod wzgl dem rozwoju 
demokratycznego, gospodarczego, instytucjonalnego. Ale poza unijne by e 
republiki upad ego Zwi zku Radzieckiego to zupe nie inna, mniej szcz liwa 
historia. Cofaj  si  w rozwoju. Represyjny sposób dzia ania Rosji s u y jako 
szablon dla innych regionalnych przywódców, w tym dla Janukowycza, przed 
jego obaleniem» (Harding, 2014, s. 341; Wojnicki, 2014, s. 7-19). 

Obecna polityka zagraniczna W adimira Putina – moim zdaniem – jest 
krótkowzroczna i przyniesie Rosji jeszcze wi ksz  izolacj  nie tylko w Europie, 
ale równie  na ca ym wiecie. Przyspieszy, wbrew oczekiwaniom Moskwy, 
tworzenie si  wrogiego Rosji, nowoczesnego pa stwa i narodu ukrai skiego, które 
w przysz o ci mo e pe ni  rol  lidera w Europie rodkowo-Wschodniej i sta  si  
wzorem dla Bia orusi czy Mo dawii, a tak e innych pa stw poradzieckich. 
Trudno ci gospodarcze, które pot guje awanturnicza polityka Rosji, mog  – jak 
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ju  pisa em – doprowadzi  do powa nego kryzysu politycznego w tym kraju na 
miar  tego, który dotkn  Zwi zek Radziecki w drugiej po owie lat 80. XX wieku i 
wraz z wojn  w Afganistanie w latach 1979-1989 przyspieszy  jego rozpad w 1991 
roku. Nie jest to wi c wymarzona perspektywa dla Rosji, ale nie napawa to te  
optymizmem, je li idzie o UE i jej przysz o , która – jak ju  wspomina em – stoi 
pod wielkim znakiem zapytania. Nie nale y bowiem wykluczy , e Rosja rozp ta 
pod byle pretekstem wojn  na du  skal  w Europie, która mo e doprowadzi  do 
rozpadu UE. 

Zako czenie. Rok 2014, a zw aszcza wydarzenia na Ukrainie, Bliskim 
Wschodzie i w Afryce Pó nocnej dobitnie u wiadomi y Europie, e koniec historii, w 
który uwierzono po upadku muru berli skiego i rozpadzie ZSRR by  z udzeniem. 
Triumfalizm i nadzieja na «wieczny pokój» sko czy y si , a wiara w stopniow  lecz 
nieuchronn  demokratyzacj  kolejnych pa stw i spo ecze stw zosta y mocno 
nadw tlone. W wietle dramatycznych wydarze  w Kijowie, na Krymie i w 
Donbasie, a tak e w Syrii, Iraku i Pary u, wyra nie uwidoczni y si  te  liczne 
mankamenty UE oraz uleg  os abieniu jej presti  na wiecie. Jedena cie lat po 
wielkim rozszerzeniu UE na Wschód, pokój i bezpiecze stwo Europy i wiata s  
dzi  powa nie zagro one. Niepokój budz  dzi  zw aszcza takie zjawiska i procesy, 
jak: podwa anie wiarygodno ci porozumie  rozbrojeniowych, w tym dotycz cych 
nieproliferacji broni masowego ra enia, utrzymywanie si  re imów autorytarnych i 
postaw konfrontacyjnych, nieposzanowanie zasad prawa mi dzynarodowego, 
standardów demokratycznych, praw cz owieka, mniejszo ci etnicznych i religijnych, 
nasilaj cy si  mi dzynarodowy terroryzm i zorganizowana przest pczo . 

wiat dzi  wyra nie ewoluuje w kierunku multipolarnym i wielocywiliza-
cyjnym, ale rola UE i w ogóle Zachodu na arenie mi dzynarodowej maleje. 
Zachód traci swoje gospodarcze, polityczne, demograficzne i moralne podstawy, a 
wraz z tym przestaje by  wzorcem rozwojowym dla wiata. UE, mimo wielu 
problemów wci  ma jednak potencja y, aby mog a sta  si  aktywnym podmiotem 
w systemie euroatlantyckim i w nowym adzie globalnym. Musi si  jednak 
sukcesywnie pog bia  i poszerza  oraz doskonali  swój system polityczny i 
gospodarczy (by  mo e w kierunku federalistycznym), aby sta  si  graczem 
wiatowym, tak w aspekcie geoekonomicznym, jak i geopolitycznym.  

Jest to niezb dne, gdy  Zachód, który po kryzysie finansowo-gospodarczym 
z lat 2008 -2014 i presti owych pora kach dyplomatycznych, a w przypadku Stanów 
Zjednoczonych tak e wojskowych (w Iraku, Afganistanie) wyra nie pogubi  si . Nie 
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mog c si  odnale  w dokonuj cej si  przemianie adu globalnego, a pozostaj c w 
defensywie wobec grupy BRIC, obra  Rosj  za swego rywala, którego próbuje 
zepchn  na peryferie wiatowej polityki. Tymczasem Rosja pod rz dami 
W adimira Putina staje si  coraz silniejsza i aktywnie w cza si  do globalnej 
rozgrywki o czym wiadczy dzi  jej operacja wojskowa w Syrii. Dlatego te  
nale y z ni  rozmawia , a nie izolowa  j  na arenie mi dzynarodowej, bo to 
zmusza Rosj  do dzia a  agresywnych, czego przyk adem jest wojna z Ukrain , a 
co mo e doprowadzi  do nowej zimnej wojny w stosunkach mi dzynarodowych 
lub nawet do trzeciej wojny wiatowej. Normalizacja stosunków mi dzy 
Zachodem i Rosj  jest te  koniecznym warunkiem do wyprowadzenia Ukrainy z 
g bokiego kryzysu, która powinna mie  prawo do swobodnego wyboru swoich 
ekonomicznych i politycznych partnerów (Mearsheimer, 1993,  s. 1-16; Cohen, 
15.09.2014, s. 3; Maciejewicz, 14-15.03.2015, s. 8). 

UE przyzwyczajona do stosowania soft power i zm czona trawi cymi j  
kryzysami, nie ma ani determinacji, ani wiadomo ci rosn cego zagro enia i 
ogl da si  na Stany Zjednoczone, które po kl sce w Afganistanie i Iraku te  nie 
maj  ochoty na anga owanie si  w obronie demokracji na Ukrainie. W efekcie 
tego, eskalacja przemocy ze strony Rosji, w tym zw aszcza jednostronne 
zaj cie w marcu 2014 roku Krymu nie spotka a si  z odpowiednio tward  
odpowiedzi  Zachodu. wiadczy to – moim zdaniem – o wyczerpaniu Stanów 
Zjednoczonych i UE d ugotrwa ym kryzysem finansowo-gospodarczym i 
pokazuje, e sojusz euroatlantycki dzi  równie  prze ywa g boki kryzys i traci 
swoj  strategiczn  moc, co rozzuchwala Rosj . W adimir Putin stosuje wiele 
ró nych, cho  wzajemnie ze sob  powi zanych, instrumentów. Tymczasem z 
Rosj  rz dzon  przez W adimira Putina i z nim samym trzeba jednak 
rozmawia , w ostateczno ci tak e przy u yciu si y, a nie tylko si y 
argumentów, których Rosja nie uznaje. Ukraina za , bez zachodniej pomocy 
militarnej  i  gospodarczej  wojny  z  Rosj  nie  wygra.  Trzeba  wi c  Rosj  jak  
najszybciej zawróci  na w a ciw  drog , uciekaj c si  do ró nych rodków – 
dyplomatycznych, gospodarczych i wojskowych, a Ukrainie udzieli  daleko 
id cej pomocy, aby nie sta a si  now  Syri  w Europie. 
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Abstrakt. Ukrain  nale y postrzega  jako specyficzny region 
polietniczny z historycznie i kulturowo ukszta towanym systemem stosunków 
mi dzyetnicznych. Stosunki te wype niaj  zró nicowan , obszern  przestrze  
relacyjnego przenikania/nak adania si  interesów reprezentowanych przez 
zamieszkuj ce wspólnoty etniczne. Mozaika spo eczno-kulturalna wyst puj ca 
na Ukrainie posiada tak e silnie zaznaczon  obecno  specyficznej dychotomii 
swój – obcy, odzwierciedlaj cej historyczne i gospodarcze skutki ukszta towanego 
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oraz terytorialnego wyra ania politycznego poparcia dla sprawuj cych w adz . 
Rozwój wydarze  na Ukrainie zwraca uwag  na konieczno  analiz historycznych, 
politologicznych i socjologicznych, dotycz cych wyznaczników i specyfiki 
ukrai skiego nacjonalizmu. Ukrai skie organizacje radykalno-nacjonalistyczne, 
programowo separuj c si  od pa stwowej to samo ci homo sovieticus, skupi y 
si  na: (1) bezkrytycznym adaptowaniu zr bów XIX-wiecznej i XX-wiecznej 
ultraradykalnej ukrai skiej my li politycznej, ekonomicznej i wojskowej, (2) 
domaganiu si  zmian i rewindykacji terytorialnej wobec Polski, (3) 
upowszechnianiu mitu Bandery, symbolizuj cego niezale no  pa stwow , (4) 
zanegowaniu obecno ci w ukrai skiej przestrzeni historycznej i kultury 
materialnej – wszystkiego, co wi e si  z polsko ci , (5) wykluczeniu z 
g ównego nurtu ycia publicznego ka dego obcego/innego, (6) rozwijaniu 
wspó dzia ania z zachodnioeuropejskimi organizacjami nacjonalistycznymi i 
neonazistowskimi, przejmuj c od nich pomoc materialn , szkoleniowo-
organizacyjn  i informacyjno-wyja niaj c . 

S owa kluczowe: nacjonalizm, ksenofobia, stosunki mi dzyetniczne, 
ukrai ska my l polityczna  

Ukrain  nale y postrzega  jako specyficzny region polietniczny z 
historycznie i kulturowo ukszta towanym systemem stosunków mi dzyetnicznych. 
Stosunki te wype niaj  zró nicowan , obszern  przestrze  relacyjnego 
przenikania/nak adania si  interesów reprezentowanych przez zamieszkuj ce 
wspólnoty etniczne. W uproszczeniu przestrze  t  mo na scharakteryzowa  przy 
pomocy trzech typów regionalnych, wiod cych postaw i zachowa  politycznych, 
spo ecznych i ekonomicznych: (1) polesko-wo y ski (tylko pó nocna cz  
Wo ynia)5, genetycznie powi zany z histori , gospodark  i kultur  rodkowo-
europejsk , kumuluj cy w sobie skutki rozdartej to samo ci w nast pstwie 
opresyjnych polityk etniczno-religijnych z lat 1932-1938 i 1941-1946 oraz 
piel gnowania na tym tle odmiennej pami ci historycznej (Hausman, 2011, s. 145-
147), (2) galicyjsko–zakarpacko–bukowi sko–podolski (Hrycak, 2000)6 
wyró niaj cy si  neogalicyjsk  aktywno ci  polityczn , ekonomiczn  i kulturaln 7. 

                                                             
5 Do tego regionu nale y tak e Siewierszczyzna. 
6 Wed ug ukrai skiej literatury etnograficznej do tzw. «drugiego regionu» nale  

tak e etnosy: Bessarabii, cz  po udniowego Wo ynia, Kijowszczyzna i Po tawszczyzna.    
7 Galicja, hybrydowa (polityczno-terytorialna) prowincja powsta a w 1873 r. w 

wyniku dzia a  austriackiej dyplomacji. Posiada a szereg instrumentów sub-
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Jego idealizacyjnym symbolem jest «Ha yczyna» – strukturalny wymiar 
przestrzennej realizacji aspiracji narodowych, materializuj cych aktywno  
spo eczn , silne poczucie emancypacyjnej to samo ci polityczno-terytorialnej wraz z 
zaznaczonym agresywnym nacjonalizmem i zró nicowanym podej ciem wobec 
integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi, (3) zaporosko–do sko–tawrijsko-
krymski8 posiadaj cy zaznaczon  odr bno  etniczno-terytorialn , ukorzenion  w 
naturalnym podglebiu prorosyjskiej tradycji, przekona  i zachowa  (kulturowych, 
religijnych, mentalnych) wyra aj cych sk onno ci do uznania warto ci w a ciwych 
dla eurazjatyckiej przestrzeni (Potulski, 2009, s. 47-54)9.  

Mozaika spo eczno-kulturalna wyst puj ca na Ukrainie posiada tak e silnie 
zaznaczon  obecno  specyficznej dychotomii swój – obcy, odzwierciedlaj cej 
historyczne i gospodarcze skutki: (1) ukszta towanego terytorialnie podzia u 
spo ecznego w wyra aniu politycznego poparcia wobec sprawuj cych w adz  i 
swoich najbli szych s siadów, (2) wzajemnego oddzia ywania spo eczno-
ekonomicznego wieloetnicznych grup (Ukrai cy, ydzi, Rosjanie, Polacy, Rumunii, 

                                                                                                                                             
samodzielnych, np. prawo u ywania j zyka polskiego i j zyka rusi skiego jako j zyka 
urz dowego Od lat 90 XIX w. kszta towa  si  mit galicyjskiej etnopolityki, silnie 
oddzia ywuj cy na wyobra ni  Polaków, Ukrai ców i ydów. W rzeczywisto ci by a to 
enklawa paradoksów: (1) najbardziej zapó niona cywilizacyjna cz  austro-w gierskiego 
imperium; (2) sprzyjaj ca przestrze  rozwoju polskiej nauki i kultury oraz szko y 
demokracji (dla polskich rodowisk demokratyczno-niepodleg o ciowych – Piemont, w 
którym dojrzewa a my l niepodleg o ciowa/«risorgimento»; (3) «G odomeria» – symbol 
strukturalnej n dzy i beznadziei egzystencji (z Galicji po 1914 r. «za chlebem» 
wyemigrowa o do Europy Zachodniej i obu Ameryk ponad milion osób). Niemiecki 
dziennikarz Karl Emil Franzos (autor poj cia Galicja: Halb – Asien) opisuj c codzienno  
galicyjsk  zwróci  uwag  na: ja owe b onia, marne any; obdartych ydów («cha aciarzy» 
pos uguj cych si  j zykiem jidysz – amana niemczyzna), przeludnione wsie i 
zabiedzonych, brudnych, niepi miennych wyrobników, których trudno obdarzy  mo na 
mianem cz owieka). Bohater kultowej powie ci Jaros awa Ha ka – dzielny wojak Józef 
Szwejk – zwyk  mówi  «Na ca ym wiecie nie widzia em nic dostojniejszego ni  ta durna 
Galicja». Dla diaspory ydowskiej Galicja stanowi a przyczó ek ziemi obiecanej («matk  
Izraela»), sprzyjaj cy rozwijaniu si  silnej ortodoksji, mistycznego chasydyzmu i haskaly 
( ydowskie o wiecenie). 

8   Uzupe nia j  etnos Bessarabii po udniowej i po udniowo-wschodniej S obo a szczyzny. 
9 Wienamin Siemionow Tien-Sza ski (uznawany za twórc  rosyjskiej szko y 

geopolityki) zajmuj cy si  przed wybuchem I wojny wiatowej, m.in. badaniami (1) 
terytorialnych form rosyjskiego panowania i wskazywania na najbardziej przydatne z nich 
dla pa stwa rosyjskiego; (2) opracowaniem koncepcji rosyjskich tzw. baz kolonizacyjnych i 
sposobu ich wykonania – wyodr bni  na terytorium europejskiej Rosji cztery historyczne 
bazy koncentruj ce osadnictwo i pa stwowo  rosyjsk  – w tym kijowsko-czernichowsk .  
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Mo dawianie, Tatarzy, W grzy, Niemcy, Ormianie, inni), (3) konkuruj cych diaspor 
religijnych (chrze cija stwo: rzymskie, ormia skie, greckokatolickie, prawos awie, 
protestantyzm oraz judaizm), (4) funkcjonuj cych stereotypów postrzegania 
«obcego/innego», uformowanych pod wp ywem silnych etnicznych kultur: 
szlacheckiej (polskiej), bojarskiej (rosyjskiej, rumu skiej) i dominuj cych ludowych: 
ukrai skiej i ydowskiej. Charakter spo ecznych wyznaczników przestrzeni 
publicznej strukturalizuje dzi  na Ukrainie jako  napi  wewn trznych, 
towarzysz cych wszystkim typom stosunków determinuj cych charakter dialogu lub 
izolacji, tolerancji lub nietolerancji, obco ci lub wrogo ci (Mono atij, 2013, s. 15). 

Socjokulturowa i etnokulturowa dychotomia swój – obcy XIX-wiecznej 
Galicji utrwala a si  do ko ca lat 40. XX w., skutkuj c kszta towaniem si  
wiadomo ci etnicznej Ukrai ców, zaznaczaj c charakter artyku owanych interesów 

konkretnej grupy spo ecznej. Odbywa o si  to na poziomie programów stronnictw 
politycznych, demonstruj cych gotowo  osi gni cia celów geopolitycznych 
kosztem redukcji interesów «innych/obcych» grup. Takie konfrontacyjne podej cie 
tworzy o napi cia w przestrzeni publicznej, gdzie ka da z licz cych si  si  etnicznych 
demonstrowa a w asn  konfrontacyjn  polityk  odzyskania/utworzenia 
pa stwowo ci. Jeszcze przed upadkiem monarchii c.k. austro-w gierskiej 
politycznym celem Ukrai ców galicyjskich by o wyodr bnienie w asnej Galicji10.  

W tym celu przywo ywano racje historyczne zwi zane z funkcjonowaniem 
redniowiecznego ukrai skiego Królestwa Halicko-W odzimierskiego czy 

przej ciem przez Habsburgów tradycyjnych kolorów i znaków (nied wied , b kitny 
i  ó ty  kolor),  które  w  XIX  w.  i  do  lat  20.  XX  w.  uznawane  by y  za  symbole  
ukrai skich d e  posiadania w asnej pa stwowo ci (Mono atij, 2013, s. 34)11.  
                                                             

10 Kolejne danie podzia u Galicji z 1907 r. pojawi o si  w «Deklaracji ukrai skich 
deputowanych w sprawie pa stwowo-prawnego statusu ludno ci ukrai skiej Galicji i 
Bukowiny”. Przywo ano w niej ukrai skie Królestwo Halicko-W odzimierskie 
windykowane w 1772 r. (po pierwszym rozbiorze Polski) z przywo aniem jego inkorporacji 
jako jednostki etniczno-terytorialnej do Korony W gierskiej i zapowiedziami jego 
po czenia z Bukowin  w ramach oddzielnej prowincji ukrai skiej na podstawie 
Najwy szego Dekretu (cesarskiego) z 2 sierpnia 1948 r. oraz nadania jej autonomicznego 
sejmu na podstawie konstytucji z 4 marca 1849 r. Nale y podkre li , e w geopolityce 
nacjonalistów ukrai skich przy czenie cz ci terytorium ukrai skiego do niew tpliwego 
Zachodu mia o miejsce po 1772 r., kiedy to Galizien i Lodomeria przesta y by  cz ci  
zorientalizowanej Polski i zosta y w czone do imperium Habsburgów. 

11 Charakterystyczn  cech  ukrai skiego ruchu narodowo ciowego w Galicji do 
pa dziernika 1918 r. by  lojalizm, akceptowanie polityki monarchii i wierno  cesarzowi. 
Ukrai skie elity konserwatywne (duchowie stwo, spolonizowana szlachta ukrai skie, 
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Europa rodkowo-Wschodnia: poj cie, konstrukcja polityczno-terytorialna 
charakteryzuj ca si  cz st  i rozleg  p ynno ci  kompozycyjn  swoich granic. 
Norman Davis odnosz c si  do tej kwestii przedstawi  optymistyczny pogl d: 
«na mapach umys owych, które ludzie nosz  w swych g owach, poj cia 
«Europa Zachodnia» czy «Europa Wschodnia» nie s  zdeterminowane 
geografi . Poj cia te s  punktami odniesienia w zmiennym i obfituj cym w 
paradoksy krajobrazie intelektualnym, gdzie po o enie geograficzne nie 
przes dza o przynale no ci do okre lonej kategorii cywilizacyjno-kulturowej» 
(Davis, 2007, s. 55-57).  

Z kolei Ihor Sevcenko zauwa a, e przeciwstawne poj cia «Wschód» i 
«Zachód» znane ju  w Staro ytno ci w zwi zku z podzia em administracyjnym 
Cesarstwa Rzymskiego, nabra y nowego wymiaru wraz z ekspansj  polskiej 
polityki na ziemie zachodnioukrai skie i na prawobrze n  Ukrain , trwaj c  
do 1939 r. Jego zdaniem to, ta ofensywa sprzyja a adaptacji warto ci 
prawos awnych jako reakcja na zagro enia wobec wiary ruskiej. Odt d 
nast pi a religijno-kulturowa obrona w asnego Wschodu przez Ukrai ców, co 
nie by o wyj tkowym zjawiskiem w szesnasto- i siedemnastowiecznej Europie. 
Podobne mechanizmy wyst powa y w historii wzd u  pasa granicznego 
mi dzy kultur  zachodni  i bizantyjsk . Ukrai cy stali si  «Wschodem» w 
oczach Zachodu – przed 1772 r., chocia by z tego, e wi kszo  wyznawa a 
«wschodni  wiar » i podporz dkowana by a wschodniemu patriarsze, 
pochodn  polityki inkorporacyjnej caratu (Sevcenko, 1992, s. 12-13).  

Jurij Andruchowicz (ukrai ski publicysta i pisarz z Ivano-Frankivska) 
zwracaj c uwag  na procesy zwi zane z formowaniem si  wiadomo ci 
Ukrai ców po 1991 r., akcentuje specyfik  «p kni tej to samo ci» Ukrai ców, 

                                                                                                                                             
szlachta austriacka pochodzenia ukrai ska), mimo e uwa a y si  za odmienne d szlachty 
polskiej – do wybuchu pierwszej wojny wiatowej nie marzy y nawet o utworzeniu pa stwa 
ukrai skiego. Zak adano, e przy mo liwej restauracji monarchizmu ukrai skiego na 
terytorium Galicji – optymalnym «kluczem do ukrai skiej przysz o ci» stanowi «zysk» 
trwania przy monarchii. Etnopolityka austriacka wobec Galicji mia a dwukad ubowy 
wymiar, z jednej strony pacyfikowa a ruch narodowowyzwole czy Polaków, z drugiej za  
profitowa a szlacht  polsk  i si y konserwatywne (Lwów, Kraków), upatruj c w nich 
potencjalnego sojusznika w walce przeciw ukrai skiemu ruchowi narodowemu. W 1889 r. 
w austriackich ko ach parlamentarnych i polityczno-wojskowych pojawi a si  «koncepcja 
kompromisów»: wykorzystanie impetu zaczepno ci ruchu polskiego i ukrai skiego (zamiar 
osi gni cia integracji obydwu potencja ów organizacyjnych) dla w asnych interesów 
mocarstwowych.  
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zakleszczonej w odr bnej, terytorialnej pami ci i specyficznych mechanizmów 
postrzegania «s siada» czy «innego». Ci z zachodniej Ukrainy kojarz  lata 
funkcjonowania Zwi zku Radzieckiego z najwi kszymi zbrodniami XX w., 
niszczeniem przez system totalitarny pami ci historycznej zwi zanej z 
pocz tkiem pa stwowo ci ukrai skiej wywodz cej si  od Rosji Kijowskiej i 
Scytów – kolebki s owia szczyzny (krainy wi tej i przedwiecznej) oraz 
XIX/XX wiecznej my li niepodleg o ciowej i jej liderów ideologicznych. Z 
kolei dla wschodniej Ukrainy, awans cywilizacyjny posiada zwi zek z pami ci  
zwyci skiej Wojny Ojczy nianej12, rozwojem gospodarczym, naukowo-
technicznym, a Galicja to ukrai ski Piemont, w którym tkwi z owieszczy duch 
agresywnego nacjonalizmu Stepana Bandery (1909-1959) i jego zwolenników, 
wykorzystuj cych mit wskrzeszenia niezale nej Ukrainy pod protektoratem III 
Rzeszy, przeprowadzanie czystek etnicznych mniejszo ci, kolaboracja i 
anga owanie wysi ku zbrojnego cz ci Ukrai ców po stronie faszyzmu 
hitlerowskiego. Wyj ciem z zakl tego kr gu mog oby by  formowanie nowego 
typu zbiorowej/uniwersalnej pami ci Ukrai ców, uwolnionej od upiorów historii 
(Smole ski, 28-29.03.2015, s. 20), z owieszczej dychotomii terytorialno ci 
zachodu i wschodu, gdzie ka de s owo mo na odczytywa  wspak, m.in.: 
patriotyzm – faszyzm, odwaga – okrucie stwo, wyrok – eliminacja, podejrzany – 
niewygodny, ledztwo – szykany, zeznania – pomówienia, wiadek – garz. 
Propagowanie dychotomii zohydzaj cej z jednej strony rosyjsk  kultur , a z 
drugiej kultur  ukrai sk  doprowadzi o do nakr cania si  spirali nienawi ci, 
radykalizacji postaw i zachowa . 

1. Odrodzenie si  starego – nowego radykalizmu ukrai skiego 
nacjonalizmu 

Wyznaczniki destabilizacji na Ukrainie zwracaj  uwag  na konieczno  
analiz historycznych, politologicznych i socjologicznych, dotycz cych specyfiki 
ukrai skiego nacjonalizmu z okresów: druga po owa XIX w.- lata 40. XX w. i 

                                                             
12 Jeszcze w 2005 r. prawie ca a Ukraina 9 maja nosi a georgijewsk  wst k  w 

czarnobr zowe paski, wspólny symbol bohaterstwa narodów b. Zwi zku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich (ZSRR). Od 2012 r. wst ka sta a si  elementem niezgody, na 
zachodniej Ukrainie rozpocz to burzenie pomników Lenina, okazuj c ch  radykalnego 
zerwania z postawami i zachowaniami homo sovieticus. Majdan 2013/2014, inkorporacja 
Krymu przez Rosj  w marcu 2015 r. i wybuch irredenty rosyjskiej w obwodach donieckim i 
uga skim we wschodniej Ukrainie przypiecz towa  negacj  ide  georgijewskiej wst ki. 
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nowego ultra-nacjonalizmu rozwijaj cego si  od wiosny 1990 r. – po dzie  
dzisiejszy. Odbywa si  to g ównie z udzia em agresywnego odsetka m odych 
Ukrai ców (mówi cego o sobie «oszukane pokolenie»), demonstruj cego postawy i 
zachowania wyra aj ce silny antypolonizm porównywalny do wrogo ci wobec Rosji 
i Rosjan, roszczenia terytorialne pod adresem Polski i nieskrywan  
sympati /uznawanie wobec idei faszystowskich demonstrowan  podczas 
publicznych manifestacji (apologetyka restytucji pa stwa ukrai skiego pod 
przywództwem III Rzeszy, pochwa y heroizmu batalionów Nachtigall i Roland – 
«wojska, które wyzwol  kraj aryjski. Kraj aryjski Ukrain » (Nejaksinyj 
nacjonalizm…, 18.10.2015)). Takie zachowanie nie ma prostego zwi zku, co usi uj  
usprawiedliwia  oficjalne ko a rz dowe, z kryzysem politycznym i gospodarczym 
Ukrainy. Przyczyn nale a oby raczej poszukiwa  w redefinicji wy onienia si  
Ukrainy po rozpadzie Zwi zku Radzieckiego i braku nadawania kwestiom 
pa stwowotwórczym to samo ci zawieraj cej wysublimowane ukrainizowanych 
warto ci polityczno-kulturowych, etniczno-religijnych i wojskowych. Nie jest 
tajemnic , e ukrai skie organizacje radykalno-nacjonalistyczne, programowo 
separuj ce si  od pa stwowej to samo ci homo sovieticus, skupi y si  na: (1) 
bezkrytycznym adaptowaniu zr bów XIX-wiecznej i XX-wiecznej ultraradykalnej 
ukrai skiej my li politycznej, ekonomicznej i wojskowej, (2) upowszechnianiu mitu 
Bandery w rozumieniu pa stwowotwórczego Ukrainy, (3) negowaniu obecno ci w 
ukrai skiej przestrzeni historycznej i kultury materialnej, co wi e si  z polsko ci , 
(4) wy czeniu z g ównego nurtu ycia publicznego ka dego obcego/innego, (5) 
rozwijaniu wspó dzia ania z zachodnioeuropejskimi organizacjami nacjonalistyczny-
mi i neonazistowskimi, przejmuj c od nich pomoc materialn , szkoleniowo-
organizacyjn  i informacyjno-wyja niaj c 13.  

Tre ci programów ukrai skich organizacji ultra-nacjonalistycznych 
zwracaj  uwag  na dominacj  dzia a  kszta tuj cych patriotyzm polityczny i 
ksenofobi  wobec obcego/innego oraz preferowanie czynnika monokulturowego, 
decyduj cego o jako ci zmian przestrzeni geopolitycznej. Ukrai skim 
organizacjom nacjonalistycznym nie jest potrzebny ad mi dzy grupami 

                                                             
13Szkolenie w zakresu technik organizowania manifestacji publicznych: metodyka 

informowania o nich na portalach spo eczno ciowych i telefonii komórkowej, naklejanie (na 
kilka godzin przed manifestacj ) nalepek na szybach budynków i w komunikacji publicznej, 
tworzenie w asnej subkultury zachowa  (obowi zek zakrywania twarzy podczas 
manifestacji) i ubioru. 
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etnicznymi, publicznie artyku uje si  konieczno  wzmacniania przywilejów 
wiod cej nacji i wyznania religijnego kosztem pozosta ych.   

 
1.1. Czynnik kulturowy ukrai skiej przestrzeni geopolitycznej 
Wbrew temu, o czym usi uj  przekonywa  ukrai scy nacjonali ci, 

przestrze  Ukrainy jest wyrazi cie wpisana w toponimik  (toponimia, gr. tópos 
= miejsce, okolica + ónyma = imi ) rosyjskiej historii i kultury. Nale  do niej 
m.in. Anna Achmatowa, Michai  Bu hakow, Mikoja  Gogol, Iija Ilf, Walentin 
Katajew, Jewgienij Pietro . Przez dwa stulecia Ukraina by a historyczn , 
polityczn , ekonomiczn  i wojskow  sojuszniczk  Rosji i Zwi zku 
Radzieckiego. W latach 90. XX w. dosz o do dekompozycji radzieckiej, 
jednolitej przestrzeni polityczno-gospodarczej i wojskowej. Nadal jednak w 
potocznej wiadomo ci Rosjan i cz ci Ukrai ców wyst puje uznanie dla 
uj cia Gogola: Ukraina, to po udniowo-zachodnia, lepsza i urodzajna cz  Rosji. 
Dzisiejsza Ukraina drugiej dekady XXI stulecia musi zmierzy  si  ze stereotypami 
czy mitologiami podejmowanymi przez propagand  rosyjsk  – odwo uj cymi si  
do wielopostaciowych zagro e  ze strony ukrai skiego nacjonalizmu oraz z 
poszukiwaniem warto ci s u cych formowaniu nowej to samo ci, innej ni  
prorosyjska i poszukiwaniem zdolno ci funkcjonowania pa stwa w trudnym 
s siedztwie, wymagaj cym zdefiniowania swojej europejsko ci. 

Sytuacja mi dzynarodowa i wewn trzna Ukrainy po inkorporacji 
Krymu (2014 r.) i utrzymywaniu si  (– zamra aniu) konfliktu zbrojnego w 
obwodach donieckim i uga skim stawia przed Ukrai cami trudne wzywania. 
Pytaniami otwartymi pozostaj : na jakim etapie znajduje si  tworzenie 
w asnego poczucia narodowego?, kto jest za niego odpowiedzialny?, jakie 
imperatywy polityczne, prawne, spo eczne i kulturowe wyznaczaj  ten proces? 
Samouspokojenie wyra ane przez polityków ukrai skich, e Majdan 
2013/2014 stworzy  nowego Ukrai ca i nada  w a ciwy wektor kszta towania 
jego to samo ci – jest pó prawd . Wojna na wschodzie i trauma po utracie 
Krymie, co prawda zmieni a j zyk narracji politycznej, wype ni a przestrze  
publiczn  nowymi symbolami. Pojawi a si  tak e nowa publicystyka 
polityczna, literatura, muzyka, sztuka, film – ale na ich rezonans determinuj cy 
now  jako  spo eczn  przyjdzie poczeka . Przed kultur  ukrai sk  staje 
zadanie/wyzwanie wymy lenia nowej, godno ciowej przestrzeni pa stwowej – 
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nie tylko dla samej siebie, ale takiej, która znajdzie poparcie i uznanie w ród 
mniejszo ci, najbli szych s siadów oraz w subregionie i regionie. 

Zmienia si  podej cie wobec stereotypu pos ugiwania si  j zykiem 
ukrai skim. Wcze niej by  to kulturowy znak rozpoznawczy ch opów, biedoty 
niepi miennej, symbol zacofania, z kolei pos ugiwanie si  j zykiem rosyjskim 
uwa anym za wielkomiejski, by o atrybutem osób wykszta conych, nie le 
sytuowanych i nale cych do elit. Po 2004 r. odwo ywanie si  do j zyka 
ukrai skiego sta o si  symbolem europejsko ci, otwarcia na Zachód i ch ci  
bycia jego cz ci . Moda na j zyk ukrai ski dojrzewa a d ugo. Przyspieszy  j  
rozwój od ko ca lat 90. ukrai skich zespo ów graj cych m.in. punk rock i 
heavy metal, wyst powanie muzyków i artystów w ukrai skich strojach 
ludowych14, zainteresowanie si  galicyjsk  polityk  historyczn , gloryfikuj c  
emancypacj  i kult walki o niezale no  Ukrainy. cznie spowodowa o to 
zapotrzebowanie sporego odsetka Ukrai ców, w tym g ównie m odych ludzi, 
na demonstrowanie narodowej obecno ci w nurcie kontrkultury, b d cej 
wyrazem opozycji wobec oficjalnej polityki Kijowa.  

Nale y jednak zaznaczy , e kwestie j zykowe sta y si  jednak 
rozsadnikiem postrzegania jedno ci terytorialnej Ukrainy. Zamieszanie wokó  
tego, e j zyk rosyjski by  j zykiem starej w adzy i hamuj cym rozwój kultury 
ukrai skiej, ale tak e rezultaty prac nad ustaw  j zykow  w 2014 r. sta y si  
jedn  z przyczyn rewolty w Donbasie. Ustawa ta oznacza a zerwanie z 
zadekretowan  3 lipca 2012 r. ustaw  o j zykach regionalnych, która np. 
czyni a j zyk rosyjski i j zyk polski równorz dnym wobec ukrai skiego. We 
wszystkich miejscowo ciach na Ukrainie, gdzie mieszkaj  Polacy napisy 
mog y by  dwuj zyczne: polskie i ukrai skie, a w szko ach j zyk polski móg  
by  nauczany jako przedmiot obowi zkowy. 

Granice j zykowe na Ukrainie pokrywaj  si  mniej wi cej z granicami 
geograficznymi. Praktycznie do 2004 r. nie by o masowych przejawów 
radykalizacji zachowa  konfrontacyjnych to samo ci ukrai skiej wzgl dem 
pos ugiwania si  j zykiem rosyjskim. Widoczna by a subopozycja 
wizerunkowo-zachowawcza reprezentowana przez zachodni  Ukrain  w 
kontrze do zachowa  spo ecznych na wschodniej Ukrainie. Ta pierwsza d y a 

                                                             
14 M.in. Rus ana y eczko, or downiczka Majdanu wygra a w Stambule w 2003 r. 

Festiwal Piosenki Eurowizji, wyst puj c w stroju ludowym nawi zuj cym do tradycji 
huculskiej. 
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do ujawnienia ca ej prawdy o realnej spu ci nie rzeczywisto ci spo eczno-
politycznej i gospodarczej zwi zanej z b. ZSRR. Ta druga z kolei nie 
dopuszcza a do zerwania z mitem stabilizacji, utraconej po upadku rzeczywisto ci 
radzieckiej. Ukrai ski zachód stara  si  zaznaczy  oryginalno  poprzez 
wyró nianie symbolizmu emocjonalnego w pojmowaniu rzeczywisto ci. Do  
szybko przestrze  t  wype ni y symbole i czerwono-czarna kolorystyka 
ukrai skiego ruchu narodowowyzwole czego, uosabiaj cego Stepana Bander  
oraz idee Ukrai skiej Powsta czej Armii (UPA)15. Recepcja tej symboliki 
przekroczy a tak e granice Polski. Pod koniec pa dziernika 2014 r. flag  
czerwono-czarn  umie ci o na portalu VKontakte (rosyjskoj zyczna odmiana 
Facebooka) kilku studentów ukrai skich z Pa stwowej Wy szej Szko y 
Wschodnioeuropejskiej w Przemy lu, akcentuj c w ten sposób swój stosunek 
wobec polityki historycznej uprawianej przez ukrai skie organizacje 
nacjonalistyczne (Szymaniak, 8.11.2014, s. 1-5).  

Przywo ywanie idei narodowowyzwole czych Bandery wraz z preferencjami 
emocjonalnych zachowa  w dzia aniach politycznych spolaryzowa o stosunek 
Ukrai ców do Rosjan i Polaków do Ukrai ców. Zachód Ukrainy odrzuci  
oceny/etykiety Fiodora Dostojewskiego o Ukrai cach, zaprezentowane w opisie 
Ma orusa: osobnika niegodnego zaufania, nik ego formatu i bez warto ci – 
przywo ane w propagandzie rosyjskiej po 2012 r., aby ilustrowa  Ukrai ca 
jako: zdrajc , szpicla, dezertera, niewdzi cznika, prostaka i tchórza. Na wschodniej 
Ukrainie i na Krymie nie uda o si  dot d usytuowa  reprezentacyjnej, warto ciowej 
ukrai skiej kultury czy post powania administracyjno-samorz dowego. 
Zarówno jedna i druga przestrze  ycia publicznego zdominowa  rosyjski 
pierwiastek kultury masowej (telewizja, radio, masowe pi miennictwo 
rozrywkowe). 

W analizach problematyki ukrai skiej ze wzgl du na aktualno , du  
warto  poznawcz  zawiera my l polityczna Mariana Zdziechowskiego (1861-
1938). W artyku ach Pierwiastek zachowawczy w idei ukrai skiej (Zdziechowski, 
1999a, s. 152) oraz Ukraina a Rosja. Trylogia Bohdana epkiego (Zdziechowski, 

                                                             
15 Pi karze klubu Karpaty Lwów regularnie pojawiaj  si  w strojach sportowych w 

czerwono-czarne pasy pod pomnikiem przywódcy Organizacji Ukrai skich Nacjonalistów 
(OUN) we Lwowie. Podczas zawodów pi karskich kibicie tego klubu regularnie wywieszaj  
tak e baner-sektorówk  z podobizn  S. Bandery. W adze tego klubu nie ukrywaj  bliskich 
zwi zków z radykaln  lwowsk  prawic  nacjonalistyczn .  
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1999b) zwróci  m.in. uwag  na genez  i konsekwencje emancypacji 
wszechrosyjsko ci Ukrainy (ukrainizm taranem w r ku rosyjskim do rozbicia 
polsko ci), wyros ej na gruzach hetma stwa [polskiego – przyp. J.Z.]. Podkre la  
konfrontacyjny charakter geopolityki ukrai skiej zasygnalizowanej w pracach: 
Wasyla Kuczabskiego (1895-1971), Ukrajina i Polszcza. Otwarta wipowid` 
pol komu konserwatystowi (Lwów 1933), Wasyla (Wac awa) Lipi skiego 
(1882-1931), ysty do braiw chliborobiw pro deju i organizaciju ukrajin koho 
monarchizmu (Lwów 1926), Dmytro Doncowa (1883-1973)16, O patriotyzmie 
(Lwów 1936) i tego  Czy Zachód («Wistnyk» 1934) oraz Bohdana epkija 
(1872-1941) – w jego studium historyczno-politycznym obejmuj cym sze  
tomów: pierwsze dwa – Moria, trzeci – Ne wbijaj, czwarty – Baturyn, pi ty i 
szósty – Po tawa.  

Zdziechowski wyra a  obawy wobec nast pstw dominuj cego w 
ówczesnej ukrai skiej my li politycznej kierunku myl cego patriotyzm z 
nacjonalizmem, monopolizowania przez nacjonalistów idei przywi zania do 
ziemi przodków i do ma ej ojczyzny – wy cznie dla siebie, ka c s u y  sobie i 
przetwarzaj c w oznak  przynale no ci politycznej. Polemizowa  z ultranacjona-
lizmem Kuczabskiego, preferuj cym «ponadnarodowy uniwersalizm ukrai ski», 

daj c od Polaków, aby wyrzekli si  wielkomocarstwowej przesz o ci i osnutej 
na niej wielkomocarstwowych aspiracjach, zamykaj cej si  w enklawie 
etnograficznej granicy i odwrotnie – dopuszczaj c tylko Ukrai ców do 
rozwijanie aspiracji mocarstwowych, obejmuj cych po udnie dawnej carskiej 
Rosji i po udniowy zachód Polski. Kuczabski w kszta towaniu idei ukrai skiego 
nacjonalizmu dostrzega  mo liwo ci stworzenia pot nego pa stwa, które sta oby 
si  przedni  stra  Zachodu, przeciw bolszewickiemu Wschodowi i jego 
czerwonych hord. Zdziechowski analizuj c geopolityk  Kuczabskiego dostrzeg  

                                                             
16 Jego idee ciesz  si  nies abn cym powodzeniem w ród dzisiejszych nacjonalistów 

ukrai skich. W swoich publikacjach z lat 30-50 Doncow odrzuca  liberalizm, demokratyzm, 
pacyfizm – w zamian ho duj c wodzostwo, darwinizm spo ecznych, ide  naturalnego 
narodu maj cego obowi zek zapewni  sobie samemu miejsce w geopolitycznej przestrzeni, 
kosztem obecno ci innych narodów. Naród ukrai ski powinien mie  silne przywództwo – 
«wodza nacji» dysponuj cego prerogatyw  «mniejszo ci inicjatywnej», kompetencjami 
stosowania «twórczej przemocy wobec pozosta ej masy narodu ukrai skiego». 
Obowi zkiem wodza jest wywalczenie pa stwowo ci ukrai skiej i jej utrzymanie przy 
pomocy wszystkich si  i rodków. Tezy z 1929 r. stanowi y kanw  definiowania celów i 
zada  programowych OUN, uzasadniaj cych m.in. polityk  eksterminacji Polaków i 

ydów.  
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zagro enia marginalizacji polityczno-terytorialnej Polski – w imi  rzekomych 
wspólnych cywilizacyjnych celów aliansu polsko-ukrai skiego, gdzie mocarstwowa 
Ukraina sta aby si  suwerenem dla Polski – wasala.  

Równie przenikliwe s  oceny Zdziechowskiego wobec koncepcji 
ukrai skiego ruchu narodowo-niepodleg o ciowego, zaprezentowane przez 

epkiego i Doncowa. Pierwszy z wymienionych profetycznie w latach lat 20. 
zakre li  wektory tego ruchu, zaznaczaj c, e b dzie to ekspansywny, 
naturalny/organiczny proces, z którym ka d  walk  nale y z góry uzna  za 
przegran  (Zdziechowski, 1999b, s. 181). Komentuj c t  opini  Zdziechowski 
krytycznie odniós  si  do polityki kó  pi sudczykowskich i polskiej opcji 
narodowej z lat 20./30., wskazuj c, e jakiekolwiek formy si owego, arbitralnego 
spolonizowania (magia polonizacyjna) Ukrai ców (masy etnograficznej) b d  
skazane na niepowodzenie. Odnosz c si  do my li narodowej Doncewa, e 
«Ukraina stanie si  Zachodem, a przestanie nim by  Polska» (Zdziechowski, 
1999a, s. 192), podkre li  charakterystyczne zagro enia wynikaj ce z egotyzmu 
polskiego, tkwi cego g boko w «nieszcz liwym jagiello skim romantyzmie». 
Jedno z przes a  Zdziechowskiego zwi zanych z polsk  polityk  wschodni  
zwraca uwag  na no no  charakteru ukrai skiego, wyartyku owanego przez 
Kuczabskiego: «wyrabia si  nowy typ przewodników politycznych, wiadomy 
celu swego i dróg do niego prowadz cych, cz  oni dalekosi ny idealizm z 
poczuciem odpowiedzialno ci za swoje s owa i czyny i z gotowo ci  do ofiary z 
ycia dla sprawy narodu, wszystkie za  oznaki wskazuj , e ju  si  zaczyna okres, 

w którym naród ukrai ski przejdzie pod ich kierunkiem z defensywy do walki 
zaczepnej» (Zdziechowski, 1999a, s. 184). Manifest polityczny zawarty w my li 
Kuczabskiego zwraca  uwag  jeszcze na to, co on rozumia  pod poj ciem 
«zaczepno ci» – wyja niaj c, e nie by  zwolennikiem twardej si y (terror, 
wywo anie rewolucji). Jego zdaniem ukrai ski marsz po niepodleg o , aby móg  
zapewni  sukces musi by  poprzedzony uzyskaniem nowej jako ci si  i rodków 
soft power, czyli «my li narodowej, by ywio ow  si , jak  jest ycie codzienne 
dziesi tków tysi cy jednostek, ich uczucia, prace i wysi ki, które razem wzi te, 
staj  si  atakiem pot nym, zdobywaj cym nowe pozycje kulturalne, spo eczno-
ekonomiczne i polityczne, przeciw którym bezsilne s  wszelkie restrykcje i 
represje» (Zdziechowski, 1999a). Wyrazem jako ciowych zmian w podej ciu 
narodowym Ukrai ców by y rezultaty pierwszego Majdanu w 2004 r., nios cego 
prze om pomara czowej rewolucji, kieruj cej Ukrain  w stron  Europy i jej 
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demokratycznych warto ci oraz drugi Majdan z 2013/2014, zawracaj cy Ukrain  z 
drogi w kierunku Eurazji i nadziej  otwarcia na demokracj  liberaln . Na drugim 
Majdanie ujawni y si  równie  si y artyku uj ce konieczno  przej cia do 
ultraradykalnych zachowa , neguj cych warto ci liberalne i prawa mniejszo ci 
wspó istnienia we wspólnej przestrzeni pa stwowej. 

2. G ówne ultra-nacjonalistyczne stronnictwa ukrai skie i ich 
programy 

2.1. Ukrai ska Nacjonalno Asambleja (UNA) – Ukrai ska 
Narodowa Samoobrona UNSO 

U podstaw ukrai skiego ruchu ultra-nacjonalistycznego, odtwarzanego 
po 1990 r. tkwi  resentymenty i ch  aktywnego uczestniczenia w tworzeniu 
struktur i form dzia ania, nawi zuj cych do pocz tków formowania si  
narodowej my li politycznej i jej praktyki. Ruch ten skupi  stowarzyszenia, 
kluby historyczne, organizacje paramilitarne, rodowiska kibiców pi ki no nej 
– wspólnie demonstruj ce odmienne zachowania, ni  oficjalne stanowisko, w 
kwestiach polityki historycznej, miejsca i roli Ukrainy w Europie. 

30 czerwca 1990 r. odby o si  spotkanie za o ycielskie UNA-UNSO z 
udzia em radykalizuj cej si  grupy-bojówki nale cej do nieformalnego 
Ukrai skiego Zwi zku Nacjonalistycznego. Wyznaczone wówczas g ówne 
zadania programowo-organizacyjne skoncentrowano na prowadzeniu 
dzia alno ci s u cej formowaniu kompetencji ideowych bojownika, 
walcz cego o niezawis o  Ukrainy oraz przygotowywania do podejmowania 
wyzwa  narodowych jako elity przysz ej, wolnej Ukrainy, urzeczywistniaj cej 
takie idee, jak: «Ukraina dla Ukrai ców», «Nasza prawda, nasza moc, nasza 
wola w naszym domu», «Narodowa i socjalna suwerenno  si  dyktatury 
narodowej», «System socjalno-polityczny s u cy tylko realizacji interesów 
Narodu», «Ukrai ski nacjonalizm wizj  wiata dla w asnej afirmacji Narodu», 
«Ukraina ponad wszystko», «Nasi g ówni wrogowie: komunizm, socjalizm, 
liberalizm», «Gospodarka – tak dla protekcjonizmu kapita u narodowego» . 
W ród tych hase  wybrzmiewa  tak e zajad y antypolonizm17. 

                                                             
17 Niszczenie tablic na Cmentarzu Orl t Lwowskich we Lwowie, domaganie si  jego 

przeniesienia na terytorium Polski, permanentne akcje protestacyjne przeciwko obchodom 
rocznic rzezi wo y skiej dokonanej przez UPA, postulowanie rewizji granic z Polsk  wraz z 
zg aszaniem roszcze  terytorialnych wobec emkowszczyzny, Nadsania, Che mszczyzny, 
Podlasia czy Krakowa, o którym snuto rojenia, jako staroukrai skim grodzie. 
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Ku zaskoczeniu analityków w tezach programowych znalaz y si  
kwestie geopolityki nawi zuj cej do mocarstwowo ci Ukrainy, pa stwa 
kontynentalno-morskiego posiadaj cego energi  pos annictwa bo ego. Mia aby 
o tym wiadczy  historia prawie trzech tysi cy lat tradycji pa stwowej zwi zanej 
z imperium Scytów, której symbolem jest sztuka budowania przez nich 
kurhanów, kontynuowana przez Kozaków i o nierzy UPA – stra ników 
naturalnych róde  to samo ci. Wa nym elementem geopolityki Ukrainy by by 
budowany przez ni  alians ba to-s owia ski oparty o potencja y Polski, Bia orusi 
i pa stw ba tyckich, rozumiany jako przeciwwaga wobec wrogiego ywio u 
rosyjskiego. Naczelna dewiza cz onków UNA-UNSO dotyczy a zaprzysi g ej 
walki z pa stwem rosyjskim. W latach 1991-1999 bojówki UNSO pojawia y si  
wsz dzie tam, gdzie mo na by o strzela  do Rosjan: Naddniestrze, Abchazja, 
pierwsza i druga wojna w Czeczenii, Gruzja (2008 r.).  

