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Wprowadzenie 

Poniższa praca stanowi studium przypadku, odnoszące się do procesów zachodzących na 

współczesnej Ukrainie. Kraj ten, który jest największym terytorialnie państwem położonym w 

Europie, znajduje się w trakcie określania swojej tożsamości oraz wyznaczania przyszłej drogi 

rozwoju społecznego. Państwo to ze względu na warunki historyczne jest wyjątkowo 

zróżnicowane etnicznie i kulturowo w skali środkowo-wschodniej Europy. Znajduje się ono 

ponadto w stanie permanentnego kryzysu związanego nie tyle z problemami gospodarczymi, 

co z toczącą się na jego obszarze wojną, w trakcie której agresor aktywnie wykorzystuje m.in. 

mniejszości narodowe, czy sferę kultury do destabilizowania sytuacji polityczno-społecznej i 

dezintegracji terytorialnej kraju. Ukraina jest obiektem badań, który pozwala na bazie analizy 

aktualnych procesów wyciągać wnioski w zakresie relacji pomiędzy zróżnicowaniem 

kulturowym, a spójnością społeczną. Ukraińskie społeczeństwo w efekcie trwania konfliktu 

zbrojnego poddawane jest w przeciągu ostatnich ośmiu lat wyjątkowo intensywnym procesom, 

które częściowo stymulowane są przez czynnik zewnętrzny (Federację Rosyjską). Mniejszości 

narodowe, różnice językowe czy religijne, różnice wynikające z podejścia do koncepcji narodu 

(polityczny czy kulturowy) stały się narzędziem wojny, co pozwala badać te czynniki jako 

ważne elementy kształtowania współczesnego narodu w obliczu kryzysu oraz zmian 

wywołanych procesami globalizacyjnymi w tym szybkimi zmianami technologicznymi (np. 

rozwój komunikacji). Warunki w jakich ewoluuje ukraińskie społeczeństwo pozwalają również 

badać zmienności w relacjach pomiędzy centrum, a peryferiami. Obszary o najwyższym 

zróżnicowaniu kulturowym i etnicznym rozlokowane są na najdalej oddalonych na wschód i 

południe rubieżach kraju. Wartym poznania pozostają czynniki, które wpłynęły na to, że część 

mieszkańców tych obszarów za swoje centrum nie uznało Kijowa, lecz Moskwę. Interesującym 

z punktu badawczego pozostaje również rola stopnia utożsamiania się mieszkańców tych 

obszarów z danym regionem, z własnym państwem oraz ze strukturą państwa jako taką (np. 

zarówno mieszkańcy Krymu, Odessy jak i Donbasu przejawiają silną tożsamość regionalną, co 

zatraca się stopniowo na pozostałych obszarach południowej i wschodniej Ukrainy). Ważnym 

ogniwem badań nad tego rodzaju zagadnieniem, prócz analizy procesów historycznych, 

politycznych czy gospodarczych jest problematyka kulturowa dotycząca np. mitów, czy 

stereotypów wpływających na pojęcie „swojskości” i „obcości” wobec innych. W obliczu 

wybuchu konfliktu zbrojnego na Donbasie oraz aneksji Krymu ważnym elementem, który nie 

został pominięty w badaniach, a który wpływa na problematykę tożsamości czy chociażby 
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ugruntowywania mitów, jest rola czynnika zewnętrznego (w tym przypadku Federacji 

Rosyjskiej) w procesie destabilizacji sytuacji społecznej w danych regionach. 

Praca nie powstałaby bez wsparcia dziesiątek osób, które przyczyniły się do jej rozwoju, 

służąc radą, wiedzą ekspercką oraz mobilizującą krytyką.  

W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wspierającej mnie najbliższej rodzinie. 

W szczególności żonie Katarzynie, której cierpliwość oraz mobilizujący wpływ bezpośrednio 

przyczynił się do powstania pracy. Chciałbym również podziękować wszystkim przyjaciołom 

i ekspertom, z którymi miałem możliwość poznawać współczesną Ukrainę. Dziękuję 

szczególnie przyjaciołom ze Lwowa i Kijowa, których wiedza w sposób znaczny przyczyniła 

się do powstania tej pracy. Nasze wielogodzinne rozmowy stawały się inspiracją dla rozwoju 

badań. 

Pragnę wyrazić również wdzięczność dr hab. Dariuszowi Niedźwiedzkiemu, prof. UJ, 

którego cenne wsparcie, m.in. w postaci rad, sugestii oraz merytorycznej krytyki wpłynęło na 

kształt niniejszej pracy. Zaangażowanie dr hab. Dariusza Niedźwiedzkiego, prof. UJ, 

umożliwiło nie tylko nadanie pracy odpowiedniego charakteru, lecz pozwoliło także na 

zakończenie badań. 
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1. Teoria i metodyka badań  

 

1.1. Pytania badawcze 

W ukraińskiej przestrzeni badawczej po roku 1991 pojawił się szereg monografii oraz 

artykułów naukowych traktujących w sposób pośredni lub bezpośredni o problematyce wpływu 

zróżnicowania kulturowego i etnicznego kraju na tożsamość oraz spójność ukraińskiego 

społeczeństwa. Po upadku Związku Sowieckiego ukraińscy badacze swobodnie mogli 

prowadzić badania na temat ukraińskiej kultury, etnografii oraz historii – co w okresie 

wcześniejszym nie było możliwe. W okresie 1991-2014 (do momentu wybuchu konfliktu na 

Donbasie oraz do momentu przeprowadzenia przez Fed. Rosyjską aneksji Krymu), ukraińscy 

badacze prowadzili badania odnoszące się do całości obszaru kraju, co po 2014 roku zostało 

mocno ograniczone poprzez okupację części terenów państwa. Perspektywa badawcza przed 

2014 rokiem różniła się ponadto od późniejszej, na co wpłynął sposób prowadzenia przez Rosję 

m.in. działań zbrojnych, które określono mianem wojny hybrydowej. Widmo dezintegracji 

państwa poprzez wspieranie przez Rosję separatyzmów przy użyciu struktur zbrojnych 

wpłynęło na podejście badaczy do kwestii zróżnicowania kulturowego, narodowościowego, 

językowego oraz religijnego. Zjawisko rosyjskiego wariantu wojny hybrydowej1 stymulowało 

ponadto ukraińskie środowiska naukowe i analityczne do publikowania nowych prac 

odnoszących się do różnych zjawisk z zakresu ukraińskiego życia społeczno-politycznego. 

Na ukraińskim rynku wydawniczym w okresie 1991-2014 pojawił się szereg 

kompleksowych prac oraz podręczników traktujących m.in. o etnografii ziem ukraińskich 

takich jak: „Etnografia Ukrainy” - Dnistrianski M. S.2, czy „Etnologia Ukrainy – podręcznik 

naukowy”3 autorstwa Borysenko W, Hrymycz M., Honczarow O, Horlenko W., Hurbyk A., 

Dmytrenko A., Zalizniak L., Kopeliusznyj W., Kołodiuk I., Kosmina O., Kosmina T., 

Pylypenko Wo., Tretiak K., Homenko M.  Powstały ponadto prace traktujące o historii kraju 

 
1 W rosyjskiej przestrzeni badawczej eksponuje się m.in. amerykańskie sposoby realizacji celów polityki 
zagranicznej przy użyciu środków militarnych i poza militarnych, które określane są również mianem wojny 
hybrydowej. Warto zatem doprecyzować, iż chodzi o aktywność strony rosyjskiej. 
2Дністрянський М. С., Етнографія України - Навчальний посібник, Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. 
3 Борисенко Валентина, Гримич Марина, Гончаров Олександр, Горленко Володимир, Гурбик Андрій, 
Дмитренко Алла, Залізняк Леонід, Капелюшний Валерій, Колодюк Ірина, Косміна Оксана, Косміна 
Тамара, Пилипенко Віктор, Третяк Кирило, Хоменко Микола, Українська Етнологія - навчалний посібник, 
Київ, Либідь 2007. 
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takie jak: „Ukraina – historia jej ziem i narodów”4 - Magoczij P. R., „Historia południowo-

wschodniej Ukrainy”5 – Ławriw P., czy „Historia Ukrainy 1772-1999 Narodziny 

nowoczesnego narodu”6 – Hrycak J. Od 1991 do 2014 roku na Ukrainie opublikowano również 

szereg artykułów naukowych, które traktowały o bieżących wówczas procesach odnoszących 

się do specyfiki tożsamościowej regionów południa i wschodu kraju. Za przykłady możemy 

podać: „Sytuacja językowa i polityka językowa na Ukrainie”7 – Koczerhan M., „Problemy 

tożsamości narodowej Tatarów Krymskich oraz ich integracja z ukraińskim społeczeństwem”8 

– Semusiewa D., czy „Tożsamość regionalna Donbasu: geneza i tendencje rozwoju w 

warunkach transformacji społecznej9 - Korżow H. Wnioski przedstawiane przez historyków, 

etnografów czy socjologów uzupełniane były o spostrzeżenia przedstawicieli świata kultury, 

polityki, ekspertów i dziennikarzy. Ważną dla rozwoju procesów związanych z życiem 

społeczno-politycznym na Ukrainie okazała się praca ukraińskiego publicysty i krytyka 

literackiego Mykoły Riabczuka pt. „Dwie Ukrainy”10. To w niej autor przedstawił koncepcję 

wskazującą na funkcjonowanie dwóch różniących się od siebie ukraińskich tożsamości – 

wschodniej zorientowanej na Rosję oraz zachodniej zorientowanej na integrację z zachodnimi 

strukturami międzynarodowymi. Praca ta w rzutowała na postrzeganie przez część obywateli 

Ukrainy swojego narodu oraz na to w jaki sposób elity polityczne, a także eksperckie z 

zagranicy oceniały procesy zachodzące na Ukrainie po 2003 roku – data wydania książki (w 

2004 ukazało się tłumaczenie książki na język polski, a w 2005 na język niemiecki). Tezy 

zawarte w książce po dziś dzień budzą kontrowersje, gdyż objaśniają one procesy zachodzące 

na Ukrainie w sposób uproszczony, poprzez zastosowany podział m.in. na wschodnią – 

rosyjskojęzyczną/prorosyjską oraz zachodnią – ukraińskojęzyczną/prozachodnią Ukrainę. 

Rzeczywistość wydaje się być jednak zdecydowanie bardziej złożona, czego ukazanie ma m. 

in. na celu niniejsza praca. Prace naukowe oraz książki publicystów odnoszące się do kwestii 

tożsamości uzupełniane były również o materiały socjologiczne i analizy tworzone przez 

ośrodki analityczne dostarczając danych, dotyczących stosunków ówczesnych Ukraińców m.in. 

do osób ukraińsko i rosyjskojęzycznych, dotyczących oceny wydarzeń historycznych, czy 

 
4Маґочій Павло-Роберт, Україна. Історія її земель та народів. ІІ вид., Ужгород, 2017. 
5Лаврів Петро, Історія південно-східньої України, Київ 1996. 
6Hrycak Jarosław, Historia Ukrainy 1772-1999 Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000. 
7Кочерган М., Мовна ситуація і мовна політика в Україні, Світогляд nr.2, 2008. 
8Семусєва Дар’я, Проблеми національної ідентичності Кримських татар та їх інтеграція в українське 
суспільство, [w:] Наукові записки. Серія “Культурологія”, 2013. 
9Коржов Геннадій, Региональная идентичность Донбасса:генезис и тенденции развития в условиях 
общественной трансформации, Социология: теория, методы, маркетинг, 2006. 
10Riabczuk Mykoła, Dwie Ukrainy, KEW, Wrocław, 2004. 
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preferencji związanych z kierunkiem rozwoju wektora polityki zagranicznej (orientacja 

prozachodnia czy prorosyjska). Warto wspomnieć o raportach takich jak „Stan języka 

ukraińskiego – 2011”11 czy artykułach prasowych dostarczających obecnie wiedzy o ważnych 

wówczas zjawiskach wpływających na stan spójności społecznej czy kierunek rozwoju narodu 

(koncepcja narodu kulturowego czy politycznego) takie jak „20 lat od referendum 

potwierdzającego akt niepodległości”12, czy „Na ziemi odeskiej nie zechcieli uznać języka 

bułgarskiego za język regionalny”13. Materiały prasowe oraz publikacje popularno-naukowe 

zawierają w sobie elementy o charakterze opisu rzeczywistości stanowiąc materiał wnoszący 

wkład w rozwój badań dotyczących procesów tożsamościowych zachodzących na obszarze 

Ukrainy. Wymienione materiały stanowią przykłady prac traktujących o problematyce 

badawczej niniejszej pracy, jednakże nie ujmują one całościowo kwestii, której dotyczą pytania 

badawcze zaprezentowane w dalszych częściach bieżącego podrozdziału. Badania oraz dane 

prezentowane w badaniach prowadzonych w okresie 1991-2014 stanowiły natomiast bazę, dla 

badań realizowanych w okresie późniejszym zarówno na Ukrainie jak i w Polsce. Stanowią one 

również ważne odniesienie dla pytań badawczych istotnych dla tej pracy. 

Moment aneksji Krymu oraz rozpoczęcia działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy w 

sposób znaczny wpłyną na ukierunkowanie badań odnoszących się do procesów zachodzących 

na współczesnej Ukrainie. Zarówno na Zachodzie jak i na Ukrainie po 2014 roku wzrosło do 

zainteresowania problematyką zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ukrainy. Warto 

zaznaczyć, że powstające wówczas prace naukowe oraz publikacje popularno-naukowe zaczęły 

odnosić się do tego zagadnienia w większym stopniu niż miało to miejsce wcześniej, z 

perspektywy nauk o bezpieczeństwie. Na Ukrainie zaczęły powstawać prace, które były 

pierwszymi publikacjami o charakterze popularno-naukowym, które starały się objaśnić 

przyczyny i przebieg zachodzących wydarzeń. Prace te często tworzone były przez wiodących 

ekspertów i naukowców poruszając istotne kwestie z perspektywy procesów ważnych dla 

tożsamości i spójności społeczeństwa Ukrainy. Za tego rodzaju prace można uznać m.in: 

„Hybrydowa agresja Rosji: Lekcja dla Europy”14 - Mahda J. i „Aneksja: Półwysep Krymski. 

Kroniki wojny hybrydowej” 15 – Berezowec T. W ukraińskiej przestrzeni badawczej pojawiły 

 
11 Становище Україньської мови в Україні в 2011 році, http://www.dobrovol.org/article/213/ (dostęp: 
1.11.2018). 
1220 років референдуму на підтвердження Акту незалежності. Підсумки, Історична Правда, 
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/12/1/63565/ (dostęp:01.01.2021). 
13На Одещині не захотіли робити болгарську регіональною, 
https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/18/6971054/ (dostęp 09.11.2018). 
14Магда Євген, Гібридна агресія Росії: уроки для Європи, Київ 2017. 
15Березовець Тарас, Анексія: Острів Крим.Хроніки гібридної війни, Київ, 2015. 
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się również prace popularno-naukowe oraz monografie naukowe analizujące kwestię procesów 

powstawania ukraińskiego tygla kulturowego, m.in. „Wygnani na stepy”16 – Kabaczij R., czy 

poświęcone zagadnieniu roli rosyjskich i sowieckich mitów politycznych w procesie 

wpływania władz Federacji Rosyjskiej na procesy tożsamościowe na współczesnej Ukrainie, 

m.in. „Wojna o świadomość”17 - Brechunenko W. Okres nastały po 2014 roku zaowocował 

również powstaniem dziesiątek analiz i publikacji, które traktowały o bieżących procesach 

wpływających na stan ukraińskiego społeczeństwa. Publikacje i analizy przedstawiały ponadto 

informacje i wnioski dotyczące bieżącego stanu relacji centralno-peryferyjnych panujących na 

Ukrainie oraz ukazywały m.in. zmiany w relacjach pomiędzy przedstawicielami grup 

narodowościowych i etnicznych na obszarach okupowanych oraz na terenach kontrolowanych 

przez władze ukraińskie. Prace te prezentowały m.in. dane uzyskane w efekcie badań 

socjologicznych, które ukazywały stosunek ukraińskiego społeczeństwa do zachodzących 

procesów, m.in: „Stan języka ukraińskiego”18, czy prezentowały wnioski dotyczące bieżących 

procesów społecznych, m.in. „Tożsamość Tatarów Krymskich po aneksji Krymu”19. 

 Procesy zachodzące na Ukrainie po 2014 roku wpłynęły również na wzrost 

zainteresowania polskich badaczy i analityków kwestiami rosyjskiej wojny hybrydowej. W 

ramach rozwoju tego kierunku badań, poważną ilość uwagi poświęcono procesom 

zachodzącym na Ukrainie, które związane były z kwestiami tożsamościowymi i 

spójnościowymi. W polskiej przestrzeni badawczej pojawiły się prace naukowe takie jak 

wydania pokonferencyjne „Konflikt Hybrydowy na Ukrainie. Aspekty Teoretyczne i 

Praktyczne”20, czy „Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa 

międzynarodowego”21. Publikacje te poświęcone zostały przede wszystkim problematyce 

wojny hybrydowej oraz reakcji państwa ukraińskiego na wskazane zjawisko22. Te oraz podobne 

prace stanowiły przykład spojrzenia na procesy zachodzące na współczesnej Ukrainie, m.in. 

związane z tożsamością i spójnością społeczną, z perspektywy nauk o bezpieczeństwie.  

 
16Кабачій Р., Вигнані на степи. Депортація Українців з Польші на південь України в 1944-1946 роках, Київ 
2019. 
17Брехуненко Віктор, Війна за свідомість.Російські міфи про Україну та її минуле, Київ 2017. 
18 Становище української мови в Україні, http://dobrovol.org/files/2019/mova-2019.pdf. 
19 Чауш Мустафа, Ідентичність кримських татар після анексії Криму: захисна реакція замість діалогу, 
https://ua.krymr.com/a/26685723.html.  
20Konflikt Hybrydowy na Ukrainie. Aspekty Teoretyczne i Praktyczne, red. Pacek B., Grochocka J.A., Piotrków 
Trybunalski, 2017. 
21 Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, red. Banasik M., 
Warszawa 2019. 
22 Dwie powyższe prace koncentrują się na zagadnieniu rosyjskiej wojny hybrydowej, co nie dotyczy 
bezpośrednio tematu niniejszej pracy. 
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W polskiej przestrzeni badawczej pojawiły się również prace naukowe traktującej o 

zróżnicowaniu kulturowym Ukrainy wschodniej i południowej. Prace takie jak, „Bałkany na 

Ukrainie”23 pod redakcją Lipińskiego W., czy „Pomiędzy ukraińskością, a sowieckością”24 

Karnaukh A. stanowią nie tylko źródło materiału badawczego (wywiady środowiskowe), ale 

również zapis stanu relacji między grupami społecznymi części z badanych w niniejszej pracy 

regionów. W polskiej przestrzeni badawczej dostępne są również szeregi analiz 

przygotowywanych przez wiodące ośrodki analityczne takie jak Państwowy Instytut Studiów 

Międzynarodowych czy Ośrodek Studiów Wschodnich. Prace te traktują zarówno o procesach 

zachodzących na Ukrainie w kontekście bezpieczeństwa państwa, ale również odnoszą się m.in. 

do zagadnień dotyczących bieżących procesów ważnych z perspektywy sytuacji społeczno-

politycznej panującej w kraju– m.in. analiza Iwańskiego T. (OSW) pt. „Zełenski – Anatomia 

sukcesu”25. W polskiej przestrzeni wydawniczej pojawiły się również warte uwagi wydania 

publicystyczne, które zawierają zapis stanu relacji społecznych z obszaru wschodu Ukrainy. 

Tego rodzaju pracą jest m.in. „Czarne Złoto”26 Bacy-Pogorzelskiej K. oraz Potockiego M. 

Pojawiające się zarówno w przestrzeni ukraińskiej jak i polskiej monografie i artykuły 

naukowe, prace analityczne oraz materiały popularno-naukowe i publicystyczne dostarczają 

wniosków i materiałów badawczych odnoszących się tematu badań przedstawionych w 

niniejszej pracy. Wspomniane opublikowane prace wydają się jednak koncentrować na 

omawianych w nich zagadnieniach nie traktując je w sposób całościowy – nie uwzględniając 

różnych perspektyw badawczych. Niniejsza praca stara się uzupełnić tę lukę łącząc zarówno 

perspektywę kulturoznawczą, etnologiczną, historyczną, a także perspektywę nauk o 

bezpieczeństwie. Praca ma na celu ukazanie złożoności zachodzących na Ukrainie procesów 

związanych z heterogenicznością ukraińskiego społeczeństwa, m.in. w obliczu ingerencji ze 

strony podmiotu zagranicznego (stymulowanie napięć społecznych, stymulowanie konfliktów 

pomiędzy grupami etnicznymi i narodowościowymi, próba dezintegracji państwa). Niniejsza 

analiza ma również na celu weryfikację założeń, które zakorzeniły się w przestrzeni badawczej, 

a które wydają się stracić na swojej aktualności – m.in. koncepcja „dwóch Ukrain”, czy 

zagadnienie rzekomo silnego związku pomiędzy heterogenicznością kulturową i etniczną 

 
23Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku, red. Lipiński W., WUW, 
Warszawa, 2015. 
24Karnaukh Alla, Pomiędzy ukraińskością a sowieckością. Ukraińcy, Rosjanie, Bułgarzy na Zaporożu, Nomos, 
Kraków, 2015. 
25Iwański Tadeusz, Zełenski – anatomia sukcesu, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-
osw/2019-04-03/zelenski-anatomia-sukcesu (dostęp: 01.08.2020). 
26Baca-Pogorzelska Karolina, Potocki Michał, Czarne Złoto. Wojny o węgiel z Donbasu, Wydawnictwo Czarne, 
Wołowiec 2020. 
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południa i wschodu Ukrainy, a przejawami separatyzmu. Badania przedstawione w pracy mają 

również na celu uzupełnienie luki badawczej, odnoszącej się do badań poświęconych 

całościowemu ujęciu procesów ważnych z perspektywy tożsamości i spójności społecznej 

mieszkańców współczesnej Ukrainy traktujących równolegle o południowych i wschodnich 

regionach kraju. Dotyczy to m.in. wskazania różnic i analogi pomiędzy czynnikami (oraz ich 

rolą) wpływającymi na procesy odnoszące się do kwestii tożsamości, spójności społecznej, 

relacji centro-peryferyjnych zachodzącymi zarówno na południu jak i wschodzie kraju, w tym 

samym okresie czasowym. 

Kluczowym problemem, którego dotyczą badania i analizy przeprowadzone w tej pracy 

jest rola zróżnicowania kulturowego współczesnego społeczeństwa w formowaniu tożsamości 

i spójności narodowej. Badania odnoszące się do społeczeństwa ukraińskiego koncentrują się 

na południowych i wschodnich obszarach kraju, co wynika z faktu, iż obszar ten jest najbardziej 

zróżnicowany pod względem etnicznym i kulturowym27. Odwołując się do podziałów 

stosowanych przez ukraińskich etnografów, za wschodnie obszary kraju uznane zostaną 

obwody: charkowski, doniecki, ługański oraz częściowo dniepropetrowski (jego wschodnia 

część)28. Za region południowy uznane zostaną obwody: zaporoski, chersoński, mikołajowski, 

odeski oraz Autonomiczna Republika Krymu. Ważnym aspektem badań jest analiza 

oddziaływania zróżnicowania kulturowego na procesy konstruowania tożsamości i spójności 

narodowej. Kwestia relacji pomiędzy heterogenicznością społeczeństwa, a tożsamością 

zostanie odniesiona do realiów ukraińskich uwzględniających m.in. działania Federacji 

Rosyjskiej prowadzone w okresie po 2014 roku (moment aneksji Krymu oraz rozpoczęcia 

agresji na Donbasie). Problematyka relacji pomiędzy heterogenicznością społeczeństwa, a 

tożsamością odnosić się będzie do poszukiwania zależności pomiędzy silnym zróżnicowaniem 

etnicznym społeczeństwa, a tożsamością regionalną oraz procesem identyfikacji ludności 

danego obszaru z państwem (wpływ zróżnicowania etnicznego na proces identyfikacji z 

tożsamością ogólnonarodową, w której czynnikiem dominującym jest kultura ukraińska). Za 

jeden z czynników wpływających na ten proces uznane zostaną wydarzenia polityczno-

społeczne z lat 1991-2014 – okres funkcjonowania niepodległej Ukrainy do momentu przejęcia 

kontroli przez Federację Rosyjską nad częścią obszaru wschodniej i południowej Ukrainy. 

Procesy, które wydają się kluczowe w analizie tego okresu to m.in. rywalizacja pomiędzy 

Ukrainą, a Federacją Rosyjską o kontrolę nad Krymem z okresu prezydentury L. Kuczmy (m.in. 

 
27Коржов, Региональная идентичность (…), dz. cyt., s.39-41. 
28Борисенко, Гримич, Гончаров, Горленко, Гурбик, Дмитренко, Залізняк, Капелюшний, Колодюк, Косміна, 
Косміна, Пилипенко, Третяк, Хоменко, Українська Етнологія (…) dz. cyt., s.46.  
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konflikt o wyspę Tuzła – 2003), Pomarańczowa Rewolucja, reforma językowa okresu 

administracji W. Janukowycza (m.in. kwestia tzw. ustawy Kiwalowa-Kolesniczenki), czy 

Rewolucja Godności. Wskazane wydarzenia były czynnikiem znacznie wpływającym na 

polaryzację społeczną oraz elementem wykorzystywanym przez rosyjskie ośrodki wpływu do 

antagonizowania przedstawicieli grup narodowościowych (budowanie negatywnego obrazu 

państwa ukraińskiego oraz prozachodnich i proukriańskich sił politycznych). 

Jedno z zasadniczych pytań badawczych, na które odpowiedzi udzielić ma praca 

dotyczy relacji pomiędzy ukraińską tożsamością narodową oraz tożsamościami regionalnymi, 

a procesami związanymi z heterogenicznością kulturową – Jak heterogeniczność kulturowa 

wpływa na tożsamość narodową oraz tożsamość regionalną obszarów kraju? Problematyka ta 

łączy się ze zgłębianiem tematyki procesów historycznych odnoszących się do kwestii migracji 

ludności na obszary południowej i wschodniej Ukrainy oraz polityki migracyjnej państwa 

rosyjskiego doby carskiej, a także wpływu procesów politycznych, ekonomicznych i 

społeczno-kulturowych z okresu ZSRS29, które odnoszą się do polityki terroru, celowej 

ingerencji w skład etniczny obszaru, a także industrializacji. Zagadnienie odnosi się również 

do problematyki stosunku pomiędzy mieszkańcami najbardziej heterogenicznych obszarów, a 

pozostałymi mieszkańcami państwa oraz relacjami z władzą centralną, a także władzą państwa, 

które wcześniej panowało nad obszarem (kontekst Rosji jako następczyni ZSRS). To skłania 

do zadania kolejnego pytania o sposób w jaki procesy historyczne wpływały na kształtowanie 

się ukraińskiego tygla kulturowego oraz o ich konsekwencje dla współczesnych relacji 

pomiędzy mieszkańcami obszaru silnie zróżnicowanego kulturowo. W poszukiwaniu 

odpowiedzi na to pytanie autor posiłkować się będzie m.in. pracami odnoszącymi się do tematu 

tożsamości oraz relacji pomiędzy centrum, a peryferiami (warto pamiętać, że to właśnie 

najbardziej znajdujący się na wschód i południe Ukrainy Krym oraz Donbas, które przejawiały 

się silną tożsamością regionalną stały się obszarami, które w efekcie wielu procesów zostały 

oderwane od państwa ukraińskiego). Pojawia się w związku z tym kolejne pytanie – jakie 

konsekwencje dla relacji pomiędzy centrum, a peryferiami ma zróżnicowanie kulturowe 

obszarów peryferyjnych? Podobnie silne do wschodu i południa kraju poczucie tożsamości 

 
29W pracy zastosowano formę - Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS). Forma ta w ostatnich 
latach zastępuje dawną Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich m.in. w oficjalnych dokumentach i 
materiałach tworzonych prze Instytut Pamięci Narodowej. Zastąpienie „ZSRR” formą „ZSRS” odnosi się do wciąż 
żywego sporu dotyczącego m.in. natury państwa sowieckiego. Zgodnie z jednym z argumentów, forma 
„radziecki” błędnie może sugerować, iż totalitarne państwo sowieckie nosiło cząstkowo charakter 
demokratyczny – decyzje polityczne podejmowane przez „rady”, a nie przez ośrodek centralny kierowany przez 
jednostkę i jej otoczenie. Forma „sowiecki” ma neutralizować tego rodzaju przekaz. Trwająca obecnie debata 
dotyczy również sfery czysto lingwistycznej.  
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regionalnej posiada jedynie zachód Ukrainy (tzw. Hałyczyna-Galicja), który w przeciwieństwie 

do Krymu i Donbasu buduje swoją tożsamość w oparciu o wzorzec homogeniczny (silna 

tożsamość regionalna wsparta o przekonanie o prestiżu wynikającym z życia w regionie o 

niskim zróżnicowaniu kulturowym i etnicznym). Pewnego rodzaju odnośnikiem dla Ukrainy 

południowej i wschodniej, będzie zachodnia oraz centralna część kraju. Relatywnie 

homogeniczny zachód (obwody: lwowski, iwano-frankowski, tarnopolski, wołyński, rówieński 

i centrum (obwody: żytomierski, kijowski, winnicki, czerkaski, kirowogradzki, połtawski, 

dniepropetrowski będzie stanowić element kontrastujący, niezbędny dla naszkicowania 

pryzmatu, przez który mieszkańcy południa i wschodu patrzą na procesy zachodzące w stolicy 

oraz w całym państwie. W trakcie badań przedstawione zostaną m.in. kluczowe stereotypy 

dotyczące zachodu i centrum kraju, które rzutują na stopień identyfikacji mieszkańców 

interesujących nas regionów z państwem ukraińskim. Badania uwzględnią problematykę 

ścierania się obu wzorców na gruncie ukraińskim (konflikt „prozachodniego” i 

„prodemokratycznego” zachodu kraju z „prorosyjskim” wschodem). Autor w ramach badań 

uwzględni również problematykę funkcjonujących mitów oraz stereotypów, które mieszkańcy 

danych regionów związali z przedstawicielami grupy „swoich” oraz „obcych”. W 

konsekwencji postara się odpowiedzieć na pytanie: jaki wpływ na współczesne społeczeństwa 

wschodu i południa Ukrainy mają sowieckie oraz rosyjskie mity imperialne? Proces ten również 

ugruntowany jest głęboko w historii Ukrainy oraz odnosi się do współczesnych działań 

politycznych (ukraiński spór wewnątrzpolityczny oraz próby ingerencji w życie społeczno-

kulturowo-polityczne Ukrainy ze strony Federacji Rosyjskiej). Pojawia się w związku z tym 

kolejne pytanie o czynniki wpływające na to, że sowieckie oraz rosyjskie mity imperialne są 

wciąż zakorzenione wśród mieszkańców w dzisiejszej Ukrainy? 

W ramach poszukiwania odpowiedzi na wskazane pytanie zasadnicze, zostały 

sformułowane kolejne pytania pomocnicze, o bardziej szczegółowym charakterze. Za tego 

rodzaju pytania uznano m.in. te odnoszące się do relacji pomiędzy regionami heterogenicznymi 

kulturowo. Do nich należy pytanie o procesy, które wpłynęły na to, że część mieszkańców 

regionów zróżnicowanych kulturowo okazała się być bardziej zmotywowana do utrzymania 

więzi z centrum niż mieszkańcy innych regionów, które również przedstawiały wysoki poziom 

heterogeniczności (m.in. kontrast pomiędzy przebiegiem wydarzeń z 2014 roku w obwodzie 

donieckim, a charkowskim, czy Krymem, a obwodem chersońskim). Ważnym aspektem badań 

pozostaje także problematyka czynników, które spowodowały, że ludność obwodu donieckiego 

i ługańskiego oraz Autonomicznej Republiki Krym w większym stopniu poparła ruchy 
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separatystyczne i prorosyjskie niż mieszkańcy obwodu charkowskiego, zaporoskiego, 

mikołajowskiego czy odeskiego, co prowadzi do pytania: jakie czynniki wpłynęły na to, że 

ruchy separatystyczne uzyskały poparcie w danych regionach? Ważnym pytaniem będzie 

również to, czy rzeczywiście mieszkańcy Krymu i Donbasu w znacznym stopniu poparli 

wskazane ruchy (nie jest to bowiem jednoznaczne). Poważnym zagadnieniem, które wymaga 

wyjaśnienia jest ponadto to, czy zasadniczym czynnikiem wpływającym na proces 

identyfikowania się obywateli z państwem ukraińskim była jedynie kwestia funkcjonowania w 

heterogenicznym środowisku kulturowym oraz bliskości do granic Federacji Rosyjskiej, czy 

wpływały na to zupełnie inne zjawiska, wydarzenia, działania? Jaką w tej kwestii role 

odgrywała obecność rosyjskich mitów neoimperialnych na wschodzie i południu kraju oraz czy 

kluczową kwestią była kontrola jaką miała Moskwa nad przestrzenią informacyjną, kulturowo-

społeczną tych obszarów? Jaką rolę odgrywała dominacja języka rosyjskiego zarówno w 

przestrzeni publicznej jak i życiu prywatnym tej części Ukrainy?  

Kolejne pytanie zasadnicze pracy odnosi się do prób wskazania istotnych konsekwencji, 

które niesie dla współczesnego społeczeństwa zróżnicowanie kulturowe - jakie konsekwencje 

niesie zróżnicowanie kulturowe w zakresie relacji pomiędzy tożsamością narodową i 

regionalną dla spójności społeczeństwa? W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie 

sformułowane zostały pytania pomocnicze, które odnoszą się m.in. do kwestii tego, jakie 

konsekwencje w zakresie spójności społecznej niesie ze sobą zróżnicowanie społeczeństwa 

ukraińskiego. W szczególności w jakim stopniu przynależność etniczna wpływała na lojalność 

wobec państwa ukraińskiego oraz jaka jest jej rola w procesie wyznaczania granicy w układzie 

swój-obcy? Co wpływa na to, że instytucja państwa staje się „obcym” dla peryferii, a bardziej 

„swojskimi” niż współobywatele stają się mieszkańcy sąsiedniego państwa (oraz ich 

środowiska polityczne)? Jaką rolę w procesie oznaczania „swój” - „obcy” na obszarze, który 

doświadczył sowieckiego totalitaryzmu odgrywa interpretacja wydarzeń historycznych, język 

i wyznanie? Czy na współczesnej Ukrainie oraz na pograniczu ukraińsko-rosyjskim język nadal 

jest kluczowym kryterium tożsamościowym? Jaki wpływ na proces integracji mieszkańców 

zróżnicowanego kulturowo i etnicznie regionu ma udział mieszkańców w życiu politycznym i 

społeczno-kulturowym całego państwa? Przedstawione powyżej pytania badawcze stanowić 

będą zasadniczy element ukierunkowujący przebieg badań. Pytania badawcze odnoszące się do 

niniejszej pracy odnoszą się zarówno do zagadnień związanych z procesami zaistniałymi w 

przeszłości oraz przejawiającymi się obecnie. Pytania mają na celu zrozumienie przyczyn 

obecnych procesów oraz ich konsekwencji dla współczesnego narodu ukraińskiego. 
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1.2. Warstwa teoretyczna pracy 

W pracy, w której autor stara się odpowiedzieć na pytania odnoszące się do kwestii 

wpływu zróżnicowania kulturowego na stan spójności społecznej oraz tożsamości narodu warto 

pochylić się nad sposobem rozumienia kluczowych dla pracy pojęć, którymi są: tożsamość, 

naród (oraz nacjonalizm), wspólnota wyobrażona, spójność społeczna i konflikt społeczny. 

Pojęcia te oraz relacja pomiędzy nimi stanowią zasadniczą ramę teoretyczną prowadzonych w 

tej pracy analiz. 

 

1.2.1. Zagadnienie tożsamości 

Zagadnieniem bazowym dla przebiegu badań jest m.in. pojęcie tożsamości. Odwołując 

się do pracy Antoniny Kłoskowskiej problematyka tożsamości została zidentyfikowana jako 

dotykająca dwóch zasadniczych płaszczyzn – jednostki ludzkiej (pojęcie self, jaźń/osobowość, 

tożsamość jako aspekt osobowości - Georg Mead) oraz zbiorowości30. Pojęcie tożsamości 

stosowane jest w odniesieniu do czynników wpływających na różne obszary aktywności 

człowieka. Są nimi m.in. tożsamości związane z wykonywanym zawodem, płcią czy stopniem 

zaangażowania politycznego („tożsamość polityczna” - Malek Chabel). Z tej perspektywy 

trudno mówić o jednej tożsamości, którą posiadać miałaby jednostka, lecz należy podkreślić 

ich wielość. Jednostka ludzka dysponuje zatem zespoloną tożsamością składającą się z wielu 

elementów. Całość tożsamości odnosić ma się bezpośrednio do ludzkiego ciała, które jest 

jednak „pojęte wszelako nie jako biologiczny organizm, ale jako instrument ukrytego w nim 

człowieka, nie zamyka go ono jednak i samo przez się nie określa”31. Sama tożsamość, zgodnie 

z tym założeniem, ma być zawieszona pomiędzy indywidualnością, a uniwersalizmem. Pojęcie 

tożsamości odnosić się ma do kultury, zarówno własnej jak i tej, która określa jej granice. To 

m.in. granica ma stanowić jedno ze słów kluczy, kreujących naszą tożsamość. Idąc za 

Zbigniewem Bokszańskim, to odrębność stanowi ważny element samoidentyfikacji – „jeżeli 

przyjmiemy, iż jedno z podstawowych znaczeń pojęcia tożsamości wiąże się (…) z dążeniem 

do podkreślenia odrębności, różnicy czy indywidualności, stwierdzimy bez wątpienia, iż 

znajdujemy się już w sąsiedztwie procedur, dzięki którym możliwe było udzielanie odpowiedzi 

na pytania o tożsamość jakichś zbiorowości”32. Podobnie Lech Nijakowski zwraca uwagę na 

 
30 Kłoskowska Antonina, Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 2012, s. 104 
31 Tamże, s. 105. 
32 Bokszański Zbigniew, Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa, 2005, s. 48. 
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znaczenie tego pojęcia w aspekcie wpływu terytorium na kształtowanie się tożsamości – 

„Podstawową kategorią przy analizowaniu znaczenia terytorium (zwłaszcza w aspekcie 

konfliktu) jest granica. Granica oddziela terytorium danych osobników i grup (w socjobiologii), 

terytoria etniczne (w antropologii i socjologii), państwa i strefy wpływów (w politologii, nauce 

o stosunkach międzynarodowych) itd., itp. W ujęciu najbardziej globalnym, gdy na terytorium 

patrzy się jako na podstawę (element) systemu, granica uznawana jest za – jak to określił N. 

Luhmann – logicznie i ontologicznie bardziej pierwotną niż inne elementy systemu”33. Granica 

ma być jednym z kluczowych czynników, wpływających na udzielenie podstawowego pytania 

związanego z problematyką tożsamości, które brzmi – kim jestem? Granica również, w swoim 

geograficznym sensie, ma być obiektem politycznym, liniowym i formalnym34. Charakter 

obiektu politycznego nadaje granicy jej rola dotycząca wyznaczania obszaru objętego władzą 

państwa. Liniowość ma odnosić się z kolei do charakteru granicy – linii ciągłej oddzielającej 

obszar podległy jednemu państwu od obszaru podległego innemu państwu. Kwestia 

formalności: „stanowi konsekwencję tego, że jest ona obiektem politycznym i prawnym. Każda 

granica jest więc formalna, kwestią empiryczną pozostaje natomiast stopień jej formalizacji, a 

więc kontroli”35. W przypadku Ukrainy warto pamiętać, że o ile granica pomiędzy Ukrainą, a 

Federacją Rosyjską nie została w pełni wyznaczona – nadal znajdowały się obszary (np. 

pomiędzy Krymem, a obw. rostowskim – Cieśnina Kerczeńska), gdzie granica nie była objęta 

delimitacją.  

Idąc dalej za A. Kłoskowską, warto wskazać cztery zasadnicze elementy tożsamości. 

Polska badaczka, bazując na rozważaniach Erika Eriksona, wskazuje na 4 zasadnicze jej 

aspekty: 1) świadome poczucie indywidualnej tożsamości, 2) nieświadome dążenie do trwałego 

zachowania indywidualnego charakteru, 3) milczącą realizację syntezy ego, 4) utrzymanie 

wewnętrznej solidarności z grupowymi ideałami i tożsamością grupową36. Odwołując się 

bezpośrednio do E. Eriksona, w kwestii tożsamości „mamy do czynienia z procesem 

zlokalizowanym w rdzeniu jednostki a jednak także w rdzeniu jego kultury wspólnotowej”37. 

Tożsamość jest więc zjawiskiem z pogranicza indywidualności i wspólnoty, która łączy w sobie 

wiele czynników i perspektyw, na której kształt wpływ ma m.in. kultura, w której przebywa 

 
33 Nijakowski Lech M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Scholar, 
Warszawa, 2006, s. 53. 
34 Rykiel Zbigniew, Podstawy Geografii Politycznej, PWE, Warszawa, 2006, s.118-19. 
35Rykiel Zbigniew, Koncepcje pogranicza i peryferii w socjologii i geografii, [w:] Peryferie i pogranicza o 
potrzebie różnorodności, red: Jałowiecki Bohdan i Kapralski Sławomir, WNS, Warszawa, 2011, s56. 
36 Kłoskowska, Kultury narodowe (…), dz. cyt., s. 105 
37 Erikson Erik, Identity Youth and Crisis, W. W. Norton & Company, London/New York, 1968 s. 23 
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dana jednostka. Tożsamość, prócz charakteru indywidualnego posiada zatem wyraźny 

charakter wspólnotowy. Człowiek, będąc „istotą społeczną” dąży do identyfikowania się z 

szerszą grupą podobnych do siebie osób (w identyfikacji tego podobieństwa poważną rolę 

odgrywa uczucie różnicy i granicy, pomiędzy „naszą grupą”, a „obcymi”). Zbiorowy aspekt 

tożsamości posiada natomiast wyraźnie kulturowy charakter. Idąc za Janem Assmanem – 

„Świadomość przynależności społecznej zwana przez nas tożsamością zbiorową opiera się na 

uczestnictwie we wspólnej wiedzy i wspólnej pamięci, przekazywanych dzięki 

porozumiewaniu się wspólnym językiem czy też – ogólniej – dzięki używaniu wspólnego 

systemu symboli. Należą bowiem do niego nie tylko słowa, zdania i teksty, lecz także ryty, 

tańce, wzory, ornamenty, stroje i tatuaże, jedzenie i picie, pomniki, obrazy, krajobrazy, 

oznaczenia dróg i granic. Wszystko może stać się znakiem kodującym wspólnotę. Decydujące 

nie jest medium, lecz funkcja symboliczna i struktura znaku. Kompleks przekazywanej 

symbolicznie wspólnoty chcemy nazwać tutaj kulturą albo dokładniej, „formacją kulturową. 

Tożsamości zbiorowej odpowiada konstytuująca ją i – przede wszystkim – reprodukująca 

formacja kulturowa. (…) Ze względu na swój symboliczny – nie zaś biologiczny – fundament 

i determinację ludzkie zbiorowości przybierają nieskończenie różne formy”38. Jak podkreśla J. 

Assmann tożsamość posiada nieograniczoną ilość form. Tożsamość zbiorowa ma również 

kulturowy charakter, który pozwala na identyfikowanie wspólnoty w oparciu o elementy, które 

kojarzymy dziś z m.in. z praktykami odnoszącymi się do tradycji ludowej i ogólnonarodowej. 

Tożsamość nie odnosi się jednak wyłącznie do kwestii identyfikacji z danym etnosem czy 

narodem. Dotyczy ona wielu sfer życia człowieka. Prócz tożsamości narodowej czy etnicznej 

w pracach badaczy tego zagadnienia wymieniane są najczęściej m.in. tożsamości takie jak: 

tożsamość społeczna, tożsamość kulturowa, tożsamość europejska, tożsamość religijna, 

tożsamość ponowoczesna, tożsamość ruchów społecznych, czy tożsamość gender39. 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „kim jestem” odnosi się zatem do trudnej do określenia 

ilości płaszczyzn związanych z jednostką ludzką oraz społecznym charakterem człowieka. 

 

 

 

 
38 Assmann Jan, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, 
WUW, Warszawa, 2020. s. 153-154 
39 Bokszański, Tożsamości zbiorowe, dz. cyt., s. 59-62 
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1.2.2. Problematyka tożsamości narodowej i etnicznej  

Wskazany podrozdział poświęcony został dwóm rodzajom tożsamości, które należy 

uznać za tożsamości kolektywne/zbiorowe. Pierwszą z nich jest tożsamość etniczna, która 

związana jest z pojęciem grupy etnicznej, która z kolei identyfikowana jest m.in. jako 

zbiorowość budowana na podłożu wspólnej kultury, jaka istnieje „w obrębie współczesnych 

państw-narodów bądź pozostaje na ich peryferiach nie zrywając, wszakże więzi z techniczno-

materialnym dorobkiem współczesnej cywilizacji”40. Tożsamość etniczna zgodnie z efektem 

analizy definicji tego pojęcia (dostrzeżenie powtarzających się elementów), dokonanej przez 

Wsewołoda Isajiewa, odnosi się najczęściej do kryteriów takich jak wspólne pochodzenie 

(wspólnota krwi, podobieństwo cech fizycznych), wspólna wizja przeszłości, wspólna religia, 

wspólne zwyczaje i wspólny język.41 Te elementy mają wpływać w największym stopniu na 

formowanie się tożsamości etnicznej, która odwołuje się do kryteriów ważnych dla wspólnot 

znanych z okresu poprzedzającego funkcjonowanie nowoczesnego państwa rozumianego w 

ujęciu modernistycznym (rozumienie narodu i państwa zgodnie z tradycją obywatelsko-

terytorialną związaną z pracami XVIII i XIX-wiecznych intelektualistów, wywodzących się z 

Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. Dla danej koncepcji charakterystyczny jest m.in. 

postulat świadomości mas, dotyczący przynależności do narodu. W efekcie tego założenia 

odrzucano możliwość funkcjonowania narodów oraz państw w stuleciach poprzedzających 

XIX wiek)42. Kolejnym z rodzajów tożsamości, również wspomnianym powyżej, jest 

tożsamość narodowa.  Idąc za A. D. Smithem, który odnosi pojęcie tożsamości narodowej do 

samego pojęcia narodu – „jest to ciągła reprodukcja i reinterpretacja wzorca wartości, symboli, 

wspomnień, mitów i tradycji, które składają się na wyróżniającą spuściznę narodów, a także 

identyfikacja jednostek z tym wzorcem i spuścizną”43. Tego rodzaju definicja prócz 

podkreślenia kulturowego charakteru tożsamości, wskazuje na zasadnicze pytanie nurtujące 

badaczy analizujących omawiane zjawisko – czy tożsamość jest stanem czy procesem? W 

swojej definicji A. D. Smith zdaje się opowiadać po stronie identyfikacji tożsamości z ciągłym 

procesem („ciągła reprodukcja”), który dotyczy zarówno jednostki, jak i wspólnoty. A. D. 

Smith w ramach swoich badań odnoszących się do tożsamości wyznacza kilka płaszczyzn, 

które stanowią najważniejsze elementy tworzenia się tożsamości narodowej, a zarazem są 

 
40Bokszański, Tożsamości zbiorowe, dz. cyt., s. 74. 
41Isajiw W., Definitions of Ethnicity, „Ethnicity” 1974 nr 1, s. 118. 
42Smith D. Anthony, Kulturowe podstawy narodów, WUJ, Kraków, 2009, s. 30. 
43Tamże, s. 36.  
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formą listy podstawowych cech tego rodzaju tożsamości. Odwołując się do Friedricha 

Meinecke44, za kluczowe elementy oraz cechy uznaje on: 

„1. Terytorium historyczne – ojczyznę. 

2. Wspólne mity i pamięć historyczną. 

3.Wspólną kulturę masową. 

4. Wspólne prawa i obowiązki przynależne każdemu członkowi grupy. 

5. Wspólną gospodarkę wraz z terytorialną ruchliwością społeczną” 45. 

Wskazany model tożsamości narodowej odwołuje się do tradycji zachodniej 

pojmowania narodu. Innym modelem jest ten, który w większym stopniu charakteryzuje 

kultury narodów wschodniej Europy. Różnicę pomiędzy tymi dwoma podejściami do 

omawianego zagadnienia, bazując na założeniach A. D. Smitha46, przywołuje Zbigniew 

Bokszański: „Zachodni model narodu podkreślał centralne znaczenie narodowego terytorium, 

czyli ojczyzny, wspólnego systemu praw i instytucji, równości wobec prawa obywateli we 

wspólnocie politycznej oraz znaczenie kultury politycznej, wiążącej obywateli. Model 

wschodni, przeciwnie, był bardziej skupiony na pochodzeniu etnicznym i więzach 

kulturowych. Poza genealogiami eksponował elementy folkloru, a wtedy, gdy było to 

niezbędne, wskazywał na możliwość aktywizacji zbiorowości poprzez powrót do rodzimej 

kultury ludowej – języka, obyczajów, religii i rytuałów, okrywanych przez intelektualistów 

takich jak filologowie, historycy, folkloryści, etnografowie i leksykografowie”47. Wskazane 

warianty tożsamości narodowej (1. akcentujący wspólnotę prawa i obowiązków, 2. akcentujący 

przynależność do wspólnej kultury oraz etnosu) warto traktować jako przyczynek do rozważań 

nad samym pojęciem narodu, co zostanie przeprowadzone w kolejnych częściach podrozdziału, 

który ujmowany może zostać w formie narodu politycznego (1.) oraz kulturowego (2.). 

W ramach prowadzonych rozważań warto odnieść się jednak w danym momencie do 

doprecyzowania pojęć takich jak grupa etniczna, grupa narodowościowa czy grupa narodowa. 

