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Grzegorz DemelPolityka etniczna niepodległej Ukrainy wobec radzieckiej spuścizny
Budowa suwerennego państwa ukraińskiego nie oznaczała działań prowadzonych w społecznej, politycznej, instytucjonalnej i prawnej próżni1. Sfera polityki etnicznej, do której w rodzącym się państwie ukraińskim przywiązano dużą wagę, naznaczona była wieloma skomplikowanymi uwarunkowaniami odziedziczonymi po ZSRR, a nawet po carskiej Rosji. W niniejszym artykule odniosę się do ich wybranych przykładów, przy czym równie ważna będzie dla mnie dynamika postrzegania w Ukraińskiej SRR i niepodległej Ukrainie roli i potrzeb narodu tytularnego - Ukraińców, Rosjan z ich specyficzną sytuacją oraz innych mniejszości narodowych.

1 T. A. Olszański, Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysigcleci, Kraków 2003, s. 40-46.2 Walenty Baluk mówi o „soqalistycznym unitaryzmie". Idem, Koncepcje polityki narodo
wościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław 2002, s. 161.

Trwający dziś proces budowy ukraińskiego narodu obywatelskiego, mającego konsolidować się na bazie wspólnie wyznawanych wartości wokół swego etnicznie ukraińskiego jądra, zastąpił w niepodległej Ukrainie poprzedni proces konsolidujący - próbę budowy narodu radzieckiego. Zasadnicza różnica kryje się, moim zdaniem, w uniformizacyjnym charakterze procesu wcześniejszego2 i zasadzie uzgadniania wartości, na której opiera się (czy przynajmniej ma opierać się) obecny. Należy jednak zaznaczyć, że - wobec niemalże całkowitego braku opracowań opartych na badaniach empirycznych - nie wiemy, jak sami zainteresowani, czyli etniczni Ukraińcy i przedstawiciele mniejszości narodowych, odnoszą się do postulatu kształtowania obywatelskiej ukraińskiej tożsamości.
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Z lektury radzieckich opracowań wynika, iż narody i narodowości ZSRR3 w pewnym momencie przekształciły się w „nową historyczną wspólnotę ludzi - naród radziecki", co obwieszczono podczas XXIV Zjazdu KPZR4 (1971 r.). Samo określenie „naród radziecki" wymaga wyjaśnienia. W języku rosyjskim funkcjonowało jako sowieckij naród, w ukraińskim - radiańskij naród; właśnie naród, ale nigdy nacija. Sugerowałoby to zasadność tłumaczenia „lud radziecki"5, jednak „nowa historyczna wspólnota ludzi” charakteryzowała się (lub miała charakteryzować) wieloma cechami właściwymi narodom, tak politycznym, jak i etnokulturowym: konsolidacja wokół wspólnych wartości i ideałów (komunizm, internacjonalizm, przyjaźń narodów - będące jedocześnie środkami i efektami zbliżania narodów), język międzyetnicz- nych kontaktów, wzorce patriotyzmu, „charakter narodowy". Naród radziecki ukształtować się miał - pod kierunkiem KPZR - w warunkach wspólnej, radzieckiej przestrzeni gospodarczej, co traktowano jako jedną z najistotniejszych przesłanek jego zaistnienia6. Roman Szporluk zwraca uwagę na konstytutywną dla narodu radzieckiego wspólną przeszłość, która konstruowana była w oparciu o doświadczenie budowy komunizmu oraz pamięć Wielkiej Wojny Ojczyźnianej7.

3 Termin „narody i narodowości" funkcjonował w oficjalnym dyskursie radzieckim, obejmując zarówno narody tytularne republik i jednostek autonomicznych, jak i mniejsze grupy, nieposiadające autonomii terytorialnej.4 M. Kuliczenko [et al.J, ZSRR. Państwo wielonarodowe, tłum. A. Ślisz, Warszawa 1975, s. 427. Także o dynamice procesu „zbliżania się" narodów myślano w podobnych kategoriach: „W ósmej pięciolatce nastąpił dalszy wzrost przyjaźni narodów". Ibidem, s. 478.5 Por. także stosowanie innych pojęć na oznaczenie tego zjawiska przez Davida R. Marp- lesa. Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006, s. 257) i Pawła Wieczorkiewicza oraz Ludwika Bazylowa, Historia Rosji, Wrocław-Warszawa- -Kraków 2005, s. 533.6 Por. M. Kuliczenko [et al.J, op. cit., s. 427-498; T. Walichnowski, ZSRR. Państwo wielo
narodowe, Warszawa 1972, s. 139-143.7 R. Szporluk, Dziedzictwo imperialne a sowiecki problem narodowościowy, [w:] idem, 
Imperium, komunizm i narody. Wybór esejów, wstęp i red. A. Nowak, Kraków 2003, s. 174. Sama nazwa i rok rozpoczęcia wojny różnicują dziś pamięć rosyjską (i dawną radziecką) i narodowo ukraińską. W narodowym dyskursie ukraińskim funkcjonuje II wojna światowa, która rozpoczęła się w 1939 r.

Współczesny ukraiński badacz podsumowuje:Współobywatelstwo w warunkach trwałych doświadczeń współpracy między narodami, narodowościami oraz innymi grupami etnicznymi w wieloetnicznym państwie nabiera cech wspólnoty ponadnarodowej. W tym kryje się racjonalny sens pojęcia „naród radziecki". (...) Jego istnienie wiązano z funkcjonowaniem wspólnego organizmu gospodarczego w ramach ZSRR, ze społeczną (zwłaszcza klasową) i duchową jednością wszystkich narodów i narodowości kraju. (...) naród radziecki 



Polityka etniczna niepodległej Ukrainy wobec radzieckiej spuścizny 215
pojmowany był jako etap na drodze do zlania się narodów8 9 (...) naród radziecki rzeczywiście istniał, będąc wspólnotą współobywateli. I konsekwencje jego istnienia zapewne będą trwałe’.