Prezydentura Wiktora Juszczenki i premierowanie przez Juli  
Tymoszenko okaza y si  «z otym czasem» dla UNA-UNSO. Do roli bohaterów 
narodowych Ukrainy wyniesiono S. Bander  i Romana Szuchewycza. W prasie i 
mediach elektronicznych pojawi a si  antypolska propaganda obliczona na 
«rozgrzeszanie» dzia alno  OUN i UPA, zarzucaj c w adzom II 
Rzeczypospolitej eksterminacj  narodu ukrai skiego oraz ingerencyjn  polityk  
«akcji prometejskiej». Sztab G ówny Wojska Polskiego, placówki Korpusu 
Ochrony Granic (KOP) i polsk  policj  – propaganda ukrai ska zacz a 
przyrównywa  (inspiracja S u by Bezpiecze stwa Ukrainy) do komórek 
hitlerowskiej Gestapo czy sowieckiego NKWD. Na ulicach Lwowa pojawi y si  
ulotki i plakaty nazywaj ce Armi  Krajow  «Armi  Katów». Od maja 2014 r. 
UNA – frakcja polityczna przesz a do dzia ania w ramach Prawego Sektora; 
UNSO usi uje prowadzi  samodzieln  dzia alno  paramilitarn . 

 
2.2. Ogólnoukrai skie Zjednoczenie «Swoboda» 
Ugrupowanie ultra-nacjonalistyczne wywodz ce si  z Socjaldemokratycznej 

Partii Ukrainy (od 13 pa dziernika 1991 r.), rozpoczynaj cej dzia alno  w 
okr gu lwowskim. W grupie za o ycielskiej znale li si  cz onkowie Socjal-
Nacjonalistycznej Partii Ukrainy wywodz cy si  z cz onków radzieckich 
weteranów kampanii afga skiej 1979-1985, przedstawiciele organizacji 
m odzie owej «Spadczyna», cz onkowie bractw studenckich ze rodowisk 
akademickich uczelni wy szych we Lwowie i przedstawiciele organizacji 
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«Warta Ruchu». Formacja ta od pocz tku dzia alno ci eksponuje przywi zanie 
do nazizmu, antypolonizmu i antysemityzmu (takie kierunkowe dzia ania 
podejmowa a rozwi zana po 2004 r. bojówka bojowa «Patriota Ukrainy»). 
Fundamentem ideowym partii pozostaj  programy OUN i UPA, adresowane 
do tzw. «naturalnych patriotów ukrai skich», zw aszcza zamieszkuj cych 
zachodni  Ukrain . 

14 lutego 2014 r. na IX Zje dzie Ogólnoukrai skie Zjednoczenie 
Swoboda zmieni o nazw  na Swoboda. Przegrupowano struktury, os abiono 
dotychczasowy radykalizm programowy, dostosowuj c go dla umiarkowanego 
wyborcy oraz zmieniaj c god a/logo – z neofaszystowskiego wilczego haku 
(Wolfsangel, symbol NSDAP i m odzie ówki hitlerowskiej – Hitlerjugend, 
jednostki bojowe SS, np. 2. Dywizj  Pancern  SS «Das Reich»)18 z ideogramen 
«IN» (Idea Narodu) na nowe god o: stylizacja trzech palców kojarz cy si  z 
tryzubem. Przywódca ugrupowania O eh Tiahnybok podj  w 2004 r. decyzj  o 
poparciu pomara czowej rewolucji, co jednak nie zapewni o mu szybkich profitów 
politycznych. W wyborach parlamentarnych Swoboda nie przekroczy a 1% 
poparcia. Dopiero w kolejnych wyborach samorz dowych w 2009 r. na terenie 
Tarnopola partia (wykorzystuj c konflikt w obozie «pomara czowych») zdoby a 
34% g osów. Od tego momentu cz onkowie Swobody zacz li by  zapraszani do 
medialnych politycznych talk-show, co na parti  pozaparlamentarn  by o 
zastanawiaj ce. Do  szybko okaza o si , e polittechnolodzy z otoczenia 
prezydenta Wiktora Janukowycza rozpocz li gr  polityczn  z udzia em Swobody 
(w tym «odmro onej» sekcji Patriota Ukrainy, paramilitarnej cz ci Zwi zku 
Socjalnarodowego), by odbiera  poparcie dla J. Tymoszenko (premiera).  

W wyborach parlamentarnych w 2012 r. Swoboda zdoby a 10% g osów 
i wesz a do parlamentu. By  to wa ny sygna  dla ukrai skiej opinii publicznej, 
wskazuj c na skuteczno  potencja u ultra-nacjonalistów w walce politycznej z 
opcj  liberaln . Od samego roku ukrai skie media mainstreamowe 
podporz dkowane niemal w ca o ci w adzom, faworyzowa y t  parti  kosztem 
innych opozycyjnych ugrupowa  politycznych. Polittechnolodzy z Partii 
Regionów przy pomocy ugrupowania Tiahnyboka podj li dzia ania s u ce 

                                                             
18 W ostatnim okresie dzia a  bojowych w drugiej wojnie wiatowej symbolik  

Wollfsangel przej y formacje dywersyjne Wherwolfu. Po 1946 r. «wilczy hak» jako 
symbolu zacz y u ywa  organizacje neonazistowskie w Europie Zachodniej i USA (np. 
«Aryan Nation/Aryjskie Narody»).  
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spolaryzowaniu ukrai skiej sceny politycznej na przeciwstawne opcje: 
«faszystów», stygmatyzowanych terytorialnie z zachodni  Ukrain  i 
«antyfaszystów» pozosta e terytorium. Przebieg wydarze  na Majdanie, jego 
rezultaty w lutym 2014 r. przekre li y idee etnicznego nacjonalizmu 
lansowanego przez Ogólnoukrai skie Zjednoczenie Swoboda. Pierwszymi 
ofiarami star  majdanowców z w adz  by  Ormianin i Bia orusin, a j zyk 
rosyjski na barykadach wybrzmiewa  równie silnie jak ukrai ski.   

Wokó  pierwszego programu i kierunków dzia alno ci Swobody istnieje 
aura spekulacji. Zasadnicze jego tezy wyra a y radykalizm geopolityczny i 
etniczny, momentami to samy z programem niemieckiego narodowego 
socjalizmu (z 1933 r.): (1) naturalna wspólnota i jego niezbywalne prawa, przed 
którymi musz  ust pi  prawa mniejszo ci, prawa cz owieka a w razie potrzeby 
tak e ograniczenia prawa w asno ci, (2) kult wodza i kult bia ej rasy, (3) 
wyj tkowo  Ukrai ców w ród wszystkich narodów (od marca 2014 r. pierwotne 
uj cie «wspólnoty narodowej» jako gatunku zast piono pojmowaniem narodu 
«wcielenia idei historii w dialektycznym rozwoju ducha» (Nordnost…, 
11.10.2015)), (4) prymarno  j zyka ukrai skiego w przestrzeni publicznej, 
ukrainizacja imion dzieci, (5) edukacja i o wiata proukrai ska, formowanie nowej 
sylwetki kompetencji spo ecznych m odego Ukrai ca w kulcie si y i przekonania 
do racji ukrai skiej oraz oddanego idei neobanderyzmu (apologia tradycji 14. 
Dywizji Grenadierów SS-Galizien, batalionów Nachtigall i Roland)19.  

Podmiotem dzia alno ci Swobody pozostaje kszta towanie wiadomo ci 
nowego-Ukrai ca, bojowca-szturmowca, cz onka odr bnej etnicznej rasy, 
yj cego na terytorium rozci gaj cym si  od Sanu20 po Kaukaz, 

wywalczonego przez neobanderowsk  armi , która wyp dzi z Ukrainy 
wszystkich innych/obcych. Mniejszo ci narodowe zamieszkuj ce jej 
terytorium mia yby zagwarantowane selektywne prawa – tylko w zale no ci od 
zadeklarowanego «stopnia lojalno ci» wobec pa stwa. Fundament ustroju 
pa stwowego Ukrainy oparty powinien by  na tzw. «narodowej dyktaturze» i 

                                                             
19 Deutsche  Stimme»  (organ  prasowy  Narodowej  Partii  Niemiec  –  NPD)  

okoliczno ciowo podejmuje w tki szlaku bojowego ukrai skich weteranów 14. Dywizji SS-
Galizien, organizuj c wspólnie ze Swobod  wizyty niemieckich i ukrai skich SS-manów w 
Niemczech i na Ukrainie. 

20 Swoboda si gn a do programu Ukrai skiej Partii Chrze cija sko-
Demokratycznej, akcentuj cej m.in. potrzeb  odebrania Polsce ziem po udniowo-
wschodnich, tzw. «Zakerzonii» (chodzi o 13. dzisiejszych powiatów).  
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syndykalistycznym systemie organizacji w adz lokalnych i gospodarki. 
Ukrai cy, integralna cz  White Power, ruchu bia ego cz owieka, dla których 
wzorem pozostaje m.in. organizacja terrorystyczna HAMAS, powinni by  
stra nikami czysto ci idei ludzkiej, skutecznie przeciwstawiaj c si  
zdegenerowanej i kosmopolitycznej ideologii liberalnej (Unia Europejska), 
inspirowanej przez masonów, ydów i innych/obcych, np. genderowców. 

Swoboda, dla której niekwestionowanymi bohaterami s  Bandera, 
Roman Szuchowycz ostatni komendant UPA (pseud. Taras Czuprynka), 
Dmytro Kliczkiw ki (pseud. «K ym Sawur», odpowiedzialny za rze  Polaków 
na Wo yniu) demonstruje sprzeciw wobec pojednania polsko-ukrai skiego. W 
lutym 2009 r. zorganizowa a wiec protestacyjny w Hucie Pieniackiej (obwód 
lwowski) w trakcie ods aniania pomnika ku czci pomordowanych przez UPA 
mieszka ców tej wsi – z udzia em prezydentów W. Juszczenki i Lecha 
Kaczy skiego. Bojówkarze Swobody nosz cy koszulki z napisami: « mier  

achom» uczestniczyli w profanowaniu w 2009 r. monumentu polskich 
profesorów zamordowanych przez hitlerowców we Lwowie w 1941 r.  

Do programowo-organizacyjnego wzmocnienia Swobody dosz o dzi ki 
partykularnym dzia aniom prezydenta W. Juszczenki. Dostrzegaj c mizeri  
swoich rezultatów z pierwszej tury wyborów prezydenckich i wymykaj c  si  
reelekcj , w lutym 2010 r. nada  S. Banderze tytu  Bohatera Ukrainy21, licz c 
na przej cie g osów prawicowego elektoratu. Nie przynios o to spodziewanych 
korzy ci, przeciwnie wywo a o wi ksz  polityczn  mobilizacj  w ród 
wyborców wschodnich obwodów, a z drugiej strony przywo a o na zachodniej 
Ukrainie u pione upiory, konfrontacyjne demony wykorzystuj cej ideologi  
historyczn , etykietuj c j  matecznikiem banderowców22.  

                                                             
21 Prezydent W. Janukowycz po wygranych wyborach w 2012 r. przyst pi  do 

konwalidacji decyzji swego poprzednika. S d w drodze post powania cofn  tytu  Bohatera 
Narodowego Ukrainy nadany S. Banderze.   

22 Banderowcami pocz tkowo nazywano cz onków OUN, cz onków UPA, 
nacjonalistów uwa aj cych si  za nast pców OUN. W 1995 r. lwowska rada obwodowa 
podj a uchwa  o uznaniu UPA ze stron  walcz c , a jej weteranów za bojowników o 
wolno  Ukrainy. Za prezydentury Juszczenki cz onków OUN i UPA próbowano okre la  
jako bojowników o wolno  kraju i zrówna  status weteranów tej organizacji ze statusem 
weteranów Wielkiej Wojny Ojczy nianej. Decyzja taka podzieli a uczestników tej wojny. 
Akt heroizacji banderowców wywo a  powszechne niezrozumienie na wschodniej Ukrainie i 
entuzjastyczne reakcje na zachodniej Ukrainie, wyra ane m.in. w ods anianiu pomników S. 
Bandery i R. Szuchewycza. Na dalszym planie znalaz y si  próby okazywania dezaprobaty 
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W 2011 r. w ukrai skich mediach elektronicznych pojawi y si  dokumenty z 
archiwum KGB, wskazuj ce na inspiracj  s u b specjalnych przy powstawaniu co 
najmniej dwóch organizacji wspó tworz cych Swobod . Zadaniem agentury by o 
zwi zanie jej zmilitaryzowanych struktur organizacyjnych, programowo 
nawi zuj cych do skrajnego nacjonalizmu ukrai skiego i kontestuj cych umi-
arkowan  polityk  dysydentów skupionych w Ludowym Ruchu Ukrainy. Zamiarem 
s u b by o skompromitowanie rosn cego w si  ukrai skiego ruchu narodowego 
poprzez propagowanie hase  ksenofobicznych, antysemickich i rasistowskich. 
Generalnie chodzi o o wywo anie efektu spo ecznego, e ka dej próbie 
doprowadzenia do ukrai skiej niepodleg o ci towarzyszy wybuch radykalnego 
nacjonalizmu, nawo ywanie do pogromów mniejszo ci i innych obcych.  

Na dowód takiego podej cia inspirowano akcje bezpo rednie 
neobanderowców, polegaj ce na starciach z w adz , organizowaniu marszów 
ulicznych ku czci UPA i SS «Galizien» oraz demonstrowaniu celów 
ukrai skiej rekonkwisty przeciw Federacji Rosyjskiej23. 

Maj c na uwadze rozszerzenie spo ecznej bazy poparcia dla programu, 
Swoboda kolejny raz z agodzi a swój radykalizm, m.in. zamieniono «narodow  
dyktatur » na postulat afirmacji ukrai skiego charakteru pa stwa, jednak e bez 
zmian pozostawiaj c paradygmat ofensywnej geopolityki i etnocentryzmu 
ukrai skiego (mia by obowi zywa  w administracji pa stwowej i samorz do-
wej, wojsku, policji, o wiacie nauce, nazewnictwie, np. zmiana nazwy Lwów 
na Banderstad). Partia pozosta a tak e wierna postrzeganiu Unii Europejskiej 
(UE), tworu kosmopolitycznego, maso skiego, uleg emu lewactwu ideowemu 

                                                                                                                                             
przez tych, którzy przechowywali w pami ci tragedie rodzinne lat 1933-1946 wskutek 
doznanego okrucie stwa OUN i UPA.  

23 We Lwowie atrakcj  popkultury neobanderowskiej jest «Kryiwka» («Kryjówka»), 
popularna restauracja-mauzoleum stylizowana na bunkier o nierzy UPA, gdzie podczas 
spo ywania potraw wed ug menu wojenno-okupacyjnego (np. wieczór le nego gauleitera, 
rado  batalionu Nachtigall) wybrzmiewaj  toasty: Na pohybel Lachom, Moskalom i ydom. 
W lokalu mo na zapozna  si  z materia ami ulotkami i plakatami dla «nowoczesnych 
antysemitów, «zdecydowanych nacjonalistów» i zwolenników «ekonomicznej separacji 
wiatowego ydostwa». «Kryjówka» eksponuje tak e kozackie i partyzanckie tradycje 

Ukrai ców, m.in. kult bohaterskich ochotników Ha yczyny z 14. Ukrai skiej Dywizji 
Grenadierów SS oraz ukrai skich esesmanów rzekomo krocz cych tym samym szlakiem ku 
niepodleg o ci Ukrainy, co Strzelcy Siczowi (formacja sformowana za zgod  w adz c.k. 
austro-w gierskich). Na miejscu mo na si  zaopatrzy  w «galanteri  patriotyczn », ró nego 
rodzaju odznaki i oznaki wojskowe i partyzanckie, w tym emblematy 14. Dywizji noszone 
przez Ukrai ców – cz onków SS Galizien.    
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i dyktatowi lobby gejowskiego, co upodobnia o j  do prokremlowskiego 
ugrupowania Jedna Rosja. 

Obecno  Swobody w ukrai skim parlamencie utorowa o jej drog  do 
mi dzynarodowej afirmacji politycznej. W 2013 r. otworzy a w asne biuro 
kontaktowe w Brukseli, nawi zuj c wspó prac  z europejskimi partiami 
kontestuj cymi istnienie UE: Narodow  Parti  Niemiec, francuskim Frontem 
Narodowym, w gierskim Jobbikiem i Narodowym Odrodzeniem Polski. 
Uwag  zwracaj  kontakty z Jobbikiem, postuluj cym odrodzenie Wielkich 
W gier, do którego mia aby doj  kosztem inkorporacji cz ci ukrai skiego 
Zakarpacia, zamieszkiwanego przez mniejszo  w giersk . Z punktu widzenia 
programowego Swobody, taki kontakt podwa a jej fundament my lenia 
geopolitycznego. 

Przeciwko programowi i aktywno ci organizacyjnej Swobody, 
przejawów jej ksenofobii i nieskrywanego antysemityzmu, sprzeciw wyrazi o 
Wiede skie Centrum Szymona Wiesenthala, umieszczaj c jej lidera 
Tiahnyboka na pi tym miejscu listy wiatowych antysemitów i osób 
obra aj cych ydów. Tak e Senat Stanów Zjednoczonych na pocz tku 
stycznia 2014 r. przyj  uchwa , w której wspar  wolno ciowe protesty na 
Ukrainie i pot pi  u ycie si y przeciw protestuj cym na Majdanie; jednocze nie 
wezwa  ukrai skie ugrupowania polityczne do nierozbudzania nienawi ci na 
tle narodowo ciowym i powstrzymywania si  od dzia a  i zachowa  
ksenofobicznych czy antysemickich (nawi zanie m.in. do opinii wyra anych 
przez przywódc  Swobody, nawo uj cego do wyplenienia Polaków jak Wo y  
d ugi i szeroki oraz transparentu: «R nij Lachów i Jewrejów»). Tiahnybok 
zainteresowany sanacj  ukrai skiego ycia publicznego zaakceptowa  oceny i 
scenariusze dzia a  zakre lone przez Dmytro Jarosza w broszurze Ukrai ska 
rewolucja XXI w.( Kacewicz, 2014, s.100), zw aszcza zanegowanie drugiej 
rewolucji pomara czowej, która wzmocni a w adz  oligarchów i patologi  
korupcyjnych zachowa  w pa stwie. Jarosz w swojej koncepcji nawo ywa  do 
utworzenia niezale nej i mocarstwowej Ukrainy, w której nie b dzie dwóch 
narodów, jednego mówi cego po ukrai sku, drugiego – po rosyjsku, a tylko jeden 
ukrai ski naród, odwo uj c si  wprost do idei D. Doncowa z pocz tku lat 30. 

Wybuch Majdanu w listopadzie 2013 r. i dramatyczny rozwój wydarze  na 
Ukrainie w czasie jego trwania – i po nim, da  nowy impuls dzia aniom Swobody. W 
programie ponownie pojawi y si  has a: «Ukraina dla Ukrai ców», «Ukraina dla 
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prawdziwych Ukrai ców» i zarzuty o bierno ci elit w pobudzaniu nowego, 
niepodleg o ciowego zrywu zaczepnego. W zorganizowanej 1 stycznia 2014 r. w 
Kijowie manifestacji z okazji 105. rocznicy urodzin Bandery24, konfrontacyjnie 
wybrzmiewa y pochwa y w sprawie niepodleg o ciowej stanowczo ci 
«banderowszczyzny» w kontrze do uleg o ci «mazepi stwa» (skutki zdrady Rosji i 
kolaboracji hetmana Mazepy z Polsk  i Szwecj ) i «petlurowszczyzny» (nast pstwa 
zdrady idea ów samodzielno ci d e  niepodleg o ciowych Ukrai ców i 
niepotrzebnego kontaktu z Józefem Pi sudskim). Zaciek o  ideowa liderów 
Swobody, ignorancja prawdy historycznej, my lenie konfrontacyjne stawia 
ugrupowanie w dwuznacznej recepcji programowej. Bez wi kszego odzewu 
spo ecznego znalaz y si  nawo ywania do rozprawienia si  z «liberastami», 
«tolerastami» i lewack  inteligencj  (Lwowski radny Michalczyszyn…, 18.10.2015). 
W maju i jesieni  2014 r. spo ecze stwo ukrai skie nie popar o ani «bonderyzacji», 
ani «kandyzacji» Ukrainy, spychaj c ultra-nacjonalizm na margines przestrzeni 
publicznej i tocz cego si  dyskursu o ywotnych, prymarnych sprawach dla pa stwa.  

 
2.3. Prawy Sektor 
Prawy Sektor – ruch sprzeciwu wobec polityki prezydenta Wiktora 

Janukowycza powsta  pod koniec listopada 2013 r., w pierwszych dniach 
Euromajdanu. Utworzyli go cz onkowie kilkunastu skrajnie nacjonalistycznych 
partii, w tym: Wszechukrai skiej Organizacji «Tryzub» im. Stepana Bandery, UNA-
UNSO, charkowski od am «Patriota Ukrainy» («Swoboda»), «Socjal-Nacjonalne 
Zgromadzenie», formacja «Bi ij M ot» (Bia y M ot), formacja opatrzona 
kryptonimem «C-14», «Wspólna Sprawa:, «Alarm Ludowy», paraoddzia  
«Karpacka Sicz», kibice ukrai skich klubów pi karskich i Samoobrona Majdanu.  

Trzonem ideowym Prawego Sektora by  «Tryzub», organizacja o charakterze 
paramilitarnym powsta a 14 pa dziernika 1993 r. Jej cz onkowie na Majdanie 
pojawili si  w mundurach maskuj cych i w kominiarkach zas aniaj cych twarz, z 

                                                             
24 Przy okazji tej manifestacji i z racji jej poparcia przez polskie ugrupowania 

polityczne: Prawo i Sprawiedliwo  oraz Platforma Obywatelska (Sojusz Lewicy 
Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe zaj y neutralne stanowisko), dzia acze 
Swobody zacz li podkre la , i  w przywo ywaniu Bandery nie chodzi im o jego krwaw  
dzia alno  terrorystyczn  wymierzon  w Polaków w latach 30., ale o rol  organizowania 
walki wyzwole czej i antysowieck  publicystyk  z lat 40. i 50. Milczeniem pokrywano 
prawd  o rzezi UPA dokonanej na Polakach na Wo yniu oraz antypolonizm w rodzaju: 
«zrobimy Polakom drugi Katy ». 
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emblematami banderowskimi oraz «dekalogiem ukrai skiego nacjonalisty», 
nawi zuj cym do ideologii Myko y Michow kyja (1873-1924) wyartyku owanej w 
pierwszym na Ukrainie Naddniestrza skiej manife cie budowy niezale nego 
pa stwa ukrai skiego. Michow kyj, podzielaj c pogl dy Juliana Baczy skiego w 
«Ukrai skiej Irredencie» (1895 r.), poszed  krok dalej – przedstawiaj c projekt 
ustawy zasadniczej niezale nej Ukrainy Zwi zku Ludu Ukrai skiego jako «Zwi zku 
Wszechukrai skiego» niepodleg ej i federalnej Ukrainy. Pa stwowotwórcze 
dzia ania wi za  z tworzeniem zakonspirowanych terytorialnych, ukrai skich 
formacji partyzanckich, przygotowanych do prowadzenia akcji terrorystycznych w 
imi  interesów narodowych. Zaprezentowa  subkoncepcj  adu geopolitycznego 
uwzgl dniaj cego interesy niezale nego pa stwa ukrai skiego, rozci gaj cego si  
«od Sanu po Kuba  i od Karpat do Kaukazu». Prawy Sektor, podzielaj c koncepcje 
ideowopolityczne Michow kyja, okre li  w swoim «Katechizmie moralno-
politycznym bojowca» hierarchi  realizowanych celów geopolitycznych, 
politycznych, spo ecznych i moralnych (Kacewicz, 2014, s. 102): 

 «Jedna, jedyna, niepodzielna, od Karpat do Kaukazu, niepodleg a, 
wolna, demokratyczna Ukraina – republika ludzi pracy». 

 «Wszyscy ludzie to twoi bracia, ale Moskale, Lachy, W grzy, Rumunii i 
ydzi b d  wrogami naszego narodu, póki b d  nami rz dzi  i nas okrada ». 

 «Ukraina dla Ukrai ców! Dlatego wygonimy zewsz d z Ukrainy 
obcych ciemi ycieli». 

 «Zawsze i wsz dzie u ywaj j zyka ukrai skiego. Niech ani ona 
twoja, ani dzieci nie paskudz  twojego domu obcych ciemi ycieli». 

 «Nie krzywd  Ukrainy swoj  oboj tno ci  wobec narodowych 
interesów». 

 «Nie okradaj w asnego narodu, pracuj c dla wrogów Ukrainy». 
 «Nie bierz sobie za on  obcej, bo twoje dzieci b d  twoimi wrogami, 

nie przyja nij si  z wrogami naszego narodu, bo dajesz im si . Nie twórz 
sojuszy z ciemi ycielami naszymi, bo b dziesz zdrajc ».  

Geneza nacjonalistycznej formacji paramilitarnej Patrioty Ukrainy 
zwi zana jest z dzia alno ci  bojówki Swobody (jej charkowski oddzia  
odmówi  samorozwi zania25). Dzia aj c dalej na w asn  r k  uczestniczy a w 

                                                             
25 Program ugrupowania podkre la  d enie do stworzenia ustroju na Ukrainie 

opartego na zasadach narodowej solidarno ci, autorytaryzmu, spo ecznej dyscypliny i 
samorz dno ci. Zak adano demonta  gospodarki wolnorynkowej i przeprowadzenie 
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zabezpieczaniu interesów ró nych grup przest pczych (g ównie wymuszenie 
haraczy) a tak e nielegalnej dzia alno ci mera Charkowa Gienadija 
Kernesowa. Przest pcz  dzia alno ci  trudni a si  tak e inna grupa z Majdanu 
– Bi ij M ot, okradaj c g ównie kasyna gry (po udowodnieniu, e jego 
cz onkowie brali udzia  w napadach na policjantów z drogówki – organizacj  
wykluczono z Prawego Sektora).  

Wa n  rol  na Majdanie próbowa a odgrywa  UNA-UNSO, wcze niej 
zdobywaj ca do wiadczenia organizacyjne podczas manifestacji ulicznych 
oraz bior ca udzia  w op acanych przez Parti  Regionów prowokacjach 
przeciwko W. Juszczence, m.in. specjalizuj c si  w blokowaniu kijowskich 
komisji wyborczych i zastraszaniu miejscowych dziennikarzy. Cz onkowie tej 
formacji ultra-nacjonalistycznej byli tak e uczestnikami pomara czowej 
rewolucji, organizowali i czynnie uczestniczyli w ochronie Majdanu, 
domagaj c si  rozwieszenia symboliki banderowskiej (flagi, proporce, 
znaczki), na co jeszcze wówczas otoczenie Juszczenki nie wyrazi o zgody 
(W odek, 12-13.04.2014, s. 19). W 2013 r. od pocz tku cz onkowie UNA-
UNSO (daj c dowody uko czenia przeszkolenia wojskowego)26 wyst powali 
podczas akcji protestacyjnych w ca ym rynsztunku symboliki banderowskiej i 
z emblematami/naszywkami neonazistowskimi. 

Do Majdanu do czy a tak e Wszechukrai ska M odzie owa Organizacja 
Sojusz Narodowy, powsta a w styczniu 2005 r. Jej profil programowy o 
charakterze narodowym obliczony jest na integracj  Ukrai ców w jednolity naród: 
ród a pa stwa ukrai skiego istniej cego dla narodu, jego tradycji zwi zanej z 

heroizmem OUN i UPA, upowszechniania kultu S. Bandery – «przewodnika 
ukrai skiego narodu». Wraz z uznaniem UPA za formacj  niepodleg o ciow  i 
zrównaniem praw kombatantów Armii Czerwonej z cz onkami UPA i 
o nierzami 14. Dywizji Grenadierów SS-Galizien, organizacja wyst puje ze 

sprzeciwem rozliczenia zbrodni OUN i UPA na Polakach i organizowania 
uroczysto ci zwi zanych z rzezi  wo y sk . Program akceptuje etnoukrainizm 
(«Ukraina ponad wszystko»), negacj  warto ci liberalnych w yciu politycznym, 
                                                                                                                                             
gruntownej nacjonalizacji gospodarki. Ukraina mia aby by  mocarstwem, pa stwem 
samowystarczalnym, przewodzi  Konfederacji rodkowoeuropejskiej. 

26 Wed ug niepotwierdzonych niemieckich i brytyjskich informacji medialnych, 
bojówki UNA-UNSO w styczniu 2014 r. mia y przej  z magazynów wojskowych z 
zachodniej Ukrainy kilka tysi cy sztuk automatycznej broni maszynowej, w tym bro  
snajpersk . Strona ukrai ska jak dot d nie zaj a w tej sprawie oficjalnego stanowiska. 
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ekonomicznym, spo ecznym. Narracja polityczna posiada charakter antypolski, 
antyrosyjski i antyunijny; podkre laj c prowadzenie polityki regionalnej 
obejmuj cej Kaukaz, Morze Kaspijskie i Czarne oraz kraje ba tyckie. Symbolika 
organizacyjna nawi zuje do pochodni niesionej przez «mocn  r k », 
roz wietlaj c  ciemno  z wpisanym w stylizacj  ognia tryzubem. 

Prawy Sektor pod wzgl dem ideologicznym i organizacyjnym stanowi 
mozaik  formacji, któr  jednoczy mit narodowego wyzwolenia27, powi zany z 
romantycznym podej ciem do roli si y w przewrocie politycznym. Oprócz tego 
mitu nic tych organizacji nie czy. Formacja «Tryzub», chc c by  postrzegana 
jako polityczno-religijna platforma s u ca budowaniu nowej Ukrainy, kamufluje 
swój radykalizm, odcinaj c si  od rasizmu i antysemityzmu. Z kolei UNA-UNSO 
nie ukrywa konieczno ci u ycia si y wobec w adzy, w ten sposób toruj c sobie 
drog  do lustracji, dekomunizacji i deoligarchizacji kraju, czyli rewan u na 
cz onkach starej w adzy, w ramach powszechnej sanacji politycznej, prawnej, 
spo ecznej i gospodarczej w kraju. Tak e Patriota Ukrainy, jawnie faszyzuj ca 
formacja oraz programowo odwo uj ca si  do neonazistowskich hase  i 
gloryfikacji programu gospodarczo-socjalnego III Rzeszy, wykorzysta a 
historyczny moment, aby uczestniczy  w grze politycznej.  

W trakcie Majdanu, Prawy Sektor uzyska  wsparcie ideowe i materialne od 
ró nych europejskich formacji radykalnych, i nie tylko, tak e od europejskich 
partii liberalnych, socjaldemokratycznych, chrze cija sko-demokratycznych i 
konserwatywnych. Dzia o si  to w sytuacji, kiedy UNA-UNSO zaktywizowa a 
wspó prac  z niemieckimi neonazistami z Narodowej Partii Niemiec (NPD), kiedy 
Swoboda udanie wspó dzia a a z francuskim Frontem Narodowym i w gierskim 
                                                             

27 Nale y tak e wspomnie  o zaznaczeniu obecno ci w przestrzeni publicznej innych 
ugrupowa  o charakterze nacjonalistycznym:  

 Kongres Ukrai skich Nacjonalistów (KUN) powsta y w pa dzierniku 1992 r. 
(inspiracja Jaros awy Ste ko, uwa aj cej si  za prawowit  spadkobierczyni  to samo ci i 
tradycji OUN). W lipcu 2007 r. KUN wszed  do koalicji z «Nasz  Ukrain  Ludowa 
Samoobrona». Formacja zajmuje wspólne stanowisko z innymi organizacjami 
nacjonalistycznymi w sprawie przyznania cz onkom OUN i UPA praw kombatanckich, 
wyp acenia przez Federacj  Rosyjsk  odszkodowa  Ukrai com z tytu u doznanych represji 
podczas przymusowych deportacji, pe nej ukrainizacji procesu nauczania szkolnego oraz 
zwalczania rosyjskoj zycznych wp ywów w mediach publicznych. 

 Kijowska Miejska Organizacja OUN, formacja polityczna uznaj ca si  za 
prawowit  kontynuatork  programow  OUN, posiadaj ca w asne struktury informacyjno-
propagandowe i edukacyjne – aktywnie wykorzystywane w przeciwstawianiu si  
upami tnienia polskich ofiar rzezi wo y skiej (http://www.bandervets. org.ua.)  
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Jobbikiem oraz Odrodzeniem Narodowym Polski. Prawy Sektor przekszta caj c 
si  z ruchu spo ecznego w stronnictwo polityczne o charakterze nacjonalistycznym 
(forma quasi-asocjacji ukrai skiego Zjednoczenia Narodowego), zachowa  swój 
dwukad ubowy uk ad zadaniowo-organizacyjny: partyjny – Prawy Sektor 
formu uj cy cele reformowania wszystkich sfer ycia spo ecznego i wojskowy – 
Ochotniczy Ukrai ski Korpus Prawy Sektor (DUK PS). Z szumnych zapowiedzi o 
zdolno ci zmobilizowania kilkudziesi ciu tysi cy ochotników do tego Korpusu, w 
rzeczywisto ci uda o si  zebra  ok. 700 osób. Pozwoli o to na sformowanie dwóch 
batalionów, które nie wesz y w sk ad regularnych oddzia ów ukrai skiej armii 
(rozwa ana by a sprawa ich w czenia do tworz cej si  ukrai skiej Gwardii 
Narodowej). Ostatecznie w adze ukrai skie nie zdecydowa y si  zalegalizowa  
niezale no ci batalionów ochotniczych, o co wnosi  D. Jarosz i zosta y 
podporz dkowane ministerstwu spraw wewn trznych. W marcu 2014 r. powsta a 
tak e jeszcze jedna formacja zbrojna – Gwardia Narodowa (GN), efekt 
przeformowania ukrai skich si  zbrojnych i podporz dkowana ministerstwu spraw 
zagranicznych. Cz  cz onków GN uczestniczy a w Majdanie, uznaj c Prawy 
Sektor i organizacyjnie b d c zwi zan  z sotni  Samoobrony Majdanu. Oznaka 
ukrai skiej GN jest wykonana w kolorach czarno-czerwonych (kolorystyce UPA), 
po rodku znajduje si  stylizacja Archanio a Micha a (istniej  opinie, e jest to 
podobizna Lucyfera) a pod ni  swastyka. 

Bojowcy zwi zani z ultraradykalnymi bojówkami nacjonalistów 
ukrai skich zadbali o swój tworzy image, na który sk ada si : fascynacja 
Wermachtem i SS (identyfikowanych tak e jako: Strzelcy Siczowi-SS), 
umundurowanie odmienne ni  armia regularna, w asne naszywki Ukrai skiego 
Korpusu Ochotniczego «Prawy Sektor», demonstrowanie runicznych tatua y 
(dominuje swastyka), powszechne u ywanie pseudonimów, m.in. 
nawi zuj cych do nazwisk znanych przywódców III Rzeszy czy 
mud ahedinów z kampanii afga skiej (1979-1985).   

W czerwcu 2014 r. podczas przysi gi (wed ug ceremonia u OUN i 
UPA) ochotników batalionu Azow (Miecik, 9-10.08.2014, s. 18-19), (nad 
którymi powiewa a ukrai ska flaga narodowa i sztandar batalionu – ó ty z 
czarn  celtyck  run  «nazistowskiego wilczego haka»28), uroczysto  przed ich 
wyruszeniem na front poprzedzono publiczn  modlitw  napisan  w 1929 r. 

                                                             
28 Taki sam emblemat/oznak  nosili o nierze dywizji SS Das Reich. 
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przez Osypa Maszczaka (dzia acza narodowego): «Ukraino, Matko Bohaterów, 
zejd  do mego serca, przelej burz  kaukaskiego wiatru, szumem karpackich 
ruczajów, bojów s awnego Ojca Chmiela, triumfem i hukiem armat Rewolucji, 
radosnym ko ataniem Dzwonów Sofijskich. Niechaj w Tobie si  odrodz , 
s aw  Twoja opromieni , bo jeste  dla mnie ca ym yciem i szcz ciem. 
Zad wi cz mi, Ukraino, biciem kajdan, skrzypieniem szubienic w ponure 
poranki, przynie  mi krzyk zakatowanych w piwnicach i wi zieniach …». 
Zbli one w formie i tre ci uroczysto ci towarzyszy y zaprzysi eniu innych 
ochotniczych batalionów (wszystkie posiadaj  w asne profile na Facebooku) 
(Miecik, 2014): Ajdar (pododdzia  sformowany na Majdanie w styczniu 2014 
r., w którego sk ad weszli cz onkowie sotni samoobrony), Dniepr (1,2), 
Donbas, Kijów, OUN, S obo anszczyna, wi ta Maria, Tornado. W sk adzie 
tych pododdzia ów, obok wi kszo ci zadeklarowanych ideowców-szturmo-
wców, znalaz y si  osoby z wyrokami oraz neonazi ci z pa stw europejskich 
(Francji, Irlandii, Niemiec, Serbii, Szwecji, W och). 

 
3. Wnioski 
Scen  polityczn  Ukrainy po marcu 2014 r. wype nia zró nicowana 

programowo i organizacyjnie mozaika partii i ugrupowa  o proweniencji sub-
liberalnej, narodowo-demokratycznej, ludowo-konserwatywnej i ultranacjona-
listycznej. Wybory prezydenckie na Ukrainie 25 maja 2014 r. wygra  Petro 
Poroszenko, drugie miejsce zaj a by a premier Julia Tymoszenko, a trzecie 
nieoczekiwanie O eh Ljaszko z Partii Radykalnej (program odwo ywa  si  do 
przywrócenia bezpiecze stwa w pa stwie, wzmocnienia potencja u bojowego 
si  zbrojnych oraz wyposa enia ich w bro  j drow ). Ponad 1,5 mln wyborców 
w obwodach wschodnich i na Krymie – nie wzi o udzia u w g osowaniu. 
Wyj tkiem by a niewielka grupa Tatarów Krymskich, która odda a g osy w 
miejscowo ciach obwodu cherso skiego. Pe nym fiaskiem w wyborach 
zako czy  si  udzia  przywódcy ultranacjonalistów ukrai skich, D. Jarosza – 
dosta  1% poparcia, a w wyborach parlamentarnych w pa dzierniku 2014 r. – 
tylko 2% g osów. Takie wyniki oznaczaj  dla ultranacjonalistów konieczno  
przeprowadzenia korekt programowych i wizerunkowych, aby dalej pozosta  
w grze politycznej. Prawy Sektor nie ukrywa niezadowolenia z przepychanek 
dokonuj cych si  w ród starych elit politycznych, gro c wykorzystanie 
ochotniczych batalionów w przeprowadzeniu si owego przewrotu.  
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Bez w tpienia atutem partii narodowych i radykalnych jest gra 
symbolik  nacjonalistyczn  w dyskursie publicznym, prowadzona z udzia em 
ca ego spektrum ukrai skich si  politycznych. Si gni to do niej przy okazji 
organizowania wi ta «Dnia Obro cy Ojczyzny» w dniu 14 pa dziernika, 
wprowadzonego dekretem prezydenta Poroszenko z 14 pa dziernika 2014 r. 
Dla ukrai skich nacjonalistów «Dzie  Obro cy Ojczyzny» sta  si  doskona  
okazj  do wyartyku owania daty utworzenia Ukrai skiej Powsta czej Armii, 
co dobitnie zademonstrowali podczas ulicznych manifestacji w Kijowie 
(s u by prewencyjne zatrzyma y 36 osób w kominiarkach zas aniaj cych 
twarze, którzy rzucali «koktajle Mo otowa» i strzelali z broni pneumatycznej w 
okna Rady Najwy szej). Podobne manifestacje na rzecz upami tnienia daty 
utworzenia UPA odby y si  we  Lwowie, Tarnopolu i Ivano-Frankivsku.  

Partie Swoboda i Prawy Sektor wykorzystuj c sprzyjaj cy polityczny 
klimat wyst pi y z dawno przygotowanym postulatem, aby parlament przyj  
ustaw  uznaj c  OUN i UPA za stron  walcz c  podczas drugiej wojny 
wiatowej o wolno  i niepodleg o  Ukrainy (Andrusieczko, 15.10.2014, s. 

14). Celem takiego dzia ania by o zalegalizowanie mitu, kreuj cego naiwny i 
fa szywy obraz rzeczywisto ci, w którym z za o enia wybiela si  motywy i 
czyny jednych i szkaluje drugich. Polityka historyczna ugrupowa  nacjona-
listycznych (Olsza ski,15.10.2015) jest klasyczn  odmian  propagandy, 
polegaj c  na preparowaniu nowego ukrai skiego patriotyzmu z udzia em 
wojska, wszystkich poziomów szkolnictwa, mediów i instytucji zwi zanych z 
wymiarem sprawiedliwo ci. Jej animatorzy si gn li do partyjnej tezy, wed ug 
której ró norodno  wiatopogl dowa ludzko ci, ani deontologia «dzia aj tak, 
jak by  chcia , eby dzia ali inni» nie dotyczy Ukrai ców. Milczeniem 
pomini to, e nakazy identyfikacji z fa szywym mitem do  szybko mog  
sko czy  si  egotycznym przewra liwieniem, podejrzliwo ci  i sk onno ci  do 
m ciwo ci. Przyk ad partii ultra-nacjonalistycznych wskazuje, e im bardziej 
broni  swej mitycznej wiadomo ci, tym wi cej w szeregach partyjnych l ku 
oraz obsesji na w asnym punkcie.  

Sporym zaskoczeniem dla wielu rodowisk i grup opiniotwórczych, 
zarówno na Ukrainie, w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych stanowi  
decyzje Rady Najwy szej Ukrainy z kwietnia 2015 r. w sprawie przyj cia 
ustawy o statusie prawnym i uczczeniu osób walcz cych o niepodleg o  
Ukrainy w XX wieku (w ród nich znalaz y si : Ukrai ska Republika Ludowa, 
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formacje partyzanckie z Ukrainy naddnieprza skiej z lat 20. i 30. Ukraina 
Karpacka z lat 1938-39, ruch dysydencki), w tym równie  uznania OUN i UPA 
za bojowników walcz cych o niepodleg o  Ukrainy. Dla partii i stronnictw 
nacjonalistycznych takie rozstrzygni cie zamyka ostatecznie drog  
jakiegokolwiek rozliczenia/pot pienia dzia alno ci OUN i UPA. W zamian 
otworzy a si  mo liwo  uznania cz onków tych organizacji za bohaterów. 
Wyja nienia i interpretacje Wo odymyra Hrojsmana, przewodnicz cego 
parlamentu ukrai skiego, e ustawa zosta a uchwalona w pakiecie z «innymi 
ustawami historycznymi», maj cymi na celu publiczne udost pnienie 
archiwów NKDW/KGB oraz upami tnienie zwyci stwa narodu ukrai skiego 
nad nazizmem w czasie drugiej wojny wiatowej i pot pienie re imów 
totalitarnych (Hrojsman, 18.04.2015, s. 14) – s  naiwne, wymijaj ce i nie 
odpowiadaj ce randze ustalenia prawdy. Twierdzenie Hrojsmana, e ustawa 
nie jest «antypolska», lecz «antyradziecka» – jest wyrazem polityzacji historii 
o wielowymiarowym charakterze propagandowym. Nie zawiera bowiem 
obiektywnej wyk adni s u cej przezwyci eniu ukrai skiego pi tna homo 
sovieticus – lecz prawem, maj cym na celu osi ganie korzy ci przez si y 
polityczne b d ce przy w adzy.  

W ród Polaków – brak uznania prawdy historycznej i zadekretowania 
odpowiedzialno ci UPA za rze  Wo y sk  spowoduje umocnienie rozd wi ku 
postrzegania trudnego s siedztwa29. Z kolei w stosunku do Rosjan – 
                                                             

29 Prezydent  Przemy la  Ryszard  Choma w li cie  otwartym do  Prezydenta  RP  z  14  
kwietnia 2015 r. zwróci  uwag  na zaniepokojenie mieszka ców Przemy la i protesty wokó  
uznania UPA «za bojowników o wolno », przypominaj c o: (1) yj cych ludziach, którzy 
doznali skal  okrucie stw zadanych przez UPA i (2) potrzebie pami tania o Polakach 
zamordowanych przez «ukrai skich bojowników o wolno ». Wszelkie próby cieniowania 
prawdy o rzeziach banderowców nie s u  stosunkom polsko-ukrai skim, tak e milczenie w 
«imi  racji» budzi sprzeciw. Zob. Nowiny24.pl/Kresy.pl. Z listem otwartym do w adz 
Ukrainy w sprawie ustawy gloryfikuj cej UPA wyst pi a grupa naukowców z USA, krajów 
europejskich i z Ukrainy. W tek cie zwrócono m.in. uwag  na fakt przyj cia ustaw bez 
«powa nej debaty» i przy du ej liczbie deputowanych odmawiaj cych udzia u w ich 
procedowaniu. Podkre lono obecno  deliktu prawnego wobec przest pstwa nie tylko 
kwestionowania legitymizacji UPA, która wyr n a dziesi tki tysi cy Polaków podczas 
jednego z najbardziej ohydnych aktów czystki etnicznej w historii Ukrainy, lecz tak e 
zwolnienia z krytyki i odpowiedzialno ci OUN, jednego z najbardziej radykalnych 
ugrupowa  politycznych na Zachodniej Ukrainie w okresie mi dzywojennym, która 
otwarcie kolaborowa a z nazistowskimi Niemcami, a tak e bra a udzia  w anty ydowskich 
pogromach na Ukrainie oraz, w przypadku frakcji Melnykowców, pozostawa a 
sprzymierzona z nazistami przez ca  drug  wojn  wiatow . Zob. List otwarty do w adz 
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zastosowanie tej ustawy jako rodka s u cego oczyszczeniu si  z ideologii 
komunistycznej i zerwania z radzieckim podej ciem do Wielkiej Wojny 
Ojczy nianej – w kontrze gloryfikacji dzia alno ci OUN i UPA, spowoduje 
jeszcze wi ksz  nieufno  wobec Ukrai ców, dostarczaj c zarazem rosyjskim 
polittechnologom nowych argumentów w prowadzeniu wojny informacyjnej.  

Bibliografia: 
1. Andrusieczko P., Z wizyt  u banderowców, «Gazeta Wyborcza» 2014, nr 240, s. 14. 
2. Davis N. (2007), Europa mi dzy Wschodem a Zachodem, Kraków. 
3. Hausman G. (2011), Das Territorium des Ukraine. Sepen Rudnyc`kyjs Betrag zur 

Geschichte räumlisch-terrotorialen Denkens über Die Ukraine, [w:] Die Ukraine. 
Prozesse der Nationssbildung, A. Kappeler (red.), Köln. 

4. Hrojsman W., Czas nowego dialogu, «Gazeta Wyborcza» 2015, nr 88, s. 14. 
5. Hrycak J. (2000), Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, 

Lublin. 
6. Kacewicz A. (2014), Sotnie wolno ci. Ukraina od Majdanu do Donbasu, 

Warszawa.  
7. List otwarty do w adz Ukrainy ws. Ustawy gloryfikuj cej UPA podpisany przez 

naukowców z USA, Europy i Ukrainy, Krytka.com/Kresy.pl (12.10.2015). 
8. List otwarty prezydenta Przemy la do Prezydenta RP z 23 kwietnia 2015 r., 

Nowiny24.pl/Kresy.pl. (12.10.2015). 

                                                                                                                                             
Ukrainy ws. Ustawy gloryfikuj cej UPA podpisany przez naukowców z USA, Europy i 
Ukrainy. W reakcji na przyj t  przez Rad  Najwy sz  Ukrainy z 11 lutego 2015 r. uchwa  
w sprawie obchodów pami tnych rocznic i dat w 2015 r. oraz uczczenia w dniu 5 marca 
2015 r. rocznicy mierci R. Szuchewycz, naczelnego dowódcy UPA – grupa pos ów z 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej opracowa a projekt uchwa y Sejmu, w którym odnios a si  
do tych dzia a  Rady. Zwrócono w niej uwag  na odpowiedzialno  Szuchewycz za 
zaakceptowanie rzezi wo y skiej, przeprowadzenie ludobójczej czystki na obszarze Galicji 
Wschodniej (obok Polaków, jej ofiarami padli równie  Rosjanie, Ukrai cy, ydzi, 
Ormianie, Czesi i cz onkowie innych grup etnicznych), kolaboracj  z niemieck  Abwehr  i 
kierowanie batalionem Nachtigall podczas pogromu lwowskich ydów, jak równie  
wspó odpowiedzialno  za pacyfikacj  wsi bia oruskich i ukrai skich. W uchwale znalaz a 
si  tak e rocznica urodzin Petra Diaczenki, dowódcy ukrai skich jednostek wojskowych 
kolaboruj cych z III Rzesz  Niemieck , odznaczonego przez hitlerowców Krzy em 

elaznym. Jedn  z nich by  Ukrai ski Legion Samoobrony (Legion Wo y ski), bior cy 
udzia  w pacyfikacji Powstania Warszawskiego na Czerniakowie i prowadz cy dzia ania 
przeciwko «Grupie Kampinos». Diaczenko wspó uczestniczy  w sformowaniu 
kolaboracyjnej Brygady Przeciwpancernej «Wolna Ukraina», wchodz cej w sk ad 
Ukrai skiej Armii Narodowej (UNA). Zob. Projekt uchwa y Sejmu RP VII kadencji w 
sprawie nasilania si  tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie, druk nr 3261 z 17 marca 
2015 r. 
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Kazimierz Borkowski 

UKRAINA W KRYZYSIE 

  

   

Wst p . Kryzys, który trwa na Ukrainie od 2013 r. razem z 
politycznym, a tak e militarnym zaanga owaniem Federacji Rosyjskiej (FR) 
po stronach ukrai skich separatystów, sta  si  kryzysem mi dzynarodowym. 
Przyw aszczenie Krymu przez Rosj  a tak e zainicjowanie «wojny 
buntowniczej» na wschodzie Ukrainy stanowi y odpowied  Kremla na 
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reprezentowany przez ca y obóz Euro-majdanu kierunek ukrai skiej polityki 
zagranicznej. Tym samym, zdaniem cz ci analityków, rosyjska polityka w 
stosunku do Ukrainy stanowi etap realizacji idei odbudowy rosyjskiej 
dominacji na obszarach postradzieckich (Pie kowski, 2015, s. 47-61). 