Różnica pomiędzy wskazanymi pojęciami została wyrażona w następującej definicji: „Grupy 

etniczne są to pewne wspólnoty kulturowe, zwłaszcza językowe, o charakterze endemicznym, 

 
44 Finley I. Moses, The Use and Abuse of History, 1975, s. 123-130. 
45 Smith D. Anthony, National Identity, Londyn, 1991, I. wyd. s.14. 
https://issuu.com/burakcimrenli/docs/anthony_d._smith___national_identit, (dostęp: 01.02.2021). 
46 Tamże. 
47 Bokszański, Tożsamości zbiorowe, dz. cyt., s.115-116. 
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nie dążące do utworzenia własnego państwa. Grupa narodowościowa ma pewne cechy narodu, 

jednakże nie są one jeszcze w pełni ukształtowane. Wreszcie grupa narodowa to odłam narodu 

posiadającego własne państwo, żyjące stale na terytorium innego państwa i uznający jego 

zwierzchnictwo”48. Podobnie kwestię różnicy pomiędzy grupą etniczną, a narodowościową 

ujmuje Steve Fenton w pracy „Etniczność” dostrzegając, że elementem różnicującym obie 

grupy jest kwestia instytucjonalizacji (posiadania państwa) – „Etnia ma wiele wspólnego z 

narodem, ale nie ma znaczenia samorządowego bytu; jeżeli grupa etniczna pragnie sama sobą 

rządzić, musi zacząć nazywać siebie narodem (…). Idea narodu ma szczególny związek z 

państwowością i samorządnością, ale pod innymi względami, różnica między etnią (lub grupą 

etniczną) a narodem jest niewielka. Narody mogą również nie mieć żadnych – oprócz jakichś 

bardzo luźnych – związków z etnicznością, a więc kryteria przynależności do narodu mogą 

mieć bardziej charakter obywatelski niż etniczny, jest to ważna rozbieżność.”49 Warto przy tym 

podkreślić, że grupa etniczna nie musi bazować wyłącznie na „związku krwi”. Ważnym 

aspektem identyfikacji grupy etnicznej jest aspekt wspólnej kultury oraz poczucie odrębności 

względem innych grup. Jak podkreśla Thomas Hylland Eriksen problematyka grup etnicznych 

jest rzeczą wyjątkowo złożoną. Zadaje on m.in. pytania, czy możemy sądzić, że grupa etniczna 

nie musi koniecznie posiadać odrębnej kultury oraz czy dwie grupy mogą być identyczne 

kulturowo, a mimo to stanowić odrębne kultury etniczne?  W formie odpowiedzi podkreśla on, 

że – „Należy podkreślić, że wbrew powszechnemu zdroworozsądkowemu mniemaniu, istnienie 

różnic kulturowych między dwiema grupami nie jest wyróżnikiem etniczności. (…) Aby 

etniczność mogła zaistnieć, grupy muszą utrzymywać z sobą choćby minimalny kontakt i 

postrzegać siebie nawzajem jako odmienne kulturowo. Jeżeli te warunki nie są spełnione, nie 

ma etniczności, ponieważ etniczność to przede wszystkim aspekt relacji, a nie właściwość 

grupy. (…) Niektóre grupy mogą wydawać się podobne pod względem kulturowym, a mimo 

to może między nimi zachodzić bardzo istotna społecznie (niekiedy nawet grożąca wybuchem) 

relacje interetniczna.”50 Zasadniczymi czynnikami odnoszącymi się do etniczności są jego 

zdaniem relacje między grupami, a sama problematyka „krwi”/„pochodzenia” czy kultury 

stanowi jeden z elementów, który buduje poczucie tożsamości grupy etnicznej. Warto przy tym 

jednak pamiętać, że: „Etniczności podobnie, jak narodu, nie można uważać za daną społeczną 

czy kulturową ani za stały element historii. Wspólnoty etniczne są wszak kształtowane w 

procesach etnogenezy, takich jak jednoczenie drobniejszych kategorii i sieci etnicznych, wpływ 

 
48Janusz Grzegorz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin, 2011, s. 45. 
49Fenton Steve, Etniczność, Warszawa, 2007, s. 67-68. 
50Eriksen Thomas Hylland, Etnicznosć i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, WUJ, Kraków, 2013, s.31. 
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podbojów i kolonizacji na wcześniej istniejące kategorie kulturowe oraz działalność warstwy 

oświeceniowej, zwłaszcza misjonarzy i intelektualistów przypisujących kategoriom etnicznym 

ich kody i symbole. Co więcej, w następującej krystalizacji wspólnot i sieci etnicznych dużą 

rolę odgrywają czynniki zewnętrzne”51. Oznacza to, że zarówno grupy etniczne jak i 

narodowościowe i narodowe kształtowane są stale przez szereg czynników o charakterze 

wewnętrznym i zewnętrznym. Grupy etniczne oraz narodowe są przy tym: „jednorodne, 

czasowo ograniczone, wyraziste i odwołują się do wspólnych dla całej grupy uczuć, wartości, 

wierzeń oraz poczucia historycznej tożsamości”52. Są to zasadnicze cechy wspólne łączące te 

formy wspólnot.  

Przechodząc od kwestii tożsamości zagadnienia do narodu, warto przywołać definicje, 

które zostały wypracowane przez badaczy analizujących wskazane zjawisko. Idąc za 

Stanisławem Ossowskim naród jest to „(…) trwała grupa terytorialna takiej wielkości, że jej 

spójność nie może opierać się na kontaktach osobistych. Grupa ta jest terytorialna niekonieczne 

w sensie ekologicznym, lecz koniecznie w sensie ideologicznym. Kraj (ojczyzna) i naród są 

korelatami, nawet jeśli większość członków narodu nie zamieszkuje w swym kraju (…). Naród 

jest grupą autoteliczną: jego istnienie i powodzenie jest celem samym w sobie. Naród do swego 

istnienia nie potrzebuje innej sankcji poza własną wolą”53. Idąc za A. Kłoskowską, odnosząc 

naród do koncepcji kulturalistycznej, jest on przede wszystkim „wspólnotą komunikowania się 

opartą na kształtującym się uniwersum kulturowym o znacznym bogactwie i wewnętrznym 

zespoleniu elementów (syntagma kultury). To uniwersum rozumiane jest jako ojczyzna w 

sensie symbolicznym, szerszym niż czysto terytorialne odniesienie. Uniwersum to nie oznacza 

struktury niezmiennej, nie jest osiągniętym stanem, ale procesem obfitującym w 

przekształcenia, chociaż ma względnie trwały rdzeń nazywany kanonem”54. To wskazane 

uniwersum stanowić ma bazę dla tworzenia identyfikacji narodowej, która buduje poczucie 

swojskości stojące w opozycji do obcości. To poczucie wpływać ma z kolei na wyznaczenie 

granic swojej zbiorowości i gotowość ich obrony w obliczu uczucia zagrożenia. Naród stanowi 

grupę terytorialną (posiadającą dany obszar lub uważającą dany obszar za swój). Prócz 

odwołania się do terytorium (co akcentował A.D. Smith), ważnym elementem wpływającym 

na zaistnienie narodu ma mieć jego charakter wolicjonalny. Oznacza to, że naród stanowi grupę, 

 
51Smith, Kulturowe podstawy (…), dz. cyt., s. 50. 
52 Bartnik Magdalena, Przestrzenie niczyje, [w:] Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności, red. 
Jałowiecki Bohdan i Kapralski Sławomir, WNS, Warszawa, 2011, s.66. 
53 Ossowski Stanisław, Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, [w:] Dzieła, t. 3. 
PWN, Warszawa, 1967, s. 241-242. 
54 Kłoskowska, Kultury narodowe (…), dz. cyt., s. 43 
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składającą się z osób, które uznają, że należą do jednej wspólnoty (F. Znaniecki, E. Gellner). 

Istnieje również pogląd, zgodnie z który fundamentem narodu jest wiara we wspólną 

etnogenezę – ważny jest zatem fakt urodzenia w danej wspólnocie, a nie kwestia wyboru (M. 

Weber)55. Do interpretacji pojęcia narodu w oparciu o założenie kulturowe oraz 

woluntarystyczne odwołuje się Ernst Gellner, który ujmuje naród w następujący sposób: „1 

Dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli – i tylko jeżeli – uczestniczą w tej samej 

kulturze, przez którą rozumieć będziemy system idei, znaków, skojarzeń, sposobów, 

zachowania i porozumienia się. 2 Dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli – i tylko 

jeżeli – uważają, że należą do tego samego narodu. Inaczej mówiąc, narody są dziełem 

człowieka, wytworem jego przeświadczeń, lojalności i solidarności. Zbiór osób (na przykład 

mieszkających na danym terenie lub mówiących danym językiem) stanie się narodem wtedy i 

tylko wtedy, gdy są one stanowczo przekonane, iż z tytułu przynależności do owego zbioru 

mają wobec siebie pewne obowiązki i pewne prawa. Tym co czyni z nich naród, jest wzajemne 

uznanie się za rodaków (…).”56 Naród stanowi zatem szeroką wspólnotę wytworzoną w oparciu 

o szereg czynników. Naród jest wspólnotą terytorialną i kulturową, która tworzy się m.in. na 

bazie procesów historycznych i tradycji, a której ważnym elementem jest komunikowanie się 

własnym językiem. Jak wskazuje w swojej pracy pt. „Relacje międzykulturowe w dobie 

kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości” T. Paleczny, najważniejszymi wyznacznikami 

narodu są – „ludzie, terytorium, kultura (zwłaszcza język i religia), państwo, świadomość i wola 

istnienia przejawiająca się w typach tożsamości i ideologiach, pozytywne wartościowanie 

wspólnoty narodowej, duma z przynależności”57. Powracając do zagadnienia narodu ujętego 

przez E. Gellnera, wiodącą perspektywą, która wpłynęła na pojmowanie narodu, jest 

nacjonalizm. Z perspektywy E. Gellnera, ważnym, aczkolwiek niedominującym czynnikiem 

tworzenia się wspólnoty jest jej woluntarystyczny charakter. Jak podkreśla autor, większość 

grup, które aspirowały do miana narodów „ukonstytuowały się poprzez mieszankę wierności i 

identyfikacji (chcianej przynależności) z bodźcami ubocznymi o charakterze pozytywnym i 

negatywnym, z nadziejami i lękami”58. Zasadniczą cechą narodu jest również jego dążenie do 

odrębności. Zdaniem E. Gellnera perspektywa woli oraz kategoria wspólnej kultury są mimo 

wszystko ujęciami zbyt szerokimi, aby w pełni precyzyjnie tłumaczyć procesy tworzenia 

narodu. Podkreśla on przy tym, z pełnym przekonaniem, że narody można zdefiniować 

 
55 Paleczny Tadeusz, Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości, Księgarnia 
Akademicka, 2017, s.82 
56 Gellner Ernst, Narody i nacjonalizm wyd. II, Difin, Warszawa, 2009, s.82-83. 
57 Paleczny Tadeusz, Relacje międzykulturowe (…) dz. cyt., s.83 
58 Gellner, Narody i nacjonalizm, dz.cyt., s141-142. 
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wyłącznie w kategoriach epoki nacjonalizmu. Sugeruje zatem, że zasadniczym ogniwem 

konsolidacji narodu jest czynnik homogeniczności sensie kulturowym, co stanowi element 

stymulujący jednostki do dobrowolnego („żywiołowego”) utożsamiania się z grupą. Jednolite 

kultury stają się wówczas „naturalnymi depozytariuszami politycznego legitymizmu. Tylko 

wówczas można mieć wrażenie, że pogwałcenie ich granic przez całości polityczne jest czymś 

skandalicznym”59. E. Gellner podkreśla, że wyłącznie w tym kontekście można „istotnie” 

zdefiniować naród, sumując czynnik woli, kultury oraz zbieżności z granicami politycznymi – 

„Ludzie pragną być zjednoczeni z tymi, i jedynie tymi, którzy uczestniczą w tej samej kulturze. 

Państwa pragną zatem rozciągać swe granice tak, by obejmowały daną kulturę; pragną jej strzec 

i ją popierać w zasięgu swej władzy. Fuzja woli, kultury i państwa staje się normą i to normą, 

której nie można bezkarnie łamać. (…) Nacjonalizm stwarza narody, a nie na odwrót”60. 

Ważnym elementem debaty na temat problematyki narodu, stała się definicja narodu 

opracowana przez Benedicta Andersona. Jego zdaniem naród: „(…) jest to wyobrażona 

wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna. Jest 

wyobrażona, ponieważ członkowie nawet najmniej licznego narodu nigdy nie znają większości 

swych rodaków, nie spotykają ich, nic nawet o nich nie wiedzą, a mimo to pielęgnują w umyśle 

obraz wspólnoty”61. Naród w swojej postaci, odwołując się do wskazanych powyżej 

wyznaczników i czynników twórczych stanowi, idąc za Benedictem Andersonem, wspólnotę 

wyobrażoną. Ważnym ogniwem jej tworzenia zdaniem badacza jest język oraz 

rozprzestrzenianie się druku. W swojej pracy pt. „Wspólnoty wyobrażone” wprost przytacza 

on rolę języka oraz druku w procesie powstawania nowoczesnego narodu ukraińskiego, 

odwołując się do pierwszej ukraińskiej gramatyki, Uniwersytetu Charkowskiego, Eneidy I. 

Kotlarewskiego oraz ukraińskiego XIX wiecznego poety Tarasa Szewczenki – „Ukraiński 

(małoruski) w wieku XVIII uchodził za język kmiotków. Jednakże w 1798 roku Iwan 

Kotlarewski napisał swe Eneidy – niezwykle popularny poemat satyryczny o życiu na Ukrainie. 

W 1804 roku ufundowano uniwersytet w Charkowie; bardzo szybko przyczynił się on do 

rozwoju literatury ukraińskiej. W 1819 roku, zaledwie po 17 latach po oficjalnej gramatyce 

rosyjskiej, pojawiła się pierwsza gramatyka języka ukraińskiego. Lata 30-te przyniosły dzieła 

Tarasa Szewczenki, któremu, jak podaje Seton-Watson literacki język ukraiński zawdzięcza 

więcej niż komukolwiek innemu. Wejście tego języka w użytek odegrało decydującą rolę w 

kształtowaniu ukraińskiej świadomości narodowej. Wkrótce, w 1846 roku powstała pierwsza 

 
59 Gellner, Narody i nacjonalizm, dz. cyt., s144. 
60 Tamże. 
61 Anderson, Wspólnoty Wyobrażone, dz. cyt., s. 19. 
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ukraińska organizacja nacjonalistyczna, a założycielem jej był historyk!”62. Warto w tym 

miejscu podkreślić, że postać ta, poza tym, że w sposób znaczny przyczyniła się do przejścia 

języka i kultury ukraińskiej z pozycji „mowy ludu” do „języka narodu”, wpłynęła na 

wzmacnianie ukraińskiej tożsamości szczególnie w latach 90-tych XX wieku (będąc 

elementem różnicującym kulturę ukraińską od rosyjskiej) oraz w pozostałym czasie istnienia 

niepodległego państwa ukraińskiego. Taras Szewczenko stał się również elementem 

ukraińskiej kultury popularnej, co nabrzmiało szczególnie w okresie Rewolucji Godności, a 

także początkowych lat wojny (proces odrzucenia pompatycznej wizji poety, a wprowadzenie 

go w kontekst najnowszych wydarzeń – np. produkcja nadruków umieszczanych na koszulkach 

przedstawiający T. Szewczenkę w mundurze wojskowym we współczesnej oprawie 

graficznej). Ważnym czynnikiem tworzącym wspólnotę wyobrażoną (naród) jest również 

pamięć. Kwestia wspólnej pamięci odnosi się bezpośrednio do wspólnej pamięci historycznej, 

lokującej wspólnotę w danej przestrzeni geograficznej, a także przestrzeni historycznej. W celu 

umocnienia danej pamięci tworzone są wspólnotowe „instytucje”, które w ramach swojej 

działalności pozyskują, tworzą i eksponują „dowody”, potwierdzające głębokie korzenie danej 

wspólnoty (badania archeologiczne, instytucja muzeów). Wspólnota wyobrażona, idąc za A. 

Benedictem oraz A. Kłoskowską: „W przeciwieństwie do małej grupy etnicznej (…) musi 

odwoływać się do całego zasobu symboli, wartości wiedzy i przedstawień, które mogą być 

wspólne różnym grupom, kategoriom i jednostkom w obrębie tej zbiorowości. Temu 

uniwersum symbolicznemu przydaje się zwykle wagę przez nadanie wielu jego elementom 

autorytetu dawności. W tym sensie wspólnota narodowa, połączona zbiorowym uznaniem tego 

uniwersum lub jego części, stanowi wspólnotę wyobrażoną”63. 

W ramach prowadzonej analizy warto odnieść się do zaakcentowanej już problematyki 

dwóch modeli narodu – narodu politycznego i kulturowego, zmierzając w stronę specyfiki 

państwa ukraińskiego. Zacznijmy zatem od pochylenia się nad kwestią określenia tego, czym 

jest naród polityczny.  

Bazując na rozważaniach Antoniny Kłoskowskiej, która koncepcję narodu politycznego 

opisuje w łączności z koncepcją E. Gellnera, dana problematyka łączy się z pojęciem 

nacjonalizmu, niosąc ze sobą postulat potrzeby pokrywania się granic etnicznych z granicami 

tworzonych państw. Ujęcie E. Gellnera zawiera przypuszczenie, zgodnie z którym „na 1 

nacjonalizm rzeczywisty przypada 10 potencjalnych”, co oznacza, iż nie każdy nacjonalizm 
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63 Kłoskowska, Kultury narodowe (…), dz. cyt., s. 45-46. 
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musi przejawić się aktywnym dążeniem do utworzenia własnego państwa. Jak zaznacza E. 

Gellner „w nacjonalizmie odzwierciedla się obiektywna potrzeba homogeniczności”, jednakże 

zakładając, iż „pęd do zakładania państw opartych na kulturowej zastępowalności obywateli 

nie jest czymś przemożnym” podkreśla on, że tego rodzaju zapędy są w zdecydowanym stopniu 

ograniczone. E. Gellner zarysowuje ponadto wizję wspólnot, jakie tkwią w „kulturowej 

prowizorce”, które to będąc warstwami wyalienowanymi w obliczu istnienia warstw 

uprzywilejowanych (warto pamiętać, iż w tego rodzaju wspólnocie osobnik wyalienowany nie 

jest w stanie wyzbyć się „przekazanych genetycznie lub wpojonych przez otoczenie nawyków 

o charakterze religijno-kulturowym”, które pozwalają na dostrzeżenie faktu nie przynależności 

do grupy uprzywilejowanej), niechętne są funkcjonowaniu w ramach społeczności, w której 

pełnić będą rolę przybyszy spotykających się z powszechnym lekceważeniem. U podstaw 

narodu politycznego leżeć ma zatem nadzieja pełnoprawnego obywatelstwa - możliwość 

przynależności do szerokiej grupy społecznej, gdzie o statusie nie decyduje przynależność 

kulturowa czy etniczna. Naród polityczny stanowić ma więc szeroką wspólnotę ustanowioną w 

oparciu o uniwersalne zasady prawa. Sam nacjonalizm stanowić ma natomiast subiektywną 

siłę, która tworzy narody64. 

Niejako konkurencyjną koncepcją dla narodu politycznego jest koncepcja narodu 

kulturowego. Idąc za A. Kłoskowską, koncepcja narodu kulturowego wiąże się z istnieniem 

wspólnoty o kulturze „wyodrębniającej się od innych analogicznych zbiorowości”. Naród 

powstający w ramach tożsamości kulturowej bazuje na przekonaniu o przynależności do 

kultury różniącej się od innych kultur (szczególnie tych, z którymi graniczy i przenika się)65. 

Ważną rolę w rozwoju narodu odgrywa język, w który, idąc za M. Mausem – „wierzy naród”66. 

Koncepcja narodu kulturowego wiąże się zatem z poczuciem wspólnoty, które bazuje nie tyle 

na ustaleniach prawnych (np. konstytucji), lecz na elementach (tradycja, religia, język) 

tworzących daną kulturę, różniącą się od sąsiednich kultur.  

Współczesny naród ukraiński, nie mieści się w sztywnych ramach zarówno modelu 

politycznego jak i kulturowego. Obecny stan stanowi formę hybrydy obu wskazanych modeli. 

Naród ukraiński bezwzględnie stanowi wspólnotę jednoczoną przez normy prawne oraz 

polityczny charakter narodu. Rozumienie narodu poprzez pryzmat koncepcji narodu 

politycznego wzmocnił się na Ukrainie szczególnie w ostatnich latach w efekcie trwania 

 
64 Miroslav Hroch, Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, Wrocław, 2003, s. 103. 
65Kłoskowska, Kultury narodowe (…), dz. cyt., s. 40. 
66Mauss Marcel, Oeuvres, Edition de Minuit, Paris, 1969, s.596  
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konfliktu zbrojnego, w obliczu, którego trudno wskazać grupy narodowościowe, które nie 

wzięły udziału w obronie państwa. Świadomość ofiary poniesionej w imię obrony ukraińskiej 

państwowości na froncie, zarówno przez przedstawicieli narodu ukraińskiego o mieszanych 

korzeniach ukraińsko-polskich, ukraińsko-rosyjskich, ukraińsko-węgierskich czy ukraińsko-

żydowskich stała się czynnikiem pozwalającym ugruntowywać w społeczeństwie wizję 

Ukrainy jako wspólnoty otwartej na wszystkie etnosy utożsamiające się z państwem 

ukraińskim. Pomimo tego na Ukrainie nadal w silny sposób przejawiają się cechy modelu 

kulturowego, co uwidacznia się poprzez wyraźne dążenie część obywateli oraz środowisk 

politycznych do pełnej dominacji w kraju ukraińskiej kultury czy języka. Na współczesnej 

Ukrainie dostrzegalna jest wciąż żywa rywalizacja pomiędzy środowiskami optującymi za 

oboma przeciwstawnymi modelami, co przejawia się m.in. w sporze politycznym - (siłami 

starającymi się utrzymać kontrolę nad państwem lobbując koncepcję narodu politycznego), a 

siłami opozycyjnymi mającymi swoją bazę elektoralną na wschodzie oraz na zachodzie kraju. 

W przypadku sił politycznych, które starają się pozyskać mieszkańców zachodu kraju wyraźnie 

widoczne jest lobbowanie koncepcji narodu kulturowego (z dominującą rolą kultury 

ukraińskiej przy zachowaniu części cech modelu politycznego). W przypadku sił politycznych 

odnoszących się do emocji mieszkańców wschodu oraz zurbanizowanych obszarów południa, 

pomimo deklarowanego odwoływania się do heterogenicznego charakteru kraju (odwoływanie 

się do modelu politycznego), de facto lobbują one kulturową wizję narodu przy wariancie 

dominacji kultury rosyjskiej. Działanie sił politycznych przedstawionych jako ostatnie 

momentami nosi charakter aktywności wspieranej i stymulowanej przez podmiot zewnętrzny 

(Federację Rosyjską). W obecnym stadium, charakterystyczną dla ukraińskiego narodu jest 

hybrydyzacja obu modeli, w ramach której cechy narodu politycznego uzupełniane zostają o 

dominującą rolę kultury ukraińskiej oraz wzmacniającą się pozycję języka ukraińskiego. 

Warto w tym momencie odnieść się do koncepcji „wspólnoty wyobrażonej” Benedicta 

Andersona. Zgodnie z jego założeniem: „w przeciwieństwie do małej grupy etnicznej, każda 

duża zbiorowość narodowa musi być wspólnotą wyobrażoną. Oznacza to, że musi odwoływać 

się do zasobu symboli, wartości wiedzy i przedstawień, które mogą być wspólne różnym 

grupom, kategoriom i jednostkom w obrębie tej samej zbiorowości”67. Naród musi zatem 

stanowić wspólnotę, którą łączy pewna idea uniwersalna. Kluczową pozostaje ponadto 

świadomość danej wspólnoty dotycząca tworzenia osobnego narodu. Sama świadomość 

pewnych różnicy w kulturze, języku czy tradycji nie jest wystarczająca. Człowiek sam ma 
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przypisywać się do danej wspólnoty narodowej – wybór wynika z zaistnienia szeregu 

czynników (np. przekaz otrzymany od przodków czy efekt własnych przeżyć)68. Do tego 

rodzaju problemu odnosi się E. Gellner dając przykład bazujący na gruncie rosyjskim i 

ukraińskim: „Rosjanie z południa są kulturowo odmienni od Rosjan z północy, lecz nie kojarzą 

tego – w przeciwieństwie do Ukraińców z pojęciem narodu”69. Przykład, ten można odnieść do 

współczesnego problemu samoidentyfikacji mieszkańców Kubania (obszar Federacji 

Rosyjskiej przyległy do Morza Azowskiego i Czarnego). Choć procesy migracyjne z okresu 

XVIII i XIX wieku w znacznym stopniu spowodowały, iż obszar Kubania uznawany był przez 

XIX i XX wiecznych ukraińskich etnografów i historyków za obszar rdzennie ukraiński 

(zaludniony początkowo przez ludność ukraińską, co przełożyło się na dominacje kultury 

ukraińskiej w regionach wiejskich Kubania do czasów Rewolucji Październikowej), to dziś 

tożsamość mieszkańców tego regionu odnosi się do państwa rosyjskiego. Pomimo tego, iż na 

wsiach Kubania po dziś dzień możemy odnaleźć ludność mówiącą po ukraińsku czy 

kultywującą ukraińskie tradycje, to fakt ten nie przekłada się na identyfikowanie z kulturą 

ukraińską. Tego rodzaju stan wiąże się m.in. z aktywną polityką państwa rosyjskiego 

(począwszy od doby carskiej), polegającą na włączeniu kultury kozaków dońskich i kubańskich 

do kanonu mitów państwowych Rosji. W efekcie tego zabiegu ludność etnicznie ukraińska oraz 

o mieszanych ukraińsko-rosyjskich korzeniach zamieszkująca ten obszar, została zintegrowana 

z narodem rosyjskim (w przestrzeni symbolicznej). Doszło do pewnej hybrydyzacji, w efekcie 

czego elementy kultury ukraińskiej (m.in. związane z tradycjami bożonarodzeniowymi) zostały 

przez lokalną ludność identyfikowane jako przejaw „prawdziwie” rosyjskiej kultury. Warto w 

tym miejscu podkreślić, że rozpad ZSRS umożliwił archiwizację przejawów ukraińskiej kultury 

obecnej wyraźnie na tych obszarach nawet w latach 90-tych. To wówczas m.in. nakręcono 

filmy dokumentalne przedstawiające rozmowy z potomkami kozaków, którzy identyfikowali 

się jako Ukraińcy (m.in. film „Kubańscy Kozacy – a lat już dwieście…”)70. Tego rodzaju 

działania wiązały się z próbą wzmocnienia przez państwo ukraińskie tożsamości narodowej 

koncentrując się na narracjach historycznych dotyczących doby kozackiej. Warto w tym 

miejscu podkreślić, że wskazany oraz podobne materiały, a także samo odniesienie się do 

ukraińskości Kubania ponownie stało się ważnym elementem konsolidacji narodu ukraińskiego 

po ataku Federacji Rosyjskiej na Krym i wschodnią Ukrainę. 

 
68Tamże, s. 17. 
69 Gellner Ernest, Narody i Nacjonalizm, dz. cyt., s. 133. 
70Film dokumentalny, Кубаньскі Козаки, а лат вже двісті, 
https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM, (dostęp:01.07.2020). 
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Kontynuując rozważania warto odnieść się do ważnego dla procesów związanych z 

narodem, wspominanego już elementu jakim jest pamięć historyczna oraz jej społeczny 

wymiar. Problematyka tego w jaki sposób społeczeństwo pamięta historię, a także jak silny 

wpływ na społeczeństwo ma pamięć i interpretacja historii stała się kwestią centralną w 

badaniach tożsamości narodowych. Postaciami, do których dorobku odwołano się w niniejszej 

pracy są m.in. Maurice Halbwachs, Paul Cannerton czy Jan Assmann. Problematyka pamięci 

społecznej jest zasadnicza dla pracy, gdyż to pamięć o historii stanowi jeden z elementów 

formowania się tożsamości kolektywnej (m.in. narodowej). Warto zaznaczyć, że aspekt ten jest 

wyjątkowo ważny w odniesieniu do procesów zachodzących na współczesnej Ukrainie, gdzie 

szczególnie na wschodzie i południu kraju, to właśnie ocena wydarzeń historycznych stanowi 

jeden z najważniejszych elementów służących identyfikacji „swój-obcy”. Przechodząc do 

zagadnienia, warto rozpocząć od tez zawartych w pracy M. Halbwachsa „Społeczne ramy 

pamięci”. Odnosząc się do relacji pomiędzy pamięcią, a społeczeństwem, M. Halbwachs 

wyraża się w następujący sposób: „Nie ma pamięci, która byłaby możliwa na zewnątrz ram 

służących ludziom żyjącym w społeczeństwie do ustalania i odnajdywania wspomnień.”71 Tezę 

tą interpretuje J. Assmann akcentując rolę grupy w procesie przekazywania i kreowania 

wspomnień: „Znaczy to tyle (wskazane powyżej słowa M. Halbwachsa) – choć tezy tej autor 

nigdzie nie sformułował tak jednoznacznie – że jednostka dojrzewająca w zupełnej samotności 

nie posiadałaby pamięci. Pamięć rozwija się w człowieku wraz z procesem jego socjalizacji. 

Co prawda tylko jednostki mają pamięć, ale jest ona ukształtowana przez zbiorowość. Dlatego 

wyrażenie pamięć zbiorowa nie należy uważać za metaforę. Zbiorowości nie mają pamięci, ale 

kształtują pamięć swoich członków. Wspomnienia, także natury osobistej, powstają wyłącznie 

przez komunikację i interakcje w ramach grup społecznych”72. Zbiorowość w jakiej 

funkcjonujemy, zarówno lokalna, etniczna czy narodowa wpływa na to w jaki sposób 

pamiętamy. Funkcjonowanie w społeczeństwie formuje cały proces związany z naszą pamięcią 

oraz wpływa na kontent, który nasz umysł pozyskuje. Odwołując się ponownie do M. 

Halbwachsa, zarówno wspomnienia jak i marzenia senne odwołują się do naszych interakcji ze 

społeczeństwem oraz z otaczającym nas środowiskiem. Analiza marzeń sennych 

przeprowadzona przez francuskiego socjologa oraz innych badaczy danej problematyki z 

okresu XIX i XX wieku jednoznacznie wskazuje na kluczową rolę innych ludzi oraz terytorium 

dla procesu zapamiętywania i odtwarzania (również podświadomego) naszych wspomnień: 

„Niemniej prawdą jest, że wspomnienie uczucia nie może oderwać się od wspomnienia 

 
71 Halbwachs Maurice, Społeczne Ramy Pamięci, PWN, Warszawa, 1969, s.124. 
72 Assmann, Pamięć kulturowa (...), dz. cyt., s.51-52. 
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okoliczności, które mu towarzyszyły. (…) Gdybyśmy chcieli abstrahować od osób i 

przedmiotów, których stałe i niezmienne obrazy odnajdują się tym łatwiej, że są to jakby ogólne 

ramy myśli i działania, na próżno wyruszalibyśmy na poszukiwanie niegdyś przeżytych stanów 

ducha. (…) Nie należy sobie wyobrażać, że w głębi pamięci przechowuje się czysto osobisty 

aspekt minionych stanów świadomości i że wystarczy zwrócić głowę w tę stronę, aby je 

uchwycić. Tylko o tyle mamy wpływ na nasze dawne wewnętrzne dyspozycje i możemy je 

bodaj częściowo odtworzyć, o ile były one związane z obrazami o znaczeniu społecznym, które 

z łatwością sobie przedstawiamy, jako że jesteśmy członkami społeczeństwa”73. Kwestię ścisłej 

korelacji pomiędzy pamięcią, a czasem, miejscem (terytorium) oraz interakcjami akcentuje 

również J. Assmann. Wprowadzając pojęcie figur pamięci uznaje, że odniesienie do czasu i 

przestrzeni jest kluczowym elementem wpływającym na substancjalizację wspomnień. Nie 

dotyczy to oczywiście wyłącznie naszych indywidualnych wspomnień, lecz również 

wspomnień kultywowanych przez grupy społeczne czy całe narody: „Treści pamięci posiadają 

wymiar czasowy zarówno przez to, że nawiązują do pradawnych lub wielkich wydarzeń, jak i 

przez periodyczny rytm odniesień. Zbiorowo przeżyty czas odzwierciedla na przykład 

kalendarz świąt: państwowy, kościelny, chłopski czy wojskowy – odpowiednio do społecznej 

przynależności. Również ożywiona przestrzeń stanowi podobną podporę dla pamięci. Rodzina 

posiada dom, chłop wieś i dolinę, mieszczanin miasto, ziemianin krajobraz – wszystko to są 

przestrzenne ramy pamięci, przechowywane w niej nawet – czy przede wszystkim in absentia 

jako ojczyzna”74. Warto w tym miejscu wymienić również sposoby rozróżniania pamięci. Idąc 

za K. Kaźmierską wyznaczyć można pamięć biograficzną, społeczną i zbiorową75. Idąc 

natomiast za amerykańskim badaczem, Jeffrey-em Olick-em, wyznaczyć można m.in. pamięć: 

oficjalną, rodzimą, publiczną, popularną, lokalną, rodzinną, historyczną oraz kulturową76.  

Rozważając kwestie pamięci społecznej oraz jej związku z procesami dotyczącymi 

narodu i tożsamości warto pamiętać o konieczności rozróżnienia pamięci społecznej od 

rekonstrukcji historycznej. W warunkach południa i wschodu Ukrainy, w przeciągu ostatnich 

20 lat kluczowe znaczenie ma szczególnie to drugie pojęcie. Specyficzne relacje pomiędzy 

pamięcią, a rekonstrukcją ujmuje w sposób dosadny Paul Connerton w pracy „Jak 

społeczeństwa pamiętają”. Zwraca on uwagę na rolę rekonstrukcji oraz jej wybiórczy potencjał, 

 
73 Halbwachs, Społeczne Ramy (…), dz. cyt. s.42. 
74 Assmann, Pamięć kulturowa (…), dz. cyt. s.54. 
75 Kaźmierska Kaja, Biografia i Pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady, 
NOMOS, Kraków, 2008. 
76 Olick Jeffrey, Robbins Joyce, Social Memory Studies: From Collective Memory to the Historical Sociology of 
Mnemonic Practices, [w:] Annual Review of Sociology, vol. 24, 1998, s.111-112. 



31 
 

który niejednokrotnie zostaje wykorzystywany przez państwa totalitarne w stosunku do 

narodów podbitych. Przykład ten oddaje m.in. charakter relacji pomiędzy carską i sowiecką 

władzą, a podbitym narodem ukraińskim: „Pomimo tej niezależności od pamięci społecznej 

praktyka rekonstrukcji historycznej może, w oparciu o pamięć grup społecznych, uzyskać 

sterujący impuls, ale także – zwrotnie – nadać decydujący kształt tejże pamięci. Szczególnie 

jaskrawy przypadek takiej interakcji obserwujemy zawsze, ilekroć aparat państwa 

wykorzystywany jest w sposób systematyczny do pozbawienia jego obywateli pamięci. 

Wszystkie totalitaryzmy postępują w ten sposób; umysłowe zniewolenie podmiotów ustroju 

totalitarnego rozpoczyna się wówczas, gdy ich pamięć zostaje im odebrana. Kiedy wielka 

potęga podejmuje próbę pozbawienia małego kraju jego narodowej świadomości, używa 

metody zorganizowanego zapominania”77. Warto przy tym zaznaczyć, że częstokroć, 

zapominanie wiąże się z połączeniem dwóch czynników – spontanicznością/żywiołowością 

oraz celowością działań realizowanych przez ośrodki polityczne. Należy przez to rozumieć, że 

działania inspirowane politycznie uruchamiają działania o spontanicznym charakterze, które 

mogą zaskakiwać swoją intensywnością oraz skutkami78. Proces wskazany przez Connertona 

dotyczy również najnowszego okresu w dziejach Ukrainy oraz szczególnie interesującego nas 

południowo-wschodniego obszaru tego kraju. Pomimo funkcjonowania niepodległej Ukrainy, 

Federacja Rosyjska poprzez utrzymywanie poważnego wpływu, o ile nie dominacji w 

przestrzeni społeczno-kulturowej wschodu oraz południa kraju (ze szczególnym 

uwzględnieniem Donbasu i Krymu), od lat 2000 intensyfikowała działania służące 

rekonstrukcji historii (szczególnie XIX i XX wieku) w taki sposób, aby uwiarygodnić 

mieszkańcom danych obszarów tezy o swoich prawach Federacji Rosyjskiej do tego terytorium 

oraz zakodować w umysłach mieszkańców południowych i wschodnich regionów przekonanie 

o łączącej ich z Rosją wspólnej pamięci historycznej. Problematyka kolektywnej pamięci oraz 

rekonstrukcji historycznej nierozłącznie wiąże się z działalnością państwa. Władza 

wykorzystuje tę materię do odpowiedniego z jej perspektywy formowania postaw wśród 

obywateli – m.in. w związku z sytuacją państwa (potrzeba odwołania się do głębokich 

historycznych alegorii i mitów w związku z widmem zagrożenia zewnętrznego). Wpływ 

państwa na formowanie wizji przeszłości związany jest z popularyzacją obrazu historii 

bazującej na ocenie dokonanej przez grupę dominującą. Na problem ten zwraca uwagę P. 

Connerton, rozwijając problematykę celowego „pozbawienia obywateli pamięci”, co 

dokonywane jest przez aparat państwowy (np. usunięcie pewnych twórców z kanonu literatury, 

 
77Connerton Paul, Jak społeczeństwa pamiętają, WUW, Warszawa, 2012, s. 52. 
78Golka Marian, Pamięć społeczna i jej implanty, WNS, Warszawa, 2009, s.156. 
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przemilczanie pewnych wydarzeń). P. Connerton podkreśla, że przewaga grupy dominującej 

przejawia się m.in. poprzez posiadane instytucje i archiwa. Pamięć akumulowana przez grupę 

dominującą jest relatywnie jednolita i uporządkowana. Pamięć ta różni się od wspomnień i 

oceny historii obecnej wśród przedstawicieli grup podporządkowanych. Wizje tego samego 

okresu dziejów dokonywane przez obie grupy niejednokrotnie są zupełnie różne. Zdolność 

grupy dominującej (związanej najczęściej z aparatem państwowym) polega jednak na tym, że 

potrafi podjąć skuteczne działania mogące doprowadzić do „usunięcia” części pamięci grupy 

podległej79. Warto zwrócić uwagę, że przynależność do grupy dominującej w warunkach 

ukraińskich na przełomie XVII i XX wieku, związana była przede wszystkim z posiadaniem 

tożsamości rosyjskiej lub przynależnością do narodu rosyjskiego w sensie etnicznym. Grupą 

podległą, której pamięć zacierano oraz grupą, która nie miała dostępu do narzędzi aparatu 

państwowego, które można było wykorzystać do popularyzacji „ukraińskiej pamięci 

narodowej” był szerokorozumiany naród ukraiński. Grupą dominującą były osoby 

identyfikujące się z państwem rosyjskim (najczęściej etniczni Rosjanie), którzy korzystając ze 

zdolności aparatu państwowego popularyzowali w kraju własną wizję historii. De facto, proces 

ten ma miejsce na części obszarów po dzień dzisiejszy – m.in. na okupowanym Krymie i 

wschodzie kraju.  

Jednym z aspektów procesu związanego z pamięcią jest zapominanie. Oprócz aspektu 

jednostkowego zapominanie posiada aspekt kolektywny. Zapominanie może mieć charakter 

przypadkowy, niezależny od nas oraz charakter intencjonalny – efekt celowych działań 

służących m.in. zapomnieniu traumatycznych przeżyć, które odgrywały ważną rolę w budowie 

przez nas tożsamości. W kwestii aspektu kolektywnego warto ponownie odwołać się do P. 

Connertona, który wyraził się na temat siedmiu typów zapominania (zaznaczył on jednak, że 

możliwym jest istnienie większej liczby typów). P. Connerton wskazuje na rolę aparatu 

państwowego w procesie zapominania. Podkreśla on, że proces zapominania może przejawić 

się w bardzo radykalny sposób, co charakterystyczne było dla XX wiecznych reżimów 

totalitarnych – m.in. palenie książek. Zaznacza on jednak, że działania aparatu państwowego z 

zakresu celowego stosowania „potępienia pamięci” (demnatio memoriae) stosowane było już 

w okresie rzymskim. Proces ten dotyczył niszczenia wizerunków osób (najczęściej 

władców/polityków), którzy uznani zostali za godnych wymazania z historii. Podobny 

mechanizm, lecz zdecydowanie łagodniejszy stosowany był również w starożytnej Grecji. 

Odnosił się on do zakazu wspominania na obszarze objętym jurysdykcją Aten zbrodni 

 
79Connerton, Jak społeczeństwa (…), dz. cyt., s. 57-60. 
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popełnionych na cywilach w trakcie wojny, co miało służyć neutralizacji widma vendetty po 

zakończonej wojnie. Jak ocenia tę kwestię brytyjski badacz – Grecy: „byli wyjątkowo 

świadomi niebezpieczeństw nieodłącznie związanych z pamiętaniem o krzywdach z przeszłości 

wynikającym z niekończącego się łańcucha zemsty. A ponieważ pamięć o występkach z 

przeszłości groziła podziałem w całej społeczności i mogła doprowadzić do wojny domowej, 

widzieli oni, że na niepamiętaniu zależało nie tylko tym, którym bezpośrednio groziła zemsta, 

ale wszystkim, którzy chcieli spokojnie żyć razem w polis.”80 P. Connerton sugeruje ponadto, 

że proces zapominania nie musi przejawiać się wyłącznie poprzez restrykcje czy działania o 

charakterze przemocy. Realizacja celów z zakresu stymulowania procesu zapominania może 

przejawiać się m.in. poprzez aktywności z obszaru kultury – przekaz ikonograficzny, którego 

rola została wyeksponowana w postaci muzeów, narracja historyczna, książka, architektura itp. 

Warto przy tym zaznaczyć, że proces zapominania może nie nosić charakteru działań celowo 

stymulowanych przez państwo, czy też społeczeństwo: „oprócz znanych i wymownych 

przejawów zapominania, istnieje także niepamięć dziejów i kultury, wynikająca albo z szybkiej 

ich przemijalności i życia na krótkim oddechu, albo po prostu z niechęci do przeszłości81. 

 P. Connerton zwrócił ponadto uwagę na rolę zapominania w formowaniu nowej 

tożsamości zarówno indywidualnej jak i grupowej. Zapominaniu towarzyszyć ma pewnego 

rodzaju „cisza”, która polega na świadomym zastąpieniu wspomnień, co ma przełożenie na 

formowanie nowej tożsamości (proces ten odnosi się m.in. do wspólnot migracyjnych dążących 

do zastąpienia „swojej” przeszłości „nową” przeszłością)82. Poza wyżej wymienionymi typami 

zapominania (zacieranie pamięci o postaciach „wyklętych”, neutralizacja traumatycznych dla 

grupy wspomnień w celu zapewnienia ładu czy budowa nowej tożsamości), P. Connerton 

wskazuje również na: strukturalną amnezję (wybiórcza pamięć kolektywna o przodkach), 

zapominanie wynikające z nadmiaru wiedzy (odnoszące się m.in. do procesu edukacji), 

zapominanie jako cecha charakterystyczna dla społeczeństwa konsumpcyjnego, czy 

zapominanie jako element radzenia sobie danej grupy z tragicznymi doświadczeniami 

historycznym (Humiliated silence – upokarzająca cisza, m.in. przykład Niemców zmagających 

się z traumą bombardowań z okresu II wojny światowej)83. Warto przy tym zaznaczyć, że 

trudne elementy związane z pamięcią zbiorową, które objęte są strukturalną amnezją częstokroć 

dotyczą obszarów odpowiedzialności danej wspólnoty za zbrodnie na innych grupach: 

 
80Connerton Paul, Seven types of forgetting, Memory Studies 1(1), 2008, s. 61-62 
81Golka, Pamięć społeczna (…), dz.cyt., s.141. 
82Connerton, Seven types (…), dz. cyt., s. 63. 
83Tamże, s.65-68. 
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„Najczęściej to kaci zapominają o krzywdach, jakie wyrządzili swoim ofiarom, które w tej 

rywalizacji pamięci krzywd zazwyczaj przegrywają”84.  

Problematyka pamięci nierozłącznie związana jest z kwestią tożsamości. Dostrzegana 

jest pewnego rodzaju służebność pamięci wobec tożsamości. Pamięć będąc zasadniczym 

ogniwem tożsamości odwołuje się zarówno do przestrzeni materialnej jak i symbolicznej. 

Pamięć odgrywa przy tym poważną rolę w działaniach państwa zmierzających m.in. do 

formowania czy konsolidacji narodu. Elementem tego procesu jest m.in. sakralizacja. Uznanie 

pewnych przedmiotów (baza materialna) za wyjątkowo ważne dla rozwoju danej wspólnoty 

czy np. wyjątkowe uznanie dla przekazów (opowieści), które uznawane zostają np. za mity 

założycielskie. Zarówno pamięć jak i tożsamość ma charakter terytorialny.85 Odpowiednie 

akcentowanie przez aparat państwowy przynależności danego obszaru do wspólnoty 

(chociażby bazując na mitach czy interpretacji znalezisk archeologicznych) związana może być 

nie tylko z procesami odnoszącymi się stricte do grupy społecznej, lecz m.in. do czysto 

materialnego celu danego państwa. Przykładem odnoszącym się do aktywizacji aparatu 

państwowego na polu pamięci historycznej w celu realizacji działań o takim charakterze są 

m.in. aktywności państwa rosyjskiego dotyczące popularyzacji mitów związanych z 

Półwyspem Krymskim (mit Krymu jako miejsca chrztu Rosji, mit Krymu jako obszaru 

prawdziwie rosyjskiego – dom Floty Czarnomorskiej oraz wiele innych). Podkreślanie 

„rosyjskości” Krymu posłużyło bezpośrednio legitymizacji przeprowadzonej agresji zbrojnej 

oraz uzyskaniu aprobaty rosyjskiego społeczeństwa wobec aneksji półwyspu. Warto w tym 

miejscu podkreślić rolę mitu w danym procesie. Jak określił ją J. Assmann – „Mit to historia, 

którą opowiadamy sobie, by zorientować się w świecie i odnaleźć w nim swoje miejsce; to 

prawda wyższego porządku. Jest ona nie tle zgodna z faktami, lecz posiada moc normatywną i 

formalną”86. Mit nie jest zatem jedynie obrazem przeszłości. Posiada on funkcje odnoszące się 

wyraźnie do współczesności. Zarysowuje on m.in braki, które dana grupa „musi wręcz” 

zaspokoić (bazując na porównaniach pomiędzy „kiedyś”, a „dziś”). Mity odgrywają również 

poważną rolę w procesie budowania obrazu własnej grupy wśród jej przedstawicieli. To one 

mogą budować poczucie dumy, odrębności określać terytorium, które „należy” do wspólnoty 

(np. mit założycielski). Pamięć historyczna oraz wplecione w nią mity służą zatem określeniu 

 
84Golka, Pamięć społeczna (…), dz. cyt., s.141. 
85Litak Eliza, Pamięć jako lustro i lampa tożsamości. Pamięć i tożsamość zbiorowa oraz wybrane aspekty relacji 
między nimi, Pejzaże tożsamości teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Litak Eliza, Furman 
Renata, Bożka Hubert, WUJ, Kraków, 2011, s.256 
86Assmann, Pamięć kulturowa (…), dz. cyt., s.91.  
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kształtu danej grupy – w tym m.in. jej granic (w sensie symbolicznym i terytorialnym). Tego 

rodzaju rola nadawana mitom daje im charakter mitu politycznego. Samo zjawisko mitu 

politycznego możemy natomiast charakteryzować idąc za Tadeuszem Biernatem jako zespół 

wyobrażeń, który posiada zróżnicowane związki z polityką. Dotyczyć on może takich zjawisk 

społecznych, jak „integracja grupy w walce o władzę polityczną, mistyfikacja celów 

politycznych”, ale również może dotyczyć kwestii interpretacji wydarzeń historycznych, czy 

procesów związanych z stratyfikacją społeczną87. Jak podkreśla przy tym T. Biernat odwołując 

się do myśli R. Barthesa, mit polityczny w wielu kwestiach różni się od mitu pojmowanego w 

kategoriach klasycznych/antycznych. Jak stwierdza: „W wypadku współczesnego mitu treść 

ujęta w określoną fabułę nie stanowi jego istoty. Jego wypowiadanie się, jego realizacja 

związana jest z określonymi treściami, podobnie jak możliwe jest odtworzenie pewnych 

ogólnych treści wyjaśniających do czego mit się odnosi lub czego dotyczy, jednakże treściom 

tym nie przysługują żadne specyficzne właściwości, w przeciwieństwie do mitu archaicznego, 

którego konkretna fabuła poddawana była określonym rygorom. Różnice między mitem 

archaicznym (…), a mitem współczesnym akcentuję bardzo silnie, gdyż naprowadzają one na 

właściwy obszar, pozwalają dostrzec zjawiska rzeczywiste, a nie hipostazy.(…) Wyłączenie 

elementów fabulacyjnych z istoty mitu współczesnego przenosi ciężar zagadnienia w sferę 

psychologiczną, w sferę społecznej świadomości”.88 Współczesny mit, a co za tym idzie, 

współczesny mit polityczny różni się od mitów klasycznych (również pojmowanych w sposób 

klasyczny) marginalizacją roli fabuły, a eksponowaniem zasadniczej treści przerzucanej do 

sfery świadomości społeczeństwa. Współczesny mit realizując cele polityczne oddziałuje na 

świadomość kolektywną ugruntowując przekonania/wyobrażenia na temat ważnych z 

perspektywy grupy nadawczej zjawisk, co ma na celu realizację konkretnych zadań z zakresu 

politycznej sfery funkcjonowania społeczeństwa. Mit polityczny oddziałuje na szereg ważnych 

sfer odnoszących się do życia jednostek oraz całego społeczeństwa. Są nimi, idąc za Ivanem 

Čolovićem między innymi: czas, natura, granice, panteon (bohaterów), czy tożsamość. Każda 

z tych sfer w większym lub mniejszym stopniu wpływa na formowanie danego społeczeństwa. 

W przypadku Serbów bardzo ważnym ogniwem jest natura oraz czas. Jak zaznacza: „Natura 

jest wielką boginią mitologii politycznej, nie tylko serbskiej. Wyjście poza czas historyczny i 

konstrukcja przestrzeni mitycznej mają w istocie jeden cel: powrót do tego, co już filozofowie 

oświecenia nazywali stanem naturalnym”89. Jak zaznacza serbski badacz, dla wielu narodów, 

 
87Biernat Tadeusz, Mit Polityczny, PWN, Warszawa, 1989 s. 7-8. 
88Tamże, s. 24-25. 
89 Čolović Ivan, Polityka symboli, Universitas, Kraków, 2001, s.32 



36 
 

kluczowym czynnikiem formującym rzeczywistość polityczną pozostaje czas (historia) oraz 

natura (m.in. geografia). Prawidłowość ta dotyczy m.in. narodu ukraińskiego czy rosyjskiego, 

dla których zarówno historia jak i chociażby geografia stanowi zasadniczą oś, wokół której 

rozwija się polityczny aspekt życia narodu. W przypadku Rosjan, po dziś dzień ważnym 

pozostaje mit wielkiego powierzchniowo imperium (minimalny zasięg Rosji to granice ZSRS), 

którego „odnowienie”, jest obowiązkiem współczesnych wzorcowych obywateli (stąd poparcie 

społeczne dla ataku na Gruzję, Ukrainę czy poparcie dla procesu integracji Białorusi z 

Federacją Rosyjską). W przypadku Ukrainy, natura i geografia stanowi ważny element mitu 

dotyczącego charakteru narodu ukraińskiego. Zgodnie z nim, Ukraińcy są narodem wyjątkowo 

blisko zżytym z naturą oraz ziemią (kult pracy na roli). Poprzez ten mit tłumaczone jest 

„historyczne” umiłowanie Ukraińców do drewnianej architektury, która jest stosunkowo mało 

ingerująca w przyrodę (zgodnie z obecnym w części ukraińskiego społeczeństwa 

przekonaniem, „prawdziwa chata ukraińskich przodków” rozpadała się po kilu latach od 

migracji jej mieszkańców nie zostawiając po sobie śladu). W warunkach ukraińskich i 

rosyjskich problematyka współczesnego mitu politycznego nierozdzielnie łączy się z kwestią 

pamięci i zapominania – szczególnie dotycząc historii XX wieku. 