8 Рог. M. Копаниця, Наци та нацюнальш eidHOCuuu в nepiod буд/вництва соц/ая/зму 
та комутзму, Харюв 1967, s. 26. Wszystkie tłumaczenia własne (G. D.).9 I. Кононов, Етнос. Цшноспи. Комун1кац1'я (Донбас в етнокультурних координатах 
Украши), Луганськ 2000 (korzystam z wersji internetowej: www.coppg.iatp.org.ua/staty/ monograf.htm, odczyt: 14 VII 2009).10 Por. M. Kuliczenko [et al.], ор. cit., s. 456-459.11 W. Baluk, op.cit., s. 169.12 Zastrzec przy tym należy, iż termin „narodowości" nadal funkcjonuje rzeczownikowo w języku ukraińskim, odnosząc się do grup przednarodowych.13 R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Euro
pie, tłum. J. Łuczyński, Warszawa 1998, s. 45-51. Warto nadmienić, iż uchwycony podczas badań socjologicznych wśród młodzieży USRR w latach 1988-1989 negatywny stosunek do umieszczania w dokumentach osobistych informacji o przynależności narodowej jeszcze w okresie pierestrojki oceniano - na naukowym gruncie - jako przejaw (wskaźnik) narodowego nihilizmu. Por. Нацюнаяьш eidHocuHu на Укра'М. Запитання i в1дпов1Д1, ред. М. Шульга, КиТв 1991, s. 194.

Naród radziecki był wspólnotą wielonarodową - składającą się z poszczególnych etnokulturowych narodów i narodowości. Wydaje się, iż powtarzane w radzieckich tekstach jak mantra określenie „nowa historyczna wspólnota ludzi - naród radziecki", z reguły właśnie w takim, pełnym brzmieniu, miało podkreślić różnicę między narodem radzieckim a jakimikolwiek innymi znanymi w historii wieloetnicznymi wspólnotami narodowymi. Różnica ta polegać miała m.in. na roli przyjaźni między narodami w procesie ich dobrowolnego zbliżenia, na specyfice relacji między narodem a klasą, na poszanowaniu wyjątkowości poszczególnych narodów i odrzuceniu przymusowej asymilacji10. Nie był to jedyny sposób podkreślania wyjątkowości narodu radzieckiego na poziomie retoryki. Usunięcie z oficjalnego słownika pojęcia „mniejszość narodowa" (odnosiło się ono wyłącznie do relacji dominacji-podległości typowej dla społeczeństw kapitalistycznych11) i zastąpienie go wspomnianymi już „narodami i narodowościami" miało, jak się wydaje, podobny cel12.Na wyjątkowość radzieckiego podejścia do problematyki narodowej zwraca uwagę także Rogers Brubaker, ukazując dualizm usankcjonowanego prawnie rozumienia narodowości: terytorialnego (republiki, okręgi i obwody autonomiczne) i etniczno-kulturowego (indywidualna przynależność narodowa wskazana w dowodzie osobistym). Obie kategorie nie pokrywały się ze sobą13.Deklarowana przez władze ZSRR troska o wszechstronny rozwój narodowej specyfiki każdego (etnicznego) narodu tworzącego naród radziecki oraz podkreślanie, że „socjalizm nie tylko nie oznacza odrzucenia wszystkich war

http://www.coppg.iatp.org.ua/staty/


216 Grzegorz Demel
tości narodowych, ale wręcz przeciwnie, właśnie on stwarza rzeczywiste możliwości ich pełnego rozwoju"14, nie przeszkadzały represjonować m.in. ukraińskich działaczy kultury, czyniono bowiem wyraźne rozróżnienie na to, co internacjonalistyczne (realnie propagowane), narodowe (teoretycznie wspierane) i nacjonalistyczne (bezwarunkowo zwalczane)15. Ta ostatnia kategoria była bardzo pojemna, o czym świadczą choćby losy ukraińskich pisarzy i artystów pokolenia lat 60., tzw. szistdesiatnyków, którzy „główny nacisk kładli (...) na kwestię obrony języka i kultury ukraińskiej przed rusyfikacją"16. Iwan Dziuba, jeden z czołowych przedstawicieli tego pokolenia, stawiając pytanie „internacjonalizm czy rusyfikacja?", podkreślał równocześnie, iż realizowana w ZSRR polityka narodowościowa jest w istocie zamachem na ideę marksizmu i socjalizmu17.

14 M. Ku li cz en ko [et al.], op. cit., s. 474. W praktyce, jak zauważa Oleh Rafalśkyj, narodowy nihilizm był utożsamiany faktycznie z internacjonalizmem i promowany. Idem, Нацюнальш 
меншини УкраИниу XXcmosiimmi: ¡сторюграф^чний нарис, Khìb 2000, s. 280.15 Por. М. Kuliczenko [et al.], op. cit., s. 427-498.
16 В. Berdychowska, Szestydesiatnycy- bunt pokolenia, [w:] Bunt Pokolenia, rozmowy z in
telektualistami ukraińskimi, red. B. Berdychowska, O. Hnatiuk, Lublin 2000, s. 9-26.17 I. Дзюба, 1нтернацюна/11зм ни русиф1кац!я, Мюнхен 1968. W ZSRR książka krążyła w samwydawie (samizdacie).
18 ZSRR. 100 pytań i odpowiedzi, Moskwa 1985, s. 58-61; por. także A. Awdiejew, Język ro
syjski i języki innych narodowości Rosji, [w:] Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad 
Rosją, red. L. Suchanek, Kraków 2004, s. 103.19 Рог. M. Kuliczenko [et al.], op. cit, s. 453,495.20 A. Awdiejew, op. cit, s. 103. Dalej autor piszę wprost o rusyfikatorskiej polityce władz ZSRR {ibidem}.

Kultura radzieckich narodów miała być narodowa w formie i socjalistyczna w treści, co sprowadzało narodową specyfikę kulturową do wymiaru jedynie folklorystycznego - na Ukrainie przyjęło się określać to mianem szarawar- szczyny (od kozackich spodni - szarawarów).W „epoce zastoju" eksponowano wartość, jaką jest bogactwo językowe narodu radzieckiego, publikowano dane statystyczne o rozwoju działalności wydawniczej w językach poszczególnych narodów i narodowości. Podkreślano, iż niektóre małe narody dopiero w ZSRR doczekały się pierwszych dzieł literackich we własnych, rozwiniętych i skodyfikowanych językach18. Propagowanie dwujęzyczności nie wydaje się osobliwe, jednak wnikliwsza lektura ówczesnych wydawnictw pozwala wychwycić zawoalowane dążenie do językowej rusyfikacji w tych fragmentach, gdzie z satysfakcją odnotowuje się wzrost wskazań na język rosyjski jako ojczysty19. Aleksy Awdiejew stwierdza z kolei, iż „Czynniki oficjalne programowo dążyły do tego, by język rosyjski stał się dla innych narodów «drugim językiem ojczystym»"20. Przyjętą na szczeblu centralnym w 1958 r. Ustawę o wzmocnieniu związku szkoły z życiem i dalszym rozwoju 
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systemu ludowej oświaty w kraju21 badacze ukraińscy i polscy określają jako legislacyjną podstawę rusyfikacji szkolnictwa, znosiła ona bowiem obowiązkowy charakter nauczania języka ukraińskiego w republice22.