Kolejne cz ci kryzysu na Ukrainie potwierdzaj  tylko za amanie si  
dzia aj cego od ponad dwóch dekad ca ego systemu bezpiecze stwa 
mi dzynarodowego mi dzy Rosj , a NATO oraz szerzej na osi Rosja – Zachód. 
Ekspansywna polityka Kremla oraz naruszenie spójno ci terytorialnej Ukrainy nie 
pozosta o bez wp ywu równie  na systemy bezpiecze stwa poszczególnych pa stw 
NATO, w tym szczególnie republik ba tyckich, a wi c i Polski. Mi dzynarodowa 
równowaga si y w Europie rodkowo-Wschodniej, kszta towana po rozpadzie 
ZSRR, w przeci gu ostatnich kilkunastu miesi cy przesta a obowi zywa . Problem 
wp ywu kryzysu ukrai skiego na ca y system bezpiecze stwa mi dzynarodowego 
wymaga wielop aszczyznowych analiz (Koziej, Formuszewicz, 2014, s. 21). 

Wydarzenia, które rozgrywaj  si  obecnie na Ukrainie oczywi cie nie 
pozostaj  bez wp ywu na sytuacj  tego pa stwa oraz wywo uj  pytania 
o kwestie bezpiecze stwa twardego, jak równie  mi kkiego wszystkich pa stw 
Europy rodkowo-Wschodniej, jak równie  pa stw obszaru poradzieckiego w 
kwestiach bezpiecze stwa, gospodarki energetycznej, a tak e spo eczno-
kulturowej. Szczególnej analizie poddana zosta a ogólna sytuacja geopoli-
tyczna, gospodarcza i mi dzynarodowa konkretnie Ukrainy w kontek cie 
przej cia Krymu przez Rosj , a tak e reakcje ze strony Unii Europejskiej (UE) 
oraz NATO. Podj te zosta y równie  próby zarysowania celów, którymi kieruje 
si  Rosja w swojej polityce wobec pa stwa ukrai skiego, w obecnej sytuacji 
wojny hybrydowej (Sobczyk, 2015, s. 37-60). 

Z punktu widzenia teorii spo ecze stwa historia zatoczy a ko o 
pocz wszy od katastrofy w Czarnobylu znajduj cego si  w obwodzie 
kijowskim, która u wiadomi a wszystkim krucho  ca ej cywilizacji oraz jej 
podatno  na zagro enia kwestii ekologicznych, sko czywszy na konflikcie na 
Ukrainie, którego symbol tworzy kijowski Plac Niepodleg o ci, czyli Euro-
majdan, b d cy totalnym zwrotem w dotychczasowym bezpiecze stwie 
europejskim, a przede wszystkim w ca ym wymiarze politycznym oraz 
militarnym. Najnowsz  histori  europejskiego spo ecze stwa ryzyka tworz  
najwa niejsze zdarzenia z lat ukrai skiego kryzysu, a mianowicie lata 2013–
2015 (Menkiszak i inni, 3.09.2014). 
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Konflikt ukrai sko-rosyjski. 21 listopada 2013 r. na kijowskim Placu 
znanym jako – Majdan Niepodleg o ci zgromadzi y si  ca e t umy protestuj ce 
przeciw podj tej decyzji przez w adze ukrai skie o niepodpisaniu umów: 
stowarzyszeniowej oraz o utworzeniu strefy wolnego handlu z UE. Kolejne dni 
przynios y wzrost liczby protestuj cych na Majdanie, jak równie  doprowadzi y do 
wielu demonstracji w innych miastach. Ju  30 listopada dosz o do pierwszych star  
z policj , a w kolejnych tygodniach nast pi a eskalacja protestów. Stycze  2014 
roku przynosi pierwsze ofiary, przede wszystkim, niestety po stronie 
protestuj cych. 18 lutego dosz o do nieudanego szturmu si  rz dowych na 
zgromadzony Majdan, walki trwa y kilka dni, a  do momentu podpisania 
porozumienia w dniu 21 lutego, przyczyni a si  do tego interwencja ministrów 
spraw zagranicznych Niemiec, Francji oraz Polski – Franka-Waltera Steinmeiera, 
Laurenta Fabiusa oraz Rados awa Sikorskiego. Prezydent Wiktor Janukowycz 
uciek  z kraju, wobec czego 22 lutego Rada Najwy sza podj a uchwa  
o odsuni ciu go od w adzy i wybra a tymczasowo O eksandra Turczynowa na 
stanowisko pe ni cego obowi zki Prezydenta Ukrainy. 27 lutego 2014 r. 
utworzony zosta  tak e gabinet Arsenija Jaseniuka (Gniazdowski i inni, 
10.09.2014). 

Wydarzenia te spotka y si  z negatywn  reakcj  Rosji. 1 marca 2014 r. 
Rada Federacji przyj a wniosek prezydenta W adimira Putina dotycz cy 
zgody na u ycie si  zbrojnych na terenie Ukrainy. Ju  wcze niej na Krymie 
pojawili si  o nierze pozbawieni dystynkcji i oznak przynale no ci 
pa stwowej potocznie tak zwane «zielone ludziki», opanowuj cy ca e lotniska. 
Rada Najwy sza Republiki Autonomicznej Krymu i Rada Miejska 
Sewastopola og osi a niepodleg o  Krymu 11 marca, a pi  dni po tym sami 
mieszka cy wi kszo ci  g osów zadecydowali w referendum, bez 
zewn trznych obserwatorów, o przy czeniu si  do FR. Zdarzenie te mia o 
miejsce przy bierno ci wi kszo ci w adz ukrai skich na Krymie, z których 
znaczna cz  opowiedzia a si  po stronie rosyjskiej, z dowódc  marynarki 
wojennej kontradmira em Denisem Berezowskim na czele. Przej cie Krymu 
nie zosta o uznane przez Rad  Europy i Zgromadzenie Ogólne ONZ. W 
wyniku czego na Rosj  na o one zosta  sankcje wizowe oraz ekonomiczne, 
jednocze nie UE zaoferowa a Ukrainie pomoc finansow . 21 marca dosz o do 
podpisania politycznej umowy stowarzyszeniowej mi dzy Ukrain  oraz UE, 
która w pe ni zawarta zosta a 27 czerwca (Kwiatkowska-Dro d , 3.04.2014). 
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Prorosyjski bunt wybuch  tak e na wschodzie Ukrainy, w obwodzie 
donieckim oraz uga skim. 6 kwietnia 2014 r. proklamowano niepodleg o  
Donieckiej Republiki Ludowej, 27 kwietnia uga skiej Republiki Ludowej. 
Porewolucyjne w adze ukrai skie 13 kwietnia og osi y «operacje 
antyterrorystyczne» (ATO), maj ce przywróci  stan pocz tkowy sprzed secesji. 
W kolejnych tygodniach dosz o do wielu star  zbrojnych, nie przynosz cych 
adnych rozstrzygni . W Genewie, w tym samym czasie, pokój próbowali 

uzyska  ministrowie spraw zagranicznych Rosji oraz Ukrainy – Siergiej awrow 
i Andrij Deszczycia oraz szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton i sekretarz 
stanu USA John Kerry. Ustalenia szczytu nie by y zupe nie przestrzegane. 11 maja 
mieszka cy obu zwa nionych republik opowiedzieli si  w  nielegalnym wed ug 
w adz centralnych referendum za suwerenno ci  oraz przy czeniem do FR. 
Nieca e dwa tygodnie pó niej, czyli 24 maja, republiki po czy y si  
w Federacyjn  Republik  Noworosji (Gil i inni, 10.12.2015, s. 78-91). 

Jednocze nie wprowadzano przemiany polityczne w Kijowie. Zaistnia a 
konieczno  znalezienia demokratycznie legalnej legitymizacji dla nowych 
w adz, dlatego 25 maja odby y si  wybory prezydenckie na Ukrainie, 
w których nie brali udzia u mieszka cy Krymu i wi kszo  mieszka ców 
Donbasu. W pierwszej turze zwyci y  Petro Poroszenko, jego blok uzyska  
równie  najwi cej mandatów w wyborach do parlamentu. 26 pa dziernika 
premierem pozosta  Arsenij Jaceniuk (Hyndle-Hussein, 23.01.2015). 

17 lipca 2014 r. uwag  mi dzynarodowej opinii przyci gn a tak e, maj ca 
miejsce na Ukrainie, katastrofa Boeinga malezyjskich linii lotniczych – Malaysia 
Airlines (MH17). Zdecydowan  wi kszo ci  pasa erów byli obywatele Holandii, 
og oszono tam e a ob  narodow . Najprawdopodobniej przyczyn  by o 
omy kowe zestrzelenie samolotu przez separatystów za pomoc  rosyjskiego 
rakietowego systemu przeciwlotniczego. Rosja natomiast oskar a o zestrzelenie 
samolotu samych Ukrai ców. ledztwo trwa do dzi  dzie  i nie przynios o 
ostatecznego rozstrzygni cia. Katastrofa ta doprowadzi a do zaostrzenia sankcji 
wobec FR ze strony UE (Darczewska, 10.06.2014, s. 13-20). 

W dniach 4 i 5 wrze nia 2014 r. mia  miejsce szczyt NATO w Newport. 
Postanowiono na nim wzmocni  wschodni  flank  NATO oraz deklaratywnie 
zwi kszy  bezpiecze stwo najmocniej nara onych cz onków. Ustalenia te 
obejmowa y aktualizacj  planów, zwi kszenie sojuszniczej obecno ci w regionie, 
organizacj  wspólnych wicze  oraz rozbudow  ca ej infrastruktury. Wsparto 
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równie  Ukrain , przeznaczaj c na te cel niestety skromne fundusze. Szczyt nie 
koncentrowa  si  jedynie wokó  tematyki ukrai skiego kryzysu ale omawiano 
równie  problemy terytoriów nale cych do Afganistanu, Afryki Pó nocnej oraz 
Bliskiego Wschodu. Na miejsce nast pnego szczytu w roku 2016 wybrano Polsk  
(Amnesty International Briefing…). 

Przez przed u aj ce si  walki, a zw aszcza stworzenia przez Rosj , 
której oddzia y wkroczy y na Ukrain  24 sierpnia, nowego frontu w obr bie 
Mariupola, postanowiono znale  mo liwo  zawieszenia broni. 5 wrze nia 
2014 r. wprowadzono w ycie porozumienie w Mi sku, które zosta o zawarte 
pomi dzy Ukrain , Rosj  oraz uga sk  i Donieck  Republik  Ludow , pod 
ochron  OBWE. Nie doprowadzi o to niestety do zako czenia walk, wi c 19 
wrze nia podpisano kolejne memorandum prowadz ce w teorii do zatrzymania 
dzia ania wojsk po obu stronach. Ale równie  ono zosta o ostatecznie obalone. 
Kolejn  prób  przywrócenia pokoju mia o by  porozumienie Mi skie z 12 
lutego 2015 r., wynegocjowane przez Ukrain , Rosj , Niemcy i Francj  – tak 
zwany Mi sk 2. Mimo to, i  nie rozwi za o ono kompletnie sprawy pokoju na 
wschodzie Ukrainy, to przyczyni o si  jednak do utrzymania wzgl dnego 
spokoju oraz znacznej redukcji ofiar po obu stronach. Tre  porozumie  jest 
niestety do  niekorzystna dla Ukrainy, bo traci ona swe wschodnie obwody 
oraz kilkadziesi t mniejszych miast z okolic linii frontu ale tak e Rosji nie 
uda o si  zrealizowa  wszystkich swoich celów geopolitycznych (Beck, 2013, 
s. 87-99). 

Jak pokazuj  wyniki g osowania, ukrai skie w adze nie ulegaj  
rosyjskiej presji, mimo e trwa y rozmowy o wznowieniu rokowa  w Mi sku 
dotycz ce ustanowienia pokoju w Donbasie. Pod koniec grudnia 2014 roku 
toczy y si  na ten temat rozmowy z W adimirem Putinem, Francais Hollandem 
oraz Angel  Merkel. Dosz o równie  do spotkania tak zwanej grupy 
kontaktowej OBWE – Ukraina – Rosja, przy udziale reprezentantów tak 
zwanych republik z Doniecka oraz uga ska (Magierowski, 1.12.2015). 

Stawiaj c pierwszy krok na d ugiej i trudnej drodze do NATO, Kijów 
rzuci  wyzwanie Moskwie. Ukraina poczu a si  pewna siebie ze wzgl du na 
fakt, e jej armia w tamtym czasie liczy a oko o 230 tysi cy o nierzy, a na 
dzie  dzisiejszy zosta a zwi kszona o kolejne 50 tysi cy. W czasie trwaj cego 
formalnie zawieszenia broni, wojska rosyjskie i tak podejmowa y próby zaj cia 
strategicznych obiektów takich jak: lotnisko w Doniecku, okolice Mariupola, 
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Luga ska oraz Debalcewego. Ukrai cy jednak odparli wszystkie ataki (Pond, 
Kundnani, 1.04.2015). 

Wsparciem dla Kijowa by o przyj cie przez ameryka ski Kongres tak 
zwanej «ustawy o Wolnej Ukrainie» która podpisana zosta a pod koniec grudnia 
2014 roku przez Prezydenta USA Baracka Obam . Ustawa ta dawa a mo liwo  
dostawy broni oraz wsparcia finansowego a tak e dalszych sankcji przeciwko 
Rosji. Na uwag  zas uguj  odwiedziny w Kijowie dokonane przez prezydentów 
Bia orusi Aleksandra ukaszenki i Kazachstanu Nursu tana Nazarbajewa, którzy 
przyjechali na Ukrain  dzie  przed szczytem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i 
tak zwanego Uk adu Taszkienckiego, czyli Sojuszu wojskowego pa stw 
postradzieckich (Pie kowski, 2014, s. 309-324). 

G osy zabierali mniej znani politycy ukrai skiej sceny politycznej, mówi c e 
to wielki moment prze omowy oraz powstanie nowego sojuszu wymierzonego w 
sam  Moskw . Nie yj cy ju  rosyjski polityk b d cy opozycjonist  Borys Niemcow 
stwierdzi , e obserwujemy koniec Unii Celnej, któr  Rosja tworzy z pa stwami 
takimi jak Kazachstan, Bia oru , Armenia oraz Kirgistan. Mi sk oraz Astona 
prowadzi y rozliczenia z Moskw  w dolarach, a nie w rublach , jak sobie yczy  sam 
W adimir Putin. Na uwag  zas uguje równie  by y prezydent Ukrainy Leonid 
Krawczuk, który studzi  s owami: « ukaszenka i  Nazarbajew przyjechali do Petro 
Poroszenki, by wysondowa  te scenariusze wyj cia z obecnej sytuacji, których nie 
mo e zaprezentowa  W adimir Putin. To jego pos a cy. Prawda pewnie le y 
po rodku. W Kijowie ukaszenka i Nazarbajew rozmawiali troch   w imieniu 
Putina, a troch  we w asnym, wzmacniaj c te   swoj  pozycj  wobec Rosji, z któr  
wi e ich bliski sojusz, lecz której si  boj » (Sobczyk, 2015, s. 37-60). 

Droga Ukrainy do NATO. Na dzie  20 lutego 2015 roku NATO w swoich 
szeregach skupia 28 pa stw z ca ego wiata, natomiast przynale no  Ukrainy do 
NATO na dzie  dzisiejszy nie jest mo liwa, a droga do niej mo e potrwa  d ugie 
lata. Przed wst pieniem do NATO dane pa stwo musi spe ni  szereg podstawowych 
warunków. Przede wszystkim konieczne jest bycie pa stwem demokratycznym, 
pa stwem przekszta conym oraz przygotowanym do przej cia z gospodarki r cznie 
sterowanej do gospodarki wolnorynkowej. Obligatoryjnie konieczne jest 
wprowadzenie cywilnej kontroli nad ca  armi , jak równie  rozwi zanie wszystkich 
spraw spornych ze swoimi s siadami. Wobec powy szych kwestii, Ukraina jest 
dyskwalifikowana przez fakt, i   Kijów jest w fazie, otwartej wojny z Rosj . Na ten 
temat wypowiedzia  si  w po owie grudnia 2014 roku w polskim Sejmie, b d c z 
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oficjaln  wizyt  w Polsce, zaproszony przez Prezydenta Polski Bronis awa 
Komorowskiego, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko «Je li kwestie dotycz ce 
wojny ukrai sko–rosyjskiej zostan  zako czone dopiero wtedy b dziemy mogli 
mówi  o powa nej drodze Ukrainy do NATO» (Hyndle-Hussein, 23.01.3015). 

Ukraina zapowiedzia a ju  zerwanie z polityk  neutralno ci. Jest to 
niesamowicie wa na deklaracja. Ma du e znaczenie równie  z punktu 
widzenia Polski. Ukraina chcia aby, eby Polska sta a si  jej patronem w 
drodze do NATO. Wa ne równie  jest to, eby polska dyplomacja skorzysta a z 
tego apelu i spróbowa a wróci  do roli patrona sprawy ukrai skiej. Na wej ciu 
Ukrainy do NATO mog  skorzysta  dwie strony. NATO, skorzysta na tym, i  
Ukraina b dzie po naszej stronie, a nie zostanie zdominowana przez FR, tym 
samym bezpieczniejsze jest NATO oraz pa stwa cz onkowskie. Rosja z 
pewno ci  nie zaakceptuje drogi Ukrainy do NATO, poniewa  Moskwa ro ci 
sobie prawa do decydowania, kto ma by  po stronie zachodniej, a kto ma 
obowi zek by  przez ni  zdominowany. NATO natomiast stoi na stra y 
pogl du demokratycznego czyli, e ka de pa stwo winno samo sobie wybiera  
system warto ci oraz sojusze (Hyndle-Hussein, 23.01.2015). 

O tym jak e wa nym dla bezpiecze stwa Europy mówi  Petro Poroszenko, i  
nikt nie ma prawa dyktowa  jak  drog  ma wybra  Ukraina. Kwestia ta to ju  nie 
tylko deklaracja polityków, lecz oficjalnie uchwalona przez parlament ukrai ski linia 
polityczna. Petro Poroszenko po uchwaleniu zmiany w ustawie o polityce 
wewn trznej i zagranicznej oraz uchwaleniu ustawy o podstawach bezpiecze stwa 
pa stwa, które zezwalaj  na ubieganie si  o cz onkostwo w NATO przez Rad  
Najwy sz , dodaje, e «Ukraina zmierza do NATO, a pierwszym do tego krokiem 
jest fakt, i  303 deputowanych zag osowa o za zniesieniem poza blokowego statusu 
Ukrainy, a integracja europejska oraz euroatlantycka nie ma dla Ukrainy 
alternatywy». W uzasadnieniu przyj tej ustawy mówi : «Agresja FR sprzeczna z 
prawem, aneksja Autonomicznej Republiki Krymskiej oraz wywo anie przeciwko 
naszemu pa stwu tak zwanej wojny hybrydowej, inwazja zbrojna we wschodnich 
regionach Ukrainy i nieustanna presja militarno-polityczna, gospodarcza, a tak e 
informacyjna ka  nam poszukiwa  bardziej skutecznych gwarancji niepodleg o ci, 
suwerenno ci i integralno ci terytorialnej Ukrainy». S owa te popar a koalicja 
parlamentarna, blok prezydencki i partia premiera Arsenija Jaceniuka, Samopomoc 
mera Lwowa Andrija Sadowego oraz Radykalna Partia i Blok Julii Tymoszenko, a 
tak e kilkudziesi ciu deputowanych niezale nych. Przeciwny by  jedynie Blok 
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Opozycyjny, czyli rozbitkowie z dawnej Partii Regionów Janukowycza. Oni równie  
zorganizowali pod parlamentem kilkutysi czn  manifestacj  przeciw ci ciom 
wydatków, które zapowiedzia  rz d (Gil i inni, 10.12.2015, s. 15-35). 

Pod koniec grudnia 2014 roku rz d by  za przyj ciem restrykcyjnego 
bud etu, który by  zasadniczym elementem ca ego pakietu reform przyj tego 
przez prezydenta, rz d utworzy  wspieraj c  ich koalicj  parlamentarn . By o 
to wymóg Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), który dopiero 
po uchwaleniu bud etu i spe nieniu innych kryteriów np. reformy 
S downictwa i Prokuratury oraz stworzeniu biura antykorupcyjnego zgodzi  
si  na wyp acenie Ukrainie trzeciej transzy w wysoko ci 17 mld dolarów, by a 
to wcze niej obiecana po yczka. Jednak nawet ta gigantyczna kwota nie 
wystarczy a, aby kwota by a adekwatna do potrzeb, musia aby wynosi  kolejne 
15 mld dolarów w innym wypadku Ukrain  czeka bankructwo. W tym roku 
ukrai ski PKB spadnie o 7,5%, a prognozowania na rok przysz y wahaj  si  o 
kolejne 4,5%. Na prost  ukrai ska gospodarka mo e wyj  najwcze niej w 
2017 roku. Spo ecze stwo ukrai skie czeka okres bolesnych wyrzecze . Rosja 
liczy, e wybuch protestów na Ukrainie prowadzi jej w adze na «w a ciw  
drog » (Darczewska, 10.06.2014, s. 13-20). 

Rezygnacja ze statusu poza blokowego jest kontr-produktywna. 
Eskaluje konfrontacj  tworz c iluzj , i  g boki kryzys polityczny na Ukrainie 
da si  rozwi za  za pomoc  podobnych ustaw. Rosyjski Minister Spraw 
Zagranicznych – Siergiej awrow z o liwie ustosunkowa  si  do wszystkich 
tych ustaw przeg osowanych w parlamencie ukrai skim. Stwierdzi , i : 
«Trzeba w ko cu nawi za  dialog z cz ci  w asnego narodu, któr  ca kowicie 
zignorowano, kiedy w Kijowie dosz o do zamachu stanu». Nie szcz dzi  
równie  swoich z o liwo ci tak e premier FR Dymitrij Miedwiediew, 
przestrzegaj cy Ukrai ców przed «konfrontacyjnym krokiem» jakim – 
zdaniem Moskwy – jest przyj cie ustaw pozwalaj cych na ubieganie si  o 
cz onkostwo w NATO (Darczewska, 10.06.2014, s. 13-20). 

NATO w odpowiedzi na g osowanie ukrai skich parlamentarzystów w 
2014 roku, stwierdzi o, e drzwi do NATO pozostaj  otwarte. Sekretarz 
generalny NATO Jens Stoltenberg z o y  ju  na pocz tku grudnia tak  sam  
deklaracj  jak po g osowaniu. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak 
podsumowa : «Doczekamy czasu kiedy Ukraina znajdzie si  w NATO i UE. 
Nikt nie ma prawa tego blokowa ». Jednak NATO nie jest niestety w tej 
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sprawie jednomy lne. Cz onkostwu Ukrainy w NATO sprzeciwiaj  si  
wp ywowe pa stwa oraz wa ni politycy, jak na przyk ad niemiecki minister 
spraw zagranicznych Frank – Walter Steinmeier (Wilk, 5.03.2014). 

Polityka zagraniczna Ukrainy. Na monachijskiej konferencji 
bezpiecze stwa omówiono w lutym 2015 roku dwa pomys y. Pierwszy 
stworzony przez francusko-niemieck  dyplomacj  w celu zako czenia wojny 
na Ukrainie oraz drug  stworzon  przez Amerykanów, która dotyczy  mia a 
dozbrojenia przez nich Kijowa. Niestety obie koncepcje pr dzej prowadzi  
b d  do szkody a ni eli po ytku, tak wi c nie dadz  oczekiwanych efektów 
(Lucas, 2015, s. 2; Menkiszak i inni, 3.09.2014). 

Konflikt na Ukrainie nie jest samoistnym problemem, ale symptomem. Tak  
naprawd  mamy tu do czynienia z rosyjskim rewizjonizmem, czyli mylnym 
prze wiadczeniem Kremla, i  europejski ad bezpiecze stwa jest niesprawiedliwy 
oraz, e da si  go zmieni  [z czym mo na si  ju  zgodzi ] aplikuj c s abemu oraz 
podzielonemu Zachodowi si  militarn , propagand , blefem oraz pieni dzmi. 
Gdyby Zachód stan  frontem do re imu Putin nie o mieli by si  destabilizowa  
ani zaatakowa  Ukrainy, a co za tym idzie nie zagarn by Krymu. Nie podsyca by 
równie  wojny na wschodzie kraju, nie zabija by ani nie porywa  ludzi w innych 
krajach ani nie grozi by s siadom, nie robi by tego z obawy o konsekwencje 
(Lucas, 10.02.2015; Menkiszak i inni, 3.09.2014). 

Gdyby UE z o y a skarg  na Gazprom oraz skoordynowa a t  akcj  
prawnie z Departamentem Sprawiedliwo ci USA, który od lat prowadzi 
ledztwo w sprawie du ej firmy handluj cej energi  dzi ki «doj ciom» w 

Moskwie, mog oby to by  mocnym sygna em dla polityki Putina. ledztwa 
przeciwko zachodnim bankierom, adwokatom oraz ksi gowym, którzy 
pomagali ograbia  rosyjskie spo ecze stwo na dziesi tki miliardów dolarów i 
u atwiali re imowi inwestowanie na Zachodzie nieuczciwie zdobytego maj tku 
aby unikn  wi zienia, mog  zacz  mówi  i ods oni  cz  sekretnych 
zagranicznych operacji finansowych Kremla. Mo na równie  nawo ywa  
Rosj , by przesta a narusza  obc  przestrze  powietrzn  samolotami 
bojowymi, bo w przeciwnym wypadku zamkni te zostan  lotniska dla ich 
lotów pasa erskich. Oczywi cie to czysto teoretyczne hipotezy. Za t  bierno  
narodów Ukraina p aci wysok  cen . UE nie chce otwarcie przyzna , i  
prawdziwym celem francusko-niemieckiej misji dyplomatycznej jest 
wynegocjowanie warunków kapitulacji (Ka an, 2015). 
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Zak adaj c, e nawet gdyby utrzyma  si  rozejm, to Rosji ujdzie na 
sucho zabór terytoriów. Ukraina zostanie zniszczona militarnie oraz finansowo. 
A dostarczenie broni Ukrainie by oby jedynie leczeniem objawów, a nie samej 
choroby. By y Minister Spraw Zagranicznych Adam Rotfeld powiedzia : 
«Prezydent Rosji ma na swoim koncie dwie zas ugi, za które powinno si  
postawi  mu dwa pomniki. Jak nikt inny do tej pory skonsolidowa  
spo ecze stwo ukrai skie, a Europa potrafi a si  zjednoczy  bardziej, ni  sam 
W adimir Putin to  podejrzewa » (Vrang, 16.04.2014). 

Podsumowanie. Konflikt na Ukrainie przypomina o ryzykownym 
charakterze naszej rzeczywisto ci. Nie «koniec historii», nie europejska 
jedno , ani te  nie spo ecze stwo wiatowe, ale europejskie spo ecze stwo 
ryzyka mierz ce si  z zagro eniami konwencjonalnymi, jak równie  zupe nie 
nowymi formami realnej, a tak e wirtualnej przemocy, stanowi dzi  tak e 
strukturaln  ram  naszych do wiadcze . Z takimi niebezpiecze stwami 
musimy sobie radzi , stosuj c dawne strategie zwi kszania potencja u 
militarnego i ekonomicznego czy tworz c sojusze mi dzynarodowe, jak 
równie  dzia aj c w ramach nowych uwarunkowa  antycypacji katastrofy oraz 
mierzenia si  z niezamierzonymi efektami w asnych polityk, szukaj c wsparcia 
dla swych dzia a  w opinii publicznej, zarówno krajowej jak i wiatowej 
(Buras, 27.08.2014). 

Na kruch  jedno  Zachodu warto spojrze  uwzgl dniaj c zarówno 
obiektywne zró nicowanie po o enia wobec ryzyka poszczególnych pa stw 
[geograficzna blisko  Rosji oraz Ukrainy, historyczne do wiadczenia 
konfliktu b d  wspó pracy z nimi, bie cy potencja  militarny, polityczny 
i gospodarczy oraz b d ce jego pochodn  interesy], jak równie  subiektywne 
jego postrzeganie. Obecny kryzys europejskiego spo ecze stwa ryzyka jest 
przyk adem zderzenia kultur ryzyka. Postrzeganie Rosji jako wa nego 
zagro enia przez jedne pa stwa, przez inne traktowane jest jako histeria, za  
analiza scenariuszy przysz o ci nie jest motywowana wiedz  [której nie sposób 
posi , nie da si  tak e eksperymentowa  «na zasadzie prób i b dów”], ale 
staje si  kwesti  wiary w istnienie [nieistnienie] ryzyka oraz kulturow  ró nic  
w zakresie jego postrzegania (Beck, 2012, s. 27-29). 

Kryzysowa rzeczywisto  nie sprowadza si  tylko i wy cznie do 
konfliktu na Ukrainie. Europejskie spo ecze stwo ryzyka do wiadcza 
ró norodnych kryzysów, wymieni  tu mo na cho by kryzys ekonomiczny, 
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polityczny, legitymizacji, demograficzny, aksjologiczny, geopolityczny, 
ekologiczny. Niepokój budz  tak e dzia ania Pa stwa Islamskiego, terroryzm, 
wzrost poparcia dla radykalnych ugrupowa , nielegalna imigracja i problem 
uchod ców z Po udnia [obecnie trwa spór dotycz cy redystrybucji 
przyjmowanych imigrantów mi dzy pa stwa UE, nie tylko te graniczne]. L k 
i strach odczuwany jest te  po prostu przez jednostki, stanowi c prywatn , 
indywidualn  reakcj  na codzienne trudno ci, troski czy wyzwania 
w konstruowaniu swej biografii w niepewnym wiecie (Beck, 2012, s. 27-29). 

Wreszcie, nie mo na zapomina  o perspektywie historycznej i samo wia-
domo ci epoki. Konflikt na Ukrainie z jednej strony przypiecz towa  koniec adu 
postzimnowojennego, z drugiej sta  si  odnowieniem niektórych z ram 
poprzedzaj cego go wiata dwubiegunowego. By  mo e wiat postzimnowojenny 
by  tylko mi dzy epok , czasem korekty, a rzeczywisto  wraca w utarte schematy 
lat powojennych [cho  z innymi granicami]. Przeciw tej tezie przemawia aby jednak 
s abo  dzisiejszej Rosji w stosunku do dawnego ZSRR, nie tylko w zakresie 
realnego potencja u, ale tak e zdolno ci oddzia ywania ideologicznego. Istnieje 
równie  konieczno  uwzgl dniania roli i aktywno ci tak e niezachodnich aktorów 
polityki globalnej, przede wszystkim Chin [szachuj cych z jednej strony Rosj , 
z drugiej odci gaj cych Stany Zjednoczone od Europy] oraz pa stw Bliskiego 
Wschodu [spadek cen ropy to istotny czynnik dzisiejszego kryzysu ekonomicznego 
Rosji]. Warto równie  zwróci  uwag , i  kryzys jedno ci Zachodu wynika tak e 
z samej jego istoty – zdecentralizowana [zw aszcza w aspekcie polityki zagranicznej 
i obronnej] UE i powi zane z ni  partnerskimi relacjami Stany Zjednoczone, nigdy 
nie osi gn  takiego stopnia mono-decyzyjno ci, co scentralizowana FR. Zawsze te  
UE preferowa a «mi kk » si  od «twardej» (Popescu, 22.04.2015). 

Ka da sytuacja zmiany modelu bezpiecze stwa jest przede wszystkim 
sytuacj  niewiedzy z wszystkimi tego konsekwencjami – konieczno ci  jej 
organizowania, redukowania czy u ywania. St d kryzys na Ukrainie, a tak e 
kryzys europejskiego spo ecze stwa ryzyka, mog  by  rozwi zane tylko 
w wypadku adekwatnej odpowiedzi na t  konieczno . Stanowi to wyzwanie 
zarówno dla politycznych decydentów, postawionych w obliczu dawno 
niewidzianego zagro enia wojn , jak i dla przedstawicieli nauk spo ecznych, 
szukaj cych odpowiednich metod, teorii i j zyka, dla wyra enia i opisania 
kryzysowej rzeczywisto ci drugiego dziesi ciolecia XXI wieku. 
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Ukraina od pocz tku swojego istnienia jako niepodleg e pa stwo 
wydawa a si  form  osobliwego milcz cego [domy lnego] kompromisu 
mi dzy pragnieniem w adzy w Kijowie przez polityków ze wschodu, 
a marzeniem o wielkim kraju polityków z zachodu; warunkiem drugiego by o 
pierwsze. Obecnie to patowe uwarunkowanie traci na aktualno ci. Ukrai scy 
politycy w obliczu napi tej i wyj tkowo trudnej sytuacji w ich pa stwie, 
a tak e z o onych realiów geopolitycznych, powinni do o y  wszelkich stara , 
aby Ukraina nie przekszta ci a si  w «europejski Izrael». 
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CZ  II. 

 
HISTORYCZNY I KULTUROWO-SPO ECZNY 

WYMIAR EUROPEIZACJI UKRAINY 
 
 . 

 
  -   
   

 

Micha  Siekierka 

OBRAZ ORAZ PROBLEMATYKA UKRAI SKA NA AMACH 
TYGODNIKA «DO RZECZY» W KONTEK CIE PUBLICZNEJ 

DEBATY O STANIE BEZPIECZE STWA POLSKI 

  
     

   « »   
      

Wst p. Nie ulega w tpliwo ci, i  jednym z kluczowych o rodków 
kszta towania opinii publicznej s  media. To na amach prasy, forach 
internetowych oraz za po rednictwem programów telewizyjnych wymieniane 
s  pogl dy, tocz  si  polemiki i dyskusje, które swoim zasi giem, tudzie  
szybko ci  przekazu znacznie przewy szaj  inne formy komunikacji, np. 
debaty uniwersyteckie. Celem niniejszego tekstu jest ukazanie obrazu Ukrainy 
i Ukrai ców w tygodniku «Do Rzeczy» a tak e, odzwierciedlenie dyskursu o 
bezpiecze stwie Polski toczonego na amach pisma, w kontek cie przemian 
zapocz tkowanych na kijowskim Majdanie.  

Tygodnik «Do Rzeczy» kierowy przez Paw a Lisickiego, ukazuje si  od 
25 stycznia 2013 r. Pismo ma charakter konserwatywno-liberalny, pisz cy w 
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nim dziennikarze, publicy ci i pisarze byli wcze niej zwi zani z tygodnikiem 
«Uwa am Rze» m.in.: Pawe  Lisicki, Bronis aw Wildstein40, Rafa  
Ziemkiewicz, Piotr Semka, Cezary Gmyz, Piotr Gabryel, Marek Magierowski, 
Andrzej Horuba a, Waldemar ysiak. Z uwagi na krótk  histori  wydawnicz , 
ramy poruszanej problematyki b dzie rozpoczyna  rok 2013, górna granica 
pozostaje wiadomie otwarta przez wzgl d na trwaj c  polemik . Warto 
zaznaczy , e Polska prasa od 1991 r. pozostaje bardzo zró nicowana w 
stosunku do kwestii ukrai skiej. Egzemplifikuj c tygodnik «My l Polska» 
ukazuj cy si  od 20 marca 1941 r., w którym publicystyka odzwierciedla a 
ideologi  narodow , bazuj c  na wzorach i tradycji pa stwowej Narodowej 
Demokracji, stroni  od koncepcji «Polski Jagiello skiej» czy pó niejszej teorii 
Giedroycia (My l Polska, 1.06.2015). Wielokrotnie konstatowano sprzeciw 
wobec traktowania Kijowa jako strategicznego sojusznika przeciw Rosji oraz 
podnoszono kwestie zwi zane z histori  XX w. ze szczególnym 
uwzgl dnieniem zbrodniczej dzia alno ci Ukrai skiej Powsta czej Armii oraz 
Organizacji Ukrai skich Nacjonalistów.  

Zupe nie inne stanowisko by o prezentowane w tygodniku «Gazeta 
Polska», pi mie o profilu prawicowo-konserwatywnym ukazuj cym si  o 1993 
r.(Gazeta Polska, 1.06.2015). Redaktor naczelny pisma Tomasz Sakiewicz 
(pe ni cy funkcj  od 2005 r.) zosta  w 2014 r. odznaczony Medalem S u by 
Bezpiecze stwa Ukrainy m.in. za medialne wsparcie udzielone rewolucji na 
Majdanie (Tomasz Sakiewicz odznaczony…, 23.06.2015). Bezkrytyczne 
opowiedzenie si  publicystów owego pisma za Kijowem doprowadzi o do 
zerwania w 2014 r. wspó pracy «Gazety Polskiej» z ks. Tadeuszem 
Isakowiczem-Zaleskim, który od 2011 r. nale a  do sta ych felietonistów 
gazety (Sikora, 27.06.2015).  

Nie ulega w tpliwo ci, e niepodobne jest aby w prezentowanym 
artykule zrekonstruowa  ca o ciowo obraz wspó czesnej Ukrainy w polskiej 
prasie, dlatego te  autor niniejszego tekstu postanowi  zaw zi  swe badania do 
wspomnianego tygodnika «Do Rzeczy», maj c nadziej , e stan  si  one 
przyczynkiem do dalszych prac. Uzasadnienie wyboru gazety, wi e si  
(zdaniem autora) z interesuj cym, niejednorodnym i wielop aszczyznowym 
podej ciem do problemu, jaki cechowa  tygodnik od 2013 r., przejawiaj cy si  
                                                             

40 Bronis aw Wildstein wraz z ko cem marca 2015 r. zako czy  wspó prac  z 
tygodnikiem «Do Rzeczy”.  
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m.in. tym, i  na amach pisma wypowiadali si  ró ni eksperci oraz 
dziennikarze posiadaj cy skrajnie odmienne opinie o opisywanej 
problematyce.  

 
1. Bezpiecze stwo, polityka mi dzynarodowa a kwestia ukrai ska w 

tygodniku «Do Rzeczy» 
Dla lepszego i czytelniejszego przedstawienia g ównych w tków 

dotycz cych kwestii ukrai skiej oraz zwi zanego z ni  bezpiecze stwa Polski, 
prezentowany tekst zosta  podzielony na tematyczne podrozdzia y, traktuj ce o 
opisywanych problemach i zagadnieniach. W tek Ukrainy oraz dyskusja 
dotycz ca Kijowa nie by a bowiem obecna w ka dym ukazuj cym si  numerze 
tygodnika, lecz poruszana stopniowo, najcz ciej jako opis lub komentarz do 
aktualnych wydarze  spo eczno-politycznych jak: zamieszki na Majdanie, 
obalenie prezydenta Janukowycza, wybory parlamentarne, rosyjska aneksja 
Krymu, walki na wschodzie kraju itp. Podzia  na podrozdzia y u atwi 
prze ledzenie prezentowanych w «Do Rzeczy» opinii oraz wyszczególnienie 
g ównych w tków dotycz cych Ukrainy jakie by y obecne na amach owej 
prasy.  

a) Partnerstwo Wschodnie (PW)  
Jak zosta o nadmienione, tygodnik «Do Rzeczy» ukazuje si  na polskim 

rynku od stycznia 2013 r., dlatego te  pierwsze wzmianki o Ukrainie dotyczy y 
zaplanowanego na 28–29 listopada 2013 r. szczytu w Wilnie. W listopadowym 
numerze pisma, w artykule Szanta  Putina, l ki Ukrainy pióra Piotra 
Ko ci skiego, analizowana by a sytuacja krajów Partnerstwa Wschodniego 
(PW), ze szczególnym uwzgl dnieniem pozycji Kijowa, w kontek cie 
rosyjskiej niech ci do podpisania i parafowania przez owe pa stwa Umowy 
Stowarzyszeniowej. Analizuj c wspó zale no ci mi dzynarodowe, autor tekstu 
wzmiankowa , e: «I cho  wydawa o si , e szans  na z o enie na dokumencie 
podpisu przez Wiktora Janukowycza s  ca kiem du e, to jednak na linii 
Bruksela – Kijów narasta o napi cie (…) Prezydent W adimir Putin forsuje 
bowiem w asny projekt integracji by ych republik ZSRR. Z powsta ej w 2009 
r. Unii Celnej Rosji, Bia orusi i Kazachstanu ma powsta  Unia Euroazjatycka 
(w  skrócie  zwana  EwrAzEs),  co  na  kszta t  Unii  Europejskiej  (UE),  
obejmuj cej – w miar  mo liwo ci – wszystkie, poza Litw , otw  i Estoni , 
by e republiki radzieckie. W zamy le ma to by  bardzo du a terytorialnie i 
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silna gospodarczo struktura, z któr  – tak z równoprawnym partnerem – 
liczy yby  si  i  UE  i  Stany  Zjednoczone,  i  Chiny  i  inne  pa stwa  wiata  (…)  
Zainaugurowane oficjalnie w 2009 r. z inicjatywy Polski i Szwecji, PW, sta o 
si  konkurentem dla integracyjnych projektów Putina» (Ko ci ski, 18-
24.11.2013, s. 70-71).  

Piotr Ko ci ski wykazywa , e Rosja nie ma czym zach ca  Ukrainy do 
swojego projektu, tote  cz ciej ucieka si  do szanta u i gró b zwi zanych z 
podwy szeniem cen gazu czy blokowaniem rosyjskiego rynku dla niektórych 
ukrai skich towarów. Artyku  by  pierwszym tekstem, w którym zosta  
poruszony problem cierania si  interesów Moskwy i UE na terenie starego 
kontynentu. W konkluzji Ko ci ski zaznacza , e pomimo kryzysu 
gospodarczego, UE jest w znacznie lepszej kondycji ekonomicznej ni  Rosja, o 
czym doskonale wiedz  poszczególne rz dy krajów PW, tote  b dem by by o 
odrzucenie brukselskiej oferty wspó pracy (Ko ci ski, 18-24.11.2013, s. 72). 
Szczyt w Wilnie nie okaza  si  dla Polski sukcesem, g ównie z powodu decyzji 
Ukrainy i Armenii o niepodpisywaniu umowy stowarzyszeniowej (AA) wraz z 
umowami o pog bionej strefie wolnego handlu (DCFTA).  

Opisuj c t  sytuacj , tygodnik «Do Rzeczy» zamie ci  artyku  Marka 
Magierowskiego Rados aw Sikorski – cz owiek, który chcia  by  eurohrabi , a 
musi si  m czy  jako minister spraw zagranicznych drugorz dnego pa stwa, w 
którym autor zwróci  szczególn  uwag  na brak profesjonalizmu Ministra 
Spraw Zagranicznych Rados awa Sikorskiego, przejawiaj cy si  m.in. w 
komentowaniu trwaj cych negocjacji z ukrai sk  administracja na Twitterze. 
«Oto w najgor tszym momencie rokowa  z Janukowyczem (bo formalnie si  
one nie zako czy y) szef dyplomacji jednego z krajów Unii uderza 
twetterowym cepem cz owieka, z którym negocjuje umow  o historycznym 
znaczeniu. Prze omow  dla Ukrainy, ale tak e wa n  dla Polski”(Magierowski, 
9-15.12.2013, s. 18). M. Magierowski porównywa  t  sytuacj  z burzliwymi 
rozmowami zachodnich dyplomatów z Iranem w sprawie ograniczenia 
programu atomowego, skonstatowa  e podobne zachowanie nie ma miejsca w 
profesjonalnych s u bach dyplomatycznych. «Czy jednak Fabius stwierdzi  na 
twetterze, e Iran stanowi najwi ksze zagro enie dla wspó czesnego wiata? 

e jest brutaln  dyktatur ? e z ajatollahami nie powinno si  rozmawia  
dopóty, dopóki nie nawróc  si  na demokracj ? Nie, dlatego e, Laurent 
Fabius jest wytrawnym, dojrza ym dyplomat » (Magierowski, 9-15.12.2013, s. 
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20). Autor tekstu stawia  otwarte pytanie, czy polska dyplomacja zosta a 
celowo wprowadzona w b d przez stron  ukrai sk ? Czemu polski rz d nie 
informowa  spo ecze stwa i opinii publicznej o faktycznym stanie stosunków 
bilateralnych. Artyku  w du ej mierze by  po wi cony wygórowanym 
ambicjom oraz brakowi wyczucia i spokoju Ministra Spraw Zagranicznych, co 
ostro pi tnowa  Magierowski. 

W tym samym numerze «Do Rzeczy» ukaza  si  obszerny wywiad 
Piotra Gursztyna z Paw em Kowalem41, w którym  to eurodeputowany 
stwierdza , e win  za niepodpisanie przez Kijów umowy stowarzyszeniowej 
ponosi Kreml. Pi tnowa  równie  brak jasnej i zdecydowanej oferty 
politycznej ze strony UE oraz nadmierne zajmowanie si  przez zachodni  
dyplomacj  spraw  wi zionej wówczas Julii Tymoszenko – «Po pierwsze brak 
przygotowania oferty politycznej, oznaczaj cej, e trzeba powiedzie  
Ukrai com, i  ich kraj ma szans  wej  do UE. Czyli politycznej deklaracji, e 
rozszerzenie jest mo liwe» (Gursztyn, 9-15.12.2013, s. 22). Pytany o dalsz  
polityk  Warszawy, Kowal proponowa  zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy, 
jak i dalsze zach ty dla prounijnego kursu Kijowa. Informowa , e w polskim 
interesie narodowym jest, aby Ukraina by a silnie zwi zana (infrastrukturalnie 
i intelektualnie) z Zachodem. Twierdzi , e podzia  Ukrainy to mit, z którym 
obywatele Ukrainy musz  si  upora . Jako nowego naturalnego przywódc  
wskazywa  Witalija Kliczk  porównuj c jego rol  do by ego przywódcy 
Pomara czowej Rewolucji Wiktora Juszczenki (Gursztyn, 9-15.12.2013, s. 22-23).  

b) Majdan 
Rozpocz te w Kijowie 21 listopada 2013 r. protesty i manifestacje, by y 

najwi kszym zrywem spo ecznym na Ukrainie od 1991 r. Demonstracje 
przeciwko nie podpisaniu przez prezydenta Wiktora Janukowycza umowy 
stowarzyszeniowej ogarn y wi kszo  kraju, jednak e uwaga wiata zosta a 
skupiona na sto eczny Plac Niepodleg o ci, gdzie wspierany przez opozycj  
polityczn  t um domaga  si  odwo ania g owy pa stwa. Dosz o do krwawych 
zamieszek z policj  oraz berkutem – wyspecjalizowan  jednostk  milicji 
ukrai skiej. Trwaj ce kilka tygodni protesty przerodzi y si  w otwart  uliczn  
konfrontacj  z u yciem broni (Felsztinski, Stanczew, 2015, s. 190-205; 
Wyrwa, 2014). 
                                                             

41 Polityk, pose , od 2006 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. 
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Pierwszy artyku  jaki ukaza  si  w «Do Rzeczy» komentuj cy ow  
sytuacj  by  autorstwa Bronis awa Wildsteina Bunt Ukrainy z podtytu em 
Kijów – Warszawa, wspólna sprawa (Wildstein, 27.01-2.02.2014, s. 70). We 
wst pie, urnalista stwierdzi , e w Kijowie rozstrzygaj  si  nie tylko losy 
samej Ukrainy ale i ca ego regionu rodkowo-wschodniego. Nale y zaznaczy , 
e tygodnik by  patronem medialnym koncertu (wyra aj cy solidarno  z 

protestuj cymi), zorganizowanego w stolicy Ukrainy przez TV Republik , w 
dniu 19 stycznia 2014 r., którego wiadkiem i uczestnikiem by  B. Wildstein. 
Tekst rozpoczyna si  literackim opisem Majdanu i zorganizowanego dla 
przyby ych namiotowego miasteczka – «W powietrzu unosi  si  zapach 
palonego drewna, kawy i kapusty» (Wildstein, 27.01-2.02.2014, s. 70). W 
dalszej cz ci, czytelnik mia  do czynienia z reporta em opisuj cym przebieg 
ulicznych walk oraz rodowisk zaanga owanych w protesty. Dziennikarz 
zwraca  równie  uwag  na brak wyra nego przywódcy w ród polityków 
opozycji uczestnicz cych w demonstracjach. Artyku  by  wyrazem poparcia i 
solidarno ci z Ukrai cami walcz cymi z ówczesn  w adz . Autor tekstu nie 
pozostawia  w tpliwo ci, e Polska powinna by  zaanga owana w przemiany 
na Wschodzie zarówno spo ecznie jak i politycznie (Wildstein, 27.01-
2.02.2014, s. 72).  

Analogiczn  aprobat  Majdanu na amach tygodnika «Do Rzeczy» 
wyrazi  Przemys aw urawski vel Grajewski w tek cie Je li wygra Majdan, to 
wygra i Polska. Grajewski uzasadnia , e walki na Ukrainie wp yn  na sytuacj  
polityczn  wszystkich krajów Europy Wschodniej w tym Polski. «Albo nasi 
s siedzi po o  tam  odradzaj cemu si  ekspansjonizmowi rosyjskiemu, albo 
wymoszcz  mu drog  do naszych granic i wspomog  potencja em 45-
milionowego pa stwa» ( urawski vel Grajewski, 3-9.02.2014, s. 72). 
Twierdzi , i  nie jest mo liwy kompromis pomi dzy prezydentem 
Janukowyczem planuj cym (wed ug autora) wprowadzenie jawnej dyktatury a 
uczestnikami protestów. Zdecydowanie pot pi  bierno  UE oraz doradza  
na o enie sankcji punktowych na osoby popieraj ce ukrai ski rz d. 
«Rzeczpospolita nie mo e dopu ci , by UE uzna y kraje PW za rosyjsk  stref  
wp ywów ( urawski vel Grajewski, 3-9.02.2014, s. 74). Grajewski postulowa , 
aby Warszawa wycofa a pieni dze przeznaczone na wsparcie stabilizacji strefy 
euro i przeznaczy a je na fundusz pomocy Ukrainie. Co wi cej, powinna 
nak ania  inne kraje (np. Kanad ) na wsparcie tej inicjatywy.  
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Przeciwnego zdania by  Tomasz Kwa nicki, który w artykule Polsko  
jako sekta (Kwa nicki, 10-16.02.2014, s. 61) wskazywa  na obecno  
paramilitarnych bojówek oraz grup ukrai skich nacjonalistów popieraj cych 
ideologi  OUN-UPA. Dziennikarz serwisu Kresy.pl krytykowa  polityków 
(m.in. J. Kaczy skiego) oraz publicystów (m.in. B. Wildsteina) za 
bezrefleksyjne skandowanie na Majdanie banderowskich hase .  