  

1.2.3. Problematyka spójności społecznej 

Jednym z pojęć odnoszących się do problematyki narodu oraz tożsamości jest spójność 

społeczna.  Z zagadnieniem spójności społecznej wiąże się z kolei teoria tożsamości społecznej, 

której powstanie zawdzięcza się pracom Henriego Tajfela oraz Johna Turnera takim jak „Social 

comparison and group interest in ingroup favouritism”, „An Integratice Theory of Intergroup 

Conflict”, czy „Identity Theory of Intergroup Behavior”. Zgodnie z efektem badań 

prowadzonych początkowo przez H. Tajfela, którego w okresie późniejszym wsparł J. Turner, 

jednym z elementów tworzenia przez człowieka obrazu siebie jest pryzmat przynależności do 

grup społecznych (social grups). Przynależność do grup wiąże się z pozyskaniem tożsamości 

związanej z danymi grupami, którą H. Tajfel określał mianem tożsamości społecznej. Zgodnie 

z definicją grupy społecznej, zaproponowaną przez wskazanych badaczy: „Grupę możemy 

konceptualizować jako zbiór jednostek, które postrzegają siebie jako członków tej samej 

kategorii społecznej, podzielają emocjonalne zaangażowanie w tę wspólną definicję siebie i 

osiągają pewien stopień konsensusu społecznego co do oceny ich zgrupowania. i ich 

członkostwa. (…) Kategoryzacja społeczna jest tu rozumiana jako narzędzia poznawcze, które 

dzielą, klasyfikują i porządkują środowisko społeczne, ale w ten sposób umożliwiają 
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jednostkom indywidualnym podejmowanie wielu form działań społecznych.”90 Jednym z 

kluczowych elementów przynależności do grupy jest budowa przez daną jednostkę swojej 

samooceny poprzez pryzmat danej grupy. W ramach procesu identyfikacji z grupą dochodzi 

przy tym do procesu identyfikacji w oparciu o szereg atrybutów obciążonych wartością. Ważną 

rolę odgrywa również pojęcie prestiżu: „Pozytywnie rozbieżne porównania między grupami w 

grupie i poza nią dają wysoki prestiż; negatywnie rozbieżne porównania między grupami w 

grupie i poza nią skutkują niskim prestiżem”91. Kwestia wartościowania oraz prestiżu pełnią 

rolę definiowania jednostki jako „lepszej” lub „gorszej” niż członkowie innych grup. Wskazana 

teoria tożsamości zakłada zatem, że kluczową motywacją ludzi jest utrzymanie pozytywnej 

samooceny, która budowana jest w oparciu o przynależność do danych grup, które 

porównywane są z przynależnością do innych (obcych) grup. Ważnym elementem 

kształtowania się tożsamości grupy oraz realizacji celu jakim jest budowa pozytywnej 

samooceny jest przy tym motywacja do podkreślania różnicy pomiędzy „swoją”, a „obcą” 

grupą92. W ramach prowadzonych badań, H. Tajfel zwraca przy tym uwagę na równoległe 

przejawianie się tożsamości osobistej oraz społecznej. Pierwsza z nich przejawiać się ma 

poprzez relacje interpersonalne, a druga poprzez relacje intergrupowe.93 Zgodnie z teorią 

określone zostały również cztery warunki, których równoczesne przejawienie się jest niezbędne 

dla wyrażenia przez grupę swojej odrębności. Warunki te łączą się z kwestią budowy 

pozytywnego charakteru grupy, co może prowadzić do uprzedzeń dotyczących zachowań i 

percepcji członków grupy. Są nimi: 1) pojedynczy członkowie grupy muszą być subiektywnie 

utożsamiani ze swoją grupą - muszą używać jej do definiowania; 2) Cecha związana z 

porównaniem międzygrupowym musi dotyczyć kwestii istotnych; 3) Musi istnieć 

porównywalność pomiędzy grupą wewnętrzną a grupą zewnętrzną; 4) rzeczywiste pozycje w 

grupie i poza grupą w wymiarze porównawczym muszą podlegać pewnej niejednoznaczności94. 

Tożsamość społeczna łączy się zatem z przynależnością do grup, łączność z którymi wpływa 

pozytywnie na samoocenę członków. Tożsamość społeczna budowana jest przy tym na 

kontrastowaniu swojej grupy/swoich grup z grupami obcymi, które najczęściej uznawane są za 

 
90Tajfel H., Turner J., An Integrative Theory of Intergroup Conflict [w:] Organizational Identity, red. Mary Jo 
Hatch and Majken Schultz, Oxford, 2004, s. 59. 
91Tamże, s. 60. 
92 Turner J.C., Brown R.J., Tajfel H., Social comparison and group interest in ingroupfavouritism, [W:] European 
Journal of Social Psychology, Vol. 9, 187-204 (1979), s. 189-190 
93Białopiotrowicz-Buczko Ewelina, Baryla Wiesław, Stereotypy i uprzedzenia w środowisku wojskowo-cywilnym 
Marynarki Wojennej RP, [w:] Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Kwartalnik 2/2013, 
2013, s.84-86. 
94Turner, Brown, Tajfel, Social comparison (…), dz. cyt., s. 191. 
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„gorsze”. Grupy społeczne mogą posiadać różny charakter, na co wpływa chociażby liczebność 

członków danej wspólnoty. Grupa może posiadać charakter religijny, etniczny czy odwołujący 

się do zainteresowań członów czy łączących ich celów. Może ona przy tym zrzeszać małą lub 

ogromną liczebnie rzeszę członków grupy. Idąc za Richardem Jenkinsem: „Na przykład 

rozmiar nie wydaje się być barierą dla społecznej rzeczywistości grup. Nie ma powodu, dla 

którego wszyscy członkowie danej grupy mieliby być w stanie zebrać się na przykład w jednym 

miejscu lub powinni znać każdego pojedynczego członka grupy. (…) Tożsamość dużych 

zbiorowości może być w znacznym stopniu abstrakcją dla swoich członków, ale mimo to może 

mieć zauważalną lokalną, bezpośrednią reprezentację lub obecność. Brak formalnej 

koordynacji lub brak zbiorowego podejmowania decyzji w dużej populacji etnicznej - fakt, że 

nie posiada ośrodka centralnego i że grupa może być wewnętrznie podzielona pod różnymi 

względami - niekoniecznie podważa również status grupy”.95 R. Jenkins potwierdza przy tym 

kluczowość elementu kategoryzacji społecznej. Dla procesu identyfikowania się z daną grupą 

wyjątkowo ważnym czynnikiem ma być poddawanie kategoryzacji grup oraz osób w oparciu o 

wyznacznik - „inny”. Dostrzegalna „inność” ma stanowić perspektywę pozwalającą na 

wzmacnianie się odczucia utożsamiania ze „swoją” grupą, bez względu na to jak bardzo jest 

ona duża czy abstrakcyjna. Identyfikacja „innych” oraz „swoich” prowadzona ma być w 

oparciu o dostrzegalne podobieństwa i różnice. Odwołując się do Dawida Sudnow-a, R. Jenkins 

podkreśla, że to kwestia dostrzegania różnic i podobieństw stanowi zasadniczy element 

budowania tożsamości człowieka (również tożsamości społecznej): „Tożsamość oznacza 

sposoby, w jakie jednostki i zbiorowości są rozróżniane w ich relacjach z innymi jednostkami 

i zbiorowościami. Identyfikacja to systematyczne ustanawianie i oznaczanie, między 

jednostkami, między zbiorowościami oraz między jednostkami i zbiorowościami, relacji 

podobieństwa i różnicy. Biorąc pod uwagę – jeśli występują razem - podobieństwo i różnica, 

są zasadami dynamiki identyfikacji oraz są sercem ludzkiego świata.96  

Kategoria grup społecznych związana jest z zagadnieniem spójności społecznej. 

Koncepcja spójności wywodzi się od rozważań Emile’a Durkheima odnoszącymi się do kwestii 

podziału pracy w XIX wiecznym społeczeństwie przemysłowym. Perspektywa spójności 

dotyczyła wówczas elementu spajającego ówczesne społeczeństwo, którym prócz 

wcześniejszych więzi takich jak religia czy pochodzenie, stała się współzależność – 

świadomość niemożności funkcjonowania w zindustrializowanym świecie jako jednostka 

 
95 Jenkins Richard, Social Identity, London/New York, 2008, s.11-12. 
96 Tamże, s. 12-18. 



39 
 

samowystarczalna (spoiwem stała się świadomość konieczności kooperacji z innymi 

jednostkami w celu zarobkowania). Odwołując się do XIX wiecznych rozważań poświęconych 

problematyce spójności w kontekście relacji społecznych i klasowych, nie sposób nie dostrzec 

tego, że problematyka ta w takiej postaci dotyczy współczesnych warunków społecznych 

panujących na obszarze szerokorozumianego Donbasu (obszary silnie uprzemysłowione 

zajmujące część obw. donieckiego, ługańskiego oraz wysunięte na wschód obszary obw. 

dniepropetrowskiego). Czynnik świadomości dotyczący współzależności oraz podziału pracy, 

połączony z silną obecnością toposu człowieka pracy, co wsparte zostało o silną identyfikację 

z regionem spowodował, że współczesna tożsamość „donbaska” nadal przejawia cechy 

tożsamości obecnych w epoce industrializacji. Na zakonserwowanie tych wzorców wpłynął 

m.in. okres industrializacji przeprowadzony w okresie sowieckim (zarówno lata 20-te i 30-te 

jak i okres powojenny). Świadomość współzależności oraz „wspólnoty losu” stały się 

czynnikiem odróżniającym „ludzi Donbasu” od innych/obcych. Czynnik etniczny w przypadku 

Donbasu nie stanowił żadnego z kluczowych elementów identyfikacji. Ważniejszym 

elementem omawianego procesu, zarówno w okresie sowieckim jak i współczesnym, była tym 

świadomość wspólnoty dotyczącej oceny dziejów regionu oraz kwestia stosunku do procesów 

politycznych zachodzących w kraju. Aby pozostać „swoim” nie wystarczało urodzić się i 

pracować na Donbasie, lecz należało podobnie jak inni interpretować historię i bieżące 

wydarzenia (m.in. interpretować teraźniejszość przez pryzmat historii). W efekcie 

funkcjonowania tych czynników, osobą „obcą” mógł stać się każdy, kto inaczej postrzegał 

historię Ukrainy i dawał temu publiczny wyraz. Działanie to (np. negatywny stosunek do Armii 

Czerwonej) mogło spowodować, że dana osoba została „wykluczona” z procesu 

„współzależności ekonomicznej” przez co zostawała skazana na emigracje. 

Odwołując się do pracy Stanisławy Golinowskiej oraz Ewy Kocot możemy określić 

spójność społeczną jako stan, który oznacza: „że istnieje jakaś więź (spoiwo), która powoduje, 

że ludzie czują się członkami danej społeczności, mogą mówić o sobie „my” i podejmować 

razem działania na rzecz wspólnego dobra. Źródła tego spoiwa mogą być różne: przynależność 

do danej wspólnoty lokalnej czy regionu, podzielanie tych samych wartości i zasad 

społecznych, to samo wyznanie czy religia, wspólne dzieciństwo i dorastanie, wspólne 

doświadczenia edukacyjne, wspólna praca przynależność do dużej rodziny, a nawet narodu, a 

także wspólne interesy i cele”97. Kategoria spójności wiąże się z odczuciem pewnego rodzaju 

 
97 Golinowska Stanisława, Kocot Ewa, Spójność Społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w 
przekrojach regionalnych, Scholar, Warszawa, 2013, s.14. 



40 
 

równości pomiędzy członkami danej wspólnoty. Zaburzenie tych równości może doprowadzić 

do jej rozłamu. Wskazane poczucie równości dotyczy m.in. aspektów codziennego życia: 

kwestii zarobków, dostępu do usług (w tym edukacji, kultury czy ochrony zdrowia) czy dostępu 

do surowców (w skali większych grup) lub żywności (w skali grup mniejszych). Idąc za 

kanadyjskim badaczem Paulem Bernardem, czynnik równości odnosić się ma do trzech 

zasadniczych sfer – gospodarki, polityki i sfery socjalno-kulturalnej. P. Bernard identyfikuje 

przy tym spójność społeczną (social cohesion) jako równowagę pomiędzy trzema wartościami: 

wolnością, równością i solidarnością98. Idąc za kanadyjską badaczką Jane Jenson, wyróżnić 

można pięć wymiarów, które prowadzą do spójnej społeczności. Warto w tym miejscu 

zaznaczyć, że J. Jenson w swoich analizach nie nadaje kluczowego znaczenia kategorii 

równości, którą wyeksponował P. Bernard („Social Cohesion: a critique”, 1999) rok po 

opublikowaniu przez J. Jenson jej pracy pt. „Mapping social cohesion: The state of Canadian 

research” (1998). Pierwszym z wymiarów staje się poczucie przynależności, które wynika z 

dzielenia tych samych wartości oraz zaangażowania (poczucie tożsamości pozwala czuć się 

zaangażowanymi). W warunkach ukraińskich wartości te mogą dotyczyć m.in. oceny historii 

oraz udziału w procesie jej kultywowania (np. przejawianie poparcia dla kultu bohaterów 

„Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”). Drugim z wymiarów jest aspekt dostępu do rynku – kwestia 

integracji w oparciu o istnienie takiego samego dostępu do środków dla każdego 

przedstawiciela wspólnoty. Aspekt ten w szczególnym stopniu dotyczy sytuacji społecznej na 

wschodzie Ukrainy, gdzie uwidoczniły się różnice w dostępie do środków – szczególnie 

pomiędzy proletariatem, a dyrektorami zakładów przemysłowych czy oligarchami. Trzecim z 

wymiarów jest uczestnictwo (brak odpowiedniego zaangażowania stanowi zagrożenie dla 

funkcjonowania w grupie). Aspekt ten przejawia się m.in. poprzez odpowiednie (w ocenie 

wspólnoty) zaangażowanie w życie społeczne regionu. Oznaczało to m.in. angażowanie się w 

życie religijne popieranego przez członków grupy wyznania, czy działalność społeczno-

polityczną mającą poparcie danej wspólnoty – odchylenie od danych norm (zaangażowanie w 

aspekt życia społeczno-politycznego uznawanego za sferę innej wspólnoty) mogło skazać 

danego członka grupy na wykluczenie)99. Czwartym z wymiarów jest akceptacja dla 

odmienności oraz tolerancja. W warunkach ukraińskich wywoływał konsekwencje m.in. w 

 
98 Dickes Paul, Valentova Maria, Borsenberger Monique, Social Cohesion: Measurement Based on the Data 
fromEuropean Value Study, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1001617/4398443/S15P4-
SOCIAL-COHESION-MEASUREMENT-DICKES-VALENTOVA-BORSE.pdf, (dostęp: 01.03.2021), s.2. 
99 W warunkach Krymu oznaczało to m.in. konieczność wyrażania poparcia dla Partii Regionów (lub innej siły 
prorosyjskiej) w przypadku chęci przynależności do grupy dominującej – popieranie siły politycznej uznanej za 
„zachodniacką” mogłaby skazać członka grupy na wykluczenie. 
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postaci osłabiania stanu spójności społecznej na Krymie w obliczu ograniczonego tolerowania 

przez grupę dominującą odmienności kulturowych – np. wzrastająca marginalizacja ludności 

tatarskiej i ukraińskiej przez żywioł dominujący w okresie 2013-2021. Piątym z wymiarów jest 

legitymizacja – akceptowanie reguł prawnych. Ten aspekt można natomiast odnieść do 

kryminalizacji życia społeczno-politycznego na wschodzie Ukrainy w okresie lat 90. oraz 

pierwszej dekady lat 2000. Wzrost bandytyzmu, co łączy się z nieposzanowaniem reguł 

prawnych przez część społeczeństwa stanowił element wpływający na stan spójności 

społecznej100. Czynnikami wpływającymi na zaistnienie stanu spójności społecznej są zatem: 

poczucie dzielenia wspólnych wartości przez daną grupę, podobny dostęp do zasobów oraz 

rynku, zaangażowanie w życie wspólnoty, tolerancja odmienności, uznanie dla podzielanych 

przez grupę zasad prawnych oraz szerokorozumiana równość w dostępie do dóbr 

ekonomicznych, kulturalnych, politycznych oraz socjalnych. W warunkach ukraińskich okresu 

obecnego po 1991 roku, dostrzegalna była degradacja czynnika równościowego (wzmocnienie 

się grup oligarchicznych) oraz problemy wynikające z podzielania zasad prawnych (rozwój 

struktur przestępczych – szczególnie na wschodzie kraju). Pewne problemy dotyczyły również 

akceptacji dla wspólnych wartości chociażby odnoszących się do własności prywatnej 

(problem charakterystyczny dla społeczeństwa postsowieckiego – odmienny stosunek do 

własności prywatnej na zachodzie i wschodzie kraju, który został objętych industrializacją i 

kolektywizacją lat 20-tych i 30-tych). Obecność tego rodzaju problemów wpływała 

niekorzystnie na stan spójności ukraińskiego społeczeństwa. 

Jednym z kluczowych aspektów odnoszących się do problematyki spójności społecznej 

oraz konfliktu wydają się być również relacje pomiędzy centrum, a peryferium. Zagadnienie to 

wydaje się być również wyjątkowo znaczące dla rozwoju badań nad problematyką procesów 

zachodzących na obszarze Ukrainy południowej i wschodniej. Z perspektywy konfliktu o 

charakterze etnicznym, to właśnie kwestia odczuć grupy peryferyjnej, zagrożonej przez 

centrum dominacją zarówno kulturową jak i polityczną stanowi czynnik wpływający na rozwój 

napięć pomiędzy oboma grupami. Kwestia istnienia konfliktu o takim podłożu jest szczególnie 

zauważalna na obszarach, na których obecne są poważne społeczne nierówności, 

dyskryminacja ekonomiczna, polityczna lub społeczna. Konflikt na tym tle może odnosić się 

przy tym bezpośrednio do kwestii tożsamości (stosunku grupy dominującej do języka, religii 

 
100Jenson Jane, Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research, CPRN Study No. F/03, Canadian 
Policy Networsks Inc. 1998, http://www.cccg.umontreal.ca/pdf/cprn/cprn_f03.pdf, (dostęp:01.03.2021), s.15-
17. 
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czy kultury grupy marginalizowanej)101. Koncentrując się na zagadnieniu relacji pomiędzy 

centrum, a peryferium warto wspomnieć o trzech głównych parametrach wyrażonych w modelu 

S. Rokkana - D. Urwina określającym charakter peryferii. W ramach danego modelu 

kluczowymi cechami danej zależności są: odległość (distance), odmienność (difference) i 

zależność (dependence). Pierwsza z cech odnosi się do odległości pomiędzy centrum, a 

peryferium. Druga dotyczy odmienności peryferii od wzorców centrum. Trzeci odnosi się do 

kwestii zależności peryferii od jednego czy wielu centrów102. W efekcie wyznaczenia tego 

rodzaju parametrów, określone zostały dwa rodzaje peryferii: peryferia zależne oraz peryferia 

stykowe. Jak identyfikuje to Tomasz Zarycki: „Podczas gdy peryferia pierwszego rodzaju 

podlegają jednowymiarowej dominacji, znajdując się w zakresie oddziaływania jednego 

centrum, peryferia stykowe to obszary przecinania się wpływów i ambicji oddziaływania co 

najmniej dwu ośrodków centralnych. Powoduje to, że peryferie podległe są zwykle w gorszej 

sytuacji, natomiast peryferie stykowe mogą czerpać korzyści ze swojego położenia, wynikające 

z konkurencji centrów”103. Odwołując się do prac S. Rokkana i D. Urwina, T. Zarycki zwraca 

również uwagę na zaproponowane przez wskazanych badaczy trzy wymiary relacji centralno-

peryferyjnych. Wyodrębniają oni wymiar militarno-administracyjny, wymiar ekonomiczny 

oraz wymiar kulturowy. Wszystkie trzy wymiary odnoszą się do sporu pomiędzy centrum, a 

peryferium dotyczącym stopnia dominowania centrum na określonym obszarze w danej sferze. 

Wszystkie trzy wymiary mają być ze sobą ściśle powiązane (trudno przy tym wykazać 

istniejącą pomiędzy nimi hierarchię – zaznaczono jedynie istniejącą relacje pomiędzy władzą-

polityką, gospodarką-pieniądzem, a wartościami-kulturą). Kwestia istnienia wyraźnej 

hierarchii pomiędzy tymi czynnikami wyraża się poprzez poglądy m.in. Pierre-a Bourdieu 

(zwolennik uznania dominacji wymiaru politycznego), Karola Marksa (dominacja wymiaru 

ekonomicznego) oraz Edwarda Shilsa (dominacja sfery symbolicznej)104. W przypadku  

Pierre-a Bourdieu, eksponuje on wpływ państwa na procesy związane z relacjami centralno-

peryferyjnymi. Zwraca on uwagę m.in. na rolę państwa opiekuńczego oraz problematykę 

globalizacji w zmianach dotyczących zagadnienia relacji pomiędzy centrum, a peryferiami, 

wskazując na wiodącą rolę politycznej sfery życia społecznego105. K. Marks z kolei podkreśla 

 
101 Kalandyk Mariusz, Etniczny konflikt o tożsamość a zmiana identyfikacji językowej Tybetańczyków w 
Tybetańskim Regionie Autonomicznym, [w:] ZN TD UJ – Nauki Humanistyczne, nr1/2010, s.37. 
102Rokkan S., Urwin D., Economy, Territory, Identity. Politics of West European Peripheries, Sage, London 1983. 
s. 3-4.  
103Zarycki Tomasz, Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych, Scholar, Warszawa, 2009, s.31. 
104Tamże, s. 36-42. 
105 Bourdieu Pierre, Acts of Resistance, Against the New Myths of Our Time, Polity Press, Cambridge, 2000,  
s.29-44. 
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m.in. kwestię panowanie klasy odpowiedzialnej za rozdział środków finansowych nad sferą 

„duchową”: „Myśli klasy panującej są w każdej epoce myślami panującymi, tzw. że ta klasa, 

która jest w społeczeństwie panującą siłą materialną, stanowi zarazem jego panującą siłę 

duchową. Klasa mająca w swoim rozporządzeniu środki produkcji materialnej dysponuje też 

przez to jednocześnie środkami produkcji duchowej, tak iż na ogół klasie tej podlegają dzięki 

temu również i myśli tych, którym do duchowej produkcji brak środków”106. Słowa te wskazują 

na jego przekonanie, co do zasadniczego wpływu czynników ekonomicznych na kształt relacji 

centro-peryferyjnych. Myśl E. Shilsa odnosiła się z kolei do kategorii wartości. Zgodnie z 

ujęciem zagadnienia proponowanym przez wspomnianego badacza, centrum spajało spajało 

kontrolowane przez siebie społeczności systemem symbolicznym. System ten musiał 

charakteryzować się wyraźnym podziałem na wartości wyższe (religijne) i niższe 

(parareligijne). To pryzmat wartości/systemu symbolicznego miał wpływać na stan relacji 

centralno-peryferyjnych107.   

W warunkach ukraińskich zarówno obszar współczesnej południowej jak i wschodniej 

Ukrainy wydaje się odpowiadać charakterowi peryferium stykowego. Od momentu ponownego 

ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości (pierwszy raz nowożytne państwo ukraińskie 

powstało w roku 1918), obszar wschodu i południa kraju znalazł się de facto w jurysdykcji 

władz kijowskich – w okresie sowieckim, władza ukraińskich elit politycznych nad danymi 

obszarami była zdecydowanie ograniczona. W efekcie wielowiekowych zażyłości 

historycznych, długoletniej rusyfikacji oraz wybudowanych w okresie sowieckim powiazań 

gospodarczych pomiędzy przemysłowym południem i wschodem kraju, a obszarami Rosyjskiej 

Federacyjnej Republiki Socjalistycznej, lata nastałe po ogłoszeniu przez Ukrainę 

niepodległości, nie stanowiły momentu, w którym Moskwa przestała odgrywać rolę centrum 

dla poważnej części obszarów Ukrainy. Ukształtowane w latach 90-tych relacje biznesowe 

m.in. pomiędzy wschodnio-ukraińskimi oligarchami, a ich rosyjskimi odpowiednikami oraz 

utrzymanie się dominacji medialnej i kulturowej Rosji na interesujących nas obszarach stały 

się czynnikami ugruntowującymi ten stan. Podobnie ważną rolę przypominającą o centralnym 

charakterze Moskwy pełnił otaczający mieszkańców krajobraz (wszechobecne pomniki 

sowieckie, herby i grafiki znajdujące się w różnych miejscach miast) oraz inne czynniki o 

charakterze politycznym takim jak obecność dziesiątek garnizonów SZ FR na Krymie 

(struktury Floty Czarnomorskiej), czy ukraińska polityka historyczna (również odnosząca się 

 
106Marks K., Engels F., Ideologia niemiecka, Dzieła, t. III, Warszawa, Książka i Wiedza, 1975, s.50. 
107 Zarycki, Peryferie (…), dz. cyt., s. 42. 
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do edukacji), która w różnych etapach lat 90. i pierwszej dekadzie 2000. odwoływała się w 

popularyzowanych interpretacjach wydarzeń do wzorców sowieckich. Obszar Ukrainy 

południowej i wschodniej stanowił, poza tym obszar ścisłej konkurencji pomiędzy kijowskimi 

elitami politycznymi, a elitami rosyjskimi, co do 2014 roku miało charakter m.in. walki 

pomiędzy klanami oligarchicznymi. Warto pamiętać, że do 2014 roku państwem ukraińskim 

naprzemiennie władały klany wschodnio-ukraińskie takie jak klan doniecki (Wiktor 

Janukowycz, Mykoła Azarow – klan optujący za bliską kooperacją z Rosją) czy 

dniepropetrowski (Leonid Kuczma, Julia Tymoszenko). Konkurowanie ze sobą obu klanów 

wpływało na zwiększanie się znaczenia obszaru Ukrainy wschodniej (szczególnie Donbasu) w 

polityce wewnętrznej. Konkurencja doprowadziła wręcz do dominacji peryferium (obw. 

donieckiego i ługańskiego) nad centrum. Rzecz odnosi się do okresu prezydentury W. 

Janukowycza. Fakt kierowania państwem przez „donieckie środowisko polityczne” stanowił 

jeden z elementów budował obecności Kijowa (rozumianego jako centrum) w umysłach 

ludności Donbasu, co w obliczu dominacji medialnej Federacji Rosyjskiej nie było rzeczą 

łatwą. Podobne procesy dotyczyły w mniejszym stopniu Krymu oraz Ukrainy południowej, 

które w efekcie niskiej skuteczności Kijowa (dotyczy polityki integracyjnej, tożsamościowej, 

historycznej oraz informacyjnej) stanowiły obszar dominacji Federacji Rosyjskiej w tej sferze. 

Te oraz inne czynniki doprowadziły do stanu, zgodnie z którym wschodnie i południowe 

peryferia kraju stały się obszarem rosyjsko-ukraińskiego pogranicza, które rozciągało się 

daleko na południowy zachód od bezpośredniej granicy Federacji Rosyjskiej i państwa 

ukraińskiego. Doszło ponadto do ugruntowania się różnic pomiędzy częścią południowych, a 

częścią wschodnich obszarów peryferyjnych. O ile wschód kraju stanowił obszar o charakterze 

peryferium stykowego, to obszar Krymu stanowił region stykowy, który na przełomie lat 

2010/2014 przeradzał się coraz bardziej w obszar peryferium zależnego od strony rosyjskiej. 

Złożoności sytuacji dodaje również czynnik, który odnosi się do samoidentyfikacji 

mieszkańców wielkich miast Donbasu i Krymu. Rzecz dotyczy ambicji pretendowania 

mieszkańców takich miast jak Sewastopol czy Donieck do miana centrów równych Moskwie. 

Wynika to z głęboko zakorzenionego w okresie sowieckim przekonania o przynależności 

Krymu oraz Donbasu do tego samego, najwyższego szczebla w hierarchii sowieckich regionów 

i miast (w efekcie zakorzenienia się sowieckich mitów o kluczowej roli Krymu i Donbasu w 

budowie socjalizmu oraz w efekcie kreowania tych regionów na wzorcowe obszary 

socjalistyczne w części społeczeństwa tych regionów do dziś funkcjonuje przekonanie o 

wyższości względem innych regionów Rosji czy Ukrainy). Równolegle za miasto znajdujące 

się na niższym szczeblu w hierarchii uważany jest na tych obszarach Kijów. Przekonanie to 
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stanowi element wpływający na proces budowy silnej tożsamości regionalnej oraz czynnik 

utrudniający identyfikację Kijowa jako ośrodka władzy centralnej. W przypadku Ukrainy 

południowej i wschodniej relacje centralno-peryferyjne odnoszą się do wyraźnego ścierania się 

ambicji dwóch centrów – Kijowa i Moskwy. Obszarami objętymi najintensywniejszym 

oddziaływaniem centrum znajdującym się w Moskwie wydaje się być obwód doniecki i 

ługański oraz Autonomiczna Republika Krymu, nad którymi (poza obszarami obw. 

ługańskiego i donieckiego, które nie zostały objęte okupacją) od 2014 roku kontrolę 

administracyjną i militarną przejęła Federacja Rosyjska. Pozostałe regiony wschodu i południa 

kraju również wydają się posiadać charakter peryferium stykowego, przy czym obszary te 

zostały objęte działaniami Federacji Rosyjskiej o mniejszym zintensyfikowaniu, co pozwoliło 

na ukierunkowanie relacji pomiędzy danymi obszarami, a centrum w Kijowie w stronę 

peryferium zależnego. 

 

1.2.4. Problematyka konfliktu 

Problematyka narodu oraz pamięci i tożsamości odnosi w sposób wyraźny do 

terytorium. Terytorium jest przy tym jednym z podstawowych elementów, wokół którego 

generują się napięcia i konflikty (zarówno pomiędzy grupami etnicznymi jak i grupami 

narodowościowymi). Omawiane zagadnienia odnoszą się również w sposób esencjonalny do 

problematyki granicy (nie tylko w sensie terytorialnym). Na rolę granic oraz aparatu 

państwowego w procesie formowania tożsamości zwracają uwagę w swojej pracy „Granice 

tożsamości narodu, państwa” Donnan Hastings i Thomas M. Wilson. Odwołując się do M. C. 

Rodmana, stwierdzają oni, że: „Wszystkie tożsamości społeczne i polityczne są dziś 

przynajmniej w pewnym stopniu, kształtowane przez państwo. Niektóre tożsamości wyrastają 

z dążenia państwa do określenia własnych granic, a inne z dążenia do określenia i 

kontrolowania ludzi. (…) Granice są strefami, gdzie wytwarza się kulturę, obszarami 

nadawania i przełamywania znaczeń”108. Granice odnoszą się przy tym nie mniej jak do trzech 

elementów takich jak: granice kulturowe, granice społeczne i granice terytorialne. Wskazane 

trzy elementy nie muszą się wykluczać, a co więcej, mogą być elementem jednej granicy109. W 

warunkach Ukrainy południowej i wschodniej, granica stanowi trudną do wyznaczenia „linię”, 

która mogłaby rozdzielić dwie największe ilościowo grupy narodowościowe – Ukraińców i 

 
108Donnan Hastings, Wilson N. Thomas, Granice tożsamości, narodu, państwa, WUJ, Kraków, 2007, s. 92. 
109Tamże, s. 39. 
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Rosjan. W aspekcie terytorialnym istnieje uznana międzynarodowo granica oddzielająca oba 

wskazane narody. De facto nawet w tym aspekcie granica jest płynna z powodu zanegowania 

jej trwałości przez stronę rosyjską (aneksja Krymu oraz rozpoczęcie operacji na Donbasie). 

Strona rosyjska dąży przy tym (z większą lub mniejszą intensywnością – zależnie od czynników 

politycznych) do przesunięcia linii granicznej na brzeg rzeki Dniepr (koncept tzw. 

„Noworosji”). Granica kulturowa pomiędzy tym co rosyjskie i ukraińskie jest jeszcze 

zdecydowanie bardziej zatarta. W efekcie procesów historycznych, ekonomicznych i 

politycznych doszło do wytworzenia różniących się od siebie tożsamości lokalnych, które w 

mniejszym lub większym stopniu identyfikują się z kulturą i państwowością rosyjską i 

ukraińską. Zatarta została również kwestia granicy obecnej w pamięci historycznej – 

rozróżnienie tego co jest historią Ukrainy, a co Rosji (m.in. problematyka Rusi Kijowskiej czy 

historii Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej). Nie jest również jasnym co jest 

historią wspólną, gdyż różne grupy narodowościowe oraz społeczne dążą do przywłaszczenia 

pewnych aspektów historii. Podobnie, kwestia ta odnosi się do dorobku kulturowego. To co 

jest oczywistym symbolem związanym z kulturą ukraińskiej dla poważnej części Ukraińców, 

stanowić może element kultury rosyjskiej lub specyficznej kultury lokalnej zarówno dla 

mieszkających na danym obszarze etnicznych Ukraińców jak i Rosjan. Jest to zjawisko 

wpisujące się w kontekst obszarów pogranicza, jednakże w przypadku Ukrainy problematyka 

ta odnosi się do trwającego konfliktu politycznego i militarnego pomiędzy Kijowem i Moskwą. 

W takich warunkach należy dostrzegać poważny stopień ingerencji podmiotu zagranicznego w 

wewnętrzne procesy społeczno-kulturowe dotyczące omawianego obszaru. Analizując procesy 

zachodzące na Ukrainie w przeciągu ostatnich 20 lat, dostrzec można, związek pomiędzy 

silnym zatarciem się granic kulturowych, a możliwością dezintegracji współczesnego państwa. 

Konflikt militarny, który ma miejsce na wschodzie Ukrainy oraz procesy związane z 

przejęciem kontroli przez Federację Rosyjska nad Półwyspem Krymskim, łączą się z 

wieloletnią rywalizacją pomiędzy Ukrainą (kulturą ukraińską), a Rosją (kulturą rosyjską) na 

omawianych obszarach. Trwające dziś działania militarne oraz polityczny aspekt konfliktu 

rosyjsko-ukraińskiego stanowi tło, które utrudnia spojrzenie na zachodzący na tym obszarze 

wielowiekowy konflikt (choć niemilitarny) pomiędzy kulturą rosyjską, a ukraińską. Warto w 

tym miejscu odwołać się do teoretycznych ram problematyki konfliktu. Idąc za Lechem M. 

Nijakowskim, który odnosi się do prac Janusza Muchy, konflikt w aspekcie społecznym spotkał 

się z trzema sposobami ujmowania go: „Pierwsze strukturalne, traktuje konflikt jako tkwiącą w 

strukturze systemu społecznego niezgodność, która może prowadzić do różnorodnych zaburzeń 
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społecznych. Przy drugim ujęciu, behawioralnym, konflikt to działania (interakcje, stosunki) o 

znamionach walki społecznej (czasem też współzawodnictwa). Trzecie podejście 

psychologiczne, konflikt traktuje jako stan wrogości (jego przejaw). (…) Konfliktem 

społecznym jest zatem takie wydarzenie, które charakteryzuje się gwałtowną polaryzacją 

zbiorowości wywołaną niezgodnymi czy nawet zdecydowanie wykluczającymi się 

interesami”110. Wskazana powyżej definicja, choć odwołuje się do problematyki konfliktu 

społecznego, bazuje na pracach J. Muchy, który wyraźnie odrzuca celowość stosowania 

wyraźnego podziału pomiędzy konfliktem społecznym, a etnicznym. Doprecyzowuje on co 

prawda konflikt etniczny jako: „Jeden z typów stosunków występujących między mniej lub 

bardziej spójnymi zbiorowościami nalężącymi do jakiegoś szerszego układu kulturowego”111, 

lecz równolegle optuje za postulatem odejścia od stosowania wyraźnej różnicy pomiędzy 

oboma aspektami konfliktu: „Nie przekonują mnie przy tym takie definicje, które eksponują 

tożsamość etniczną jako przedmiot konfliktu etnicznego. Bezpośrednim przedmiotem wielu 

interakcji, na pewno trafnie określanych jako konflikty etniczne, są bowiem często zbiorowe 

dobra o pierwotnie pozaetnicznym charakterze. Przykładem może być terytorium, nisze 

ekonomiczne, dostęp do pracy i władzy112. Zarzewiem konfliktu może stać się również 

panująca na danym obszarze sytuacja gospodarcza. Jak stwierdza w swoich pracach 

traktujących o teorii konfliktu Ralf Dahrendorf, konflikty mogą być stymulowane w efekcie 

zmieniającej struktury społeczeństwa kapitalistycznego, co należy odnieść do relacji pomiędzy 

zwierzchnikami, a osobami im podległymi. Konflikt powstaje wówczas w oparciu o starcie 

pomiędzy grupą dominującą pragnącą utrzymać panujący status, a grupą podległą, która dąży 

do jego zmiany113. Konflikty posiadają szereg aspektów, które leżą u ich podstaw. Nawet jeśli 

najważniejszym elementem odróżniającym obie ścierające się grupy może być kwestia 

przynależności do danej grupy etnicznej, nie zawsze ten aspekt musi być jednym z kluczowych 

wpływających na zrodzenie się sytuacji konfliktowych. Tego rodzaju ujęcie zdaje się oddawać 

specyfikę problematyki relacji ukraińsko-rosyjskich na południa i wschodzie Ukrainy oraz w 

skali całego kraju.  

Warto również wspomnieć o tym, że konflikt społeczny może wpływać również na 

wzrost spójności grup biorących w nim udział. Idąc za Lewisem A. Coserem - „Konflikt w 

 
110Nijakowski, Domeny symboliczne (…), dz. cyt. s. 24.  
111Mucha Janusz. Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Nomos, Kraków, 2005, s.95. 
112Także, s.96. 
113Dahrendorf Ralf., Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, [w:] Elementy teorii socjologicznych. 
Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyńska, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, PWN, 
Warszawa, 1975, s.435-436. 
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grupie społecznej (…) może przyczynić się do osiągnięcia jedności lub do przywrócenia 

jedności i spójności zagrożonej przez wrogie i antagonistyczne uczucia między jej 

członkami”114. Ta funkcja konfliktu odnosi się do konsolidacji grupy wokół „wspólnego 

wroga”. L.A. Coser wskazuje przy tym na funkcjonowanie dwóch rodzajów konfliktu: 

rzeczywistego i nierzeczywistego. W celu wyjaśnienia tej zależności przywołuje on przykład 

antysemityzmu, rozumianego jako konflikt nierzeczywisty, którego obecność w danym 

społeczeństwie służy wyładowaniu agresji, co wynikać ma z frustracji czy niemożności 

wytłumaczenia sprzeczności interesów jednej grupy z inną115.  

W przypadku warunków Ukrainy południowo-wschodniej, wyraźnie dostrzegany jest 

kulturowy aspekt konfliktu. Jak podkreśla J. Mucha – „Sądzę, że konflikty etniczne w czystej, 

nigdy realnie niewystępującej formie, są przede wszystkim zjawiskami kulturowymi. W swym 

najogólniejszym rozumieniu mają one miejsc np. tam, gdzie znajduje się jakaś grupa, która 

uważa swą własną kulturę (swój sposób życia) za pozytywnie wyróżniającą lub nawet jedyną 

właściwą, a kultury innych grup traktuje jako gorsze. Aspiracje do szczególnego prestiżu (do 

uzyskania go lub utrzymania) mają poważne znaczenie dla wywołania konfliktów etnicznych 

Konflikty te pojawiają się tam, gdzie jedna grupa kulturowa nie życzy sobie wcale obecności 

innych grup kulturowych na terenie, do którego rości sobie pretensje. Konflikt w znaczeniu 

behawioralnym („konflikt otwarty”) pojawia się jednak zasadniczo dopiero wtedy, gdy dana 

grupa podejmuje wynikające ze wspomnianych przekonań działania dyskryminujące, a inne 

grupy stawiają opór”116. Zasadniczym problemem wpływającym na powstanie napięć i 

konfliktu, który w kolejnych etapach przybiera formę „konfliktu otwartego”, ma być zatem 

stosunek grupy dominującej (niekoniecznie ilościowo) do grupy 

marginalizowanej/podporządkowanej. Marginalizacja różnych przejawów kultury grupy 

zdominowanej stanowi czynnik, który w momencie zdecydowania się grupy dominującej na 

otwartą dyskryminację stanowi punkt zapalny konfliktu, który będzie miał również charakter 

etniczny. W warunkach ukraińskich przykładem takiego rozwoju procesu były walki na 

Ukrainie z okresu 1918-1921. Ważnym czynnikiem w tym procesie stało się widmo upadku 

państwa kojarzonego z grupą dominującą oraz wizja korzystnej sytuacji międzynarodowej 

pozwalającej na utworzenie własnego państwa. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że okres 1918-

 
114Coser L.A. Społeczne funkcje konfliktu, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów 
współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, PWN, Warszawa, 1975, 
s.199. 
115 Coser, L. A., Funkcje konfliktu społecznego, NOMOS, Kraków, 2009, s.28-43. 
116Mucha, Oblicza etniczności (…), dz. cyt., s 98-99. 
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1921 na wschodnim i południowym obszarze Ukrainy ukazał relatywnie niewielkie znaczenie 

nadawane kwestiom stricte narodowościowym przez lokalną ludność w procesie wyboru 

modelu państwa. Oznacza to, że w samym procesie rywalizacji pomiędzy Ukraińską Republiką 

Ludową, a siłami Rosji bolszewickiej, obie strony, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, 

oferowały równościową wizję relacji pomiędzy grupami etnicznymi (pochodzenie etniczne 

niemiało mieć znaczenia dla praw nadanych obywatelom). W wizji URL kultura ukraińska 

miała być jednak dominująca przy poszanowaniu kultur narodów zamieszkujących omawiany 

obszar. Podobną wizję oferowała władza sowiecka (choć jak pokazała historia – władza 

sowiecka po swoim zwycięstwie, kluczową rolę w tworzeniu USRS nadała etnosowi 

rosyjskiemu – z wyłączeniem okresu tzw. ukrainizacji). Obie rywalizujące siły dostrzegając 

heterogeniczny charakter danego obszaru skonstruowały swoją „ofertę” dla danej ludności 

odrzucając klucz etniczny. Warto zaznaczyć, że obie siły biorące udział w konflikcie, za 

głównego wroga uznawały na początkowym etapie Rosję carską, której siłom przeciwstawiały 

się zarówno Armia Czerwona jak i armia URL. Wrogość do carskiego projektu państwowego 

wynikała jednak w obu przypadkach w poważnym stopniu z pobudek klasowych, nie zaś 

etnicznych. Wrogość wobec władzy carskiej nie kojarzono przy tym bezpośrednio z wrogością 

do narodu rosyjskiego, co przejawiło się zabiegami obu stron w późniejszej rywalizacji o obszar 

Ukrainy (Kijów i Moskwa) oraz o pozyskanie serc i umysłów zarówno ludności etnicznie 

ukraińskiej, rosyjskiej jak i żydowskiej czy polskiej (dotyczy początkowego okresu lat 20.tych).  

Jako przykład złożoności problemu warto odwołać się do T. H. Eriksena, który w swojej 

pracy przytoczył przykład relacji pomiędzy Serbami i Chorwatami117. Zarówno Serbowie jak i 

Chorwaci funkcjonując na jednym obszarze, posiadając wspólny rodowód (czynnik „krwi”) 

oraz korzystając z podobnego języka identyfikują różnicę pomiędzy „swoimi”, a „obcymi” w 

oparciu o kulturę (w tym konfesję). W warunkach ukraińskich warto zaznaczyć, że w 

przypadku XVIII i XIX wiecznej Ukrainy, pomimo istnienia pewnych różnic kulturowych, 

zarówno Ukraińców jak i Rosjan łączyła zarówno religia oraz język liturgiczny, jak i relatywna 

bliskość „krwi” (grupa Wschodnich Słowian). Świadomość różnicy wśród Rusinów/Ukraińców 

pomiędzy nimi, a ludnością rosyjską zaczęła nabrzmiewać wraz z intensyfikacją kontaktów 

pomiędzy oboma grupami. Z czasem dostrzeżono zasadniczą różnicę w języku, tradycji czy 

podejściu do władzy politycznej (demokracja szlachecka w wariancie kozackim 

przeciwstawiona rosyjskiemu absolutyzmowi). Rozwój XIX wiecznych prądów myślowych w 

tym nacjonalizmu ugruntował poczucie różnicy odczuwaną przez Ukraińców względem 

 
117 Eriksen, Etnicznosć i nacjonalizm (…), dz. cyt., s.31. 
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własnej grupy oraz Rosjan. Różnica ta nie została jednak w podobnym stopniu odczuwana 

przez Rosjan (ogół narodu) nie mających bezpośredniej styczności z Ukraińcami, co było 

częściowo efektem polityki państwa rosyjskiego. Czynnik ten obecny jest po dziś dzień. Dla 

wielu Rosjan, Ukraińcy nadal stanowią grupę „nieuświadomionych Rosjan”. Schemat ten 

załamuje się jednak często w obliczu bezpośredniego kontaktu, kiedy to m.in. Rosjanin 

uświadamia sobie problem wynikający z niemożności zrozumienia języka ukraińskiego (w 

Rosji po dziś dzień pokutuje mit o bliskości języka ukraińskiego i rosyjskiego. Wynika on m.in. 

z tego, że Ukraińcy rozumieją język rosyjski i najczęściej w kontaktach rosyjsko-ukraińskich 

posługują się nim stosując jedynie cząstkowe ukrainizmy. Dla rosyjskich rozmówców jest to 

„dowód” na bliskość obu języków). Warto w tym miejscu dostrzec, że w warunkach 

ukraińskich, stopniowo konflikt pomiędzy Rosjanami, a Ukraińcami miał charakter starcia 

grupy etnicznej z grupą narodową (posiadającą państwo). Z czasem jednak konflikt przeradzał 

się w starcie grupy narodowościowej (dążącej do posiadania państwa) z grupą dysponującą 

państwem. W okresie XX wieku konflikt miał już charakter częściowo starcia pomiędzy 

dwoma grupami narodowymi. Należy pamiętać o tym, że już w 1918 roku Ukraińcy posiadali 

własną państwowość, która przestała istnieć w efekcie zajęcia obszarów ukraińskich przez 

Armię Czerwoną. Niejednoznacznym pozostaje okres sowiecki (1921-1991), kiedy to ludność 

ukraińska przejawiając ambicje państwowotwórcze funkcjonowała w ramach Ukraińskiej 

Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, będącej elementem państwa sowieckiego. W okresie tym 

strona rosyjska podjęła działania mające na celu zniwelowanie odczuwalnych różnić pomiędzy 

etnosem ukraińskim, rosyjskim oraz innymi zlewając je w jeden twór, w której dominująca rolę 

odgrywała język i kultura rosyjska. W warunkach obecnych, kiedy zarówno Ukraińcy jak i 

Rosjanie posiadają własne państwa, zgodnie z przyjętym kryterium, w ramach relacji 

ukraińsko-rosyjskich, konflikt powinien mieć charakter starcia grup narodowych. W efekcie 

złożoności problemu wynikającego z niejednoznacznego identyfikowania się poważnej ilości 

grup zamieszkującej Ukrainę, konflikty przybierają również formę konfliktów etnicznych (np. 

starcia pomiędzy zwolennikami Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwii Prawosławnej, a 

Ukraińskiej Cerkwii Prawosławnej, zwyczajowo określanej mianem Patriarchatu 

Moskiewskiego). Konflikty na tym tle odnoszą się do sfery zdecydowanie głębszej niż konflikt 

religijny, gdyż dotyczą zarówno sfery kultury, oceny historii, mitów, źródeł pochodzenia danej 

grupy – wspólny z Rosją czy osobny rodowód. Na obszarze ukraińskim dochodzi ponadto do 

konfliktów o charakterze etnicznym wynikających z heterogenicznego charakteru państwa 

ukraińskiego (m.in. konflikty pomiędzy Gagauzami, a Mołdawianami czy Bułgarami 

zamieszkującymi południową część obwodu odeskiego – tzw. Budziak) lub narodowościowych 
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(np. konflikt pomiędzy grupą Rusinów dążących do otrzymania własnej autonomii, a ludnością 

identyfikującą się jako Ukraińcy).  

 

1.3 Uwagi metodologiczne 

Specyfika oraz charakter badań wymaga zastosowania jako wiodącej metody - studium 

przypadku. W ramach realizacji studium konieczne jest użycie następujących metod 

badawczych: krytyczna analiza treści oraz wywiad jakościowy ukierunkowany.  

 

1.3.1. Studium przypadku 

Za perspektywę wyznaczającą tok badań zostało uznane studium przypadku o 

charakterze eksplanacyjnym. Definicję studium przypadku podaje Robert K. Yin zaznaczając 

jej dwuczłonowy charakter. Zgodnie z jego ujęciem: „Studium przypadku jest badaniem 

empirycznym, które 1) zgłębia współczesne zjawisko („przypadek”) w kontekście 

rzeczywistości, zwłaszcza gdy 2) granice między zjawiskiem a kontekstem nie są zupełnie 

oczywiste”118. Wskazana powyżej definicja wskazuje na specyfikę tej metody oraz na jej zalety, 

widoczne w porównaniu z innymi metodami, np. eksperymentem czy metodą historyczną. 

Definicja eksponuje wagę szerokiego kontekstu danego zjawiska, którą należy uwzględnić, aby 

szerzej zrozumieć obiekt badania. Studium przypadku jako metodę identyfikować można 

również jako: „Wszechstronny opis badanego zjawiska, dotyczącego jakiejkolwiek dyscypliny 

naukowej. (...) Studium przypadku stosowane jest zwłaszcza dla tematów badawczych o 

charakterze opisowym. Daje wówczas odpowiedzi na pytanie – co, gdzie i w jaki sposób się 

wydarzyło. W odniesieniu do problemów eksploracyjnych pozwoli uzyskać odpowiedź na 

pytanie – dlaczego badane zjawisko wystąpiło. Jednocześnie w metodzie tej wykorzystywane 

są wielorakie techniki i narzędzia gromadzenia oraz analizy danych. Mogą to być obserwacje, 

obserwacje uczestniczące, wywiady, ankietowanie, dokumentacja badanej organizacji, źródła 

prasowe, internetowe, dostępne bazy danych itp. Na podstawie zgromadzonych informacji 

metoda studium przypadku umożliwia dokonanie pogłębionej analizy badanego problemu, 

zaprezentowanie jego specyfiki, interakcji z innymi elementami organizacji lub jej 

 
118 Yin Robert K. Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, WUJ, Kraków, 2015 s. 
48. 
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otoczenia”119. Studium przypadku może przybrać dwie zasadnicze formy – pojedynczego 

studium przypadku lub wielokrotnego studium przypadku. W wariancie pojedynczym ujmuje 

ono dany przypadek w sposób holistyczny uwzględniając kontekst danego zjawiska. W ramach 

przypadku zanurzać się może szereg jednostek objętych analizą. W przypadku studium 

wielokrotnego badaniem objętych zostaje szereg przypadków, przy czym każdy przypadek 

ujęty zostaje w osobnym kontekście. W każdym przypadku zanurzony zostaje szereg jednostek 

objętych analizą.  