21 Republikański wariant ustawy przyjęto w USRR w 1959 г. В. Лизанчук, Геноцид, 
етноцид, л1нгвоцидукра!нсько1 наци, Льв1в 2008, s. 162-163.22 Por. np. ibidem; W. Baluk, op. cit, s. 168-169. O. Rafalśkyj przywołuje także ukierunkowane na rusyfikację rozporządzenia władz centralnych z 1978 i 1983 r. dotyczące nauczania języka rosyjskiego w ZSRR (idem, op. cit, s. 284). Dynamikę sytuacji językowej na Ukrainie ukazują m.in. M. Riabczuk (Trzeciorzędna kwestia o pierwszorzędnym znaczeniu, [w:] idem, Dwie Ukrainy, tłum. M. Dyhas [et al.J, Wrocław 2004) i Ł. Masenko (Język i społe
czeństwo. Wymiar postkolonialny, tłum. A. Bracki, Gdańsk 2008), która - nie ograniczając się do statystyk - przedstawia lingwistyczną analizę sztucznego „zbliżania języków", opartego na ingerencji w leksykalną i składniową strukturę języka ukraińskiego.23 О. Рафальський, op. cit, s. 293. W przywoływanym rozdziale autor dokonuje przeglądu wiodących tematów w badaniach nad szeroko pojętą problematyką etniczną w okresie od chruszczowowskiej odwilży po pierestrojkę, ukazując ich polityczne uwarunkowania. Wskazana tam bibliografia prac świadczy o ożywieniu w latach 80. badań nad zagadnieniami tożsamości, świadomości i odrębności narodowej (por. ibidem, s. 254-298).24 G. В a b i ń s k i, Problemy etniczne Europy Środkowej. Konferencja w Tallinie (czerwiec 1986) 
i w Krakowie (kwiecień 1990), „Przegląd Polonijny" 1992, nr 2, s. 119-134.

Analizując wyzwania i problemy stojące przed twórcami i realizatorami ukraińskiej polityki etnicznej, nie sposób pominąć źródeł wiedzy na temat procesów i zjawisk etnicznych, w oparciu o którą polityka ta ma być prowadzona. Zainteresowanie problemami stosunków narodowościowych w ZSRR zbiegło się w czasie z ich rzeczywistą intensyfikacją, a nawet zaostrzeniem nie tylko dlatego, że nauka szybko odpowiedziała na zaistniały problem, traktując go jako wyzwanie badawcze:Wzrostowi świadomości narodowej sprzyjały badania historyków, etnografów, przedstawicieli innych nauk społecznych, poświęcone zarówno teorii kwestii narodowościowej, historycznym doświadczeniom ich rozwiązywania, jak i historii poszczególnych grup etnicznych. W publikacjach (...) historia mniejszości narodowych (...) projektowana była na problemy współczesności (...)23.Nauki społeczne i humanistyczne także skorzystały z pierestrojki i głasno- 
sti, same - podobnie jak przedmiot ich badań - uwalniając się powoli z ideologicznych ram marksizmu-leninizmu. Dla interesującego nas problemu jednym z istotnie przełomowych momentów była konferencja w Tallinie w 1986 r., współorganizowana przez Akademię Nauk ZSRR i badaczy zachodnich (m.in. Ernesta Gellnera). Przedstawione wówczas referaty radzieckich uczonych potwierdzały, że świadomi są wagi procesów etnicznych, a także iż odpowiednie badania były jednak we wcześniejszych latach prowadzone24.Jeden z twórców powołanego w 1991 r. Instytutu Stosunków Narodowościowych i Politologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Iwan Kuras, wspo- 
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minął, iż w początkach działalności Instytutu najistotniejsze było „(...) uwolnienie się od zideologizowanych paradygmatów i kalek, krytyczne przyswojenie przez ukraińskie nauki społeczne kategorii i pojęć światowej nauki"25.

25 I. Курас, Етнонац1ональн1 eidnocuHU i пол/тика в науковому euMipi, [w:] idem, 
Етнопол1тика. Icmopin i сучасшсть. Cmammi, виступи, ¡нтервю 90-x poKie, Ки1в 1999, s. 78.26 Por. M. Ku li cz en ko [et al.], op. cit, s. 443.27 I. Курас, Етнопол1'толог1я. Запиши життя i eidnoeidi вчених, [w:] idem, Етно- 
полтика..., s. 12.28 T. Walichnowski, op. cit., s. 6.29 G. Babiński, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsa
mość, Kraków 1997, s. 39. Także Kuras dostrzegał w 1992 r., iż przyczyną konfliktów na gruzach ZSRR są „stare i nowe sprzeczności w kwestiach narodowościowych" (idem, 
Етнополиполог^я..., s. 11). Należy zauważyć, że zarówno Babiński (Pogranicze..., s. 10), jak i Olszański (op. cit, s. 34) nie są skłonni przypisywać kwestii narodowej (w etnicznym rozumieniu) pierwszoplanowej roli w emancypacji byłych republik radzieckich.30 W. Baluk, op. cit, s. 28.

Choć radzieckie opracowania z lat 70. mówiły o naukowych podstawach kierowania procesami narodowościowymi26, Kuras zwraca uwagę na istotny, jak sam to określa, paradoks: „w takim wielonarodowym kraju [ZSRR - G. D.] nie było żadnej specjalnej instytucji naukowej, która badałaby sferę relacji międzynarodowościowych"27. Już na etapie pierestrojki jawne i oczywiste stało się, że problemy narodowościowe nie zostały definitywnie rozwiązane w okresie komunizmu (jak przedstawiano to w oficjalnym radzieckim dyskursie28); co więcej - jak stwierdza Grzegorz Babiński:(...) tak zwana „teoria lodówki", w myśl której procesy i różnice etniczne zostały w Europie Środkowej i Wschodniej zamrożone w okresie komunizmu i odradzają się w bardzo podobnym [jak wcześniej - G. D.J kształcie, okazała się całkowicie nieprawdziwa. Państwa postkomunistyczne mają także swoją nową etniczność29.Co więcej, jak podkreśla Walenty Baluk:Radziecka polityka narodowościowa, zmierzająca do ukształtowania „narodu radzieckiego" (...) przytłumiła poczucie odrębności kulturowej (...) Ukraińców oraz członków mniejszości narodowych, nie zdołała jednak całkowicie go zniszczyć. W niepodległej Ukrainie, w warunkach demokracji i pluralizmu, ujawniło się ono i odżyło, znajdując wyraz w nasileniu dążeń do odbudowy tożsamości narodowej i etnicznej oraz wzroście wrażliwości członków grup mniejszościowych na zaspokojenie ich aspiracji językowych, oświatowych i religijnych30.już na etapie pierestrojki zauważono i poddano naukowej i politycznej dyskusji, że:Narodowe przebudzenie pod koniec [lat] 80. charakteryzowało wszystkie mniejszości, co znalazło odzwierciedlenie w aktywizacji ich życia obywatelskiego i kul
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turalnego. Właśnie te lata związane są z pojawieniem się legalnych organizacji społecznych, towarzystw, klubów politycznych i ukrainoznawczych, organizacji oświatowych (...)31.