«O tym, e has em ukrai skiej rewolucji sta o si  wymy lone przez 
OUN Bandery w 1940 r. has o-odzew: >>S awa Ukrajini – Herojom S awa<<, 
równie  >>nie trzeba g o no mówi <<, zw aszcza od czasu, gdy pos u y  si  
nim publicznie Jaros aw Kaczy ski podczas swojej s awetnej eskapady 
kijowskiej» (Kwa nicki, 10-16.02.2014, s. 61). (…) «Jakby u ycie magicznej 
zbitki s ów: Putin, imperium, agenci, prowokacja rozwi zywa o wszelkie 
zagro enia, które gro  polskiej wspólnocie narodowej ze strony ukrai skiego 
czy litewskiego szowinizmu. Z uporem godnym lepszej sprawy, piórami 
brygady >>moralnych autorytetów<< i >>ekspertów<<, terroryzuj  polsk  
opini  publiczn  pod gro b  medialnego i towarzyskiego linczu, decyduj c, 
o czym wolno, a o czym nie wolno pisa  w kontek cie buntu Ukrainy» 
(Kwa nicki, 10-16.02.2014, s. 62). 

Do tej problematyki powróci  w nr 8/056 z lutego 2014 r. B. Wildstein 
w tek cie Ukraina i polska racja stanu, który rozpocz  od przypomnienia o 
trudnej historii polsko-ukrai skiej zwi zanej z mordami jakich dopuszczali si  
ukrai scy nacjonali ci w latach 1939-1947. Nie mniej jednak, podtrzyma  
swoje zdanie o konieczno ci opowiedzenia si  po stronie demonstruj cych, 
gdy  «pami  nie powinna zamyka  nas w b dnym kole odwetu (Wildstein, 
17-23.02.2014, s. 55). Zaakcentowa , e polsk  racj  stanu jest powstanie 
niepodleg ej i funkcjonuj cej w zachodniej strefie wp ywów Ukrainy. Co 
wi cej udowadnia  e, oderwanie si  Kijowa od Moskwy mocno os abi dawne 
komunistyczne imperium, które stanie si  tym samym podatne na zmiany i 
demokratyzacj . Przestanie by  realnym zagro eniem dla Polski, które mo e 
wzrosn  wraz z udan  prób  implementacji bia oruskiego modelu na 
Ukrainie. Artyku  stanowi , e bezpiecze stwo Polski zale ne jest od 
powodzenia lub niepowodzenia rosyjskiego ekspansjonizmu na by e kraje 
ZSRR. B. Wildstein przestrzega  przed bierno ci  i rosyjsk  propagand , 
staraj c  si  «doprawi  g by nacjonalistów i faszystów» kijowskim 
demonstrantom (Wildstein, 17-23.02.2014, s. 56). Co prawda, przyznawa , e 
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na Majdanie obecni byli cz onkowie skrajnie nacjonalistycznych ugrupowa , 
pos uguj cy si  symbolami i znakami OUN-UPA ale opisywa  ich jako 
margines w ród zwolenników integracji z Zachodem. Dziennikarz krytycznie 
odniós  si  do opublikowanego na amach «Do Rzeczy» tekstu autorstwa T. 
Kwa nickiego zarzucaj c mu brak zrozumienia sytuacji, dobrej woli i 
racjonalnego my lenia. «W przypadku reakcji na wydarzenia ukrai skie dzi  
sprawa jest prosta. cz  si  w niej elementarny impuls moralny, czyli 
potrzeba pomocy tym, którzy walcz  o swoje prawa, i poczucie polskiej racji 
stanu» (Wildstein, 17-23.02.2014, s. 56).  

c) Dyskusja o skutkach Majdanu 
Omawiaj c w tek konfliktu ukrai sko-rosyjskiego oraz polskiego 

zaanga owania si  w sprawy Kijowa, nale y wspomnie  o wywiadzie z prof. 
Bohdanem Cywi skim, który ukaza  si  na prze omie lutego i marca 2014 r., 
autorstwa Jakuba Kowalskiego, zatytu owanym Pozwólmy Ukrai com by  
sob  (Kowalski, 24.02-2.03.2014, s. 20). By o to wydanie specjalne tygodnika 
po wi cone w wi kszo ci Ukrainie – Ukraina w ogniu. Na pytanie czy 
mo liwa jest polityczna separacja Ukrainy od Kremla naukowiec odpowiada  
twierdz co, lecz zaznacza , e jest to wie  trwaj ca od pokole  tote  nie 
pozostaje spraw  atw  do zrealizowania. Z kolei zaprzeczy  mo liwo ci 
ponownego zbli enia si  obu pa stw, przez wzgl d na kszta tuj c  si  now  
wiadomo  narodow  w ród Ukrai ców jednoznacznie skorelowan  z 

antyrosyjsko ci . Pytany, przestrzega  równie  przed zbyt daleko id c  
ufno ci  wobec UE oraz wzmiankowa  o ró nicach kulturowych dziel cych 
dawniejszych Rusinów i Zachód kontynentu. Informowa , e w Polsce nadal 
obecny jest stereotyp Ukrai ców jako «ch opów: ciemnych, okrutnych i 
antypolskich» (Kowalski, 24.02-2.03.2014, s. 20-22) co nie odpowiada 
wspó czesno ci.   

W tym samym numerze «Do Rzeczy» ukaza  si  tekst P. urawskiego 
vel Grajewskiego Putin musi przegra , gdzie ponownie pad o stwierdzenie o 
konieczno ci w czenia si  Polski w opisywany konflikt. P. Grajewski opisuj c 
dwie walcz ce strony zdefiniowa  je jako Partia Regonów na czele z 
prezydentem Janukowyczem oraz narodem ukrai skim po drugiej stronie. 
Uzna , e mimo demokratycznych wyborów g owy pa stwa, nie ma ona prawa 
do dalszego sprawowania w adzy. Podkre la , e za Janukowyczem stoi Putin 
oraz rosyjscy agenci wp ywu ( urawski vel Grajewski, 24.02-2.03.2014, s. 
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26). Nakre li  równie  mo liwe dalsze scenariusze przebiegu sytuacji: serie 
negocjacji (czasowo korzystne dla Janukowycza), masowe u ycie broni i 
rozbicie Majdanu, wycofanie si  walk na prowincj , rozbicie Ukrainy na dwa 
zwalczaj ce si  pa stwa oraz przewrót na szczytach w adzy (zast pienie przez 
Moskw  Janukowycza innym marionetkowym prezydentem). Dziennikarz 
zaznacza , e ka de wy ej wymienione rozwi zanie, cementuj ce Ukrain  w 
strefie wp ywów Kremla jest dla Polski niekorzystne, przez wzgl d na jej 
bezpiecze stwo narodowe. Optymalnym scenariuszem by oby obalenie przez 
demonstrantów prezydenta i ustanowienie nowego rz du ( urawski vel 
Grajewski, 24.02-2.03.2014, s. 27-28). «Interes Rzeczypospolitej nakazuje, by 
uczyni  wszystko dla zapobie enia stoczenia si  Ukrainy do rosyjskiej strefy 
wp ywów i okrzepni cia nad Dnieprem zale nego od Moskwy re imu opartego 
na policyjnym terrorze wobec buntuj cych si  obywateli. Nie jeste my 
neutralnym obserwatorem. Nie jest nam wszystko jedno, kto wygra. Wygra  
ma Majdan, czyli Zachód. Moskwa za  ma przegra » ( urawski vel Grajewski, 
24.02-2.03.2014, s. 29). Konkluduj c P. Grajewski postulowa  o przywrócenie 
w Polsce powszechnego szkolenia wojskowego dla obywateli i zwi kszenie 
nak adów finansowych na armi .  

Wnioski o niekorzystnym dla Warszawy podziale Ukrainy podziela  Jan 
Malicki w artykule Ka da wersja rozpadu Ukrainy niekorzystna dla Polski. 
Rozwa aj c nad pytaniem, dla kogo podzia  Ukrainy by by korzystny? Malicki 
uznawa , e wbrew pozorom skorzysta  móg by Janukowycz, stratni 
pozostaliby oligarchowie, gdy  utrudnia oby to prowadzenie interesów 
(Malicki, 24.02.-2.03.2014, s. 30).  

Promoskiewskiemu rz dowi wschodniemu na r k  by oby pozbycie si  
zbuntowanego Wschodu. «Zachodowi – Stanom Zjednoczonym, Polsce i UE – 
w adnym wypadku nie mo e zale e  na rozpadzie pa stwa Ukrai skiego. 
By oby to bardzo niekorzystne dla Zachodu w ogóle, a dla Polski w sposób 
szczególny!» (Malicki, 24.02-2.03.2014, s. 31). Jedyn  korzy ci  rozbicia – 
zdaniem autora – jest ukonstytuowanie si  jednorodno ci spo ecznej, natomiast 
przyt aczaj cym minusem pozostawa  brak przemys u na zachodzie Ukrainy. 
Taki kraj wymaga by sta ej opieki w tym finansowej od UE, w tym od Polski 
jako od s siada i sojusznika (Malicki,24.02-2.03.2014, s. 31).   

G osem sprzeciwu wobec roli Polski w konflikcie by  artyku  ks. 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego Sprzedana pami  zamordowanych. 
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Duchowny odniós  si  do publicystyki B. Wildsteina, podsumowuj c jej tezy 
jako afirmacj  dla nacjonalistów, tylko dlatego, e s  antyrosyjscy (Isakowicz-
Zaleski, 24.02-2.03.2014, s. 32). «Id c t  drog , neonazi ci niemieccy b d  
mogli twierdzi , e Heinrich Himmler i esesmani s  te  do zaakceptowania, bo 
przecie  walczyli z Armi  Czerwon , a s owo >>Sieg Heil<< (s awa 
zwyci stwu) jest antyrosyjskie» (Isakowicz-Zaleski, 24.02-2.03.2014, s. 33). 
Ks. T. Isakowicz, pi tnowa  wypowiedzi, w których odnoszono si  pozytywnie 
do dzia alno ci cz onków partii «Swoboda» b d cej jedn  z g ównych si  
Majdanu. Twierdzi , i  ci co tak czyni  s  pozbawieni empatii w stosunku do 
ludobójstwa banderowskiego z lat 1939-1947. Dywaguj c o rozpadzie Ukrainy 
autor przestrzega  «Czy to si  stanie, czy nie, to i tak jej zachodnia cz  
znajdzie si  pod rz dami czcicieli Bandery. Na razie b d  oni spokojni. Jednak 
szybko poka  swoj  twarz, która jest antysemicka i antypolska» (Isakowicz-
Zaleski, 24.02.-2.03.2014, s. 33) 

d) Polemiki i dyskusje – Polska a Ukraina 
Na szczególn  uwag  zas uguj  teksty po wi cone relacjom polsko-

ukrai skim oraz próby okre lenia polskiej racji stanu. Ich analiza ukazuje 
ró ne sposoby widzenia oraz definiowania przez publikuj cych w «Do 
Rzeczy» celów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej.  

W marcowym numerze z 2014 r. (nr 12/060) ukaza  si  obszerny 
wywiad Tomasza Terlikowskiego ze znanym dzia aczem, dziennikarzem i 
pisarzem ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim pt. Nie jestem ruskim 
agentem. Ustosunkowuj c si  do tytu owego pytania – «Czy czujesz si  ruskim 
agentem?» duchowny stwierdzi , e «nie jestem ruskim agentem, Putin i jego 
polityka si  mi obce. Ja tylko nie godz  si  na to, by Putin przes ania  mi 
banderowców» (Terlikowski,17-23.03.2014, s. 22). Relacjonowa , e sprawa 
upami tnienia ofiar ludobójstwa z Wo ynia i Ma opolski Wschodniej jest dla 
niego bardzo wa na i powinna by  wa na równie  dla Polski. «Bardzo podoba 
mi si  obalanie pomników Lenina. To jest dobre, ale stawianie w ich miejscu 
pomników Bandery jest rzecz  z » (Terlikowski, 17-23.03.2014, s. 22).  

W nast pnym «Do Rzeczy» (nr 13/061) ukaza  si  tekst ks. Isakowicza 
dotycz cy poruszanego w wywiadzie w tku ukrai skiego pt. Nie b dzie 
pojednania bez prawdy. Kap an odwo ywa  si  w nim do trudnej historii 
Polaków i Ukrai ców, k ad c szczególny nacisk na dzia alno  OUN-UPA w 
czasie II wojny wiatowej i bezpo rednio po jej zako czeniu. Stwierdza , e 



Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach 

 
95 

bie cy interes polityczny oraz b dne za o enia doktryny Giedroycia 
uniemo liwia y prawdziwe pojednanie, które winno by  oparte o prawd  
historyczn . T umaczy , e Kresowianie nie maj  alu ani pretensji do narodu 
ukrai skiego (wr cz przeciwnie) ale do tych, co popieraj  tudzie  czcz  ludobójcze 
formacje banderowskie (Isakowicz- Zaleski T., 24-30.03.2014, s. 62-63).  

O obecno ci ukrai skich nacjonalistów na Majdanie pisa  równie  Piotr 
Ko ci ski – Nacjonali ci: mity i fakty. Ko ci ski informowa  o ró nych 
grupach i partiach, jakie powsta y po 1991 r., afirmuj cych w swoich 
programach ideologi  OUN-UPA (m.in. Prawy Sektor, Swoboda czy Kongres 
Ukrai skich Nacjonalistów). Odwo ywa  si  do trudnej historii polsko-
ukrai skiej, jednak e zaznacza , e obecnie opisywane grupy nie stanowi  
zagro enia dla Polski. Co wi cej, wykazywa , e ich popularno , jak i wp yw 
na polityk  ukrai sk  przez ca e tata 90. oraz wspó cze nie by  i pozostaje 
znikomy (Ko ci ski, 31.03.-6.04.2014, s. 76-77).  

Analizuj c dyskusj  na amach tygodnika «Do Rzeczy» nale y zwróci  
szczególn  uwag  na wrze niowy nr 36/084 (2014 r.) zatytu owany Czy to jest 
nasza wojna? Opublikowano w nim szereg tekstów traktuj cych o polskiej 
polityce wschodniej w kontek cie bezpiecze stwa pa stwa. Istotnym g osem w 
tych rozwa aniach by  artyku  Rafa a A. Ziemkiewicza Uczy  si  na b dach. 
«W naszym interesie jest, aby ta wojna trwa a jak najd u ej, bo anga uje ona 
zarówno rosyjski imperializm, jak i ukrai ski nacjonalizm o ponad tysi c 
kilometrów od naszej granicy» (Ziemkiewicz, 1.09-7.09.2014, s. 14). Pisarz 
przestrzega przed zbytnim zaanga owaniem si  Warszawy w sprawy Ukrainy, 
powo uj c si  na przyk ad stosunków polsko-litewskich. (…) «namawiam 
serdecznie, by zwrócone na Wschód g owy unie li nieco i przyjrzeli si  Litwie. 
A nast pnie, na ile potrafi , pomy leli, co posz o z ni  nie tak i sk d bior  
swoj  niez omn  wiar , e w przypadku Ukrainy si  to nie powtórzy?» 
(Ziemkiewicz, 1.09.-7.09.2014, s. 14), postulowa  racjonalno , umiar i 
ch odn  kalkulacj  w podejmowanych decyzjach. «Wiara w to, e zrobimy 
dzi  dla Ukrai ców wszystko, co w naszej mocy, a nawet wi cej, to w 
przysz o ci b d  oni wdzi czni i odp ac  si  dozgonn  przyja ni , jest równie 
m dre, co przekonanie przywódców naszej wojennej emigracji, e im wi cej 
krwi wylej  Polacy w wojnie z Niemcami, tym bardziej wiatowe mocarstwa 
b d  si  czu y zobowi zane do uj cia si  za nami i odwdzi czenia si  nam» 
(Ziemkiewicz, 1.09.-7.09.2014, s. 16). Reasumuj c, Ziemkiewicz podnosi , e 
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antyputinowska licytacja jest niepoparta rozwag , a to ona powinna nadawa  
ton polityce zagranicznej.  

W opozycji do pogl dów Ziemkiewicza klasyfikowa  si  g os B. 
Wildsteina Nasza wojna na Ukrainie. Publicysta postawi  w swoim tek cie 
mocn  tez  – «Wojna, która toczy si  dzi  na Ukrainie, to nasza wojna» 
(Wildstein, 1.09.-7.09.2014, s. 17). «Ukraina walczy dzi  za nas, a wi c 
powinni my zrobi  wszystko, aby jej w tej walce pomóc. Co wi cej, mamy 
wyj tkow  okazj , aby definitywnie powstrzyma  imperialne aspiracje 
Moskwy» (Wildstein., 1.09-7.09.2014, s. 17). B. Wildstein argumentowa , e 
imperialne plany Putina podparte s  aprobat  rosyjskiego spo ecze stwa, a ich 
realizacja stanowi dla Polski zagro enie. Kluczem do normalizacji stosunków z 
Moskw  jest oderwanie od by ego sowieckiego imperium Kijowa. 
«Niepodleg a Ukraina jest wi c dla nas gwarantem bezpiecze stwa wobec 
Rosji» (Wildstein, 1.09.-7.09.2014, s. 18). Pisarz dawa  do zrozumienia, e 
przez pomoc dla Ukrainy mia  na my li wszelkie mo liwe formy: aktywno  
na arenie mi dzynarodowej, tworzenie koalicji i sojuszy, wsparcie finansowe, 
medyczne jak i militarne w postaci wysy ania sprz tu oraz broni, a tak e 
pomoc w wyszkoleniu ukrai skiej armii (Wildstein, 1.09.-7.09.2014, s. 18-19). 
G ówn  tez  artyku u by o wykazanie, e bezpiecze stwo Ukrainy jest 
jednoznaczne z bezpiecze stwem i pozycj  mi dzynarodow  Polski. 
Odwo ywa  si  równie  do tych, którzy apelowali o wstrzemi liwo  – 
«Lekcewa enie etycznego wymiaru mi dzynarodowej polityki to tak e 
odebranie sobie prawa do odwo ywania si  do zasad, gdy niebezpiecze stwo 
pojawi si  bezpo rednio u granic Polski. Premier ironicznie mówi o 
>>romantycznych mrzonkach<<, do czaj  si  do tego >>reali ci<< z prawa i 
lewa, którzy og aszaj , e przyczyn  naszych kl sk by  brak politycznego 
pragmatyzmu rozumianego jako wsobno  i egoizm. Nie ma to nic wspólnego 
z realn  histori » (Wildstein, 1.09.-7.09.2014, s. 19).  

Kontrtez  by  artyku  Piotra Zychowicza Bi  si  czy nie bi . «Wielu 
Polaków wychodzi z za o enia, e na wojn  idzie si  wtedy, gdy nakazuje 
to poczucie honoru, ura ona duma albo troska o jakie  wznios e warto ci. 

e wojny toczy si  o >>wolno  nasz  i wasz <<. Jest to oczywi cie 
przekonanie b dne i wielokrotnie w naszych dziejach zap acili my za nie 
straszliw  cen . W rzeczywisto ci bowiem na wojn  idzie si  tylko wtedy, gdy 
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le y to w egoistycznym interesie narodowym i – przede wszystkim – gdy 
ma si  szanse wygra » (Zychowicz, 1.09.-7.09.2014, s. 20-21). 

Zychowicz by  zdania, e podstawow  zasad  polskiej polityki powinna 
by  ostro no . Emocjonalne zaanga owanie si  w konflikt na Ukrainie to brak 
odpowiedzialno ci, a wci gni cie Warszawy w otwarty konflikt to gra yciem 
milionów obywateli. «Skoro rzeczywi cie Rosja szykuje si  do zbrojnej agresji 
na Polsk , to w naszym interesie le y przecie , aby ta agresja nast pi a jak 
najpó niej, a nie jak najwcze niej. (…) Wojn  – mawia  Józef Pi sudski 
wygrywa ten, kto wst puje do niej jako ostatni, a nie jako pierwszy» 
(Zychowicz, 1.09.-7.09.2014, s. 21). 

urnalista doradza , aby Polska (je li koniecznie) mia aby anga owa  
si  po stronie Ukrainy to maksymalnie dyskretnie. Pyta , co by by o jakby 
wys ani do Donbasu Polacy wpadli w r ce Rosjan? «Oczywi cie mo emy 
razem z Ukrain  skoczy  w przepa , nie s dz  jednak, aby my w ten sposób 
jej pomogli» (Zychowicz, 1.09.7-09.2014, s. 22).  

Przeciwne zdanie wyrazi  Piotr Semka w tek cie Losy Warszawy le  w 
Doniecku. «Podstawowe pytanie, na które musi sobie odpowiedzie  ka dy 
polski polityk, brzmi: czy mamy z Ukrain  wspólnot  interesów 
geostrategicznych. Je li odpowiemy na nie pozytywnie, to kwesti  do ustalenia 
s  tylko dobór rodków i skala pomocy» (Semka, 1.09.-7.09.2014, s. 23). 
Semka by  zdania, e «Polska jest krajem po o onym w strategicznym 
korytarzu mi dzy Rosj  a Zachodem. Nie sta  nas na luksus trzymania si  
na uboczu konfliktu ukrai skiego, na co mog  sobie pozwoli  Irlandia, 
Hiszpania czy nawet W gry, po o one w innym, mniej newralgicznym miejscu 
naszego kontynentu» (Semka, 1.09.-7.09.2014, s. 23). Raz jeszcze zosta  
powtórzony wcze niejszy apel, e po Ukrainie przyjdzie kolej na Warszaw . 
«Apele do polskich pos ów, aby nie pope niali b dów identycznych jak te 
sprzed 75 laty? Wolne arty» (Semka, 1.09.-7.09.2014, s. 25).  

Kolejn  ods on  polemiki o Ukrainie by a, zapocz tkowana wraz z nr 
22/070 (2014 r.), Debata Do Rzeczy po wi cona by ym Kresom Wschodnim, 
rozpocz ta g osem Micha a Wo ejki – Orbán a polska mniejszo . Autor 
twierdzi , e «Polscy politycy bezwarunkowo popierali i popieraj  
ugrupowania, które d  do wyzwolenia pa stw za nasz  wschodni  granic . 
Nie dbaj  jednak o prawa mieszkaj cej tam polskiej mniejszo ci oraz nasze 
dziedzictwo narodowe» (Wo ejko, 26.05.-1.06.2014, s. 62). Co wi cej, losy 
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polskiej mniejszo ci na Ukrainie s  wi cej ni  oboj tne dla polskiej klasy 
politycznej. «Mo na si  spiera , kiedy jest w a ciwy czas na poruszenie 
kwestii mniejszo ci narodowych i upominanie si  o rozszerzenie ich praw lub 
– jak czyni  to obecnie polscy politycy – w ogóle nie podnosi  tych spraw 
w rozmowach z Ukrai cami. Orbán jednak jest w odró nieniu od naszych 
rodzimych polityków g bokim pesymist  w kwestii przysz ego losu Ukrainy» 
(Wo ejko, 26.05.- 1.06.2014, s. 62). Wo ejko twierdzi , e konsekwencj  
teorii Giedroycia by o wyrzeczenie si  wszystkiego (historii, kultury, maj tku) 
co wi za o Polsk  z jej by ymi ziemiami. Artyku  skupia  si  na niekorzystnej 
sytuacji polskiej mniejszo ci w krajach ULB oraz nierespektowaniem ich praw 
przez tamtejsze rz dy. Dodatkowo, w adze wschodnich s siadów od lat – 
wedle autora– likwidowa y wszelkie lady po polskim dziedzictwie 
narodowym, przy pe nej aprobacie Warszawy.  

W podobnym tonie wypowiedzia  si  Tomasz Kwa nicki w tek cie 
Kresy zawsze pozostan  nasze. Redaktor naczelny serwisu Kresy.pl krytykuje 
mieszanie przez niektórych polityków i komentatorów terminów zwi zanych z 
etyk  i moralno ci  do spraw mi dzynarodowych. «Rosja w ko cu chce 
kontrolowa  Ukrain  i dlatego jest z a. Dobra oczywi cie jest Ukraina w a nie 
dlatego, e pad a ofiar  rosyjskiej przemocy. Rozumowanie w takich 
kategoriach czyni z nas z natury rzeczy niezdolnymi do efektywnego 
prowadzenia polityki zagranicznej» (Kwa nicki, 9.06.-15.06.2014, s. 66) . Inna 
kwestia poruszana w tek cie dotyczy a zabezpieczenia pozosta ych na Kresach 
dobrach kultury polskiej oraz mniejszo ci narodowej.  

Opozycyjnym g osem by  artyku  Piotra Gursztyna Kresy nie s  spraw  
polityczn ,  sugeruj cy,  e  tezy  Kwa nickiego  to  szale stwa  i  brak  
odpowiedzialno ci. «Nasi prokresowi >>reali ci<< stawiaj  nam za wzór W gry 
Viktora Orbána, czym pokazuj , jak bardzo oderwali si  od rzeczywisto ci» 
(Gursztyn, 16.06.-22.06.2014, s. 64-65). Gursztyn argumentowa , i  polityczne 
uniesienia w gierskiego premiera by y motywowane popraw  notowa  
wyborczych i wcale nie prze o y y (wr cz przeciwnie) na sytuacj  w gierskiej 
mniejszo ci na Ukrainie. Dodatkowo, utrzymywa , e upominanie si  Warszawy o 
Kresy Wschodnie le y w interesie Kremla (Gursztyn, 16.06.-22.06.2014, s. 65).  

Silnym g osem sprzeciwu wobec proukrai skiej polityki by  tekst 
Waldemara ysiaka Muzyczka Majdanu, poprzedzony ok adk  tygodnika z 
has em Przesta cie popiera  Ukrain !  



Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach 

 
99 

ysiak wykazywa  w nim, e wspieraj cy Majdan czyni  to kosztem 
pami ci o ludobójstwie na Kresach. «Tygodnik Lisickiego próbowa , co prawda 
zachowa  swoim zwyczajem obiekty przez dywersyfikacj  publikowanych 
pogl dów, lecz i tu przewaga wypowiedzi politycznie poprawnych 
(promajdanowych) by a ewidentna. Deklaruj  wobec takiej tendencji 
zdecydowany «votum separatum», a niniejszy mój tekst to argumentacja mojego 
sprzeciwu» ( ysiak, 15.09.-21.09.2014, s. 16). «Gdyby polskie w adze i polskie 
(nie tylko >>mainstreamowi<<) media po wi ca y polskiej krwi rozlanej 
bestialsko na Wo yniu przez Ukrai ców (sto kilkadziesi t tysi cy zakatowanych w 
latach 1943-1945) jedn  tysi czn  tej empatii, tej pami ci, tego wspó czucia, tego 
ho du, jaki po wi ca y krwi przelanej na Majdanie w lutym bie cego roku 
(kilkudziesi ciu zastrzelonych) – moje pretensje by yby mniejsze» ( ysiak, 15.09-
21.09.2014, s. 17). W swoim tek cie cytowa  odezwy ukrai skich nacjonalistów z 
OUN-UPA nawo uj ce do eksterminacji Polaków podczas II wojny wiatowej. 
Twierdzi , e powa nym b dem jest lekcewa enie skrajnych ugrupowa  
demonstruj cych na Majdanie. «Tymczasem — abstrahuj c od dzisiejszego 
>>steru w adzy<< (to ju  inna bajka, gierka mi dzynarodowa) >>rewolucj  
kijowsk << istotnie zdominowali >>banderowcy<<, i kto temu przeczy, mija si  z 
prawd . Swoboda (za o ona w 1991 Socjalnarodowa Partia Ukrainy) zawsze 
u ywa a symboliki i retoryki nazistowskiej, maj c wietne relacje z Narodow  
Parti  Niemiec (NPD). «Deutsche Stimme» (organ NPD) pe ne jest nostalgicznych 
wspominków weteranów 14 Ukrai skiej Dywizji SS-Galizien, wzajemne 
serdeczne wizyty niemieckich i ukrai skich SS-manów to codzienno  Swobody. 
Jej szef, O eh Tiahnybok, wysy a swoich >>ch opców<< (nosz cych koszulki z 
napisami: >> mier  Lachom!<<) do akcji takich, jak sprofanowanie (2009 r.) 
monumentu polskich profesorów zamordowanych przez nazistów we Lwowie, czy 
zak ócanie uroczysto ci rocznicowych ku czci Polaków wyci tych w Hucie 
Pieniackiej» ( ysiak,15.09-21.09.2014, s. 18). Co wa niejsze, ysiak stawia  tez , 
e na Ukrainie nie mia  miejsca jedynie spontaniczny zryw ludno ci a we wszystko 

zamieszane by y trzecie si y. «Mnie ca y czas zdumiewa o, e doro li ludzie 
wierz , i  uzbrojony po z by re im jest bezradny niczym ma a dziewczynka 
wobec «bezbronnych cywilów» atakuj cych go kamieniami, butelkami i 
wyzwiskami» ( ysiak, 15.09.-21.09.2014, s. 19). Pisarz w ostrym tonie wyra a  si  
o wszystkich polskich politykach (Jaros aw Kaczy ski, Pawe  Kowal, Jacek 
Protasiewicz), którzy uczestniczyli w demonstracjach rami  w rami  ze skrajnymi 



      

 
100 

grupami nacjonalistycznymi. «Dla wielu patriotów chore by o równie  to, co 
rodzimi politycy i urnali ci wyprawiali na Majdanie w pierwszych miesi cach 
bie cego roku. Permanentna pielgrzymka do Kijowa, bratanie si  z 
«banderowcami», UPA-owskie okrzyki i hejna y» ( ysiak,15.09-21.09.2014, s. 
20). W. ysiak, wy miewa  równie  czarnobia y obraz rzeczywisto ci pokazuj cy 
walki ukrai sko-rosyjskie, jako dobra ze z em oraz przestrzega , e zwyci stwo 
zwolenników Majdanu odb dzie si  ze szkod  dla Warszawy. «Ukrai cy bowiem, 
identycznie jak Litwini, nienawidz  Lachów z genetyczn  wprost zawzi to ci , i 
nie da si  ich przejedna  adnym kucaniem, czo ganiem, podlizywaniem. Mo e 
raczej warto piel gnowa  sw  godno  narodow , panie i panowie piszcz cy: 
S awa Ukraini» ( ysiak, 15.09.-21.09.2014, s. 21).  

Odmienne zdanie zaprezentowa  B. Wildstein w tek cie Jestem 
Polakiem, pomagam Ukrainie, którego tytu  ukaza  si  na wrze niowej ok adce 
«Do Rzeczy» wraz ze zdj ciem B. Wildsteina z narysowanymi na twarzy 
flagami Polski i Ukrainy.  

«To, co si  dzieje na Ukrainie, powinno budzi  podziw i solidarno  
Polaków. Ukrai cy, nara aj c si  na najwi ksze ryzyko, podj li walk  
o elementarne ludzkie sprawy – wolno , godno , uczciwo » (Wildstein, 
29.09.-5.10.2014, s. 18). Artyku  pozytywnie ocenia  koncepcje polityki 
jagiello skiej, zawiera  uwagi o tym, i  Polska powinna do o y  wszelkich 
stara  aby owa koncepcja by a zaakceptowana przez kraje regionu.  B. 
Wildstein, podkre la , e pomoc dla Ukrainy powinna by  bezinteresowna, 
gdy  tego wymaga mi dzynarodowa solidarno . «Rozmaici autoproklamuj cy 
si  >>polityczni reali ci<< neguj  etyk  w mi dzynarodowych relacjach i 
twierdz , e powinny by  one wyznaczane wy cznie narodowym interesem, 
który zreszt  traktuj  niezwykle dora nie.» (Wildstein, 29.09.-5.10.2014, s. 
19). Krytycznie wyra a  si  o tzw. neoendecji, pi tnowa  jej egoizm oraz brak 
zrozumienia tego co dzieje si  na wschodzie kontynentu. «Polska ma 
wspania  tradycj  Rzeczypospolitej wielu narodów. Ma równie  pi kne has o: 
>>Za wolno  wasz  i nasz <<, które wskazuje wspólnot  losu narodów. 
Endecja by a >>nowoczesnym<< zaprzeczeniem tych tradycji» (Wildstein, 
29.09.-5.10.2014, s. 20). Dziennikarz w negatywny sposób odniós  si  do 
wszystkich tych co podnosz  kwesti  banderowskiego ludobójstwa, uznaj c 
nierozliczone karty historii jako przeszkod  we wspó czesnych relacjach. 
«Opowie ci o ukrai skich, banderowskich, dnych krwi faszystach s  
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wy cznie wymys em Putinowskiej propagandy. Niestety, zajmuje ona pos uch 
w ród Polaków, a ostatni tego przyk ad mieli my okazj  zobaczy  w tek cie 
Waldemara ysiaka (…)» ( Wildstein, 29.09.-5.10.2014, s. 21). 

Swoje zdanie o znikomej roli ukrai skich nacjonalistów i bojówkarzy na 
Majdanie, podpiera  osobistymi relacjami z pobytu w Kijowie w czasie 
demonstracji. Wzmiankowa , i  ci co nie byli na Ukrainie wiedz  o 
«banderowcach» czerpi  z wrogiej propagandy. «To, co si  zdarzy o na 
Majdanie, by o wielkim odrodzeniem duchowym Ukrainy. Powinni my zrobi  
wszystko,  aby  j  w  tym  wesprze .  Skrajne  si y,  które  –  tak  jak  wsz dzie  –  
pojawi y si  w czasie zam tu, stanowi  tam margines marginesu, co pokaza y 
ostatnie wybory i czego dowodz  wszystkie sonda e» (Wildstein, 29.09.-
5.10.2014, s. 21). Na zako czenie, B. Wildstein zastosowa  analogi  mi dzy 
wspó czesno ci , a rokiem 1936 i wkroczeniem wojsk hitlerowskich do 
Nadrenii. Podkre la , e polsk  racj  stanu jest niedopuszczenie do tragedii z 
lat 30. i 40. XX w.  

Kolejnym g osem w dyskusji by  tekst pióra Piotra Semki z 2015 r. 
Pozorny realizm i trze wy idealizm wobec Ukrainy. Publicysta, w swoim 
opracowaniu wskazywa , e to tzw. «reali ci» s  idealistami, gdy  ich narracja 
oparta jest na emocjach zwi zanych z histori . B dne jest równie  wed ug P. 
Semki odwo ywanie si  do innych pa stw mniej yczliwych dla ukrai skiej 
rewolucji jak np.: W gry, poniewa  zupe nie inne jest ich po o enie 
geopolityczne oraz inne s  mo liwo ci dzia a  politycznych. «Zwolennicy 
ideologii >>moja chata z kraja<< zwykle ubieraj  swoje argumenty w kostium 
realizmu i ch odnej analizy politycznej. Swoich adwersarzy lubi  ubiera  
w kostium idealistów lub ludzi powodowanych obsesjami» (Semka, 9.03.-
15.03.2015, s. 20). urnalista pisa  m.in. równie  o korzy ciach dla Polski 
wynikaj cych z utraty w adzy przez prezydenta Janukowycza oraz o 
wyimaginowanym l ku przed wysy aniem przez Zachód broni na Ukrain . 
«Czy Polska powinna pomaga  Ukrainie za pomoc  dostaw broni i doradców 
wojskowych? Debata na ten temat pulsuje w ród polityków. Odpowiadam 
od razu – uwa am, e powinna. Dopiero po pozytywnej odpowiedzi na to 
pytanie mo na si  zastanawia , jak pomaga  w adzom w Kijowie, jak daleko 
posun  si  na tej drodze i porównywa , jak w tej kwestii Polska wypada na tle 
innych pa stw» (Semka, 9.03.-15.03.2015, s. 20). 



      

 
102 

Ostatnimi przytoczonymi polemikami b d  artyku y z 2015 r. autorstwa 
Paw a Kowala (polityka partii Polska Razem) oraz Marcina Skalskiego 
(publicysty portalu Kresy.pl). W swoim tek cie Doktryna Giedroycia wci  
aktualna, eurodeputowany argumentowa , e tzw. Doktryna Giedroycia nie 
uleg a przedawnieniu, co wi cej, w obecnych czasach jest bardziej aktualna 
ani eli par  lat temu. «Jak na d oni wida  teraz kontratak imperium, które 
posypa o si  w 1991 r.» (Kowal, 15.06.-21.06.2015, s. 62). Odpowiedzi  na 
rosyjski ekspansjonizm jest «inwestowanie» Warszawy w niepodleg o  
Kijowa. Silna Ukraina odgradzaj ca Moskw  od Wis y to wed ug P. Kowala 
cel nadrz dny dla polskiej polityki. «Sprawy mniejszo ci polskiej na 
Wschodzie oraz problemy historyczne nie mog  jednak hamowa  relacji w 
innych dziedzinach» (Kowal, 15.06.-21.06.2015, s. 63). 

Przeciwnikiem polskiej polityki wschodniej by  wspomniany Marcin 
Skalski autor tekstu Polityka du ej wyrozumia o ci. «Nie trzeba si ga  do historii 
szczególnie odleg ej, by si  przekona , e na odcinku wschodnim doznawane 
pora ki nie maj  barw partyjnych – s  poniek d wspólnym dorobkiem ka dego 
z polskich rz dów lub prezydentów» (Skalski, 15.06.-21.06.2015, s. 63). 
Publicysta wskazywa , e Ukraina swobodnie handluje z Rosj , a najwi ksze 
bariery ekonomiczne wymierzone s  w Polsk . «Nie po raz pierwszy proponuje si  
Polakom bycie wi kszymi patriotami wielkiej Ukrainy, ni  s  dzi  sami Ukrai cy» 
(Skalski, 15.06.-21.06.2015, s. 65). M. Skalski odwo ywa  si  równie  do polityki 
jagiello skiej prezydenta Lecha Kaczy skiego, wskazywa  na jej b dy i 
zaniechania. «Rzeczpospolita nie da a adnego powodu, by zmieni  przekonanie 
wyra one w latach 90. przez Jurija Szuchewycza – syna dowódcy UPA, który 
stwierdzi , e >>Polacy to naród frajerów<< godz cy si  na absolutnie ka de 
ust pstwo» (Skalski, 15.06.-21.06.2015, s. 64). 

Zako czenie. W niniejszym tek cie zosta y przedstawione oraz 
omówione najwa niejsze artyku y jakie ukaza y si  w tygodniku «Do Rzeczy» 
w latach 2013-2015, odnosz ce si  do kryzysu ukrai skiego i zwi zanego z 
nim bezpiecze stwa Polski. Nale y podkre li , i  w tym celu nie zosta y 
wykorzystane wszystkie materia y odnosz ce si  bezpo rednio czy po rednio 
do przedmiotowych wydarze  wschodnich – liczne komentarze pojawia y si  
w felietonach czy krótszych notach autorstwa np. P. Lisickiego czy B. 
Wildsteina oraz innych artyku ach, wiadomie pomini tych w niniejszym 
opracowaniu. 
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Zaprezentowany materia , w du ej mierze, za wiadcza o ciekawej, 
rozbudowanej, wielow tkowej oraz niejednostronnej dyspucie jak  prowadzili 
dziennikarze, eksperci i analitycy w «Do Rzeczy». Na amach tygodnika 
umo liwiona by  prezentacja ró nych, niekiedy skrajnie odmiennych pogl dów 
odnosz cych si  do polskiej polityki wschodniej. Kwerenda prasowa, jako ród o 
poznania naukowego daje mo liwo  rekonstrukcji nastrojów oraz emocji 
spo ecznych, jakie towarzyszy y cz ci zbiorowo ci w momencie publikacji. 
Obraz Ukrainy i Ukrai ców na amach pisma by  niejednolity z ró nych wzgl dów 
i w du ej mierze, zale a  od obranej przez autorów perspektywy. W tekstach, w 
których punktem wyj cia by a historia, zw aszcza okres II wojny wiatowej, 
dominowa  pesymizm w opisie kijowskiej rewolucji i ukrai sko-rosyjskiego 
konfliktu. Cz sto zwracano uwag  na nierozliczone zbrodnie wojenne, jakich 
dopu cili si  na Polakach ukrai scy nacjonali ci w latach 1939-1947 oraz 
doradzano sceptycyzm, w kontek cie symboli OUN-UPA obecnych na Majdanie. 
Pomimo obecnej w «Do Rzeczy» krytyki Ukrainy, znacznie cz ciej obecne by y 
g osy o s uszno ci wspierania nowych w adz Kijowa. Wychodzono z za o enia, e 
bezpiecze stwo Polski zale ne jest od zwyci stwa antymoskiewskich partii i 
ruchów spo ecznych przeciwstawiaj cych si  rz dom prezydenta Janukowycza. 
Przy argumentacji odwo ywano si  do koncepcji J. Giedroycia oraz projektu 
polityki jagiello skiej, uznawanego za s uszny i przynosz cy efekty. Ponadto, 
powtarzaj cym si  punktem odniesienia by  odradzaj cy si  kremlowski 
imperializm, któremu Polska mo e si  przeciwstawi , o ile partnerem Warszawy 
b dzie suwerenny, silny i prozachodni Kijów. Postulowano o «przekraczanie 
historii» w stosunkach polsko-ukrai skich, tudzie  apelowano o jak najwi ksze 
zaanga owanie si  Polski w sytuacj  swego wschodniego s siada.  

W «Do Rzeczy» ukazywa y si  równie  analizy ró nych autorytetów – 
naukowców i wojskowych dotycz ce mo liwo ci obronnych Warszawy. 
Rozwa ane by y potencjalne scenariusze eskalacji konfliktu Kijów – Moskwa 
oraz zwi zane z nim zagro enia.  

Obecny kszta t Ukrainy, jej granice, sytuacja ekonomiczna i spo eczna 
nadal budzi wiele pyta . Nie ulega w tpliwo ci, e w przysz o ci b dzie to 
nadal cz sto poruszany temat w tygodniku P. Lisickiego.  
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Taras Tokarski 

PROJEKCJA POLSKIEGO DO WIADCZENIA TRANSFORMACJI 
POLITYKI SPO ECZNEJ W UKRAI SKICH REALIACH 

 T  

     
     

Zbli anie si  Ukrainy do Unii Europejskiej (UE) przewiduje 
przeprowadzenie aktywnej polityki spo ecznej, której celem jest osi gni cie 
europejskich standardów spo ecznych, w tym rodowiska spo ecznego, które 
zagwarantowa oby prawa socjalne dla populacji Ukrainy. 
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Jednak intensywna integracja Ukrainy z UE wymaga, aby wszystkie 
organy rz du w swojej dzia alno ci kierowa y si  europejskimi warto ciami i 
osi gni ciami. Szczególnie istotna jest harmonizacja ustawodawstwa Ukrainy 
w kwestiach spo ecznych analogicznie do ustawodawstwa UE, co jest 
niezb dne do przyst pienia i pe nego cz onkostwa Ukrainy w UE. 

Transformacje spo eczno-ekonomiczne zwi zane s  ze zmian  
postrzegania paradygmatu rozwoju globalnego, wp ywaj  na zmian  
priorytetów polityki krajowej, osi gni cie g ównego celu, który jest okre lony 
przez podniesienie poziomu i jako ci ycia. Polityka rz du w sferze ochrony 
socjalnej na Ukrainie nie odpowiada obecnemu etapowi rozwoju stosunków 
spo ecznych i wymaga nowego modelu przej ciowego w zakresie zaburze  
równowagi makroekonomicznej, w celu zwi kszenia skutecznych metod i 
mechanizmów kontroli pa stwowej (Galchynski, 2001, s.114). 

Wykorzystanie przewidywanych mo liwo ci zmiany systemu 
ubezpieczenia spo ecznego nie ujawnia w pe ni potencja u wewn trznego do 
korygowania swoich priorytetów spo ecznych i wsparcia finansowego. St d 
do wiadczenie europejskich, bliskich duchem krajów, jest szczególnie cenne i 
niezb dne dla ukrai skiego spo ecze stwa oraz polityki spo ecznej, które powinno 
formowa  si  w oparciu o europejskie modele integracji polityki spo ecznej. 

Dlatego te  zadaniem dla Ukrainy jest dzisiaj poszukiwanie modeli i 
priorytetów spo ecznych, które ju  skutecznie funkcjonuj  w zglobalizowanym 
spo ecze stwie.  

Oczywi cie, wybór konkretnego modelu realizacji polityki spo ecznej 
zawsze zale y od warunków historycznych, kulturowych i ekonomicznych oraz 
okre la si  ustalonym typem struktury spo eczno-politycznej pa stwa, jego 
ideologicznym i duchowym systemem oraz charakterem wydarze  historycznych. 

W ka dym razie pa stwo spo eczne we wspó czesnych warunkach UE 
przewiduje z jednej strony silne pa stwo, które jest w stanie wzi  
odpowiedzialno  za rozwój ludzkich zasobów, a z drugiej – obecno  
rozwini tych instytucji spo ecze stwa obywatelskiego, które mog  
wprowadzi  kontrol  pa stwa z punktu widzenia polityki spo ecznej jako 
sta ego procesu rozwoju spo ecznego i narodowego. 

W ród nowoczesnych pa stw – cz onków UE mo na wyró ni  co 
najmniej dwa rodzaje krajów o radykalnie ró nej proporcji udzia u pa stwa, 
pracownika i pracodawcy w dofinansowaniu programów spo ecznych. Z jednej 
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strony, s  to kraje spo ecznie zorientowanej gospodarki, np. Niemcy i Francja. 
Bud etowe sk adki ubezpieczeniowe dla pracownika i pracodawcy s  prawie 
takie same, a g ówne kana y redystrybucji to kontrolowane przez rz d 
pa stwowe i prywatne fundusze ubezpieczenia spo ecznego. Z drugiej strony, 
mamy kraje tak zwanego socjalizmu rynkowego, np. Szwecja, Szwajcaria i 
Dania, gdzie znacz ca cz  wydatków socjalnych ponoszona jest przez 
pa stwo, a g ównym kana em redystrybucji jest bud et (Kleinman, 2001, s. 
37). Te modele pozwalaj  krajom UE zrobi  znacz cy krok do przodu w 
kierunku poprawy jako ci ycia. Pomimo koncentracji bogactwa u mniejszo ci, 
w krajach rozwini tych w ród ogó u obywateli maj tek i dochody nie dziel  si  
równomiernie. Ogólny obraz ycia zale y nie tyle od zwi kszenia si  dystansu 
bogatej cz ci spo ecze stwa, a od stosunkowo akceptowalnego poziomu 
zadowolenia, który zaspokoi potrzeby wi kszo ci ludzi w rozwini tych systemach 
ochrony socjalnej. Na tej podstawie nast puje znaczna konsolidacja spo ecze stwa. 
Ró ne formy solidarno ci spo ecznej przejawiaj  si  zarówno przez dzia ania 
pa stwa, jak i prywatnych struktur w formie masowej dobroczynno ci. Pozytywne 
do wiadczenia krajów zagranicznych s  odzwierciedleniem wspó czesnych 
trendów modeli ochrony socjalnej, które realizowane b d  w ukrai skiej 
rzeczywisto ci z uwzgl dnieniem specyfiki kraju. 

W Polsce wyst puj  elementy liberalnego i solidarnego modelu, ale 
wci  dominuje model spo ecznie zorientowanej gospodarki rynkowej 
(Sissenich, 2007, s. 51). 

Najwa niejszymi kryteriami pa stwa spo ecznego s : poszanowanie praw i 
wolno ci cz owieka, w celu zapewnienia godziwego poziomu ycia, wdra anie 
aktywnej i silnej polityki spo ecznej skierowanej g ównie na dobrobyt, tworzenie 
warunków do bezpiecznego ycia, wszechstronnego rozwoju osobistego, 
wzmacniania rodzin, ochrony krajowych tradycji kulturowych i dziedzictwa 
historycznego, w czenie dialogu spo ecznego do mechanizmu podejmowania 
decyzji, na podstawie trójstronnego zarz dzania z udzia em pracodawców, 
stowarzysze  i pa stwa, udzia  spo ecznych stowarzysze , organizacji, partii 
politycznych i innych instytucji spo ecznych w tworzeniu i funkcjonowaniu 
spo ecze stwa obywatelskiego (Bazilinska, 2009, s. 376). 

Polski system ubezpiecze  spo ecznych sformowany jest na podstawie 
zestawienia powi zanych ze sob  dzia a . W ród kluczowych elementów 
polityki odnosz cych si  do rozwoju spo ecznego znajduj  si : 
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- wzmocnienie sektorowego, regionalnego i lokalnego podej cia do 
rozwi zywania problemów spo ecznych i rodowiskowych, 

- czenie dzia a  ochrony socjalnej, z dzia aniami zwi zanymi z 
profesjonalnym treningiem oraz zwi kszenie zatrudnienia, jako sposobu 
przej cia od wykluczenia z ycia publicznego do integracji spo ecznej, 

- promowanie dialogu spo ecznego i wzmocnienie partnerstwa na 
ró nych poziomach, aby osi gn  porozumienie i rozwój inicjatyw w celu 
poprawy systemów organizacji pracy, w tym elastycznych form pracy, których 
celem jest zwi kszenie konkurencyjno ci i osi gni cia koniecznej równowagi 
mi dzy elastyczno ci , a bezpiecze stwem spo ecznym. 