Studium przypadku wydaje się być środkiem odpowiednim dla analizy zagadnienia, 

któremu poświęcona jest niniejsza praca, gdyż idąc za Robertem K. Yin-em: „Jako metodę 

badawczą studium przypadku wykorzystuje się w różnych sytuacjach, aby uzyskać wiedzą o 

jednostkach, grupach, organizacjach, zjawiskach społecznych politycznych itp. (…). 

Niezależnie od dziedziny zainteresowań szczególna potrzeba studium przypadku rodzi się z 

chęci zrozumienia złożonych zjawisk społecznych. Ujmując rzecz w skrócie: skupiając się na 

przypadku, można zachować jednocześnie perspektywę holistyczną i kontekst rzeczywistości, 

co warto wykorzystać na przykład w badaniach cyklu życia jednostek, zachowań małych grup, 

procesów organizacji i zarządzania, zmian w środowisku zamieszkania, wyników nauczania w 

szkołach, stosunków międzynarodowych i dojrzałości przemysłu”120. Studium przypadku 

przystaje zatem do badania grup oraz zjawisk społecznych. Odpowiada ono założeniom pracy, 

które dotyczą objęcia badaniem grup zamieszkujących państwo ukraińskie oraz procesów, 

które towarzyszą funkcjonowaniu wskazanych grup w ramach tego państwa. Studium 

przypadku eksponuje przy tym potrzebę prowadzenia badań nad obiektem ujmując go w 

szerokim kontekście (kulturowym, społecznym, politycznym, gospodarczym itd.). Ze względu 

na to, że przypadki objęte badaniem znajdują się w jednym kontekście wynikającym z 

funkcjonowania w ramach jednego narodu oraz jednego bytu państwowego (naród w każdym 

regionie kraju objęty jest podobnymi doświadczeniami historycznymi, przejawia się różnymi 

odcieniami tej samej kultury, funkcjonuje w tej samej przestrzeni językowej, społecznej i 

religijnej – jeden kontekst), wariant pojedynczego studium przypadku wydaje się być 

najbardziej przystającym do przedmiotu badań. 

Studium przypadku wymaga określenia jednostki (przypadku), która zostanie poddana 

analizie. Wyznaczyć należy przy tym granice danego obiektu (przypadku), którym mogą być 

 
119 Grzegorczyk Wojciech, Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Wyd. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź, 2015, s.9-10. 
120Yin, Studium przypadku (…), dz. cyt. s. 36. 
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zarówno pojedyncze osoby, grupy społeczne, jak i wydarzenia czy procesy. W ramach 

przygotowania projektu badawczego, który objąć ma dane zagadnienie, należy określić pytania 

badawcze, które jak podkreśla Robert K. Yin, w warunkach studium przypadku najczęściej 

związane są z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania „jak” i „dlaczego”. W oparciu o określone 

pytania powstają założenia, które „mają poprowadzić badacza w odpowiednim kierunku”121. 

Zgodnie z przyjętym założeniem, zróżnicowanie heterogeniczne obszarów południowej i 

wschodniej Ukrainy stanowi jeden z kluczowych elementów wpływających na proces integracji 

współczesnego narodu. Zróżnicowanie heterogeniczne przejawiające się w sposób wyraźny na 

obszarze nie mniej niż 1/3 państwa stanowi również element wpływający na kształt rozwoju 

procesów związanych z sferą polityczną, kulturową, a także sferą bezpieczeństwa i stabilności 

państwa. Formowanie założeń zgodnie z opinią R. K. Yin-a ma być elementem 

charakterystycznym dla studium przypadku o charakterze eksplanacyjnym. Studia o 

charakterze eksplanacyjnym muszą również posiadać określony cel – zweryfikowanie założeń, 

udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze i objaśnienie zagadnienia, którego dotyczą 

badania. W niniejszej pracy pojedynczym studium przypadku objęty zostaje współczesny naród 

ukraiński (rozumiany w sensie politycznym) ujmowany jako całość, która posiada wyraźną 

specyfikację regionalną ukształtowaną na przełomie wieków w efekcie procesów 

historycznych, społecznych i politycznych. Sformułowane pytania badawcze odnoszą się do 

prób identyfikacji oraz zrozumienia procesów zachodzących we współczesnym narodzie 

ukraińskim oraz wpływu danych procesów na tożsamość mieszkańców regionów 

przejawiających silną heterogeniczność, a także na stan spójności społecznej całego narodu. 

 

1.3.2. Analiza treści 

Odwołując się do pracy niemieckich badaczy (R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner) pt., 

„Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej” możemy wprowadzić definicję analizy 

treści wyraźnie określającą jej charakter: „W tym, co mówią i piszą, ludzie dają świadectwo 

swoim dążeniom, postawom, ocenom sytuacji, swojej wiedzy oraz milcząco przyjmowanym 

założeniom dotyczącym otaczającego świata. Owe dążenia, postawy itd. współokreśla system 

społeczno-kulturowy, w którym żyje mówiący i piszący, i dlatego odzwierciedlają one nie tylko 

cechy osobowe autorów, ale także cechy ich społeczności (…). Analiza materiału językowego 

pozwala więc na wyciąganie wniosków dotyczących indywidualnych oraz społecznych zjawisk 

 
121Tamże, s. 62. 
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niejęzykowych. (…). Analizę treści można więc określić jako technikę badawczą, która w 

sposób zobiektywizowany i systematyczny ustala i opisuje cechy językowe tekstów po to, aby 

na tej podstawie wnioskować o niejęzykowych własnościach ludzi i agregatów 

społecznych”122. Powyższą definicje możemy uzupełnić o ujęcie zaproponowane przez 

amerykańskiego badacza Bernarda Berelsona. Zgodnie z przedstawioną przez B. Berelsona 

definicją, analiza treści jest to: „Technika badawcza służąca obiektywnemu, systematycznemu 

i ilościowemu opisowi jawnej zawartości komunikatów”123. Analiza treści odnosi się zatem nie 

tyle do aspektu językowego, lecz do wyciągania wniosków dotyczących zjawisk związanych z 

człowiekiem (autorem przekazu) oraz całym społeczeństwem. Analiza treści nie odnosi się przy 

tym wyłącznie do materiałów piśmienniczych, lecz do wszystkich form zapisu przekazu (w tym 

materiałów audiowizualnych). Analiza treści musi przejawiać szereg kryteriów związanych z 

jej założeniami. Są nimi: naukowość, systematyczność, obiektywizm, powtarzalność oraz 

istotność. Pierwszy z postulatów odnosi się od potrzeby przeprowadzenia dobrze 

zorganizowanych, ustrukturyzowanych i pozbawionych emocji badań, co odróżniać ma analizę 

naukową od zwyczajnej konsumpcji przekazu124. Drugi z postulatów odnosi się do 

rejestrowania i analizowania wszystkich odpowiedzi związanych z pytaniami badawczymi. 

Postulat ten ma na celu przeciwdziałanie możliwości prowadzenia badań pod takim kontem, 

aby potwierdzały one określoną na wstępie hipotezę. Trzeci z postulatów odnosi się do 

obiektywizmu. Sam obiektywizm stanowi pewnego rodzaju stan idealny lub ideę do którego 

powinien dążyć badacz prowadzący swoją analizę. Kolejny z postulatów dotyczy kwestii 

powtarzalności wyników. Założenie to łączy się z koniecznością otrzymania podobnych 

wyników podczas badań nad danym obiektem dokonanym przez innego badaczy przy 

zastosowaniu tych samych narzędzi w tych samych okolicznościach. Postulat ten odnosi się 

również do kwestii precyzyjnego określenia metod, zestawu kryteriów i procedur, co umożliwi 

powtórzenie danych badań. Ostatni z postulatów odnosi się natomiast do kwestii zgodności 

pomiędzy pojęciami, danymi oraz zmiennymi, a przedstawionymi uogólnieniami wyników w 

odniesieniu do bazy teoretycznej: „Innymi słowy, istotność odnosić należy do zgodności 

 
122Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa, 1985, s.192 
123Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty 
medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków, 2008, s.13. 
124 Klepka R., Idzik J., O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata? [w:] Medialne obrazy 
świata. Tom 2. Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych, red. R. Klepka, J. Idzik, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019, s.14. 
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schematu klasyfikacji lub zmiennych i trafności interpretacji zmiennych treści względem ich 

przyczyn bądź konsekwencji”125.  

W ramach krytycznej analizy treści badania można ukierunkować w stronę metody 

jakościowej lub ilościowej. Analizie treści jako metodzie badawczej przypisywany jest 

zwyczajowo ilościowy charakter, wskazujący na potrzebę zliczania występujących w obiekcie, 

który objęty jest badaniem występujących w nim elementów – m.in. frazy, słowa czy tematy. 

Obliczanie ilości odpowiednich elementów służy wyciąganiu wniosków w oparciu o wykryte 

zależności pomiędzy danymi elementami oraz obiektami objętymi badaniem. Dzięki mającemu 

miejsce zwrotowi jakościowemu (co przejawiło się szczególnie w naukach społecznych) 

metoda ta jest coraz częściej stosowana w przypadku analizy treści, gdyż pozwala ona uchwycić 

aspekty, które trudne są do wychwycenia w ramach stosowania metody ilościowej126. 

Zasadnicze różnice pomiędzy metodą ilościową, a jakościową odnoszą się do sposobu 

pozyskiwania danych dotyczących obiektu badania. W przypadku ilościowej analizy treści, 

badacz niejednokrotnie sięga po metody statystyczne, starając się ująć częstotliwość oraz 

intensywność danego zjawiska. W przypadku metody jakościowej badacz analizuje obiekt pod 

kątem pozyskania danych, które trudne są do ujęcia metodą ilościową (np. intencje osoby 

tworzącej daną treść, czy szerszy kontekst kulturowy w jakim dana treść się pojawiła). Metoda 

jakościowa nie odrzuca przy tym możliwości stosowania metod statystycznych, lecz jak 

pokazuje praktyka, stosowanie ich w ramach omawianej metody przejawia się ze zdecydowanie 

mniejszą intensywnością niż w przypadku badań ilościowych. Problematyka jakościowej 

analizy treści łączy się z szerokorozumianych zagadnieniem badań jakościowych. Za jedne z 

metod uznawanych za przynależne badaniom jakościowym możemy uznać: jakościową analizę 

treści, otwarty wywiad pogłębiony, obserwację uczestniczącą czy metodę biograficzną127. W 

przypadku przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy badań, ze względu na charakter 

zjawiska poddanego analizie, zdecydowano się na zastosowanie jakościowej analizy treści, co 

pozwala na wychwycenie szerszego kontekstu danego zjawiska. Wspierając się na krytycznej 

analizie treści, w ramach poszukiwania odpowiedzi na przedstawione w pierwszym 

podrozdziale pytania badawcze skoncentrowano się na analizie dostępnych materiałów 

źródłowych takich jak opracowania naukowe (m.in. Krywycka Olena, „Tożsamość 

 
125Tamże, s.18. 
126Szczepaniak Karolina, Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje 
metodologiczne, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 42, Łódź, 2012, s.86. 
127Wyka Anna, Badacz Społeczny wobec doświadczenia, IFiS PAN, 1993, s.11. 



56 
 

Ukraińskiego Pogranicza: Donbas”128, czy Bews Tetiana, „Sprzeczności tożsamościowe na 

obszarze Donbasu”129), analizy eksperckie (m.in. analizy Ośrodka Studiów Wschodnich takie 

jak „Ukraina–Węgry: narastający spór o prawa mniejszości węgierskiej” Tadeusza Iwańskiego 

i Sadeckiego Andrzeja130, czy analiza Nadii Gerało-Dąbek, „Pierwsza w Europie Wschodniej 

ustawa o języku Centrum Europy Wschodniej”131), zbiory danych statystycznych (wyniki 

referendum niepodległościowego z 1991 roku czy spis powszechny z 2001 roku), dane 

sondażowe (m.in. „Stosunek do sowieckiej przeszłości, maj 2020”132, czy „Stosunek ludności 

ukraińskiej do Rosji oraz ludności rosyjskiej do Ukrainy, luty 2020”133 – przygotowany przez 

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii), reportaże i publikacje ukazujące aktualną 

sytuację w regionie (m.in. Berezowiec Taras - „Aneksja Półwysep Krymski. Kroniki 

hybrydowej agresji”)134 oraz ukraińskie dokumenty państwowe (ustawy i uchwały 

przyjmowane przez Radę Najwyższą, Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, 

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, czy organy samorządowe – m.in. „Ustawa o 

funkcjonowaniu języka ukraińskiego jako języka państwowego”135, czy „Uchwała dotycząca 

przemianowania ulicy Instytuckiej na ul. im. Bohaterów Niebiańskiej Sotni”136). W ramach 

prowadzenia badań, analizie poddano również historyczne materiały źródłowe (m. in. spisy 

ludności imperium rosyjskiego czy spisy ludności z okresu ZSRS uwzględniające wyznanie, 

preferowany język czy przynależność etniczną wynikającą z samookreślenia – m.in. „Karta 

kolonii cudzoziemców na obszarze Imperium, Kodeks uchwał i statutów 1857”137, czy 

 
128 Кривицька Олена, Ідентичність Українського Пограниччя: Донбас, [w:] Наукові Записки 1 (87), ІПіЕНД 
ім. І.Ф. Кураса НАН України, https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/kryvytska_identychnist.pdf 
(dostęp: 01.12.2020). 
129Бевс Тетяна, Суперечливості ідентичностей у донбаському регіоні, Наукові Записки, випуск 3(77) 
ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, НАН України. 
130 Iwański Tadeusz, Sadecki Andrzej, Ukraina–Węgry: narastający spór o prawa mniejszości węgierskiej, 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2018-08-14/ukraina-wegry-narastajacy-spor-o-
prawa-mniejszosci-wegierskiej. 
131 Gerało-Dąbek Nadia, Pierwsza w Europie Wschodniej ustawa o języku Centrum Europy Wschodniej, [w:] 
Analizy/Społeczeństwo, nr. 23, Lublin, 2019. 
132 Прес-релізи та звіти. Оцінка радянського минулого: травень 2020 року, 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=950&page=2 (dostęp: 01.10.2020). 
133 Ставлення наслення України до Росії та населення Росії до України, лютий 2020 Року, 
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=933&page=1, (dostęp: 01.11.2020). 
134 Березовець Тарас, Анексія: Острів Крим.Хроніки гібридної війни, Київ, 2015. 
135 Закон України, Про забезпечення функціонування української мови як державної, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19 (dostęp: 01.11.2020). 
136 Завершено. Обговорення щодо перейменування вулиці Інститутської на вулицю Героїв Небесної Сотні 
у Печерському районі, https://forum.kyivcity.gov.ua/projects/view.php?P=36 (dostęp:01.11.2020). 
137 Устав о колониях иностранцев в Империи. Свод учреждений и уставов 1857,  
https://geschichte.rusdeutsch.ru/16/28/196, (dostęp: 01.10.2020). 
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„Pierwszy Ogólny Spis Ludności Imperium Rosyjskiego 1897”138) oraz prace ukraińskich 

historyków, antropologów historii i etnografów takich jak Larysa Jakubowa, Petro Ławriw 

(znany badacz Ukrainy południowo-wschodniej, były partyzant i więzień sowiecki, 

wykładowca) czy Myrosław S. Dnistrianski. Na bazie ostatnich z wymienionych prac starano 

się udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące genezy ukraińskiego tygla kulturowego. W celu 

poszukiwania odpowiedzi na pytania odnoszące się do współczesnego stanu tożsamości 

regionalnej, stopnia identyfikacji z regionem oraz z państwem, a także dotyczące kwestii 

odnoszących się do współczesnej sytuacji społeczno-kulturowej regionów południowo-

wschodnich skoncentrowano się na analizie dostępnych najnowszych prac naukowych 

traktujących o tożsamości wskazanych regionów kraju, a także publikacji dziennikarskich 

zawierających wywiady z mieszkańcami, ekspertami, którzy w efekcie wybuchu wojny 

opuścili Donbas i Krym. Jakościowa analiza treści objęła również materiały audiowizualne 

będące przejawem realizacji linii polityki historycznej i tożsamościowej (m.in. nagrania 

kampanie prowadzone przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej związane z rocznicą 

Wielkiego Głodu – np. nagrania związane z 85 rocznicą Wielkiego Głodu). Analiza jakościowa 

pozwala na ujęcie kontekstu kulturowego, a także ujęcie warunków społeczno-politycznych 

współczesnej Ukrainy. Wskazane powyżej materiały przedstawiają zarówno efekt 

obiektywnych badań naukowych jak i subiektywnych działań państwowych instytucji 

kulturalnych i politycznych (badacz ma świadomość owej subiektywności, co pozwala na 

obiektywizację uzyskiwanych z analizy wniosków). Analiza dotyczyła ponadto treści 

emitowanych przez rosyjskie ośrodki polityczne, kulturowe oraz medialne uwzględniając 

szeroki kontekst warunków w jakich emitowano daną treść (m.in. kontekst polityczny 

dotyczący prowadzenia operacji informacyjno-psychologicznych na kierunku ukraińskim – 

działania związane z okresem przygotowawczym do aneksji Krymu i operacji militarnej na 

Donbasie, a także okresem prowadzenia działań zbrojnych). Analizie poddano także publikacje 

rosyjskich wiodących portali informacyjnych takich jak „RIA Novosti” i „Vz.ru” czy portali 

alternatywnych trwale zaangażowanych w proces dezinformacji takich jak „Front News” czy 

„PolitNavigator”. W ramach badań posiłkowano się również dostępnymi badaniami 

socjologicznymi odnoszącymi się do sfery języka, religii, tożsamości, interpretacji wydarzeń 

historycznych (m.in. badania „Stan języka ukraińskiego”139, czy wyniki badań socjologicznych 

 
138 Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по 
родному языку, Т.Т.1-50. С.-Петербург: 1903-1905, 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php? (dostęp: 01.10.2020). 
139 Становище української мови в Україні, http://dobrovol.org/files/2019/mova-2019.pdf. 
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prowadzonych przez „Centrum im. Razumkowa”), a także oceny działań centrum politycznego 

kraju (Kijowa) oraz centrum sąsiedniego państwa (Moskwy). W celu zbadania problematyki 

związanej z działaniami rządów ukraińskich odnoszącymi się do polityki historycznej 

tożsamościowej oraz informacyjnej w latach 1990-2020, analizie jakościowej poddane zostaną 

materiały publikowane m.in. przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo 

Polityki Informacyjnej (identyfikacja celów danego działania, intencji które kierowały 

autorami materiałów oraz kontekstu w jakim zostały opublikowane). W celu ukazania 

przykładów najnowszych działań ukraińskich struktur państwowych mających na celu 

stymulowanie integralności społecznej, autor analizował również cele oraz rolę produkcji 

filmowych i nagrań okolicznościowych będących czynnikiem wpływającym na budowę postaw 

propaństwowych (m.in. nagrania Ukraińskiego IPN odnoszące się do pamięci o Wielkim 

Głodzie czy nagrania przygotowane przez Ministerstwo Polityki Informacyjnej dotyczące 

budowania pozytywnego obrazu Sił Zbrojnych Ukrainy). Badania odnoszące się do tego 

zagadnienia uwzględniły również wyniki badań socjologicznych oraz danych uzyskanych przez 

wiodące ukraińskie centra analityczne dotyczące reakcji społecznych na prowadzone przez 

Kijów działania (z uwzględnieniem regionalizacji) oraz ich efekty – m.in. stosunek do polityki 

językowej czy wprowadzenia norm dotyczących emitowania programów radiowych i 

telewizyjnych w języku państwowym, roli historii w życiu obywateli czy problematyki 

identyfikacji obywateli z państwem.  

 

1.3.3. Wywiad pogłębiony 

Ważnym elementem prowadzonych badań było pozyskanie materiału badawczego uzyskanego 

w efekcie przeprowadzonych eksperckich jakościowych otwartych wywiadów pogłębionych z 

osobami m.in. zajmującymi się problematyką polityki tożsamościowej i historycznej, 

ekspertami wpływającymi na politykę państwa ukraińskiego, wiodącymi analitykami, a także 

osobami zaangażowanymi w życie społeczno-kulturowe Ukrainy. Przeprowadzone wywiady 

eksperckie nie tylko dały dostęp do najaktualniejszej wiedzy, ale również pozwoliły na 

pozyskanie danych, które nie znajdują się w otwartym dostępie. Respondentami zostały osoby 

powszechnie uznawane na Ukrainie za ekspertów – w tym osoby medialne, pracownicy 

instytucji państwowych oraz osoby ze środowisk doradczych ukraińskich władz. Wywiady 

zostały zakodowane. W ramach niniejszej pracy przywołano dane pozyskane w efekcie 

przeprowadzenia siedmiu wywiadów. Wywiady pozwoliły na pozyskanie informacji od źródeł 

biorących udział w procesie decyzyjnym na szczeblu państwowym, źródeł biorących aktywny 
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udział w procesach społeczno-politycznych mających znaczenie dla omawianego w pracy 

zagadnienia oraz źródeł analizujących zjawiska ważne z punktu widzenia niniejszych badań. 

Warto w tym miejscu odnieść się do zagadnienia wywiadu jako metody badawczej.  

Zgodnie z definicją podaną przez Roberta K. Yin-a wywiad jest to: „Sposób 

gromadzenia danych polegający na uzyskiwaniu informacji werbalnych od uczestnika studium 

przypadku; wywiad ma zazwyczaj charakter konwersacyjny i jest kierowany zamysłem 

badacza, podczas gdy pytania nie musza być wrażone takimi samymi słowami dla każdego 

uczestnika. Określany również nazwami „wywiad intensywny”, „wywiad pogłębiony” lub 

„wywiad swobodny.”140 Podana definicja wpisuje wywiad w metodykę studium przypadków 

oraz w kontekst badań jakościowych. Prócz wskazanego nazewnictwa dotyczącego rodzajów 

wywiadu warto również wspomnieć na rodzaje wywiadów o charakterze nieco bardziej 

ilościowym – np. wywiad kwestionariuszowy czy ankietę. W przypadku badań odnoszących 

się do problematyki związanej z relacjami pomiędzy tożsamością, zróżnicowaniem 

kulturowym, a procesami dotyczącymi integracji społeczeństwa korzystnym z punktu 

pozyskiwania materiału wydaje się metoda otwartego wywiadu ukierunkowanego, który 

pozostawia respondentowi pole do wyrażenia własnych poglądów przy maksymalnie 

ograniczonej ingerencji badacza w tok przebiegu rozmowy. Wywiad ukierunkowany 

jakościowy jest przy tym jednym z najważniejszych narzędzi: „umożliwiającym badanie 

sposobu w jaki jednostki doświadczają swojego świata i postrzegają go. Pozwala na jedyny w 

swoim rodzaju wgląd w świat życia badanych, którzy własnymi słowami opisują swoje 

działania, doświadczenia, i poglądy”141. Jak podkreśla, Anna Wyka odnosząc się do cech 

wywiadu otwartego: „W ten sposób próbują otwierać pole dla aktywności samych badanych w 

procesie badawczym – dopuszczając szeroką prezentację poglądów własnych podmiotów 

badania, nie sugerowanych gotowym niejako obrazem rzeczywistości, zawartym w tradycyjnie 

stosowanych wywiadach kwestionariuszowych”142. Pomimo dążeń osoby prowadzącej wywiad 

do maksymalnego ograniczenia wpływu na wypowiedź respondenta badacz prowadzący 

rozmowę, jak podkreśla Steinar Kvale – „ (…) nie może być zimny i zdystansowany; musi dać 

coś z siebie, by zasłużyć na szczerą odpowiedź. Niemniej jednak nie chodzi przecież o to, by 

uciąć sobie przyjacielską pogawędkę. Badacz niejednokrotnie orientuje się, że obraził 

respondenta, przekraczając granicę, za którą wstęp mają tylko przyjaciele czy bliscy. Cała 

sztuka polega na tym, żeby przyjąć właściwy dystans społeczny, nie doprowadzając 

 
140 Yin, Studium przypadku (…), dz. cyt., s.272. 
141 Kvale Steinar, Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa, 2010, s.39. 
142 Wyka, Badacz społeczny (…), dz. cyt. s.11. 
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jednocześnie do tego, by badany poczuł się jak owad pod mikroskopem”143. Wywiad 

pogłębiony daje zatem unikatowe możliwości pozyskania wiedzy z danego obszaru badań, 

która będzie ulokowana w szerokim kontekście kulturowym i społecznym. 

W ramach przeprowadzonych otwartych wywiadów ukierunkowanych 

dostosowywanych do specjalizacji danych ekspertów, nie wprowadzając przy tym ścisłych ram 

w celu otrzymania szerokiego obrazu sytuacji, zdecydowano się na zastosowaniu podziału 

pytań w odniesieniu do warunków geograficznych. Podstawowy podział pytań dotyczący 

cezury geograficznej został zastosowany, gdyż najczęściej respondenci w polu swojego 

zainteresowania badawczego (lub w efekcie identyfikacji z danym środowiskiem czy w 

związku z pochodzeniem) koncentrowali swoją aktywność na obszarze Ukrainy południowej 

lub wschodniej (rzadziej zajmowali się oboma obszarami na raz). Dobór ekspertów został 

dokonany w oparciu o metodę doboru celowego oraz doboru kuli śniegowej. Bazując na 

metodzie doboru celowego wybrano jednostki, które powinny posiadać zasadniczą wiedzę 

dotyczącą danych zagadnień, co wynika przede wszystkim z ich pochodzenia (przebywanie w 

danym środowisku) oraz aktywności zawodowej (pracownicy naukowi, analitycy, doradcy 

polityczni). Metoda ta została uzupełniona o rekomendacje i polecenia, które stosowali 

respondenci w stosunku do innych, znanych im ekspertów. Mechanizm kuli śniegowej pozwolił 

na rozszerzenie grona respondentów. Obie wskazane metody mieszczą się w zbiorowości 

technik nieprobabilistycznych. Techniki te odrzucają losowy charakter doboru respondentów i 

bazują na subiektywnej decyzji badacza wspartych o dostępne mu dane oraz wiedzę z zakresu 

badanej problematyki. Rozmówcy zostali dobrani zgodnie z założeniem, że jako powszechnie 

uznani na Ukrainie eksperci zajmujący się aktywnie danym zagadnieniem będą oni w stanie 

udzielić odpowiedzi rzucających nowe światło na stan prowadzonych badań. Wiedza 

pozyskana od respondentów nie stanowiła wyłącznie uzupełnienia dla literatury oraz 

materiałów analitycznych, lecz była aktualnym źródłem wiedzy na temat bieżących procesów. 

Wiedza ta stanowiła również nieraz zasadnicze źródło informacji dotyczących procesów oraz 

postrzegania danych procesów przez ludność obszarów, na których wyjazd jest niemożliwy lub 

mocno ograniczony (okupowane obszary obwodu donieckiego czy okupowany obszar Krymu). 

Respondenci zostali dobrani zgodnie z założeniem przedstawionym przez Johna W. Cresewlla 

dotyczącym procedury doboru źródeł. Zgodnie z założeniem: „Główną zasadą badania 

jakościowego jest celowy dobór uczestników lub miejsc (bądź dokumentów lub materiałów 

audiowizualnych), który pozwoli badaczowi najlepiej zrozumieć problem i pytanie badawcze. 

 
143 Kvale, Prowadzenie wywiadów, dz. cyt., s.39. 
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Nie musi to jednak oznaczać losowego doboru próby ani dużej liczby uczestników i miejsc, co 

normą jest w badaniach ilościowych. Omawiając miejsca i uczestników badania, warto 

uwzględnić cztery aspekty, jakie wyróżniają Miles i Huberman: miejsce (gdzie odbywa się 

badanie), aktorów (kogo będą obejmowały obserwacje i wywiady), wydarzenia (co będą robić 

aktorzy poddawani obserwacji lub udzielający wywiadów) i procesy (jak będą się zmieniać 

wydarzenia z udziałem badanych aktorów w danym miejscu)”144. Wywiady przeprowadzone z 

respondentami realizowane zostały zarówno podczas prowadzonych ekspedycji na obszarze 

Ukrainy jak i poprzez platformy internetowe (w okresie trwania pandemii). Wytypowane 

zostały jednostki posiadające aktualną wiedzę, osoby powszechnie uznawane za autorytety w 

danej dziedzinie oraz analitycy i badacze wywodzący się z omawianych obszarów. W ramach 

typowania ekspertów uwzględniono również postulat dotyczący tego, aby respondenci umieli: 

„poddać własne doświadczenia refleksji, umieć ją zwerbalizować oraz móc poświecić nieco 

swojego czasu na wywiad”145.  W ramach analizy pozyskanych materiałów uwzględnione 

zostały doświadczenia respondentów wynikających z udziału danych osób w wydarzeniach i 

procesach społeczno-kulturowo-politycznych zachodzących w ostatnich latach na Ukrainie. 

Posiadana przez źródła wiedza wynika nie tylko z pracy zawodowej (prowadzonych badań, 

dostępu do informacji wewnętrznych, częściowo nieupublicznianych), lecz również z własnych 

doświadczeń dotyczących wieloletniego funkcjonowania w danych społeczeństwach. Osobiste 

zaangażowanie respondentów w pewne procesy może rzutować na ich spojrzenie na daną 

problematykę. Osoby te najczęściej związane są jednak z pracą analityczno-badawczą, co 

pozwala zakładać, że są one w stanie wykorzystać własny warsztat badawczy do pozyskiwania 

wiedzy oraz odpowiedniej (możliwie obiektywnej) prezentacji posiadanej wiedzy. Informacje 

pozyskane od respondentów zostały poddane przy tym weryfikacji wynikającej z krytycznej 

analizy treści innych źródeł. 

Zależnie od zainteresowań badawczych oraz powiązań respondenta w trakcie wywiadu 

koncentrowano się na pytaniach odnoszących się do kwestii związanych z procesami 

dotyczącymi południa lub wschodu kraju. W trakcie prowadzonych wywiadów otwartych 

respondenci otrzymywali podobny zestaw pytań odnoszący się do następujących kwestii: 

 
144Creswell John W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, WUJ, Kraków, 
2013, s.194. 
145Flick Uwe, Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa, 2010, s.140 
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- Wskazanie elementów typowych dla tożsamości mieszkańca południa i wschodu kraju 

uwzględniając prawdopodobieństwo istnienia różnicy pomiędzy tożsamościami mieszkańców 

wschodu, a Donbasu oraz południa, a Krymu. 

- Określenie elementów wpływających na proces uformowania się obecnych w interesujących 

nas regionach tożsamości (jakie czynniki wpływały i nadal wpływają na proces formowania 

tożsamości regionalnych na danym obszarze oraz na stosunek mieszkańców do centrum). 

- Przedstawienie wniosków dotyczących roli czynnika zewnętrznego w procesie dezintegracji 

społeczeństwa ukraińskiego z uwzględnieniem działań w danym regionie. 

-  Opis stanu relacji pomiędzy mieszkańcami regionu, a mieszkańcami pozostałych obszarów 

kraju oraz stosunek mieszkańców danego obszaru do przedstawicieli innych niż własna 

narodowości (ujęcie etniczne). 

- Opis własnych doświadczeń wynikających z funkcjonowania w społeczeństwie 

heterogenicznym. 

- Opis własnych doświadczeń oraz wyników swoich badań i obserwacji dotyczących relacji 

pomiędzy stosowanym przez ludność regionów językiem, pochodzeniem etnicznym, 

stosunkiem do przeszłości, a procesem samoidentyfikacji z państwem i kulturą ukraińską. 

Wywiady przeprowadzane były w taki sposób, aby pozostawiać respondentom 

dowolność dotyczącą przebiegu rozmowy. Respondenci mogli rozwijać wywiad włączając do 

niego elementy istotne ich zdaniem dla procesów tożsamościowych w całości kraju oraz w 

interesujących nas regionach. Pytania formułowane były w taki sposób, aby odnosić się m.in. 

do kwestii osobistych doświadczeń oraz przemyśleń na tematy natury społecznej, politycznej 

czy historycznej. Pytania nie obejmowały, zgodnie z sugestiami Uwe Flick-a kwestii przyczyn 

postaw (oraz o same postawy) respondenta wobec omawianego zjawiska146. Zastosowane 

pytania odnosiły się bezpośrednio do problematyki tożsamości mieszkańców południowych i 

wschodnich regionów Ukrainy uwzględniając próbę identyfikacji czynników wpływających na 

proces identyfikacji obywateli z państwem ukraińskim. Pytania miały również na celu 

identyfikację czynników wpływających na stan spójności narodowej. Wywiady miały również 

na celu zweryfikowanie założeń dotyczących istnienia specyficznej tożsamości Donbasu i 

Krymu, które odróżniają się od tożsamości charakterystycznych dla szerokorozumianych 

tożsamości wschodu i południa kraju. Wywiady miały także na celu zweryfikowanie założenia 

 
146Flick, Projektowanie badania (...), dz. cyt. s139 
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dotyczącego istotności czynnika pochodzenia etnicznego oraz preferowanego języka dla 

procesu identyfikacji z państwem ukraińskim. Ważnym aspektem pozyskiwania wiedzy w 

oparciu o wywiady otwarte było również zweryfikowanie założenia odnoszącego się do 

problematyki wpływu pochodzenia etnicznego na relacje pomiędzy mieszkańcami danych 

regionów. Pozyskany materiał pozwolił na uzyskanie wniosków z tego zakresu. Ukazał on m.in. 

poważne różnice między specyfiką Donbasu, a Krymu oraz różnice pomiędzy mieszkańcami 

tych regionów, a mieszkańcami pozostałych obszarów wschodu i południa kraju. Materiał 

wskazał również na niewielki wpływ pochodzenia etnicznego na kształt relacji pomiędzy 

mieszkańcami wschodu i południa kraju (w tym Donbasu) – jedynym wyjątkiem okazał się 

Krym, gdzie pochodzenie etniczne mieszkańców wpływało na kształt relacji w regionie oraz 

stosunek osób do państwa ukraińskiego. Odpowiedzi respondentów dostarczyły również 

wiedzy z zakresu wpływu języka oraz obrządku na stosunku mieszkańców interesujących nas 

obszarów do centrum – a także roli tych czynników w procesie identyfikacji centrum (Kijów 

czy Moskwa). Odpowiedzi nie zawsze dostarczały jednak obiektywnej wiedzy z zakresu 

identyfikacji roli czynnika zewnętrznego w procesie dezintegracji państwa. Zaangażowanie 

części respondentów w działalność ekspercką oraz polityczną związaną z przejawami życia 

społeczno-politycznego państwa ukraińskiego pozwala zakładać, iż nie zawsze przedstawiane 

informacje były obiektywnymi. Wiedzę tę można było jednak poddać weryfikacji w oparciu o 

dostępne monografie naukowe, materiały analityczne oraz dane statystyczne (np. dotyczących 

skali popularności języka ukraińskiego w danych regionach). 

 

1.3.4. Zagadnienia etyczne 

Problematyka etyki odnosząca się do badań dotyczy wielu aspektów działalności 

badawczej– m.in. gromadzenia danych, które dotyczą respondentów. Jak zaznacza John W. 

Creswell, gromadzenie danych osobowych to nie jedyna rzecz, na którą badacz powinien 

zwracać wyjątkową uwagę z perspektywy etyki. Ważnymi zagadnieniami dotyczącymi tej 

materii są również kwestie definiowania problemu badawczego, formułowania pytań 

badawczych, gromadzenia danych oraz kwestii analizy i interpretacji pozyskanych danych147. 

W przypadku aspektu definiowania problemu badawczego, perspektywa etyki, dotyczyć ma 

korzyści jakie z badań otrzymać mogą inne osoby i oraz podmioty z wyłączeniem autora. Czy 

prowadzone badania pozwolą na uzyskanie korzyści dla społeczeństwa lub chociażby instytucji 

 
147 Cresswell, Projektowanie badań (…), dz. cyt., s.108-111. 
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badawczych. Idąc ponownie za J. Cresswellem, problematyka etyczna w przypadku 

formowania pytań badawczych powinna natomiast dotyczyć jasnego sprecyzowania celu 

badania, tak aby odbiorca badań nie został wprowadzony w błąd. Aspekt ten jego zdaniem 

powinien również wyraźnie określić sponsorów prowadzonych badań – informacje na ten temat 

powinny być szczególnie wyeksponowane na materiałach sondażowych, tak aby respondent 

miał świadomość źródła dofinansowania projektu (kwestia tej świadomości może bowiem 

wpływać na udzielane odpowiedzi co może z kolei wpłynąć na efekt końcowy badań)148. 

Problem etyczny dotyczący kwestii analizy i interpretacji danych odnosi się m. in. do 

zagadnienia ochrony anonimowości respondentów, ochrony danych (dotyczy ich 

przechowania) czy tematu rzetelności przytaczanych informacji. Częściowo przenika się z 

powyższym zagadnienie etyki w aspekcie gromadzenia danych. Odnosi się ono bowiem 

bezpośrednio do kwestii nadania gwarancji poufności danych uzyskanych od danego 

respondenta, ale również do problematyki potrzeby wyrażania względem respondenta 

odpowiedniego szacunku (podobnie wyrażania szacunku wobec miejsc czy zwyczajów – 

szczególnie dotyczy społeczności/grup „wyjątkowo wrażliwych”), czy zagwarantowania 

respondentom bezpieczeństwa (nie narażanie na niebezpieczeństwa)149. 

W przypadku prowadzonych na potrzeby niniejszej pracy badań, ze względu na 

specyfikę sytuacji politycznej, w jakiej znalazła się Ukraina po 2014 roku, kwestia 

bezpieczeństwa respondentów oraz danych odgrywa poważną rolę. Każdy z respondentów 

został poinformowany o tym, że dane zostaną w pełni zanonimizowane. Pomimo tego, że 

odpowiedzi respondentów nie zostaną przypisane do nazwisk osób udzielających odpowiedzi, 

każdy z respondentów, świadomy potencjalnych zagrożeń udzielił na to zgodę. Ze względu na 

trudny do przewidzenia obrót sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie, nie zdecydowano się 

w tej pracy na przypisanie wypowiedzi do nazwisk respondentów. Ze względu na nadal 

trwające niebezpieczeństwo wynikające z agresywnych działań Federacji Rosyjskiej, wszystkie 

zebrane informacje, zapisane w postaci cyfrowej (pełna treść wywiadów), nie opuści obszarów 

Rzeczypospolitej (pliki nie opuszczą miejsca zdeponowania).  

Każdy respondent objęty badaniami został poinformowany o powodzie i celach 

przeprowadzanej rozmowy. Został on również poproszony o możliwość nagrania rozmów na 

dyktafon – każdy z respondentów wyraził na to zgodę. Ze względu na to, że respondenci 

znajdywali się na obszarze Ukrainy znajdującym się pod kontrolą kijowskich władz mogli oni 

 
148 Tamże, s.109. 
149 Tamże, s.109. 
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pozwolić sobie na swobodę wypowiedzi, co niemiało by miejsca w przypadku osób 

znajdujących się lub wyjeżdżających po 2014 roku na obszary okupowane. W trakcie 

prowadzonych rozmów wyczuwalnym był fakt nieposiadania przez respondentów obaw, co do 

tego, że wypowiedź na dany temat może sprowadzić na nich chociażby cień niebezpieczeństwa. 

Rozmowy prowadzone były w miejscach wybieranych przez respondentów (w przypadku 

spotkań twarzą w twarz), lub poprzez wybraną przez respondentów platformę komunikacyjna 

(w przypadku spotkań on-line, co dotyczyło badań prowadzonych w okresie pandemicznym). 

Kwestia swobody wyboru przez respondenta platformy komunikacyjnej również związana jest 

z zagadnieniem bezpieczeństwa. Część platform dysponuje możliwością kodowania rozmowy 

co ogranicza zdolność czynnika zewnętrznego do prowadzenia podsłuchu. Respondent miał 

zatem możliwość wyboru bezpiecznej platformy w przypadku wyczuwania tego rodzaju 

niebezpieczeństwa. W przypadku rozmów prowadzonych „twarzą w twarz” najczęściej 

odbywały się one w przestrzeni publicznej w lokalach wybieranych przez respondenta. Tego 

rodzaju proces wpływał na komfort rozmówcy oraz na wzrost poczucia jego bezpieczeństwa. 
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2. Współczesna sytuacja etniczna, językowa i konfesyjna na Ukrainie  

W poniższym rozdziale omówione zostanie zagadnienie zróżnicowania etnicznego 

regionów Ukrainy oraz procesów związanych z zmianami z zakresu sytuacji konfesyjnej i 

językowej na współczesnej Ukrainie. Omówione zostaną procesy związane z polityką 

językową państwa oraz z zmianami dotyczącymi rozwoju wiodących struktur religijnych. 

Uwzględnione w rozdziale zostanie m.in. zagadnienie pozyskania Tomosu od Patriarchy 

Konstantynopolitańskiego przez ukraińską cerkiew prawosławną oraz reakcji społeczeństwa na 

to wydarzenie. 

 

2.1 Sytuacja etniczna i narodowościowa na Ukrainie  

W celu rozpoczęcia analizy obecnej sytuacji etnicznej na terenach państwa ukraińskiego 

warto wskazać kilka poniższych faktów odnoszących się do demografii oraz podziału 

administracyjnego interesującego nas państwa. Ukraina zajmująca 603628 km2 (obszar 

niemalże dwukrotnie większy od Polski) podzielona jest na 27 jednostek administracyjnych. 

Zgodnie z ukraińską konstytucją są to: Autonomiczna Republika Krymu, obwody: winnicki, 

wołyński, dniepropetrowski, doniecki, żytomierski, zakarpacki, zaporoski, wiano-frankowski, 

kijowski, kirowogradzki, ługański, lwowski, mikołajowski, odeski, połtawski, rówieński, 

sumski, tarnopolski, charkowski, chersoński, chmielnicki, czerkaski, czerniowiecki, 

czernichowski, oraz miasta Kijów i Sewastopol150. Podział ten nie zawsze odpowiada 

bezpośrednio granicom krain historycznych czy etnograficznych stanowiących o specyfice 

regionalnej państwa.  

Podręcznik „Ukraińskiej Etnologii” przygotowany dla studentów uniwersytetów i szkół 

wyższych dzieli terytorium Ukrainy w oparciu o trzy wielkie regiony geograficzne. One z kolei 

dzielą się na mniejsze regiony w sposób następujący. Centralno-Wschodni (dokładniej 

Południowo-Wschodni) w którego skład wchodzą: Centralne Naddnieprze, Słobodzka Ukraina, 

Połtawszczyzna oraz Południe. Północny – inaczej określany jako Polesie. Zachodni 

(Południowo-Zachodni), który dzielony jest na Podole, Wołyń, Przykarpacie w ramach którego 

wyodrębnia się Opole, Bojkowszczyznę i Pokucie, Bukowinę, Huculszczyznę, Zakarpacie oraz 

Łemkowszczyznę151. Zgodnie z dzisiejszym podziałem administracyjnym obszar centralno-

 
150Konstytucja Ukrainy, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page3, (dostęp: 02.03.2018). 
151Борисенко, Гримич, Гончаров, Горленко, Гурбик, Дмитренко, Залізняк, Капелюшний, Колодюк, 
Косміна, Пилипенко, Третяк, Хоменко, Українська Етнологія (…), dz. cyt., s.46   
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wschodniej Ukrainy należałoby utożsamiać z obwodami: połtawskim, czerkaskim, częścią   

obwodu czernichowskiego, żytomierskiego, kijowskiego, sumskiego, winnickiego, 

kirowogradzkiego oraz dniepropetrowskiego (Centralne Naddnieprze). Ponadto charkowski, 

część obwodu dniepropetrowskiego, połtawskiego donieckiego i ługańskiego (Ukraina 

Swobodzka) oraz zaporoski, chersoński, mikołajowski, odeski, część obwodów 

dniepropetrowskiego, kirowogradzkiego, donieckiego, ługańskiego a także północny obszar 

autonomii krymskiej (Południe). Tereny określane mianem Ukrainy Północnej sięgają 

natomiast obwodu wołyńskiego, rówieńskiego oraz części chmielnickiego, żytomierskiego, 

kijowskiego, czernichowskiego i sumskiego obwodu.  Zgodnie z zastosowanym podziałem 

Ukraina Zachodnio-Południowa sięga natomiast do części obszarów obwodu winnickiego, 

chmielnickiego, tarnopolskiego, czerniowieckiego, lwowskiego i iwano-frankowskiego 

(Podole). Ponadto obejmuje ona obwód lwowski, część obwodu iwano-frankowskiego, 

tarnopolskiego, wołyńskiego (Przykarpacie) oraz obwód czernichowski (Bukowina) a także, 

zakarpacki (Zakarpacie)152.  

 

Rys. 1  Mapa - Podział Ukrainy zgodnie z regionami etnograficznymi.  

Źródło: Борисенко, Гримич, Гончаров, Горленко, Гурбик, Дмитренко, Залізняк, Капелюшний, 

Колодюк, Косміна, Пилипенко, Третяк, Хоменко, Українська Етнологія (…), dz. cyt., s.46. 

 
152Tamże, s. 47-58  
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I-1 Polesie Wołyńskie, I-2 Polesie Żytomierskie, I-3 Polesie Kijowskie, I-4 Polesie Czernihowskie, I-5 

Polesie Nowogrodzko-Siewierskie. 

II-1 Wołyń, II-2 Hałyczyna, II-3 Opole, II-4a Zachodnie Podole, II-4b Wschodnie Podole, II-5a 
Prawobrzeżne Centralne Naddnieprze, II-5b Lewobrzeżne Centrale Naddnieprze, II-6 Połtawszczyzna, 

II-7 Ziemia Słobodzka. 

III-1 Budziak, III-2 Ziemia Odeska, III-3a Zachodnie Dolne Naddnieprze, III-3b Wschodnie Dolne 

Naddnieprze, III-4 Tawria, III-5 Przyazowie, III-6 Krym. 

IV-1 Łemkowszczyzna, IV-2 Bojkowszczyzna, IV-3 Zakarpacie, IV-4 Pokucie, IV-5 Huculszczyzna, IV-6 

Bukowina. 

 

Wszystkie, wspomniane na początku rozdziału jednostki administracyjne, zgodnie ze 

spisem ludności z 2001 roku zamieszkuje 48mln. 457tys. obywateli153. Nieco bardziej aktualne 

informacje można natomiast uzyskać z oficjalnego portalu ukraińskiej Państwowej Służby 

Statystycznej. Zgodnie z opublikowanymi danymi dotyczącymi prognozy realnego stanu 

zaludnienia z 1 grudnia 2017, Ukrainę zamieszkuje 42mln. 403tys. obywateli. Liczba ta nie 

uwzględnia mieszkańców okupowanej Republiki Autonomicznej Krymu oraz m. 

Sewastopola154. Mieszkańców wspomnianych dwóch jednostek administracyjnych uwzględnia 

w liczbie całościowej prognoza realnego zaludnienia odnosząca się do stanu z dnia 1 grudnia 

2013 roku – liczba ta wyniosła 45mln. 439tys. Zgodnie z tymi danymi w 2013 roku Republikę 

Autonomiczną Krymu zamieszkiwać mogło 1mln. 967tys. osób. Mieszkańców Sewastopola 

mogło być natomiast ok. 385 tys.155 Zgodnie z informacjami odnoszącymi się do grudnia 2017 

roku najbardziej zaludnionymi są obwody: doniecki (4mln. 202 tys.), dniepropetrowski (3mln. 

233tys.), m. Kijów (2mln. 933tys.), charkowski (2mln. 695tys.), lwowski (2mln. 530tys.), 

odeski (2mln. 382tys.), ługański (2mln. 169 tys.) – pozostałe jednostki administracyjne 

zamieszkiwać ma po mniej niż 2 mln osób. Na bazie powyższych danych można pozwolić sobie 

na stwierdzenie, że w wyniku rosyjskiej agresji Ukraina utraciła trzy (uwzględniając sumę 

mieszkańców Republiki Autonomicznej Krym oraz m. Sewastopol – bazując na danych z 2013 

roku) z ośmiu regionów zamieszkiwanych przez zbiorowości przekraczające liczbę dwóch 

milionów osób. Warto w tym miejscu podkreślić, że rosyjskie działania z przełomu 2013/2014 

roku były najprawdopodobniej skierowane na przejęcie kontroli również nad obwodem 

 
153Про кількість та склад населення Україниза підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 
року, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/estimated/ (dostęp 03.02.2018). 
154Чисельність населення (за оцінкою) на 1 грудня 2017 року та середня чисельність у січні-листопаді 
2017 року, http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/ds/kn/kn_u/kn1117_u.html (dostęp 
07.05.2018). 
155Чисельність населення на 1 грудня 2013 року та середня чисельність за січень-листопад 2013 року, 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ds/kn/kn_u/kn1213_u.html (dostęp 07.05.2018). 
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dniepropetrowskim, charkowskim oraz odeskim (kolejne z obwodów o najwyższym poziomie 

zaludnienia).  

Zgodnie z danymi uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego w 2001 roku spisu 

ludnościowego Ukrainę zamieszkuje 131 grup etnicznych i narodowościowych. Z 

wspomnianej ilości 19 to mniejszości narodowe posiadające własne państwo w obrębie Europy: 

Bułgarzy, Węgrzy, Rumuni, Polacy, Grecy, Niemcy, Słowacy, Czesi, Albańczycy, Szwedzi, 

Hiszpanie, Finowie, Serbowie, Włosi, Francuzi, Holendrzy, Chorwaci, Austriacy i Anglicy. 17 

grup etnicznych i narodowościowych zrzeszających osoby przybyłe z obszarów Azji (m. in. 

Wietnamczycy, Kurdowie, Asyryjczycy, Żydzi, Cyganie-Romowie). 6 grup 

narodowościowych i etnicznych odnosi się do państw ameryki północnej (USA, Kanadyjczycy, 

Chilijczycy, Kubańczycy, Alueci i Eskimosi). 85 grup etnicznych i narodowościowych 

pochodzi bezpośrednio z obszarów byłego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. 66 

etnosów (czyli ok. połowa grup etnicznych i narodowościowych zamieszkujących Ukrainę) 

wywodzi się z terenów Federacji Rosyjskiej. Z analizy danych uzyskanych na bazie 

wspomnianego spisu ludnościowego wynika ponadto, że poważna większość przedstawicieli 

mniejszości narodowych zamieszkujących Ukrainę jest imigrantami, którzy relatywnie 

niedawno przybyli na terytorium państwa (pierwsze pokolenie). Ukraińscy badacze podkreślają 

ponadto, że z całej zbiorowości 131 etnosów jedynie 17 można określić mianem „etnicznych 

mniejszości Ukrainy”.  Badacze zagadnienia uznają za takowe: Rosjan, Białorusinów, 

Mołdawian, Tatarów Krymskich, Bułgarów, Polaków, Żydów, Ormian, Greków, Tatarów, 

Cyganów-Romów, przedstawicieli mniejszości azerbejdżańskiej, Gruzinów, Niemców i 

Gagauzów156.  