31 О. Рафальський, op. cit., s. 294.32 Nazwa podkreśla co prawda wspólnotę tradycji Moskwy i Kijowa, powstanie organizacji jest jednak pierwszym wymownym symptomem mniejszościowego charakteru rosyjskiej społeczności Ukrainy.
33 Нац1ональн1 в1дносини на УкраМ. Запитання i eidnoeidi, ред. M. Шульга, КиУв 1991, s. 64-66.34 0. Рафальський, op. cit., s. 274.35 Wykaz i omówienie aktów prawnych dotyczących polityki etnicznej i językowej Ukrainy: T. Białek, Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja 
na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy, Warszawa 2008, s. 250-297.36 M. Riabczuk, op. cit., s. 65-67.37 С. Вритченко, Деяк1 питания розвитку нацюнальних в1дносин на Укра'пи, Ки’1в 1990, s. 3. Z treści wynika, iż publikacja powstała przed październikiem 1989 r.
38 Ibidem, s. 4.

Spośród społeczności mniejszościowych na fali odrodzenia etniczności jako jedno z pierwszych powstało Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe (5 V 1988 r.); do lipca 1990 r. zarejestrowano jeszcze Republikańskie Centrum Kulturalne Narodów Turkojęzycznych (zrzeszające 11 towarzystw narodowych), towarzystwa węgierskie, niemieckie, żydowskie, greckie, czechosłowackie. W marcu 1990 r. utworzono Ukraińskie Republikańskie Towarzystwo Kultury Rosyjskiej „Ruś”32. W tym samym czasie powstała też Rada Towarzystw Narodowych USRR33. Formalne struktury organizacyjne przyjął też ruch krym- skotatarski, walczący o rehabilitację i możliwość powrotu na Krym34.Na ten okres przypada również uchwalenie Ustawy o językach w USRR z 22 października 1989 r.35, otwierającej nową epokę w ukraińskim prawodawstwie w interesującej nas sferze. Wprowadzała ona pojęcie języka urzędowego, które w ZSRR w ogóle nie istniało, ustanawiając nim ukraiński, a w miejscach zwartego zamieszkiwania mniejszości narodowych dopuszczając do oficjalnego użytku także ich języki; jednak realizacja tej ostatniej deklaracji - choć potwierdzonej w późniejszej Ustawie o mniejszościach narodowych (25 VI1992 r.) - do dziś pozostaje problematyczna, a często niewykonalna, jeśli chodzi o języki inne niż rosyjski36.W 1989 r. pisano - i był to głos oficjalny - że „do najważniejszych zadań przebudowy należy udoskonalenie narodowych i harmonizacja międzynarodo- wościowych stosunków”37:Rzeczywista suwerenność Ukrainy [w ramach ZSRR - G. D.] dogłębnie zmieni samoświadomość nie tylko Ukraińców, ale i wszystkich jej obywateli niezależnie od narodowości, będzie niezbędnym warunkiem likwidacji napięć narodowościowych38.
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Pierwszoplanowym zagadnieniem była wówczas kwestia relacji centrum- -republiki, traktowana jako węzłowy problem polityki wewnętrznej (zmiana formuły państwa związkowego), w tym - narodowościowej. Pamiętać należy, iż republiki stanowiły surogat państwa narodowego swych narodów tytularnych, w związku z czym logiczne wydaje się traktowanie zakresu ich samodzielności jako istotnego składnika relacji narodowościowych. Stąd wnikliwa analiza relacji ekonomicznych, prawnego statusu terytorium (suwerenności), kwestii obywatelstwa39.

39 Ibidem, passim. Ustawa o obywatelstwie z września 1990 r. zapewniła z kolei wszystkim przebywającym wówczas na terenie republiki możliwość otrzymania obywatelstwa USRR. R. Solchanyk, 1991: A lookback, Ukraine: the road to independence, „The Ukrainian Weekly" t. 59,1991, nr 52, [on-line:] http://www.ukrweekly.com/old/archive/1991/529105.shtml, odczyt: 27 V 2008.40 Por. A. D. Sm ith, The Ethnic Revival in the Modern World, Cambridge 1981.41 В. Свтух, Тенденци етнонацюнального розвиткуукратського сустльства, „Clovek a spoloćnost" 2001, nr 3, [on-line:] http://www.saske.sk/cas/archiv/3-2001/index.html, odczyt: 7 XII 2009.42 Omówienie tego zjawiska zob. np. Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006, s. 97-100.43 M. Вавринчук, Етнопол1тична безпека в систем! нацюнально!безпеки УкраИни на 
emani сучасного державотворення, КиТв 2009, s. 15-16.44 W przypadku USRR oznaczała ona ukrainizację, ale też autonomię społeczno-kulturalną i terytorialną mniejszości narodowych. Zob. np. W. Baluk, op. cit., s. 143-152.45 Szczegółowa charakterystyka koncepcji praktyki polityki etnicznej URL zob. ibidem, 
s. 131-139.