Polskie do wiadczenia transformacji ostatnich dwóch dekad pokazuj  jak 
pa stwo prawa, zaczynaj c od nieingerencji, zosta o przeniesione do pewnej 
regulacji procesów gospodarczych i spo ecznych, przez podatki, inwestycyjn , 
kredytow  i inn  polityk  oraz, e praworz dno  pozwala utrzyma  proces 
powstawania pa stwa spo ecznego w odpowiednich ramach prawnych. 

Do wiadczenia Polski i wyniki teoretyczne s  bardzo wa ne dla Ukrainy 
do przeprowadzenia reform demokratycznych i budowy demokratycznego, 
niezale nego, spo ecznego pa stwa. Trudno przeceni  znaczenie prawid owo 
wybranego modelu polityki spo ecznej. Wymiar spo eczny zwi zany jest z 
problemem stosunków w adzy w kraju, zdolno ci  rz du do prowadzenia 
skutecznej polityki we wszystkich kierunkach. Wzmocnienie bazy polityki 
spo ecznej jest podstawowym warunkiem do powstania i rozwoju procesu 
integracji. Wa n  zasad  jest ustanowienie dialogu partnerów spo ecznych i 
osi gni cie konsensusu podczas podejmowania decyzji. W tym dialogu na 
ró nych poziomach – od rz dów po naukowców, organizacje masowe i 
przedsi biorców itp. – zapewniaj cego to, e partnerzy ucz  si  rozumie  
nawzajem, szanowa  interesy innych, rozumie  powi zania istniej ce mi dzy 
nimi. Udzia  spo ecze stwa w rozwi zywaniu problemów spo ecznych jest 
prowadzony zarówno przez tradycyjne instytucje demokratyczne – partie, 
zwi zki zawodowe, stowarzyszenia biznesowe i agencje rz dowe, jak równie  
za pomoc  specjalnych instytucji. Co wi cej, teraz, zgodnie z do wiadczeniem 
pa stw cz onkowskich UE, nawet tradycyjne formy osi gaj  nowy poziom 
[przyk adem jest europejski dialog spo eczny] (Sissenich, 2007, s. 109). 
Praktyka pokazuje, e os abienie dialogu mi dzy oficjalnymi instytucjami 
pa stwowymi oraz spo ecze stwem prowadzi do trudno ci politycznych. 
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Niestety, na Ukrainie w ci gu ostatniej dekady nast pi  d ugoterminowy 
spadek poziomu ycia. Wyj tkowo gwa townie spada poziom ycia 
najbiedniejszych grup spo ecze stwa. Istnienie problemów spo ecznych i 
gospodarczych wspó czesnej Ukrainy znacznie utrudnia rozwój pa stwa 
spo ecznego. Niska efektywno  reform gospodarczych doprowadzi a do 
silnego rozwarstwienia spo ecze stwa pod wzgl dem bezpiecze stwa 
materialnego, rozpowszechnienia ubóstwa, narastaj cych problemów z 
zatrudnieniem, rozwojem i edukacj  cz owieka oraz pogorszeniem stanu 
zdrowia ludno ci i warunków ycia. Pojawi o si  realne zagro enie rozwoju 
intelektualnego potencja u spo ecze stwa. 

 Porównuj c poszczególne kraje, stosunek dochodów najbogatszych i 
najbiedniejszych w Chinach wynosi on 7: 1, w UE – 5-7: 1, w Japonii – 4: 1, a 
na Ukrainie – 30: 1. 

Istniej ce wcze niej mechanizmy regulacji pa stwowych na Ukrainie 
nie by y w stanie zwalczy  g bokich deformacji, które pojawi y si  na etapie 
pocz tkowym procesu transformacji, czy zadba  o realizacj  skutecznej 
polityki spo ecznej i gospodarczej w kraju (Galchynski, 2001, s. 31). Dzi  
rozwini te pa stwo spo eczne na Ukrainie wymaga znacznej poprawy i 
dostosowania. Istnieje potrzeba formowania i wdra ania strategicznych 
priorytetów polityki spo ecznej, które kompleksowo odzwierciedlaj  potrzeby 
innowacyjnego rozwoju kraju, integracji z UE i wiatow  Wspólnot  
Gospodarcz , spo ecznej gospodarki rynkowej i mog  zapewni  rozwój 
spo ecze stwa oraz przyzwoity poziom i jako  ycia obywateli. 

Dlatego g ównym zadaniem polityki pa stwowej opieki spo ecznej na 
Ukrainie jest tworzenie skutecznego systemu zabezpieczenia spo ecznego i jego 
funkcjonowania. Aby zapewni  dalszy rozwój systemu ochrony socjalnej, w kraju 
nale y przestrzega  stanu dynamicznej równowagi d e  gospodarczych i 
spo ecznych, które w obecnych warunkach nie s  zabezpieczone rynkow  
samoregulacj , szczególnie w krajowym sektorze gospodarki. 

Powstawanie mechanizmu opieki spo ecznej nie powinno by  oparte o 
dobroczynno  pa stwow , ale o zbiór gwarancji pa stwowych 
przewidzianych dla wszystkich wraz z zapewnieniem przestrzegania praw 
cz owieka. System zabezpieczenia spo ecznego powinien by  zintegrowany, 
wielopoziomowy, skuteczny na wszystkich szczeblach i jasno okre lony pod 
wzgl dem praw, obowi zków i funkcji ka dego obywatela. 
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Niezwykle wa na dla Ukrainy jest mo liwo  wyboru odpowiedniego 
modelu przej cia do gospodarki rynkowej. Polska koncepcja "terapii 
szokowej", diametralnie ró ni si  od modelu powolnego wnikania w struktury 
rynku, którym charakteryzuj  si  Czechy, S owacja czy W gry (Sissenich, 
2007, s. 148). Polski model reformy umo liwi  szybkie przej cie do gospodarki 
rynkowej, ale doprowadzi  do negatywnych konsekwencji spo ecznych dla 
wi kszo ci ludzi oraz do znacznego spadku produkcji. 

Jednak model, opó niaj cy przej cie do gospodarki rynkowej, jest nie do 
przyj cia dla Ukrainy, poniewa  wyst puj  tak negatywne zjawiska jak niestabilna 
równowaga gospodarcza, pogorszenie sytuacji materialnej spo ecze stwa. 

Na podstawie polskiego do wiadczenia, mo na wyodr bni  nast puj ce 
kierunki reformacji polityki spo ecznej na Ukrainie: zapewnienie odpowiednich 
warunków do jako ciowej poprawy oraz rozwoju ludzkiego i roboczego 
potencja u, formowanie klasy redniej w spo ecze stwie, likwidacja ubóstwa, 
reformy zabezpieczenia spo ecznego, wsparcie s abszych grup spo ecznych przez 
pa stwo, wszechstronny rozwój ubezpiecze , us ug i mieszkaniowego 
bezpiecze stwa spo ecznego, sfery humanitarnej – edukacji, nauki, kultury, 
zdrowia publicznego, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, turystyki, zapewnienia 
bezpiecze stwa ekologicznego i ochrony ycia spo ecze stwa, rozwi zywanie 
problemów demograficznych, wzmocnienie regionalnej polityki spo ecznej 
pa stwa, doskonalenie stosunków mi dzyrz dowych, tworzenie sprzyjaj cych 
warunków dla rozwoju rodzin, kobiet, dzieci i m odzie y. 

Na Ukrainie jest oczywiste, e pe na transformacja gospodarcza 
bezpo rednio wi e si  z integracj  z UE. Wieloletnie do wiadczenia 
zwi zków z Europ  Zachodni , wykaza y warto  osi gni cia bli szych wi zi. 
Zarówno dla gospodarki, jak i dla bezpiecze stwa dalszej wspó pracy, 
transformacja musi si  formu owa  i tworzy  w szerokim kontek cie 
europejskim. UE liczy na strategi  wzrostu poziomu zatrudnienia w trakcie 
realizacji rozwoju spo ecznego. 

Polityka Spo eczna w Polsce przeprowadzana pod wieloma rz dami 
skupiaj cymi ró ne ugrupowania polityczne, powszechnie podziela a podej cie 
zachodniej demokracji, bior c odpowiedzialno  za przysz o  pa stwa. 
Dlatego polskie do wiadczenie nie tylko prowadzi spo ecze stwo ukrai skie 
do nauczenia si  i twórczego zapo yczenia spo ecznej gospodarki rynkowej, 
ale tak e dzia a na procesy integracji europejskiej na Ukrainie. 
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EUROPEIZACJA UKRAI SKIEJ POLITYKI SPO ECZNEJ: 
UKRAI SKA POLITYKA SPO ECZNA A EUROPEJSKI MODEL 

SPO ECZNY 
  

   : 
     

  

Europejski model spo eczny (EMS) jest wa nym czynnikiem 
wp ywaj cym na atrakcyjno  ustrojow  pa stw UE. Wspiera on równie  
stabilno  i jedno  terytorialn  pa stw europejskich. Referat dotyczy dystansu 
miedzy ukrai sk  a «europejsk » polityk  spo eczn , oraz wyzwa  stoj cych 
przed ukrai sk  polityk  spo eczn  na drodze do jej europeizacji. W tym celu 
krótko scharakteryzowany zostanie EMS oraz bie ca sytuacja na Ukrainie w 
tym kontek cie. Nawi  równie  do polskich do wiadcze  z europeizacj  
polityki spo ecznej i problemów samego EMS. W dalszej cz ci znajdzie si  
refleksja na temat perspektyw zbli enia si  ukrai skiej polityki spo ecznej do 
modelu europejskiego. Praca oparta jest na literaturze przedmiotu, jak równie  
10 wywiadach swobodnych przeprowadzonych z ekspertami z dziedziny 
ukrai skiej polityki spo ecznej i osobami zatrudnionymi w jej instytucjach w 
okresie stycze  – kwiecie  2015 na Ukrainie.  



      

 
112 

Przez europeizacj  ukrai skiej polityki spo ecznej rozumie  mo na 
proces zbli ania si  ukrai skich rozwi za  w sferze polityki spo ecznej do 
rozwi za  stosowanych w pa stwach UE. Jednak w samej UE poszczególne 
pa stwa przyjmuj  ró norodne rozwi zania w tych sferach. Najbardziej 
klasyczny podzia  w tym zakresie, autorstwa Gøsta Esping-Andersena 
wyró nia cztery modele europejskiej polityki spo ecznej: model anglosaski 
(liberalny), nordycki (socjaldemokratyczny, instytucjonalno-redystrybucyjny), 
konserwatywno-korporacyjny (kontynentalny) i ródziemnomorski (Esping-
Andersen, 1990). Osobno wymieniany jest model «postkomunistyczny» w a ciwy 
by ym pa stwom bloku wschodniego, zawieraj cy rozwi zania w a ciwe ró nym 
modelom, oraz nosz cy w sobie dziedzictwo okresu realnego socjalizmu. 
Wspólnym mianownikiem dla tych ró norodnych modeli ma by  EMS42.  

Europejski Model Spo eczny (EMS). EMS definiowa  maj  wspólne 
warto ci takie jak: demokracja, wolno  osobista, dialog spo eczny, 
sprawiedliwo  spo eczna, równo  szans, solidarno  i dobrobyt (Barnard,  2014). 
Termin EMS spopularyzowa  jako pierwszy w po owie lat 80 XX w. Jacques 
Delors przedstawiaj c go jako alternatyw  dla ameryka skiego czysto rynkowego 
kapitalizmu (Jepsen, Pascual, 2005). Z czasem EMS sta  si  wa n  cz ci  
europejskiej to samo ci. Wysoki poziom ochrony socjalnej postrzegany jest jako 
cecha odró niaj ca UE od innych systemów (por. np. Rifkin, 2005). Jego zasady 
wyra one zosta y w dokumentach o charakterze politycznym i prawnym. 

W deklaracji po spotkaniu Rady Europejskiej w Laeken w 2001 roku 
znalaz y si  zapisy dotycz ce konieczno ci w czenia wszystkich obywateli do 
spo ecze stwa redukcji ubóstwa i d enie do zapewnienia równego dost pu do 
us ug socjalnych wszystkim grupom spo ecznym, tak e w dziedzinie ochrony 
zdrowia i mieszkalnictwa. W dokumentach ko cz cych posiedzenie Rady 
Europejskiej w Barcelonie w 2002 r. stwierdzono, e opiera si  na dobrych 
wynikach gospodarczych, wysokim poziomie ochrony socjalnej, edukacji i dialogu 
spo ecznym. Rozwój gospodarczy i spo eczny/socjalny post powa  maj  
równomiernie, a wydatki socjalne traktowane s  nie jako koszt, ale jako 
inwestycja. Zapewnia ona nie tylko bezpiecze stwo socjalne i w czenie 
spo eczne, ale równie  wzrost konkurencyjno ci gospodarczej. Konkurencyjno  i 
solidarno  mia y by  dwoma równie wa nymi filarami EMS.  

                                                             
42 Termin ten stosowany jest zamiennie z terminem europejski model socjalny.  
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Cele EMS wyra one zosta y w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1., dalej TUE). W ród celów UE wymienia on 
mi dzy innymi zwalczanie wykluczenia spo ecznego, wspieranie 
sprawiedliwo ci spo ecznej, ochrony socjalnej, równo  kobiet i m czyzn, 
solidarno  mi dzy pokoleniami i ochron  praw dziecka. Model unijny 
równowa y  ma cele zwi zane ze wzrostem gospodarczym i zapewnieniem 
wysokich standardów spo ecznych.  

Powodem dla którego UE zacz a anga owa  si  w kwestie zwi zane z 
polityk  spo eczn  by o powstanie wspólnego rynku pracy. Wi za o si  to z 
konieczno ci  koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia spo ecznego, 
tak by wykonywanie pracy w ró nych pa stwach UE nie stanowi o przeszkody 
dla otrzymania wiadcze  z zabezpieczenia spo ecznego. Prawa zwi zane z 
wolnym przep ywem pracowników wewn trz UE nadal stanowi  twardy rdze  
europejskiej polityki spo ecznej, a regulacje w tym zakresie znajdujemy w 
traktatach i dyrektywach. Na tym poziomie znajdziemy równie  przepisy 
zwi zane ze zdrowiem i BHP, równo ci  i przeciwdzia aniem dyskryminacji, 
dialogiem spo ecznym na poziomie UE i polityk  spójno ci (fundusze 
strukturalne). 

Na tym ko czy si  europejska polityka spo eczna oparta na twardych 
regulacjach. Pozosta a jej cz  podlega jedynie koordynacji na podstawie 
instrumentów tzw. mi kkiego prawa (ang. soft law), które nie jest dla pa stw 
cz onkowskich prawnie wi ce. W zakres soft law wchodz  np. poprzez 
zalecenia, rekomendacje, zielone i bia e ksi gi, propozycje, komunikaty. 
Metoda ta nosi nazw  Otwartej Metody Koordynacji (OMK). Polityka 
spo eczna pozostaje wi c co do zasady domen  pa stw cz onkowskich. 
Generaln  zasad  europejskiej polityki spo ecznej jest nieingerowanie w 
kompetencje pa stw cz onkowskich, ale ich koordynacja, co w praktyce 
objawia si  poprzez np. przyjmowanie wspólnych standardów, przy czym 
sposób w jaki zostan  one osi gni te pozostaje domen  pa stw cz onkowskich. 
Organem odpowiedzialnym za wspieranie koordynacji europejskich polityk 
spo ecznych jest Komitet ds. Ochrony Spo ecznej. 

W zakres OMK wchodz :  
 Walka z wykluczeniem spo ecznym, przeciwdzia anie ubóstwu i 

w czenie spo eczne, 
 Europejskie strategie zatrudnienia i polityk rynku pracy, 
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 Edukacja i promocja uczenia si  przez ca e ycie, 
 Wzmacnianie partnerstwa spo ecznego (dialog spo eczny), 
 Reformy systemów emerytalnych, 
 Adekwatne systemy ochrony socjalnej, 
 U atwianie godzenia ycia zawodowego i rodzinnego oraz zwi ksza-

nie dost pu do opieki nad dzie mi (Haar, Copeland, 2010). 
Problemy EMS. Stosowanie mi kkiego prawa w odniesieniu do 

najwa niejszych obszarów polityki spo ecznej oraz ró norodno  krajowych 
polityk spo ecznych sprawia, e nie s  odosobnione g osy twierdz ce jakoby 
EMS nie istnia , czy te  by  ju  martwy. Czynnikami maj cymi powodowa  
os abienie czy te  mier  EMS jest z jednej strony rozszerzenie UE o pa stwa 
postkomunistyczne, z drugiej za  wiatowy kryzys ekonomiczny z 2012 r. 

Nadej cie kryzysu spowodowa  mia o odwrót od budowania Europy 
socjalnej na rzecz «polityki gaszenia po arów» (Dannreuther, 2014). EMS nie 
spowodowa  e kraje UE wykaza y si  solidarno ci  w kryzysie wobec krajów 
ródziemnomorskich. W klimacie politycznym, w którym twarde prawo na 

poziomie UE jest raczej niech tnie widziane, UE w niewielkim stopniu 
korzysta z twardych regulacji w sferze socjalnej. Otwarta metoda koordynacji 
sprawia, e poziom unijny ma drugorz dne znaczenie w stosunku do poziomu 
krajowego. W my l tej argumentacji EMS jest dysfunkcyjny, nie stanowi 
alternatywy dla krajowych systemów, nie zawiera przepisów realnie 
rozwi zuj cych problemy nierówno ci, ubóstwa, zdrowia dzieci.  

W kontek cie Ukrainy wa na jest konstatacja zwi zana z wp ywem na 
EMS rozszerzenia UE. W my l tej argumentacji w nowoprzyj tych pa stwach 
poziom ubóstwa, p ace i warunki pracy s  daleko gorsze ni  w pa stwach 
starej UE i zniesienie tego podzia u wymaga zwi kszonego wysi ku polityki 
spo ecznej. Problem z dobrobytem w tych pa stwach (ang. welfare problem) 
symbolizowa  mo e fakt, e akcesja zwi kszy a populacj  UE z 455 mln o 
kolejne 74 mln, lecz ogólne PKB zwi kszy o si  jedynie o 5%. Jednocze nie 
zauwa ano, e polityka spo eczna w nowych pa stwach UE nie jest 
politycznym priorytetem. Postuluje si  tam raczej zmniejszanie wydatków 
socjalnych w ramach racjonalizacji. Ponadto dumping socjalny ze strony 
nowych pa stw UE powoduje zmniejszenie si y przetargowej pracowników w 
pa stwach starej pi tnastki, co burzy równowag  si  kapita u i pracy na której 
ufundowany zosta  EMS (Sykes, 2004). Przewaga kapita u skutkuje erozj  
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EMS widoczn  w tendencji do urynkowienia us ug spo ecznych i prywatyzacji 
dóbr wspólnych. Jest to gro ne dla legitymizacji samej UE, czego wyrazem 
by o oddanie przez wyborców z klasy pracowniczej, g osów na partie 
eurosceptyczne w wyborach z 2014 r. 

Polskie do wiadczenia. Do wiadczenia Polski niejako potwierdzaj  
tezy o negatywnym wp ywie integracji pa stw postkomunistycznych na EMS. 

Od pocz tku transformacji ustrojowej zmiany w polskiej polityce 
spo ecznej sz y w kierunku komercjalizacji us ug spo ecznych, ograniczenia 
liczby adresatów wiadcze  spo ecznych, ograniczenia ich do ubogich poprzez 
wprowadzenie limitów dochodowych, wspierania indywidualnej zaradno ci, 
stosowania ulg podatkowych dla korzystaj cych z prywatnych wiadcze  np. 
szkó . Nast pi o zmniejszenie ochrony socjalnej bezrobotnych. W tym 
obszarze Polska nadal nie spe nia standardów europejskich wynikaj cych z 
Konwencji 102 MOP [w zakresie wiadcze  dla bezrobotnych], Europejskiego 
Kodeksu Zabezpieczenia Spo ecznego Rady Europy i jego zrewidowanej 
wersji. W zakresie gwarantuj cym pracownikom godziwe wynagrodzenie, 
Polska nie spe nia zapisów Europejskiej Karty Spo ecznej, do tej pory nie 
ratyfikowa a te  jej zrewidowanej wersji, mimo jej podpisania ju  w 2005 r. 

Cech  polskiej transformacji by o zahamowanie wzrostu p ac realnych, 
polaryzacja dochodów, poszerzenia si  sfery ubóstwa, a przede wszystkim 
ogromnego wzrostu bezrobocia. Sytuacji w tym zakresie nie poprawi a 
równie  decentralizacja, powoduj ca chaos kompetencyjny i niemo no  
sformu owania oceny polityki spo ecznej jako ca o ci, a jedynie rezultaty 
uzyskiwane przez poszczególne szczeble: gminny, powiatowy, wojewódzki. 
Nast powa  równie  spadek wydatków pa stwa na cele spo eczne43 
(Karpowicz, 2006). Ponowny wzrost znaczenia polityki spo ecznej zwi zany 
by  z integracj  z UE i konieczno ci  implementacji jej strategii, co 
finansowane by o ze rodków UE. Mimo tego o ywienia równolegle wdra ano 
plan oszcz dno ciowy zwany planem Hausnera, rozwarstwienie spo eczne 
nadal ros o i zwi ksza a si  polaryzacja spo eczna. 

Polska polityka spo eczna nie zmierza a przy tym ku jakiemu  
okre lonemu modelowi. Pojawia y si  g osy, e powinna ona na ladowa  
niemiecki model spo ecznej gospodarki rynkowej, model skandynawski czy 

                                                             
43 z 30% w 1996 r. do 22% w 1999 r. 
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USA, w praktyce dominowa a jednak reaktywna polityka «gaszenia po arów». 
Starano si  «ratowa  ycie zwalnianym pracownikom, os ania  rynkowe 
reformy». Brakowa o w tym d ugookresowej strategii i wizji. Do tej pory 
mimo implementacji strategii unijnych i dorobku prawnego wspólnoty, trudno 
jest dostrzec w polskiej polityce spo ecznej cechy zbli aj ce j  do EMS, czy do 
którego  z klasycznych modeli welfare state. Jak stwierdzi  polski pose  Jan 
Tadeusz Masiel w debacie na temat EMS w Parlamencie Europejskim model 
postkomunistyczny to «brak jakiegokolwiek modelu, gdzie pracownicy 
supermarketów pracuj  równie  i pierwszego maja do 22.00 lub ca odobowo, 
za 200 euro miesi cznie» [oraz] «To u nas niestety odnotowuje si  najwi kszy 
rozd wi k pomi dzy jako ci  pracy a p ac  za ni , bardzo z ej jako ci dost p 
do opieki zdrowotnej, brak minimum socjalnego dla osób nie maj cych 
rodków do ycia, bardzo niskie renty inwalidzkie i emerytury, wreszcie 

ukryty p atny dost p do o wiaty na szczeblu wy szym [EMS: wspólne 
warto ci, ró ne systemy…]». 

Charakterystyka ukrai skiej polityki spo ecznej. Ukrai ska polityka 
spo eczna znajduje si  w stanie daleko odbiegaj cym od tego co kojarzy  mo na z 
jakkolwiek poj tym modelem europejskim. By rozwa a  problemy zwi zane z jej 
zbli eniem do rozwi za  europejskich nale y najpierw przedstawi , cho by w 
zarysie, najwa niejsze jej cechy w g ównych obszarach: opieki zdrowotnej, 
o wiaty, zabezpieczenia spo ecznego, emerytur, wiadcze  z tytu u bezrobocia, 
pomocy spo ecznej i mieszkalnictwa. Jest to tym bardziej istotne, e informacje 
takie nie s  obecnie dost pne w publikacjach polskoj zycznych. 

 Ukrai ska polityka spo eczna jest silnie scentralizowana, wi kszo  
funduszy trafia do centrum, sk d nast pnie redystrybuowana jest do regionów. 
Jest jednak równie  chroniczne niedoinwestowanie tej sfery i 
rozprzestrzenione patologie w a ciwe ca o ci ukrai skiej sfery publicznej. 
Kwestia socjalna jest dla obywateli Ukrainy niezwykle wa na i podnoszona 
przez wszystkie si y polityczne w okresie wyborów, jednak powszechne jest 
przekonanie, e w okresie powyborczym deklaracje te nie s  realizowane. 

Opieka zdrowotna. W sferze ochrony zdrowia problemy te s  
niezwykle widoczne. Ukrai ski model organizacji opieki zdrowotnej nie uleg  
zasadniczym zmianom od czasów ZSRR. Oparty jest on na finansowaniu 
kosztów leczenia z bud etu pa stwa, przy czym finansowanie to jest 
niewystarczaj ce oraz finansowane s  nie wszystkie us ugi, cz  z nich 
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wymaga wnoszenia op at. O ile system radziecki nazywany by , od nazwiska 
swojego architekta modelem Siemaszki, o tyle wspó czesny ukrai ski system 
ochrony zdrowia nazywany jest w literaturze ograniczonym modelem quazi-
siemaszki (Footman i inni, 2013, s. 62-69).  

Cech  charakterystyczn  ukrai skiej s u by zdrowia, na tle innych 
krajów europejskich, s  najni sze nak ady na opiek  zdrowotn  wyra on  jej 
udzia em w ogóle wydatków publicznych oraz rozpowszechnienie p atno ci 
dokonywanych przez pacjentów. Upodabnia to j  do systemu rosyjskiego i 
mo dawskiego. Niedofinansowanie s u by zdrowia powoduje rozpad 
infrastruktury i pobieranie op at nieformalnych. Rozpad infrastruktury objawia 
si  z ym stanem budynków, które nie s  remontowane lub remontowane s  w 
niewystarczaj cym stopniu. Dotyczy to równie  wyposa enia, które 
niejednokrotnie jest skrajnie wyeksploatowane i nie powinno by  ju  
wykorzystywane. Nasilenie tego procesu bywa ró ne w zale no ci od 
wielko ci miejscowo ci. Lepiej wygl da y b d  o rodki w stolicy i wi kszych 
miastach, w mniejszych miastach i na wsiach spotka  mo na o rodki b d ce 
niemal e skansenami radzieckiej s u y zdrowia (Wywiad 1).  

Rozpowszechnienie op at nieformalnych ma charakter masowy. 
Zjawisko to dotyczy ca o ci ukrai skiej sfery publicznej. Op aty te mog  mie  
charakter kwot uiszczanych do r ki przyjmuj cego lekarza lub te  oficjalnie 
dobrowolnych wp at na funkcjonowanie placówki. Proceder ten jest 
aprobowany przez kierownictwo placówek, które to z kolei pobiera op aty od 
lekarzy przyjmuj cych pacjentów. W ten sposób proceder ten najbardziej 
korzystny jest dla tych znajduj cych si  wy ej w oficjalnej hierarchii. rodki 
zdobywane w ten sposób uzupe niaj  niewystarczaj ce na ycie oficjalne 
wynagrodzenia, nie s  jednak z ca  pewno ci  przeznaczane na zakup sprz tu 
czy remonty obiektów, st d ich pogarszaj cy si  stan. Wysoko  op at ustalana 
jest na podstawie sta ego taryfikatora lub te  oceny mo liwo ci p atniczych 
pacjenta (Wywiad 1; Wywiad 8; Wywiad 9; do wiadczenia w asne). W 
przypadku konieczno ci pobytu w szpitalu lub przeprowadzenia zabiegu po 
stronie pacjenta spoczywa finansowa odpowiedzialno  za zakup 
odpowiedniego wyposa enia, lekarstw, ywno ci i innych rzeczy zwi zanych z 
jego pobytem w placówce, np. rodków higieny.  

Efektywno  tego systemu jest niewielka. W badaniach dotycz cych 
satysfakcji z oferowanej opieki zdrowotnej przeprowadzonych w 2013 r. w 24 
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krajach europejskich Ukraina sklasyfikowana zosta a na ostatnim miejscu 
spo ród badanych krajów. Osi gn a ona równie  najgorsze wyniki ze wzgl du na 
jako  wiadczonych us ug mierzonych wska nikiem opartym na miertelno ci 
pacjentów (Bracke i inni, 2013, s. 231-247). Podobne wyniki ukrai ska s u ba 
zdrowia osi gn a w innych badaniach. Zgodnie z opracowaniem dotycz cym 
satysfakcji obywateli krajów postradzieckich z jako ci opieki zdrowotnej, opartym 
na danych z 2001 i 2010 r. obywatele Ukrainy w najmniejszym stopniu spo ród 
wszystkim pa stw postradzieckich zadowoleni byli z jako ci wiadczonej im 
opieki zdrowotnej. A  43,2% okre li o je jako zdecydowanie niesatysfakcjonuj ce, 
kolejne 39,4% jako niesatysfakcjonuj ce. Jako zdecydowanie satysfakcjonuj ce 
us ugi te okre li o tylko 3,5% badanych, za  jako w sumie satysfakcjonuj ce 14% 
(Footman i inni, 2013, s. 65). 

Centralizacja systemu ma pewien wp yw na wyrównywanie 
mi dzyregionalnych nierówno ci, bowiem oficjalnie pa stwo ukrai skie 
zapewnia jednakowy standard us ug medycznych na obszarze ca ego kraju, 
standard ten jest jednak dalece niewystarczaj cy. Niedofinansowanie systemu, 
szerz ca si  w nim prywata i nieefektywno  sprawiaj , e nie mo e on by  
no nikiem wspólnej to samo ci, wzmacnia  legitymizacji pa stwa czy sta  si  
obiektem narodowej dumy. Post puj cy stan rozk adu jest jednym z symboli 
kl ski pa stwa w trosce o dobrobyt obywateli. 

O wiata. System o wiaty, mimo e równie  niedofinansowany jest w 
zdecydowanie lepszym stanie ni  s u ba zdrowia. System sk ada si  z 
wychowania przedszkolnego, 11 klas szko y i studiów wy szych. Wychowanie 
przedszkolne finansowane jest przez samorz dy. Szko y finansowane s  w 
po owie przez samorz d, w po owie z bud etu centralnego. Szko y wy sze 
finansowane s  z bud etu centralnego, jak te  z bud etów ró nych ministerstw, 
np. wy sze szko y muzyczne i teatralne finansowane s  z bud etu ministerstwa 
kultury (Wywiad 1). 

Wszystkie dzieci w wieku szkolnym mog  liczy  na znalezienie miejsca 
w publicznej placówce edukacyjnej. Mimo formalnej bezp atno ci za 
ucz szczanie do szkó  publicznych równie  tu wymaga si  op at w rodzaju 
sk adek na komitet rodzicielski, ró nego rodzaju remonty czy zakup rodków 
czysto ci czy materia ów eksploatacyjnych. Cz  z tych op at stanowi dodatek 
do dochodu nauczycieli, którzy podobnie jak wielu innych funkcjonariuszy 
publicznych s  grup  zagro on  ubóstwem (Ministry of Economy of 
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Ukraine…; United Nations Development Programme Millennium Development 
Goals Project…).  

Oprócz tego rodzaju op at funkcjonuj  klasyczne apówki p acone za 
przyj cie do przedszkola, szko y lub na uczelni , zaliczenie przedmiotu lub 
egzaminu itp. Za skorumpowan  sfer  edukacji uznaje 69% Ukrai ców, a 33% 
przyznaje, e zap aci o tak  apówk  (Transparency International). 

Inn  obok korupcji metod  na niedofinansowanie szkó  jest aktywne 
poszukiwanie sponsorów w ród oligarchów i w rodowisku lokalnego biznesu. 
Szko y s  w tym wspierane przez w adze lokalne, które z jednej strony mog  
odwzajemni  si  sponsorom pomagaj c lub nie utrudniaj c prowadzenia 
biznesu.  

Mimo to sfera o wiaty wydaje si  by , na tle innych dzia ów polityki 
spo ecznej, dobrze funkcjonuj ca. W szko ach na poziomie rednim (klasy 5-
11) uczy si  99,5% dzieci, a z wychowania przedszkolnego korzysta 93% 
dzieci w miastach i 57,6% dzieci na wsiach. Niemal po owa m odych ludzi 
podejmuje studia wy sze (UNDP). Wzrost takich wska ników, jak ilo  lat 
sp dzonych w szkole i przewidywana ilo  lat sp dzonych w szkole 
odpowiedzialny jest za popraw  wska nika rozwoju spo ecznego dla Ukrainy. 
Problemem systemu pozostaje du y dysonans mi dzy wykszta ceniem ludzi w 
miastach i wsiach, rozpad infrastruktury, sytuacje gdzie konieczne remonty 
winny by  przeprowadzone dekady temu. Degradacji uleg o rednie 
wykszta cenie techniczne. Ich kadry odesz y do masowo tworzonych 
prywatnych wy szych uczelni (Wywiad 3; Wywiad 6). 

Jako  wykszta cenia absolwentów opuszczaj cych uczelnie jest niska, a 
ich kwalifikacje nie znajduj  zastosowania na rynku pracy w zwi zku z 
upadkiem przemys u i przepa ci  mi dzy edukacj  a potrzebami rynku, 
szczególnie w humanistyce (Wywiad 1). 

Satysfakcja spo eczna z us ug wiadczonych w obszarze edukacji pozostaje 
niewielka.  Ca kowicie usatysfakcjonowanych lub w sumie usatysfakcjonowanych 
by o cznie jedynie 29,2% (Footman i inni 2013, s. 65). 

Zabezpieczenie spo eczne. Na ukrai ski system zabezpieczenia 
spo ecznego sk ada si  system ubezpieczeniowy obejmuj cy system 
emerytalno-rentowy oraz ubezpieczenie od bezrobocia, oraz system 
zaopatrzeniowy obejmuj cy pomoc spo eczn  i s u b  zdrowia. Obok funduszu 
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emerytalno-rentowego dzia a fundusz socjalny zabezpieczaj cy ryzyka takie 
jak bezrobocie, utrata zdolno ci do pracy czy wypadki przy pracy. 

System zorganizowany jest w oparciu o podzia  terytorialno-
administracyjny. Ukraina dzieli si  na 25 oblasti [w tym Autonomiczna 
Republika Krymu], oraz dwa miasta wydzielone Kijów i Sewastopol. Ka da 
oblast dzieli si  rednio na oko o 20 rejonów w których znajduj  si  biura 
pracy (biuro zaniatosti) oraz centra socjalne.  

Na terenach niekontrolowanych przez w adze centralne w Kijowie tj. na 
Krymie, Doniecku i uga sku wiadczenia socjalne nie s  wyp acane. 

Wydatki socjalne w odniesieniu do poziomu PKB stanowi y w 2012 r. 
24,8% PKB, co stanowi kwot  porównywaln  do pa stw UE, rednio jest to 
22% dla pa stw OECD, 29,5% dla UE (Eurostat), inna jest jednak ich 
struktura. Lwi  cz  tych wydatków stanowi  emerytury: 66,6 % w 2010 r. w 
porównaniu z 39% w UE 27. 

Wysoko  poszczególnych wiadcze  np. emerytury minimalnej oraz 
innych przepisów dotycz cych np. minimalnego wynagrodzenia za prac  
uzale niona jest od aktualnego minimum egzystencji. W zwi zku z tym jego 
wysoko  ma powa ne znaczenie dla finansów publicznych, to za  powoduje 
e staje si  kwesti  polityczn  i jego wysoko  niekoniecznie odzwierciedla 

rzeczywiste koszty utrzymania, ale jest raczej wynikiem woli politycznej i 
aktualnych mo liwo ci bud etowych (Wywiad 6). W 2013 r. kwota ta 
wynosi a 1147 UAH, co stanowi o równowarto  56 USD. W 2015 r. w 
zwi zku z aktualn  sytuacj  polityczn  nast pi  spadek kursu hrywny, co 
poci gn o za sob  wzrost cen i dalsze zmniejszenie si  si y nabywczej 
wiadcze , jak równie  pogorszenie sytuacji pracowników otrzymuj cych 
p ac  w hrywnach. Poziom zabezpieczenia spo ecznego nie jest uznawany 
przez obywateli Ukrainy za wystarczaj cy. Ukrai cy najni ej w ród obywateli 
pa stw postradzieckich oceniali jako  zabezpieczenia spo ecznego. 
Ca kowicie usatysfakcjonowanych lub w sumie usatysfakcjonowanych z jego 
dzia ania by o cznie jedynie 19,6% badanych (Footman i inni, 2013, s. 65). 

System emerytalny. Ukrai ski system emerytalny jest niezwykle 
skomplikowany i wp ywa na niego szereg przepisów rozrzuconych po wielu 
aktach prawnych, w szczególno ci tych dotycz cych uposa enia dla ró nych 
grup zawodowych. Jest to relikt epoki realnego socjalizmu, kiedy to zamiarem 
prawodawcy by o podniesienie presti u i atrakcyjno ci niektórych zawodów. 
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Regulacjami takimi obj ci s  mi dzy innymi górnicy, nauczyciele, pracownicy 
ró nego rodzaju organów ochrony pa stwa. 

Ka dy ma prawo do emerytury minimalnej która przys uguje w zwi zku z 
osi gni ciem wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m czyzn44. 
Emerytura ta odpowiada wysoko ci  wska nikowi minimum egzystencji, to za  
jest zani one, a wi c jest ona niezwykle niska i nie wystarcza na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb (Wywiad 3). Wi ksza wys uga lat wi e si  z 
podwy szeniem wysoko ci wiadczenia. Fundusz emerytalny nie jest w stanie 
sfinansowa  wyp at, a dotacja bud etowa stanowi jego istotn  cz . W 2015 r. 
wydatki funduszu emerytalnego wynosi y 253 398,9 mln UAH z czego 80846 mln 
UAH pochodzi o z dotacji bud etu pa stwa (Dane S u by Statystyki Ukrainy).    

Jednocze nie emerytury s  niezwykle niskie i w adnej mierze nie 
zabezpieczaj  przed ubóstwem na staro . Osoby starsze zmuszone s  
pracowa  po osi gni ciu wieku emerytalnego, wiadczenie nie wystarcza 
bowiem na ycie. 

rednia emerytura, wynosi a w 2014 r. 1526 UAH (Dane S u by 
Statystyki Ukrainy), co stanowi obecnie równowarto  74 USD. Wielk  obaw  
samotnych osób starszych jest ich los, gdy z powodu choroby lub 
niepe nosprawno ci nie b d  ju  w stanie pracowa . Konieczno  pobytu w 
publicznych placówkach opieku czych postrzegana jest jako wyrok mierci 
(Williams, 04.2010, s. 194). 

Bezrobocie. Rejestrowane bezrobocie jest stosunkowo niskie i wynosi 
obecnie poni ej 10%. System wsparcia dla bezrobotnych oparty jest na sieci 
biur zatrudnienia dzia aj cych w ka dym rejonie. Informacje o ich dzia aniu 
przywodz  skojarzenia z polskimi s u bami zatrudnienia, bowiem stosunkowo 
rozbudowana struktura administracyjna jest wysoce nieefektywna w 
odniesieniu do osi ganych rezultatów, a jej realna rola wi e si  przede 
wszystkim z wyp at  wiadcze .  

wiadczenia pochodz  z funduszu ubezpieczeniowego, a ich wysoko  
zwi zana jest z utraconymi dochodami. Ustanowiona jest górna granica 
wysoko ci wiadczenia na poziomie czterokrotno ci minimum egzystencji. 
Wyp acana kwota uzale niona jest równie  od sta u pracy. Osoba ze sta em 
pracy poni ej 2 lat otrzyma 50% utraconego dochodu, posiadaj ca sta  od 2 do 

                                                             
44 Wiek emerytalny podniesiono w 2011 r. 
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6 lat 55%, za  ze sta em powy ej 10 lat 70% dochodu (Wywiad 3). W 2014 r. 
78% zarejestrowanych bezrobotnych otrzymywa o pomoc, a jej rednia wysoko  
wynosi a 1145 UAH (Dane S u by Statystyki Ukrainy) czyli 56 USD. 

Równie  rodki gromadzone przez ten fundusz nie wystarczaj  na 
pokrycie jego wydatków, a dotacja bud etowa stanowi powa n  cz  jego 
dochodu (Wywiad 3).  

Efektywno  tego systemu jest niska ze wzgl du na rozpowszechnienie 
nieformalnych, nieosk adkowanych p atno ci oraz nierejestrowanej dzia alno ci 
gospodarczej. Jako e trzykrotna odmowa podj cia pracy, do której skierowa o 
centrum pracy powoduje utrat  prawa do wiadczenia, a wysoko  p acy mini-
malnej odpowiada minimum egzystencji realnie niewystarczaj cemu na prze ycie, 
bezrobotni kierowani by  mog  do pracy za tak  stawk , a po trzykrotnej odmowie 
pozbawiani s  wiadczenia. Rozmówcy podkre lali w wywiadach, e realnym 
problemem Ukrainy nie jest brak pracy, ale wynagrodzenia za prac  
niepozwalaj ce na prze ycie (Wywiad 8; Wywiad 9; Wywiad 10). 

Pomoc spo eczna. Pomoc spo eczna wiadczona jest w centrach 
socjalnych dzia aj cych w ka dym rejonie. Katalog wiadcze  i kategorii osób 
którym jest udzielana jest rozbudowany. Wysoko  wiadcze  jest jednak 
skalkulowana w oparciu o ustawowe minimum egzystencji, wi c jest ona 
niedoszacowana (Wywiad 6). Pomocy udziela si  w zwi zku z brakiem 
rodków do ycia, niepe nosprawno ci  w podziale na niepe nosprawno  od 

urodzenia b d  dzieci stwa i powsta  po tym okresie, umieszczeniem w 
pieczy zast pczej, chorob  psychiczn , samotnym rodzicielstwem, 
niep aconymi alimentami i innymi. Specjalnymi uprawnieniami ciesz  si  
równie  weterani, z dodatkiem dla tych którzy otrzymali medale, 
poszkodowani w wyniku awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu, a tak e 
kategorie takie jak dzieci wojny tj. urodzeni w trakcie wojny ojczy nianej i 
matki bohaterki, tj. matki wi cej ni  trójki dzieci. O ile specjalne traktowanie 
weteranów praktykowane by o jeszcze w ZSRR o tyle nowe kategorie, takie 
jak «dzieci wojny» stworzone zosta y, jak twierdz  niektórzy rozmówcy, w 
ramach kampanii wyborczych, by przekona  do g osowania na okre lonych 
kandydatów mo liwie du e grupy spo eczne (Wywiad 1; Wywiad 3). W 
ostatnim czasie do uprawnionych w czeni zostali weterani operacji 
antyterrorystycznej tj. aktualnego konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy i 
weterani UPA. 
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Pomoc wiadczona jest w postaci pieni nej, lub w postaci subsydiów. 
Subsydia do us ug komunalnych maj  charakter dop at w wyniku których 
osoba obj ta pomoc  p aci jedynie cze  op at komunalnych, jednak p atno ci 
za pozosta  cze  odbywaj  si  bez jego udzia u, tj. nie otrzymuje on 
pieni dzy, które nast pnie przeznacza na op aty, ale nale no ci te realizowane 
s  przez w a ciwe instytucje mi dzy sob . Subsydia stanowi  wa n  cz  
bud etu przeznaczonego na pomoc spo eczn . S  one wyp acane jedynie 
osobom zamieszkuj cym zasób komunalny, czyli de facto niewielkiej i stale 
zmniejszaj cej si  liczbie obywateli. 

Jedyne finansowo znacz ce wiadczenie to pomoc zwi zana z 
urodzeniem i wychowaniem dziecka. Jest to pomoc uniwersalna, udzielana 
niezale nie od osi ganego dochodu. W 2005 r. przy ówczesnym kursie hrywny 
stanowi a ona równowarto  1500 USD, nast pnie wysoko  tego wiadczenia 
wzrasta a osi gaj c kwot  30 000 UAH na pierwsze dziecko, co stanowi o 
równowarto  3500 USD, 75 000 UAH na drugie dziecko oraz 100 000 UAH 
na trzecie, co stanowi o równowarto  12 000 USD. Grant ten wyp acany by  
stopniowo, cz ciowo przy urodzeniu dziecka, a cz ciowo co miesi c przez 
dwa lata w przypadku pierwszego dziecka, przez cztery lata w przypadku 
drugiego i przez sze  lat w przypadku trzeciego dziecka. Obecnie wysoko  
grantu wynosi 40 000 UAH na ka de dziecko i wyp acane jest w transzach, 10 
000 UAH przy urodzeniu dziecka, a pozosta a cz  co miesi c przez kolejne 3 
lata reszta na 3 lata (36 miesi cy), ze wzgl du na niestabilny kurs ukrai skiej 
waluty trudno prognozowa  jego realne znaczenie. Dla porównania 
uzale niony od dochodów zasi ek dla samotnych matek wynosi mniej ni  1000 
UAH (Pa stwowe normy i gwarancje…). Problemem przy przyznawaniu 
wiadcze  jest uznaniowo . W rozmowach na temat pomocy spo ecznej 

powraca temat otrzymuj cych pomoc parlamentarzystów, b d cych 
jednocze nie lud mi zamo nymi. Ze wzgl du na swoj  pozycj  polityczn  
mog  oni otrzymywa  wiadczenia, niezale nie od posiadanego statusu 
materialnego (Wywiad 1; Wywiad 3).  

Mieszkalnictwo. Polityka mieszkaniowa Ukrainy praktycznie opiera si  
na prywatyzacji publicznego zasobu mieszkaniowego. W wyniku dynamicznej 
prywatyzacji ponad 90% lokali jest w r kach prywatnych. Do zasobu 
publicznego nale y obecnie 8% lokali mieszkalnych (Tsenkova, Turner 2004; 
Wywiad 1; Wywiad 2). Polityka prywatyzacji zasobu mieszkaniowego cieszy a 
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si  popularno ci , bowiem funkcjonuj cy w przesz o ci system kolejkowy by  
okazj  do korupcji polegaj cej na przyjmowaniu op at nieformalnych w 
zamian za przesuni cie na wy sze miejsce na li cie oczekuj cych lub przydzia  
mieszkania. 

Problemem jest degradacja, której ulega substancja mieszkaniowa, 
budynków i domów mieszkalnych, tak komunalnych jak i prywatnych. Wynika 
to z niedoinwestowania sfery publicznej, oraz tego, e koszty utrzymania 
przekraczaj  mo liwo ci w a cicieli nieruchomo ci (Wiliams, 2010, s. 193). 

Na jednego obywatela przypada o rednio 24 m² powierzchni mieszkalnej 
(Dane S u by Statystyki Ukrainy). W wod  i kanalizacj  wyposa onych jest oko o 
60% lokali. Dost p do energii elektrycznej by  niemal we wszystkich 
mieszkaniach, za  dost p do wody bie cej i sanitariatów w po owie mieszka  na 
Ukrainie (Tsenkova, Turner, 2004, s. 140).  

Polityka mieszkaniowa pa stwa nie cieszy si  aprobat  obywateli. W 
czasach radzieckich dost p do bezp atnego mieszkania postrzegany by  jako prawo 
spo eczne. Wspó cze nie ceny nieruchomo ci s  tak wysokie w odniesieniu do 
dochodów ludno ci, e staj  si  dobrem dla wi kszo ci niedost pnym. 

Polityka spo eczna w programie w adzy w Kijowie. Postulowane 
zmiany w tym obszarze polityki spo ecznej d  do zwi kszenia adresowania 
pomocy, tak aby trafia a ona do «rzeczywi cie ubogich» oraz ograniczania 
wydatków spo ecznych. Kurs ten wspierany jest przez mi dzynarodowe 
instytucje takie jak Bank wiatowy (B ) i Mi dzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW). Uniwersalna polityka spo eczna okre lana jest jako 
«utopijna» (Wywiad 1; Wywiad 4). Receptami na popraw  sytuacji w obszarze 
polityki spo ecznej s  w dalszym ci gu zasady konsensusu waszyngto skiego 
tj. prywatyzacja, ograniczanie wydatków spo ecznych i rozmiarów sfery 
publicznej. Szczególnie widoczne jest to w obszarze s u by zdrowia, która ma 
zosta  sprywatyzowana, w cznie z infrastruktur , a rola pa stwa mia aby 
zosta  ograniczona jedynie do operatora funduszu ubezpieczeniowego.  

Wnioski dla procesu europeizacji ukrai skiej polityki spo ecznej. 
Problemy zwi zane z europeizacj  ukrai skiej polityki spo ecznej wynikaj  
zarówno z charakteru europejskiego modelu spo ecznego, jak i kszta tu 
ukrai skiej polityki spo ecznej. 

Ukrai ska polityka spo eczna, jak i sfera publiczna w ogóle znajduj  si  
w kryzysie. Rozpowszechniona korupcja i niedoinwestowanie, a tak e 
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wykorzystywanie instytucji publicznych do celów prywatnych powoduje, e 
obywatele widz  pa stwo jako obc  wrog  si , od której nie mo na oczekiwa  
realnej pomocy. Dzia aj  wi c poza oficjalnymi strukturami, wykonuj c prac  
na czarno i nie rejestruj c dzia alno ci gospodarczej. Niech  i nieufno  do 
instytucji publicznych, które nie maj  wiele do zaoferowania obywatelom i s  
ród em prywatnych zysków funkcjonariuszy publicznych przek ada si  na 

poparcie dla indywidualizmu i rozwi za  neoliberalnych. Kluczowe dla 
budowy bardziej socjalnej – europejskiej Ukrainy by oby zatem zbudowanie 
zaufania obywateli do instytucji pa stwa, przede wszystkim poprzez 
wykorzenienie korupcji i prywaty funkcjonariuszy publicznych. Kluczowe jest 
równie  podniesienie jako ci us ug i wiadcze  publicznych, tak by sta y si  
one namacalnym dowodem realnej troski w adzy o byt obywateli. 

Niestety wydaje si , e obecne w adze Ukrainy nie s  zainteresowane 
prowadzeniem aktywnej polityki spo ecznej. Niezale nie od braku mo liwo ci 
w tym zakresie zwi zanych z trwaj cym konfliktem zbrojnym i katastrofaln  
sytuacj  finansów publicznych, cel ten nie jest nawet artyku owany. Postuluje 
si  liberalizacj , prywatyzacj  i komercjalizacj  us ug publicznych. 
Indywidualizm ten wydaje si  równie  by  istotnym sk adnikiem dominuj cej 
aktualnie, zachodnio ukrai skiej wizji to samo ci narodowej. To samo  taka 
odró nia od bardziej socjalnej to samo ci popularnej na ukrai skim 
wschodzie, jak te  od radzieckiej przesz o ci. Stoi jednak równie  w sprzecz-
no ci z warto ciami le cymi u podstaw EMS traktuj cego cele spo eczne i 
ekonomiczne jako równowa ne. 