W oparciu o informacje zawarte w podręczniku rekomendowanym przez Ministerstwo 

Oświaty i Nauki Ukrainy opracowanym przez M. S. Dnistrjańskiego o tytule „Etnografia 

Ukrainy”, jesteśmy w stanie wskazać udział procentowy w ukraińskim społeczeństwie 

dziewięciu najliczniejszych mniejszości narodowych zamieszkujących Ukrainę. Zestawienie 

zamieszczone w wspomnianej pracy przedstawia dane odnosząc je do obecnego podziału 

terytorialnego kraju. Aby uzupełnić obraz sytuacji narodowościowej Ukrainy warto w tym 

miejscu wskazać etnosy stanowiące niemniej niż 1% mieszkańców każdej z określonych przez 

konstytucję Ukrainy jednostek administracyjnych. Zgodnie z informacjami opartymi o wynik 

spisu ludnościowego z 2001 roku obszar Autonomii Krymskiej zamieszkiwało 24,3% 

 
156Скляр В., Етнічна структура населення України наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст, УДК 94(477), s.3-5 
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etnicznych Ukraińców, 58,3% etnicznych Rosjan oraz 12% etnicznych Krymskich Tatarów 

(termin etniczny odnosić się będzie do wszystkich wymienianych narodowości). Skład 

narodowościowego miasta Sewastopol, wyglądał natomiast następująco: 22,4% Ukraińców, 

71,7% Rosjan, 1,6% Tatarów Krymskich. W wyniku fali wyjazdów z Krymu (dotyczy 

Ukraińców oraz Tatarów Krymskich) do pozostałych obwodów Ukrainy po 2014 roku oraz 

napływu ludności rosyjskiej z głębi Federacji Rosyjskiej wynik ten zapewne nie odzwierciedla 

już aktualnej sytuacji. Dezaktualizacja informacji za pewne dotyczy również innych obwodów 

kraju, szczególnie zaś obwodu ługańskiego i donieckiego. Wysoce prawdopodobnym jest 

jednak, że dane te odzwierciedlają przekrój narodowościowy szeregu regionów Ukrainy sprzed 

momentu rosyjskiej agresji (wynik powinien również w przybliżonym stopniu określać stan 

przekroju społecznego po 2014 roku). Zgodnie z informacjami zawartymi we wspomnianej 

pozycji obwód doniecki zamieszkuje 56,9% Ukraińców oraz 38,2% Rosjan. W obwodzie 

ługańskim żyje natomiast 58,0% Ukraińców oraz 39,0% Rosjan. Kolejny ze wschodnich 

ukraińskich obwodów - charkowski zamieszkuje 70,8% Ukraińców i 25,6% Rosjan. W 

kolejnych obwodach Ukrainy wschodniej, centralnej oraz południowej sytuacja prezentuje się 

następująco: zaporoski (70,8% Ukraińców, 24,7% Rosjan oraz 1,4% Bułgarów), 

dniepropetrowski (79,3% Ukraińców, 17,6% Rosjan), kirowogradzki (90,1% Ukraińców, 7,5% 

Rosjan), połtawski (91,4% Ukraińców, 7,2% Rosjan),  sumski (88,8% Ukraińców, 9,4% 

Rosjan), czerkaski (93,1% Ukraińców, 5,4% Rosjan), czernihowski (93,5% Ukraińców, 5% 

Rosjan), żytomierski (90,3% Ukraińców, 5,0% Rosjan, 3,5% Polaków), kijowski (92,5% 

Ukraińców, 6,0% Rosjan), miasto Kijów (82,2% Ukraińców, 13,1 Rosjan), obwód winnicki 

(94,9% Ukraińców, 3,8% Rosjan), chmielnicki (93,9% Ukraińców, 3,6% Rosjan, 1,6% 

Polaków), mikołajowski (81,9% Ukraińców, 14,1% Rosjan, 1% Mołdawian), odeski (62,8% 

Ukraińców, 20,7% Rosjan, 6,1% Bułgarów 5% Mołdawian), chersoński (82% Ukraińców, 

14,1% Rosjan). Sytuacja narodowościowa w obwodach zachodnich przedstawia się 

następująco: rówieński (95,9% Ukraińców, 2,6% Rosjan, 1% Białorusinów), wołyński (96,9% 

Ukraińców, 2,4% Rosjan), lwowski (94,8% Ukraińców, 3,6% Rosjan), iwano-frankowski 

(97,5% Ukraińców, 1,8% Rosjan), tarnopolski (97,8% Ukraińców, 1,3% Rosjan), 

czerniowiecki (75% Ukraińców, 12,5% Rumunów, 7,3% Mołdawian, 4,1% Rosjan), 

zakarpacki (80,5% Ukraińców, 12,1% Węgrów, 2,6% Rumunów, 2,3% Rosjan)157. Zgodnie z 

powyższymi danymi możemy wyznaczyć obwody, w których znaczną cześć mieszkańców 

stanowią reprezentanci mniejszości narodowych. Za takowe obszary możemy uznać: Krym 

 
157Дністрянський, Етнографія України (…), dz. cyt., s. 204-228. 
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(58,3% Rosjan), obwód ługański (39,0% Rosjan), doniecki (38,2% Rosjan), charkowski (25,6% 

Rosjan), zaporoski (24,7% Rosjan), odeski (20,7% Rosjan), dniepropetrowski (17,6% Rosjan), 

mikołajowski (14,1% Rosjan), chersoński (14,1% Rosjan), czerniowiecki (12,5% Rumunów) i 

zakarpacki (12,1% Węgrów). Warto w tym miejscu podkreślić, że w trzech z ośmiu obwodów, 

w których mniejszość rosyjska stanowi najwyższy w skali kraju odsetek procentowy 

(dotyczącej mniejszości narodowej), Federacji Rosyjskiej udało się skutecznie przejąć kontrolę 

i utworzyć wierną sobie administrację lokalną. Strona rosyjska podjęła przy tym próbę 

powołania wiernych sobie „republik ludowych” również w obwodzie charkowskim158, 

odeskim159 i zaporoskim160. Kwestia sytuacji narodowościowej może ponadto być jednym z 

podstawowych czynników wpływającym na poważne zainteresowanie Kremla w okresie 2014-

2021 (szczególnie w przestrzeni działań informacyjnych) obwodem zakarpackim i 

czerniowieckim. Podsumowując, zgodnie z wynikami spisu ludnościowego z 2001 roku 

Ukrainę zamieszkuje 37 541 tys. Ukraińców (co stanowi 77,8% ludności kraju), 8 334 tys. 

Rosjan (17,3%), 275 tys. Białorusinów (0,6%), 258 tys. Mołdawian (0,5%), 248 tys. Tatarów 

Krymskich (0,5%), 204 tys. (0,4%) Bułgarów, 156 tys. (0,3%) Węgrów, 151 tys. (0,3%) 

Rumunów, 144 tys. (0,3%) Polaków, 103 tys. Żydów (0,2%) oraz szereg innych mniejszości 

etnicznych i narodowych których reprezentanci stanowią liczbę mniejszą niż 100 tys. osób161. 

Nieco inne wyniki przedstawiono w zestawieniu sondaży, które zostały opublikowane przez 

Centrum Razumkowa. Zgodnie z nimi w 2006 roku na pytanie „za reprezentanta jakiej 

narodowości Pan/Pani się uważa”: 77,2% respondentów udzieliło odpowiedzi – „za Ukraińca”, 

18,3% - „za Rosjanina”, 3,2% - „inna”, 1,3% - „ciężko odpowiedzieć”. Na to samo pytanie w 

2015 roku respondenci odpowiedzieli: 86,3% - „za Ukraińca”, 8,9% – „za Rosjanina”, 2,8% - 

„inna”, 2,0% - „ciężko odpowiedzieć”. Powyższy sondaż przeprowadzono w grudniu 2015 roku 

we wszystkich obszarach Ukrainy z wyłączeniem okupowanego Krymu oraz obwodu 

donieckiego i ługańskiego. Na pytanie odpowiedzi udzieliło 10 071 osób162. 

 
158 Separatyści ogłosili powstanie Charkowskiej Republiki Ludowej. Możliwy stan wyjątkowy na Ukrainie, 
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/separatysci-oglosili-powstanie-charkowskiej-republiki-ludowej/yzwbs 
(dostęp: 07.05.2018). 
159 Второй фронт. Кто и как хотел отрезать Бессарабию от Украины, 
https://ru.espreso.tv/article/2016/06/22/vtoroy_front_kto_y_kak_khotel_otrezat_bessarabyyu_ot_ukrayny 
(dostęp 07.05.2018). 
160СБУ зірвала можливе створення "Запорізької народної республіки", https://tsn.ua/politika/sbu-zirvala-
mozhlive-stvorennya-zaporizkoyi-narodnoyi-respubliki-552728.html (dostęp: 07.05.2018) 
161Oficjalny portal Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy, Про кількість та склад населення України за 
підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ (dostęp: 07.05.2018). 
162 Oficjalny portal kijowskiego Centrum im. Razumkowa, 
http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1138 (dostęp: 07.05.2018). 
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Sytuacja narodowościowa na Ukrainie przekłada się w pewnym stopniu na sytuację 

językową Wartą pochylenia się kwestią powiązaną z problematyką lingwistyczną jest stosunek 

danych grup etnicznych do języka własnej grupy narodowościowej, języka państwowego oraz 

rosyjskiego. Zgodnie z danymi uzyskanymi w wyniku spisu ludności z 2001 roku język własnej 

grupy narodowościowej uznaje za swój rodzimy: 85,2% Ukraińców, 95,9% Rosjan, 19,8% 

Białorusinów, 70,0% Mołdawian, 92% Tatarów Krymskich, 64,2% Bułgarów, 95,4% Węgrów, 

91,7% Rumunów, 12,9% Polaków. Język ukraiński za rodzimy uznaje: 3,9% Rosjan, 17,5% 

Białorusinów, 10,7% Mołdawian, 0,1% Tatarów Krymskich, 5,0% Bułgarów, 3,4% Węgrów, 

6,2% Rumunów, 71,0% Polaków. Język rosyjski za swój rodzimy uznaje natomiast: 14,8% 

Ukraińców, 62,5% Białorusinów, 17,6% Mołdawian, 6,1% Tatarów Krymskich, 30,3% 

Bułgarów, 1,0% Węgrów, 1,5% Rumunów, 15,6% Polaków163. Jeśli utożsamiać poziom 

uznania języka ukraińskiego za swój rodzimy z kwestią identyfikowania się mniejszości 

narodowej z etnosem dominującym, za najbardziej zasymilowaną z Ukraińcami mniejszość 

narodową należałoby uznać mieszkających na Ukrainie Polaków (71% zbiorowości uznaje 

język państwowy za rodzimy. 12.3% Polaków uznaje język swojej grupy narodowościowej za 

rodzimy). Za najmniej zasymilowaną grupę należałoby uznać natomiast Rosjan (95,9% grupy 

narodowościowej uznaje język rosyjski za rodzimy. 3,9% Rosjan zamieszkujących Ukrainę 

uznaje język ukraiński za rodzimy), Węgrów (95,4% przedstawicieli grupy uznaje język 

węgierski za rodzimy. 3,4% Węgrów zamieszkujących Ukrainę uznaje język państwowy za 

rodzimy) oraz Tatarów Krymskich (92% przedstawicieli grupy uznaje język krymsko-tatarski 

za rodzimy. 0,1% Tatarów Krymskich zamieszkujących Ukrainę uznaje język państwowy za 

rodzimy). Powyższe dane tak jak już wcześniej wspomniano, zapewne nie odzwierciedlają w 

pełni stanu obecnego. Opowiadają one jednak w wysokim stopniu sytuacji z przed 2014 roku. 

Moment aneksji Krymu oraz wybuchu wojny na Donbasie ze względu na szereg czynników, o 

których mowa będzie w kolejnych rozdziałach pracy stał się punktem zwrotnym, który w 

znacznym stopniu wpłyną na zmianę sytuacji językowej na Ukrainie.  

Ze względu na warunki demograficzne, historyczne, kulturowe oraz polityczne kwestia 

obecności języka rosyjskiego na Ukrainie wydaje się być zdecydowanie bardziej znacząca niż 

problematyka obecności pozostałych języków grup mniejszościowych. W oparciu o wyniki 

wspominanego już spisu ludnościowego jesteśmy również w stanie stwierdzić, że stopień 

uznania przez Ukraińców języka rosyjskiego za rodzimy jest znacznie wyższy w środowisku 

miejskim (21,8%), niż wiejskim (2,7%). Za obszary, w których żyje najwyższa liczba 

 
163 Дністрянський, Етнографія України (…), dz. cyt., s.143. 



73 
 

Ukraińców uznających język rosyjski za rodzimy należy uznać Autonomiczną Republikę Krym 

(59,8% Ukraińców uznaje język rosyjski za rodzimy), obwód doniecki (58,7%) oraz obwód 

ługański (49,4%)164. Zgodnie z opracowaniem proponowanym przez Ministerstwo Oświaty i 

Nauki Ukrainy wydanym w 2008r. w oparciu o poziom uznawania języka mniejszości za 

rodzimy (dotyczy przede wszystkim języka rosyjskiego) jesteśmy w stanie wskazać regiony, w 

których występuje poważny kryzys ukraińskiej etniczności. Za dominujące „ośrodki 

rusyfikacyjno-asymilacyjne” uznano ośrodki miejskie165. Jak wynika z przedstawionej poniżej 

mapy, za obszary, w których występuje poważny kryzys ukraińskiej etniczności uznano 

południowy obszar obwodu ługańskiego, wschodnią część obwodu donieckiego, wschodnią 

część obwodu zaporoskiego, obszar Autonomicznej Republiki Krym, dwie pomniejsze 

jednostki administracyjne obwodu sumskiego oraz południowo-zachodnią część obwodu 

odeskiego.  

 

 

Rys. 2.  Mapa - Regiony kulturowo-lingwistyczne.  

Źródło: Дністрянський, Етнографія України (…), dz. cyt.,  s. 121. 

 
164Tamże, s.117 
165Tamże, s.117 
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I - obszar z relatywnie jednolitym środowiskiem kulturowym.  

II – obszar z jednolitym środowiskiem kulturowym wsi i małych miejscowości oraz pewną akulturacją 

etnicznie ukraińskiej ludności wielkich miast. 

III - obszar z zerwanymi więzami etnokulturowymi między silnie asymilowanym społeczeństwem 

wielkich miast i jedynie częściowo asymilowaną społecznością wiejską.    

IV – obszary z kryzysem przejawów ukraińskiej etniczności 

 

2.2 Sytuacja językowa na Ukrainie po 2014 roku 

Dzisiejsza sytuacja językowa na Ukrainie zmienia się w sposób bardzo dynamiczny. 

Wpłynęło na to szereg czynników będących reakcją na agresywne działania Federacji 

Rosyjskiej. Poważną rolę w tym procesie odegrały działania ukraińskiego parlamentu, który 

przegłosował szereg ustaw wspierających pozycję języka ukraińskiego. Warto na początku 

odnieść się jednak do ustawy wprowadzonej za czasów piastowania urzędu prezydenta przez 

Wiktora Janukowycza. 3 lipca 2012 roku ukraiński parlament przyjął ustawę regulującą 

„zasady państwowej polityki językowej”. Ten akt prawny szerzej znany jest jako „ustawa 

Kiwalowa-Kolesniczenki” - co odnosi się do nazwisk deputowanych (Wadym Kolesniczenko, 

Serhij Kiwalow), którzy odpowiadali za zarejestrowanie projektu wspomnianej ustawy w 

Radzie Najwyższej. Wspomniana ustawa została uznana przez część ekspertów za 

kontrowersyjną oraz niezgodną z konstytucją. Jej zapisy sprowadzały się do deprecjacji pozycji 

języka ukraińskiego oraz marginalizacji jego znaczenia w kluczowych sferach życia 

publicznego. Oceniono ją również jako zagrażającą stabilności państwa oraz integralności 

terytorialnej Ukrainy. Z dzisiejszej perspektywy „ustawa Kiwalowa-Kolesniczenki” wydaje się 

być częścią rosyjskiej strategii skierowanej przeciwko państwu ukraińskiemu166. Zgodnie z 

decyzją ukraińskiej Rady Najwyższej wspomniana ustawa została zawieszona 23 lutego 2014 

roku. Całkowicie odrzucona została ona jednak dopiero 28 lutego 2018 roku dzięki decyzji 

Sądu Konstytucyjnego Ukrainy. Ustawa została wówczas oficjalnie uznana za niezgodną z 

konstytucją, co argumentowano naruszeniem procedury uchwalania dokumentu167.  

Jednym z pierwszych aktów prawnych wspierających pozycję języka ukraińskiego, 

który został wprowadzony po Rewolucji Godności był dokument z grudnia 2015 roku – 

„ustawa o Służbie Państwowej”. Ustawa ta w jasny sposób stwierdza, że osoby pracujące w 

 
166 Аналітичний Огляд, Становище української мови в Україні у 2016 році, Рух добровольців «Простір 
свободи», s.7 
167Бойчук Віталій, Закон "Ківалова-Колесніченка" як злочин і провокація, 
https://www.pravda.com.ua/columns/2018/03/1/7173266/ (dostęp: 07.05.2018). 
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administracji państwowej mają obowiązek wykorzystywania języka ukraińskiego w trakcie 

wykonywania swoich zadań służbowych168. Warto podkreślić, że tekst ten w ramach artykułu 

8. (Podstawowe obowiązki urzędnika państwowego) zawierał stwierdzenie: „nie dopuszczać 

do dyskryminacji języka państwowego i przeciwdziałać możliwym próbom jego 

dyskryminacji”169. Kluczowy akt prawny, który wpłynął na wzmocnienie obecności języka 

ukraińskiego w przestrzeni publicznej został przegłosowany 16 czerwca 2016 roku. 

Przegłosowano wówczas tekst dokumentu o nazwie „ustawa o wprowadzeniu zmian do ustaw 

dotyczących udziału procentowego utworów muzycznych wykonywanych w języku 

urzędowym w programach radio-telewizyjnych”. Powyższe rozporządzenie nałożyło na 

rozgłośnie radiowe m.in. obowiązek emitowania nie mniej niż 35% (z całości emitowanego 

materiału) utworów muzycznych w języku ukraińskim. Co ważne limit ten musiał być 

spełniony w dwóch wyznaczonych periodach czasowych. W okresie między 7:00 i 14:00 

godziną oraz między 15:00 i 22:00.170 Zapis ten był niezbędny, aby uniknąć sytuacji, w której 

materiał ukraińskojęzyczny celowo emitowany byłby wyłącznie w godzinach, w których z 

odbiorników radiowych i telewizyjnych korzysta najmniejsza liczba osób (22:00-7:00). Bez 

wskazanego zapisu stacje prorosyjskie lub znajdujące się pod wpływem Moskwy spełniałyby 

niezbędne limity, lecz nadal nadawałyby rosyjskojęzyczne utwory w ciągu dnia. Kolejny 

obowiązek nałożony przez prawodawcę dotyczy kwestii prowadzenia audycji radiowych i 

telewizyjnych. Zgodnie z nim „od momentu nabrania przez ustawę mocy prawnej minimalna 

część przekazu nadawanego w języku urzędowym (…) stanowi: w przeciągu pierwszego roku 

– nie mniej jak 50 procent, w przeciągu drugiego roku – nie mniej jak 55 procent, w przeciągu 

trzeciego roku nie mniej jak 60% (red. emitowanego materiału)”171. Poza wspomnianymi 

powyżej dwoma aktami prawnymi Rada Najwyższa przyjęła również ustawę dotyczącą 

„wsparcia kinematografii” (wrzesień 2016 roku) – zgodnie z dokumentem, bazowy materiał 

dźwiękowy ukraińskich filmów powinien być realizowany po ukraińsku lub krymsko-

tatarsku172 oraz regulację „zakazującą popularyzacji na Ukrainie zagranicznych książek o 

antyukraińskiej treści” (nabrał mocy prawnej 1.01.2017 roku). Zgodnie z jego treścią na obszar 

 
168Аналітичний Огляд, Становище української (…), dz. cyt. s.8.  
169Закон України, Про державну службу, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43, 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (dostęp: 07.05.2018) 
170Закон України, Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною 
мовою у програмах телерадіоорганізацій, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.547, 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1421-19 (dostęp: 07.05.2018) 
171Закон України, Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною 
мовою у програмах телерадіоорганізацій, artykuł 9.II 2. 
172Аналітичний Огляд, Становище української (…), dz. cyt., s.10 
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Ukrainy nie może zostać wwieziona publikacja, której treść neguje prawo Ukrainy do 

niepodległości, zachęca do podważenia ładu konstytucyjnego szlakiem przewrotu (siły), 

zagraża bezpieczeństwu państwa, nakłania do niezgodnego z prawem przejęcia władzy, 

propaguję wojnę lub terroryzm. Zakazem objęte są również książki propagujące ustroje 

totalitarne (komunistyczny oraz narodowo-socjalistyczny) oraz ich symbolikę, wrogość na tle 

rasowym i religijnym, propagujące państwo-agresora (dotyczy Federacji Rosyjskiej) ze 

szczególnym uwzględnieniem organów władzy (FR) oraz pracowników m. in. sfery kultury, 

którzy publicznie wspierają okupację części terytorium Ukrainy173. Na bazie ustawy 

Państwowy Komitet Przekazu Telewizyjnego i Radiowego, wspierając się na negatywnej 

ekspertyzie ukraińskich specjalistów odmówił nadania zgody na druk na obszarze Ukrainy 

opublikowanych w Federacji Rosyjskiej 25 wydań (w okresie 2015-2017). Zgodnie z 

zatwierdzoną 10.01.2018 listą, zakazem druku na Ukrainie objęte zostały wydane w Rosji 

książki takie jak „Stalingrad” Antony Beevor-a, dwie pozycje z serii „Historia Państwa 

Rosyjskiego” Borysa Akunina, „Córka Lenina” Edwarda Radzińskiego, „Mojej Matyldzie. 

Listy Miłosne i dzienniki Mikołaja II” Borysa Sokołowa, „Prawosławie. Uczciwa Rozmowa” 

Wsiewołoda Czaplina. Poza literaturą o charakterze historycznym negatywną opinię 

ukraińskiej komisji otrzymało kilka rosyjskich podręczników oraz przykłady literatury 

dziecięcej174. Za książkę „non grata” uznano również pozycję „Po drugiej stronie inspiracji” 

Jurija Poljakowa, która zgodnie z wyjaśnieniem przedstawiciela Państwowego Komitetu 

Przekazu Telewizyjnego i Radiowego (dalej PKPTiR) zawiera stwierdzenia takie jak „Krym 

zawsze był rosyjski” czy „odbyło się referendum – Krym chcę do Rosji”. Sankcje objęły 

również publikację poświęconą produkcji nalewek i samogonu, w której niemalże każdy 

przepis okraszony został fotografią zawierającą zabronioną sowiecką symbolikę (np. wstęga 

św. Jerzego). Poza zakazem popularyzacji 25 (późniejsze komunikaty podaje liczbę 28) pozycji 

ukraińscy eksperci wskazali 136 książek, które uznano za niekorzystne dla ukraińskiej racji 

stanu. Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że zgodnie ze stanem z 5.02.2018, PKPTiR 

wydał zgodę na import 10 tys. pozycji książkowych wydrukowanych na obszarze „państwa-

agresora” (dotyczy Federacji Rosyjskiej). W tym samym okresie odmówiono udzielenia zgody 

na import 257 wydań (w tym 28 na bazie negatywnej oceny rady ekspertów)175. 

 
173Tamże, s.11 
174В Україну заборонили ввозити 25 виданих у РФ книг, 
https://ua.interfax.com.ua/news/general/477137.html (dostęp 07.05.2018). 
175Чи допомогла заборона російських книг видавничій справі в Україні, 
https://www.slovoidilo.ua/2018/02/13/infografika/suspilstvo/chy-dopomohla-zaborona-rosijskyx-knyh-
vydavnychij-spravi-ukrayini (dostęp: 07.05.2018). 
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Jednym z kluczowych aktów prawnych odnoszących się do kwestii języka była ustawa 

„O Zagwarantowaniu Funkcjonowania Języka Ukraińskiego jako Języka Państwowego”, która 

została przegłosowana przez Radę Najwyższą Ukrainy 25.04.2019 roku. Celem wspomnianej 

ustawy było umocnienie pozycji języka ukraińskiego w sferach życia publicznego takich jak: 

zarządzanie państwem, oświata, nauka, kultura czy media. Ustawa została uznana za 

kontrowersyjną przez prorosyjskie ukraińskie środowiska polityczne oraz przez węgierskich 

decydentów. Dookoła problematyki związanej z ustawą powstał szereg mitów, które aktywnie 

były wykorzystywane m.in. przez prorosyjskie środowiska do realizacji swoich celów 

politycznych. Jeden z głównych mitów odnosił się do przekazu, zgodnie z którym ustawa 

rzekomo miała narzucać obywatelom obowiązek porozumiewania się w życiu prywatnym 

językiem państwowym. Zapisy wspomnianego aktu prawnego strona rosyjska oraz węgierska 

interpretowały natomiast jako celowa próba ograniczenia praw i swobód mniejszości 

narodowych. Zgodnie z zapisem ustawy, jej głównym celem jest: „1) ochrona statusu języka 

ukraińskiego jako języka państwowego, 2) ustanowienie języka ukraińskiego językiem 

komunikacji między etnicznej na Ukrainie, 3) ochrona języka państwowego rozumianego jako 

instrument służący integracji społeczeństwa ukraińskiego, środka służącego wzmocnieniu 

jedności państwa i integralności terytorialnej Ukrainy, niepodległości państwowa i 

bezpieczeństwa narodowego”176. Pierwsze zdania ustawy, jednoznacznie podkreślają status 

języka ukraińskiego jako jedynego języka państwowego. Jest to ważna deklaracja, która 

ukróciła na pewien czas dyskusję dotyczącą możliwości prawnego usankcjonowania statusu 

języka rosyjskiego jako drugiego państwowego, lub mającego szczególne znaczenie w danych 

regionach państwa (temat ten pojawił się na nowo w kontekście rozmów prowadzonych w 

ramach tzw. procesu mińskiego w pierwszej połowie 2020 roku). Jednym z kolejnych zapisów 

ważnych dla życia społecznego Ukrainy był fragment nakazujący obywatelom znać język 

państwowy – ustawodawcy wprowadzili ustęp odnoszący się do przygotowania przez państwo 

ukraińskie kursów umożliwiających pozyskanie zdolności komunikowania się w języku 

ukraińskim. Kluczowym fragmentem ustawy wydaje się ponadto być rozdział V traktujący o 

relacjach odnoszący się do pozycji języka ukraińskiego w sferze publicznej. Wyjątkowo 

kontrowersje w kraju wywołał fragment regulujący relacje pomiędzy pracownikami i klientami. 

Zgodnie z jego treścią: „Nikt nie może być zmuszany do używania języka innego niż język 

państwowy podczas przebywania na posadzie lub wykonywania pracy poza dwoma 

wyjątkami” – wyjątki dotyczą komunikacji z cudzoziemcami i bezpaństwowcami oraz kwestii 

 
176Закон України, Про забезпечення функціонування української мови як державної, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19 (dostęp: 01.04.2020) 
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przygotowywania dokumentów i tekstów skierowanych do cudzoziemców177. Fragmentem 

ustawy, który wywołał poważne kontrowersje była również treść artykułu 21 (Rozdział V) 

traktująca o języku w edukacji. Zgodnie z jego treścią język państwowy staje się językiem, 

który należy używać w procesie edukacji. W tekście podkreśla się gwarancje umożliwienia 

przedstawicielom mniejszości narodowych naukę własnego języka – zapis nakłada jednak na 

mniejszości obowiązek nauki języka państwowego. Tego rodzaju zapis tłumaczy się 

obowiązkiem państwa wobec obywatela, który dotyczy umożliwienia każdemu obywatelowi 

prawa do wyższej oświaty (bez znajomości języka państwowego jest to niemożliwe). W oparciu 

o ten zapis strona rosyjska oraz węgierska wyrażały swój sprzeciw sugerując, że wspomniany 

zapis ogranicza prawa mniejszości narodowych.  

Opisane powyżej działania o charakterze uregulowań prawnych stanowiły próbę 

wzmocnienia pozycji języka ukraińskiego w przestrzeni polityczno-społeczno-kulturalnej 

kraju. W pewnym stopniu stymulowały one zmiany, lecz przede wszystkim wspomagały 

proces, który zachodził w ukraińskim społeczeństwie po 2014 roku. W efekcie coraz 

powszechniejszego rozumienia roli języka, kultury czy interpretacji wydarzeń historycznych w 

strategii działań Federacji Rosyjskiej skierowanych przeciwko państwu ukraińskiemu 

społeczeństwo ukraińskie zaczęło świadomie zwracać się ku potrzebie aktywnego używania 

języka państwowego. Wartym odnotowania jest jednak to, że w obliczu zagrożenia dla 

integralności Ukrainy i ciągłości państwa, co wynikało z agresji ze strony Rosji, społeczeństwo 

ukraińskie zwracając się w stronę kultury narodowej i języka państwowego nie poszło drogą 

etnocentryzmu, hamując się chociażby przed prześladowaniem osób wybierających język 

rosyjski jako narzędzie codziennej komunikacji. W przeciągu 7 lat prowadzenia wojny 

obronnej przeciwko Federacji Rosyjskiej, ukraińskojęzyczna część społeczeństwa (prócz 

marginalnych/pojedynczych przypadków) nie zdecydowała się na akty wrogości skierowane 

przeciwko osobom rosyjskojęzycznym. Co więcej, w efekcie aktywnego uczestnictwa osób 

rosyjskojęzycznych w Rewolucji Godności, Operacji Antyterrorystycznej (ATO) oraz Operacji 

Zjednoczonych Sił (OOS) na wschodzie kraju, poważna część społeczeństwa utwierdziła się w 

przekonaniu, iż tego rodzaju rozgraniczenie posiada silne znamiona sztucznego podziału 

służącego dezintegracji ukraińskiego społeczeństwa. Ważnym czynnikiem, który zahamował 

potencjalny wzrost wrogości do osób rosyjskojęzycznych były ponadto więzi rodzinne i 

przyjacielskie. Trudno bowiem budować niechęć do osób, które mimo zachodzących w kraju 

procesów nie chcą zdecydować się na wybór języka ukraińskiego jako podstawowego do 

 
177 Tamże. 
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codziennej komunikacji, jeśli podobnego wyboru (z różnych powodów) dokonuje własny 

ojciec, przyjaciel czy żona. Możemy przypuszczać, że w wielu przypadkach tego rodzaju 

wybory wywoływały napięcie w relacjach rodzinnych, jednakże zjawisko to nie stanowiło na 

tyle poważnego czynnika, aby przykuło uwagę ukraińskich struktur państwowych. Warto 

ponadto pamiętać, że w obliczu długoletniej sowietyzacji starsza część ukraińskiego 

społeczeństwa nie miała swobodnej możliwości przyswoić język ukraiński (szczególnie 

dotyczy to mieszkańców miast). W obliczu tego rodzaju procesu, wątpliwym jest, aby mimo 

usilnych działań państwa ukraińskiego osoba starsza, której uwagę najczęściej absorbują inne 

kwestie niż problematyka językowa zdecydowała się na szlifowanie znajomości języka 

państwowego. Zasadniczym obiektem objętym procesami związanymi z stymulowaniem 

wzrostu pozycji języka ukraińskiego wydaje się być młodzież. To przede wszystkim tę grupę 

wiekową można stymulować do wyboru języka ukraińskiego chociażby poprzez 

„uatrakcyjnienie” pozycji języka państwowego. Przez tego rodzaju sformułowanie można 

rozumieć efekt działań rządu z okresu 2014-2019, które dzięki ograniczeniu czasu antenowego 

dla muzyki rosyjskiej i rosyjskojęzycznej umożliwiły rozkwit ukraińskiej kultury popularnej 

(ukraiński pop, rock, folk w nowoczesnej aranżacji itp.). Dzięki otwarciu się na 

ukraińskojęzycznych autorów, ukraińskie księgarnie w przeciągu kilku lat wypełniły się 

ukraińskimi powieściami oraz książkami ukazującymi ukraińską wizję historii. Tego rodzaju 

proces spowodował m.in., że język ukraiński stał się językiem ukraińskiej młodzieży 

aspirującej do miana przyszłej inteligencji. Ukraińska muzyka, która przestała kojarzyć się z 

disco lat 90 tych, które wypełniało przestrzeń zachodnio ukraińskich busików (marszrutek) i 

przydworcowych barów, zaczęła dawać możliwość zaspokojenia szerokiej palety gustów 

muzycznych. W przeciągu kilku lat wojny ukraińska kultura popularna zajęła miejsce rosyjskiej 

pokonując postkolonialne zależności pomiędzy kulturą dawnego centrum politycznego 

(Moskwa), a kulturą peryferii (Kijów).      

W ramach opisu stanu języka ukraińskiego po 2014 roku warto przytoczyć najnowsze 

wyniki badań odnoszących się do pozycji języka państwowego w kraju. W oparciu 

publikowany corocznie raport „Stan języka ukraińskiego” (opracowywany przez organizację 

społeczną „Przestrzeń Wolności”) warto wskazać tendencje, które przejawiły się w 2019 roku. 

Zgodnie z treścią raportu „Stan języka ukraińskiego w Ukrainie w 2019 r.” (badania 

socjologiczne przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii), 46% 

Ukraińców w swoim najbliższym otoczeniu używa najczęściej lub wyłącznie języka 

ukraińskiego. 32,4% Ukraińców w swoim najbliższym otoczeniu rozmawia natomiast 
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wyłącznie po ukraińsku. Przeważnie lub wyłącznie języka rosyjskiego używać ma 28,1% 

Ukraińców. W najbliższym otoczeniu wyłącznie po rosyjsku rozmawiać ma 15,8% Ukraińców. 

24,9% Ukraińców ze swoimi najbliższymi rozmawiać ma natomiast w równym stopniu po 

ukraińsku jak i po rosyjsku178. Wyniki te dowodzą dominacji osób ukraińskojęzycznych i 

dwujęzycznych nad osobami rosyjskojęzycznymi w skali całego kraju.  

Kolejny, warty uwagi wynik badań socjologicznych (przeprowadzony przez Kantar 

TNS Online Track) przedstawiony we wspomnianym raporcie odnosi się do kwestii podejścia 

Ukraińców do statusu języka rosyjskiego i ukraińskiego. Zestawiając wyniki badań 

przeprowadzonych w roku 2014 i 2019 jesteśmy w stanie wskazać dominującą tendencje. W 

ramach badań respondenci zostali poproszeni o wskazanie odpowiedzi, która ich zdaniem 

określa właściwy model „współistnienia języka ukraińskiego i rosyjskiego na Ukrainie”: 

- Pierwszy wariant. Język ukraiński powinien być jedynym oficjalnym językiem państwowym. 

Język rosyjski może być wykorzystywany na poziomie nieoficjalnym (w życiu prywatnym) 

podobnie jak języki innych mniejszości. Tę odpowiedź jako model, który powinien zostać 

wcielony w życie wskazało 34% respondentów w 2014 roku oraz 65% respondentów w roku 

2019. 

- Drugi wariant. Oba języki powinny mieć status języka państwowego. Tę odpowiedź wskazało 

29% respondentów w roku 2014 oraz 18% respondentów w roku 2019. 

- Trzeci wariant. Język ukraiński powinien być językiem państwowym. Język rosyjski może 

pełnić funkcję języka oficjalnego w niektórych regionach Ukrainy. Tę odpowiedź wskazało 

34% respondentów w 2014 roku oraz 15% respondentów w 2019 roku. 

- Czwarty wariant. Język rosyjski powinien być językiem państwowym. Język ukraiński może 

pełnić funkcję języka oficjalnego w niektórych regionach Ukrainy. Tę odpowiedź wskazał 1% 

respondentów w 2014 roku oraz 0,3% respondentów w 2019 roku. 

- Piąty wariant. Język rosyjski powinien być jedynym językiem państwowym. Język ukraiński 

może być wykorzystywany na poziomie nieoficjalnym (w życiu prywatnym). Tę odpowiedź 

wskazało 1% respondentów w 2014 roku oraz 0,2% w 2019 roku. 

 
178 Становище української мови в Україні, s. 13, http://dobrovol.org/files/2019/mova-2019.pdf (dostęp 
01.04.2020). 
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- Szósta opcja – Trudno odpowiedzieć. Tę możliwość w 2014 roku wybrał 1% respondentów 

oraz 2% respondentów w 2019 roku179.   

Zestawienie odpowiedzi respondentów udzielonych w 2014 i 2019 roku dowodzi 

wyraźnej zmianie w podejściu ukraińskiego społeczeństwa do roli, którą powinien wypełniać 

język ukraiński oraz do statusu języka rosyjskiego. Na przełomie 5 lat doszło do 

zdecydowanego upowszechnienia się poglądu, zgodnie z którym język ukraiński być jedynym 

językiem państwowym (wzrost z poziomu 34% do 65%). Równocześnie doszło do spadku 

popularności idei, zgodnie z którą język rosyjski powinien mieć status języka oficjalnego 

(urzędowego) w niektórych obwodach Ukrainy (spadek z poziomu 34% do 14%). Warto 

podkreślić, że kwestia nadania językowi rosyjskiemu statusu języka urzędowego 

(posiadającego specjalny status) jest problematyką aktywnie lobbowaną przez rosyjskie ośrodki 

wpływu funkcjonujące zarówno na Ukrainie jak i w Rosji. Problematyka nadania szczególnego 

znaczenia językowi rosyjskiemu w części regionów Ukrainy jest ponadto aktywnie 

wprowadzana przez osoby powiązane m.in. biznesowo z Federacją Rosyjską do agendy 

rozmów prowadzonych w ramach prób uregulowania konfliktu na Donbasie (tzw. proces 

miński).   

We wspomnianym raporcie, prócz danych odnoszących się do oceny roli języka 

ukraińskiego w życiu społeczno-politycznym państwa (dokonywanej przez obywateli 

Ukrainy), możemy odnaleźć dane dotyczące odsetku audycji telewizyjnych czy radiowych 

realizowanych w obu interesujących nas językach. Autorzy raportu, bazując na badaniach 

prowadzonych od 2011 roku wskazali odsetek audycji emitowanych przez wiodące kanały 

telewizyjne w języku ukraińskim i rosyjskim (okres monitoringu w każdym roku dotyczył 

miesiąca października). Zgodnie z rezultatem badań odsetek programów emitowanych po 

ukraińsku przez najbardziej rentowne kanały telewizyjne wynosił: 2011r. – 22,2%, 2016r. – 

30,6%, 2017 - 39,2%, 2018r. – 64,4%, 2019 - 39,6%. Odsetek programów emitowanych po 

rosyjsku w tym samym czasie wynosił natomiast: 2011r. - 46,8%, 2016r. – 34,4%, 2017r. – 

31,8%, 2018r. – 7,3%, 2019r. – 27,1%. Odsetek programów emitowanych zarówno po 

ukraińsku jak i po rosyjsku wynosił: 2011r. – 31%, 2016r. – 35%, 2017r. – 29%, 2018r. – 

28,3%, 2019r. - 33,3%. Warto zwrócić uwagę na gwałtowny wzrost odsetka programów 

ukraińskojęzycznych na przełomie 2017 i 2018 roku – co zapewne związane jest z 

wprowadzeniem wspomnianych regulacji prawnych. Interesującym jest ponadto zwrot we 

 
179Tamże, s.16.  
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wspomnianej tendencji przejawiający się przez nagły wzrost odsetka użycia języka rosyjskiego 

w telewizji w 2019 roku180. Zaistniałą w 2019 roku tendencje może w pewnym stopniu 

tłumaczyć proces intensyfikacji emisji rosyjskojęzycznego przekazu przez media kontrolowane 

przez Wiktora Medwedczuka (ukraińskiego polityka, oligarchę oskarżanego o realizowanie 

interesów Moskwy na Ukrainie). Należy w tym miejscu podkreślić, że W. Medwedczuk 

aktywnie zaczął zwiększać swoje aktywa w zakresie ukraińskich kanałów telewizyjnych w 

listopadzie i grudniu 2018 roku, kiedy to przejął kontrolę nad stacjami informacyjnymi o 

ogólnokrajowym zasięgu takimi jak „NewsOne” i „Kanał 112”. Wcześniej, w połowie 2018 

roku W. Medwedczuk pozyskał natomiast kontrolę nad kanałem „ZIK”, który szczególną 

popularność posiadał na zachodzie kraju. W efekcie tej działalności na siedem ukraińskich 

kanałów informacyjnych o wysokiej popularności („ZIK”, „Kanał112”, „NewsOne”, „5Kanał”, 

„EspresTV”, „Priamyj”) trzy znalazły się pod wpływem W. Medweczuka. Warto podkreślić, 

że w ramach kampanii prezydenckiej 2019 roku media należące do wspomnianego oligarchy 

aktywnie wspierały prorosyjskiego kandydata Jurija Bojkę oraz w okresie poprzedzającym II 

turę wyborów aktywnie deprecjonowały pozycję W. Zełenskiego m. in. w oparcie o 

popularyzację narracji – „W. Zełenski będzie jeszcze większym rusofobem niż P. Poroszenko”. 

Okres kampanii wyborczej przejawił się zasadniczym wzrostem udziału przekazu 

rosyjskojęzycznego i mieszanego (rosyjskojęzycznego i ukraińskojęzycznego). Kanały te 

zostały m. in. wykorzystane do pozycjonowania się jako jedyne „obiektywne” media dążące do 

walki o prawa ludności rosyjskojęzycznej budując narrację o rzekomym prześladowaniu ich 

(szczególnie kanał „NewsOne” i „Kanał 112”) przez ukraińskich nacjonalistów (tego rodzaju 

przekazy stanowiły próbę pozyskania widzów skorych do oddania głos na prorosyjską siłę 

polityczną „Za Życie”, której lider J. Bojko kandydował w wyborach prezydenckich). 

Wspomniane na początku danego podrozdziału działania ukraińskiego rządu odnoszące 

się do prób stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju ukraińskiego języka w przestrzeni 

społeczno-kulturowej (muzyka, przekaz telewizyjny, książka itd.) przyniosły w przeciągu 

ostatnich lat zadawalający dla strony ukraińskiej rezultat. Dzięki szeregu aktywności podjętych 

przez państwo ukraińskie oraz działaniom wolontariuszy i organizacji pozarządowych, 

doprowadzono do stanu, w którym dochodzi do notorycznego wzrostu pozycji języka 

ukraińskiego w radiu, prasie, na rynku wydawniczym czy w kinie. Badania poświęcone pozycji 

języka ukraińskiego na Ukrainie pokazują natomiast pewne problemy dotyczące przestrzeni 

takich jak telewizja, Internet czy obsługa klienta. Omawiana problematyka dotyczy jednak 

 
180Становище української мови в Україні, dz. cyt., s.44. 
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żywego obiektu co pozwala sądzić, że tendencje te będą ulegać pewnym zmianom. Porównując, 

jednakże pozycję języka ukraińskiego w kraju z przed 2014 roku, z pozycją po 2019 roku, 

można stwierdzić, że wzmocniła się ona w stopniu znacznym. 

 

Rys. 3. Grafika – odsetek pieśni wykonywanych po ukraińsku w przestrzeni radiowej. 

Źródło: Стан української мови. Щорічний моніторинг: після сплеску використання української 

на телебаченні і в послугах, у цих сферах знову зросла частка російської, 

https://texty.org.ua/articles/97860/Stan_ukrajinskoji_movy_Shhorichnyj_monitoryng_pisla_splesku-

97860/ (dostęp: 01.04.2020). 

Dane za okres 2013-2016 opracowane przez grupę „Przestrzeń Wolności”, dotyczące. okresu 2017-

2019 opublikowane przez Radę Państwową ds. Radiofonii i Telewizji”. Odsetek piosenek w języku 

ukraińskim w audycjach radiostacji o zasięgu ogólnokrajowym. Kolejno: Grudzień 2014r., październik 

2016r., listopad 2016r., październik 2017r., pierwsza połowa 2018r., pierwsza połowa 2019 r. 

Poruszając w tym rozdziale kwestię regulacji prawnych warto podkreślić, że decyzja 

rządu ukraińskiego odnosząca się do wprowadzenia tzw. „kwot” (określenie minimalnego 

pułapu audycji prowadzonych po ukraińsku - w tym np. w przypadku radia, ilości piosenek 

ukraińskojęzycznych) w roku 2019 oceniana jest przez większość Ukraińców pozytywnie. 

Tego rodzaju wynik przyniosło badanie socjologiczne przeprowadzonego przez Centrum 

„Monitoring Społeczny”, „Ukraiński Instytut Badań Społecznych im. Aleksandra Jaremenki 

oraz organizację „Grupa Socjologiczna – Reitynh” (przeprowadzone w okresie 30.03.2019-

10.05.2019 na 3000 respondentów w 24 obwodów kraju). W odpowiedzi na pytanie – „Jak 

oceniasz ustawę, która przewiduje nałożony na stacje radiowe obowiązek nadawania 30% 

ukraińskojęzycznej muzyki, 60% muzyki w językach krajów UE oraz 10% muzyki w innych 

językach (m. in. po rosyjsku) – 51,2% Ukraińców stwierdziło, iż „całkowicie popierają” tego 



84 
 

rodzaju zapis, a 31,3% Ukraińców stwierdziło, iż „całkowicie nie popierają” wskazanej ustawy 

(17,5% wskazało opcję – „ciężko odpowiedzieć”). Warto, jednakże podkreślić, że ukraińskie 

prawodawstwo nie przewiduje obowiązku emitowania muzyki w językach krajów UE, a sama 

określona w ustawie cyfra wynosi 35% (dotyczy obowiązkowego odsetka muzyki 

ukraińskojęzycznej). Wskazane badanie przynosi również informacje na temat poziomu 

poparcia dla tego rodzaju regulacji z uwzględnieniem podziału regionalnego. Zgodnie z nim, 

regulacje określoną w wyżej wskazanym pytaniu popiera 69% mieszkańców zachodniej części 

kraju, 58,9% mieszkańców centrum, 59% mieszkańców północnych regionów, 37,6% 

wschodnich obwodów, 29,9% mieszkańców południowych regionów i 52,7% mieszkańców 

Kijowa. Tego rodzaju regulacji stanowczo nie popiera natomiast: 11,9% mieszkańców zachodu 

kraju, 22% mieszkańców centrum, 14,9% mieszkańców północnych regionów, 47,4% 

mieszkańców wschodu, 64,1% mieszkańców południowych obwodów, 29,6% mieszkańców 

Kijowa. Warto odnotować, że autorzy badań osobno potraktowali regiony wschodnie, a osobno 

Donbas. Zgodnie z rezultatem 27,9% mieszkańców Donbasu miałoby popierać tego rodzaju 

regulacje, natomiast 55,3% mieszkańców tego obszaru miałoby stanowczo sprzeciwiać się tego 

rodzaju zapisom181. 

Wyżej wskazane wyniki badań pozwalają sądzić, że prowadzone na przełomie 

2014/2019 działania ukraińskiego rządu przyczyniły się do wzmocnienia pozycji języka 

ukraińskiego w kraju. Co więcej, tego omawiane działania uznawane są przez większość 

społeczeństwa za korzystne. W efekcie procesu konsolidacji społeczeństwa wokół problemu 

wojny obronnej, wzrostu zainteresowania społeczeństwa w okazywaniu przynależności do 

narodu ukraińskiego oraz dzięki wprowadzeniu norm prawnych stymulujących rozwój 

ukraińskiej kultury popularnej, język ukraiński zaczyna dominować nad rosyjskim w niemalże 

wszystkich aspektach życia społecznego, kulturowego i politycznego.  

Zgodnie z wynikami badań socjologicznych oraz efektem monitoringów społecznych 

podstawnym wydaje się stwierdzenie, że w wyniku wspomnianych procesów zachodzących na 

przełomie 2014-2019 roku język ukraiński zajął pozycje języka rosyjskiego rozumianego jako 

języka centrum oraz grupy dominującej. Oczywistym jest, że na współczesnej Ukrainie nadal 

pozostają regiony, w których to język rosyjski oraz rosyjska przestrzeń społeczno-kulturowa 

będą dla poważnej części mieszkańców stanowić język i kulturę centrum. Można jednak sądzić, 

że przy zachowaniu obecnych tendencji, tego rodzaju regiony również zostaną objęte 

 
181 Становище української мови в Україні, dz. cyt., s.23. 
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ogólnokrajowym trendem. Poważną role w tego rodzaju procesie może odegrać szkolnictwo 

oraz ukraińska kultura popularna, która staje się coraz bardziej konkurencyjna wobec oferty 

płynącej z Federacji Rosyjskiej.  

  

Rys. 4. Grafika – odsetek dzieci uczących się w języku ukraińskim. 

Źródło: Стан української мови. Щорічний моніторинг (…), dz. cyt.  

Odsetek uczniów klas pierwszych uczących się po ukraińsku. Kolejno, wertykalnie: Ukraina, obw. 

rówieński, obw. charkowski, obw. dniepropetrowski, obw. doniecki (szkoły z nieokupowanych obszarów 

obwodu), obw. ługański (szkoły z nieokupowanych obszarów obwodu), obw. charkowski, obw. odeski. 

Proces wzrostu pozycji języka ukraińskiego w kraju nie uszedł uwadze rosyjskich 

decydentów. O wyczuwaniu zagrożenia dla swoich wpływów na Ukrainie świadczyć mogą 

działania środowisk politycznych działających na okupowanych obszarach wschodniej 

Ukrainy. Wspomniane środowiska działające u ścisłej współpracy z Kremlem podejmują 

działania służące wzmocnieniu pozycji języka rosyjskiego w okupowanej części obwodu 

ługańskiego i donieckiego tworząc normy prawne stanowiące poważne wyzwanie dla 

przyszłego procesu reintegracji tych terytoriów z Ukrainą. Za jedno z takich działań można 

uznać likwidację ukraińskojęzycznych szkół na Donbasie czy usunięcie w marcu 2020 roku 

wykładów z języka ukraińskiego w funkcjonującej w okupowanym Ługańsku uczelni 

działającej po nazwą przeniesionego na obszary kontrolowane przez Kijów Uniwersytetu im. 