Później, już w niepodległej Ukrainie, zaproponowano pojęcie „etnopolitycz- nego renesansu”, precyzyjniej niż „renesans etniczny" Anthony’ego D. Smitha40 oddające, zdaniem Wołodymyra Jewtucha, osobliwość zjawisk przebiegających w państwie, gdzie dopiero formuje się naród polityczny ze swym „jądrem" - jasno określoną, dominującą większością, która jest w stanie integrować wokół siebie inne komponenty struktury etnicznej41. Dla Mykoły Wawrynczuka „renesans etnopolityczny" to proces, na który składają się „renesans etniczny" i „polityzacja etniczności"42. Do najważniejszych jego cech zalicza Wawrynczuk m.in.: wzrost świadomości etnicznej/narodowej, pogłębienie wewnętrznej integracji grup etnicznych, mobilizację etniczną, wzrost świadomości politycznej oraz przeistoczenie się grup etnicznych „(...) z przedmiotów różnego rodzaju społecznych eksperymentów w podmioty życia politycznego, zwiększenie ich wpływu na wewnętrzną i zewnętrzną politykę państwa"43.W sferze polityki etnicznej pierestrojka oznaczała powrót do leninowskich koncepcji realizowanych w latach 20., czyli w okresie tzw. korenizacji44. W niepodległej Ukrainie wśród historycznych modeli polityki etnicznej, z których warto czerpać, zaczęto także wymieniać rozwiązania przyjęte przez Ukraińską Republikę Ludową45. Jewtuch nie traktuje ich jedynie jako interesującej i chwa

http://www.ukrweekly.com/old/archive/1991/529105.shtml
http://www.saske.sk/cas/archiv/3-2001/index.html


Polityka etniczna niepodległej Ukrainy wobec radzieckiej spuścizny 221
lebnej karty historii, ale postuluje nawiązywanie do nich na równi z czerpaniem inspiracji z USA i Kanady oraz krajów europejskich (m.in. Węgier, Słowenii)46.

46 В. Евтух, Досв1д вирпиення етнонацюнальних проблем: концептуальна засади 
i практична заходи, [w:] Актуальш питання втчизшано'! етнополипики: шляхи 
модерн/'зацп врахуванням/жнародного досв/ду, ред. Ю. Тищенко, КиУв 2004, s. 13-37.47 Т. Михед, Мультикультуршсть Украши та oceimHi модели вектор модершзацн, [on-line:] http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/conf06/papers/Mykhed.html, odczyt: 25 VIII 2008.
48 Ibidem.49 В. Евтух, В. Трощинський, Етнонацюнальна структура сучасного украшського 
сустльства: деят аспекти системного вачення и розвитку, [w:] В. Евтух [et al.J, 
Етнонацюнальна структураукрашського сустльства. Дов^дник, Ки’1в 2004, s. 13.50 Idem, Державна етнопол1тика Украши: нишшш засади та погляд у майбутне, „Укра!нськ1 Вар1анти" 1997, nr 2, s. 5.51 Suwerenitet nie oznacza suwerenności, którą ogłoszono dopiero 24 sierpnia 1991. T. A. Olszański, op. cit., s. 28.

Wraz z niepodległością nastąpiła - jak określa to Tetiana Myched - „przebudowa hierarchii wielokulturowego świata Ukrainy"47, co oznacza, iż rolę etnicz- no-kulturowego jądra tworzącego się narodu obywatelskiego przyjąć mieli na siebie etniczni Ukraińcy. Choć autorka stwierdza, że etniczny naród ukraiński wszedł w swą nową rolę nieprzygotowany, podzielony i targany wewnętrznymi sprzecznościami, konstatuje także złą kondycję ukraińskiej kultury, niebędącej jeszcze w stanie spełniać roli czynnika scalającego i niemającej w tej mierze historycznych doświadczeń48, to jednak już w pierwszych latach niepodległości zauważalne były rezultaty etnicznego odrodzenia Ukraińców:(...) od wprowadzenia ukraińskiej symboliki etnicznej jako państwowej po formowanie dość stabilnej samoświadomości etnicznej i [świadomości - G. D.j przynależności do jednej wspólnoty. Procesowi temu towarzyszyło umocnienie pozycji języka ukraińskiego we wszystkich sferach życia społecznego (...). Odradzały się tradycje i pamięć historyczna narodu ukraińskiego (,..)4’.Z punktu widzenia polityki etnicznej konieczne okazało się nadrobienie zaniedbań z czasów radzieckich, polegających m.in. na ignorowaniu konieczności integracji mniejszości narodowych w ukraińskie społeczeństwo przy zachowaniu ich tożsamości etnicznej50. Pierwszorzędne znaczenie miało też zdobycie przychylności mniejszości, w tym przede wszystkim Rosjan, dla projektu niepodległościowego. Ukraińskie władze (zarówno jeszcze republikańskie, jak i już państwowe) miały świadomość wagi kwestii etnicznych, które w innych regionach upadającego ZSRR doprowadziły już do otwartych konfliktów. Możliwości rozwoju i pielęgnowania własnej tożsamości zagwarantowały mniejszościom narodowym takie podstawowe akty prawne, jak Deklaracja państwowego suwerenitetu51 Ukrainy (16 VII 1990), Akt prokla

http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/conf06/papers/Mykhed.html
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mowania niepodległości Ukrainy (24 VIII1991) czy Deklaracja praw narodowości Ukrainy52.

52 Deklaracja nie miała wiążącego charakteru (T. Białek, op. cit, s. 260), określiła jednak kierunek dalszych prac legislacyjnych; była też, przede wszystkim, manifestacją intencji. Wyraźnie nawiązano w niej do autonomii terytorialnej zastosowanej w latach 20., która nie została jednak usankcjonowana w przyjętej później Ustawie o mniejszościach...53 О. Антонюк, Етнополппика незалежно'1 Украши, [w:] Малий етнопол1толог1чний 
словник, ред. H. 1Цок1н [et al.], Ки!в 2005, s. 94.54 Tj. 76% uprawnionych, frekwencja wyniosła 94,5% (T. A. Olszański, op. cit, s. 37.55 О. Субтельний, Украина. Icmopin, Khib 1993, s. 704.56 W. Pawluczuk, Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków 1998, s. 107. Wyjaśniano ją np. powszechną wówczas wiarą, iż po uzyskaniu niepodległości nastąpi era ogólnego dobrobytu. 
Ibidem.57 В. Свтух, В. Трощинський, op. cit, s. 21.58 Chodzi o trwające wciąż powroty Tatarów Krymskich na Krym, deportowanych w 1944 r. za rzekomą współpracę z hitlerowcami.59 А. Колодой, Нацюнальний euMip сустльного буття, Льв1в 2008, s. 129.