Najwa niejszym wnioskiem z niniejszej analizy jest wi c konstatacja, e 
wdra ane aktualnie w ukrai skiej polityce spo ecznej rozwi zania neoliberalne 
nie s  zgodne z celami UE i warto ciami EMS. Rozwi zanie takie popularne 
równie  w innych krajach by ego bloku wschodniego, w tym w Polsce, w 
po czeniu z niskim priorytetem nadawanym polityce spo ecznej, postrzegane 
s  w starej UE jako zagro enie dla EMS. Dlatego te  Ukraina nie powinna 
powtarza  b dów pope nionych przez Polsk  i reformuj c polityk  spo eczn  
w wi kszym stopniu inspirowa  si  warto ciami kojarzonymi z EMS ni  
rozwi zaniami neoliberalnymi, opartymi na indywidualizmie i z modelem tym 
sprzecznych. 

Uznanie warto ci EMS i traktowanie go jako, odleg ego chocia by celu, 
uwzgl dnianego przy kszta towaniu bie cych polityk okre la oby po dany 



      

 
126 

kierunek zmian, punkt doj cia. Istnienie takiego celu przeciwdzia a  mog oby 
konstruowaniu polityk fragmentarycznych, odpowiadaj cych jedynie na 
bie ce potrzeby. 

Warto zwróci  uwag , e w Polsce o ywienie w obszarze polityki 
spo ecznej i bardziej aktywnej polityki publicznej w obszarze np. rynku pracy 
zwi zane by o z implementacj  unijnych strategii i co wa niejsze dost pem do 
funduszy strukturalnych. W sytuacji kryzysu ekonomicznego i sytuacji w 
Europie Po udniowej oraz brakiem solidarno ci wewn trz samej UE nie 
wydaje si  mo liwe, by fundusze takie udost pnione zosta y Ukrainie. Jednak 
warto zauwa y , e w Europie Zachodniej proces rozwoju pa stwa dobrobytu 
przypada  na okres bezpo rednio po zako czeniu II wojny wiatowej, w 
sytuacji olbrzymich zniszcze  i wyrzecze  zwi zanych z prowadzeniem 
wojny. Do wiadczenia tych pa stw, jak równie  warto ci EMS sprzeczne s  z 
perspektyw , zgodnie z któr  najpierw nale y osi ga  cele ekonomiczne, by 
nast pnie zaj  si  spo ecznymi. Cele te s  bowiem równowa ne i ze sob  
sprz one. Przyk ad Polski pokazuje te , e argument o konieczno ci od o enia 
reform spo ecznych w bli ej nieokre lon  przysz o  stosowany by  mo e 
przez dowolnie d ugi czas, skutkuj c w efekcie zaniechaniem ich wdro enia. 

Niejednoznaczna jest odpowied  na pytanie jak  drog  przebiega  
mia aby europeizacja ukrai skiej polityki spo ecznej. Automatycznie 
nasuwaj cym si  rozwi zaniem by aby jaka  forma jej w czenia w procesy 
otwartej metody koordynacji, która postrzegana by  mo e jako na tyle szeroka 
formu a, e wdra a  j  mog  pa stwa na ró nym etapie rozwoju. Z drugiej 
strony formu a ta krytykowana jest jako dysfunkcyjna i poprzez stosowanie 
mi kkiego prawa i unikanie twardych regulacji prowadz ca do dowolno ci, 
rozpadu i implozji tego, co uwa ane jest za model spo eczny w a ciwy 
Europie. Brak twardych regulacji powodowa  ma, e wa ne problemy 
spo eczne pozostaj  nierozwi zane, a w konsekwencji EMS staje si  fikcj . 

Znaczenie mo e mie  równie  argument dotycz cy dumpingu socjalnego ze 
strony pracowników z ubo szych, nowych pa stw UE prowadz cy do obni enia 
si y przetargowej pracowników w pa stwach starej UE i regresowi tamtejszej 
polityki spo ecznej. Jest to szczególnie istotne w debatach na temat rozci gni cia 
prawa swobodnego przep ywu osób na pracowników z Ukrainy.  

Na zako czenie zauwa y  trzeba, e niska jako  polityki spo ecznej 
os abia spoisto  pa stwa. Pozostawion  przez pa stwo luk  wype niaj  inni 
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aktorzy. Separatyzmy przedstawiaj  si  jako dbaj ce o obywateli i lepiej ni  
rz d centralny rozwi zuj ce problemy spo eczne zdobywaj c w ten sposób 
legitymizacj . W przypadku Ukrainy jest to tym atwiejsze, e postulaty te 
wi  si  z w a ciw  wschodnim rejonom tego pa stwa nostalgi  za czasami 
ZSRR i yw  na tamtym obszarze radzieck  to samo ci . W ten sam sposób 
wzmacniaj  swoj  pozycj  lokalni oligarchowie. Wspieraj c niedoinwesto-
wan  sfer  publiczn  kupuj  lojalno  i wdzi czno , legitymizuj c nadrz dn  
rol  pe nion  w formalnej lub nieformalnej strukturze w adzy. czy to 
problemy polityki spo ecznej z najbardziej pal cymi kwestiami zwi zanymi ze 
spójno ci  terytorialn  pa stwa ukrai skiego i jego oligarchizacj .  
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HISTORIOGRAFIA RUSI KIJOWSKIEJ: CZAS NA ZMIANY 
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CZ  III.  

 
PRAWNO – POLITYCZNY I EKONOMICZNY 

WYMIAR EUROPEIZACJI UKRAINY 
 
 . 

 
,    
   

 
 

Andrzej Paradowski 

PARTNERSTWO WSCHODNIE WOBEC UKRAINY – SUKCES 
CZY PORA KA? 

   

    –   
 ? 

Ukraina to du y 46 mln kraj, który powinien mie  nale ne sobie miejsce 
w rodzinie krajów europejskich. Jest to jedyny kraj w Europie, gdzie ludzie 
gin li na Majdanie w imi  idei europejskiej i pod jej flag . Jednym z 
podstawowych elementów przybli ania Ukrainy do Unii Europejskiej (UE) 
mia  by  program Partnerstwa Wschodniego (PW). Przeforsowany przez 
Polsk  i Szwecj  na szczycie UE w 2008 roku w Pradze. Jednak dzisiaj, kiedy 
na Ukrainie toczy si  wojna z Federacj  Rosyjsk  (FR), Europ  zalewa fala 
imigrantów, a Pa stwo Islamskie szerzy terror w wiecie – czy jest kto , kto na 
powa nie chce o tych ofiarach pami ta  i jeszcze zajmowa  si  Ukrain !? 

Po rozpadzie Zwi zku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) 
w 1991 roku Ukraina og osi a niezale no  (Brzezi ski, 18.10.1992). 
Wspomnie  trzeba, e pod wp ywem FR i pa stw zachodnich Ukraina 
wycofa a si  z posiadania na swoim terytorium broni atomowej. FR 
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konsekwentnie stara a si  os abi  rol  Ukrainy na arenie mi dzynarodowej. 
Europa za , w imi  dobrych stosunków z FR, nie d y a do wspó pracy z 
Ukrain  wiedz c, e pa stwo to ma problemy gospodarcze, korupcyjne i 
administracyjne, traktuj c jednocze nie j  jako kraj bli szy FR. Ukraina zdana 
zatem by a na wspó prac  z FR. Pierwszym prezydentem Ukrainy by  
Oleksand Krawczuk. Drugim prezydentem – Leonid Kuczma, który zdo a  
zebra  wokó  siebie grup  reformatorów i doprowadzi  ich do w adzy. 
Otoczenie Krawczuka stosunkowo atwo odda o swoje posady. Kuczma i jego 
zwolennicy wykazali du  wpraw  przy poskramianiu lewicowej wi kszo ci w 
Radzie Najwy szej i w maju 1995 roku osi gn li uchwalenie «Ma ej 
Konstytucji», a 28 czerwca 1996 roku – przyj cie nowej Konstytucji Ukrainy 
(Hrycak, 2000, s. 331). Stara  si  on lawirowa  mi dzy FR a Europ  – w 1998 
roku og osi  «Strategi  Integracji Europejskiej». By  to pierwszy dokument, 
który jednoznacznie podkre la  d enia Ukrainy do UE. W odpowiedzi w 1999 
roku ukaza a si  «Strategia Rady Europejskiej», w sprawie Ukrainy, w której 
UE oczekuje od Ukrainy niezb dnych reform w gospodarce i administracji. 
Jednak pragmatyczny Leonid Kuczma szybko zorientowa  si , e FR nie 
oczekuje od niego adnych reform, tylko bezwzgl dnego pos usze stwa. Pod 
koniec drugiej kadencji prezydentury Kuczmy, Ukraina bardziej zbli a a si  w 
stron  FR ni  Europy.  

Nowy rozdzia  europejski zacz  si  po Pomara czowej Rewolucji (PR) 
i obj ciu w adzy przez Wiktora Juszczenk , który jednoznacznie zadeklarowa  
ch  przyst pienia Ukrainy do struktur europejskich. Jednak Rosjanie 
umiej tnie prowadz c swoj  polityk  zagraniczn , uzale niaj c Europ  od 
swoich surowców energetycznych, blokowali te proeuropejskie zap dy 
Ukrainy na arenie mi dzynarodowej. Dla UE, nawet po PR, Ukraina nie sta a 
si  równoprawnym partnerem w Europie. Obóz rz dz cy by  sk ócony i 
niespójny. Co prawda w 2005 roku UE przedstawi a plan dzia a  wobec 
Ukrainy, ale nie zawiera  on adnych konkretnych deklaracji. UE wprowadzi a 
te  Europejsk  Polityk  S siedztwa (EPS) (Partnerstwo Wschodnie 
sparali owane…(21.05.2015)), która zak ada a wspieranie reform na 
Wschodzie. Integraln  jej cz ci  by  projekt PW, wprowadzony pod 
naciskiem Polaków i Szwedów. Obejmowa o ono 6 krajów: Ukrain , Bia oru , 
Mo dawi , Gruzj , Armeni  i Azerbejd an. G ówne cele PW to: 

- doprowadzenie do politycznego stowarzyszenia tych krajów z UE; 
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- utworzenie stref wolnego handlu; 
- liberalizacja unijnej polityki handlowej; 
- liberalizacja polityki wizowej; 
- utworzenie struktur wspó pracy wielostronnej. 
Dla krajów starej UE polityka ta nigdy nie by a priorytetem. Na 

Zachodzie nigdy nie mówiono o tym g o no, jednak doskonale zdawano sobie 
spraw  z tego, e taka polityka uderza w interesy FR. By  to czas prezydentury 
Dmitrija Miedwiediewa, z którym Europa naiwnie wi za a nadzieje na 
europeizacj  Rosji. Politycy FR wiedzieli, e jest to próba wykorzystania tej 
struktury do os abienia jej wp ywów w obszarze postsowieckim.  

G ównym problemem PW od pocz tku by y ró nice zda  mi dzy 
Warszaw  a Berlinem i Pary em. Polacy gor co popierali zbli enie Ukrainy z UE. 
Dla nas by o to spe nienie marze  Pi sudskiego, Giedroycia o otwartej, 
geopolitycznej przebudowie Europy Wschodniej. W Polsce inicjatywa ta uwa ana 
by a za jeden z wi kszych sukcesów polskiej polityki zagranicznej i to prawie 
przez wszystkie opcje polityczne. Chc c otworzy  Ukrainie drzwi do UE, Polska 
w 2003 roku wprowadzi a bezp atne wizy dla mieszka ców tego kraju.  

I tutaj pozwol  sobie na prywatn  refleksj . Podczas mojej pracy w 
Konsulacie RP w ucku, w 2003 roku organizowa em razem z Andrzejem 
Przewo nikiem obchody 60 – tej rocznicy mordów wo y skich oraz wizyt  
prezydentów Kumczy i Kwa niewskiego na Wo yniu. Na kanwie tych 
wydarze  zaproponowa em, utworzenie klubów europejskich. Inicjatywa ta 
przeros a moje oczekiwania. Dostarczyli my dwa samochody ci arowe 
wype nione materia ami z Przedstawicielstwa UE w Warszawie. W t  
inicjatyw  w czy y si  równie  w adze miasta ucka i obwodu wo y skiego. 
Jak grzyby po deszczu powstawa y fakultety j zyka polskiego na 
Uniwersytecie, w celu wymiany wzajemnych do wiadcze , organizowano 
wymiany m odzie y, a tak e nawi zywano wspó prac  z polskimi miastami. 
Dla Niemców i Francuzów idea ta mia a rozszerza  prawa i zwyczaje, jednak 
moim zdaniem z góry zak adali, e kraje PW nigdy nie stan  si  cz onkami 
UE.  My l ,  e  w ród  wielu  krajów  UE  istnieje  przekonanie,  e  kraje  PW  s  
historycznie i kulturowo zwi zane z FR. My w Polsce uwa ali my i uwa amy, 
e bez obietnicy wst pienia do UE na Ukrainie trudno b dzie przeprowadzi  

zdecydowane reformy i program oszcz dno ciowy. Do dnia dzisiejszego 
dyplomatom unijnym trudno jest stwierdzi , jakie s  prawdziwe cele PW. 
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Po okresie straconych rz dów Wiktora Juszczenki, do w adzy na 
Ukrainie dochodzi Partia Regionów Wiktora Janukowycza – jawnie popierana 
przez Rosj . W czasie swoich rz dów Janukowycz i jego ludzie bardzo ch tnie 
korzystali ze rodków UE, powi kszaj c stan swych rachunków bankowych, 
nie wprowadzaj c adnych reform. W kraju kwit y korupcja, nepotyzm i 
post powa o uzale nienie od Rosji, przy milcz cej akceptacji UE (Borkowskij 
i inni, 2005). 

W listopadzie 2013 roku, zaledwie kilka dni przed szczytem w Wilnie, 
prezydent Wiktor Janukowycz og osi , e jego rz d odroczy  prace nad 
uk adem stowarzyszeniowym z UE (Bonikowska, Szczygielski, 2014). Opinia 
publiczna na Ukrainie zareagowa a gwa townie. Demonstracje uliczne i liczne 
ofiary na Majdanie w Kijowie, wp dzi y kraj w g boki kryzys polityczny, 
który doprowadzi  do upadku re imu Wiktora Janukowycza. On sam uciek  z 
kraju do Rosji. Na Ukrainie tworzono nowy rz d, a Rosja, przy bardzo biernej 
pozycji UE, natychmiast wykorzysta a niestabiln  sytuacj  – zaj a Krym i 
rozp ta a wojn  na wschodzie Ukrainy, destabilizuj c sytuacj  polityczn  w tej 
cz ci Europy. Nowym prezydentem na Ukrainie zosta  Petro Poroszenko. 
Natomiast UE pod wp ywem nacisków opinii publicznej zobligowa a si  do 
przekazania Ukrainie pomocy finansowej w wysoko ci 11 mld euro, co jest 
kropl  w morzu potrzeb, a tak e wprowadzi a iluzoryczne, ma o dotkliwe, 
sankcje dla niektórych firm i osób z FR. W ko cu, dnia 21 marca 2014 roku 
Ukraina i UE podpisa y postanowienie polityczne uk adu stowarzyszeniowego. 
Wci  jednak brak konkretów. UE stale unika konfrontacji z FR, wymy laj c 
rozmowy Mi sk I czy Mi sk II, które nie przynosz  adnych rozwi za , a 
jedynie pog biaj  chaos i niepewno  na Ukrainie.  

Reasumuj c, PW to dyktatura w Azerbejd anie, Armenii i na Bia orusi, w 
Gruzji i na Ukrainie – wojna, a w Mo dawii d enia prorosyjskie. Politycy UE 
g o no i wyra nie mówi , e program ten to pora ka, do której przyczynili si  
polscy politycy. Europie przyniós  same problemy oraz dalsze rozszerzenie 
wp ywów FR na obszarze postsowieckim. Wr cz mówi si  tu, e PW to 
instrument nieefektywny i niezdolny do wp ywania na sytuacj  naszych s siadów.  

Z punktu widzenia polskich i ukrai skich interesów program ten jest nie do 
przecenienia, mimo e na Ukrainie okupiony wojn , a w Polsce sankcjami Kremla. 
Bez niego nie by oby w Kijowie proeuropejskich nastrojów spo ecznych i 
proeuropejskich partii (Rokita J.M., 2015). Paradoksalnie, to Majdan, zaj cie 
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Krymu i wojna na wschodzie Ukrainy, obudzi y w ludno ci Ukrainy polityczn  
wiadomo  odr bno ci wobec Rosji i ch  tworzenia nowego, prawdziwego 

narodu ukrai skiego. Uwa am, e wojna na Ukrainie pozwoli a na chocia  
cz ciowe wyzwolenie si  elitom Zachodu z iluzji demokratycznych poczyna  FR, 
pytanie czy i jak d ugo to b dzie trwa o? Dla Polski jest to równie  sygna  o 
promowaniu w Europie odbudowy i wzmocnienia struktur NATO oraz ch ci 
przesuni cia ich na Wschód. Paradoksem na Zachodzie Europy jest to, e pa stwa 
zachodnie odmówi  innym, a Rosji zawsze pomog . I tutaj dodam, e nie bez 
przyczyny nie ma Polaków w formule normandzkiej, jeste my bowiem 
postrzegani przez pryzmat fiaska polityki wschodniej. A to Ukrai cy i my 
ponie li my najwi ksze straty. W obecnej sytuacji, po atakach terrorystycznych we 
Francji, interwencji FR w Syrii, Rosjanie na nowo staj  si  bardzo wa nym 
graczem na arenie mi dzynarodowej. Ju  od kilku tygodni obserwujemy wzrost 
zaanga owania Rosji w Syrii, g ównym jest celem jest próba wyj cia z izolacji 
mi dzynarodowej i udowodnienie wiatu, e rozwi zanie problemu islamskiego 
bez jej udzia u nie jest mo liwe. W adimir Putin chce nadto udowodni , e 
polityka kolorowych rewolucji, która uderzy a w rosyjskie interesy w Gruzji, 
Serbii i na Ukrainie zostanie zatrzymana w Syrii. Rosja ma ambicje by sta  si  
jednym z najwa niejszych graczy mi dzynarodowych. Europa i wiat ju  chc  
zapomnie  o sankcjach wobec FR. W Europie pró no ju  szuka  rozmów na temat 
Krymu i wschodniej Ukrainy. Uwa am, e polityka rosyjska prowadzi do dalszej 
destabilizacji i os abienia UE, co jest szczególnie niebezpieczne dla pa stw Europu 

rodkowej, szczególnie dla Polski i Ukrainy. My, Polacy mamy z Ukrai cami 
wiele niewyja nionych, rozbie nych i bardzo trudnych spraw. Jednak w obliczu 
wojny ukrai sko-rosyjskiej musimy by  szczególnie zaanga owani w sprawy 
Ukrainy ( ska, ski, 2014). Po zmianie ekipy rz dz cej w Polsce przyszed  czas 
na konkrety, nale y przesta  mówi  o przyja ni i wspó pracy, a zacz  dzia a . 
Ukrai cy s  trudnymi partnerami, ale zawsze b dziemy s siadami. Nie mo emy 
pozwoli  by my si  stali przedmiotami rozgrywek pomi dzy Berlinem, Pary em i 
Moskw .  
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Pawe  Podolski 

MI DZY WSCHODEM A ZACHODEM: GOSPODARCZE, 
POLITYCZNE I SPO ECZNE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI 

UKRAINY Z UNI  EUROPEJSK  I ROSJ  

  

   : ,   
      
     

1. Ukraina jako pa stwo – podstawowe dane geopolityczne 
Ukraina nale y do najwi kszych terytorialnie pa stw w Europie. Jej 

obszar równy 603 700 km², rozci ga si  1300 km równole nikowo i ponad 700 
km po udnikowo66. czna d ugo  granic l dowych z siedmioma s siednimi 
krajami wynosi ponad 4500 kilometrów. D ugo  linii granicznej z Federacj  
Rosyjsk  (FR) jest prawie dwukrotnie wi ksza od drugiej w kolejno ci pod 
wzgl dem d ugo ci granicy z Mo dawi . Najkrótsza jest linia graniczna o 
d ugo ci 90 kilometrów pomi dzy Ukrain  i S owacj . Obszar Ukrainy 
odznacza si  du ym potencja em tranzytowym, bogactwem z ó  naturalnych 
oraz bardzo dobrymi warunkami dla rozwoju rolnictwa.  

Przez terytorium Ukrainy przechodz  bowiem szlaki komunikacyjne – 
wodne, drogowe i kolejowe cz ce kraje Europy Zachodniej i rodkowej z 
obszarami Europy Wschodniej i Azji, przede wszystkim z Chinami i Dalekim 
Wschodem. Po o enie nad Morzem Czarnym pozwala ponadto na komunikacj  

                                                             
66  cznie z obszarem Krymu i miasta Sewastopol. 
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z rejonem Azji Mniejszej i Kaukazem Po udniowym. Jak wskazuje Soko owski 
(2015a), cztery (III, V, VII i IX) z dziesi ciu paneuropejskich korytarzy 
transportowych czy Ukrain  z g ównymi punktami na kontynencie europejskim i 
azjatyckim. Szczególne znaczenie wydaj  si  mie  tranzytowe po czenia 
energetyczne cz ce Europ  z Rosj , w tym liczne ruroci gi przechodz ce przez 
terytorium Ukrainy przeznaczone do transportu gazu i ropy. 

Na podstawie danych prezentowanych przez Ukrinform – pa stwow  
agencj  informacyjn  Ukrainy, na terenie tego kraju znajduje si  ponad 20 
tysi cy z ó , z których znaczenie przemys owe ma a  8 172. Ponadto ze 120 
rodzajów u ytkowych kopalin odkrytych na terytorium Ukrainy 94 ma istotne 
zastosowanie w przemy le (Ukrinform, 30.08.2014). Nale y jednak zwróci  
uwag  na bardzo du e zró nicowanie geograficzne w rozmieszczeniu z ó . 
Zdecydowana wi kszo  z ó  w gla kamiennego, rud elaza, manganu, tytanu, 
uranu, cynobru, aluminium, a tak e z ota wyst puje na obszarze wschodniej 
Ukrainy, co w istotny sposób wydaje si  warunkowa  omówiony w dalszej 
cz ci pracy rozwój ekonomiczny poszczególnych rejonów tego kraju.  

Oprócz du ego potencja u tranzytowego i bogactwa z ó  naturalnych na 
terytorium Ukrainy istniej  bardzo dobre warunki dla rozwoju rolnictwa. 
Szacuje si , e na terytorium tego kraju znajduje si  oko o 40% istniej cych na 
wiecie czarnoziemów, b d cych jednymi z naj y niejszych gleb (Ukrinform, 

30.08.2014).  
2. Podstawowe dane ekonomiczne 
Pomimo istnienia bardzo korzystnych warunków naturalnych i 

zwi zanego z nimi potencja u gospodarczego, PKB Ukrainy w okresie od 
uzyskania niepodleg o ci w 1991 roku do roku 2015 roku zmieni o si  w 
nieznacznym stopniu. W przewa aj cej cz ci tego okresu kszta towa  si  on 
nawet poni ej poziomu odnotowanego w 1990 roku. Realny PKB w stosunku 
do poziomu z 1990 wynosi  zaledwie 0,41 w 1999 roku, 0,74 w roku 2008 i 
0,69 w 2012 roku (Nigmatulin, 31.03.2014). Porównanie Ukrainy z innymi 
krajami Europy rodkowo-Wschodniej i Europy Wschodniej za pomoc  
warto ci PKB per capita wyra onego parytetem si y nabywczej (w dolarach 
ameryka skich) jeszcze wyra niej uwidacznia s abo  ukrai skiej gospodarki. 
O ile w 1990 roku na Ukrainie wska nik ten przyjmowa  wy sze warto ci ni  
w Mo dawii, Bia orusi, Rumunii i Bu garii, a by  ni szy ni  na S owacji (o 
31%), w Rosji (o 37%) czy na W grzech (o 53%), to w 2012 jedynie 
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gospodarka Mo dawii by a w gorszym stanie (Nigmatulin, 31.03.2014). Przy 
przyj ciu warto ci PKB per capita wyra onego parytetem si y nabywczej (w 
dolarach ameryka skich) na Ukrainie na 1, w pozosta ych pa stwach wska nik 
ten kszta towa  si  na poziomie: Bia oru  – 2,10, Bu garia – 2,20, Rumunia – 
2,33, W gry – 3,01, Rosja – 3,45, Czechy – 3,66 (Soko owski, 2015b). 

Niekorzystny stan gospodarki Ukrainy prze o y  si  bezpo rednio na 
wska niki demograficzne. W latach 1990-2015 nast pi  spadek liczby ludno ci 
o ponad 9 mln, uwarunkowany mi dzy innymi wzrostem wska nika 
umieralno ci, operacjonalizowanym jako liczba zgonów na 1000 mieszka -
ców. W latach 1980-1990 wynosi  on 11,5, natomiast po rozpadzie ZSSR 
wzrós  do 15,5 (w 1995), by w latach 2003-2008 osi gn  16,1-16,7. Istotne 
znaczenie ma przede wszystkim dramatyczny wzrost od 1990 roku umieral-
no ci m czyzn w wieku produkcyjnym, który przek ada si  na ogromn  
ró nic  w oczekiwanej d ugo ci ycia kobiet i m czyzn, która na Ukrainie 
wynosi 9,9 lat. Zdaniem Nigmatulina (31.03.2014, s. 11) «Ukraina, Rosja i 
Bia oru  pod wzgl dem wska nika oczekiwanej d ugo ci ycia, zw aszcza 
m czyzn, pozostaj  za krajami rozwini tymi o tyle samo lat, co za carskiej 
Rosji, na pocz. XX wieku». 

3. Przyczyny bie cego stanu gospodarki ukrai skiej 
Niekorzystny stan gospodarki ukrai skiej jest uwarunkowany przez 

wiele czynników, w ród których szczególn  rol  wydaje si  odgrywa  
surowcowy charakter gospodarki, nadmierna polaryzacja dochodów, niska 
innowacyjno  gospodarki, zbyt niski poziom inwestycji w rodki trwa e oraz 
niekorzystny klimat dla inwestycji zagranicznych zwi zany z korupcj  i 
uwarunkowaniami legislacyjno-administracyjnymi. 

3.1. Polaryzacja dochodów i transfer kapita u za granic  
Za jedn  z istotnych przyczyn z ej kondycji ukrai skiej gospodarki 

mo na uzna  nadmiern  polaryzacj  dochodów w populacji tego kraju. 
Nasilanie si  zjawiska wzrostu zró nicowania maj tkowego i polaryzacji 
dochodów w pa stwach sprzyja spadkowi popytu na rynku i narastaniu bariery 
popytu, gdy  kra cowa sk onno  do oszcz dzania osób bogatszych jest 
wy sza ni  osób biedniejszych. Ponadto w efekcie tych zjawisk post puje 
rozwarstwianie spo ecze stwa na grup  potrzebuj c  wsparcia kredytowego w 
celu utrzymania konsumpcji na dotychczasowym poziomie oraz grupy 
gromadz cej zasoby finansowe naznaczone du  preferencj  p ynno ci 
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(Szyma ski, 2009) – nieprzeznaczane na inwestycje w sfer  realn , ale w du ej 
cz ci wywo one za granic .  

Skala legalnego i nielegalnego transferu kapita u poza granice Ukrainy 
nie jest znana, gdy  warto ci przedstawione w ró nych ród ach cz sto istotnie 
ró ni  si  mi dzy sob . Zgodnie z szacunkami Banku Narodowego Ukrainy w 
latach 2004-2008 granice kraju opu ci  kapita  o warto ci 22,2 mld dolarów. 
Wed ug innego ród a przytaczanego przez Soko owskiego, w latach 2008-
2012 z kraju zosta o wywiezionych 66,7 mld dolarów, stanowi o to ponad dwie 
trzecie wielko ci kapita u zagranicznego zainwestowanego w tym okresie na 
Ukrainie (Soko owski, 2014a). Na podstawie raportu Global Financial Integrity 
(GFI) warto  nielegalnych przep ywów pieni nych z Ukrainy mo na 
szacowa  na 82 mln dolarów (Nigmatulin, 31.03.2014).  

Nale y zaznaczy , e wi kszo  realizowanych w ten sposób alokacji 
kapita u jest dokonywana przez w sk  grup  oligarchów, w r ku których 
skoncentrowany jest kapita . Stopie  oligarchizacji gospodarek mo na prosto 
wyrazi  za pomoc  wska nika liczby miliarderów na 100 mld dolarów PKB. 
Stosuj c ten wska nik, Nigmatulin (31.03.2014) wykaza , i  Ukraina jest 
krajem o najwi kszej koncentracji kapita u, wyprzedzaj c pod tym wzgl dem 
mi dzy innymi: Rosj , Indie, USA czy Chiny. W przypadku Ukrainy na 100 
mld dolarów PKB przypada a  6,2 miliardera, podczas gdy w Rosji jest to 5,4, 
w Indiach 3,0, w USA 2,7 i 1,8 miliardera w Chinach. Warto ci wska nika dla 
innych pa stw przedstawiono w tabeli 1 poni ej. Osi gni cie przez Ukrain  
redniego poziomu monopolizacji gospodarki, na poziomie 3,0 miliardera na 

100 mld dolarów PKB, wymaga oby redukcji ich liczby do 2-3 osób, a wi c 
stanu zbli onego do liczby miliarderów w Polsce. 

Powszechnie stosowan  miar  nierówno ci w rozk adzie dóbr (w tym 
tak e dochodu) jest wska nik nierówno ci spo ecznej, okre lany jako wska nik 
Giniego. Im wi ksz  warto  przyjmuje ten wspó czynnik oparty na krzywej 
Lorenza, tym wi ksze istniej  nierówno ci w danym kraju. Przy posiadaniu 
przez wszystkie osoby tego samego dochodu wska nik mia by warto  równ  
0, natomiast gdyby wszystkie osoby w kraju poza jedn  mia y zerowy dochód, 
to wska nik przyj by warto  100. W przypadku zastosowania tej miary 
wi ksze nierówno ci w rozk adzie dochodu wyst puj  w FR – 46 ni  na 
Ukrainie – 45, która zajmuje drugie miejsce, przed Portugali  – 38,5, w 
zestawieniu obejmuj cym 19 europejskich pa stw.   
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Tabela 1.  
Liczba miliarderów (w USD) na 100 mld dolarów PKB 

L.p. Kraj Miliarderzy 
(USD) 

PKB 
(mld USD) 

Liczba 
miliarderów 

(USD) 
na 100 mld PKB 

(USD) 
1. Ukraina 11 176,3 6,2 
2. Rosja 110 2029,8 5,4 
3. Szwecja 19 523,8 3,6 
4. Szwajcaria 21 631,2 3,3 
5. Czechy 6 196,4 3,1 
6. Turcja 24 789,3 3,0 
7. Indie 56 1875,2 3,0 
8. Brazylia 65 2254,1 2,9 
9. USA 442 16244,6 2,7 
10. Niemcy 85 3426 2,5 
11. Kazachstan 5 203,5 2,5 
12. Korea Po udniowa 27 1129,6 2,4 
13. RPA 8 417,8 1,9 
14. Wielka Brytania 47 2471,6 1,9 
15. Chiny 152 8227,4 1,8 

ród o: Soko owski W. (2014a) 

3.2. Poziom inwestycji w rodki trwa e 
Drugim wa nym czynnikiem zwi zanym z niekorzystn  sytuacj  

gospodarki ukrai skiej jest zbyt niski poziom inwestycji w rodki trwa e 
(Nigmatulin, 31.03.2014), stanowi cy efekt wielu lat zaniedba  zwi zanych z 
prowadzeniem gospodarki zorientowanej na konsumowanie zbyt du ej cz ci 
wygenerowanych zysków. Krytycznym okresem by y lata 1990-1998, kiedy 
nast pi  gwa towny spadek inwestycji – do poziomu 0,21 w stosunku do 1990 
r. oraz spadek PKB do poziomu 0,40. Oznacza to, e na 1% spadku inwestycji 
w rodki trwa e rocznie PKB obni a  si  o 0,61%. W latach 1998-2008, 
nazywanych okresem odbudowy, mia  miejsce wzrost inwestycji do poziomu 
0,85 w stosunku do 1990 r. Jednak 1% przyrostu inwestycji w rodki trwa e 
powodowa  tylko 0,36% wzrostu PKB, co stanowi istotn  ró nic  w 
zestawieniu z silnym trendem spadkowym PKB zwi zanym z ograniczeniem 
inwestycji w latach 1990-1998. Zdaniem Nigmatulina (31.03.2014), na 
podstawie prognoz opartych na danych z lat 2011-2012, dla zapewnienia 
redniorocznego wzrostu PKB o 1% konieczny jest wzrost rednioroczny 
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inwestycji na Ukrainie na poziomie 5%. wiadczy to o katastrofalnym stanie 
gospodarki, której uzdrowienie wymaga zaanga owania du ych rodków na 
inwestycje w rodki trwa e oraz w zmiany nieefektywnego systemu 
legislacyjno-administracyjnego pa stwa, w celu efektywnego wykorzystania 
tych rodków. 

3.3. Niekorzystny klimat inwestycyjny 
Niekorzystny klimat inwestycyjny, maj cy prze o enie na niski poziom 

bezpo rednich inwestycji zagranicznych, stanowi kolejn  istotn  przyczyn  
z ej kondycji gospodarki. W badaniach przeprowadzonych przez Europejskie 
Stowarzyszenie Biznesu na próbie 155 firm dzia aj cych na terenie Ukrainy 
rednia ocena ogólnego klimatu inwestycyjnego tego pa stwa kszta towa a si  

na poziomie 1,7 punktu na pi ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza o najni sz  
ocen , a 5 najwy sz  (Kozak, 20.07.2013). Nieznacznie wy ej (2,3 punktu) 
oceniona zosta a przewidywana op acalno  nowych inwestycji realizowanych 
przez firmy wchodz ce na ukrai ski rynek.  

W ród najwa niejszych czynników wp ywaj cych na negatywn  ocen  
klimatu inwestycyjnego wymienia si  przede wszystkim: korupcj , biuro-
kracj , wysoki poziom skomplikowania i niejasno ci prawa oraz s ab  jako  
systemu s downictwa (Magakian i Magakian, 2013; Kozak, 20.07.2013). Po-
nadto obawy inwestorów mo e budzi  narastaj ce zagro enie niewyp a-
calno ci  Ukrainy. Zgodnie z prognozami agencji Standard & Poor’s (2013), 
og oszonymi jeszcze przed wybuchem konfliktu z FR, do 2018 roku 
prawdopodobie stwo niewyp acalno ci Ukrainy mia o wzrosn  z 34,8% do 
44,25%. Natomiast jeszcze wcze niej agencja Fitch Ratings (2013) zmieni a 
ocen  pozycji kraju ze stabilnej na negatywn .  

3.4. Bezpo rednie inwestycje zagraniczne (BIZ) 
Wysoki poziom ryzyka inwestycji na Ukrainie oraz d ugi okres zwrotu z 

inwestycji w przypadku dominuj cych w gospodarce kraju ga zi przemys u 
prowadzi do kolejnego niekorzystnego zjawiska jakim jest wykorzystywanie 
BIZ jako kapita u obrotowego. W zwi zku z tym nap ywaj cy na Ukrain  
kapita  zagraniczny zamiast by  inwestowany w rozbudow  czy modernizacj  
przedsi biorstw jest wykorzystany w znacznej mierze na pokrywanie 
bie cych zobowi za .  

Niekorzystna jest tak e struktura finansowania BIZ, gdy  26% udzia  
Cypru jest przede wszystkim uwarunkowany stosowaniem procesów 



      

 
164 

offshoringu przez elity polityczne i biznesowe Ukrainy (Magakian i Magakian, 
2013). W efekcie ponad jedna czwarta BIZ stanowi jedynie przep ywy 
finansowe uwarunkowane optymalizacj  podatkow , niemaj ce du ego 
wp ywu na sfer  realn  gospodarki Ukrainy. 

Na uwag  zas uguje bardzo du e zró nicowanie pomi dzy 
poszczególnymi regionami Ukrainy pod wzgl dem poziomu BIZ. 
Beneficjentami zdecydowanej wi kszo ci inwestycji jest Kijów oraz obwody 
wschodnie i po udniowe. W przypadku BIZ krajów Wspólnoty Niepodleg ych 
Pa stw  (WNP)  przede  wszystkim  FR  w  2011  roku,  Kijów  i  obwód  kijowski  
uzyska  prawie 9 mld dolarów, natomiast trzy nast pne w kolejno ci po 
wzgl dem wielko ci BIZ obwody Ukrainy Wschodniej otrzyma y prawie 5,3 
mld dolarów (Magakian i Magakian, 2013). W przypadku obwodów Ukrainy 
Zachodniej by o to cznie niewiele ponad 800 mln dolarów. Na Ukrainie 
Zachodniej praktycznie nie wyst puje, charakterystyczny dla Kijowa 
offshoring, a BIZ pochodz  od inwestorów z Europy Zachodniej, przede 
wszystkim krajów UE. Wydaje si , e ten wyra nie zarysowuj cy si  od 
d u szego czasu podzia  w strukturze BIZ mo e przek ada  si  na poparcie dla 
ró nych wektorów integracji Ukrainy. 

3.5. Surowcowy charakter gospodarki 
Globalny kryzys finansowy z lat 2007-2009 bardzo silnie odcisn  swoje 

pi tno na ukrai skiej gospodarce. W 2009 nast pi  spadek PKB Ukrainy a  o 
14,8%, w porównaniu do Rosji – 7,9% czy UE – 4,5%, co stanowi o najgorszy 
wynik w ród europejskich pa stw. Zdaniem Nigmatulina (31.03.2014) 
wielko  spadku wiadczy o du ej niestabilno ci gospodarki w d ugim okresie. 
Ponadto o niekorzystnych tendencjach wiadczy tak e fakt, i  po krótkim 
okresie wzrostu PKB od 2010 roku do po owy 2012, gospodarka ukrai ska 
systematycznie si  kurczy. Tendencja ta sta a si  jeszcze wyra niejsza od 
momentu utraty przez rz d w Kijowie kontroli nad obwodami uga skim i 
donieckim, których produkcja przemys owa stanowi a 15% krajowego PKB i 
20% eksportu. 

Wydaje si , e wyra nie widoczne jeszcze przed wybuchem konfliktu z 
FR problemy ukrai skiej gospodarki s  zwi zane z jej surowcowym w 
znacznej mierze charakterem. Wskazuje si , i  przemys  wydobywczo-
przetwórczy odpowiada za wytwarzanie 70% PKB Ukrainy (Nigmatulin, 
31.03.2014), co czyni gospodark  tego kraju bardzo zale n  od popytu na 
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wiatowych rynkach surowców oraz ruchu wiatowych cen. Silna koncentracja 
tych kluczowych dla wytwarzania PKB ga zi przemys u we wschodnich 
obwodach w po czeniu z brakiem podejmowania kompleksowych dzia a  
wspieraj cych rozwój gospodarczy Ukrainy Centralnej, a przede wszystkim 
Ukrainy Zachodniej, doprowadzi a do powstania silnego zró nicowania 
ekonomicznego tych regionów, które zosta o dodatkowo wzmocnione ze 
wzgl du na struktur  geograficzn  BIZ.  

4. Ukraina Zachodnia, Centralna i Wschodnia – sytuacja 
gospodarcza, polityczna i spo eczna regionów 

W literaturze cz sto spotyka si  podzia  Ukrainy na trzy regiony: 
Ukrain  Zachodni , Ukrain  Centraln  i Ukrain  Wschodni , zró nicowane 
pod wzgl dem gospodarczym, demograficznym i j zykowo-kulturowym 
(Soko owski, 2014b; Magakian i Magakian, 2013; Fomina i inni, 2014).  

W obr b Ukrainy Zachodniej zalicza si  7 obwodów: czerniowiecki, 
iwano-frankowski, lwowski, rówie ski, tarnopolski, wo y ski i zakarpacki. 
Powierzchnia tego regionu równa 110 400 km2, stanowi 18% terytorium kraju, 
a liczba ludno ci wynosi 9 358,7 tys. osób, czyli 20,6% ogó u populacji 
Ukrainy. Wska nik urbanizacji67 wynosi 48,8%.  

Do Ukrainy Centralnej zalicza si  9 obwodów: chmielnicki, czernihowski, 
czerkaski, kijowski, kirowohradzki, po tawski, sumski, winnicki, ytomierski oraz 
miasto Kijów. Powierzchnia regionu wynosi 233 400 km2, co stanowi oko o 39% 
terytorium kraju. Ukrain  Centraln  zamieszkuje 14 708,8 tys. – 32,2% ogó u 
ludno ci kraju. Wska nik urbanizacji, z uwzgl dnieniem Kijowa, wynosi 67,3%. 

Terytorium Ukrainy Wschodniej tworzy 8 obwodów: charkowski, 
cherso ski, dniepropietrowski, doniecki, uha ski, miko ajowski, odeski, 
zaporoski oraz Autonomiczna Republika Krymu z miastem Sewastopol. 
Region o powierzchni 259 800 km2 – co stanowi 43% obszaru kraju – 
zamieszkuje prawie po owa ludno ci Ukrainy – 21 422,1 tys. osób 
(Soko owski, 2014b). Wska nik urbanizacji wynosi 78,8%. 

4.1. Zró nicowanie gospodarcze regionów 
4.1.1. Ukraina Wschodnia 
Nawet na podstawie przedstawionych wy ej, podstawowych danych 

liczbowych wyra nie rysuje si  ró nica potencja u regionów, widoczna przede 

                                                             
67 Rozumiany jako procentowy udzia  ludno ci miejskiej w ogólnej liczbie ludno ci. 
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wszystkim w poziomie zurbanizowania i zag szczenia ludno ci. Na obszarze 
Ukrainy Wschodniej, bogatej w z o a surowców, znajduj  si  najwi ksze 
przedsi biorstwa, maj ce najwi kszy udzia  w wytwarzaniu PKB kraju, które 
tworz  ogromny konglomerat przemys owy. Na podstawie statystyk z 2013 
roku wyra nie jest widoczna dominacja Ukrainy Wschodniej w yciu 
gospodarczym Ukrainy. Region ten ma 62,9% udzia u w wielko ci sprzedanej 
produkcji towarów i us ug, a jego udzia  w krajowym eksporcie wynosi 57,8%.  

W samym obwodzie donieckim, od maja 2014 roku og oszonym przez 
prorosyjskich separatystów republik  ludow , skoncentrowane jest 20% 
potencja u przemys owego kraju. Przemys  wydobywczy zlokalizowany w tym 
obwodzie zapewnia 70% krajowego wydobycia w gla kamiennego i 80% 
w gla koksuj cego.  

W s siednim obwodzie dniepropietrowskim mieszcz  si  zak ady 
najwi kszego ukrai skiego przedsi biorstwa przemys u rakietowo-kosmicz-
nego – Ju masz wraz z biurem konstrukcyjnym Ju noje. W gestii specjalistów 
z dniepropietrowskiego przedsi biorstwa pozostaje obs uga serwisowa ponad 
po owy posiadanych przez Rosjan naziemnych, mi dzykontynentalnych rakiet 
balistycznych, które w razie konfliktu zdolne by yby wynie  oko o 83% 
rosyjskich g owic atomowych. W zak adach tych zaprojektowano i wypro-
dukowano rakiety SS-18 Satan, stanowi ce, dzi ki swoim w a ciwo ciom, 
powa n  przeszkod  w skuteczno ci budowanej przez USA tarczy przeciw-
rakietowej. Zdaniem ekspertów od spraw wojskowo ci, bez systematycznych 
dostaw cz ci i serwisu dokonywanego przez ukrai skich specjalistów, 
rosyjski arsena  atomowy szybko straci by pe n  warto  bojow  (Kozak, 
23.04.2014). 

Ponadto w obwodzie zaporoskim, s siaduj cym z obwodem dniepro-
pietrowskim, zlokalizowane s  zak ady Motor Sicz wraz z biurem 
projektowym Ivchenko-Progress, produkuj ce stosowane w samolotach i 
helikopterach silniki i urz dzenia gazowo turbinowe, które s  produktem 
eksportowanym do ok. 100 pa stw. Ponadto zak ady te, b d c g ównym 
dostawc  silników do rosyjskich helikopterów wojskowych, stanowi  jeden z 
filarów rosyjskiego programu zbrojeniowego. 

W Sewastopolu, Kerczu, Chersonie i Miko ajowie znajduj  si  
natomiast stocznie dysponuj ce zapleczem konstrukcyjnym i produkcyjnym 
pozwalaj cym na budow  statków o du ej wyporno ci i zaawansowanych 
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technologicznie okr tów podwodnych (Soko owski, 2014b). Zdaniem Kozaka 
(23.04.2014) FR nie jest w stanie zrealizowa  swojego planu modernizacji 
armii, obejmuj cego mi dzy innymi budow  54 okr tów wojennych oraz 
nawet 40 odzi podwodnych, bez ukrai skich stoczni, z których dwie – w 
Kerczu i Sewastopolu – zosta y ju  przez Rosj  opanowane. 

4.1.2. Ukraina Centralna 
Udzia  Ukrainy Centralnej w wielko ci sprzedanej produkcji towarów i 

us ug w 2013 roku w skali kraju wynosi  28,2%. Region ten mia  natomiast 
34,7 procentowy udzia  w krajowym eksporcie. Wp yw dominuj cego o rodka 
przemys owo-us ugowego regionu – Kijowa, jest wyra nie widoczny w 
sytuacji spo eczno-ekonomicznej s siaduj cych obwodów: czernichowskiego i 
ytomierskiego. Jedynym przedsi biorstwem w regionie o porównywalnym do 

zak adów konglomeratu przemys owego Ukrainy Wschodniej znaczeniu dla 
gospodarki Ukrainy, s  zak ady lotnicze ANTK «Antonow», które w 1988 
roku wyprodukowa y najwi kszy na wiecie samolot transportowy An-225 
Mrija, pierwotnie przeznaczony do transportu radzieckiego promu 
kosmicznego. W obwodzie po tawskim znajduje si  natomiast zak ad produkcji 
samochodów ci arowych «AvtoKrAZ» oraz przedsi biorstwo produkcyjne 
wagonów kolejowych. Ukraina Centralna posiada tak e dobrze rozwini te 
rolnictwo, które dominuje w wi kszo ci pozosta ych obwodów regionu.  

4.1.3. Ukraina Zachodnia 
Ukraina Zachodnia nale y do najs abiej uprzemys owionych regionów 

kraju. Jedynie trzy z siedmiu obwodów dysponuj  realnym potencja em 
przemys owym. W najlepiej rozwini tym gospodarczo obwodzie lwowskim 
dominuje przemys  spo ywczy, w obwodzie iwano-frankowskim 
wydobywczy, le ny i chemiczny, natomiast w obwodzie rówie skim dominuje 
przemys  energetyczny oraz przetwórstwa rolno-spo ywczego.  

W regionie najwi ksze znaczenie ma rolnictwo wraz z przemys em 
przetwórstwa ywno ci oraz przemys  drzewny. Region wytwarza jedynie 
8,9% ca kowitej ilo ci sprzedanej produkcji towarów i us ug. Udzia  Ukrainy 
Zachodniej w krajowym eksporcie jest jeszcze mniejszy i wynosi 7,5%.  

4.1.4. Podsumowanie 
Wyra nie widoczna dysproporcja w rozwoju gospodarczym regionów 

jest dodatkowo od lat 90. pog biana ze wzgl du na opisan  w rozdziale 3.4. 
struktur  podzia u BIZ. Istotn  rol  w tej niekorzystnej sytuacji ma tak e 
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podzia  krajowych dotacji i subwencji. W 2011 56% transferów pa stwowych 
do bud etów lokalnych skierowano do Kijowa oraz obwodów donieckiego i 
uga skiego. W 2012 samemu obwodowi donieckiemu przyznano subwencj  

829,7 mln UAH, za  wszystkim obwodom Ukrainy Zachodniej tylko 441 mln. 
Sytuacja gospodarcza w regionach ma silne prze o enie na sytuacj  ekonomiczn  
ludno ci. W 2013 roku redni poziom wynagrodze  na Ukrainie Wschodniej 
wynosi  3 101 UAH. Na Ukrainie Centralnej stanowi  ju  tylko 88% wysoko ci 
wynagrodzenia w obwodach wschodnich i wynosi  2 763 UAH. Najni sze 
wynagrodzenia wyp acono pracownikom regionów zachodnich – rednio 2 612 
UAH, co stanowi o 84% wysoko ci wynagrodzenia na Ukrainie Wschodniej. 

Wydaje si , e wymiar gospodarczy mo e odgrywa  bardzo wa n , je li nie 
najistotniejsz  rol  w odniesieniu do preferencji wektorów integracji Ukrainy. 
Silne powi zania przedsi biorstw ze Wschodniej Ukrainy z gospodark  FR b d  
wywiera  wp yw na poparcie dla integracji w kierunku wschodnim zatrudnionej w 
tych zak adach ludno ci. W przypadku integracji Ukrainy z UE wschodnia granica 
Ukrainy mog aby w przysz o ci sta  si  granic  UE. W zwi zku z tym wymiana 
gospodarcza z FR mog aby zosta  istotnie utrudniona, co niekorzystnie 
wp yn oby na sytuacj  finansow  zak adów, których g ównymi kontrahentami s  
rosyjskie firmy. Ponadto wydaje si , e przede wszystkim ze wzgl dów 
politycznych, które w przypadku rosyjskich firm odgrywaj  du  rol , Ukraina 
mog aby utraci  wa ne ród o BIZ. Nale y przypomnie , e do 2013 roku 
najwi kszymi beneficjentami tych inwestycji by y w a nie obwody wschodnie 
(Magakian i Magakian, 2013). 