Wołodymyra Dahla. Warto w tym miejscu podkreślić, że do momentu zajęcia Ługańska przez 

struktury kontrolowane przez Federację Rosyjską, w mieście działały 3 szkoły uczące w języku 
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państwowym – po 2014 roku szkoły te przeszły na język rosyjski182. Nie sposób nie wspomnieć 

również, że do marca 2020 roku język ukraiński i rosyjski oficjalnie posiadały równy status 

języków państwowych na obszarach okupowanego Donbasu. Sytuacja zmieniła się 25 marca 

2020r. kiedy to Leonid Pasicznik (oficjalny lider tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej) oznajmił, 

że język rosyjski głosami członków Rady Najwyższej „ŁRL” uzyskał status jedynego języka 

państwowego183. W tym kontekście decyzja odnosząca się do likwidacji kursów z języka 

ukraińskiego na wspomnianej ługańskiej uczelni stanowiła formę przygotowania uczelni do 

zmian prawnych, które miały wyrugować język ukraiński z życia polityczno-społeczno-

kulturowego obszarów okupowanych. Wyżej wskazane zabiegi wpisują się w kontekst 

szerokorozumianych proces wzmacniania wpływów Rosji na obszarach okupowanego 

Donbasu, co wiąże się z przygotowaniem obszaru do potencjalnego przekazania go Ukrainie w 

oparciu o rozwój procesu mińskiego. Proces wypychania języka ukraińskiego poza granice 

życia społeczno-politycznego, unormowanie prawne statusu języka rosyjskiego jako jedynego 

państwowego oraz paszportyzacja Donbasu (nadawanie obywatelom Ukrainy, którzy 

zamieszkują okupowaną część wschodniej Ukrainy paszportów rosyjskich) służą budowie 

stanu, który uniemożliwi reintegrację kulturową omawianych obszarów z Ukrainą. Zmiany 

prawne dotyczące języka wzmocnią równolegle pozycję Moskwy w przyszłych negocjacjach 

(np. dotyczącą specjalnego statusu dla języka rosyjskiego w wskazanych regionach lub 

autonomii dla obywateli FR zamieszkujących Donbas). 

Podobne działania do prowadzonych przez Rosję na okupowanym Donbasie 

realizowano w kontekście polityki językowej również na okupowanym Krymie. Proces 

usuwania języka ukraińskiego poza margines życia społeczno-politycznego i kulturalno-

religijnego został tam przeprowadzony równie brutalnie przy zastosowaniu prawnych 

obostrzeń oraz przy stosowaniu przemocy (stymulowanie atmosfery strachu oraz skierowanie 

napięć społecznych na osoby identyfikujące się z kulturą ukraińską). Skale zjawiska odnoszącą 

się do deprecjonowania pozycji języka ukraińskiego oddaje trend dotyczący spadkowej ilości 

uczniów uczących się po ukraińsku. Zgodnie z danymi uzyskanymi przez Krymską Grupę ds. 

Praw Człowieka („Кримська правозахистна група”) w 2016 roku ilość uczniów uczących się 

 
182 В окупованому «виші» остаточно скасували українську, https://language-policy.info/2020/03/v-
okupovanomu-vyshi-ostatochno-skasuvaly-ukrajinsku/ (dostęp:01.04.2020).  
183Konto L. Pasicznika na portalu społecznościowym Twitter,  
https://twitter.com/glavalnr/status/1242761343872258048 (dostęp: 01.04.2020). 
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po ukraińsku sięgnęła liczby 371 osób. Warto podkreślić, że w roku 2013 liczba uczniów 

uczących się na Krymie w języku ukraińskim wynosiła 13589 osób184. 

 

Rys. 5. Grafika - Ilość uczniów uczących się w danym języku.  

Źródło: Ситуация с доступом к образованию на родном языке в Крыму, 

https://crimeahrg.org/ru/situatsiya-s-dostupom-k-obrazovaniyu-na-rodnom-yazyike-v-kryimu/ (dostęp 

01.04.2020). 

Kolor zielony: język krymsko-tatarski, kolor żółty: język ukraiński, kolor czerwony: język 

rosyjski. Źródło Krymska Grupa ds. Praw Człowieka. 

Powyższe dane możemy uzupełnić o informacje przedstawione przez Misję ONZ, która 

zajmuje się prowadzeniem monitoringu z zakresu ochrony praw człowieka na Ukrainie. 

Zgodnie rezultatami jej prac w roku szkolnym 2017/2018 na Krymie, po ukraińsku uczy się 

jedynie 318 uczniów. W swoim raporcie przedstawiciele Misji podkreślają ponadto, że języka 

ukraińskiego w ramach przedmiotu lub dodatkowego kursu w roku szkolnym 2017/2018 uczy 

się jedynie ok. 6400 uczniów. Warto podkreślić, że w roku szkolnym 2016/2017 języka 

ukraińskiego jako dodatkowego przedmiotu uczyło się 12 892 osób. W raporcie zaznacza się 

również, że w liczba osób uczących się w języku krymsko-tatarskim utrzymuje się na 

podobnym poziomie – 5 600 uczniów185.  

 
184В Крыму количество украинских классов сократилось в 31 раз за два года, — инфографика, 
https://crimeahrg.org/ru/v-kryimu-kolichestvo-ukrainskih-klassov-sokratilos-v-31-raz-za-dva-goda-infografika/, 
(dostęp 01.04.2020). 
185 В окупованому Криму на 97% скоротилася кількість учнів, які навчаються українською мовою, 
https://language-policy.info/2018/03/v-okupovanomu-krymu-na-97-skorotylasya-kilkist-uchniv-yaki-
navchayutsya-ukrajinskoyu-movoyu/ (dostęp: 01.12.2018). 
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Wskazane w niniejszym podrozdziale dane dowodzą poważnemu wzmocnieniu się 

pozycji języka ukraińskiego w kraju na przełomie 2014/2020 roku. Pozycja języka 

ukraińskiego nie jest jednak dominującą we wszystkich sferach życia społecznego. Język 

rosyjski nadal posiada silną pozycję w mediach (telewizja) czy ukraińskim segmencie Internetu. 

Zupełnie inna jest pozycja języka ukraińskiego na obszarach zajętych przez Federację Rosyjska 

po 2014 roku. W efekcie prowadzenia działań służących ograniczeniu ilości szkół, likwidacji 

ukraińskojęzycznych mediów i ośrodków kulturalnych oraz przez zastosowanie przemocy 

wobec przedstawicieli ukraińskiego życia kulturalnego i politycznego, język ukraiński został 

wyrugowany poza przestrzeń publiczną.  

  

2.3. Sytuacja konfesyjna na współczesnej Ukrainie 

Upadek Związku Sowieckiego umożliwił gwałtowny rozwój życia religijnego na 

ziemiach ukraińskich. Ukraina jako państwo demokratyczne, w przeciwieństwie do ZSRS nie 

zabraniała i niezabrania praktyk religijnych oraz nieoficjalnie nie wspierał żadnej z konfesji. 

Wolność religijna spowodowała rozrost od wieków działających na ziemiach ukraińskich 

wspólnot prawosławnych, katolickich, muzułmańskich czy żydowskich. Wpłynęła również na 

rozwój szeregu wspólnot protestanckich, a także innych związków wyznaniowych. Zgodnie z 

oficjalnymi danymi publikowanymi przed 2014 rokiem, dominującymi religiami na Ukrainie 

były: Ukraińska Cerkiew Prawosławna (Patriarchatu Moskiewskiego) - 12340 parafii, oraz 

9922 kapłanów (dalej UCP PM), Ukraińska Cerkiew Prawosławna (Patriarchatu Kijowskiego) 

- 4482 parafii, 3088 kapłanów (dalej USP PK), Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew 

Prawosławna - 1208 parafii, 730 kapłanów (dalej UACP), Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka 

- 3700 parafii, 2545 kapłanów (dalej UCGK), Kościół Rzymskokatolicki - 918 parafii, 608 

kapłanów, Związek Baptystów - 2574 wspólnot, 608 kapłanów, Zbór Ewangelicki - 1660 

wspólnot, 2352 kapłanów, Zbór Adwentystów Dnia Siódmego - 1062 wspólnoty, 1018 

kapłanów, Świadkowie Jehowy - 1096 wspólnot, 1902 kierowników duchowych, Islam - 1207 

wspólnot, 544 kapłanów, Judaizm - 279 wspólnot, 172 kapłanów (dane odnoszą się do stanu z 

2011 roku)186. Zgodnie z danymi socjologicznymi odnoszącymi się do 2009 i 2013 roku, 

procentowy udział wierzących obywateli Ukrainy stwierdzających, iż należą do określonej 

konfesji wyglądał następująco: 40,8% wiernych UPC PM (2009r.), 44,7% wiernych UPC PM 

 
186 Религия в Украине: цифры и факты, https://religions.unian.net/state/648249-religiya-v-ukraine-tsifryi-i-
faktyi.html, (dostęp: 01.05.2020). 
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(2013r.), 27,5 % wiernych UCP PK (2009r.), 26,1% wiernych UCP PK (2013r.), 17% wiernych 

UCGK (2009r.), 16,4% wiernych UCGK (2013r.), 2,3% wiernych UACP (2009r.), 4,7% 

wiernych UACP (2013r.)187. Warto w tym miejscu ukazać ponadto preferencje konfesyjne 

Ukraińców zestawiając je z zamieszkiwanymi przez nich regionami kraju. Zgodnie z wynikami 

badań wierni Ukraińskiej Cerkwii Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego dominowali w 

południowym (obwód odeski, Autonomiczna Republika Krymu oraz m. Sewastopol) oraz 

wschodnim obszarze kraju (obwód ługański, doniecki oraz dniepropetrowski). W pozostałych 

dwóch obwodach, które zalicza się do południowego obszaru kraju (obwód chersoński oraz 

mikołajowski) panowała względna równowaga (lekko przechylająca się na korzyść 

Patriarchatu Moskiewskiego) pomiędzy UCP PK, a UCP PM. Ukraińscy utożsamiający się z 

Ukraińską Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Kijowskiego dominowali natomiast w szeregu 

regionów Ukrainy centralnej (obwód żytomierski, kijowski, czerkaski, kirowogradzki, 

połtawski). Patriarchat Kijowski dominował ponadto w obwodzie charkowskim (region 

wschodni) oraz obwodzie zaporoskim (region południowy). W pozostałej części Ukrainy 

centralnej (obwód chmielnicki, winnicki, sumski, czernihowski) istniał stan równowagi 

pomiędzy zwolennikami UCP PK i UCP PM. Wierni Cerkwii Greckokatolickiej dominują 

natomiast w południowym regionie Ukrainy zachodniej (obwód Lwowski, Tarnopolski, Iwano-

Frankowski, Zakarpacki). W północnym regionie Ukrainy zachodniej panowała natomiast, 

zgodnie ze stanem sprzed nadania Tomosu ukraińskiej cerkwi prawosławnej równowaga po 

między UCP PM i UCP PK (obwód wołyński i rówieński)188.  

 
187Релігійна палітра України, http://tyzhden.ua/Society/107903, (dostęp: 01.05.2020).  
188Дністрянський, Етнографія України (…), dz. cyt., s.84. 
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Rys. 6.       Grafika - Struktura konfesyjna z uwzględnieniem podziału administracyjnego kraju. 

Źródło: Релігійна палітра України, http://tyzhden.ua/Society/107903 (dostęp:01.05.2020). 

Kolor żółty- przewaga zwolenników Ukraińskiej Cerkwii Greckokatolickiej. 

Kolor zielony – przewaga zwolenników Ukraińskiej Cerkwii Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego. 

Kolor błękitny – porównywalna ilość zwolenników UCP PK i UCK PM. 

Kolor czerwony – przewaga zwolenników Ukraińskiej Cerkwii Prawosławnej Patriarchatu 

Moskiewskiego.  

  

Dokładna ilość osób deklarujących przynależność do funkcjonujących na Ukrainie 

konfesji dominujących oraz związków wyznaniowych jest trudna do ustalenia. Jednym z 

powodów jest zaistniały po 2014 roku proces niezadeklarowanej oficjalnie zmiany konfesji 

polegającej na rezygnacji z uczestnictwa w praktykach religijnych w świątyniach Ukraińskiej 

Prawosławnej Cerkwii Patriarchatu Moskiewskiego, a uczestnictwo w liturgiach najczęściej 

prowadzonych przez kapłanów Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwii Patriarchatu Kijowskiego. 

Proces ten (odnoszący się do okresu pomiędzy 2014-2019r.) wydaje się być bezpośrednim 

efektem działań szeregu biskupów oraz kapłanów Patriarchatu Moskiewskiego, które w opinii 

publicznej uchodzą za antyukraińskie. W wyniku niejednokrotnie prorosyjskiej i 

antyukraińskiej postawy kleru prawosławnego (Patriarchat Moskiewski), powiązań liderów 
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moskiewskiego prawosławia z Kremlem oraz nieoficjalnego wspierania przez władzę Ukrainy 

Patriarchatu Kijowskiego (dotyczy okresu po 2014 roku – w okresie wcześniejszym wspierana 

była UCP PM), UCP PK wzmacniała swoją pozycję kosztem UCP PM. O deprecjacji pozycji 

UCP Patriarchatu Moskiewskiego świadczą m. in. badania pracowników kijowskiego Instytutu 

Filozofii im. H. Skoworody (Państwowa Akademia Nauki Ukrainy), zgodnie z którymi 29% 

Ukraińców uważa, że ukraińskie prawosławie powinno koncentrować się wokół UCP PK 

(dotyczy stanu z stycznia 2018 roku). W 2010 roku liczba osób podzielających ten pogląd lekko 

przekraczała 16%189. O zaistniałej tendencji świadczyć może ponadto raport Departamentu ds. 

Narodowości i Religii zestawiający ilość parafii i wspólnot religijnych zarejestrowanych na 

Ukrainie (stan z dnia 1.01.2018). Zgodnie z raportem – Ukraińska Cerkiew Prawosławna 

Patriarchatu Moskiewskiego posiadała wówczas na Ukrainie 12348 zarejestrowanych parafii i 

10424 kapłanów, Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego - 5167 parafii, 

3640 kapłanów, Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna - 1167 parafii, 693 kapłanów, 

Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka – 3433 parafii, 2713 kapłanów, Kościół Rzymskokatolicki 

– 937 parafii, 608 kapłanów190. Porównując raport Departamentu ds. Narodowości i Religii z 

01.01.2012 oraz 01.01.2018 roku możemy zaobserwować rozrost Ukraińskiej Cerkwii 

Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego – w przeciągu sześciu lat wzrost o 685 parafii oraz 552 

kapłanów. Warto zaznaczyć, że w tym samym okresie Ukraińska Cerkiew Prawosławna 

Patriarchatu Moskiewskiego zyskała jedynie 8 parafii, przy czym wzrost liczby kapłanów 

sięgnął sumy 502 osób. Relatywna stagnacja dotycząca pozyskiwania wspólnot parafialnych 

przez Patriarchat Moskiewski w porównaniu do poważnego wzrostu ilości nowopowstałych 

wspólnot przynależnych do Patriarchatu Kijowskiego również może świadczyć o wzroście 

znaczenia UCP PK, która aspirowała (do 2019 roku) do miana „prawdziwej” Cerkwii 

ukraińskiej zrzeszającej największą ilość wierzących obywateli państwa.  

Na zasadniczą zmianę w sytuacji konfesyjnej kraju wpłynął fakt otrzymania przez 

ukraińską cerkiew prawosławną Tomosu od Patriarchy Konstantynopolitańskiego Bartłomieja 

(utworzenie Cerkwii Prawosławnej Ukrainy – autokefalicznej, uznanej przez Bartłomieja I i 

Synod za kanoniczną strukturę religijną pozostającą w łączności duchowej z Patriarchą 

konstantynopolitańskim. Warto zaznaczyć, że otrzymanie autokefalii wiązało się z uznaniem 

przez światową wspólnotę prawosławną autonomii ukraińskiej Cerkwi (wyjście obszarów 

 
189 Прихильників РПЦ в Україні за 7 років поменшало майже втричі, https://www.ukrinform.ua/rubric-
society/2379781-prihilnikiv-rpc-v-ukraini-za-7-rokiv-pomensalo-majze-vtrici.html, (dostęp 07.05.2018). 
190 Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2018 р.), 
https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2018/70440/, (dostęp 07.05.2018). 



92 
 

Ukrainy spod jurysdykcji Moskwy – UCP PK nie był uznawany przez wspólnotę prawosławną 

za Cerkiew kanoniczną) oraz stanowiło platformę mogącą posłużyć zjednoczeniu wszystkich 

wspólnot prawosławnych w kraju. Pierwsze oficjalne kroki służące zjednoczeniu struktur 

prawosławnych oraz utworzeniu wyłączonej spod wpływów Moskwy Cerkwii Prawosławnej 

zostały podjęte przez Radę Najwyższą Ukrainy w roku 2016. W dniu 16.06.2016 Rada 

Najwyższa pod przewodnictwem Andrija Parubija wystosowała oficjalne pismo skierowane do 

„Jego Świątobliwości Archiepiskopa Konstantynopola i Nowego Rzymu Bartłomieja I”.  

W piśmie skierowanym do Patriarchy strona ukraińska nie tylko odwołała się do historii swojej 

Cerkwii dowodząc jej przynależności kanonicznej do Patriarchatu Konstantynopolitańskiego 

(powołując się na Metropolię Kijowską, która w 1686r. została podporządkowana 

Patriarchatowi Moskiewskiemu w sposób niezgodny z kanonem), ale również odwoływała się 

do przypadków uregulowania życia cerkiewnego w XX wieku w krajach takich jak Czechy, 

Słowacja, Bułgaria czy Estonia. W tekście podkreślono ponadto fakt prowadzenia wojny 

obronnej przeciwko agresji ze strony Federacji Rosyjskiej, co neguje możliwość uregulowania 

kryzysu religijnego w kraju znajdując się pod jurysdykcją cerkiewną Moskwy. Strona 

ukraińska otwarcie wyraziła chęć przejścia pod jurysdykcję Konstantynopola zakładając, że 

pomoże to w uregulowaniu kryzysu religijnego: „Mamy szczerą nadzieję, że dzięki 

uczestnictwu Waszej Świątobliwości w rozwiązaniu kryzysu cerkiewnego i utworzeniu w 

przyszłości Zjednoczonej Cerkwii na Ukrainie, w przyszłości pomiędzy Kijowem i 

Konstantynopolem zostaną nawiązane wyjątkowe stosunki, które pozwolą przezwyciężyć 

wiele negatywnych tendencji dotyczących współczesnego życia Prawosławia”191. Podczas 

wizyty A. Parubija w Istambule (listopad 2016) Patriarcha Bartłomiej wyraził się pozytywnie 

na temat otrzymanego pisma. Była to ważny gest, który pozwalał stronie ukraińskiej wierzyć 

w pozytywne zakończenie procesu. Kolejną ważną wizytą był wyjazd Petra Poroszenki do 

Istambułu w kwietniu 2018 roku, gdzie spotkał się on z Patriarchą oraz członkami Synodu.    

Osiem dni po przyjeździe ze spotkania z Patriarchą, w dniu 17.04.2018 P. Poroszenko 

oficjalnie poinformował przedstawicieli wszystkich obecnych w Radzie Najwyższej sił 

politycznych o podjęciu wraz z przedstawicielami UCP PK, UACP oraz częścią hierarchów 

UCP PM decyzji o oficjalnym poproszeniu Patriarchy Konstantynopola o nadanie ukraińskiej 

Cerkwii autokefalii – prezydent zwrócił się ponadto do Rady Najwyższej o poparcie 

 
191 Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя 
і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1422-19, (dostęp: 01.04.2020). 
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inicjatywy192. W dniu 19.04.2018 przeprowadzono głosowanie, w którym ideę tę poparła 

większość deputowanych (niemalże ze wszystkich frakcji obecnych w Radzie Najwyższej). 

Dnia 20.04.2018 do Patriarchy Bartłomieja udał się zastępca kierownika Administracji 

Prezydenta, Rostysław Pawlenko, który przekazał oficjalną prośbę o nadanie Tomosu. W dniu 

22.04.2018 w efekcie obrad Synodu, strona ukraińska otrzymała odpowiedź, zgodnie z którą 

Konstantynopol podejmie odpowiednie kroki w celu otwarcia procesu nadania ukraińskiej 

Cerkwii autokefalii. Reakcja Konstantynopola wywołała negatywną reakcję UCP Patriarchatu 

Moskiewskiego, który kilka dni później rozpoczął m. in. akcje zbierania podpisów pod 

wnioskami skierowanymi na adres Patriarchy, które miały wyrażać sprzeciw wobec „wtrącania 

się państwa w sprawy religijne” oraz przeciwstawiać się „tworzeniu rozłamu pod pozorem 

utworzenia autokefalicznej Cerkwii”193. Sukces starań strony ukraińskiej wywołał nie tylko 

reakcję struktur UCP PM, ale również polityków i służb Federacji Rosyjskiej. Strona rosyjska 

nie tylko rozpoczęła szeroką kampanię dezinformacyjną służącą dezintegracji ukraińskiego 

społeczeństwa oraz stymulowaniu napięć religijnych, ale poprzez swoje kanały dyplomatyczne 

oraz nieoficjalne wpływała na decyzje innych Cerkwii autokefalicznych (m. in. serbskiej czy 

polskiej), starając się nakłaniać je do blokowania procesu oraz do nieuznawania Prawosławnej 

Cerkwii Ukrainy (autokefalicznej) po nadaniu jej Tomosu. Mimo wszelkich przeszkód Ukraina 

otrzymała swoją autokefaliczną Cerkiew – w dniu 09.01.2019 członkowie Synodu Patriarchatu 

Konstantynopolitańskiego złożyli swoje podpisy pod Tomosem stanowiącym akt nadania 

autokefalii. Warto w tym miejscu, jednakże zaznaczyć, że nie później niż w listopadzie 2018r. 

Konstantynopol podjął ostateczną decyzję co do nadania ukraińskiej Cerkwii autokefalii (w 

listopadzie Synod w Konstantynopolu określił projekt tekstu Tomosu). Należy, poza tym 

podkreślić, że ważnym momentem procesu był również Sobór Zjednoczeniowy (Kijów – 

15.12.2018) w efekcie, którego określono m. in. nazewnictwo struktury cerkiewnej 

(Prawosławna Cerkiew Ukrainy) oraz wybrano jej lidera, a także oficjalny tytuł (Metropolita 

Kijowski i całej Ukrainy – Epifaniusz). W efekcie Soboru Zjednoczeniowego, Prawosławna 

Cerkiew Ukrainy powstała w oparciu o struktury UCP Patriarchatu Kijowskiego oraz 

Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwii Prawosławnej (W Soborze udział wzięło jedynie dwóch 

reprezentantów UCP Patriarchatu Moskiewskiego). Dzięki przeprowadzeniu Soboru 

Zjednoczeniowego oraz nadaniu Tomosu, na Ukrainie zaczęła funkcjonować Prawosławna 

 
192Хронологія надання Томосу про автокефалію Православній церкві України,  
http://www.golos.com.ua/article/314091, (dostęp. 01.04.2020). 
193 УПЦ (МП) просить парафіян писати скарги Варфоломію проти автокефалії, 
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/uoc/70967/, (dostęp: 01.04.2020). 
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Cerkiew Ukrainy (PCU). Z powodu nieprzyłączenia się UCP PM do procesu zjednoczeniowego 

równolegle do PCU na Ukrainie nadal funkcjonuje Kijowska Metropolia Ukraińskiej 

Prawosławnej Cerkwi, najczęściej określana mianem Ukraińska Prawosławna Cerkiew 

(Patriarchat Moskiewski – to jest, UCP PM). Dla struktur państwa ukraińskiego poważnym 

problemem pozostała kwestia wpłynięcia na strukturę religijną znajdującą się de facto pod 

jurysdykcją Moskwy (UCP PM), aby ta zmieniła nazwę na taką, która będzie odzwierciedlać 

jej podległość wobec struktur religijnych państwa, które w 2014 roku zaatakowało Ukrainę. 

Zgodnie z ukraińską ustawą nr. 5409, która nabrała prawomocności w grudniu 2018 roku 

(Projekt ustawy o zmianach w ustawie „O wolności sumienia i organizacji religijnych, 

dotyczącej nazewnictwa organizacji religijnych wchodzących w skład struktur organizacji 

religijnej, której centrum zarządzania znajduje się poza granicami Ukrainy, w państwie 

uznanym przez prawodawstwo Ukrainy za stronę prowadzącą agresywne działania militarne 

przeciwko Ukrainie i / lub tymczasowo okupujące część terytorium Ukrainy”), UCP PM 

powinna zmienić swoją nazwę, tak aby w jasny sposób wskazać na swoją przynależność do 

rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej. Tematyka związana z próbą wpłynięcia na UCP PM, aby ta 

zmieniła swoją nazwę zgodnie z normami prawnymi wywołała poważne emocje w części 

społeczeństwa oraz posłużyła do przeprowadzenia kampanii dezinformacyjnej deprecjonującej 

wizerunek rządu Ukrainy. Aktywną rolę w tym procesie odegrali m. in. przedstawiciele 

prorosyjskich partii politycznych, którzy we wcześniejszym okresie lobbowali na rzez 

zablokowania procesu nadania autokefalii – m. in. Wadym Nowynskyj (deputowany z ramienia 

„Partii Regionów” oraz prorosyjskiego „Bloku Opozycyjnego”), który wyjeżdżał na rozmowy 

do Istambułu oraz Warszawy starając się wpłynąć na zablokowanie inicjatywy Kijowa i 

Bartłomieja I m.in. przez polską cerkiew prawosławną194. Problematyka zmiany nazewnictwa 

przez UCP PM stanowi zagadnienie na tyle newralgiczne dla części ukraińskiego 

społeczeństwa (znajdującego się m. in. pod wpływem rosyjskich ośrodków wpływu – m. in. 

samej UCP PM, której hierarchowie i kapłani prowadzą aktywną działalność prorosyjską 

chociażby w aspekcie dezinformacji), że wątpliwym jest, aby strukturom państwa w 

najbliższych latach udało się wymusić podporządkowanie się wspomnianej ustawie.  

Powstanie Prawosławnej Cerkwii Ukrainy na bazie połączenia UCP PK i UACP 

pozwoliło na uzyskanie poważnej liczby parafii oraz przejęcie budynków cerkiewnych (w tym 

 
194Новинський їздив до Варшави, де переконував не підтримувати автокефалію для української церкви, 
- ЗМІ 
,https://espreso.tv/news/2018/05/06/novynskyy_yizdyv_do_varshavy_de_perekonuvav_ne_pidtrymuvaty_avt
okefaliyu_dlya_ukrayinskoyi_cerkvy_zmi, (dostęp: 01.04.2020). 
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kluczowych miejsc kultu takich jak Sobór Św. Michała w Kijowie) umożliwiając realne 

konkurowanie z UCP PM o miano najliczniejszej wspólnoty religijnej w kraju. Dokładne dane 

dotyczące realnej ilości wiernych identyfikujących się z oboma wspólnotami religijnymi jest 

trudne do pozyskania. Warto zaznaczyć, że w wyniku powstania zjednoczonej ukraińskiej 

Cerkwii autokefalicznej doszło do masowego przejścia wspólnot parafialnych z UCP 

Patriarchatu Moskiewskiego do Cerkwii autokefalicznej. Co prawda proces ten szczególnie 

intensywnie przebiegał na w okresie grudnia-kwietnia 2019 (do PCU z UCP PM przeszło około 

530 parafii) dając PCU siły dla dalszego rozwoju, lecz w okresie późniejszym proces ten 

niemalże się zatrzymał (co miesiąc do PCU w skali roku 2020 przechodziło od 1 do 7 parafii). 

Warto zaznaczyć również, że najwięcej wiernych UCP PM straciła na Wołyniu i w pozostałych 

częściach zachodniej Ukrainy z obwodem chmielnickim i żytomierskim włącznie. Nie oznacza 

to jednak, że przejścia dotyczyły wyłącznie zachodniej części kraju. Sam proces przyłączania 

się wspólnot prawosławnych znajdujących się w jurysdykcji patriarchatu moskiewskiego 

niejednokrotnie przebiegał w sposób kontrowersyjny. Najczęściej był on jednak wynikiem 

wyboru większości parafian, którzy podejmowali taką decyzję wraz z danym kapłanem. 

Dochodziło jednak do przypadków, kiedy zdanie wspólnoty lokalnej i kapłana nie pokrywały 

się (m. in. parafia w m. Kopytiw, gdzie w wyniku głosowania większość parafian opowiedziała 

się po stronie przyłączenia się do PCU – kapłan stojący po stronie UCP PM został wygnany 

przez mieszkańców)195. Proces konwersji wspólnot religijnych na Ukrainie najpewniej będzie 

trwał latami lub dziesięcioleciami. Dostrzegalna jest jednak powolna, lecz stała tendencja 

przechodzenia wspólnot UCP PM do PCU. Warto ponadto podkreślić, że Prawosławna 

Cerkiew Ukrainy posiada pewne nieformalne wsparcie otrzymywane ze strony władzy 

centralnej. Mimo tego, że prezydentem Ukrainy nie został ponownie wybrany P. Poroszenko 

(inicjujący proces nadania autokefalii oraz wykorzystujący tę tematykę na potrzeby kampanii 

wyborczej – hasło wyborcze: „Armia, Język, Wiara”), nowy lider Ukrainy, W. Zełenski nie 

dąży do odrzucenia wizerunku Prawosławnej Cerkwii Ukrainy (autokefalicznej) rozumianej 

jako cerkiew narodowa. PCU aktywnie przedstawiana jest jako Cerkiew dla wszystkich 

prawosławnych Ukraińców, co ma na celu wykorzystanie tej organizacji w procesie 

stymulowania spójności społecznej. Tego rodzaju wizerunek PCU nie odpowiada UCP PM, 

która nadal aktywnie przedstawia PCU jako strukturę polityczną, która została utworzona z 

inicjatywy P. Poroszenki oraz „opętanego przez diabła” Patriarchę Bartłomieja I (narracja - 

 
195На Рівненщині після конфлікту парафіяни вигнали з церкви священика УПЦ (МП), 
https://zaxid.net/na_rivnenshhini_pislya_konfliktu_parafiyani_vignali_z_tserkvi_svyashhenika_upts_mp_n147
9516, (dostęp: 01.04.2020). 
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Patriarcha doprowadził do rozłamu w Cerkwii Jezusa Chrystusa, gdyż zaprzedał się diabłu, 

który utożsamiany jest z USA)196. Warto, jednakże zaznaczyć, że struktury państwa 

ukraińskiego choć udzielają nieoficjalnie PCU wsparcia, nie deprecjonują wizerunku UCP PM. 

Poważnym czynnikiem wspierającym pozytywny obraz UCP PM jest natomiast działalność 

prorosyjskich i eurosceptycznych sił politycznych, których kluczowe postacie aktywnie 

włączają tematykę rzekomego prześladowania UCP PM przez kijowskie władze do swojej 

agendy politycznej. 

 

Rys. 7. Mapa – wspólnoty parafialne. 

Źródło: Від УПЦ (МП) до ПЦУ: Інтерактивна карта переходів, 

https://risu.org.ua/ua/index/exclusive/review/74069/, (dostęp: 01.04.2020). 

Jedna z interaktywnych platform ukazujących bieżący stan dotyczący ilości przejść wspólnot religijnych 

spod jurysdykcji UCP PM do PCU – stan z kwietnia 2020 roku. 

Interesującym dla całości procesu jest ponadto stanowisko ukraińskiego Kościoła 

Greckokatolickiego, który przez długi okres pozycjonował się na „prawdziwie” ukraińską 

narodową strukturę religijną. W obliczu pojawienia się silnej struktury prawosławnej, która 

posiada cechy Cerkwii narodowej pozycja Kościoła Greckokatolickiego uległa osłabieniu, 

czemu hierarchowie Kościoła Greckokatolickiego starają się zapobiegać.  

 
196Митрополит Дабробосанский Хризостом: Константинопольский Патриарх и его Синод скроили 
раскольническо-сектантский макет, названный ими «церковью», 
https://mospat.ru/ru/2019/01/07/news168716/, (dostęp:01.04.2020). 
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Roz. 3. Ukraiński tygiel kulturowy i jego geneza 

 

3.1. Działania władz Rosji Carskiej na obszarze Ukrainy. 

 

W wyniku postępującej ekspansji Imperium Rosyjskiego na kierunku południowym i 

południowo-zachodnim na przełomie XVII i XVIII wieku, w granicach państwa rosyjskiego 

stopniowo znalazła się niemalże cała współczesna Ukraina (poza ziemiami określonymi przez 

władze austriackie jako Galicja, oraz poza Bukowiną i Zakarpaciem). Upadek I RP oraz 

początkowe przejęcie kontroli nad Ukrainą lewobrzeżną pozwoliło Rosjanom na aktywizację 

na kierunku czarnomorskim. W wyniku przejęcia kontroli nad terenami Siczy Zaporoskiej oraz 

Ukrainy Słobodzkiej Rosja uzyskała bezpośrednią granicę z Chanatem Krymskim, który 

stanowił strefę wpływu politycznego Imperium Osmańskiego. Fakt ten stymulował rosyjskich 

władców do wzmagania kolonizacji i wzmacniania militarnego ziem południowo-wschodniej 

Ukrainy w celu zapobiegania wyprawom tatarskim na obszary kontrolowane przez rosyjskich 

władców. Początkowy proces o charakterze defensywnym w niedługim czasie zamienił się w 

działania służące zamiarom ofensywnym. W efekcie szeregu konfliktów militarnych (m. in. 

wojny rosyjsko-tureckiej 1735-1739) Rosja podporządkowała sobie Chanat Krymski, który 

ostatecznie został zaanektowany przez państwo rosyjskie w 1783r. Ostatecznie w efekcie 

rozbiorów I Rzeczypospolitej oraz dzięki podbojowi Chanatu Krymskiego Rosja przejęła pełną 

kontrolę nad obszarem południowej i wschodniej Ukrainy. 

Po włączeniu w skład Rosji ziem lewobrzeżnej Ukrainy (1667 rok - pokój w 

Andruszowie) utrwalony został podział tych obszarów na Hetmanat, Sicz Zaporoską oraz 

Ukrainę Słobodzką. Dwa z ostatnich obszarów odgrywać miały poważną rolę w strategii 

zabezpieczenia obszarów Rosji przed ekspansją Chanatu Krymskiego oraz Turcji. 

Odziedziczony po Rzeczypospolitej system społeczny Siczy Zaporoskiej zamieszkiwanej przez 

ludność wprawioną w bojach przeciwko Tatarom (wraz z przystosowaną do tego rodzaju 

działań infrastrukturą – ufortyfikowane osady) pozwalał na utrzymywanie kontroli nad 

regionami naddnieprzańskimi. Tereny, które określano mianem Ukrainy Słobodzkiej musiano 

natomiast stopniowo przystosować do zabezpieczania południowej flanki Rosji przed 

pochodami Tatarów na istniejące już na miejscu ośrodki miejskie i gospodarcze (np. osiedla 

zajmujące się wydobyciem soli stworzone przez ludność ukraińską na obszarach dzisiejszego 

obw. donieckiego). W celu przygotowania obszaru do odpierania pochodów tatarskich, w latach 

80 XVII wieku Ukrainę Słobodzką podzielono na pięć tzw. pułków kozackich: sumski, 
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charkowski, ochtyrski, izjumski, ostrogski. Jednym z kluczowych problemów dla 

funkcjonowania regionu był niewielki stopień zaludnienia, co uniemożliwiało nie tylko 

formowanie odpowiednich jednostek militarnych, ale również blokowało możliwość rozwoju 

ekonomicznego regionu. Problem ten dostrzegały ówczesne władze centralne, które na wiele 

sposób stymulowały fale kolonizacyjne zmierzające na Ukrainę Słobodzką – podobny 

mechanizm został zastosowany później na obszarach podbitego Chanatu Krymskiego. 

Do pierwszych fal migracji, na obszary współczesnego obwodu charkowskiego, 

ługańskiego i donieckiego, które odbywały się za zgodą strony moskiewskiej dochodziło już w 

latach 60-ych XVII wieku. W wspomnianym okresie na tereny Ukrainy Słobodzkiej wysyłano 

(przy zgodzie władz rosyjskich) przesiedleńców m. in. z obszarów kontrolowanych przez 

Rosjan do lat 50-tych XVII wieku. Wiemy m. in. o zwróceniu się wojewody woroneskiego do 

cara z prośbą o pozwolenie na zasiedlenie 757 osób, które przybyły do miasta w 1660 roku. W 

odpowiedzi, wojewoda otrzymał nakaz odesłania ich do miasta Tor leżącego nad rzeką Torec 

(dzisiejszy Słowiańsk). Celem misji kolonizacyjnej, której przewodniczył bojar Biełgorodzki 

S. Koszeliew było zapewnienie odpowiedniej ochrony pracującej w Torze ludności zajmującej 

się wydobyciem i warzeniem soli. Misja nie przyniosła jednak skutku, gdyż zanim bojar 

odpowiedzialny za budowę nowego miasta zdecydował o odpowiednim miejscu lokacji, 

kolonizatorzy zdążyli opuścić region 197. Pierwsza udana misja, która zakończyła się budową 

nowego miasta o charakterze obronnym zakończyła się w 1663 (miasto Majaki nad rzeką 

Siewierski Doniec). W tym samym okresie władze carskie zdecydowały się na wysłanie 

kolejnej misji kolonizatorskiej do miasta Tor, która miała na celu wzniesienie 

ufortyfikowanego miasteczka. W tym celu wysłano do regionu granicznego z ówczesnym 

Chanatem Krymskim (granica przebiegała m. in. w oparciu o rzekę Doniec) kolonizatorów z 

ziemi charkowskiej198. W trakcie kolejnych lat dochodziło do kolejnych misji kolonizatorskich 

służących wzmocnieniu systemu obrony regionu (budowa wałów i wież) oraz rozwojowi 

przemysłu solnego. W oparciu o założenia obronne na przełomie lat 70 i 80 XVII wieku 

rozpoczęto poważne przedsięwzięcia o charakterze defensywnym takie jak budowa tzw. 

izjumskiej linii. Budowa obszaru mogącego chronić południe kraju przed najazdami tatarskimi 

stymulowała władze carskie do odsyłania na wspomniane obszary nie tylko kolonizatorów z 

ziem rosyjskich, lecz przede wszystkim osoby zamieszkujące ziemie charkowską i ludność 

przybywającą na obszary podbite przez Rosję carską m. in. z Ukrainy prawobrzeżnej (ludność 

 
197Пірко В. О. Заселення Донеччини у ХVІ-ХVІІІ ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел), 
Донецьк, 2003, s. 23. 
198Tamże, s. 24. 
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obawiająca się represji ze strony lokalnych przedstawicieli władz polskich po udziale m. in. w 

powstaniach kozackich). W efekcie wspomnianego procesu obszar niemalże niezaludniony w 

okresie połowy XVI wieku posiadał kilka relatywnie prężnie rozwijających się ośrodków 

miejskich takich jak Izjum, Tor czy Majaki. Warto jednak podkreślić, że proces kolonizacyjny 

przebiegał powoli i problematycznie, co wynikało z intensyfikacji pochodów tatarskich na 

wspomniane tereny. Intensyfikacja pochodów tatarskich częściowo powodowana była 

pojawieniem się na nim większej ilości osób oraz dóbr. Skalę procesu stymulowania wzrostu 

ilości mieszkańców w południowej części Ukrainy Słobodzkiej (linia Dońca) odzwierciedlają 

w pewnym stopniu dane odnoszące się do ilości żołnierzy wydelegowanych do obrony 

wspomnianego obszaru. Zgodnie z zapisami z roku 1690, kozactwo pułków służących na 

kolonizowanym obszarze znajdującym się na południowym skraju Ukrainy Słobodzkiej liczyło 

2560 osób, przy czym w samym mieście Majaki stacjonowało 222 uzbrojonych mężczyzn199. 

Dostępne na miejscu jednostki nie wystarczały, jednakże dla pełnej obrony regionu przed 

atakami co potwierdzają listy mieszkańców do władz centralnych oraz dane dotyczące ilości 

porwanych przez Tatarów osób – np. w 1683r. podczas sianokosów Tatarzy porwali 15 

mieszkańców Toru i 2 os trudniące się warzeniem soli z Myrhoroda. Tego rodzaju przypadki 

stymulowały władze carskie do wysyłania na ziemie południowej Ukrainy Słobodzkiej 

kozaków z Zaporoża200. Jednym z kluczowych momentów dla procesu zaludniania tych ziem 

stało się zajęcie przez wojska rosyjskie miasta Azow nad Morzem Azowskim. Tego rodzaju 

sukces zahamował zapędy Tatarów i odsunął częściowo niebezpieczeństwo. Okres pierwszych 

dwóch dziesięcioleci XVIII wieku przejawił się kolejną fazą przesiedleń. Tym razem 

mieszkańcy kolonizowanych obszarów znajdujących się na południe od Ukrainy Słobodzkiej 

zostali zmuszeni do zaludniania obszarów tzw. Przyazowia. Tego rodzaju działania 

zaowocowały przesunięciem ludności ukraińskiej, która stanowiła większość mieszkańców 

południa Ukrainy Słobodzkiej (wcześniejsi kolonizatorzy z prawobrzeżnej i lewobrzeżnej 

Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem ludności z ziemi charkowskiej) na obszary 

znajdujące się na wschodnim wybrzeżu morza Azowskiego (dzisiejsze obszary Federacji 

Rosyjskiej). Okres lat 20 i 30 XVIII wieku przejawił się więc masowym odpływem ludności z 

Ukrainy Słobodzkiej na obszary Przyazowia. Skala zjawiska była na tyle niepokojąca, że 

władze carskie zdecydowały się na wydanie w roku 1736 ukazu, na mocy którego, zabraniało 

się lokalnym władzom Przyazowia udzielać zgody na osiedlenie się osobom przybywającym 

 
199Tamże, s. 33-34. 
200 Tamże, s. 35. 
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do miejsc, w których do tej pory nie znajdowały się osady zaludnione przez „małorosjan”201. 

Wprowadzenie tego rodzaju obostrzeń wynikało z bezpośredniej groźby utraty zdolności 

obronnych przez Rosję na obszarze Ukrainy Słobodzkiej, która to nadal odgrywała poważną 

rolę w obronie przed potencjalną nawałą turecko-tatarską.  

Przypływ ludności etnicznie ukraińskiej i etnicznie rosyjskiej na obszary Ukrainy 

Słobodzkiej na przełomie XVII i XVIII wieku odbywał się równolegle. Kozacy zaporoscy i 

dońscy oraz ukraińscy chłopi stopniowo zasiedlali coraz bardziej oddalone obszary Ukrainy 

Słobodzkiej. Podobnie ludność rosyjska – z powodu przewagi liczebnej zajmowała ona większe 

połacie. Z biegiem czasu, w punktach stykowych dwóch kierunków migracji dochodziło do 

powstawania zmieszanych osiedlisk202. Ukraińcy i Rosjanie nie stanowili, jednakże jedynych 

narodów, kolonizujących XVIII wieczną Ukrainę Słobodzką. Od połowy XVIII wieku na 

obszary dzisiejszej wschodniej Ukrainy zaczęła napływać ludność przybywająca z Bałkanów 

(Serbowie, Chorwaci i Czarnogórcy). Początkowo (w 1751 roku) ludność ta kolonizowała 

tereny znajdujące się pomiędzy Kijowem, a granicą z I Rzeczpospolitą. Dopiero w roku 1752 

zgodnie w oparciu o dyrektywy władz centralnych ludność uciekająca z obszarów należących 

do Austrii zaczęła osiedlać się wzdłuż rzeki Łuchań w kierunku prężnie rozwijającego się 

wówczas miasta Bachmut oraz na obszarach styku pomiędzy Hetmanatem, a Siczą 

Zaporoską203. Otwartość władz carskich na przybyszy z Bałkanów wynikała nie tylko z chęci 

zaludnienia omawianych obszarów, lecz z chęci zasiedlenia ważnych z punktu bezpieczeństwa 

państwa terenów ludnością zaprawioną w bojach z wojskami Imperium Osmańskiego. Warto 

podkreślić, że w omawianym okresie Serbowie, Chorwaci i Czarnogórcy znajdowali się na 

obszarze objętym rywalizacją pomiędzy Austrią i Turcją. Władze carskie korzystając z napływu 

wspomnianej grup narodowościowych postanowiły wzmocnić newralgiczne punkty państwa 

ludnością, która była nie tylko dobrze zmotywowana do walki, lecz posiadała ponadto poważne 

doświadczenie bojowe. Migracja z Bałkan stanowiła zjawisko na tyle masowe, że w 1752 roku 

władze carskie zdecydowały się na utworzenie jednostki wojskowo-administracyjnej o nazwie 

„Nowa Serbia”. Zgodnie z dostępnymi danymi, w roku 1761 liczba ludności przybyłej z 

Bałkanów, która zamieszkała „Nową Serbię” stanowiła grupę około 7,5 tys. osób. Z imigrantów 

sformowano wówczas dwa pułki przeznaczone do ochrony granic imperium204. Warto w tym 

 
201 Tamże, s. 48. 
202Якубова Лариса, Етнонаціонална Історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі 
сучасного етапу українського націотворення, НАН України, Київ 2014, s.11. 
203 Пірко, Заселення Донеччини (…), dz. cyt., s. 49-50. 
204 Якубова, Етнонаціонална Історія (…), dz. cyt., s.12. 
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miejscu zaznaczyć, że „Nowa Serbia” obejmowała obszar na pograniczu Hetmanatu i Siczy 

Zaporoskiej. Ulokowanie przybyszów z pogranicza turecko-austriackiego na obszarze nowej 

jednostki administracyjno-wojskowej posłużyło również ograniczeniu wpływów Siczy 

Zaporoskiej w regionie oraz wzmacniało ten kierunek działań Imperium Osmańskiego oraz 

Rzeczpospolitej. Równolegle do powstania „Nowej Serbii” w 1753r. utworzono podobną 

jednostkę wojskowo-administracyjną o nazwie „Słowianoserbia”. Ona z kolei obejmowała 

obszary przyległe do rzeki Łuhań znajdujące się na wschód od miasta Bachmut. Poważną część 

ludności tego obszaru, prócz kolonizatorów z Bałkan stanowili przybyli już tam wcześniej 

etniczni Ukraińcy. Warto podkreślić, że obie jednostki administracyjno-wojskowe przetrwały 

jedynie do 1764 roku, kiedy to na obszarze południowej i wschodniej Ukrainy utworzono 

Gubernię Noworosyjską205. Przebieg procesu zasiedlania obszarów dzisiejszego obwodu 

donieckiego i ługańskiego w pierwszej połowie XVIII wieku ukazują dane odnoszące się do 

ilości mieszkańców wybranych kluczowych miast regionu (prowincja bachmutowska). 

Zgodnie z nimi: 

- miejscowość Tor zamieszkiwało: w roku 1719 - 392 osoby, w 1737r. – 291 os., w 1744 r. 237 

os.  

- miejscowość Bachmut zamieszkiwało: w roku 1719 – 500 osób, w 1737 r. – 493 os., 373 os. 

- miejscowość Nowoajdarska Słoboda zamieszkiwało: w roku 1719 – 1176 osób, w 1737r. – 

1156 os., w 1744r. – 547 os.  

- miejscowość Staroajdarska Słoboda zamieszkiwało: w roku 1719 – 645 osób, w 1737r. – 627 

os., w 1744 – 352 os. 

Łącznie w 16 miejscowościach regionu (co do których dostępne są dane) zamieszkiwało 

w roku 1719 – 6841 osób, 1739r. - 8118 os., 1744r.  – 3551 os. Dostępne są ponadto dane 

dotyczące ówczesnego składu etnicznego. Zgodnie z nimi prowincję bachmutowską w roku 

1719 zamieszkiwało 6994 Rosjan i 1753 Ukraińców206. Co prawda przedstawione dane dotyczą 

wyłącznie południowego obszaru Ukrainy Słobodzkiej, która to została poddana intensywnej 

kolonizacji to na bazie tych informacji uzyskujemy pewien obraz procesu zachodzącego na 

przełomie XVII i XVIII wieku na obszarach współczesnego obwodu charkowskiego, 

ługańskiego i donieckiego. Przedstawione dane dotyczące czterech miejscowości ukazują 

spadek zaludnienia w stosunku do roku 1719 i 1739. Tego rodzaju stan został wywołany przez 

 
205 Якубова, Етнонаціонална Історія (…), dz. cyt., s.13-14. 
206 Пірко, Заселення Донеччини (…), dz. cyt., s. 47. 
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panującą na tych obszarach epidemię dżumy. Choroba nie wyrządziła jednak poważnych szkód 

w całym regionie, gdyż pomimo zaistnienia epidemii w latach 1718- 1719 oraz w 1739, na 

przełomie 20 lat doszło do niewielkiego przyrostu ludności (o czym świadczą zsumowane dane 

z 16 kluczowych miejscowości regionu). Na ograniczenie wzrostu ludności w okresie 1719-

1739 wpłynęła wojna rosyjsko-turecka (1735-1739). W efekcie poważnych zniszczeń 

wojennych – spalone domostwa, zniszczona gospodarka czy wybite zwierzęta hodowlane, 

doszło jednak do wyludniania regionu w latach kolejnych.  

Wydarzenia takie jak wojna rosyjsko-turecka stymulowały władze carskie do 

przyszłego utworzenia Nowej Serbii i Słowianoserbii. Podobnie władze carskie otworzyły się 

na ludność chrześcijańską przybywającą z obszarów dzisiejszej Mołdawii oraz pozostałych 

terenów znajdujących się pod wpływem Imperium Osmańskiego. 

Kolejne fale kolonizacji prowadzone przez władze rosyjskie na obszarze dzisiejszej 

południowej Ukrainy wiążą się z sukcesywnym podbojem obszarów należących do Chanatu 

Krymskiego, Imperium Tureckiego i Rzeczypospolitej. Jednym z kluczowych momentów 

dotyczących rozwoju imperium rosyjskiego na kierunku południowym było zwycięstwo nad 

Imperium Osmańskim w wojnie rosyjsko-tureckiej 1768-1774. To w ramach tych zmagań 

rosyjskie wpływy objęły Mołdawię, Wołoszczyznę oraz Chanat Krymski (który funkcjonował 

w ramach imperium rosyjskiego na bazie autonomii). Warto podkreślić, że funkcjonujący pod 

protektoratem rosyjskim Chanat Krymski w krótce został pochłonięty przez kryzys gospodarzy 

oraz bunty, które były spowodowane celową polityką Rosji polegającą na stymulowaniu 

przesiedlenia ludności chrześcijańskiej z Krymu do guberni Noworosyjskiej207. W efekcie 

chaosu, który pojawił się na obszarze Chanatu, władze rosyjskie zdecydowały się w roku 1783 

na aneksje Chanatu Krymskiego.  

Warto wspomnieć również o samej Guberni Noworosyjskiej, która powstała w 1764 

roku. W ramach tej jednostki administracyjnej w toku rosyjskich podbojów znalazły się 

zarówno Słowianoserbia, Nowa Serbia, ziemie Siczy Zaporoskiej, Przyazowie, Chanat 

Krymski oraz ziemie przylegające do Morza Czarnego na zachód od Krymu w kierunku 

Mołdawii. Kolejnym poważnym działaniem ugruntowującym władzę carską na obszarach 

ówczesnej Guberni Noworosyjskiej była likwidacja Siczy Zaporoskiej. Na bazie obecnej w 

regionie armii rosyjskiej powracającej z wojny rosyjsko-tureckiej m. in. przy udziale oddziałów 

złożonych z Kozaków Dońskich w roku 1775 została zniesiona ukazem Carycy Katarzyny 

 
207 Rostworowski Emanuel, Historia powszechna. Wiek XVIII, PWN, Warszawa 1977, s. 697. 
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(wojsko zaporoskie skapitulowało w obliczu poważnej przewagi przeciwnika). Bezwzględne 

podporządkowanie Rosji obszarów dawnej Siczy Zaporoskiej oraz Chanatu Krymskiego (wraz 

z terytoriami Imperium Osmańskiego na zachód od Krymu – dzisiejszy obwód odeski) 

pozwoliło na zniwelowanie ryzyka wynikającego z napadów sił przeciwnika na dany obszar, 

co wpływało pozytywnie na proces kolonizacji nowo podbitych terenów oraz stymulowało 

rozwój gospodarki regionu. Mówiąc o procesach zachodzących w Guberni Noworosyjskiej 

warto doprecyzować zmiany, które odnosiły się do jej zasięgu terytorialnego. 