Niektórzy autorzy zauważają, iż najdalej idące deklaracje w stosunku do mniejszości narodowych padały w schyłkowym okresie istnienia USRR, mając na celu zaskarbienie ich poparcia dla kursu niepodległościowego53, jeśli tak, to wyniki referendum z 1 grudnia 1991 r., w którym 90,3% biorących udział w głosowaniu54 opowiedziało się za niepodległością, dowiodły skuteczności tych zabiegów, choć źródeł tak szerokiego poparcia dla niepodległości nie można wyjaśnić w sposób jednoznaczny. Wyniki referendum, a zwłaszcza konstatacja, że nie tylko Ukraińcy, ale i zasadnicza większość członków mniejszości poparła „Deklarację Niepodległości, były rzeczywistym zaskoczeniem dla wielu obserwatorów55 i liderów obozu narodowego"56. Przedstawicielom tzw. etnopolitologii dały także podstawy, by mówić - w kontekście zróżnicowania etnicznego Ukrainy - o integracyjnym typie etniczno-narodowego i ogólnospołecznego rozwoju57.W niepodległej Ukrainie, która zdecydowała się na obywatelski, nieet- nocentryczny model budowy państwowości badacze i urzędnicy inaczej niż w USRR formułują postulaty wobec polityki etnicznej państwa, koncentrują się na innych, bardziej aktualnych problemach. I tak, Antonina Kołodij postuluje, by polityka etniczna obejmowała dwa zasadnicze zagadnienia: budowę właściwych stosunków interetnicznych i ochronę praw mniejszości oraz problematykę konsolidacji narodowej. Do najistotniejszych wyzwań stojących dziś przed władzami ukraińskimi w zakresie polityki etnicznej należą jej zdaniem:(...) brak konsolidacji etnicznych Ukraińców, konflikt dwóch języków i kultur (...), problemy związane z wrastaniem we własną ziemię i politycznym samookreśle- niem Tatarów Krymskich58, uregulowanie stosunków z innymi mniejszościami przy udziale ich historycznych ojczyzn (...) oraz formowanie wspólnej dla wszystkich obywatelskiej tożsamości narodowej59.



Polityka etniczna niepodległej Ukrainy wobec radzieckiej spuścizny 223
Z pozycji Państwowego Komitetu ds. Narodowości i Migracji w 2004 r. stwierdzano:Jednym z priorytetów polityki wewnętrznej państwa ukraińskiego jest budowa takiego modelu relacji interetnicznych, który gwarantuje prawa i swobody mniejszości narodowych oraz stworzenie równych możliwości ich aktywnego udziału w procesach budowy i umacniania państwowości60.

60 P. Ч1чалава, T. Пилипенко, Делю аспекты реал^зацИ' державно!' политики у сфер! 
м^жнацюнальных вгдносин Укра!ни, [w:] М1жнацюнальн1 в1дносини i нац!ональн1 
меншини в Укра'М. Стан. Перспективи, ред. Р. Шчалава, КиУв 2004, s. 161.61 Chodzi о takie ich rozumienie jak w dyskusjach wokół kompetencji republik. Kwestia ekonomiczna nadal rzutuje na relacje międzyetniczne, choćby z uwagi na interferencję struktury etnicznej i społecznej czy mechanizm symptomatycznego spadku poparcia dla niepodległości Ukrainy w połowie lat 90., wywołany kryzysową sytuacją ekonomiczną. Nie bez znaczenia jest także m.in. gospodarcze ciążenie zamieszkujących pogranicze Węgrów i Rumunów ku swym zagranicznym ojczyznom, lepiej rozwiniętym gospodarczo (por. np. referat I. Kurasa, Проблемы питания розвитку вгдносин ¡з суаднымы кражами 
в контекст! державно!' пол1тики Укражы щодо национальных меншин przytoczony w artykule Етн!чний чынник та добросус!дство (¡з зас!дання науково!' ради МЗС Укражы], „Полггика i Час" 2003, nr 8, s. 12-29).62 Pojęcie „grupa etniczna" stosuję zawsze w najszerszym rozumieniu, obejmującym wspólnoty przednarodowe i narodowe, chyba że autorzy, do których się odwołuję, stosują je w innym rozumieniu.

Należy zauważyć, iż nie jest to deklaracja udzielenia mniejszościom określonych koncesji, a wyraźne zaproszenie do współudziału w budowie państwowości.Interesujące wydaje się porównanie formułowanych w przywołanych pracach priorytetów polityki etnicznej okresu pierestrojki i okrzepłej już, choć młodej, niepodległości. Bezprzedmiotowa stała się troska o powiększenie zakresu samodzielności republiki, wyłączono kwestie administracyjno-gospodarcze z zakresu problematyki stosunków międzyetnicznych61, miejsce zdyskredytowanego wychowania internacjonalistycznego zajęła refleksja nad zachodnimi wzorcami multikulturalizmu i wychowania wielokulturowego. Zmiana priorytetów nie oznacza jednak, iż aktualnie dyskutowane problemy nie są już elementem radzieckiego dziedzictwa. Omówię przynajmniej skrótowo kilka z nich.Spis powszechny 2001 r. wykazał obecność na Ukrainie przedstawicieli 130 grup etnicznych62 (Ukraińcy - 77,8%; Rosjanie - 17,3%; Białorusini - 0,6%; Mołdawianie - 0,5%; Tatarzy Krymscy - 0,5%; Bułgarzy - 0,4%; Węgrzy - 0,3%; Rumuni - 0,3%; Polacy - 0,3%; Żydzi - 0,2%; Ormianie - 0,2%; Grecy - 0,2%; Tatarzy - 0,2%; Romowie - 0,1%; Azerowie - 0,1%; Gruzini - 0,1%; 
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Niemcy - 0,1%; Gagauzi - 0,1%; inni - 0,4%)63. Podstawową cechą struktury etnicznej Ukrainy jest fakt, iż dwie najliczniejsze grupy (Ukraińcy i Rosjanie) tworzą razem ponad 95% społeczeństwa, co pozwala mówić o jego praktycznej dwuetniczności.