W przypadku Ukrainy Zachodniej wydaje si , e brakuje 
ekonomicznych bod ców do integracji z FR. Region ten by  praktycznie 
pozbawiony wi kszych inwestycji zagranicznych ze strony FR, a istniej ce w 
obwodach zachodnich przedsi biorstwa nie s  w takim stopniu jak zak ady na 
wschodzie Ukrainy uzale nione od rosyjskiego rynku zbytu. Na Ukrainie 
Zachodniej wi ksz  rol  odgrywaj  natomiast inwestycje i kontakty handlowe 
z krajami Europu Zachodniej. Na przyk ad na stabilnym, cho  niezbyt 
wysokim poziomie, utrzymuje si  wielko  polskich inwestycji w tym regionie 
kraju. W 2012 roku ich warto  wynosi a 62,3 mln dolarów. 

Ukraina Centralna z Kijowem, na terenie którego miesz  si  centrale 
krajowych i filie zagranicznych firm, wydaje si  by  w podobnej mierze 
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zwi zana kontaktami gospodarczymi z krajami po wschodniej i zachodniej 
granicy. 

4.2. Sytuacja spo eczno-polityczna regionów Ukrainy 
Sytuacja spo eczno–kulturalno-polityczna w poszczególnych obwodach 

Ukrainy wydaje si  by  du o bardziej z o ona ni  opisane wy ej relacje 
gospodarcze. Teza o istnieniu dwóch, odr bnych o rodków kulturowo-
politycznych w ramach pa stwa zaprezentowana przez Riabczuka (1992) ju  w 
rok od uzyskania niepodleg o ci przez Ukrain , by a i nadal cz sto jest 
nadu ywana przez dziennikarzy i polityków. Podzia  Ukrainy na cz  zachodni , 
w przewa aj cej mierze ukrai skoj zyczn  i zorientowan  proeuropejsko oraz na 
cz  wschodni  – rosyjskoj zyczn  i ukierunkowan  na integracj  z FR, wydaje 
si  by  nadmiernym uproszczeniem, wykorzystywanym przez ró ne grupy do 
rozgrywek politycznych. Szczególnie niebezpieczne dla integralno ci Ukrainy jako 
pa stwa jest stawianie znaku równo ci pomi dzy j zykiem ojczystym, j zykiem 
preferowanym w kontaktach, to samo ci  narodow , orientacj  polityczn , a 
regionem zamieszkania (Fomina i inni, 2014). 

4.2.1. J zyk i to samo  narodowa 
Nale y przede wszystkim podkre li  ró nic  pomi dzy j zykiem 

preferowanym w kontaktach, a to samo ci  narodow . Na podstawie spisu 
powszechnego ludno ci z 2001 roku 68% mieszka ców kraju za swój j zyk 
ojczysty uznaje ukrai ski, a 30% j zyk rosyjski. Wyra ne widoczne jest w tym 
aspekcie zró nicowanie regionalne. W obwodzie lwowskim 95% obywateli 
uznaje j zyk ukrai ski za swój ojczysty, podczas gdy w obwodzie donieckim 
jest to tylko 24%. Sytuacja staje si  jeszcze bardziej z o ona, je li jako 
kryterium zostanie przyj ty j zyk preferowany w kontaktach. Wed ug bada  
zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych w po owie 2013 roku w 
obwodach wschodnich 63% obywateli preferuje j zyk rosyjski, a jedynie 11% 
ukrai ski68. Podobna sytuacja ma miejsce w obwodach po udniowych, gdzie 
j zyk rosyjski jest preferowany przez 57% obywateli, a j zyk ukrai ski przez 
11%. Odwrotnie kszta tuj  si  preferencje mieszka ców obwodów zachodnich, 
dla których w 80% preferowanym j zykiem jest j zyk ukrai ski, jedynie w 4% 
rosyjski. W przypadku obwodów centralnych i pó nocnych podzia  preferencji 
jest bardziej równomierny – oko o 50% obywateli pos uguje si  w kontaktach 
                                                             

68 Pozosta e 26% pos uguje si  sur ykiem, a wi c mieszank  j zyka rosyjskiego i 
ukrai skiego lub nie wykazuje adnych preferencji.  
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j zykiem ukrai skim, a pozosta a cz , j zykiem rosyjskim, sur ykiem lub 
oboma j zykami. Przedstawione zale no ci dotycz ce j zyka nie maj  jednak 
istotnego wp ywu na poczucie to samo ci narodowej, co jest szczególnie widoczne 
w przypadku obwodów wschodnich i po udniowych, gdzie kolejno 72% i 65% 
obywateli deklaruje ukrai sk  to samo  narodow . W przypadku obwodów 
zachodnich, centralnych i pó nocnych odsetek ten wynosi od 88% do 91% . 

4.2.2. Wektory integracji Ukrainy 
Bardziej istotne ró nice pomi dzy regionami, w pewnej mierze zbli one 

z opisanymi wy ej relacjami gospodarczymi, s  widoczne w przypadku 
preferowanych wektorów integracji Ukrainy. Przede wszystkim nale y 
zauwa y , e od momentu uzyskania niepodleg o ci do czasu wybuchu 
konfliktu z Rosj  w ród obywateli dominowa a niech  do jednoznacznego 
opowiadana si  za integracj  w którymkolwiek kierunku. Na Ukrainie postawa 
ta jest okre lana jako geopolityczna wielowektorowo  (Chudowsky i Kuzio, 
2003, s. 273-290; Konieczna-Sa amatin, 2011). W badaniu przeprowadzonym 
przez Instytut Spraw Publicznych (Fomina i inni, 2013) w po owie 2013 roku 
dominuj ca grupa – 42% obywateli by a zdania, e w interesie Ukrainy le y 
zarówno  integracja  z  UE  (wektor  zachodni),  jak  i  wej cie  w  Uni  Celn  z  
Rosj , Bia orusi  i Kazachstanem (wektor wschodni). Jednoznacznie za 
wektorem zachodnim opowiada o si  27% ankietowanych, natomiast za 
wektorem wschodnim 17%. Warto zauwa y , e opcja prozachodnia 
dominowa a jedynie na Ukrainie Zachodniej, w pozosta ych regionach 
najwi cej osób opowiada o si  za polityk  wielowektorow . W przypadku 
pro by o ocen  ka dego z wektorów integracji, 71% obywateli zgadza o si  ze 
stwierdzeniem, e zbli enie z UE jest zgodne z interesem Ukrainy, w 
przypadku integracji z Rosj  by o to 63%.  

Bardzo istotne wnioski pozwala wyci gn  analiza odpowiedzi 
udzielanych na pytanie, czy integracja z Ukrain  jest zgodna z interesami UE i 
Rosji. W przypadku UE odpowiedzi twierdz cej udzieli o 67% ankietowanych, 
w odniesieniu do Rosji by o to a  81%. Zdaniem ankietowanych integracja 
Rosji i Ukrainy w wi kszej mierze le y w interesie Rosji. W kontek cie 
przedstawionych wy ej analiz sytuacji gospodarczej (przede wszystkim 
rosyjskiego zapotrzebowania na sprz t militarny i jego komponenty 
produkowane na Ukrainie) wydaje si , i  jest to bardzo pragmatyczna postawa. 
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W przypadku zachodniego wektora, zdaniem ankietowanych, korzy ci z 
integracji wydaj  si  natomiast le e  bardziej po stronie Ukrainy ni  UE.  

W przypadku konieczno ci wypowiedzenia si  za jednym z wektorów 
wyra ny stawa  si  podzia  wed ug regionów. Na Ukrainie Zachodniej zwolennicy 
integracji z UE stanowili a  73%, podczas gdy za opcj  prorosyjsk  opowiada o 
si  jedynie 11% obywateli. W obwodach wschodnich 52% obywateli chcia o 
integracji z Rosj , a 30% z UE. W obwodach po udniowych oba wektory integracji 
mia y poparcie ponad 40% ankietowanych. W obwodach centralnych dominowa a 
opcja zachodnia – 58% nad opcj  wschodni  integracji – 23%. Generalnie w 
obwodach zachodnich pó nocnych i centralnych wi kszo  obywateli69 
opowiada a si  za integracj  z UE. W przypadku obwodów wschodnich i 
po udniowych tendencja by a odwrotna, ale za integracj  z Rosj  opowiada a si  
rednio mniej ni  po owa obywateli70.  

Warto zwróci  uwag , e udzia  poparcia dla ró nych wektorów 
integracji Ukrainy w regionach jest bardzo zbli ony do podzia u opinii na 
temat skutków rozpadu ZSRR w spo ecze stwach tych regionów. Na Ukrainie 
Wschodniej prawie po owa ankietowanych ocenia a, e rozpad ZSRR 
przyniós  Ukrainie wi cej strat ni  korzy ci. Na Ukrainie Zachodniej takie 
zdanie podziela o prawie o po ow  mniej ankietowanych – 25%, a na Ukrainie 
Centralnej 31%. Najwi cej osób przekonanych o tym, i  rozpad ZSRR 
przyniós  krajowi wi cej korzy ci ni  strat zamieszkuje tereny na Ukrainie 
Zachodniej – za takim twierdzeniem opowiada si  tam 38% ankietowanych. W 
przypadku Ukrainy Centralnej jest to 28% obywateli, natomiast na Ukrainie 
Wschodniej procent ankietowanych zgadzaj cych si  z tym stwierdzeniem nie 
przekracza 18. Nale y zwróci  uwag , e tak stosunkowo korzystna ocena roli 
ZSRR, wydaje si  wynika  przede wszystkim z do wiadczanych przez Ukrain  
od momentu odzyskania niepodleg o ci powa nych problemów gospoda-
rczych, których apogeum przypad o w a nie na pocz tek lat 90. Po upadku 
ZSRR nast pi  bardzo powa ny spadek poziomu ycia oraz wzrost nierówno ci 
spo ecznych (Fomina i inni, 2013), wyra nie widoczny w przedstawionych na 
pocz tku artyku u statystykach. Ponadto mia o miejsce istotne pogorszenie 

                                                             
69 rednio za integracj  z UE opowiada o si  66% ankietowanych, a za integracj  z 

Rosj  18%. 
70 Za integracj  z Rosj  opowiada o si  49% ankietowanych, natomiast za integracj  

z UE 35%. 
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jako ci administracji publicznej oraz wzrost korupcji, stanowi ce g ówn  
przyczyn  istnienia niekorzystnego klimatu inwestycyjnego na Ukrainie. O roli 
wymiaru gospodarczego w kszta towaniu postaw wobec ZSRR i zwi zanymi z 
tym preferencjami wektorów integracji mo e wiadczy  fakt, e o szkodach 
zwi zanych z rozpadem ZSRR w najwi kszej mierze przekonane s  osoby w 
samym rodku wieku produkcyjnego, maj ce 35-49 lat, które najsilniej 
odczuwaj  problemy gospodarcze kraju. 

5. Integracja Ukrainy z UE a kryzys krymski 
Generalnie nale y zauwa y , e w ukrai skim spo ecze stwie jeszcze 

przed wybuchem konfliktu z Rosj  bardziej wyra nie krystalizowa y si  
preferencje integracji z UE ni  poparcie dla integracji z Rosj . W latach 2010-
2013 odsetek obywateli Ukrainy uwa aj cych, e w interesie ich kraju le y 
integracja z UE wzrós  z 31% do 72%. W tym czasie poparcie dla integracji z 
Rosj  zmieni o si  z 51% do 63%. Ponowne pogarszanie si  stanu ukrai skiej 
gospodarki od 2012 pod rz dami prorosyjskiego prezydenta Wiktora 
Janukowycza, po czone z nasilaj c  si  presj  polityczn  w adz rosyjskich 
mog o dodatkowo wzmacnia  prounijne sympatie obywateli Ukrainy. W tym 
kontek cie racj  wydaje si  mie  Sobczyk (2015), twierdz c, e celem agresji 
rosyjskiej by o przede wszystkim «zatrzymanie ekspansji Zachodu, jak 
rozumiana by a decyzja spo ecze stwa Ukrainy o d eniu do integracji 
europejskiej» (Sobczyk, 2015, s. 54).  

Nale y zwróci  uwag , i  FR unilateralnie podejmuj c agresywne 
dzia ania przeciwko Ukrainie, wzi a na siebie bardzo du e ryzyko polityczne. 
Dosz o bowiem do naruszenia postanowie  zawartych mi dzy innymi w 
Karcie Narodów Zjednoczonych, Akcie ko cowym KBWE oraz umowach 
dwustronnych Rosja – Ukraina (por. Grzebyk, 2014, s. 20-22). Jest zatem ma o 
prawdopodobne, aby celem rosyjskich dzia a  by o jedynie uzyskanie kontroli 
nad terytorium Krymu i Donbasu, pomimo du ego znaczenia strategicznego i 
gospodarczego tych obszarów dla FR. W tym kontek cie takie inicjatywy 
podejmowane przez UE wobec Rosji, jak sankcje wizowe i finansowe czy 
sankcje gospodarcze wydaj  si  nieadekwatne do skali problemu oraz 
znaczenia, jakie UE jako instytucja ma ambicj  odgrywa  na arenie 
mi dzynarodowej. 

W przypadku Ukrainy niezwykle wa ne wydaje si  jak najszybsze 
wdro enie reform niezb dnych do wej cia krajowej gospodarki na cie k  
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stabilnego i szybkiego wzrostu. Konieczne jest przede wszystkim zwi kszenie 
inwestycji w rodki trwa e, wzrost innowacyjno ci gospodarki, poprawa 
klimatu inwestycyjnego oraz zmniejszenie polaryzacji dochodów. Na 
podstawie przedstawionej w artykule analizy wydaje si , e preferencje 
obywateli Ukrainy wobec kierunków integracji ich kraju s  w znacznej mierze 
uwarunkowane aspektami gospodarczymi. Preferowany j zyk czy to samo  
etniczna zdaj  si  odgrywa  mniejsz  rol . W zwi zku z tym szczególne 
znaczenie dla przezwyci enia tendencji separatystycznych i ugruntowania 
integralno ci Ukrainy ma zapewnienie stabilnego rozwoju gospodarczego 
wszystkich regionów kraju, który powinien stanowi  podstaw  wzrostu 
poziomu ycia wszystkich, a nie jak dotychczas tylko najbogatszych, 
obywateli. 
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Marta Sydoruk  

KSZTA TOWANIE UNIJNEJ AGENDY W RAMACH 
EUROPEJSKIEJ POLITYKI S SIEDZTWA NA PRZYK ADZIE 

STOSUNKÓW UNII Z UKRAIN  

  

     
     

    

Obecno  wspólnych granic z Uni  Europejsk  (UE) w postaci Polski, 
wyra nie okre li a przysz y rozwój europeizacji dla Ukrainy. Aby zbudowa  
jak najlepsze relacje nale y podejmowa  wspólne dzia ania, rozwi zuj c w ten 
sposób wspólne problemy spo eczne i gospodarcze. Wspó praca transgraniczna 
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jest jedn  z form pog biania integracji europejskiej oraz stanowi wa ny 
instrument europeizacji pa stwa. Od wielu lat jest ona aktywnie wspierana i 
rozwijana przez UE g ównie w ramach finansowanych inicjatyw, 
realizowanych w postaci transgranicznych programów, z których Ukraina 
aktywnie korzysta w ramach Europejskiej Polityki S siedztwa (EPS) (ang. 
European Neighbourhood Policy). EPS  ma  swoje  polityczne  i  finansowe  
zasoby oraz instrumenty implementacji, a sama traktowana jest jako instrument 
budowania specjalnych stosunków z s siadami na Wschodzie. 

UE znajduje si  w procesie kszta towania w asnej unikalnej podmio-
towo ci. Jest specyficznym uczestnikiem stosunków mi dzynarodowych, którego 
status ró ni si  od statusu pa stwa i organizacji mi dzynarodowej. W trakcie 
rozwoju UE wypracowa a szereg zasad i instrumentów, za po rednictwem których 
oddzia uje na rodowisko mi dzynarodowe. Sk adaj  si  one na specyficzn  
polityk  zewn trzn  tego podmiotu stosunków mi dzynarodowych, która oparta 
jest na zasadach le cych u podstaw powstania i rozwoju UE. Pa stwa znajduj ce 
si  w bezpo rednim s siedztwie UE stanowi y specyficzny przedmiot jej dzia a  
zewn trznych na ka dym etapie rozwoju (Lyubaszenko, 2012, s. 331). UE musia a 
si  przygotowa  na ten proces nie tylko wewn trznie, ale równie  w kontek cie 
polityki zagranicznej.  

G ówna przes anka dla powstania nowej polityki UE wobec pa stw 
trzecich zosta a wprowadzona z rozpocz ciem procesu tworzenia Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpiecze stwa (WPZiB). 11 grudnia 1999 r. Rada 
Europejska skorzysta a z tego instrumentu, uchwalaj c Wspóln  Strategi  
wobec Ukrainy (Common Strategy on Ukraine…), za pomoc  której 
podkre li a gotowo  do pog bienia obustronnych stosunków. 

Jako drug  z przes anek wypracowania nowej polityki UE wobec 
pa stw s siaduj cych nale y wymieni  bezprecedensowe rozszerzenie w 2004 
r. i 2007 r. Zmiana uk adu geopolitycznego po rozszerzeniu UE, ale tak e 
dotychczasowe do wiadczenia wspó pracy, sta y si  wyj tkow  okazj  dla 
wzmocnienia stosunków UE z nowymi pa stwami s siednimi. Dlatego 
nale a o stworzy  now  formu  wspó pracy, która na podstawie wspólnych 
warto ci politycznych i gospodarczych pomog aby zapobiega  powstawaniu 
nowych linii podzia u w Europie oraz promowa  stabilno   dobrobyt w 
ramach i poza nowymi granicami UE.  
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Nowe kraje cz onkowskie, niezale nie od indywidualnych ró nic, sta y 
si  en bloc promotorami kierunku wschodniego w polityce s siedztwa UE. Ju  
w Agendzie 2000 Komisja Europejska po raz kolejny podkre li a, e 
rozszerzenie UE spowoduje konieczno  zacie nienia stosunków mi dzy UE a 
jej wschodnimi s siadami.  

W ko cu jako konsekwencja rozszerze  UE powsta  priorytetowy 
obszar oddzia ywania europejskiej polityki zagranicznej – EPS maj ca na celu 
stworzenie, poprzez nawi zanie bliskich i d ugotrwa ych stosunków z 
pa stwami s siednimi wokó  UE, strefy stabilno ci, bezpiecze stwa oraz 
rozwoju (European Nieghbourhood Policy Strategy Paper…). EPS jako 
oficjalna polityka UE zosta a po raz pierwszy przedstawiona w komunikacie 
Komisji w sprawie «szerszej Europy» w marcu 2003 roku (Wider Europe…), a 
nast pnie w opublikowanym w maju 2004 roku dokumencie strategicznym, w 
którym okre lono konkretne propozycje ci lejszej wspó pracy z krajami 
s siedzkimi. 

Generalnie rzecz bior c EPS jest adresowana do wszystkich pa stw 
granicz cych z UE. Polityka wobec s siadów UE kszta towana jest w obr bie 
tzw. wymiarów UE. Potwierdzeniem tego jest raport pt. Towards the 
Multidimentional Union (Haukkala, 2001, s. 37.), a tak e opinie analityków i 
polityków europejskich. «Wymiary» oznacza y za o enia koncepcyjno-
reformatorskie wobec zewn trznych regionów Unii Europejskiej. «Wymiary», 
czyli obszary szczególnego zainteresowania EPS, mia y za zadanie stworzy  
dogodne warunki na obrze ach jednocz cej si  UE. Wyró nia si  nast puj ce 
«wymiary» EPS: po udniowy i wschodni. Do grupy s siadów wymiaru 
wschodniego zosta a zaliczona Ukraina. Wymiar wschodni stanowi wa ny 
element polityki zewn trznej UE, który jako ciowo ró ni si  od wymiaru 
pó nocnego. Dodatkowo, rodzi si  pytanie o rywalizacj  pomi dzy wymiarami 
UE – przede wszystkim o rodki finansowe, bez których realizacja skutecznej 
polityki wobec s siadów UE nie b dzie mo liwa. Nie zmienia to jednak faktu, 
e EPS przyczyni a si  do intensyfikacji wspó pracy UE z pa stwami Europy 

Wschodniej, ponadto do ich europeizacji. 
Proces europeizacji odnosi si  do wielu zjawisk, które wyst puj  obecnie na 

kontynencie europejskim. Istnieje wiele definicji konceptu europeizacja. Spora 
grupa badaczy rozumie europeizacj  jako adaptacj  narodowych polityk oraz 
struktur zarz dzania pa stwem do poziomu europejskiego (Ladrech, 1994, s. 69-
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87; Bulmer, Burch, 1999; Goetz, Hix, 2000; Kassim i inni, 2000). W tym sensie 
europeizacja oznacza tak e rozszerzenie si  do idei Wspólnoty Europejskiej jako 
bytu ponadnarodowego na kraje trzecie, w tym pozaeuropejskie. Niniejsza praca 
wpisuje si  w a nie w ten trend. 

EPS po paru latach praktycznego funkcjonowania przesz a proces 
zmian. W wymiarze bilateralnym (UE – partner na Wschodzie z EPS) nowe 
podej cie do wschodnich s siadów najbardziej widoczne by o w przypadku 
Ukrainy. Ukraina jest okre lana przez UE jako kraj, w odniesieniu do którego 
UE jest gotowa wyj  poza wspó prac , w stron  stopniowej integracji 
ekonomicznej i pog bienia wspó pracy politycznej. Przy okre laniu formu y 
relacji z Ukrain  u ywa si  poj cia «uprzywilejowane stosunki”. 

W zwi zku z wdra aniem nowego podej cia do polityki wobec krajów 
s siaduj cych konieczne by y daleko id ce zmiany w organizacji finansowania 
polityki. Uznano, i  dla skutecznej realizacji celów, do jakich powo ano EPS, 
niezb dne b dzie zastosowanie bardziej efektywnych instrumentów finansowych. 
Do czasu wprowadzenia EPS w 2004 roku, UE prowadzi a odr bne polityki wobec 
poszczególnych obszarów regionalnych, stosuj c jednocze nie zró nicowane 
mechanizmy ich finansowania. Nawet po formalnym wej ciu w ycie EPS nie 
zdecydowano si  na natychmiastowe zastosowanie jednolitego instrumentu 
finansowego. Sta o si  tak dopiero w 2007 roku, kiedy UE zacz a realizowa  
now  perspektyw  finansow  przewidzian  na lata 2007-2013. 

W latach 2007–2013 w EPS podstawowym instrumentem zosta  Europejski 
Instrument S siedztwa i Partnerstwa (EISP) (ang. European Neighbourhood and 
Partnership Instrument) (Rozporz dzenie 1638/2006/WE), który zast pi  programy 
pomocy technicznej TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of 
Independent States) – s siedzi za granic  wschodni  oraz program MEDA (Euro-
Mediterranean Partnership) – s siedzi za granic  po udniow , PHARE (Poland and 
Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) i inne. EISP by  
skierowany do pa stw wschodniego wymiaru EPS, w tym równie  do Ukrainy. 
Oferowa  wspó finansowanie procesów wzmacniania zarz dzania i sprawiedli-
wego rozwoju gospodarczego oraz spo ecznego. EISP wspiera  równie  wspó p-
rac  transgraniczn  i transregionaln  oraz stopniow  integracj  gospodarcz  
pa stw beneficjentów z UE. 

Bud et EISP w perspektywie 2007-2013 latach wynosi 11,18 mld EUR. 
W latach 2007–2010 oko o 70% rodków finansowych by o kierowanych na 
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po udnie, za  30% by o przeznaczone na dzia anie we wschodnim wymiarze 
EPS. Uwzgl dniaj c dodatkowe rodki finansowe dla wschodnich s siadów, 
nierównowaga finansowa pomi dzy wschodnim i po udniowym wymiarem 
zmniejszy a si . W latach 2011-2013 oko o 63% rodków finansowych w 
ramach programów krajowych i regionalnych EISP jest przeznaczonych na 
po udniowy wymiar, za  37% na wschodnich s siadów (Europejska Polityka 
S siedztwa…). 

Kluczowe wsparcie EISP realizowane jest w nast puj cych obszarach 
(Rozporz dzenie 1638/2006/WE):  

 wspó praca transgraniczna, zrównowa ony rozwój ekonomiczno-
spo eczny i rodowiskowy w regionach przygranicznych, 

 bezpieczny system zarz dzania granicami, 
 wspó praca w dziedzinie sprawiedliwo ci, spraw wewn trznych, 

prewencji, walki z terroryzmem i zorganizowan  przest pczo ci , 
 promowanie dialogu politycznego, reform oraz wzmocnienie instytucji 

krajowych i innych odpowiedzialnych za wspó dzia anie i wdra anie 
wspólnych przedsi wzi , 

 promowanie wspó pracy UE z krajami partnerskimi w zakresie sfery 
B+R i innowacyjno ci, w tym wspó praca w szkolnictwie wy szym, wymiana 
naukowców i studentów,  

 ochrona rodowiska i zarz dzanie zasobami naturalnymi, 
 promowanie rozwoju spo ecznego, ochrony socjalnej, równo ci praw 

m czyzn i kobiet, ochrona praw cz owieka, fundamentalnych wolno ci i 
procesu demokratyzacji,  

 wspieranie polityk promuj cych zdrowie, edukacj  i kultur . 
Z przedstawionego zestawienia wynika, e mo liwo ci wykorzystania 

rodków s  szerokie i tylko od zainteresowanych stron zale y na jakie cele 
zostan  wydatkowane. Bazuj c na w asnych priorytetach, po uzgodnieniu ich 
w ramach Planów Dzia ania, przyznane fundusze finansuj  konkretne projekty 
realizuj c cele, do jakich powo any zosta  EISP. W EISP zawarte zosta y nowe 
elementy i narz dzia, sprzyjaj ce osi ganiu celów EPS: 1) komponent 
wspó pracy ponadgranicznej (ang. Crossborder Cooperation Component); 2) 
u atwienie rz dowe (ang. Governance Facility); 3) inicjatywa Twinning; 4) 
pomoc techniczna i wymiana informacji TAIEX (ang. Technical Assistance 
and Information Exchange). 
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W ramach wspó pracy ponadgranicznej przyznane zosta o finansowanie 
tzw. wspólnych programów, cz ce regiony pa stw cz onkowskich UE i 
partnerskich, które maj  wspóln  granic . G ównymi cechami w/w programów 
s  wspólne instytucje zarz dzaj ce, wspólny bud et, ramy prawne i regu y 
wdra ania. W celu ich realizacji przyj te zosta y takie zasady, jak: wieloletnie 
programowanie, partnerstwo i wspó finansowanie.  

Strategia wspó pracy ponadgranicznej (ang. Crossborder Cooperation 
Strategy) wyznacza nast puj ce podstawowe cele (European Neighbourhood 
and Partnership Instrument…): 

1) promowanie rozwoju spo eczno-gospodarczego na obszarach 
przygranicznych, 

2) wskazywanie wspólnych wyzwa , 
3) zapewnienie efektywnych i bezpiecznych granic, 
4) promowanie wspó pracy mi dzyludzkiej. 
Cele te realizowane s  przez trzy typy programów: l dowe (ang. land 

border), morskie (ang. sea basin) i nadmorskie (ang. sea crossing). W 
perspektywie finansowej 2007-2013 Ukraina uczestniczy a w trzech programach 
l dowych: Polska-Bia oru -Ukraina – 186,201 mln EUR, W gry-S owacja-
Rumunia-Ukraina – 68,638 mln EUR, Rumunia-Mo dawia-Ukraina – 126,718 mln 
EUR oraz w jednym programie morskim: Morze Czarne – 17,306 mln EUR.  

Jedynym wspólnym programem transgranicznym w ramach EPS dla 
obu pa stw – Polski i Ukrainy – jest Program Wspó pracy Transgranicznej 
Polska-Bia oru -Ukraina, który b dzie kontynuowany w latach 2014-2020.  

Ogólna warto  rodków dost pnych dla Ukrainy na lata 2007-2013 
wynosi a 2,7 mld EUR. Ukraina jest stosunkowo du ym udzia owcem w 
podziale rodków EISP. Do podobnych wniosków mo na doj  analizuj c inne 
zagadnienia np. projekty, w których uczestniczy a Ukraina. Projekty w ramach 
wspó pracy transgranicznej obejmuj  najwi ksze rodki finansowe. Ukraina 
uczestniczy we wszystkich edycjach tematycznych: s  to tematy gospodarcze, 
spo eczne, kulturowe, a nade wszystko transgraniczne i euroregionalne.  

Z pocz tkiem 2014 roku rozpocz  funkcjonowanie jako ciowo nowy 
instrument finansowania EPS – Europejski Instrument S siedztwa (EIS) (ang. 
European Neighbourhood Instrument) (Rozporz dzenie 1467/2011/SEK), z 
którego finansowana b dzie wi kszo  wsparcia dla krajów partnerskich, 
g ównie poprzez programy bilateralne, regionalne oraz ponadgraniczne. W 
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ramach Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014–2020 Komisja 
Europejska zaproponowa a zwi kszenie o 50% rodków na EPS. Finansowa 
kwota referencyjna na potrzeby wdra ania rozporz dzenia w sprawie EIS w 
okresie 2014–2020 wyniesie ok. 18 mld EUR. 

Kreowanie agendy europejskiej oraz wp ywanie na ni  wydaje si  jedn  
z mocniejszych stron Polski, pa stwa, dzi ki dyplomacji kt rego zosta o 
zapocz tkowane Partnerstwo Wschodnie (PW) – program okre laj cy wymiar 
wschodni polityki EPS. Dzi ki niemu Ukraina dosta a mo liwo  bezpo rednio 
uczestniczy  w yciu Europy. Nale y zauwa y , e dzi ki wysi kom Polski, 
sprawy wspierania europeizacji Ukrainy sta y si  cz ci  unijnej agendy, a 
wówczas PW – narz dziem europeizacji. Efektywn  jest równie  umiej tno  
Polski «przyci gni cia» innych krajów cz onkowskich do poparcia i 
wspó dzia ania na rzecz europeizacji Ukrainy. W tym kierunku nale a oby 
podkre li  rol  krajów Grupy Wyszehradzkiej, które zaanga owa y si  
aktywniej we wspieranie organizacji pozarz dowych, programy stypendialne 
dla studentów oraz tworzenie niezale nych mediów.  

Dokonuj c kwerendy prac i artyku ów naukowych, mo na zauwa y , e 
obszary wp ywu europeizacji na Ukrainie dotycz  wielu zagadnie , które 
zosta y okre lone w ramach EPS, a m.in. w ramach priorytetów programów 
wspó pracy trangranicznej. Przecie  od tego, jaka sytuacja zostanie 
wybudowana w regionach przygranicznych zale y i ogólny poziom 
wspó pracy mi dzynarodowej dla pa stw s siaduj cych. Dokonuj c 
identyfikacji i strukturalizacji wymiarów europeizacji, nale a oby zwróci  
uwag  na zachodz ce zmiany w yciu politycznym, prawnym, socjologicznym 
i instytucjonalnym Ukrainy. Zmiany te s  spowodowane przez presj  
adaptacyjn  wywieran  przez UE, zw aszcza po podpisaniu Umowy 
Stowarzyszeniowej Ukrainy z UE. W czasie obecnym europeizacja dla 
Ukrai ców przez uczestnictwo w programach i projektach UE, staje si  stylem 
ycia poprzez wprowadzenie i przejmowanie zwyczajów europejskich. Warto 

podkre li  rosn cy proces umi dzynarodowienia przedsi biorstw w skali 
europejskiej poprzez ich ekspansj  na rynki krajów UE, co raz wi ksze 
zaufanie do partii politycznych promuj cych warto ci europejskie, stopniow  
konwergencj  prawa ukrai skiego z prawem wspólnotowym. 

Do wiadczenia historyczne pokaza y, e najskuteczniejszym mechaniz-
mem zmian w procesie europeizacji pa stw ubiegaj cych si  o cz onkostwo 
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by a perspektywa integracji. Niestety, nawet w d ugiej perspektywie UE nie 
jest w stanie zaoferowa  cz onkostwa pa stwom EPS. Nale y zaznaczy , e 
cz onkowie UE nie mog  dopu ci , by na jej wschodnich granicach rozci ga  
si  obszar ubóstwa, niepokojów spo ecznych i niestabilno ci, zwany tzw. 
«szar  stref  bezpiecze stw ». Pa stwa te winny wspiera  pa stwa Europy 
Wschodniej. Konieczno  przemian w pa stwach Europy Wschodniej, a m.in. 
na Ukrainie, le y w interesie zarówno ich samych, jak i ca ej UE. 

Niew tpliwie powodzenie Umowy o pog bionej strefie wolnego handlu 
b dzie sprawdzianem dla UE i Ukrainy, gdy  rezultaty poka  na ile pa stwa 
cz onkowskie UE s  zainteresowane wspó prac  z Ukrain  i wspieraniem 
przemian w tym kraju, a na ile zale y im jedynie na promowaniu w asnych 
interesów. Z kolei dla Ukrainy by by to sprawdzian dojrza o ci do pog bionej 
wspó pracy z partnerem europejskim oraz gotowo ci do przej cia od 
wielokrotnie powtarzanych deklaracji do konkretnych dzia a , jakimi s  
modernizacja i europeizacja pa stwa. Ukraina nie jest jednak w stanie sprosta  
wyzwaniom bez finansowego wsparcia ze strony UE, gdy  koszty niezb dnych 
reform s  ogromne (Soja, 15.07.2015, s. 1). 

Reasumuj c, na postawie przedstawionych rozwa a  mo na stwierdzi , 
e EPS nie powsta a jednak ex nihilo, a sta a si  wynikiem dotychczasowego 

rozwoju stosunków mi dzy UE a pa stwami obecnie zaliczanymi do kategorii 
s siadów. D ugotrwa ym efektem, który powsta  w wyniku oddzia ywania EPS 
jest europeizacja pa stw partnerskich. Wspólne granice ukrai sko-unijne w 
postaci Polski, wyra nie okre li y przysz y rozwój europeizacji dla Ukrainy. 
Rozwi zuj c wspólne problemy spo eczne i gospodarcze w ramach wspó pracy 
transgranicznej EPS, ukrai skie spo ecze stwo aktywnie wprowadza w ycie 
za pomoc  reform europejskich, standardów, norm i zwyczajów.  
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Ma gorzata Szustek-Janowska 

ROLA SAMORZ DU DORADCÓW PODATKOWYCH W 
KSZTA TOWANIU I REALIZACJI POLITYKI PODATKOWEJ 
PA STWA W OKRESIE TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ. 

WNIOSKI Z POLSKICH DO WIADCZE  PO 1989 ROKU I 
REKOMENDACJE DLA UKRAINY 

 -  

    
     

      
 .  

       
1989      

Wprowadzenie. Pobór danin publicznych jest w a ciwy ka demu 
pa stwu. Dla nowoczesnego i dobrze funkcjonuj cego pa stwa istotne jest, jak 
zorganizowa  sprawnie system poboru podatków, ce , op at. Ten system 
powinien z jednej strony zapewni  pa stwu nale yte dochody, adekwatne np. 
do obrotu gospodarczego. Z drugiej strony pobór podatków powinien by  tak 
zorganizowany, aby obci enia publiczne by y sprawiedliwie i proporcjonalnie 
roz o one pomi dzy obywateli i podmioty ycia publicznego, które maj  status 
podatnika. W stosunkach podatkowych z jednej strony jest pa stwo71, a z 
drugiej podatnicy, czyli obywatele i podmioty, które oni tworz . Do poboru 
danin publicznych powo ane s  s u by skarbowe. Egzekucja danin publicznych 
nierzadko wywo uje napi cia, a czasem nawet konflikty pomi dzy instytucjami 
reprezentuj cymi pa stwo a obywatelami. To zjawisko jest znane od czasów 
staro ytnych. Poborca podatkowy nawet w Biblii jest postaci  negatywn .  

                                                             
71 Podatki s  pa stwowe i samorz dowe. W teoretycznym rozumieniu stron  w 

stosunkach podatkowych jest pa stwo, zarówno w jednym jak i drugim przypadku. 
Samorz d mo e pobiera  podatki, poniewa  pa stwo w ramach decentralizacji podzieli o si  
poborem danin publicznych z podmiotami, którym przekaza o cz  w adzy publicznej, tj. z 
samorz dami terytorialnymi. Jednak e to pa stwo decyduje ile w adzy przeka e 
okre lonemu samorz dowi, w tym ile i w jakiej formie b dzie tam w adztwa podatkowego. 
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Wspó cze nie pojawi  si  doradca podatkowy – zawód stosunkowo 
nowy, którego zasadniczym celem jest swoiste po rednictwo pomi dzy 
pa stwem a obywatelem w sprawach podatkowych. Doradca podatkowy jako 
czynnik fachowy wyst puje w stosunkach podatkowych, reprezentuj c interesy 
podatnika. Chcia oby si  powiedzie  j zykiem wspó czesnego PR, e 
zadaniem doradców jest uczynienie przyjaznej relacji pomi dzy pa stwem i 
podatnikiem. O ile nie budzi wi kszych dyskusji i nie ulega w tpliwo ci rola 
doradcy podatkowego w obronie interesów podatnika, to wydaje si  nie do 
pogodzenia w stosunkach podatkowych wyst powanie przez doradców 
podatkowych w roli obro ców interesu publicznego uosabianego przez 
pa stwo. Czy wi c doradcy podatkowi mog  odgrywa  jak  istotn  rol  w 
kszta towaniu i realizacji polityki podatkowej pa stwa, a ju  szczególnie w 
okresie transformacji gospodarczej, czyli w czasie gdy system podatkowy jest 
w przebudowie? Przede wszystkim trzeba zastrzec, e nie chodzi tu o 
odegranie jakiej  roli przez doradców podatkowych w sensie jednostkowym, 
czy grupowym. W polityce podatkowej pa stwa mo e spe nia  wa ne zadania 
samorz d zawodowy doradców podatkowych, jako organizacja zrzeszaj ca 
ogó  uprawiaj cych t  profesj . KIDP b d ca samorz dem zawodowym skupia 
ogromny potencja  kadrowy w zakresie problematyki podatkowej. S  to 
praktycy. Ten potencja  poza s u b  podatnikom, mo e by  tak e 
wykorzystany dla dobra publicznego. Doradcy podatkowi jako czynnik 
fachowy znakomicie nadaj  si  do realizacji polityki podatkowej. 
Dodatkowym walorem jest to, e zarówno zawód doradcy podatkowego, jak i 
samorz d tej profesji jest stosunkowo m ody i tym samym na dorobku72. Dla 
rozwoju i ugruntowania swojej pozycji w yciu publicznym potrzebuj  nie 
tylko dobrych relacji z obywatelami, ale tak e szerokich kontaktów z organami 
w adzy pa stwowej. Istotne jest w jaki sposób, w jakiej formie doradcy 
podatkowi stanowi cy to trzecie ogniwo w stosunkach podatkowych, mog  
uczestniczy  w kszta towaniu i realizacji polityki podatkowej pa stwa. 

                                                             
72 Dotychczas samorz d doradców podatkowych rzadko by  przedmiotem bada  i 

refleksja naukowa jest w tym zakresie skromna. Do najciekawszych publikacji mo na 
zaliczy  opracowanie pod redakcj  Jadwigi Glumi skiej-Pawlic i ksi k  Ireny Sobieskiej – 
Doradca podatkowy. Ta tematyka cieszy a si  wi kszym zainteresowaniem publicystyki 
prawniczej i ekonomicznej.  
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Samorz d doradców podatkowych mo e wp ywa  na kszta t polityki 
podatkowej pa stwa przede wszystkim poprzez instytucje opiniowania, 
konsultowania i jako organ doradczy tych podmiotów, które t  polityk  tworz . 
Za  rola samorz du doradców podatkowych w realizacji polityki podatkowej 
pa stwa wyk ada si  w dzia alno ci zawodowej doradców. Z uwagi na to, e 
samorz d doradców podatkowych jest organizacj  zrzeszaj c  ogó  doradców 
podatkowych – tj. osoby uprawiaj ce zawód, który przedmiotowo zajmuje si  
realizacj  danin publicznych w aspekcie prawnym – korporacja ta stanowi 
reprezentacj  czynnika najbardziej fachowego w tym przedmiocie. Samorz d 
okre laj c standardy zawodowe i etyczne doradców podatkowych kszta tuje 
instrumenty realizacji polityki podatkowej. Istotn  rol  odgrywa tu ca a 
dzia alno  samorz du maj ca na celu utrzymanie poziomu merytorycznego 
czynno ci zawodowych wykonywanych przez doradców podatkowych. 
Samorz d mo e to egzekwowa  poprzez wp ywanie na poziom egzaminu 
zawodowego na doradc  podatkowego, a nast pnie mo e wspiera  cz onków 
swojej korporacji w ustawicznym doskonaleniu wiedzy i umiej tno ci poprzez 
ca y rozwini ty system szkole . Najpowa niejszym instrumentem, którym 
dysponuje samorz d wobec doradców podatkowych w zakresie wykonywania 
czynno ci zawodowych jest odpowiedzialno  dyscyplinarna przed s dem 
korporacyjnym. Doradcy podatkowi ponosz  odpowiedzialno  dyscyplinarn  za: 

- «za niewykonywanie lub nienale yte wykonywanie obowi zków 
zawodowych okre lonych prawem», 

- «za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej», 
- za «nieprzestrzeganie obowi zków» okre lonych ustaw  o doradztwie 

podatkowym, 
- za «wykonywanie czynno ci doradztwa podatkowego z naruszeniem 

zasad» okre lonych w wy ej wymienionej ustawie, 
- za «niedope nienie obowi zku zawarcia umowy ubezpieczenia» 

wymaganego ustaw , 
- za wykonywanie doradztwa podatkowego wbrew przepisom ustawy o 

doradztwie podatkowym (Dz.U. 1996 nr 102, poz. 475, art. 64 ust. 1;  Statut 
Krajowej…, par. 35-41). 

Budowa nowoczesnego pa stwa opiera si  wspó cze nie na 
rozbudowanym systemie samorz dowym. Jego istotnym elementem s  
samorz dy zawodowe. Jeden z takich samorz dów zosta  stworzony przez 
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doradców podatkowych. Jak zosta o zaznaczone – jest to grupa zawodowa 
stosunkowo m oda. Wcze niej sprawami podatkowymi zajmowali si  prawnicy 
b d cy adwokatami, radcami prawnymi. Tworzenie nowoczesnego systemu 
podatkowego niejako wymusi o wyodr bnienie si  tej specjalizacji w ród 
prawników i ekonomistów. Poza pa stwowym aparatem urz dniczym, doradcy 
podatkowi s  t  grup , o której mo na powiedzie , e s  czynnikiem 
fachowym w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego. O ile kadry 
urz dów skarbowych reprezentuj  interesy pa stwa, to doradcy podatkowi w 
post powaniu podatkowym reprezentuj  przede wszystkim interesy obywatela. 

Celem tego artyku u jest przedstawienie w jaki sposób, jakimi 
instrumentami samorz d doradców podatkowych mo e wp ywa  na kszta t i 
realizacj  polityki podatkowej pa stwa, jakie cechy powinien mie  taki 
samorz d zawodowy, eby w swojej dzia alno ci w a ciwie równowa y  
interes podatnika i interes publiczny. Bilansuj c w tym przedmiocie dorobek 
KIDP, wa ne jest by wskaza , w jakim zakresie do wiadczenia tego polskiego 
samorz du zawodowego mog  by  przydatne w procesie reformowania 
pa stwa na Ukrainie, w tym na ile mo e je wykorzysta  ukrai ska organizacja 
doradców podatkowych. Polski system podatkowy budowany przez wier  
wieku III RP trudno uzna  za w pe ni modelowy, jednak e jest to du e pole 
do wiadcze . 

Wspó praca organizacji doradców podatkowych Polski i Ukrainy  
Ukrai ski system podatkowy ma opini  rozdrobnionego. Poza takimi 

podatkami  jak  CIT,  PIT,  VAT,  jest  jeszcze  wiele  innych.  To  rozdrobnienie  –  
ale jak si  zdaje – tak e inne czynniki powoduj  brak dostatecznego przep ywu 
informacji pomi dzy poszczególnymi elementami tego systemu. Przebudowa 
systemu podatkowego na Ukrainie zmierza w kierunku nowoczesno ci. Jako 
przyk ad mo e pos u y  to, e ukrai ski odpowiednik naszej ordynacji 
podatkowej powsta  z wykorzystaniem najlepszych wzorców 
mi dzynarodowych. Jednak e reforma systemu podatkowego to – rzecz jasna – 
nie tylko nowe podstawy prawne, ale tak e adekwatna do tego administracja 
skarbowa, na któr  sk adaj  si  struktury i kadry. Z tych trzech elementów: 
stworzenie podstaw prawnych, zbudowanie struktur administracyjnych i 
wyszkolenie kadr, ten ostatni element wydaje si  najtrudniejszy, a z ca  
pewno ci  jest najwi ksz  inwestycj . Ukrai ski system podatkowy wymaga 
nadal gruntownej przebudowy. Poza sprawami zwi zanymi z problemami 
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stricte podatkowymi, wielkim wyzwaniem jest korupcja w organach 
podatkowych. 

KIDP od kilku lat wspó pracuje z Wszechukrai sk  Organizacj  Spo eczn  
Stowarzyszenie Doradców Podatkowych Ukrainy. Pomimo, e jest to samorz d 
dopiero kszta tuj cy si , to ma aspiracje aktywnie uczestniczy  w budowaniu 
nowego modelu pa stwa, w tym próbuje wywiera  wp yw na kszta t systemu 
podatkowego Ukrainy oraz ramy systemu ubezpiecze  spo ecznych. Pierwsze 
kontakty pomi dzy samorz dem polskich doradców podatkowych i ukrai sk  
organizacj  zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym pojawi y si  w 
2012 roku73 (Uchwa a nr 177/2012 Krajowej…). Intensywniejsz  wspó prac  
KIDP w Polsce nawi za a z ukrai skim zrzeszeniem doradców podatkowych w 
2014 roku. Porozumienie z Izb  Doradców Podatkowych Ukrainy z maja 2014 
roku dotyczy o wspó pracy w zakresie reformy systemu podatkowego oraz 
rozwoju instytucji doradztwa podatkowego.  

Dla ukrai skiej organizacji doradców podatkowych interesuj ce s  
polskie do wiadczenia w zakresie budowy struktur korporacji samorz dowej, 
dotycz ce jej funkcjonowania, zasad przynale no ci do korporacji i regu  
zwi zanych z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. W tym katalogu 
problemów, które dotychczas wyp yn y w kontaktach dwustronnych 
samorz du zawodowego prawie nie pojawia y si  problemy zwi zane z 
funkcjonowaniem systemu podatkowego z pozycji interesów pa stwa. 
Ukrai scy doradcy podatkowi s  zainteresowani polskimi do wiadczeniami w 
zakresie tak e tej dzia alno ci samorz du doradców podatkowych, która 
zwi zana jest z relacj  naszego samorz du z organami pa stwa. Istotne jest, co 
z polskich do wiadcze  w tym zakresie mo e by  przydatne na Ukrainie. 

Z dokumentów sygnowanych przez organy KIDP wynika, e polski 
samorz d doradców podatkowych koncentruje si  we wspó pracy 
mi dzynarodowej przede wszystkim na «wzajemnej wymianie do wiadcze  i 
dorobku w zakresie propagowania zawodu doradcy podatkowego, w 
szczególno ci w ród przedsi biorców» [oraz na] «podejmowaniu wspólnych 
inicjatyw na rzecz rozwoju doradztwa podatkowego» (Plan dzia ania Komisji 
Wspó pracy…) na terenie obydwu pa stw. Wspó praca ta jest realizowana 
przez projekty edukacyjne w formie kursów, szkole , konferencji i 

                                                             
73 np. obwód lwowski i oddzia  podkarpacki.  
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seminariów. Za  problematyka dotycz ca wp ywu samorz du doradców na 
polityk  podatkow  pa stwa to dla polskiego samorz du doradców 
podatkowych nowy obszar do wymiany do wiadcze  na polu 
mi dzynarodowym.  

W ramach wspó pracy polsko-ukrai skiej Ministerstwo Finansów 
prowadzi na Ukrainie szereg dzia a  w zakresie polityki fiskalnej. Powo ano 
pe nomocnika rz du do spraw wsparcia reform na Ukrainie. Istotna jest 
wspó praca dotycz ca reformy systemu poboru podatków i poboru ce . Jednym 
z dzia a  na rzecz transformacji systemu fiskalnego jest kompleksowa reforma 
systemu celnego. Wa ne jest eby skutecznie zapobiega  nielegalnym 
przep ywom finansowym. Polska jest zainteresowana w naprawie systemu 
gospodarczego Ukrainy nie tylko z perspektywy rozwoju relacji tego pa stwa z 
Uni  Europejsk  (UE). Równie wa na jest stabilizacja obrotu gospodarczego z 
punktu widzenia bezpo rednich interesów Polski, jako s siada Ukrainy i 
kontrahenta w interesach. W ostatnim czasie zintensyfikowano wspó prac  w 
zakresie ce . Dotyczy to zintegrowanego systemu informatycznego, a tak e 
stosowania dobrych praktyk, zarówno po stronie polskiej jak i ukrai skiej. 