Pierwszy etap tworzenia guberni odnosił się do roku 1765. Wówczas, zgodnie z ówczesnym 

nazewnictwem w jej składzie znajdowały się:  

- Prowincja Jekaterynińska (centrum w Twierdzy Bieliowskiej – współczesny obwód 

charkowski), w której skład wchodziły: Doniecki pułk, Dnieprowski Pułk, a także Ukraińska 

Linia (pas miejscowości i umocnień na linii mieszczący się pomiędzy Słowianoserbią, a Nową 

Serbią) 

- Prowincja Jelizawetgradzka (centrum w Jelizawetgradzie – dzisiejsze miasto Kropywnycki, 

obwód kirowohradzki), w której skład wchodziły: Czarny Pułk Husarski, Żółty Pułk Husarski 

oraz Jelizawetgradzki Pułk Husarski. 

- Powiat Bachmutowski (centrum w mieście Bachmut – dzisiejszy obwód doniecki), w którego 

skład wchodziły: Bachmutowski Pułk Husarski, Samarski Pułk Husarski oraz Ługański Pułk. 

Kolejny etap tworzenia Guberni Noworosyjskiej miał miejsce po likwidacji Siczy 

Zaporoskiej (1775r.). Wówczas omawiana jednostka administracyjna składała się z: miasta 

gubernatorskiego Krzemieńczuka, prowincji jelizawetgradzkiej, prowincji jekaterynińskiej 

oraz prowincji bachmutowskiej. W ramach wprowadzonych zmian część obszarów prowincji 

bachmutowskiej (wraz z Słowianoserbią) zostało wcielone do nowopowstałej Guberni 

Azowskiej. Do guberni włączone natomiast zostały obszary leżące pomiędzy Dnieprem, a rzeką 

Boh. 

Kolejne zmiany przeprowadzono w roku 1776, kiedy to prowincje guberni podzielono 

na powiaty. W ramach wprowadzonych zmian zaistniały następujące jednostki 

administracyjne: prowincja jelizawetgradzka (3 powiaty), prowincja połtawska (2 powiaty), 

prowincja słowiańska (3 powiaty), prowincja chersońska (3 powiaty) oraz powiat 

krzemieńczucki. W 1782 roku zrezygnowano z podziału na prowincje pozostawiając wyłącznie 

powiaty. W roku 1783 Gubernię Noworosyjską zlikwidowano i utworzono Namiestnictwo 
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Jekaterynosławskie. Gubernia Noworosyjska została restytuowana w 1796 roku – znana jako 

„Druga Gubernia Noworosyjska”. W ramach nowej guberni utworzono następujące jednostki 

administracyjne: powiat jekaterynosławski, powiat bachmutowski, powat jelizawetgradzki, 

powiat mariupolski, powiat nowomoskiewski, powiat olwiopolski, powiat pawłogradzki, 

powiat perekopski, powiat rostowski powiat symferopolski, powiat tyraspolski, powiat 

chersoński. W przełożeniu na dzisiejsze jednostki administracyjne Ukrainy II Gubernia 

Noworysyjska zajmowała obszar obw. ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego, 

dniepropetrowskiego, kirowogradzkiego, mikołajowskiego, odeskiego, chersońskiego oraz 

półwyspu krymskiego (ponadto część obwodu rostowskiego – Federacja Rosyjska, a także 

obszar tzw. Republiki Naddniestrzańskiej – Mołdawia). Warto podkreślić, że to właśnie II 

Gubernia Noworosyjska stanęła u podstaw koncepcji tzw. Noworosji, którą to próbowano 

realizować w ramach wojny rosyjsko-ukraińskiej rozpoczętej przez rosyjskich decydentów w 

roku 2014. Sama II Gubernia Noworosyjska przetrwała jedynie 6 lat. W 1802 roku została ona 

przekształcona na Gubernię Mikołajowską (od 1803 Gubernię Chersońską), Gubernię 

Jekaterynosławską oraz Gubernię Taurydzką.  

Okres objęcia przez władze carskie pełni kontroli nad południem i wschodem 

współczesnej Ukrainy został aktywnie wykorzystany do stymulowania wzrostu zaludnienia na 

omawianym obszarze. W drugiej połowie XVIII wieku władze carskie zdecydowały się na 

aktywną kolonizację obszarów południowej Ukrainy zasiedlając ja kolonistami z głębi Rosji 

(rosyjskimi chłopami oraz szlachtą). Zdecydowano się ponadto na stymulowanie fal 

kolonizacyjnych z Niemiec oraz z obszarów Mołdawii. Krym natomiast zasiedlano przede 

wszystkim etnicznymi Rosjanami208. To w tym okresie powstały ośrodki miejskie kluczowe 

dla obszaru Guberni Noworosyjskiej takie jak Jekaterynosław (1783r.), Sewastopol (1784r.) 

czy Chersoń (1778r.). W procesie kolonizacji Ukrainy południowej uwidoczniły się próby 

wpływania przez władze carskie na kształt etniczny obszaru chociażby poprzez przesiedlanie 

etnosów zamieszkujących wspomniane tereny przed przejęciem ich przez Rosjan. Jednym z 

przykładów jest historia Półwyspu Krymskiego, który już za czasów carskich zdecydowano się 

przeistoczyć w obszar zdominowany przez etnicznych Rosjan. Jak już wspomniano proces ten 

rozpoczął się tuż przed aneksją Chanatu Krymskiego (1783r.), kiedy to Rosjanie wymusili 

emigrację zamieszkujących Krym chrześcijan na północ. W roku 1778 władze carskie podjęły 

decyzję o zasiedleniu emigrującymi z Krymu Grekami, Ormianami, Mołdawianami i 

 
208 Tamże, s. 698. 
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Gruzinami obszar południowych stepów lewobrzeżnej Ukrainy209. Zgodnie z danymi 

przedstawionymi przez rosyjskiego dowódcę O. Suworowa, który odpowiadał za przesiedlenia, 

z 4 miast i 55 wsi krymskich oraz monasteru św. Grzegorza wyjechało 219 Gruzinów, 161 

Wołochów, 18 391 Greków, metropolita, 83 kapłanów i 3 zakonnice. Łącznie podczas 

przesiedlenia Krym opuściło od 31 098 do 31 386 osób.210 W efekcie przesiedlenia ludności 

chrześcijańskiej z Krymu na obszary południowej Ukrainy powstał m. in. obszar, który został 

zdominowany przez ludność Grecką. Kwestia ta dotyczy tzw. „Mariupolskich Greków”, którzy 

zasiedlili obszar znajdujący się dziś w ramach obwodu donieckiego (z centrum w mieście 

Mariupol). Warto podkreślić, że Grecy przybywający z Krymu postawili władzy carskiej 

wymóg dotyczący zgody na zasiedlenie na wskazanym przez władze obszarze jedynie w 

przypadku, gdy nie będzie on zamieszkany przez inną grupę etniczną. W celu spełnienia 

warunków przedstawicieli ludności greckiej, władze zdecydowały się na przesiedlenie ludności 

zamieszkującej tereny znajdujące się w okolicy dzisiejszego Mariupola do innych części 

regionu211.   

Oprócz zasiedlających południe współczesnego obwodu donieckiego i zaporoskiego 

Greków, obszary dzisiejszej południowej Ukrainy aktywnie zaczęli zasiedlać kolonizatorzy z 

terenów, w których dominowała kultura niemiecka. O skali tego zjawiska świadczą ówczesne 

dane zgodnie, z którymi w okresie 1764-1866 ludność niemiecka odpowiadała za założenie 165 

miejscowości znajdujących się w Guberni Taurydzkiej, 70 miejscowości w Guberni 

Besarabskiej, 53 w Guberni Jekaterynosławskiej oraz 47 w Guberni Chersońskiej212. Osiedla 

niemieckie na południowych obszarach dzisiejszej Ukrainy rozciągały się niemalże od Odessy 

do Rostowa nad Donem (dziś Federacja Rosyjska). Rosyjskie władze aktywnie stymulowały 

osiedlanie się niemieckich kolonizatorów na tych obszarach przekazując im do dyspozycji 

poważne połacie kraju. W samym roku 1822 niemieccy kolonizatorzy z Prus, Badenii i Saksonii 

otrzymali 50 tys. hektarów gruntów co posłużyło do założenia 27 kolonii. W okresie 1823-1825 

w okolicach Mariupola na jedną rodzinę niemiecką przypadało 54,6 hektara, które koloniści 

aktywnie wykorzystywali w celach rolniczych. Wyhodowane płody dostarczali na 

mariupolskie bazary213. Część niemieckich kolonii przerodziła się w prężnie rozwijające się 

ośrodki miejsce takie jak Ostheim (do 2016 r. Temlanowe, dziś Bojkiwske). Rozwinęło się 

 
209Лаврів, Історія південно-східньої (…), dz. cyt., s.110. 
210Tamże, s.111. 
211 Якубова, Етнонаціонална Історія (…), dz. cyt., s.20. 
212 Tamże, s.19. 
213Лаврів, Історія південно-східньої (…), dz. cyt. s.124. 
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również niemieckie szkolnictwo – na przełomie lat 90-tych XIX wieku w samej Guberni 

Jekaterynosławskiej funkcjonowały 133 szkoły uczące 7000 uczniów214. Warto zwrócić w tym 

miejscu uwagę na fakt nadawania niemieckim koloniom nazw niemieckobrzmiących takich jak 

(Ostheim czy Riebensdorf). Oryginalne nazwy niemieckie utrzymały się do roku 1941, kiedy 

to władza sowiecka zdecydowała się na przesiedlenie ludności niemieckiej i zmianę nazw na 

zdecydowanie bardziej „słowiańskie/sowieckie” (np. Hrintal na Miczurine - 

Грінталь/Мічуріне). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przemianowanie w 2016 roku 

poniemieckiego „Ostheim” na „Bojkiwske” nie jest bezpodstawne. Wiąże się ono z masowym 

zasiedlaniem tych obszarów przez przymusowo wysiedlonych po 1951, z terenów dzisiejszego 

województwa podkarpackiego, Bojków. Wysiedlenia, które wiązały się z umową podpisaną 

pomiędzy ZSRS, a PRL dotyczącą wymiany terytoriów zaowocowały przesiedleniami ludności 

ukraińskiej z Bieszczad na tereny współczesnego obwodu donieckiego, odeskiego, 

mikołajowskiego i chersońskiego. Zgodnie z danymi zawartymi w książce ukraińskiego 

badacza Romana Kabaczija pt. „Wygnani na stepy” („Вигнані на степи. Депортація 

Українців з Польші на південь України в 1944-1946 роках”) jedynie z jednej bieszczadzkiej 

wsi, do wspomnianej już poniemieckiej miejscowości przemianowanej na Miczurine 

przesiedlono 200 bojkowskich rodzin. Ludność ta, razem z przesiedlonymi tam Łemkami 

stanowiła po 1951 roku większość wśród mieszkańców danego regionu.215 

Powracając do procesów kolonizacyjnych z okresu XVIII i XIX wieku należy 

podkreślić, że ludność niemiecka nie była jedyną grupą narodowościową przybywającą na 

omawiane tereny. Oprócz niej na omawiane obszary przybywali przedstawiciele ludności 

ukraińskiej, rosyjskiej, serbskiej, chorwackiej, czarnogórskiej, greckiej, mołdawskiej, 

gruzińskiej czy ormiańskiej, które przybywały na ziemie południowej Ukrainy. W efekcie 

celowego skierowywania potoków kolonizatorów na wspomniany obszar oraz w efekcie 

naturalnego osiedlania się osób na terenach ówczesnych nadczarnomorskich guberni Imperium 

Rosyjskiego zaczęli pojawiać się przedstawiciele Wyznania Mojżeszowego oraz mieszkańcy 

lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Ukrainy wyznania katolickiego identyfikujący się z tradycją i 

kulturą polską. Strona rosyjska nie przeciwstawiała się ponadto poważnemu napływowi 

ludności „małorosyjskiej” (ukraińskiej), której migracja zintensyfikowała się na obszarze 

południowej Ukrainy na przełomie XVIII i XIX wieku216.  

 
214Tamże, s.125. 
215Кабачій, Вигнані на степи (...), dz. cyt., s.414. 
216 Лаврів, Історія південно-східньої (…), dz. cyt., s.125. 
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Pewien obraz sytuacji dotyczący składu etnicznego omawianych obszarów oraz 

odnoszący się do zachodzących procesów mogą odtworzyć dane, które odnoszą się do roku 

1779. Zgodnie z przeprowadzonymi wówczas spisami ludności obszar południowej Ukrainy 

zamieszkiwało około 64,76% Ukraińców, 11,3% Mołdawian, 9,85% Rosjan, 6,31% Greków, 

4,76% Ormian, 0,45% Gruzinów, 2,57% innych grup narodowościowych. Na przełomie XIX 

wieku skład etniczny uległ zasadniczej zmianie. Pomimo aktywnego kolonizowania 

południowej Ukrainy przez Niemców, Żydów czy Mołdawian poważnie wzrósł odsetek 

ludności ukraińskiej. Zgodnie z danymi z roku 1858 odsetek ludności ukraińskiej sięgnął 

73,52%. Największy odsetek ludności ukraińskiej przejawił się w powiecie 

werchniodniprowskim (98,35%), powiecie nowomoskiewskim (94,75%) oraz powiecie 

oleksandrowskim (91,07%). Najmniejszy odsetek przejawił się w powiecie tyraspolskim 

(54,11% - obszar dzisiejszej tzw. Republiki Naddniestrzańskiej, Mołdawia)217. Posiadamy 

ponadto dane odnoszące się do składu etnicznego guberni Jekaterynosławskiej z przełomu 

1857-58. Zgodnie z nimi wspomnianą gubernię zamieszkiwało: 

- Powiat bachmutowski: Ukraińcy - 72,1%, Rosjanie – 19,1%, Mołdawianie – 5,8%, Żydzi – 

1,3%, Polacy – 1,2%  

- Powiat słowianoserbski: Ukraińcy – 76,2%, Rosjanie – 18,6%, Mołdawianie – 3,4%, Polacy 

– 1,3%, Żydzi – 0,3%, Niemcy – 0,1%. 

- Powiat rostowski (dziś w składzie Federacji Rosyjskiej): Ukraińcy - 71,7%, Ormianie - 15,6%, 

Rosjanie – 12,1%, Polacy – 0,5%, Żydzi – 0,1%. 

- Powiat aleksandrowski: Ukraińcy - 71,5%, Grecy – 18,9%, Niemcy – 5%, Żydzi 4,4%, 

Rosjanie – 2%, Polacy - 0,1%.  

Ogółem w wskazanych 4 powiatach Guberni Jekaterynosławskiej zgodnie ze stanem z 

przełomu 1857/58 żyło 557 909 osób z czego 397 947 Ukraińców, 60 430 Rosjan, 41 037 

Greków, 19 064 Ormian, 11 602 Żydów, 10 985 Niemców, 10 526 Mołdawian, 3692 

Polaków.218 

Proces zasiedlania Ukrainy południowej, który stopniowo rozwijał się w na przełomie 

XVII, XVIII i XIX obejmował początkowo obszary współczesnego obwodu charkowskiego 

ługańskiego i donieckiego (początkowy etap kolonizacji). W kolejnym etapie rozwijał się w 

 
217 Якубова, Етнонаціонална Історія (…), dz. cyt., s.18. 
218 Лаврів, Історія південно-східньої (…), dz. cyt., s.126. 
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kierunku obwodu zaporoskiego i kirowogradzkiego, aby ostatecznie objąć obszar 

Autonomicznej Republiki Krym, obwodu chersońskiego, mikołajowskiego i odeskiego. 

Intensyfikacja procesu kolonizacji oraz wprowadzane przez władzę carską udogodnienia o 

charakterze ekonomicznym (dotyczy osób, które chciały zamieszkać na omawianym obszarze) 

wpływały na poważny wzrost populacji na całym obszarze południowej i wschodniej Ukrainy. 

Okres XIX wieku, który przejawił się rewolucją industrialną oraz rozwojem gospodarczym i 

militarnym ówczesnej Rosji wpływał pozytywnie na wzrost liczebności mieszkańców 

omawianego obszaru. Warto w tym miejscu podkreślić, że południowa Ukraina odgrywała 

szczególną rolę w dalszych planach rozwoju terytorialnego imperium rosyjskiego co wynikało 

z możliwości jakie dawał dostęp do Morza Czarnego (korytarz do Morza Śródziemnego) oraz 

otwarta droga na Bałkany, które już w krótce znalazły się w polu zainteresowania władz 

carskich. Pomimo tego, że władze rosyjskie aktywnie stymulowały napływ na południową 

Ukrainę fal kolonistów z Bałkanów, Mołdawii, Niemiec, czy mieszkańców macierzystego 

obszaru Rosji (określanych przez władze carskie mianem Wielkorusów), obszary te 

zdominowała ludność etnicznie ukraińska (przeważnie chłopi). Pomimo tego, że ludność 

etnicznie rosyjska zaczęła dominować w miastach oraz stopniowo na Półwyspie Krymskim 

rozległe obszary Ukrainy południowej zaludniały się ludnością ukraińską.  

Ambicje imperialne Rosji wpływały na stymulowanie rozwoju szeregu miast leżących 

na ówczesnych kluczowych szlakach handlowych. Ośrodki służące budowie potęgi 

gospodarczej Rosji stawały się ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa państwa oraz 

czynnikiem pozwalającym na projekcie siły na kierunku południowym (Turcja) i zachodnim 

(Bałkany). Na przełomie XIX wieku na Ukrainie południowej poważne znaczenie uzyskały 

miasta portowe takie jak Jekaterynosław (dzisiejsze miasto Dnipro), Chersoń (leżące na brzegu 

Dniepru), Mikołajów (leżący na brzegu Bohu) oraz Odessa. Największy rozwój z 

wymienionych miast w XIX wieku przeżywała Odessa, która wkrótce stała się trzecim, 

najbardziej zaludnionym miastem Rosji (po Moskwie i Petersburgu). Poważny rozwój dotyczył 

również Ługańska, który stał się przemysłowym zapleczem Floty Czarnomorskiej – w mieście 

powstała fabryka wytwarzająca pociski i armaty dla rosyjskiej floty219. 

Jednym z symboli heterogeniczności charakterystycznej dla południowej Ukrainy jest 

Odessa. Współczesną nazwę miasta po raz pierwszy oficjalnie użyto w roku 1795 – wcześniej 

miasto nosiło tatarską nazwę Chadżybej. Sam obszar dzisiejszego obwodu odeskiego do okresu 

 
219Hrycak, Historia Ukrainy 1772(…), dz. cyt., s.34 
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podboju omawianego tereny przez imperium rosyjskie pod koniec XVIII wieku zaludnione 

było przede wszystkim przez ludność tatarską (Tatarzy Nogajscy – Orda Jedysańska). Obszar 

współczesnego obwodu odeskiego nazywany był natomiast Jedysanem, co oznaczało w 

dosłownym tłumaczeniu z języka nogajskiego oznaczało „7 tysięcy”, gdyż tyle wojowników 

region ten był w stanie przekazać Ordzie w XVI wieku (wówczas pierwszy raz pojawiła się to 

określenie)220. Od momentu przejęcia przez Rosjan kontroli nad omawianym obszarem na 

tereny określane mianem Jedysanu (później określanego mianem Budżaku – południe 

współczesnego obwodu odeskiego, oraz Besarabii – dotyczy również obszarów dzisiejszej 

Mołdawii) zaczęły napływać fale ludności z obszarów dzisiejszej Mołdawii, Ukrainy i Rosji. 

Samo miasto Odessa szybko stając się prężnym ośrodkiem handlowym, a później 

przemysłowym i intelektualnym ściągała bogatych oraz biednych niemalże z całej Europy. 

Heterogeniczny charakter miasta tworzyli Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Grecy, Francuzi, 

Anglicy, Niemcy, a także Żydzi, którzy częściowo identyfikowali się z kulturą rosyjską. Odessa 

stawała się kolejnym po Petersburgu oknem Rosji na świat stanowiąc prężny ośrodek portowy 

umożliwiający eksport i import towarów do Rosji. Miasto zaczęło być również centrum 

bankowym dla południowej części imperium – podobnie jak Lwów dla Galicji, XIX wieczna 

Odessa stała się miejscem rozwoju towarzystw bankowych dla wielu narodów będących 

mniejszością w Imperium – m. in. „Mołdawskie Towarzystwo Kredytowo-oszczędnościowe”. 

Dzięki rozwojowi miasta w tym kierunku, stało się ono głównym ośrodkiem Rosji doby 

carskiej, który odpowiadał za prowadzenie operacji bankowych z krajami takimi jak Włochy, 

Anglia czy Francja221. O specyfice składu etnicznego miasta świadczyć może pierwszy spis 

mieszkańców przeprowadzony za czasów Josifa Michajłowicza de Ribas-a (koniec XVIII 

wieku), mianowanego przez Katarzynę II na osobę odpowiedzialną za budowę Odessy. Warto 

w tym miejscu zaznaczyć, że sam Don José de Ribas y Boyons (Josif Michajłowicz de Ribas) 

z pochodzenia był Hiszpanem, który pełnił służbę na rzecz imperium rosyjskiego. Zgodnie z 

wspomnianym wpisem, w latach 90-tych XVIII wieku Odessę zamieszkiwało: 224 Greków, 

230 Żydów, 213 Ukraińców, 106 Rosjan oraz poważna ilość przedstawicieli innych 

narodów222. Gwałtowny rozwój miasta przyczynił się do zmiany proporcji w składzie 

etnicznym miasta. Zachodzący proces rozwoju Odessy odzwierciedlają dane z „Pierwszego 

ogólnego spisu ludności europejskiej części Imperium Rosyjskiego 1897 roku” (spis dokonany 

 
220 Полторак В., Три історико-географічні обличчя Одещини, [w:] Історичні традиції добросусідсвтва 
одещини, Одесса, 2011. s.13. 
221 Петровський Е., Роль іноземців в зародженні підприємства Одещини, [w:] Історичні традиції 
добросусідсвтва одещини, Одесса, 2011, s. 71. 
222 Tamże, s. 72. 
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na bazie określenia rodzimego języka). Zgodnie z nim, w roku 1897 Odessę zamieszkiwało 

198 233 osób zidentyfikowanych jako „Wielkorusów” (Rosjanie), 124 511 Żydów, 37 925 

„Małorusów” (Ukraińców),  17 395 Polaków, 10248 Niemców, 5086 Greków, 1437 Tatarów, 

1401 Ormian, 1267 Białorusinów, 1137 Francuzów, 717 Włochów, 616 Czechów, 600 

Bułgarów, 396 Litwinów, 394 Łotyszy, 231 Estończyków, 488 Mołdawian i Rumunów, 348 

Anglików, 319 Turków, 278 Serbów, Chorwatów i Słoweńców, 188 Gruzinów, 47 Szwedów 

oraz przeszło 500 przedstawicieli innych narodów i grup etnicznych.223 Dla uzyskania 

pełniejszego obrazu przekroju etnicznego całej guberni chersońskiej (błędem byłoby uważać, 

iż dominacja żywiołu rosyjskiego w Odessie ma przełożenie na całą gubernię) warto powołać 

się na ten sam spis ludności dotyczy całości guberni. Zgodnie z danymi w 1897 wspomnianą 

jednostkę administracyjną zamieszkiwało (najliczniejsze grupy): 1 462 039 Małorusów 

(Ukraińców), 575 375 Wielkorusów (Rosjan), 322 537 Żydów, 147 218 Mołdawian i 

Rumunów, 123 453 Niemców, 30 894 Polaków, 25 685 Bułgarów, 22 958 Białorusinów, 8297 

Greków i 3152 Tatarów224.  

XIX wieczna Odessa stanowiła zatem prężny ośrodek miejski, w którym dominowała 

ludność etnicznie rosyjska, przedstawiciele narodu żydowskiego oraz Ukraińcy. Poważny 

odsetek mieszkańców stanowili ponadto Polacy i Niemcy. Poważne zróżnicowanie etniczne 

miasta przejawiło się tym, iż przedstawiciele wszystkich kluczowych narodów podkreślali 

swoją obecność w mieście poprzez uczestnictwo w życiu ekonomicznym (m.in. tworzenie 

znanych w całym imperium zakładów przemysłowych takich jak Zakład Wyrobów 

Spirytusowych N. Szustowa, Zakład Win Musujących G. Rederer-a, Fabryka Świeczek 

Georges-a Germain-a Pitancié czy Dom Handlowy Braci Ralli). Zróżnicowanie etniczne 

przejawiało się ponadto poprzez życie kulturalne (miasto przyciągało postaci takie jak A. 

Mickiewicz, J. Kraszewski, M. Gogol) i religijne miasta (chociażby poprzez funkcjonowanie 

cerkwi, synagog, kościołów i zborów protestanckich). Odessa stawała się również prężnym 

ośrodkiem edukacyjnym, w którym rozwijało się zarówno szkolnictwo rosyjskie jak i 

żydowskie (szkolnictwo ukraińskie/„małorosyjskie” celowo było blokowane, język ukraiński 

był rugowany m. in. na mocy ukazu emskiego z 1876, który zabraniał m.in. używania nazwy 

„Ukraina”). Na przełomie XIX wieku miasto stało się domem dla wielu twórców, w tym pisarzy 

żydowskich (takich jak Mendele Mojcher Sforim czy Szolem Alechejm), bułgarskich (Iwan 

 
223Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Таблица XIII. Распределение 
населения по родному языку. Т.Т.1-50. С.-Петербург: 1903-1905, 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1665, (dostęp: 01.01.2021). 
224Tamże, (dostęp: 01.01.2021) 
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Wazow), ormiańskich (Awetik Isaakian). Do miasta przyjeżdżali i zamieszkiwali w nim 

również XIX wieczni twórcy ukraińscy tacy jak L. Ukrainka czy M. Kociubyński. Warto w tym 

miejscu podkreślić, że na przełomie XIX i XX wieku Odessa stała się ważnym miejscem 

rozkwitu ukraińskiego życia intelektualnego. W lokalnych gazetach wydawano m. in. twory 

ukraińskich publicystów i pisarzy. W mieście działały pisma takie jak „Życie południa” 

(„Жизнь Юга”) czy „Notatki południowe” („Южные записки”) na łamach, których 

publikował jeden z najwybitniejszych ukraińskich ówczesnych twórców (mieszkający we 

Lwowie) I. Franko225. Odessa stała się ponadto kluczowym miejscem rozwoju ukraińskiego 

modernizmu. Pomimo aktywnej antyukraińskiej polityki władz carskich w mieście aktywnie 

tworzyli ukraińscy twórcy tacy jak M. Woronyj (autor m. in. almanachu „Bahattia” – 

„Багаття”) czy I. Lypa („Kazky pro wolju” – „Казки про волю”). W efekcie rozwoju miasta 

na przełomie XIX i XX wieku miasto stało się prężnym ośrodkiem gospodarczym i 

intelektualnym promieniującym na cały obszar Ukrainy i imperium rosyjskiego. Warto jednak 

pamiętać, że równolegle do rozwoju multikulturowej Odessy, w mieście dochodziło do 

stopniowej dominacji żywiołu rosyjskiego - Rosjanie zajmowali kluczowe pozycji w 

administracji carskiej oraz w kluczowych gałęziach życia społeczno-politycznego. 

Identyfikowanie się z kulturą rosyjską zapewniało nie tylko więcej możliwości samorozwoju 

(torowała ścieżki kariery), lecz zapewniała przychylność elit politycznych i służb 

państwowych. Tego rodzaju stan stymulował proces rusyfikacji ludności etnicznie 

nierosyjskiej. 

W niedalekiej odległości od Odessy, w kierunku zachodnim rozciągała się kraina 

określana mianem Besarabii. Część tego obszaru w wyniku ekspansji imperium rosyjskiego 

znalazł się pod kontrolą Petersburga. Do dziś w składzie Ukrainy znajduje się kraina nazywana 

Budziakiem (południowa część terytorium obwodu odeskiego). Zarówno Budziak jak i 

pozostała część Besarabii (obszar Besarabii bywa rozciągany zarówno do Budziaku jak i do 

dzisiejszych terenów Mołdawii) poddany został falom kolonizacji. O ile obszar dzisiejszej tzw. 

Republiki Naddniestrzańskiej (wschodnia część Mołdawii) w ramach naturalnych ruchów 

migracyjnych, na przełomie wieków został zasiedlany zarówno przez ludność etnicznie 

mołdawską jak i ukraińską to obszar Budziaku, przez setki lat znajdował się pod bezpośrednim 

wpływem Chanatu Krymskiego, co ograniczało migrację ludności chrześcijańskiej. Po 

przejęciu Budziaku przez Rosję teren ten stał się obszarem granicznym pomiędzy imperium 

 
225Левченко В., Левченко Г., Літературна Одеса - простір толерантності, [w:] Історичні традиції 
добросусідсвтва одещини, Одесса, 2011, s.120. 
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rosyjskim, a Turcją. Z tego powodu musiał on zostać intensywnie zaludniony i zdominowany 

przez ludność chrześcijańską lojalną wobec władz rosyjskich. Na przełomie drugiej połowy 

XVIII i XIX wieku, w efekcie rywalizacji Turcji i Rosji o Bałkany, na południowe obszary 

współczesnego obwodu odeskiego zaczęli napływać m. in. Bułgarzy. Strona rosyjska aktywnie 

stymulowała tego rodzaju proces obiecując Bułgarom ziemię i przywileje na obszarze 

ówczesnej Guberni Noworosyjskiej. Pierwsze obietnice strona rosyjska składała Bułgarom już 

w 1773 roku (kwestia ta wpłynęła na osiedlenie się Bułgarów na obszarze dzisiejszego obw. 

kirowogradzkiego). Kolejne przywileje nadawała Katarzyna II. Potwierdzał je m. in. 

Aleksander I. W pierwszym 20-leciu XIX wieku doszło ponadto do wydania dokumentu przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które odnosiło się do praw kolonistów. W oparciu o ten 

dekret rozpoczęto budowę centrum administracyjnego dla kolonii bułgarskich mieszczących 

się na południu Budziaku (południowe rubieże współczesnego obwodu odeskiego) – miasto 

Bołgrad (ukr. Bołhrad)226. „Otwartość” strony rosyjskiej na przybyszów z Bałkanów została 

połączona z akcją przesiedleńczą przeprowadzoną w 1807 roku. W ramach tej operacji 

przesiedlona została ludność tatarska zamieszkująca omawiany obszar227. Kolonizacja obszaru 

Besarabii wychodźcami z obszaru imperium osmańskiego doprowadziła do dominacji ludności 

bułgarskiej na południu Budziaku (tzw. „Nowa Bułgaria”). Warto jednak odnotować, że prócz 

Bułgarów region Besarabii był równolegle zasiedlany przez ludność ukraińską, rosyjską, 

mołdawską, grecką i cygańską. Zgodnie z zapisami XIX wiecznego badacza Apollona 

Kalkowskiego miejscowości założone przez Bułgarów w połowie XIX wieku miały 

następujący skład etniczny: Bołgrad – 6033 Bułgarów, 765 Mołdawian, 160 Greków, 54 

Małorusinów (trudno określić, czy w tym sformułowaniu wliczeni są jedynie Ukraińcy); Tabaki 

– 856 Bułgarów, 9 Mołdawian. Zgodnie z innymi danymi przedstawionymi w książce A. 

Skalkowskiego, w połowie XIX wieku na obszarze Budziaku odsetek ludności bałkańskiej 

stopniowo wzrastał – w koloniach bałkańskich najliczniejszymi grupami pozabałkańskimi byli 

natomiast Mołdawianie (12805 os.) i Ukraińcy (1440os.) – stan z 1850r.228 Na przełomie XIX 

i XX wieku dostrzeżono, że wśród ludności dotąd uznawanej za bułgarską znajdują się liczni 

przedstawiciele innego ludu, Gagauzów – zasadnicza różnica pomiędzy nimi, a Bułgarami 

dotyczyła używanego języka (o tureckim pochodzeniu), łączyło ich natomiast Prawosławie. 

 
226Lipiński Wojciech, Zadunajscy przesiedleńcy- wychodźcy z Bałkan w wieloetnicznym Budziaku, Bałkany na 
Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku, Warszawa, 2015, s.21-23. 
227Ganczew I. Aleksandr, Bułgarzy przesiedleńcy w nowych warunkach południowej Besarabii w pierwszej 
połowie XIX wieku, Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku, Warszawa, 
2015 s.42. 
228Lipiński, Zadunajscy przesiedleńcy (…), dz. cyt., s.26. 



113 
 

Ludność ta najczęściej osiedlała się w osobnych koloniach i do dziś stanowi poważny odsetek 

mieszkańców współczesnych ukraińskich miejscowości znajdujących się przy granicy z 

Mołdawią. Jak powszechnie wiadomo ludność ta sformowała ponadto poważne skupiska po 

drugiej stronie współczesnej granicy mołdawsko-ukraińskiej (obszar Terytorium 

Autonomicznego Gagauzji, „Avtonom Territorial Bölümlüü GagauzYeri” – Republika 

Mołdawii). Prócz ludności Bułgarskiej oraz Gagauskiej na omawiany obszar stopniowo 

przybywali Ukraińcy i Mołdawianie. Przesiedlenia Ukraińców nabrały masowego charakteru 

na przełomie lat 70 i 80 XVIII wieku – ludność ukraińska przybywała przede wszystkim z 

Wołynia i Podola. Warto odnotować, że w tym okresie (czas reform Piotra I) stymulowano 

ponadto napływ do Besarabii tzw. Staroobrzędowców (Nekrasowców), którzy po dziś dzień 

stanowią ważny element mozaiki etnicznej współczesnego południa obwodu odeskiego. Obszar 

Budziaku na początku XIX wieku został ponadto zasiedlony Niemcami, którzy założyli nie 

mniej jak 13 kolonii. W efekcie polityki imperium rosyjskiego, zgodnie z danymi z roku 1818 

skład etniczny południowych obszarów Besarabii (Budziak) wyglądał następująco: 36,98% 

Mołdawianie, 21,46% Bułgarzy, 17,93% Ukraińcy, 9,2% Niemcy, 8,94% Rosjanie229. Na 

zmianę w składzie etnicznym obwodu wpłynęła w przyszłości m. in. decyzja władz rosyjskich 

dotycząca przesiedlenia 20 tys. rosyjskich chłopów z obszarów Rosji centralnej230. W efekcie 

tych decyzji odsetek ludności etnicznie rosyjskiej na omawianym obszarze znacznie wzrósł. 

Doszło również do pojawienia się miejscowości zdominowanych przez Rosjan. 

Kolonizacja ziem dzisiejszej południowej Ukrainy przez ludność spoza granic imperium 

stała się tendencją trwałą. Obszary, w których ludność spoza terenów kontrolowanych przez 

Rosję zaczynała zdecydowanie dominować, starano się z biegiem czasu zasiedlać ludnością 

rosyjską, aby zachować pewnego rodzaju balans. Władze carskie, zakładały jednak, że 

przybysze z obszarów opanowanych przez imperium osmańskie czy Austrię w zamian za 

zapewnienie im bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju będą lojalni wobec rosyjskiego 

władcy. W ugruntowywaniu wspomnianej lojalności pomagał fakt inicjowania fal migracji 

przedstawicieli narodów prawosławnych znajdujących się pod politycznym wpływem 

muzułmanów (szczególnie dotyczy Serbów i Bułgarów). Rozwój kolonii tworzonych przez 

ludność spoza imperium na obszarze dzisiejszej południowej Ukrainy (na terenie ówczesnych 

 
229Ganczew, Bułgarzy przesiedleńcy (…), dz. cyt., s. 42-43 
230Кабузан В. М, Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Приднестровья 
(конец XVIII — первая половина XIX в. Kiszyniów, 197, .s. 23 
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„trzech noworosyjskich guberni oraz Guberni Besarabskiej”231) został ugruntowany przez 

dokument wydany przez stronę rosyjską w roku 1857 – „Statut dotyczący kolonii 

cudzoziemców w Imperium” („Устав о колониях иностранцев в Империи. Свод 

учреждений и уставов”). W ramach wspomnianego statutu zebrano wszystkie dokumenty i 

akty odnoszące się do kwestii uregulowania kwestii praw kolonistów na ziemiach imperium 

rosyjskiego. W dokumencie znalazły się zapisy stwierdzające prawo kolonistów do: pełnej 

swobody wyznania, otrzymania obywatelstwa państwa rosyjskiego, prawo do rozporządzania 

swoim majątkiem w granicach kraju. Zapisy dotyczyły ponadto czasowego zwolnienia z 

podatków od otrzymanego od państwa gruntu czy obietnicy zwolnienia z obowiązku służby 

wojskowej dla kolonisty i jego potomków. W ramach wspomnianego zbioru praw znalazł się 

ponadto zapis dotyczący „systemu pomocy socjalnej” (jak moglibyśmy to dziś określić), który 

przejawić się miał poprzez budowę spichlerzy, z których razie słabych urodzajów mogli 

korzystać koloniści (ochrona przed głodem). Wspomniany status stał się dokumentem 

świadczącym nie tylko o zinstytucjonalizowanym charakterze procesu zaludniania południowej 

Ukrainy kolonistami spoza imperium, ale również świadczy o dążeniu władz rosyjskich do 

stymulowania gospodarczego rozwoju omawianego w pracy obszaru232.   

Prócz ziem dzisiejszego obwodu odeskiego oraz wcześniej opisanych obszarów 

Ukrainy południowo-wschodniej poważne zmiany dotyczące składu etnicznego zachodziły na 

terenie Półwyspu Krymskiego. Pierwszym poważnym krokiem strony rosyjskiej, który odnosił 

się do wpływu na strukturę etniczną półwyspu była wspomniana już decyzja z 1778 roku 

dotycząca przymusowego przesiedlenia ludności chrześcijańskiej na obszar w pełni 

kontrolowany przez Rosję (region południowej Ukrainy przyległy do rzeki Dniepr oraz 

wybrzeże Morza Azowskiego). Z przyjściem władzy rosyjskiej, na przełomie XVIII wieku 

dochodziło do zasiedlenia Krymu przeważnie przez ludność ukraińską i rosyjską. Wiązało się 

to m.in. z realizacją planów państwa rosyjskiego dotyczących wykorzystania półwyspu w 

ramach realizacji ambicji imperium. Wiek XVIII to m. in. okres zakładania największych 

ośrodków miejskich na Krymie takich jak Sewastopol (1783r.) czy Symferopol (1784r.). 

Rozwój Odessy jako silnego ośrodka handlowego współgrał z koncepcją rozwoju krymskich 

miast pod kontem zapewnienia możliwości rozwoju rosyjskiej flocie. Znaczenie geograficzne 

Krymu zostało dostrzeżone przez rosyjskich decydentów oraz generalicję co doprowadziło do 

nadania półwyspowi znaczenia militarnego. W celu zapewnienia zdolności obronnych 

 
231 Устав о колониях иностранцев в Империи. Свод учреждений и уставов 1857, dostęp do wersji 
elektronicznej - https://geschichte.rusdeutsch.ru/16/28/196, I rozdział.  
232 Ganczew, Bułgarzy przesiedleńcy (…), dz. cyt., 44-46. 
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półwyspowi do regionu należało skierować poważną falę kolonizatorów. W obliczu tego, że 

Krymem zainteresowana była przede wszystkim Turcja, która liczyła na wsparcie 

mieszkających na Krymie Tatarów (w obliczu wojny), strona rosyjska decydowała się na 

stymulowanie napływu na Krym przede wszystkim Chrześcijan. Rozwój Krymu rozumianego 

jako baza wojskowa wiązał się z przybywaniem na wspomniany obszar poważnej liczby 

żołnierzy oraz oficerów z pośród których zasadniczą część stanowili etniczni Rosjanie. Warto 

ponadto podkreślić, że rozwój Floty Czarnomorskiej, której bazą stał się Sewastopol wpływała 

na poważny rozwój gospodarczy całego południa ówczesnej Noworosji (łącznie z Ługańskiem, 

gdzie mieściła się fabryka armat i amunicji przeznaczonej dla Floty Czarnomorskiej). Ważnym 

momentem historycznym, który wpłynął na dalszy los Krymu oraz stanowił podwaliny mitu 

Krymu rozumianego jako „ziemia prawdziwie rosyjska” stanowił wybuch wojny krymskiej 

(1853r). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że sam wybuch wojny stanowił próbę zatrzymania 

rosyjskich ambicji terytorialnych odnoszących się do Bałkan. W wyniku działań sił 

sprzymierzonych (Turcja, Francja i Wlk. Brytanii), które przeprowadziły desant na Krym, 

ludność półwyspu zaznała poważnych strat. Kilkuletnie działania zbrojne, które przejawiły się 

m. in. poprzez oblężenie Sewastopola, którego mieszkańcy przez 11 miesięcy znajdowali się 

pod ostrzałem artylerii. To właśnie obrona Sewastopola oraz bitwa morska pod Synopą 

(zwycięstwo Floty Czarnomorskiej nad flotą turecką w 1853) legły u podstaw rozwijanych 

później mitów niezwyciężonej Floty Czarnomorskiej oraz Sewastopola – miasta rosyjskiej 

chwały wojennej. Oba wydarzenia stały się czynnikami formującymi mitologię całego Krymy 

jako „ojczyzny” chwały rosyjskiej Marynarki Wojennej (przekaz wzmocniony po 

wydarzeniach I oraz II wojny światowej), a także miejsca bohaterstwa Armii Sowieckiej (II 

wojna światowa – oblężenie Sewastopola, obrona i odbicie Krymu). Prócz poważnych 

zniszczeń oraz strat demograficznych, które przyniosła ze sobą Wojna Krymska, jej 

niekorzystne z punktu widzenia Rosji zakończenie (układ paryski 1856) przejawiło się de facto 

likwidacją rosyjskiej floty na Morzu Czarnym oraz zakazem rozbudowy umocnień i 

utrzymywania składów broni i amunicji na jego wybrzeżu233. Porażkę strony rosyjskiej, która 

w wyniku działań zbrojnych nie tylko utraciła część obszaru Besarabii na rzecz Turcji, lecz 

której ambicje dotyczące podporządkowania sobie Turcji zostały zatrzymane tłumaczy się 

błędnymi założeniami doradców Cara (założenie, iż mocarstwa zachodnie nie pomogą Turcji), 

przestarzałymi technikami prowadzenia walki oraz brakiem nowoczesnego sprzętu, a także 

zlekceważeniem możliwości przeprowadzenia przez wroga desantów na Krym czy Odessę. De 

 
233Bazylow Ludwik, Historia Rosji, wyd.III, Ossolineum, 1985, s. 318 
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facto Rosjanie koncentrując się na ataku na kierunku Wołoszczyzna-Mołdawia nie pozostawili 

odpowiedniego kontyngentu wojskowego na Krymie. Pozostałe tam 35 tys. żołnierzy ukazuje 

jednak w pewien sposób stopień zmilitaryzowania omawianego obszaru (pamiętajmy, że obszar 

ten wówczas objęty był rosyjską kolonizacją przez około 70 lat)234. Warto ponadto wspomnieć 

o tym, że w wojnie po stronie rosyjskiej aktywny udział wzięła ludność ukraińska oraz grecka. 

Udział w wojnie wzięli również ochotnicy o pochodzeniu bułgarskim (założenie zgodnie, z 

którym chrześcijańscy wychodźcy z obszarów imperium otomańskiego zamieszkujący obszary 

południowej Ukrainy w obliczu zagrożenia staną w obronie imperium otrzymało swoje 

uzasadnienie). 

Zakaz utrzymywania przez Rosję floty na Morzu Czarnym, podobnie jak sama wojna 

uderzyły w gospodarkę regionu. Tego rodzaju zmiana wpłynęła, jednakże na rozwój 

Sewastopola oraz innych miast przybrzeżnego obszaru Krymu w kierunku handlowym. Zmiany 

dotyczące mobilności, które zachodziły na przełomie XIX wieku oraz rozwój technologii 

(fotografia, łączność – które przejawiły się podczas wojny krymskiej) wpłynęły na 

odpowiednie „rozreklamowanie” Krymu, który na przełomie lat 70 i 80 XIX stał się obiektem 

wędrówek europejskich turystów. Warto wspomnieć, że wojna krymska była pierwszym 

konfliktem na świecie, w którym tak poważną rolę odegrała technologia – był to ponadto 

pierwszy konflikt opisywany przez korespondentów wojennych na bieżąco wysyłających swoje 

meldunki i fotografie do europejskich redakcji. Tego rodzaju czynnik wpłynął na to, że 

gospodarka Krymu rozwinęła się na przełomie drugiej połowy XIX wieku w kierunku 

turystycznym. Z biegiem czasu, prócz turystów chcących obejrzeć umocnienia Sewastopola, 

dzięki rozwojowi architektury i infrastruktury miast regionu, na omawiany obszar zaczęli 

napływać turyści w celach wypoczynkowych – turystykę stymulował m.in. rozwój przemysłu 

winiarskiego. Prócz rozwoju turystyki, Krym nabrał ponadto znaczenia jako region 

pośredniczący w handlu pomiędzy Odessą, a Kaukazem – okręty zmierzające na Zakaukazie 

zatrzymywały się w portach krymskich235. Kolejnym kluczowym punktem w rozwoju regionu 

było ogłoszenie przez cara Aleksandra III w 1886 roku manifestu o odbudowie Floty 

Czarnomorskiej. W obliczu ponownej militaryzacji Sewastopola, centrum handlowo-

portowym i turystycznym stała się Teodozja.   

 
234Tamże, s. 314.  
235 Цалик Станіслав, Росії заборонили мати флот на Чорному Морі, [w:] Наш Крим. Не російські історії 
українського півострова, Український Інститут Національної Памяті, 2016, s. 67. 
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Okres poprzedzający wojnę krymską i nastały po niej przejawiał się intensywną 

kolonizacją półwyspu. Prócz napływu Rosjan i Ukraińców na obszar Krymu przybywali 

przedstawiciele innych narodów. Prócz napływu „nowej” ludności dochodziło również do 

odpływu ludności tatarskiej, co powodowane było m. in. przez deprecjację pozycji ludności 

rdzennej oraz coraz poważniejszą dominację kulturowo-społeczną Rosjan (wypychanie 

Tatarów poza margines życia społeczno-kulturowo-politycznego). W efekcie działalności 

strony rosyjskiej pod koniec XIX wieku przekrój etniczny Krymu stał się zupełnie inny niż 

jeszcze przed stu laty. W oparciu o spis ludnościowy przeprowadzony w 1897, który rozróżnia 

zamieszkujące imperium rosyjskie narody bazując na wykorzystywanym na co dzień języku 

mieszkańców państwa jesteśmy w stanie odtworzyć obraz zachodzących na Krymie (gubernia 

taurydzka) procesów migracyjnych. Zgodnie ze spisem z 1897 na terenie guberni taurydzkiej 

(Krym oraz południe dzisiejszego obwodu chersońskiego i zaporoskiego) zamieszkiwało: 

611 121 Małorusów- Ukraińców (w tym 317 167 mężczyzn i 293 954 kobiety), 404 463 

Wielkorusów-Rosjan (w tym 212 688 mężczyzn i 191 775 kobiet), 196 854 Tatarów, 78 305 

Niemców, 55 418 Żydów, 41 260 Bułgarów, 18 048 Greków, 10 112 Polaków, 8938 Ormian, 

9726 Białorusinów, 2259 Mołdawian i Rumunów, , 2210 Estończyków, 2197 Turków, 1962 

Czechów, 1433 Cyganów, 1121 Włochów, 464 Francuzów, 290 Łotyszy, 260 Gruzinów, 237 

Serbów, Chorwatów i Słoweńców, 213 Litwinów i około 900 przedstawicieli innych grup 

językowych i etnicznych.236 Wskazane powyżej dane wykazują na przewagę ludności 

ukraińskiej na Krymie i obszarze bezpośrednio przyległym do Krymu (zdobytym na Chanacie 

Krymskim pod koniec XVIII wieku) nad ludnością rosyjską i tatarską. Tego rodzaju przewaga 

utrzymywała się jednak przede wszystkim na prowincji. W miastach zdecydowanie dominował 

żywioł rosyjski. Wskazane dane dowodzą ponadto relatywnie szybkiej marginalizacji ludności 

rdzennej (tatarskiej), która w przeciągu 70 lat z dominującej grupy, stała się trzecią 

najliczniejszą narodowością na Krymie. Warto, jednakże odnotować, że półwysep licznie 

zamieszkiwały ponadto inne grupy narodowościowe – taki jak Niemcy, Żydzi, Bułgarzy, 

Grecy, Polacy, których łącznie było jedynie o 20 tys. mniej niż Tatarów. Aby uzyskać większą 

wiedzę z zakresu przekroju etnicznego na Krymie warto odnieść się do danych dotyczących 

ludności zamieszkującej krymskie miasta. Zgodnie z wspominanym już spisem 

przeprowadzonym w 1897 roku w miastach półwyspu (spośród najliczniejszych grup 

narodowościowych) zamieszkiwało: 142 062 Wielkorusów (Rosjan), 49 640 Tatarów, 34 248 

Żydów, 30 197 Małorusów (Ukraińców), 10 315 Greków, 6389 Ormian, 6387 Polaków, 4100 

 
236Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи (…), dz. cyt., 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1420 (dostęp: 01.01.2021) 
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Niemców237. Samo miasto Sewastopol w roku 1897 zamieszkiwało natomiast: 34 014 

Wielkorusów-Rosjan (przy czym 19053 mężczyzn oraz 14961 kobiet), 7322 Małorusów-

Ukraińców (6513 mężczyzn i 809 kobiet), 3679 Żydów (2224 mężczyzn i 1455 kobiet), 2753 

Polaków (2426 mężczyzn i 327 kobiet), 1817 Tatarów (1067 mężczyzn i 750 kobiet). 

Dysproporcja pomiędzy ilością mężczyzn, a kobiet, co dotyczy szczególnie Ukraińców i 

Polaków świadczy o wojennym charakterze miasta. Intrygująca jest ponadto poważna 

dysproporcja pomiędzy Rosjanami i Ukraińcami odnosząca się do kwestii płci mieszkańców 

miasta. Tego rodzaju informacje mogą świadczyć o tym, że mieszkający w mieście 

żołnierze/marynarze werbowani byli przede wszystkim z ludności ukraińskiej stanowiącej 

większość na krymskiej prowincji oraz z ludności obszarów wiejskich południowej Ukrainy (w 

której również dominował żywioł ukraiński). 