63 Перший Всеукрашський Перепис Населения, [on-line:] http://www.ukrcensus.gov. ua, odczyt: 15 V 2010. Liczba 130 grup wywołuje krytykę zarówno natury metodologicznej (m.in. bezcelowe uwzględnianie pojedynczych deklaracji tożsamościowych, por. А. Колод1й, op. cit., s. 127-132), jak i politycznej. Omówienie wyników spisu zob. np. S. Stępień, Polacy i inne mniejszości narodowe na Ukrainie w świetle spisu powszechnego 
z 5grudnia 2001 r„ „Biuletyn Ukrainoznawczy" 2002, nr 8, s. 215-233.64 А. Колод1й, op. cit., s. 183. Identyfikację z „narodem radzieckim" potraktowano w tym badaniu na równi z pełnowartościową identyfikacją etniczną/narodową, nie zaś jako przejaw problemów z tożsamością. Wobec uwzględnienia deklaracji „tożsamości radzieckiej" w porównaniu ze spisem powszechnym ulega zmianie liczba identyfikujących się jako członkowie poszczególnych grup etnicznych i wynosi ona: 66% deklarujących się jako Ukraińcy, 16% - Rosjanie, 3,2% - inne mniejszości narodowe (wyniki odpowiedzi na pytanie o samoidentyfikację).65 Dane dotyczą osób identyfikujących się jako Ukraińcy, Rosjanie, „ludzie radzieccy".66 А. Колод1й, op. cit., s. 188.67 T. Kuzio, Western Multicultural Theory and Practice and its Applicability to the Post- 
-Soviet States, „Journal of Contemporary European Studies” t. 13, 2005, nr 2, s. 233- -234. Kuzio, a także Witalij Kupczanko rozpatrują tę kwestię w kontekście toczących się na Ukrainie dyskusji nad możliwościami implementacji zachodnich wzorców polityki multi- 

Badania socjologiczne przeprowadzone przez centrum S0C1S w 2000 r. uchwyciły dodatkowo obecność istotnej statystycznie (ponad 12%) zbiorowości „ludzi radzieckich", którzy nie posiadają wykrystalizowanej tożsamości narodowej, identyfikując się jedynie z nieistniejącym już imperium64. W przeważającej większości posługują się oni na co dzień językiem rosyjskim, sympatie polityczne zbliżają ich do Rosjan, choć ci ostatni wykazują się zdecydowanie mniejszą nostalgią za ZSRR; z kolei „ludzie radzieccy" są najbardziej sceptyczni wobec twierdzenia o wiodącej roli etnicznych Ukraińców w tworzeniu narodu politycznego (odrzuca je 4,5% Ukraińców, ok. 17% Rosjan i ok. 24% „ludzi radzieckich")65. Najwięcej wskazań na tożsamość radziecką uzyskano we wschodnich i południowych obwodach66.„Ludzi radzieckich" nie można utożsamiać z „obywatelami rosyjskojęzycz- nymi” (kategorią wyodrębnioną wedle kryterium językowego), wśród których z kolei wiele osób potrafi jasno zdefiniować swą przynależność etniczną/naro- dową. Ponieważ kwestia językowa zajmuje istotne miejsce w ukraińskich debatach politycznych, zwłaszcza w okresach przedwyborczych, a konflikt języków jest, jak już wspomniałem, jednym z wyznaczników sytuacji etnicznej na Ukrainie, łatwo o reifikację (także koniunkturalnie polityczną) „grupy rosyjskoję- zycznej", przed którą przestrzega emigracyjny politolog ukraiński Taras Kuzio, podkreślając wewnętrzne zróżnicowanie tej grupy67.

http://www.ukrcensus.gov
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Zaawansowana językowa rusyfikacja etnicznych Ukraińców i przeważającej części mniejszości narodowych skutkuje praktyczną dwujęzycznością społeczeństwa. Jak wykazały przywoływane już badania ośrodka SOC1S z 2000 r., rzeczywisty poziom użytkowania języka ukraińskiego jest zdecydowanie niższy niż wskazywałyby na to wyniki przeprowadzonego rok później spisu powszechnego. Na ich podstawie stwierdzamy, iż jedynie 50,75% społeczeństwa używa w domu przeważnie języka ukraińskiego; w odniesieniu do etnicznych Ukraińców ukrainofoni stanowią w przybliżeniu 2/3, rusofoni to ok. 1/3, zaś 1-2% rozmawia w innych językach. Zdecydowana większość identyfikujących się jako Rosjanie68 (92,81%) w domu rozmawia przeważnie po rosyjsku, 6,07% - po ukraińsku. 20,96% uważających się za „ludzi radzieckich” używa w domu przeważnie ukraińskiego, zaś wśród osób, które wahają się co do własnej identyfikacji narodowej, odsetek ten stanowi 35,71%. W grupach tych zdecydowanie dominuje język rosyjski69. Różnica metodologiczna polegała na tym, iż w kwestionariuszu spisowym pytano o „język ojczysty", zaś podczas badań SOCIS-u - o „język, jakiego przeważnie używa się w domu". Warto zauważyć, iż przykład Tatarów Krymskich, którzy wskazanie języka swej grupy podczas spisu traktowali często jako deklarację tożsamościową70, także potwierdza częste wśród naukowców obawy, że jego wyniki nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji językowej na Ukrainie71. Niniejsza skrótowa analiza nie obejmuje istotnego fenomenu społeczno-językowego, jakim jest surżyk - „hybrydalna mowa ukraińsko-rosyjska"72, niezwykle rozpowszechniona na Ukrainie, nieuwzględ- niana jednak w badaniach, które mogłyby określić społeczne i terytorialne prawidłowości jej występowania. Zagadnienie podziału językowego w łonie etnicznych Ukraińców (ukraino- i rusofoni) traktowane jest często i, jak się wydaje, słusznie jako jedna z najpoważniejszych przeszkód narodowej (tak w sensie społecznym, jak i etnicznym) konsolidacji, co bezpośrednio wiąże się ze 

kulturalizmu. O ile istotą multikulturalizmu jest koncentracja na prawach kolektywnych, istotny staje się status ontologiczny „grupy rosyjskojęzycznej”. B. Kynsamco, KoHyenyiz 
My/ibmuKyjibmypajii3My i i'i 3acmocoeanicmb do yKpaincbKux peajiiu, [w:] /¡eMOKpamuHHi 
cmaHdapmu epndyeaHHSt u nyósiiHHOzo adMiHicmpyeaHHH. Marnepiasiu HayKoeo-npaKmuHHoi 
KOHipepeHipi' 3a MbKHapodHoto ynacmio (4 KeimHn 2008 p„ m. Jlbeie), cz. 2, JlbBiB 2008, s. 122.68 A. Kojio/uft, op. cit., s. 136. Pytanie dotyczyło samoidentyfikacji; podczas badań okazało się, iż odpowiedzi na pytanie o przynależność narodową i narodową samoidentyfikację mogą się różnić.
69 Ibidem, s. 138-141.70 Deklaracja ta nie musiała oznaczać rzeczywistej znajomości języka. Por. T. A. Olszański, 
op. cit, s. 204.71 Zdaniem A. Kołodij pytanie o język ojczysty rozumieć można bowiem również jako „język znad kołyski" (eadem, op. cit, s. 139). Nie musi też oznaczać codziennego posługiwania się nim.72 Ł. Masenko, op. cit, s. 119.
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wspominaną już rolą, jaką w tym procesie przypisuje się etnicznym Ukraińcom - „jądru" narodu obywatelskiego. Interesujący jest w tym kontekście głos My- koły Riabczuka, który skłonny jest traktować język jako wartość rdzenną etnicznych Ukraińców, przy czym twierdzi on, iż przynależność do ukraińskiej wspólnoty kulturowej warunkowana jest emocjonalnym stosunkiem do języka ukraińskiego, a nie realną jego znajomością73.