Rola i znaczenie samorz du doradców podatkowych w Polsce w 
kszta towaniu polityki podatkowej pa stwa w okresie transformacji 
systemowej – próba bilansu 

Samorz d doradców podatkowych w Polsce powsta  i ukszta towa  si  
w okresie wielkiej popularno ci samorz dów zawodowych. Szczególnie w 
latach dziewi dziesi tych by o wiele zawodów, które chcia y by  urz dzone 
korporacyjne. Samorz dy zawodowe nie tylko by y popularne, lecz zyska y 
tak e szczególn  pozycj  konstytucyjn . Spo ród samorz dów specjalnych 
tylko samorz dy zawodowe zosta y wymienione imiennie i ich po o enie 
opisane zosta o w artykule 17 ust. 1 (Dz.U. nr 78, poz. 483, art. 17). Swoista 
moda na korporacjonizm zawodowy w latach dziewi dziesi tych 
spowodowa a, e przy urz dzaniu samorz dów specjalnych zosta y bardzo 
mocno wyeksponowane interesy partykularne rodowisk obj tych 
samorz dem, za  dobro ogó u i interes publiczny zosta y zepchni te, a w 
niektórych obszarach wprost zmarginalizowane. W zakresie równowagi 
pomi dzy interesami partykularnymi samorz dów specjalnych, a interesem 
ogó u, dobrem publicznym i interesem pa stwa – polskie do wiadczenia mog  
by  wzorem do na ladowania dla Ukrainy tylko w niewielkim zakresie. 
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W Polsce istotn  rol  w kszta towaniu si  samorz du doradców 
podatkowych odegra  minister finansów jako organ nadzoruj cy dla tego 
samorz du i z drugiej strony jako organ pa stwa zajmuj cy si  przedmiotowo 
dzia alno ci  pa stwa w zakresie podatków. Relacje pomi dzy ministrem 
finansów, a samorz dem doradców podatkowych by y meandryczne, w tym 
pojawia y si  te  napi cia, takie jak np. kontrowersje w sprawie zwo ania przez 
ministra pierwszego zjazdu za o ycielskiego organizacji samorz du. Struktury 
samorz du zosta y utworzone w 2002 roku, a wi c dopiero po pi ciu latach od 
wej cia w ycie Ustawy o doradztwie podatkowym (1997 rok). Na przestrzeni 
tych parunastu lat funkcjonowania samorz du trudno by oby powiedzie , e 
wypracowano wzorcowy model wspó dzia ania z pa stwem. Jednak e z 
polskich do wiadcze  wyra nie wida  jakich b dów nale a oby unika . Od 
czynnika pa stwowego zale y niezwykle wiele w kszta towaniu modelu 
samorz du zawodowego. Dla dobrego funkcjonowania samorz du, czynnik 
pa stwowy powinien mie  wol  podzielenia si  w adz  z organizacj  
stworzon  przez okre lone rodowisko zawodowe. W zale no ci od tego w 
jakiej kondycji i stanie organizacyjnym jest zrzeszenie doradców 
podatkowych, w takim kszta tuje si  jego zakres zada  i kompetencji. 
Pocz tkuj ca organizacja nie powinna dosta  szerokich uprawnie  w tak 
wra liwym dla pa stwa obszarze jak polityka podatkowa. Decentralizacja 
pa stwa w zakresie polityki podatkowej powinna by  wyj tkowo ostro na. 

Dotychczas samorz d polskich doradców podatkowych w budowaniu 
relacji z czynnikiem pa stwowym ma umiarkowane osi gni cia. Kilka 
uwarunkowa  spowodowa o, e samorz d doradców podatkowych nie 
wykorzystywa  w pe ni swojego potencja u w p aszczy nie wspó pracy z 
organami pa stwa. W III RP nast pi o – generalnie ujmuj c – ukierunkowanie 
samorz dów zawodowych na interes partykularny grupowy i tym samym nieco 
zmarginalizowano interes publiczny i dobro wspólne. Samorz dy zawodowe 
nierzadko zbli y y si  charakterem swojej dzia alno ci do zwi zków 
zawodowych. Swoiste upodobnianie si  do zwi zków dotkn o nawet te 
korporacje samorz du zawodowego, które nie maj  tradycji zrzeszania si  w 
zwi zkach zawodowych (np. adwokaci). 

Po 1989 roku w polskich elitach popularne by o krytykowanie, a czasem 
nawet negowanie pa stwa. Postawy opozycji wobec pa stwa mia y pozytywn  
konotacj  spo eczn . Tym sposobem niejako przy okazji, rozpowszechni o si  
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my lenie antypa stwowe. W przestrzeni publicznej pa stwo cz sto 
postrzegano jako uosobienie z a, jako podmiot dzia aj cy na szkod  obywateli, 
jako twór, który nale y ograniczy  do minimum. W tej atmosferze pa stwo nie 
by o postrzegane jako po yteczny partner we wspó pracy z zrzeszeniami 
obywatelskimi, w tym z samorz dami zawodowymi. Dlatego te  samorz dy 
zawodowe z atwo ci  przyjmowa y strategi  ograniczania zada  i funkcji 
pa stwa. To co pa stwowe jawi o si  jako ród o wszelkiego z a, za  to co 
obywatelskie postrzegano jako po yteczne i pozytywne z natury swojej. Takie 
uj cie ycia publicznego spowodowa o, e samorz dy zawodowe w latach 
dziewi dziesi tych XX wieku nie zabiega y specjalnie o zbudowanie 
szerokich, wielop aszczyznowych i zinstytucjonalizowanych relacji z organami 
pa stwa. Samorz dy mia y zast powa  pa stwo. Taka wizja korporacyjnej 
Rzeczypospolitej z perspektywy wier wiecza III RP wydaje si  nietrafiona i 
tych b dów Ukraina nie powinna powtarza . Konkluzj  w tym zakresie z 
polskich do wiadcze  by oby poszukiwanie takiego modelu samorz du 
doradców podatkowych na Ukrainie, który mia by szerokie i silne relacje z 
organami pa stwa, lecz z drugiej strony takie, które nie narusza yby autonomii 
korporacji doradców podatkowych. 

Samorz d doradców podatkowych w Polsce – jak zosta o ju  wcze niej 
podkre lone – jest nastawiony przede wszystkim na wewn trzne potrzeby 
rodowiska. Interes korporacyjny jest mocno podkre lany niemal wsz dzie. W 

ustawowym katalogu zada  Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) 
tak e dominuj  kompetencje zwi zane z funkcjonowaniem korporacji. Spo ród 
wymienionych w ustawie zada  dla tego organu do relacji z pa stwem odnosi 
si  jedynie «opiniowanie projektów ustaw i rozporz dze  dotycz cych prawa 
podatkowego i przedstawianie wniosków w tym zakresie» (Dz.U. nr 102, poz. 
475, art. 56 ust. 2). W przypadku tak lakonicznego uregulowania prawnego 
szczególnie istotna jest aktywno  liderów samorz du, którzy kieruj  organami 
statutowymi.  Z drugiej strony równie wa ne jest zapotrzebowanie ze strony 
czynnika pa stwowego na opinie pochodz ce od czynnika fachowego, jakim 
s  doradcy podatkowi zrzeszeni w samorz dzie. W okresie III RP czynnik 
pa stwowy nie wypracowa  modelu wspó dzia ania z samorz dami 
specjalnymi. Starsze korporacje takie jak adwokacka, radców prawnych maj  
znaczne do wiadczenie we wspó pracy z organami pa stwa jeszcze sprzed 
1989 roku. Samorz d doradców podatkowych coraz szerzej dostrzega potrzeb  
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rozwijania swojej aktywno ci w stosunkach z pa stwem i podejmowania 
dzia a  o szerszym charakterze ni  tylko rodowiskowym. Da a temu wyraz 
Jadwiga Glumi ska-Pawlic, pe ni ca od 2014 roku funkcj  przewodnicz cej 
KRDP. W czerwcu 2015 roku przy okazji powo ania Rady Naukowej przy 
KIDP, J. Glumi ska-Pawlic podkre li a, e «tak szacowne gremium [jakim jest 
Rada Naukowa] b dzie ogromnym wsparciem dla dzia a  podejmowanych 
przez samorz d doradców podatkowych na rzecz nie tylko naszego 
rodowiska, ale i ca ego spo ecze stwa. (...)  Ogromna wiedza i autorytet 

wszystkich cz onków rady pozwoli nam na wyst powanie z propozycjami 
poprawy istniej cych ju  rozwi za  i opiniowanie nowych projektów regulacji 
podatkowych do organów w adzy i administracji publicznej, wzmacniaj c tym 
samym nasz g os» (Informacje prasowe…). Ta m oda korporacja dopiero 
uciera sobie model wspó pracy z w adzami pa stwowymi. Je li porównamy 
aktywno  samorz du adwokatów, czy radców prawnych w relacji z organami 
pa stwa, to dotychczasowa dzia alno  samorz du doradców podatkowych 
by a stosunkowo niewielka. 

Dotychczas w Polsce doradcy podatkowi byli ujmowani przede 
wszystkim w aspekcie reprezentowania interesów podatnika. Jest potrzeba 
szerszego spojrzenia na t  grup  zawodow , a co za tym idzie na rol  
samorz du doradców podatkowych w pa stwie. Doradcy podatkowi jako 
czynnik fachowy mog  i powinni odgrywa  istotn  rol  w budowaniu systemu 
podatkowego i polityki podatkowej. Jednak e eby samorz d doradców 
podatkowych – jako reprezentant tej grupy zawodowej – móg  uczestniczy  
w a ciwie w procesach i czynno ciach kszta tuj cych system podatkowy, czy 
szerzej ujmuj c – polityk  podatkow , KIDP musi mie  obszerne i 
zinstytucjonalizowane stosunki z organami w adzy pa stwowej. Dla 
samorz du takiej grupy zawodowej jak doradcy podatkowi wa ne s  relacje z 
nast puj cymi podmiotami reprezentuj cymi czynnik pa stwowy:  

- z Izbami parlamentu, w tym w a ciwymi ich komisjami, 
- z Rad  Ministrów, w tym z Rz dowym Centrum Legislacji, 
- z ministrem finansów, w tym szczególnie z Rad  Konsultacyjn  Prawa 

Podatkowego i Komisj  Kodyfikacyjn  Ogólnego Prawa Podatkowego, 
- z Kancelari  Prezydenta RP. 
Chodzi o to eby KIDP mia a swojego przedstawiciela, przedk ada a 

opinie lub w innej formie wyra a a swoje stanowisko, a nie tylko eby np. do 
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cia  opiniodawczych czy konsultacyjnych byli powo ywani doradcy 
podatkowi.  

Wa ne jest nie tylko to, czy korporacja utrzymuje kontakty z wy ej 
wymienionymi podmiotami, ale przede wszystkim jaka jest forma tych 
kontaktów. Opiniowanie mo e mie  ró ny charakter, status i tym samym 
praktyczne znaczenie. Pod takim mianem jak «opiniowanie projektów aktów 
prawnych» i «przedstawianie wniosków» mo e funkcjonowa  zarówno 
stanowisko maj ce istotny wp yw na przebieg prac legislacyjnych, jak i opinia 
b d ca zwyk ym dekorum.  I  wcale  nie  zawsze  decyduje  o  tym  waga  
merytoryczna czy warto  opinii. Jak e nie rzadko o statusie i zakresie 
wykorzystania opinii decyduje pozycja i presti  podmiotu, który przedstawi  t  
opini . Dlatego te  dla w adz korporacji doradców podatkowych wa na jest 
dba o  o autorytet i dobry wizerunek spo eczny zarówno rodowiska 
zawodowego doradców podatkowych, jak i samego samorz du. Nie bez 
znaczenia pozostaje tak e pozycja korporacji doradców podatkowych w 
systemie samorz dowym. Szczególn  wag  ma umiej tne wspó dzia anie z 
samorz dami zawodów prawniczych i ekonomicznych. Konieczny jest te  
autorytet spo eczny oraz pozycja i uznanie KIDP w rodowisku politycznym, 
prawniczym, ekonomicznym, a tak e w mediach. O ile KIDP prowadzi szerok  
fachow  aktywno  opiniodawcz  np. dla potrzeb ministra finansów74,  to  nie  
ma wielkich osi gni  w dzia alno ci szeroko znanej spo ecznie. A takich 
okoliczno ci nie brakuje, poniewa  materia podatkowa jest popularna przez to, 
e dotyczy prawie ka dego obywatela. Chocia by w ostatnim czasie KIDP 

mia a okazj  da  wiod c  opini  na temat trzeciego pytania z referendum 
prezydenckiego z 6 wrze nia 2015 r., które dotyczy o spraw podatkowych. 
Warto przypomnie  to pytanie: «czy Pani-/Pan jest za wprowadzeniem zasady 
ogólnej rozstrzygania w tpliwo ci co do wyk adni przepisów prawa 
podatkowego na korzy  podatnika» (Dz.U. 2015, poz. 853). Jak si  zdaje – w 
ogóle  nie  by o  opinii  KIDP  w  tym  przedmiocie.  A  na  pewno  nie  ma  jej  
do czonej do wniosku przes anego przez Prezydenta RP do Senatu (75 
posiedzenie Senatu…). Samorz d doradców podatkowych nie wykorzysta  tej 
okazji do presti owego zaistnienia w relacjach z organami w adzy pa stwowej, 

                                                             
74 Doskonale dokumentuj  to materia y zamieszczone na stronie internetowej 

Ministerstwa Finansów. 
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ale przede wszystkim zosta a zmarnowana znakomita okoliczno , eby ten 
samorz d zaistnia  szerzej w wiadomo ci spo ecze stwa. 

Jak si  zdaje – najpowa niejszym instrumentem, którym samorz d 
doradców podatkowych mo e wp ywa  na kszta towanie polityki podatkowej 
pa stwa jest opiniowanie i konsultowanie aktów prawnych oraz aktualnej 
polityki podatkowej. Opiniowanie i konsultowanie zwykle jest uwa ane za 
mi kkie narz dzie wp ywu. Jak zosta o to ju  podkre lone – pozycja opinii, a 
co za tym idzie jej rola i znaczenie mog  by  bardzo ró ne – poczynaj c od 
sytuacji, gdzie opinia nie ma faktycznie istotniejszego znaczenia poza tym, e 
czyni wra enie przeprowadzenia konsultacji spo ecznych, po takie, które maj  
kardynalny wp yw na stan prawny lub proces polityczny. W okresie III RP 
system opiniowania i konsultowania zosta  rozwini ty znacznie. Cia  
opiniodawczych i konsultacyjnych jest bardzo wiele i to dotyczy niemal ka dej 
dziedziny ycia publicznego. Nie nale y przez to rozumie , e proces 
legislacyjny czy procesy decyzyjne zosta y uspo ecznione i g os obywateli, czy 
g os rodowisk fachowych ma istotnie wielkie znaczenie. eby stanowiska 
wyra one w opiniach i konsultacjach mia y swoj  wag , dobrze by by o, aby 
status takich opinii by  okre lony liter  prawa, przynajmniej w zasadniczym 
zarysie. W dzisiejszych czasach wa ne jest te  to, eby takie opinie fachowe, 
jak pochodz ce od samorz dów zawodowych by y popularyzowane w 
spo ecze stwie, oczywi cie w przyst pnej formie. S u y  temu mog  
doskonale strony internetowe, które wspó cze nie s  prowadzone przewa nie 
tylko z my l  o rodowisku fachowym, a nie statystycznym obywatelu. 

Zabiegi o opiniowanie i konsultowanie mog  by  wa nym instrumen-
tem wp ywania na kszta towanie polityki podatkowej, o ile te opinie i 
konsultacje s  wykorzystywane przez podmioty w adzy publicznej. Do tego 
potrzebna jest wola ze strony czynnika pa stwowego i otwarcie na stanowiska 
innych uczestników systemu spo eczno-gospodarczego. Gdy za  nie ma tej 
woli, przydatne jest cho by w ogólnym zakresie unormowanie statusu opinii, 
bo to zabezpiecza j  przed l dowaniem w szufladzie. Takie okre lenie statusu 
opinii i konsultacji jest szczególnie wa ne w okresie przeprowadzania reform, 
gdzie istnieje du a tendencja do dzia a  dora nych, powodowanych 
szczególnymi okoliczno ciami. Wydaje si , e w Polsce przyda oby si  
wzmocnienie statusu opinii i konsultacji, szczególnie tych fachowych. 
Dzia ania w tym kierunku mo na zdecydowanie poleca  Ukrainie w okresie 
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transformacji. W Polsce samorz d doradców podatkowych dopiero toruje sobie 
drog  do szerszego wp ywania na polityk  podatkow . Tym co stanowi ju  
dorobek KIDP w tej materii, samorz d polskich doradców podatkowych mo e 
podzieli  si  z ukrai sk  organizacj  doradców podatkowych. 

Rekomendacje dla Ukrainy 
Wokó  dyskusji na temat reformy ukrai skiego systemu podatkowego, 

w Polsce zgromadzi a si  ju  pewna grupa fachowców. Jednym z takich 
rodowisk jest samorz d doradców podatkowych. Z kr gu korporacji polskich 

doradców podatkowych p yn  pewne wskazówki co do kierunków reform 
systemu podatkowego, lecz przewa nie s  one spojrzeniem z pozycji 
wy cznie rynkowych. Ze rodowiska naukowego – w moim rozumieniu – 
powinna pój  sugestia spojrzenia na ten problem nie tylko z pozycji rynku, 
lecz tak e z punktu widzenia interesu pa stwa. Nierzadko dyskusja na temat 
reformy systemu podatkowego na Ukrainie jest sprowadzana do tego, ile 
powinny wynosi  stawki podatkowe, eby przedsi biorcy je p acili. Jednak e 
istotniejsze wydaje si , jak zreformowa  system podatkowy eby pa stwo 
mia o przychody bud etowe adekwatne do obrotu gospodarczego, szczególnie 
gdy chodzi o du e podmioty gospodarcze. 

Je li samorz d doradców podatkowych Ukrainy mia by odegra  istotn  
rol  w reformowaniu systemu podatkowego – w mojej ocenie – powinien 
d y  do dobrej i do  bliskiej wspó pracy z czynnikiem pa stwowym. W tym 
zakresie potrzebna jest aktywno  znacznie wi ksza ni  dotychczas przejawia  
w tych sprawach polski samorz d doradców podatkowych.  

Istotn  rol  samorz d doradców podatkowych Ukrainy mo e odegra  w 
zakresie funkcjonowania systemu podatkowego, i tym samym realizacji 
polityki podatkowej, przez prowadzenie praktyki w zakresie doradztwa 
podatkowego. Spe ni tak  rol  je li zaistniej  dwa warunki cznie:  

- Samorz d doradców podatkowych Ukrainy b dzie d y  do wysokiego 
poziomu merytorycznego doradców podatkowych,  

- Samorz d doradców podatkowych Ukrainy stworzy mechanizmy 
pozwalaj ce na utrzymanie w ród doradców podatkowych wysokich 
standardów etycznych w zakresie czynno ci zawodowych.  

W tym przedmiocie do wiadczenia polskiego samorz du doradców 
podatkowych mog  by  przydatne w procesie reform na Ukrainie. 
Pocz tkuj ca wspó praca KIDP z organizacj  ukrai sk  powinna by  
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zintensyfikowana i zinstytucjonalizowana. To nie mog  by  tylko okazjonalne 
seminaria czy konferencje. KIDP zrobi a w tym kierunku dopiero pierwszy 
krok i póki co jest on do  enigmatyczny. Podstawy do szerokiej wspó pracy 
polsko-ukrai skiej w sprawach podatków zosta y poczynione chocia by przez 
kszta cenie ukrai skich studentów w Polsce. Niektóre uczelnie prowadzi y 
Kolegia Ukrai skie, na których studiowa a m odzie  z Ukrainy75.   

Jedn  z sugestii dla Ukrainy w sprawie samorz du doradców 
podatkowych jest to, e na czas wielkich reform jest potrzebny samorz d, który 
zrzesza rodowisko o ugruntowanej to samo ci i silnych wi ziach na 
p aszczy nie wykonywanej profesji. W integracj  rodowiska i dba o  o 
to samo  oraz pozycj  zawodow  warto zainwestowa  du  aktywno  
organizacyjn . Taki samorz d da podstaw , z jednej strony do dobrej s u by 
spo ecze stwu przez doradców podatkowych, a z drugiej pozwoli na 
aktywno  korporacji doradców na polu reformowania pa stwa. Istotn  rol  
mo e odegra  tylko organizacja zwarta. Takie eksperymenty jak 
przeprowadzana w Polsce tzw. deregulacja s  nie tylko ryzykowne, ale wprost 
szkodliwe spo ecznie i gospodarczo. Powsta y podstawy prawne, które pod 
pretekstem otwarcia zawodów i stworzenia wielkiej ilo ci nowych miejsc 
pracy, prowadz  do nihilizacji kwalifikacji zawodowych, a tym samym 
zagra aj  bezpiecze stwu obywateli. Mo na mie  tylko nadziej , e w Polsce 
odejdzie si  od koncepcji tzw. deregulacji. Taki postulat mia o mog  wnosi  
doradcy podatkowi, poniewa  przed wej ciem w ycie ustawodawstwa 
deregulacyjnego, korporacja doradców podatkowych mia a opini  otwartej. 
Deregulacja dotyczy nie tylko profesji, które posiadaj  samorz d zawodowy. 
Je li dost p do zawodów kwalifikowanych by  utrudniany przez grupy 
interesów zawodowych, pa stwo mog o temu zjawisku przeciwdzia a  w inny 
sposób. W samorz dach specjalnych znakomicie w tym zakresie mo na by o 
podj  kroki w trybie nadzoru pa stwa nad tymi podmiotami. 

Udzia  korporacji doradców podatkowych w reformowaniu systemu 
podatkowego stawia du e wymagania wobec organizacji samorz dowej 
zarówno pod wzgl dem merytorycznym, etyki zawodowej, jak i w aspekcie 
organizacyjnym. Tworzenie struktur samorz du zawodowego jest trudnym 
procesem samym w sobie. Dzia acze samorz du doradców podatkowych w 
                                                             

75 Autorka sama przez kilka lat prowadzi a zaj cia w takim kolegium na Wydziale 
Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Nauk  pobiera o w tym trybie sporo osób. 
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Polsce z w asnego do wiadczenia wiedz  ile stara , wysi ku i zabiegów 
wymaga o powstanie tego samorz du. Z polskich do wiadcze  na polu 
samorz du zawodowego wynika, e najlepiej sprawdza si  taki model 
organizacyjny, w którym status organizacji samorz du dla danego zawodu 
otrzymuje jedna organizacja. Co prawda, mo e by  taki model samorz du 
zawodowego, w którym s  dwie lub trzy organizacje posiadaj ce status 
samorz du i obywatel uprawiaj cy dany zawód wybiera sobie, do której z tych 
organizacji chce nale e . Zasad  jest tylko to, e musi nale e  do jednej z tych 
organizacji, i mo e by  cz onkiem wy cznie jednej z tych korporacji. Taki 
model organizacyjny samorz du zawodowego pojawia si  niecz sto. Jest 
wybierany przewa nie w pierwszym okresie dzia alno ci okre lonego 
samorz du zawodowego. Z tego modelu mo na korzysta , gdy samorz d 
zawodowy powstaje na bazie kilku dobrowolnych zrzesze  danego zawodu i 
wówczas pojawiaj  si  du e problemy organizacyjne. Takie rozwi zanie ma 
zapewni  swoist  demokracj  dla tych dobrowolnych organizacji i ich 
cz onków. Stosuje si  ten model tak e w sytuacji, gdy liderzy istniej cych ju  
dobrowolnych zrzesze  nie potrafi  si  porozumie  w sprawach zwi zanych z 
tworzeniem jednej organizacji samorz du zawodowego. Przy budowie i 
rozwoju samorz du doradców podatkowych Ukrainie mo na rekomendowa  
taki model organizacyjny, jak przyj to na pocz tku w Polsce, tj. status 
samorz du zawodowego doradców podatkowych ma jedna organizacja i 
przynale no  doradców podatkowych do niej jest obligatoryjna. 

Dla funkcjonowania samorz du zawodowego wa ne jest z jakich róde  
finansowana jest jego dzia alno . Wysoko  rodków materialnych 
pozostaj cych do dyspozycji zarówno struktur regionalnych, jak i 
ogólnopa stwowych warunkuje zakres prowadzonej dzia alno ci. W Polsce 
najistotniejszym ród em finansowania dzia alno ci samorz du doradców 
podatkowych s  sk adki cz onkowskie i op aty (np. od wpisu na list  doradców 
podatkowych).  Te ród a finansowania w ogóle w polskich samorz dach 
zawodowych s  pewnych standardem. Z tego powodu comiesi czne 
powszechne i obligatoryjne sk adki s  stosunkowo wysokie. Co prawda statut 
samorz du doradców podatkowych przewiduje jeszcze darowizny, spadki, 
zapisy i dotacje oraz dochody z pewnego rodzaju dzia alno ci prowadzonej na 
rzecz rodowiska (Dz.U. nr 102, poz. 475, art. 66; Statut Krajowej…, par. 50 
ust. 1), lecz faktycznie te ród a finansowania nale y uzna  za marginalne. W 
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Polsce podmioty sektora spo ecznego maj  jeden doskona y instrument do 
finansowania swojej dzia alno ci statutowej. Jest nim dzia alno  gospodarcza 
prowadzona na uprzywilejowanych zasadach, z której zyski nale y 
przeznacza  na finansowanie dzia alno ci statutowej. Liczne podmioty 
tworzone przez obywateli mog  korzysta  z tej formy gromadzenia rodków 
materialnych na dzia alno  statutow . Taka dzia alno  gospodarcza mo e by  
realizowana w ró nej formie organizacyjno-prawnej, tj. podmiot mo e 
prowadzi  t  dzia alno  sam bezpo rednio lub za po rednictwem udzia ów w 
spó ce lub w spó dzielni. Ustawodawca okre la, które podmioty mog  
korzysta  z tej formy finansowania dzia alno ci. Jednak e póki co, samorz d 
doradców podatkowych nie ma mo liwo ci prawnej korzystania z tego 
instrumentu, wszak ustawa tego nie przewiduje. Zdumiewa  mo e, e 
dotychczas w adze korporacji doradców podatkowych nie podj y skutecznych 
stara  o nowelizacj  ustawy w tym przedmiocie. Poszukiwanie nowych i 
interesuj cych róde  finansowania dzia alno ci statutowej to pole do 
zagospodarowania dla doradców podatkowych i w Polsce dotychczas ma o 
dostrzegano ten problem. 

Mo na odnie  wra enie, e omówione powy ej sposoby finansowania 
dzia alno ci samorz du doradców podatkowych s  problematyk  czysto polsk  
i trudno st d wyprowadzi  jakie  wnioski przydatne dla samorz du doradców 
podatkowych na Ukrainie. Przywo uj c problematyk  materialnych podstaw 
prowadzenia dzia alno ci samorz du, jest potrzeba zwróci  uwag  jak wa ny 
jest to problem, szczególnie w pa stwie o wysokim wska niku korupcji. W 
takich warunkach sk adki i op aty za czynno ci lub wystawiane dokumenty i 
po wiadczenia wydaj  si  by  najlepszym rozwi zaniem w zakresie 
finansowania podmiotów spo ecznych. Problem w tym, e rodki pochodz ce z 
tych róde  s  stosunkowo skromne. Gdzie w takiej sytuacji samorz d 
zawodowy mo e poszukiwa  innych róde  finansowania? Na pewno nie 
powinien by  to sponsoring, darowizny od sektora prywatnego czy szerzej od 
podmiotów gospodarczych, bez wzgl du na rodzaj w asno ci. ród em 
wsparcia materialnego dla korporacji samorz du zawodowego powinien by  
grosz publiczny przekazywany samorz dowi w formie dotacji celowej, 
procentowego odpisu od jakiego  podatku lub jako ród o finansowania zada  
zleconych danemu samorz dowi przez pa stwo. Korzystanie z grosza 
publicznego jest tu instrumentem zabezpieczaj cym w jakiej  mierze 
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korporacje samorz du przed korupcj . W tym zakresie sk adki, op aty oraz 
korzystanie w pewnej formie z pieni dzy podatnika wydaj  si  optymalnym 
rozwi zaniem w warunkach takich jak na Ukrainie. 

Jedna z istotnych relacji pomi dzy samorz dem zawodowym i 
pa stwem wyk ada si  w instytucji nadzoru. W Polsce nadzór nad korporacj  
doradców podatkowych sprawuje minister w a ciwy do spraw finansów 
publicznych. Niewielki jest zakres tego nadzoru. Po 1989 roku w Polsce nie 
by o g bszego zrozumienia dla roli i znaczenia instytucji nadzoru nad 
podmiotami obywatelskimi. W zwi zku z tym rozwi zania w tym przedmiocie 
s  ma o wytrawne. W wiadomo ci spo ecznej nadzór jest ujmowany przede 
wszystkim w kategoriach restrykcyjnych. Wnosi  z tego mo na by wi c, e w 
zakresie nadzoru pa stwowego nad samorz dem doradców podatkowych 
polskie rozwi zania nie mog  by  przydatne dla Ukrainy. Jednak e nawet takie 
do wiadczenia, jak w III RP daj  podstaw  do konkluzji, e dla w a ciwego 
ukszta towania samorz du i nale ytego zabezpieczania interesu publicznego 
nadzór nad samorz dem zawodowym jest konieczny. Im wi ksze kompetencje 
i zadania otrzyma samorz d, tym zakres nadzoru powinien by  wi kszy, 
szczególnie w pocz tkowym okresie dzia ania samorz du. 

Instytucj  nadzoru nad samorz dami zawodowymi uwa am za bardzo 
wa n  i dotychczas w III RP niedocenian , zarówno przez czynnik pa stwowy, 
jak i czynnik spo eczny. Nadzór organu pa stwowego nad tak  korporacj  jak 
samorz d doradców podatkowych jest szczególnie wa ny. Doradcy podatkowi, 
jako pe nomocnicy reprezentuj  interesy podatnika i tym samym s  niejako w 
naturalny sposób nastawieni na interes podatnika, czyli interes indywidualny 
obywatela. Je li samorz d doradców podatkowych ma odegra  wa n  rol  w 
kszta towaniu systemu podatkowego, doradcy podatkowi i tym samym ich 
organizacja zawodowa powinni przesun  swoj  uwag  w stron  interesu 
publicznego. Dla doradców podatkowych i ich samorz du to wielkie 
wyzwanie, jak równowa y  interes indywidualny podatnika i interes 
publiczny. W tym zakresie wielk  rol  mog  odegra  w a ciwie ukszta towane 
stosunki pomi dzy samorz dem doradców podatkowych i czynnikiem 
pa stwowym, czyli w zakresie danin takich jak podatki, c a to w naturalny 
sposób przede wszystkim b dzie minister finansów. By oby dobrze gdyby 
stosunki pomi dzy ministrem finansów i samorz dem doradców podatkowych 
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rozwija  w kilku p aszczyznach, tj. nie tylko nadzoru ministra finansów nad 
korporacj  doradców podatkowych w takim tradycyjnym rozumieniu. 

Gdy stawia si  pytania badawcze o reform  pa stwa na Ukrainie, to 
jednym z zasadniczych problemów jest korupcja. W tym kontek cie istotnym 
zagadnieniem jest naprawa systemu podatkowego na Ukrainie. St d pojawia 
si  pytanie, czy ukrai ski samorz d doradców podatkowych mo e odegra  
znacz c  rol  w likwidacji korupcji? Przede wszystkim ten samorz d musi si  
przygotowa  do zada  na tym odcinku. W tych przygotowaniach pewn  rol  
mo e odegra  zarówno polski minister finansów, jak i KIDP. Polscy doradcy 
podatkowi mogliby podzieli  si  swoimi do wiadczeniami z ukrai skimi 
kolegami po fachu w zakresie dobrych praktyk zwi zanych z poborem danin 
publicznych, takich jak podatki czy c a. Istotne s  tu szkolenia, promowanie 
standardów w zakresie praktyk antykorupcyjnych oraz doradztwo dotycz ce 
rozwi za  prawnych i instytucjonalnych, maj cych na celu reformowanie 
systemu poboru podatków i poboru ce  oraz skuteczne zapobieganie 
nielegalnym przep ywom finansowym. Jednym z takich instrumentów ma by  
– wspomniany ju  wcze niej – zintegrowany system informatyczny, 
pozwalaj cy na to, aby odprawa celna by a zarówno po stronie polskiej, jak i 
ukrai skiej jednolita, wed ug tych samych standardów.  Spowoduje to 
zmniejszenie nieprawid owo ci. Przydatna jest te  wiedza specjalistyczna 
dotycz ca dzia ania organów administracyjnych. W tym zakresie wa ne mog  
by  kontakty polsko-ukrai skie nie tylko na szczeblu administracji rz dowej, 
ale tak e niebagateln  rol  mog  tu odegra  o rodki akademickie, szczególnie 
te w których prowadzone s  badania dotycz ce nowoczesnej administracji 
publicznej. 

Dla popularyzacji dobrych praktyk dotycz cych spraw podatkowych 
interesuj c  form  mog  by  sta e lub aplikacje ukrai skich doradców 
podatkowych w kancelariach doradztwa podatkowego prowadzonych w 
Polsce.  Taki program móg by by  realizowany w aspekcie merytorycznym 
przez KIDP, za  w zakresie organizacyjnym i finansowym przez Ministerstwo 
Finansów.  Szczególnie, e jak podkre la  w jednym z wywiadów wiceminister 
finansów i pe nomocnik rz du ds. wsparcia reform na Ukrainie Artur 
Radziwi , strona polska ze «szczególn  satysfakcj » przyjmuje sytuacj  «gdy 
uda si  sfinansowa  polsk  pomoc dla Ukrainy ze rodków unijnych» (Polski 
doradca…). Takie przedsi wzi cie, z jednej strony pozwoli oby samorz dowi 
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polskich doradców podatkowych realizowa  wspólne projekty z samorz dami 
zawodowymi z innych krajów i wyj  ze swoj  aktywno ci  na p aszczyzn  
mi dzynarodow . Za  z drugiej, w kraju da oby okazj  do rozwijania 
kontaktów i budowania swojej pozycji z organami w adzy pa stwowej. Na 
polu dzia alno ci zwi zanej ze zwalczaniem korupcji u wschodniego s siada, 
polska administracja podejmuje ró ne dzia ania. Na Ukrainie rozpocz to 
starania w celu powo ania specjalnego biura b d cego odpowiednikiem 
naszego Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). W tym zakresie strona 
ukrai ska prowadzi a w Polsce konsultacje. Przebieg wspó pracy w tym 
przedmiocie referowa  w Senacie szef CBA Pawe  Wojtunik (Stenogram 55 
posiedzenia…). Istotne jest, eby w czy  w t  dzia alno  tak e czynnik 
spo eczny, tj. nie tylko fundacje i stowarzyszenia, ale tak e np. samorz dy 
zawodowe, i przenie  to na kontakty po stronie ukrai skiej. W ten sposób 
pozwoli oby to nie tylko na przygotowanie okre lonych grup zawodowych do 
reform pa stwa, ale przede wszystkim stwarza oby okazj  do bezpo redniego 
w czenia tych ludzi do budowy i funkcjonowania nowych struktur na 
Ukrainie. Tacy ukrai scy sta y ci lub aplikanci, którzy odbyliby praktyki w 
Polsce mogliby si  sta  filarami nowoczesnego systemu podatkowego na 
Ukrainie. 
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ROLA MI DZYKULTUROWEJ KOMUNIKACJI PRAWNEJ 
UKRAINY W PRZESTRZENI EUROINTEGRACYJNEJ 

  

    
    

System bezpiecze stwa informacyjnego Ukrainy wymaga realizacji 
niezb dnych przedsi wzi  w celu ochrony ukrai skiej przestrzeni 
informacyjnej. Przestrze  informacyjna sk ada si  z dwóch cz ci – 
zewn trznej (komunikacji mi dzykulturowej) oraz wewn trznej (wewn trz 
kraju). Ich rola jest niezwykle wa na ze wzgl du na suwerenno  informacyjn  
pa stwa oraz jego dalsze post py w procesie eurointegracji. Jednak e rola 
komunikatywna jest znacznie utrudniona w zwi zku z wykorzystywaniem 
rodków medialnych przez ró ne grupy polityczne oraz biznesowe 

(komunikacja wewn trzna) oraz z niedocenianiem idei narodowej na poziomie 
mi dzykulturowym (zewn trzna komunikacja). 

Zarówno pierwsza, jak i druga na razie nie realizuj  interesów 
pa stwowych, poniewa  nie jest wdra ana rola strategiczna komunikacji 
prawnej. A w a nie ona jest powo ana do przeciwstawienia si  wrogiej 



      

 
202 

interwencji informacyjnej, która podwa a autorytet naszego pa stwa w 
wiecie, niszczy wiadomo  spo eczn , wolno  s owa oraz prawo cz owieka 

do otrzymywania sprawiedliwej oraz obiektywnej informacji. Jak 
przeciwdzia a  tej interwencji? 

Wojna informacyjna przeciwko Ukrainie, jako sposób na zniszczenie 
naszej komunikacji prawnej, jest stosunkowo nowym zjawiskiem, elementy 
której s  znane z lat zimnej wojny. Jednak w ca ej historii stanowienia oraz 
rozwoju niepodleg ej Ukrainy nie odbywa a si  ona na tak  skal  oraz nie 
mia a tak negatywnych skutków w Europie jak dzisiaj. Wspó czesna rosyjska 
wojna informacyjna ma na celu:  

1) pokona  przeciwnika rodkami informacyjno-psychologicznymi,  
2) rozpowszechnia  panik , strach i nienawi ,  
3) zrujnowa  mentalne podstawy spo ecze stwa, pa stwa oraz 

demokratyczne procesy w Ukrainie,  
4) podwa a  autorytet Ukrainy w wiecie. 
Takie przest pcze dzia ania posiadaj  dobrze opracowane neuroling-

wistyczne kana y wp ywu na wiadomo  spo eczn . Fakt agresji informacyjnej 
jest nadzwyczajnie trudno udowodni . 

Gerald Dworkin wprowadza poj cie «przest pstw niewidzialnych», do 
których nale  tak zwane przest pstwa bez ofiar oraz ró ne sytuacje, kiedy 
ofiara nie zdaje sobie sprawy z tego, e odbywa si  przest pstwo (Feinberg i 
inni, 2013, s. 482). Jest to jeden z niebezpiecznych rodzajów zbrodni we 
wspó czesnej wojnie informacyjnej. Zaliczamy do nich przyk adowo 
nawo ywanie do sprzeciwu mobilizacji, nienawi ci do w adzy, protestu jako 
sposobu na destabilizacj  sytuacji. 

Faktycznie, medialne prowokacje, jak dzia ania przest pcze s  odmian  
wojny hybrydowej. Nowe do wiadczenia potwierdza obecno  takich dzia a , 
jak manipulowanie faktami, przekaz nieprawdziwych informacji, mitologizacja 
wojny, wykorzystywanie niezadowolonych nastrojów itd. 

Bezprawna komunikacja, która zazwyczaj ma odbiorc  mi dzynarodo-
wego, prowokuje do pope nienia przest pstwa. Ma ona miejsce wtedy, kiedy 
osoba, jak twierdzi Dworkin, jest nak aniana do pope nienia przest pstwa, 
którego osoba nie dokona aby, gdyby nie zosta a do tego przekonana. Autor 
podkre la, e warunki, przy których mo na wykry  dzia ania prowokacyjne 
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oraz podstawy teoretyczne, które zwalniaj  od odpowiedzialno ci nadal s  
przedmiotem dyskusji (Feinberg i inni, 2013, s. 484). 

 Chafee, na którego powo uje si  Dworkin, tego typu prowokacje 
nazywa «zwyk ym prawem kryminalnym s ów». Odpowiednikami takich 
przest pstw w prawie ogólnym s  bunt, zak ócenie porz dku publicznego, 
nak anianie s owem do pope nienia przest pstwa. Sprawiedliwym jest to, e 
prawo kryminalne wykorzystuje kryteria niebezpiecze stwa jawnego i 
bezpo redniego w przypadku podburze  do pope nienia przest pstwa. Nadal 
tak uwa amy, bo «prawo na s owo z jego cis ym kryterium niebezpiecze stwa 
bezpo redniego jest zbyt mi kkie, aby zapobiec powa nym szkodom», i 
dlatego nieuniknionym staje si  uzupe nienie ustawami o niebezpiecznej 
w a ciwo ci s ów. W tym celu wystarczy aby pozwany opublikowa  lub mia  
zamiar opublikowa  swoje s owa, a nie mia  na celu spowodowa  nimi jakiej  
krzywdy. 

Naruszenia prawa osoby na komunikacj  (ataki medialne, dezinfor-
macja, znies awienie, oszustwo, szanta , zastraszanie ludno ci) potwierdzaj , 
e dzia ania przest pcze rywala skierowane do odbiorcy masowego, znacznie 

pogarszaj  stan moralno-psychologiczny spo ecze stwa, zagra aj  bezpiecze -
stwu narodowemu Ukrainy, które jest cz ci  bezpiecze stwa europejskiego. 

Potrzebujemy nowego systemu zarz dzania, dzia alno ci naukowej, 
administracyjno-publicznej i produkcyjnej, przygotowania kadry oraz innego 
rodzaju dzia alno ci, stworzywszy now  ustaw  o «Bezpiecze stwie informa-
cyjnym i ochronie obywateli przed agresj  informacyjn ». Podstaw  takiej 
ustawy powinna by  zasada komunikacji prawnej oraz wspó czesnego, 
odpowiednio do norm mi dzynarodowych, bezpiecznego przekazu informacji, 
jak i odpowiedzialno  za jej przest pcze wykorzystanie na terenie innych 
pa stw. «Nast pi a konieczno  w czania do zada  Kodeksu Kryminalnego 
Ukrainy zabezpieczenia kryminalno-prawnej ochrony przestrzeni informacy-
jnej, infrastruktury informacyjnej, wiadomo ci spo ecznej i indywidualnej od 
niebezpiecznych ingerencji, a tak e konieczno  zapobiegania takim 
dzia aniom» (Savinova, 2013, s. 29). 

Wymaga to kardynalnego, ponownego przemy lenia zabezpieczenia 
ustawodawczego, w którym nale y po nowemu postrzega  przest pstwa w 
wojnie informacyjnej. Wymaga to oceny motywów, ustalenia argumentów 
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identyfikacji niebezpiecze stwa spo ecznego jako przest pstwa, ustalenia 
kwalifikacji i dyferencjacji przest pstw w prawie narodowym i europejskim. 

Ostra potrzeba ochrony przed skutkami wojny informacyjnej, która jest 
poszerzana przez Rosj  w Europie, powstaje na podstawie wymogów 
konstytucyjnych w sprawie bezpiecze stwa osoby dla pokonania wspó czes-
nych przest pstw wojny informacyjnej, która w XXI wieku sta a si  prekurso-
rem rozwi zania wojny przeciwko naszemu pa stwu. Praktyka wiatowych 
mediów, cho  i posiada oceny prawne werbalnej agresji informacyjnej, to 
jednak adne z pa stw nie dozna o jej na tak  skal . Udzia  w nich mediów 
rosyjskich jest traktowany jak wspó udzia  w przest pstwie. Wp ywy mediów 
niszcz  psychologiczne podstawy ludzkiego bycia oraz brutalnie naruszaj  
prawne normy komunikacji, dokonuj  masowych ataków na wiadomo  
spo eczn  oraz indywidualn . W zwi zku z tym poszukiwanie sposobów 
przeciwdzia ania lub neutralizacji spowodowanej wojn  informacyjn  szkodzi 
pa stwu ukrai skiemu.  

Potrzebne s  skuteczne mechanizmy ochrony mi dzynarodowej 
komunikacji prawnej Ukrainy dla pokonania zagro e  na podstawie priorytetu 
umów mi dzynarodowych, poprzez po rednictwo organizacji mi dzynarodo-
wych. Nale y przekaza  rz dowi ustawodawcz  inicjatyw , eby parlament 
by  w stanie operatywnie reagowa  w sprawie ochrony praw i swobód 
cz owieka. Nale y tak e rozszerzy  sie  komunikacji mi dzykulturowej 
Ukrainy poprzez utworzenie mi dzynarodowych przedstawicielstw wiatowy-
ch agencji na Ukrainie i ukrai skich przedstawicielstw za granic . 
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   .  

Instrumental 
values 

-  Terminal values T-  

Ambitious (hard-
working, spiring) 

 
( , 

) 

A comfortable life  
(a prosperous life) 

  
(  

) 
Broadmindedness  , 

 
An exciting life 
(active life, a 
stimulating) 

  
(  ) 

Capable 
(competent, 
effective) 

 
( , 

) 

A sense of 
accomplishment 

(lasting contribution) 

  
(  ) 

Cheerful   
( , 

) 

A world at peace 
(free of war and 

conflict) 

   (  
   

) 
Neat  

( , 
) 

A world of beauty 
(beauty of nature 

and the arts) 

  (  
  
) 

Courageous 
(standing up for 
your beliefs) 

 
(  
 ) 

Equality 
(brotherhood, equal 
opportunity for all) 

 
( ,  

  
  

  ) 
Forgiving (willing 
to pardon others) 

 
(  

 ) 

Family security 
(taking care of 

loved ones) 

  
(   

) 
Helpful (working 
for the welfare of 
others) 

 
(   

 ) 

Freedom (free 
choice, 

independence) 

 (  
, 

) 

: Rokeach M. The nature of human values. – New York: Free Press, 1973. 
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ABSTRAKT 

Europeizacja Ukrainy dokonuje si  na wielu obszarach dzia alno ci 
pa stwa. Do najwa niejszych z nich nale y zaliczy : p aszczyzn  
socjologiczn , w tym zw aszcza problemy tworzenia si  to samo ci 
europejskiej Ukrai ców, przyjmowanie europejskich zwyczajów, wzorców 
zachowa  i my lenia oraz stylu ycia. Kolejna, równie  istotna z punktu 
widzenia Ukrainy, jak i Unii Europejskiej jest p aszczyzna prawno- polityczna, 
w tym zw aszcza transformacja systemu politycznego w jego podsystemach: 
normatywnym, instytucjonalnym, relacyjnym i funkcjonalnym z perspektywy 
standardów i kryteriów cz onkostwa w Unii Europejskiej. Istotn  p aszczyzn  
europeizacji jest sfera ekonomiczna, w tym zw aszcza europeizacja 
dzia alno ci gospodarczej i mo liwo ci gospodarki ukrai skiej pe nego 
zaistnienia na rynku europejskim, w kontek cie europejskich swobód 
rynkowych. Kolejnym obszarem, to przemiany spo eczne, w tym preferencja 
zachodniego kierunku rozwoju Ukrainy, kszta tuj cych si  w ró nych grupach 
spo ecznych.  Równie  wa na, ze wzgl du na proces przemian wiadomo ci 
Ukrai ców, to p aszczyzna kulturowo – narodowo ciowa i próba odpowiedzi, 
czy istnieje narodowo  ukrai ska, czy te  istniej  dwie narodowo ci, czy te  
raczej narodowo  zachodnio-ukrai ska i paranarodowo  Rosjan, 
mieszkaj cych na ziemi historycznie nazywanej Ukrain  i obj tej przez 
pa stwo o tej samej nazwie? Niezwykle istotn , dla procesów europeizacji, jest 
p aszczyzna mi dzynarodowa, która stanowi wa ny element warunkuj cy 
europejsk  polityk  Ukrainy. Bardzo istotne s  relacje Ukrainy z Uni  
Europejsk , ale przede wszystkim z Federacj  Rosyjsk , która traktuje obszar 
poradziecki (w szczególno ci ze wzgl dów historycznych, etniczno-
kulturowych i strategicznych Ukrain ) jako stref  swoich ywotnych 
interesów.  

Jednym z podstawowych mechanizmów europeizacji jest proces 
dostosowywania prawa przez pa stwo kandyduj ce b d  cz onkowskie UE do 
prawa wspólnotowego. P aszczyzny europeizacji to najogólniej ujmuj c sfera 
polityczna, prawna, ekonomiczna, kulturowo-spo eczna i mi dzynarodowa. W 
sferze «systemu politycznego» posi kuj c si  klasycznymi definicjami tego , 
europeizacja to wp yw na p aszczyzn  normatywn  (w tym proceduraln ), 
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aksjologiczn , relacyjn  i funkcjonaln . Badanie europeizacji obejmowa  musi 
zarówno system rz dów (badania poziomu rozwoju modelu parlamentarnego i 
przynale no ci do zachodnich organizacji mi dzynarodowych), jak i system 
partyjny (realizacja systemu wielopartyjnego). 

W kontek cie powy szych rozwa a  zasadne wydaje si  wi c pytanie o 
aktualny stan europeizacji Ukrainy i perspektywy jej rozwoju. Zagadnienie to 
zosta o podj te i rozwini te w publikacji pt. «Procesy europeizacja Ukrainy w 
wybranych obszarach». Polscy i ukrai scy badacze w pog bionej analizie 
odnosz  si  do trzech p aszczyzn, które okre laj  wybrane obszary europeizacji 
Ukrainy. Poza tym ksi ka ta mo e zainspirowa  inne rodowiska naukowe do 
poszukiwania nowych metod badawczych w okre laniu i analizie procesów 
europeizacji Ukrainy. 



 
227 

 
 

      .  
     , ,  -

   ,   
   ,    . ,  
        ,  
-  ,      

 : , ,   -
        . 
      , , 
        

     ,    
 .     ,    

 ,        
    .    ,  '   
   , -  
   ,     ,   

 :  -   « » 
,          
    ?     

,        
  .        
 ,     ,   
  (  ,  ,   

 )     . 
       -

  -        
 .    , 

, , -    .   
«  »,      
( , ), ,   . -

         
(         



      

 
228 

  ),     (  
 ). 
   ,      
            

   «      ». 
         

 ,      . ,  
         
        
. 



 

  
 

    
   

  

 ,  ,   

 
 :  

 ,   

     ’  :  
 . . 

 
 
 
 

Publikacje naukowe 
 
 

Procesy europeizacji Ukrainy  
w wybranych obszarach 

 

Naukowa redakcja 

Józef Tymanowski, Julita Karwacka, Józef Bryll 

Redakcja j zykowa: 
Marzena Czernicka, Oksana Horobets 

Odpowiedzialny redaktor techniczny i wieckich: 
Irina Tsaplyuk



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.   18.02.2016.  . 60 801/16  
 .  1. . . . "Times New Roman Cyr" 

. . . 11,93. .- . . 12,72.  
 300 . . 26. 

 
   ’     

   ,   
     

   1824  02.06.2004. 
 

  , 
01011, . , . , 10, . 410. 

. 246-24-45, 246-24-44, ./ . 280-80-56,  
www.nam.kiev.ua, eco@nam.kiev.ua, NAU-kniga@ukr.net 

 
    

 «  », 02105, 
. , -  , 7 