73 M. Riabczuk, op. cit., s. 63.74 N. Horska, Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie (1991-2004), Toruń 2009, s. 311.75 T. Ku z i o, op. cit., s. 230.76 I. Chruślińska, P. Tyma, Społeczność żydowska na Ukrainie - rozmowa z Josyfom Zisel- 
sem, [w:] iidem, Wiele twarzy Ukrainy, Lublin 2005, s. 71.77 W szkolnictwie ukrainizacja rzeczywiście czyni znaczne postępy, por. np. M. Riabczuk, 
op. cit., s. 80-81.78 Por. np. publikacje na stronie internetowej www.russkie.org.79 Por. np. teksty programowe na stronie Postępowej Socjalistycznej Partii Ukrainy, [on-line:] http://www.vitrenko.org, odczyt: 31 V 2011; T. Kuzio, op. cit., s. 230.80 Por. np. С. С о ку p о в, За слово русское! Создается общественное движение „Русскоязыч
ная Украина", [on-line:] http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=15264, odczyt: 3 VI 2011.

Obywatelom ukraińskim pochodzenia rosyjskiego trudno pogodzić się z obecnym mniejszościowym statusem74. Rosjanie na Ukrainie nie czują się mniejszością75, co więcej, zdaniem Josyfa Ziselsa, lidera Kongresu Mniejszości Narodowych Ukrainy (zrzeszającego także organizacje rosyjskie), nigdy takiego poczucia nie nabędą76. Rosjanie to jedyna mniejszość, której język, kultura, szkolnictwo i środki masowego przekazu tracą powoli zajmowane dotąd pozycje, zdobywane teraz przez język i kulturę ukraińską77. Byłbym jednak ostrożny w bezwarunkowym przyznawaniu racji niektórym przedstawicielom środowisk rosyjskich78 twierdzącym, iż w ogólnoukraińskiej skali mamy do czynienia z nachalną ukrainizacją i prześladowaniem rosyjskości. O ile inne narody i grupy etniczne (w tym Ukraińcy) rozbudowują dopiero instytucjonalne formy swej aktywności etnicznej, o tyle Rosjanie przystosować się muszą do wyrażania swej odrębności i pielęgnowania tożsamości własnymi, społecznymi siłami, czyli zasobami społeczeństwa obywatelskiego, a nie środkami administracyjnymi. Daje się zauważyć, iż Rosjanie z jednej strony bronią się przed mniejszościowym statusem, słyszalne są postulaty uznania ich za drugi na Ukrainie „państwowotwórczy naród"79, z drugiej - domagają się uprawnień i ochrony przewidzianej konwencjami ukierunkowanymi na ochronę mniejszości narodowych, choć ten ostatni postulat rozszerzany jest z reguły na całą społeczność rosyjskojęzyczną80. Teoretycznie ze strony państwa ukraińskiego Rosjanie powinni móc dziś liczyć - jako wspólnota etniczna - na traktowanie równorzędne z innymi mniejszościami, jednak pojawiają się tu pewne komplikacje, znajdu

http://www.russkie.org
http://www.vitrenko.org
http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=15264
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jące wyraz m.in. w dyskusjach wokół implementacji postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych81.

81 Ratyfikując Kartę w 2005 r., Ukraina przyjęła na siebie zobowiązanie dotyczące ochrony 13 języków, w tym rosyjskiego. Krytycy akcentują brak jakiegokolwiek zagrożenia dla języka rosyjskiego na Ukrainie. Co więcej, w odróżnieniu od np. języka Krymczaków, język rosyjski nie jest zagrożony całkowitym zanikiem w skali światowej. Inne argumenty krytyczne przywołuje T. Kuzio, op. cit., s. 230-231.

Ethnic policy of independent Ukrainetowards the Soviet heritage
The aim of this article is to present the dynamics of perception of nationality questions in the Soviet Union (both during the time of constructing so called soviet nation and the perestroika period) and at the beginning of construction of independent Ukrainian state. It briefly discusses the discrepancy between theory and practice of the respect for the rights of nations and cultures which were parts of soviet society.Independent Ukraine inherited from USRR several problems, which have to be taken into consideration during projecting of the rules of the Ukrainian ethnic policy, especially in the process of constructing Ukrainian civil nation.Nationality question - apart from its crucial role in the desintegration of the Soviet Union - constituted important factor of internal policy in USRR and in the states that occured after 1991 (in Ukraine as well). In the official discourse yet in the perestroika period the attention was paid to necessity of return to Lenin's prospect and practice of national policy, the success of construction of the soviet nation was challenged. Further, in independent Ukraine, the pushy rusification, the „internationalism” and „friendship of nations" slogans, which ignored real processes and the respect of individual nations’ needs, were contested. As far as Ukraine is concerned, the rights and needs of national minorities with ethnic identity retained and the issue of their integration with Ukrainian society were ignored.The spontaneous revival of national consciousness and national activity of Ukrainians at the end of USRR and particularly after 1991 accelerated similar processes in the national minority environment. Several ethnic organizations originated, the minority education developed, the wrongs that the nations had suffered started to be discussed. The social sciences - marginalized in the Soviet Union and deprived of free empirical research - started to be interested in real course of ethnic processes. The slogans of soviet propaganda („the national question in USRR became solved") and „the fridge theory" („the ethnic processes in USRR and socialist countries became «frozen»") failed.Among the issues which are important in the process of construction of multicultural civil nation with strictly defined ethnic Ukrainian core (this is the most dominant conception in Ukraine, leaning on the legislation) there are several problems concerning the historical circumstances reffering the tsarist and the Soviet Union period. The most crucial for the ethnic and political sphere are: greatly advanced language and cultural rusification of ethnic Ukrainians and national minorities; the presence of statis
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tically significant category of people who do not identify themselves in terms of ethnic community, but as „soviet people”, the lack of the sense of being minority among Russians (the resentment concerning the position of the dominant nation in Russian Empire and in USRR), but also the problems occuring during the discussion on the adaptation of the Western models of ethnic policy (the circumstances peculiar for other countries which executed the multiculturalism policy).
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