Aby uzyskać pełny obszar przekroju etnicznego współczesnej południowej Ukrainy 

warto uzupełnić informacje dotyczące guberni taurdzkiej i guberni chersońskiej o informacje 

dotyczące guberni jekaterynosławskiej i charkowskiej. Zgodnie z spisem z roku 1897 na 

obszarze współczesnego obwodu dniepropetrowskiego i centralnej części obw. zaporoskiego 

oraz centralną część obwodu ługańskiego (XIX wieczna gubernia jekaterynosławska) 

zamieszkiwało (dotyczy najliczniejszych grup narodowościowych): 1 462 039 Małorusów 

(Ukraińców), 575 374 Wielkorusów (Rosjan), 322 257 Żydów, 147 218 Mołdawian i 

Rumunów, 123 453 Niemców, 30 894 Polaków, 25 685 Bułgarów i 22 958 Białorusinów238. W 

tym samym okresie współczesny obwód charkowski sumski oraz północną część obw. 

ługańskiego (gubernia charkowska) zamieszkiwało: 2 009 411 Małorusów (Ukraińców), 

440 936 Wielkorusów (Rosjan), 12 650 Żydów, 10 258 Białorusinów, 9080 Niemców, 5910 

Polaków, 1358 Tatarów239. Obraz przekroju etnicznego obszarów dzisiejszej Ukrainy 

południowej z okresu końca XIX wieku uzupełniają dane dotyczące okręgu donieckiego 

wchodzącego w skład ówczesnego Obwodu Wojska Dońskiego, który zamieszkiwany był 

przez: 273 302 Wielkorusów (Rosjan), 177 376 Małorusów (Ukraińców), 2336 Niemców i 

1357 Białorusinów (kolejne nacje stanowiły grupy poniżej 500 os.) oraz dane dotyczące miasta 

 
237Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Таблица XIII. Распределение 
населения по родному языку, Т.Т.1-50. С.-Петербург: 1903-1905, 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1421, (dostęp: 01.01.2021). 
238Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Таблица XIII. Распределение 
населения по родному языку, Т.Т.1-50. С.-Петербург: 1903-1905, 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1642, (dostęp:01.01.2021). 
239Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Таблица XIII. Распределение 
населения по родному языку. Т.Т.1-50. С.-Петербург: 1903-1905, 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1600, (dostęp: 01.01.2021). 
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Ługańsk (gubernia jekaterynosławska), które zamieszkiwało: 13 907 Wielkorusów (Rosjan), 

3902 Małorusów (Ukraińców), 1449 Żydów, 716 Białorusinów, , 109 Ormian, 101 Polaków 

oraz 101 Niemców.240  

Zgodnie z całościowym obrazem, omawiany w pracy obszar, zgodnie ze stanem z 

okresu przełomu XIX i XX wieku został zdominowany przez ludność etnicznie ukraińską. 

Rosjanie dominowali, jednakże w kluczowych dla obszaru miastach. Dominacja Rosjan 

przejawiała się szczególnie na Krymie, Odessie oraz stopniowo, coraz mocniej zaznaczała się 

na obszarze pomiędzy Ługańskiem i Donieckiem – było to spowodowane napływem ludności 

m. in. z głębi Rosji, którzy przybywali w poszukiwaniu pracy w rozwijającym się donieckim 

zagłębiu węglowym. Obszar współczesnej Ukrainy południowej, w efekcie długoletnich 

procesów kolonizacyjnych, które aktywnie stymulowali rosyjscy władcy oraz procesów o 

charakterze naturalnym (poszukiwanie przez ludność lepszych warunków życia) zaowocował 

powstaniem unikalnego rozległego heterogenicznego terytorium. Omawiany obszar 

zamieszkała ludność ukraińska, która migrowała zarówno z lewobrzeżnej jak i prawobrzeżnej 

Ukrainy początkowo ku wschodowi, później również ku południowi. Wraz z nimi, na obszar 

przybywali rosyjscy koloniści, wraz z rosyjskimi żołnierzami, urzędnikami i szlachtą. W celu 

zabezpieczenia regionu przed atakami ze strony Tatarów, a później Turcji władze carskie 

aktywnie stymulowały napływ ludności chrześcijańskiej (Serbowie, Chorwaci, Bułgarzy i 

Mołdawianie). Na obszary, które nazwano Noworosją skierowywano ponadto fale kolonistów 

z obszarów niemieckich. Na omawiane tereny aktywnie przenosili się ponadto Żydzi, którzy 

upatrywali tam szansy na lepsze życie. Warto ponadto wspomnieć o przybywających na te 

obszary Polakach zarówno wcześniej zamieszkujących obszary Ukrainy lewobrzeżnej i 

prawobrzeżnej oraz o Polakach przybywających z ziem Królestwa Polskiego, czy to w 

charakterze osób poszukujących lepszej przyszłości czy to w charakterze żołnierzy, inżynierów 

i wykwalifikowanych robotników (m. in. aktywny udział Polaków w rozwoju przemysłu na 

obszarze dzisiejszego obwodu donieckiego, ługańskiego i dniepropetrowskiego). Mieszankę 

kulturową wzbogacali ponadto mieszkający na tych obszarach od setek lat Grecy, Ormianie i 

Gruzini. Celowe działania rosyjskich środowisk politycznych wpłynęło, jednakże na 

przesiedlenie ich z Krymu i uformowanie miejscowości zdominowanych przez Greków na 

brzegu Morza Azowskiego.  

 
240Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Таблица XIII. Распределение 
населения по родному языку, Т.Т.1-50. С.-Петербург: 1903-1905, 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=397 i 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=448, (dostęp: 01.01.2021). 



120 
 

Procesy migracyjne stymulowane przez władze rosyjskie do czasu zdobycia kontroli 

nad Półwyspem Krymskim (aneksja Chanatu Krymskiego) zdeterminowane były przez 

potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa południowym obszarom Imperium Rosyjskiego. Procesy 

kolonizacyjne w okresie po przejęciu kontroli nad obszarami przyległymi do Morza Czarnego 

służyły natomiast przede wszystkim gospodarczemu i demograficznemu przygotowaniu 

regionu do uzyskania możliwości do dalszej ekspansji terytorialnej (w kierunku Bałkanów) 

oraz uzyskaniu zdolności rozszerzania wpływu politycznego na obszar Imperium 

Osmańskiego. Procesy migracyjne (w tym celowo stymulowane) wiązały się natomiast z 

rozwojem gospodarczym, handlowym oraz procesem industrializacji terenów funkcjonujących 

w ramach państwa rosyjskiego. Druga połowa XIX oraz początek XX wieku wiązały się z 

gwałtownym rozwojem miast i przemysłu m. in. wokół rozbudowy zdolności z zakresu 

przemysłu zbrojeniowego (rozwój Floty Czarnomorskiej) oraz przemysłu wydobywczego 

(rozwój Donieckiego Zagłębia Węglowego). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Donieck oraz 

całe Donieckie Zagłębie, które już w 1880 roku było największym w Imperium ośrodkiem 

wydobycia węgla, swoje początki zawdzięczało Anglikowi, John’owi Hughes’owi. To w 

oparciu o założony przez niego zakład metalurgiczny powstało miasto Juzówka - później 

przemianowana na Donieck. Sam fakt rozwoju obszaru oraz uzyskanie przez niego w drugiej 

połowie XIX wieku miana najważniejszego ośrodka wydobycia węgla (surowiec ten był 

wówczas kluczowy dla rozwoju przemysłu) świadczyć może o wpływie tego ośrodka na 

stymulowanie przypływu ludności szukającej pracy. Proces ten został ponadto 

zintensyfikowany przez zwiększenie atrakcyjności obszaru Ukrainy wschodniej dla osób 

szukających pracy po odkryciu złóż rudy żelaza w Krzywym Rogu (1881) – wiązało się to m. 

in. z poważnym przypływem inwestycji z krajów takich jak Belgia, Francja czy Anglia241. 

Gwałtowny rozwój przemysłu na obszarze Ukrainy wschodniej i południowo-wschodniej 

oznaczał wzrost zurbanizowania omawianego obszaru. Łączyło się to również z rozwojem linii 

kolejowych. W efekcie tych procesów doszło do rozwoju ukraińskich miast o czym świadczyć 

może to, że z pośród 10 największych miast imperium, 4 (Odessa, Kijów, Charków, 

Jekaterynosław) znajdowały się na Ukrainie. Możemy jedynie przypuszczać, jaki rozwój 

spotkałby cały obszar, gdyby nie celowa polityka władz carskich polegająca na ograniczeniu 

rozwoju pewnych gałęzi przemysłowych na Ukrainie (m. in. przemysł tekstylny) oraz na 

formowaniu szlaków kolejowych zgodnie z interesem armii, a nie przemysłu (co doprowadził 

do ograniczenia znaczenia na rynku światowym eksportu zboża z Ukrainy). Warto ponadto 

 
241 Hrycak, Historia Ukrainy (…), dz. cyt., s.77. 
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odnotować, że ludność etnicznie ukraińska, przywiązana do swojej ziemi (rolnictwo) niechętnie 

uczestniczyła w procesie industrializacji, lecz bardzie była skora do zasiedlania nowych 

obszarów Imperium. W efekcie tego czynnika, część Ukraińców wyemigrowała na Daleki 

Wschód w poszukiwaniu nowych obszarów rolnych, a do rozwijających się ukraińskich miast 

przybywała przede wszystkim ludność rosyjska242. O skali napływu ludności na obszar 

Donieckiego Zagłębia Węglowego na przełomie drugiej połowy XIX wieku świadczyć mogą 

ówczesne dane, zgodnie z którymi w roku 1881, spośród 16 tys. donieckich górników, aż 7/8 

przybyła z innych guberni. W 1890 roku w kopalni Bachmutowskiej pracowało natomiast 52% 

„nowo przybyłych”, 2% „obcych” (najpewniej dotyczy innej narodowości niż ukraińska czy 

rosyjska) oraz 46% „lokalnych” górników. Podobnie zgodnie z danymi z 1890 roku spośród 

górników obszaru powiatu słowianoserbskiego, 58,7% pracujących tam górników przybyło z 

guberni tulskiej (obecnie Federacja Rosyjska), a 21,9% pochodziło z guberni orłowskiej 

(obecnie Federacja Rosyjska)243. Podobnie wyglądał przekrój etniczny wśród pracowników 

przemysłu metalurgicznego. Zgodnie z danymi z końca XIX wieku, w Józiwskim Zakładzie 

Metalurgicznym pracowało 48,6% robotników przybyłych z centralnych i północno-

zachodnich obszarów Rosji oraz z obszarów dzisiejszych krajów bałtyckich. W Makijewskim 

Zakładzie Metalurgicznym spośród 637 robotników, jedynie 107 było Ukraińcami. Nieco 

bardziej ogólny zarys przedstawiać mogą natomiast dane zebrane w ramach spisu ludności, 

który został przeprowadzony w 1897. Zgodnie z przedstawionymi tam danymi spośród 

górników pracujących w guberni Jekaterynosławskiej jedynie 29,8% z nich stanowili Ukraińcy 

– 63,1% natomiast Rosjanie. Pozostały procent stanowili Białorusini, Tatarzy czy 

Mołdawianie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na obszary dzisiejszej Ukrainy wschodniej, 

w ramach migracji związanej z poszukiwaniem pracy przybywała ludność z ówczesnych 

guberni: orłowskiej, kurskiej, riazańskiej, kostromskiej, woroneskiej, (obszary Federacji 

Rosyjskiej), czerniowieckiej (obszar Ukraina), mińskiej i mohylewskiej (obszar Białorusi)244. 

Pomimo procesu industrializacji oraz powiązanego z tym napływu ludności spoza 

danych guberni do miast Ukrainy południowej, Ukraińcy stanowili zasadniczą większość 

mieszkańców omawianych obszarów – również na obszarze nazywanym później Donbasem 

(obszary wiejskie). Dominacja żywiołu ukraińskiego w sensie demograficznym nie zapewniła, 

jednakże Ukraińcom, na terenach współczesnej Ukrainy południowej i wschodniej możliwości 

zdominowania przestrzeni kulturowej. Co gorsza, stanowienie najliczniejszej grupy etnicznej 

 
242 Tamże, s.79 
243 Лаврів П., Історія південно-східньої(…), dz. cyt. s.131. 
244 Tamże, s.132. 
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w regionie nie uchroniło Ukraińców od procesu częściowej utraty własnej tożsamości 

kulturowej. W efekcie dominowania języka rosyjskiego w przestrzeni politycznej, język 

rosyjski stał się językiem elit politycznych, wojskowych religijnych i twórczych danych 

regionów. Rosyjski, będąc ponadto językiem kultury imperium był znacznie bardziej 

atrakcyjny od języka dominującej „ludności wiejskiej”. W efekcie zaludnienia Ukrainy 

południowej i wschodniej przez poważne ilości przedstawicieli różnych kultur i grup 

językowych, język rosyjski stał się ponadto językiem komunikacji międzykulturowej. 

Dominacja języka i kultury imperium stanowiło natomiast czynnik sprzyjający szybkiej 

rusyfikacji mieszkańców tych obszarów245. Z biegiem kolejnych lat proces napływu ludności 

nieukraińskiej połączony z napływem ludności etnicznie rosyjskiej z obszarów całego państwa 

umocnił proces dominacji języka i kultury imperium. Proces ten został poważnie 

zintensyfikowany w okresie późniejszym, kiedy to imperium carów przerodziło się w nową 

formę imperium rosyjskiego – to jest Związek Sowiecki.  

 

3.2. Działania władz ZSRS na obszarze Ukrainy 

Przechodzący przez Ukrainę front wschodni I wojny światowej oraz wieloletnie 

eksploatowanie zasobów ludzkich i gospodarczych związanych z wysiłkiem wojennym 

sprowadziło na Ukrainę poważne zubożenie społeczeństwa oraz obniżenie poziomu 

zaludnienia miast i wsi. Chaos, który nastał w roku 1918 związany z wybuchem rewolucji 

sowieckiej oraz kolejne wojny okresu 1918-1920 związane z konfliktem pomiędzy wojskami 

bolszewickimi, a tzw. armią białych Gen. Denikina również wpłynął na pogorszenie się sytuacji 

gospodarczej na Ukrainie. Negatywnie odbiły się na sytuacji ludności kolejne starcia 

zachodzące na wschodzie kraju pomiędzy siłami Ukraińskiej Republiki Ludowej, a oddziałami 

bolszewickimi. Warto ponadto zaznaczyć, że wschodnia Ukraina w wspomnianym okresie 

objęta była ponadto przez bunty chłopskie oraz częściowo opanowywana przez anarchistyczne 

oddziały zawierające sojusze taktyczne ze stronami konfliktu ukraińsko-sowieckiego. Chaos 

polityczny, notorycznie wkraczające do miejscowości oddziały wojskowej, które 

aprowizowały się we wsiach i miastach wpływały na ograniczenie dostępu ludności do 

żywności. W okresie tym na Ukrainie wschodniej doszło ponadto do szeregu pogromów 

żydowskich, które przeprowadzały liczne uzbrojone oddziały o charakterze nieformalnych grup 

militarnych i oddziały tzw. Armii Ochotniczej („Biali”). O udział w pogromach oskarżane były 

 
245 Якубова, Етнонаціонална Історія (…), dz. cyt. s.33. 
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również oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej, a wcześniej siły wojskowe tzw. Hetmanatu 

kierowanego przez P. Skoropadskiego. Do dziś temat ten stanowi obszar żywej dyskusji, gdyż 

problematyka ta aktywnie wykorzystywana była i nadal jest do prowadzenia przez rosyjskie 

ośrodki dezinformacyjne kampanii skierowanej na deprecjacje wizerunku Ukrainy oraz 

Symona Petlury (kierownika URL). Skala udziału żołnierzy URL w pogromach ludności 

żydowskiej trudna jest do oszacowania, jednakże oficjalne dokumenty wydane przez rząd S. 

Petlury zaświadczają o tym, iż pozycja URL względem tego rodzaju aktów była jednoznacznie 

negatywna (rząd oficjalnie krytykował akty agresji na tle narodowym). Za pogromy 

odpowiadały najczęściej uzbrojone grupy, które nie wywodziły się z danych obszarów – 

dezerterzy, bandy włóczęgów, które miały na celu łupienie lokalnej ludności oraz przybyłe do 

danych wsi i miast bojówki o różnych profilach ideowych. Aktywny udział w pogromach brały, 

jednak również oddziały dowodzone przez tzw. Atamanów (dowódców), którzy sprzymierzyli 

się z S. Petlurą w walce przeciwko bolszewizmowi246. Warto wspomnieć, w tym miejscu o 

aspekcie, na który zwrócił uwagę wybitny amerykański historyk i sowietolog (o polsko-

żydowskim pochodzeniu) Richard Pipes w swojej pracy „Rosja Bolszewików”. Kwestia ta 

dotyczyła aktywnego udziału ludności żydowskiej w ruchu bolszewickim co powodowało, że 

„różnica pomiędzy jednymi, a drugimi zatarła się” (Red. Żydami, a bolszewikami)247. 

Poruszając problematykę chaosu z okresu walk 1918-1921 należy wskazać o podejściu 

nowopowstającego państwa ukraińskiego do ludności zamieszkującej obszary Ukrainy. 

Budowa państwa ukraińskiego (Ukraińskiej Republiki Ludowej) w warunkach 

heterogenicznego społeczeństwa stanowiła poważne wyzwanie dla ukraińskich elit 

politycznych dążących do budowy trwałego bytu państwowego. Ukraińskie elity rozumiały nie 

tylko problemy wynikające z tego, iż obywatelami nowego państwa będą miliony osób, które 

identyfikowały się z kulturami innymi niż ukraińska, ale również z państwami, które 

równolegle przejawiły swoje ambicje państwowe (m. in. Polacy, Białorusini czy Rosjanie i 

Żydzi, których poważna część opowiadała się za przynależnością Ukrainy do państwa 

rosyjskiego). W celu pozyskania mniejszości narodowych tak licznie zamieszkujących obszary 

ukraińskie, Centralna Rada Ukraińskiej Republiki Ludowej już w 1917 roku podejmowała 

pierwsze działania służące przekonaniu mniejszości do idei budowy państwa ukraińskiego. W 

tym celu m. in. w lipcu 1917 Rada przyjęła uchwałę, zgodnie z którą 30% jej składu mieli 

stanowić delegaci o pochodzeniu rosyjskim, polskim i żydowskim. W roku 1918 Rada przyjęła 

natomiast uchwałę ustalającą nadanie kulturowo-narodowej autonomii, która oznaczała 

 
246Pipes Richard, Rosja Bolszewików, Warszawa, 2007 s.113-114. 
247Tamże, s.114. 
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ochronę przez państwo ukraińskie wszelkich praw osobistych przedstawicieli mniejszości 

narodowych oraz gwarantowała swobodę języka, ochronę kultury (ośrodki kultury, szkoły) czy 

wyznania. Warto, jednakże zaznaczyć, że tego rodzaju autonomia została nadawana niejako „z 

automatu” Rosjanom, Polakom i Żydom – przedstawiciele wszystkich innych narodów 

zamieszkujących Ukrainę (Czesi, Białorusini itd.) mieli dopiero później złożyć odpowiedni 

wniosek na ręce Rady, nad którym miał pochylić się Rząd URL. Należy w tym miejscu 

wspomnieć również o 50 deputowanych żydowskich, którzy wchodzili do składu organu 

ustawodawczego URL, czy o powołaniu Ministerstwa do spraw Żydowskich. Podobnie, jak 

mniejszość żydowska, Polacy również otrzymali miejsca w organie ustawodawczym URL (20 

miejsc) oraz ministerstwo ds. polskich, poprzez które mogli dbać o interesy przedstawicieli 

własnego narodu zamieszkującego Ukrainę.248 Wskazane powyżej przykłady ukazują, którą z 

koncepcji dla rozwoju państwa i narodu (naród kulturowy czy polityczny) skłonni byli wybrać 

ówcześni ukraińscy decydenci. Wybór konstruktu narodu politycznego, który w oparciu o ideę 

państwa będącego domem dla wszystkich zamieszkujących go narodów stał się podłożem dla 

rozwoju państwa ukraińskiego restytuowanego po 1991 roku. 

Wojna oraz powojenny chaos doprowadził do zmian w składzie etnicznym Ukrainy. 

Część przedstawicieli narodów zamieszkujących ziemie ukraińskie wyjechało do swoich 

ojczyzn, które odzyskały niepodległość (m. in. Polacy zamieszkujący Ukrainę 

Naddnieprzańską – z 685 tys. zamieszkujących ten obszar w 1909 roku Polaków w 1926 

pozostało 410 tys.)249. W efekcie zajęcia obszarów centralnej, południowej i wschodniej 

Ukrainy przez Rosję radziecką z obszarów tych wyemigrowali ponadto przedstawiciele 

rosyjskiej szlachty oraz poważna część lokalnych elit politycznych i artystycznych, a także 

część oficerów, żołnierzy i mieszkańców miast takich jak Odessa czy Sewastopol, którzy 

zrozumieli zagrożenie dla ich egzystencji wynikające z zajęcia omawianych obszarów przez 

wojska bolszewickie. Z regionów południowych i wschodnich wyemigrowali ponadto 

przedstawiciele „klasy burżuazyjnej” tacy jak Francuzi, Anglicy czy Włosi, którzy jeszcze do 

niedawna byli właścicielami czy wykwalifikowanymi kadrami pracującymi w zakładach 

Odessy, Sewastopola czy Donieckiego Zagłębia Węglowego. Zmiany, które miały miejsce na 

przełomie lat 1914-1918 oraz na początku lat dwudziestych przyniosły nie tylko migrację, ale 

również śmierć tysięcy mieszkańców południowej i wschodniej Ukrainy. Nowa sytuacja 

polityczna oznaczała zupełnie nowy porządek życia społeczno-politycznego oraz realizacje 

 
248Маґочій, Україна (...), dz. cyt., s.488. 
249Tamże, s. 493. 



125 
 

zamysłów inżynierii społecznej, która zmieniła obraz nie tylko Ukrainy, ale również wszystkich 

państw znajdujących się pod wpływem Rosji sowieckiej.  

Okres pierwszych lat panowania Rosji sowieckiej nad obszarami Ukrainy przejawił się 

szeregiem eksperymentów gospodarczo-społecznych oraz działaniami służącymi celowej 

eksterminacji określonych grup społecznych, co zaowocowało pogorszeniem się i tak fatalnej 

sytuacji życiowej większości mieszkańców tego obszaru. Działania władz sowieckich takie jak 

eksterminacja czy przesiedlenia na wschód kraju ludności uznanej za wrogą wobec nowych 

władz (bogatych chłopów, kapłanów, czy osób, które stawiały opór kolektywizacji) przyczynił 

się do obniżenia poziomu zaludnienia szczególnie obszarów wschodniej i centralnej Ukrainy. 

Warto odnotować, że Ukraina w przeciwieństwie do obszarów etnicznie rosyjskich zaludniona 

była przede wszystkim przez chłopów posiadających własne gospodarstwa rolne. Przywiązanie 

ogromnej rzeszy ludności do własnych gospodarstw oraz do ziemi uprawianej od pokoleń 

stanowił poważny problem dla władzy sowieckiej dążącej do wykorzenienia własności 

prywatnej. Kolejnym z poważnych wyzwań dla bolszewików była ponadto aktywizacja 

Ukraińców wokół idei niepodległego państwa ukraińskiego (opowiedzenie się elit politycznych 

oraz części chłopstwa przeciwko Rosji bolszewickiej). Połączenie tych dwóch czynników 

(istnienie relatywnie bogatego i samodzielnego chłopstwa oraz opowiedzenie się poważnych 

rzesz ludzkich przeciwko władzy sowieckiej w latach 1917-1920) spowodowało, że nowa 

władza rosyjska zdecydowała się na podjęcie radykalnych prób neutralizacji owych czynników, 

które utrudniały kolektywizacje wsi ukraińskiej250. Za pierwszą wspomnianą „radykalną 

formę” rozwiązania problemów trapiących sowieckich decydentów uznaje się Głód 1921-1923, 

który interpretuje się również jako próbę neutralizacji wybuchających na wschodniej, 

południowej i centralnej Ukrainie buntów chłopskich. Katastrofa głodu (1921-1923), którą w 

rosyjskiej historiografii tłumaczy się obecną wówczas na obszarach całej europejskiej części 

Rosji sowieckiej suszą, najpoważniejsze straty przyniosła obszarom ukraińskim. Efekt ten 

wywołała polityka ówczesnych władz związana z fazą „wojennego komunizmu”, który 

przejawił się nakazem dotyczącym eksportu produktów żywnościowych (ziarna, chleba) z 

obszarów Ukrainy południowej i centralno-wschodniej do wielkich ośrodków przemysłowych 

kraju (Moskwa, Petersburg oraz miast Donbasu). Pomimo panującego wówczas głodu, który 

był związany m. in. z realizacją Nowej Polityki Ekonomicznej (NEP) władze centralne nie tylko 

nakazały kierownictwu Ukraińskiej SRS zwiększenie ilości eksportowanych z republiki 

produktów żywieniowych (40 eszelonów żywności na miesiąc), ale nakazały użycie 

 
250Reid Anna, Pogranicze. Podróż przez historię Ukrainy 988-2015, Wydawnictwo Literackie, 2016 s. 181. 
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dodatkowych oddziałów Armii Czerwonej (nie tylko oddziały kawalerii ochraniającej pociągi 

i neutralizującej bunty chłopskie) do egzekwowania tego nakazu - przeciwstawianie się buntom 

ludności niechcącej oddawać swojej żywności251. Pomimo rozwijającego się na Ukrainie głodu 

(szczególnie dotknięte zostały regiony południowe – region odeski i mikołajowski) obszary 

dawnych południowych guberni nie zostały uznane przez władze centralne za regiony objęte 

głodem, co powodowało, że musiały one nadal wysyłać poważne ilości materiałów 

żywieniowych do Rosyjskiej FSRS. Warto zaznaczyć, że żywność wysyłana z Ukrainy prócz 

miast takich jak Moskwa czy Petersburg docierała przede wszystkim do obszarów 

nadwołżańskich, gdzie również panował głód. Dostrzegalna jest więc różnica w traktowaniu 

przez władze centralne Ukrainy, a innych obszarów objętych głodem. W ukraińskiej 

historiografii różnice tę interpretuje się m. in. tym, że władzom centralnym zależało na 

neutralizacji nastrojów antykomunistycznych w regionie Nadwołżańskim przez co wyjątkowo 

dbano o nadanie pomocy żywieniowej dla tego obszaru. Łączy się to z celowym 

„niedostrzeganiem” głodu na Ukrainie południowej, gdzie poprzez brak walki z głodem (a 

nawet celowym jego stymulowaniem poprzez odbieranie maksymalnej liczby żywności) 

zneutralizowano antykomunistyczny ruch powstańczy. Ważnym aspektem, na który zwracają 

ukraińscy historycy jest fakt wyciągnięcia wniosków przez komunistów dotyczących sposobu 

neutralizacji ruchów powstańczych na buntujących się obszarach – skuteczniejszym jest 

stymulowanie głodu niż likwidacja powstań przy użyciu regularnych oddziałów armii. Nie bez 

znaczenia pozostaje również pamięć o głodzie, która powinna w przyszłości wpływać na 

zaniechanie buntów – terror głodu252. Tego rodzaju założenia ukraińskich badaczy w obliczu 

Wielkiego Głodu 1932-1933 wydają się być całkowicie uzasadnione. Warto ponadto odnieść 

się do samej polityki władz sowieckich dotyczącej wprowadzanych zmian w gospodarce oraz 

realizacją idei konieczności zapewnienia odpowiedniego wyżywienia dla Armii Czerwonej 

oraz kluczowych „miast robotniczych”. Tego rodzaju polityka, która przejawiła się m. in. 

poprzez rekwirowanie zboża na obszarach tradycyjnie stanowiących główne zaplecze 

żywieniowe imperium rosyjskiego – m. in. obszar Nadwołżański. Warto ponadto podkreślić, 

że głód okresu 1921-1923 podobnie jak Wielki Głód 1932-33 również przejawił się ogromną 

śmiertelnością czy nawet przykładami kanibalizmu (m. in. obszar sowieckiej Azji Środkowej, 

gdzie ludność została zmuszona do żywienia się korą drzew, czy tzw. jadalną gliną). Zgodnie 

z dostępnymi danymi głód objął 7,5 mln Ukraińców i 26 mln mieszkańców obszarów 

 
251Дорошко Микола, Неоголошені війни Росії проти України у ХХ - на початку ХХІ ст: причини і наслідки, 
Київ 2018, s. 52. 
252Tamże, s. 54-56. 
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rosyjskich. Dane wskazują ponadto, że w samym 1922 roku po ulicach miast sowieckiej Rosji 

błąkało się około 1,5 mln chłopskich dzieci (tzw. bezprizorni). Śmiertelność w ośrodkach dla 

„bezprizornych” sięgała natomiast 50%. Sytuacja była na tyle ciężka, że władza sowiecka po 

okresie negowania istnienia głodu w 2 sierpnia 1921r. zwróciła się (pismo W. Lenina) z apelem 

do „międzynarodowego proletariatu” wspominając o głodującej ludności obszaru Powołża. 

Warto ponadto zaznaczyć, że pomimo apelowania władz sowieckich o pomoc do krajów 

Zachodu (czego efektem m. in. było porozumienie Hoover-Litwinienko – dotyczy pomocy dla 

ludności państwa sowieckiego), komunistyczna władza zdecydowała się na złożenie 

międzynarodowej oferty eksportowej - milion ton zboża (jesień 1922r.). Sprawa ta wywołała 

konsternacje u środowisk amerykańskich, które zajmowały się pozyskiwaniem pomocy dla 

ludności objętej głodem253. Połączenie klęski naturalnej z efektem zmian gospodarczych oraz 

masowego rekwirowania żywności wśród ludności chłopskiej doprowadziło do katastrofy 

głodu, która przejawiła się w szczególnym stopniu na Powołżu, Azji Środkowej i Ukrainie. 

Dostępne dziś dane i dokumenty pozwalają sądzić, iż władza sowiecka poprzez swoją 

niekompetencje oraz celowe działanie doprowadziła do śmierci trudnej do oszacowania liczby 

osób. Głód okresu 1921-23 nosi ponadto charakter celowej próby eksterminacji ludności 

chłopskiej, która w obliczu prowadzonej polityki NEP-u oraz masowej kolektywizacji stawała 

się głównym „wrogiem rewolucji” mającej na celu wykreowanie „nowego świata i nowego 

człowieka”. 

Prócz klęski głodu, kolejnym przykładem działań wpływających po części na kształt 

składu etnicznego Ukrainy, a przede wszystkim wpływający na stan samoidentyfikacji ludności 

ukraińskiej (z kulturą ukraińską lub rosyjską/sowiecką) miała polityka korenizacji. Korenizacja 

(w warunkach ukraińskich – „ukrainizacja”), zgodnie z założeniami sowieckich decydentów254 

miała stanowić proces ugruntowania władzy sowieckiej wśród ludności republik. Praktyka ta 

miała przejawić się poprzez nadawanie szerszej, aczkolwiek ograniczonej autonomii 

kulturowej i politycznej lokalnym działaczom politycznym, kulturowym itd., przez co władza 

komunistyczna miała się zakorzenić w regionach tworząc wrażenie władzy popieranej i 

tworzonej przez masy chłopskie i proletariackie całego państwa sowieckiego. Zakładano 

ponadto, że dzięki skierowaniu tego rodzaju aktywu społecznego w ramy działań partyjnych 

zneutralizowany zostanie lokalny ruch narodowy. Problematyka ta była szczególnie ważna dla 

komunistów w kontekście neutralizacji zrywów narodowych na obszarze Ukrainy. Jak szybko 

 
253 Pipes, Rosja Bolszewików, dz. cyt., s.444-448. 
254 Terminu tego zaczęto używać po wystąpieniu L. Trockiego podczas XII Zjazdu Rosyjskiej Komunistycznej 
Partii (Bolszewików) – 1923r. 
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się okazało, działania prowadzone nad Dnieprem, zamiast stymulować wzrost poparcia dla 

Partii w regionach, doprowadziły do wzrostu nastrojów popierających nadanie Ukrainie 

szerszej autonomii. Ukrainizacja bardzo szybko przerodziła się w instrument odrodzenia 

narodowego, co stanowiło poważne zagrożenie dla władzy Kremla na omawianym obszarze. 

Kierownictwo partii komunistycznej rozumiało zagrożenie wynikające z prowadzenia 

ukrainizacji. Z tego powodu ówczesna władza podejmowała aktywną walkę z, jak to wówczas 

nazywano, „ukraińskimi odchyleniami narodowymi” („ukraiński nacjonalizm burżuazyjny”, 

„szowinizm imperialny” itp.)255. Polityka ukrainizacji przejawiła się m.in. poprzez nadanie 

językowi ukraińskiemu statusu języka państwowego. Wiązało się to m.in. z wprowadzeniem 

zarządzenia dotyczącego nauki języka ukraińskiego przez urzędników - wywołało to poważne 

problemy, gdyż najczęściej jedynie Żydzi potraktowali to zarządzenie jako rzeczywiście 

obowiązujące. Stan ten doprowadził ponadto do poważnych dyskusji wewnątrz partyjnych, 

dotyczących nadrzędnej roli kultury i języka rosyjskiego na obszarach państwa sowieckiego – 

w ówczesnym okresie wygrała jednak opcja wspierająca rozwój procesu korenizacji (pogląd 

dotyczący konieczności dominowania kultury i języka rosyjskiego określono mianem 

„przeżytku szowinizmu wielkoruskiego”). Okres 1924-1925 stał się czasem odrodzenia kultury 

ukraińskiej, między innymi dzięki migracji ukraińskich działaczy kultury na obszary 

ukraińskiej SRS. Działalność Ludowego Komisarza Oświaty USRS – Mykoły Skrypnyka 

aktywnie stymulowała przekształcenie procesu ukrainizacji z działań o charakterze 

biurokratycznym (ugruntowanie w regionach struktur Partii) w szeroki proces kulturotwórczy. 

Działania te, w połączeniu z masowym naborem do partii (1924r.) doprowadził do powstania 

nurtu „ukraińskiego narodowego komunizmu”256, który rozwijany w kolejnych latach 

zaowocował proukraińską postawą części komunistycznych ukraińskich polityków pod koniec 

lat 80-tych i na początku lat 90-tych. Mówiąc o czynniku kulturotwórczym jakim okazała się 

być ukrainizacja warto zacytować fragment ówczesnego dokumentu (preambuła rezolucji Rady 

Komisarzy Ludowych z 1 sierpnia 1923r.), który traktuje o roli kultury w wspomnianym 

procesie: 

„W przeciągu krótkiego okresu rządów Władzy Rad na Ukrainie (…) zrobiono już wiele 

w sprawie rozwoju ukraińskiej kultury w sferze szkolnictwa i książki. Praca ta nie mogła jednak 

pokonać kulturowe nierówności, które pojawiły się w efekcie wielowiekowego ucisku. Z tego 

powodu najważniejszym zadaniem Rządu musi zostać usunięcie wszystkich nierówności 

 
255Kulczycki Stanisław, Hołodomor. Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako ludobójstwo – problem 
świadomości, Wrocław, 2008, s. 139 
256 Tamże, s. 140-144. 



129 
 

dotyczących kultury narodowej (…) Z tego powodu należy zwiększyć stopień ukrainizacji 

całego aparatu państwowego. (…) Robotniczo-chłopska władza Ukrainy rozumie, że 

niezbędnym w najbliższym czasie jest skoncentrowanie uwagi państwa na popularyzacji języka 

ukraińskiego. (…) W efekcie słabego rozwoju ukraińskojęzycznego szkolnictwa i ukraińskiej 

kultury (całościowo), co jest efektem braku ukraińskojęzycznych podręczników oraz braku 

przygotowanych kadr (red. nauczycieli) – życie, które obserwujemy na własnym przykładzie, 

zostało zdominowane de facto przez język rosyjski”.257   

Wskazane powyżej założenia rzeczywiście były aktywnie wprowadzane. Okres 

ukrainizacji to niewątpliwie czas rozkwitu ukraińskiego życia kulturalnego, który zaowocował 

rozwojem ukraińskiej sztuki w sferze literatury, malarstwa, rzeźby, teatru, muzyki i 

kinematografii. Ukraińskie życie artystyczne lat 20-tych przejawiło się m. in poprzez powstanie 

teatralnego środowiska twórczego, którego najbardziej charakterystycznym przejawem był 

„Teatr Berezil” założony przez Lesia Kurbasa (Лесь Курбас) w 1922 roku, a także 

modernistyczne malarstwo Mychajły Bojczuka (Михайло Бойчук) i Anatola Petryckiego 

(Анатолій Петрицький), czy dzieła muzyczne Lewko Rewuckiego (Левко Ревуцький) oraz 

filmy Oleksandra Dowżenki (Олександр Довженко). Nie sposób nie wspomnieć ponadto o 

poetach i pisarzach, których dzieła pojawiały się w omawianym okresie: Mykoła Chwylowyj 

(Миколи Хвильовий), Mykoła Kulisz (Микола Куліш), Mykoła Zerow (Микола Зеров), 

Pawło Tyczyna (Павло Тичина), Mychajło Semenko (Михайло Семенко), Maksym Rylski 

(Максим Рильський). Na fali ukrainizacji powstał cały szereg środowisk twórczych, które 

grupowały się w związki twórców, wśród których najbardziej znane były: „Związek 

Rewolucyjnych Pisarzy Wiejskich - PLUH” (1922-1932), „Związek Pisarzy Proletariackich – 

Hart” (1923-1925), „Wolna Akademia Proletariackiej Literatury – WAPLITE” (1925-1928). 

Rozwój ukraińskiej kultury oraz żądania autonomii kulturalnej (i oderwania się kultury 

ukraińskiej od rosyjskiej), które wyraził w swoim manifeście M. Chwylowyj („Dalej od 

Moskwy!” – „Геть від Москви!”) przy poparciu środowiska „WAPLITE” doprowadziło w 

1926 do reakcji Moskwy – Krytyka J. Stalina wobec działań M. Chylowego w liście do Ł. 

Kaganowicza258. Gwałtowny rozwój ukraińskiego życia kulturalnego, który pomimo tego, iż 

wpisywał się w kontekst ludowo-socjalistyczny szybko został zidentyfikowany przez władze 

komunistyczne jako czynnik wzbudzający nastroje państwowotwórcze. Okres, który nastał po 

1927 roku zyskał miano „czasu przejściowego” (1928-1932), który oznaczał stopniowe 

 
257 Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 1 серпня 1923 р.,Українська суспільнополітична думка в 20 
столітті: документи і матеріали, Гунчак Тарас і Сольчаник Роман, New York, 1983, s. 77-78. 
258Маґочій Павло-Роберт, Україна (…), dz. cyt., s. 531. 
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odejście od polityki korenizacji (ukrainizacji) a przejawił się m. in. przez usuwanie działaczy 

komunistycznych aktywnie wspierających omawiany proces. Działacze tacy jak Oleksandr 

Szumskyj (Олександр Шумський – Komisarz Ludowy ds. oświaty) zostali zwalniani ze 

swoich stanowisk i zmuszani do poddania się „samokrytyce”. Częstokroć w okresie 

późniejszym działacze nurtu narodowego komunizmu poddawani byli represjom w okresie lat 

30-tych (m. in. O. Szumowskyj – skazany na 10 lat łagru, w 1946 zamordowany przez NKWD). 

Na przełomie lat 20 i 30-tych doszło do stopniowego wygaszania polityki ukrainizacji oraz do 

przygotowań do czystek, które nastąpiły po 1932 roku.  

Okres korenizacji prócz rozwoju ukraińskiej kultury oraz narodowego komunizmu 

przejawił się na Ukrainie rewolucją demograficzną. Na przełomie lat 20-tych i 30-tych doszło 

bowiem do intensyfikacji procesu migracji mieszkańców wsi do wielkich miast 

przemysłowych. Proces ten był po części celowo stymulowany przez ukraińskie władze 

komunistyczne (zwolennicy ukrainizacji), które były świadome tego, iż aby utrzymać władzę 

na Ukrainie należy jak największą liczbę Ukraińców sprowadzić ze wsi do miast (czynnik ten 

miał ułatwić formowanie ukraińskiej administracji w miastach). Warto w tym miejscu 

podkreślić, że okres I wojny światowej oraz późniejszych konfliktów zbrojnych toczonych na 

Ukrainie (okres 1918-1921) stymulował migracje ludności z miast i miasteczek do wsi – 

notorycznie napadane miasta zdawały się być zdecydowanie mniej bezpieczne od terenów 

niezurbanizowanych. Zgodnie z założeniem ukrainizacji na przełomie lat 20-tych i 30-tych do 

ukraińskich miast miano „przyciągnąć” jak największą ilość etnicznych Ukraińców, aby nie 

tylko osiągnąć możliwość formowania ich (edukacja, odpowiednie formowanie ideologiczne), 

ale również zdobyć ukraińskie kadry administracyjne (wierne władzy komunistycznej). Dzięki 

realizacji tego założenia doszło do poważnych zmian w strukturze etnicznej ukraińskich miast. 

O skali procesu świadczą dostępne dane – zgodnie z nimi: W roku 1920 jedynie 15% 

mieszkańców sowieckiej Ukrainy zamieszkiwało miasta, w 1939 natomiast odsetek ten sięgną 

liczby 36,2%. Podobnie, w roku 1920 Ukraińcy stanowili jedynie 32% mieszkańców 

ukraińskich miast (obszar SRS) to w 1926 r. ich liczba sięgnęła 47% - w 1939r. natomiast 

58%259. Okres korenizacji przyniósł zatem nie tylko ukrainizację życia społecznego i 

kulturowego ukraińskiej SRS, ale doprowadził do częściowej ukrainizacji miast i miasteczek 

tej części ZSRS. Osiągnięcia omawianego periodu zostały jednak, wkrótce gwałtownie 

 
259Tamże, s. 528. 
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ograniczone poprzez przejście władz sowieckich do krwawego etapu niszczenia wszystkich 

aktywności społecznych, które mogły zagrażać władzy Moskwy.  

Jednym z najbardziej wymownych wydarzeń, które wyrażają czym był okres lat 1933-

1937, stały się masowe areszty i mordy prowadzone na ukraińskich działaczach i 

przedstawicielach kultury. Czas ukrainizacji, który dał możliwość przejawieniu się 

najaktywniejszych i najwybitniejszych jednostek został wykorzystany w latach kolejnych do 

fizycznej eliminacji grupy, która stanowiła elitę intelektualna i twórczą ukraińskiego narodu. 

Okres wielkiego terroru przejawił się na Ukrainie poprzez zjawisko określone w latach 

późniejszych mianem „Rozstrzelanego Odrodzenia”. Termin ten odnosi się do fizycznej 

likwidacji ukraińskich twórców i przedstawicielach nurtu narodowego komunizmu. Warto w 

tym miejscu podkreślić, że spośród wymienionych w tym rozdziale twórców śmierć z rąk 

NKWD, OGPU oraz innych struktur siłowych ZSRS ponieśli: Mykoła Chwylowyj (zm. 

1933r.), Mykoła Kulisz (zm. 1937r.), Leś Kurbas (zm. 1937r.), Mychajło Bojczuk (zm. 1937r.) 

Mykoła Zerow (zm. 1937r.), Mychajło Semenko (zm. 1937r.). Czas wielkiego terroru przejawił 

się jednak nie tylko wymordowaniem przedstawicieli ukraińskiego życia kulturalnego i 

politycznego, którzy aktywnie wspierali ideę nadania szerokiej autonomii dla Ukrainy 

funkcjonującej w ramach ZSRS, lecz oznaczał likwidację i areszt dziesiątek tysięcy 

mieszkańców Ukrainy, co stanowiło dla Kremla czynnik sprzyjający umocnieniu władzy 

komunistycznej. Zgodnie z danymi strony ukraińskiej, przedstawionymi m. in. przez Instytut 

Pamięci Narodowej Ukrainy w samym okresie 1937-1938 w ramach procesów sądowych na 

karę pierwszego i drugiego stopnia (śmierć oraz zesłanie do GUŁAG-ów) skazano 198 918 

obywateli ukraińskiej SRS. W oparciu o rozkaz NKWD nr. 00447 („Plan operacyjny 

zatrzymania kułaków i kryminalistów”) rozpoczęto masową likwidację części ludności, w celu 

ostatecznego zakończenia walki z „wrogim antysowiecki elementem” – de facto celem operacji 

było ostateczne zastraszenie i fizyczna likwidacja grup społecznych mogących potencjalnie 

prowadzić antysowiecką (np. proukraińską) aktywność polityczną. Warto w tym miejscu 

odnotować, że masowe mordy odbywały się w oparciu o dyrektywy określające limity 

ilościowe osób przeznaczonych do zabicia. Należy w tym miejscu ponadto podkreślić, że 

sowieckie władze wykonujące dyrektywy Moskwy na obszarze ukraińskiej SRS aktywnie 

zabiegały o zwiększenie owych limitów, które w roku 1937 przewidywały 26 150 osób, a w 

1938 sięgnęły liczby 83 122 os.260 Okres wielkiego terroru stanowił jeden z kluczowych 

 
26019 травня в Україні День пам'яті жертв політичних репресій, https://uinp.gov.ua/pres-
centr/novyny/19-travnya-v-ukrayini-den-pamyati-zhertv-politychnyh-represiy (dostęp: 01.06.2020). 
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elementów polityki sowieckiej mającej na celu uniemożliwienie podbitym narodom 

realizowania swoich ambicji państwowotwórczych. W kontekście polityki korenizacji na 

Ukrainie, „wielki terror przejawił się zaplanowaną i skoordynowaną akcją fizycznej eliminacji 

najaktywniejszych przedstawicieli życia kulturalnego oraz proukraińskich komunistów. Czas 

„wielkiego terroru” stanowił ponadto poważny czynnik, który oddziaływał na ludność miast i 

wsi, skutecznie zniechęcając do wszelakiego oporu wobec władz komunistycznych. Bazując na 

dostępnych danych dotyczących składu etnicznego osób aresztowanych możemy zauważyć, iż 

operacja ta miała charakter represji na tle narodowościowym. Zgodnie ze statystykami 

aresztowanych w ramach operacji „00447” z roku 1937, na Ukrainie zatrzymano 61060 

Ukraińców, 7297 Rosjan, 3766 Niemców i 2681 Polaków, 555 Żydów (przedstawiciele każdej 

z innych grup narodowościowych nie sięgali liczby 500 os.). Zgodnie z danymi dotyczącymi 

akcji 00447 prowadzonej na Ukrainie w pierwszej połowie roku 1938 zatrzymano 27208 

Ukraińców, 3279 Rosjan, 970 Polaków, 851 Niemców, 711 Żydów (przedstawiciele każdej z 

innych grup narodowościowych nie sięgali liczby 500 os.). Łącznie w efekcie operacji „00447” 

w okresie pomiędzy 1937, a lipcem 1938 na obszarze ukraińskiej SRS spośród aresztowanych, 

98% osób zostało skazanych. Spośród skazanych (109 469 os.), aż 62 231 osób zostało 

poddanych karze śmierci – pozostali zostali zesłani przeważnie na okres do 10 lat łagrów (44 

702os.)261. „Wielkiemu terrorowi” okresu 1937-1938 prócz operacji „00447” towarzyszyły 

ponadto operacje narodowościowe takie jak realizowane na Ukrainie „operacja polska” czy 

„operacja niemiecka”. Warto tu podkreślić, że w samej „operacji polskiej” w okresie 1937-

1938 aresztowano 54 011 osób, z czego skazano 39 670 os. Równolegle w „operacji 

niemieckiej” w tym samym okresie aresztowano 23 036 osób, z czego 11 740 zostało skazanych 

(w pozostałych operacjach narodowościowych aresztowano 17 612 osób – skazano 9828 os.). 

Łącznie w wskazanych operacjach narodowościowych prowadzonych na Ukrainie pomiędzy 

1937, a 1938 rokiem spośród 61 238 skazanych, 51 231 osób zostało rozstrzelanych262. 

Działania służb sowieckich okresu „wielkiego terroru” noszą charakter operacji służących 

eksterminacji narodów nierosyjskich, które na Ukrainie stanowiły poważny odsetek ludności. 

O celowej eksterminacji narodów nierosyjskich świadczyć może przytoczone w książce Robera 

Kuśnierza pt. „Czystki i Terror na Ukrainie” fragmenty wypowiedzi ówczesnego szefa 

winnickiego UNKWD Iwana Korablowa zgodnie, z którymi: „Szef NKWD USRS dawał 

swoim podległym instrukcję, zgodnie z którymi wszyscy Polacy i Niemcy mieszkający na 

terenie USRS byli szpiegami i dywersantami, a Ukraińcy w 75-80 proc. burżuazyjnymi 

 
261Kuśnież Robert, Czystki i terror na Ukrainie 1934-1938, Toruń 2016, s. 180-183. 
262Tamże, s. 191-192. 
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nacjonalistami”263. Tego rodzaju sposób myślenia, który przyświecał kierownictwu sowieckich 

organów siłowych przejawił się poprzez działania otwarcie służące fizycznej likwidacji 

poważnej części ludności etnicznie nierosyjskiej, co m. in. miało spowodować zastraszenie 

wspomnianej ludności oraz stymulowanie późniejszej fali rusyfikacji (budowa przekonania, 

zgodnie z którym bezpieczeństwo może zapewnić identyfikacja z kulturą rosyjską – m. in. 

odrzucenie „burżuazyjnej/wrogiej idei odrębności kultury ukraińskiej. Operacje 

eksterminacyjne i wywózki mieszkańców Ukrainy na wschód ZSRS posłużyły ponadto 

organom sowieckim do wyniszczenia pozostałych na ukraińskiej wsi i w ukraińskich miastach 

najlepiej usytułowanych przedstawicieli narodów nierosyjskich – grupę tą uznano bowiem za 

najbardziej zagrażającą władzy sowieckiej. 

Symbolem polityki władz komunistycznych służącej neutralizacji ukraińskich 

nastrojów państwowotwórczych oraz ograniczeniu oporu wobec planów Kremla stał się jednak 

poprzedzający czas Wielkiego Terroru, Wielki Głód lat 1932-1933. 

Okres Wielkiego Głodu niepodzielnie łączy się z realizacją przez Moskwę reformy 

sektora rolnego przejawiającego się na masową kolektywizacją. Lata 1930 i 1931 stanowiły 

jedną z ostatnich faz kolektywizacji, w trakcie której zdecydowano się na ponowne rozpalenie 

kampanii skierowanej przeciwko bogatym chłopom oraz chłopom niechętnym kolektywizacji 

(„kułakom”). Zgodnie z dyrektywami władz centralnych doszło do ponownego wysiedlania 

mieszkańców gospodarstw wiejskich, których uznano za wrogów klasy robotniczej i 

chłopskiej. Dzięki tego rodzaju operacji na samym obszarze Ukrainy sowieckiej w roku 1930 

wysiedlono mieszkańców 31 593 gospodarstw, a w 1931 roku mieszkańców 32 127 

gospodarstw. W efekcie „rozkułaczenia” klasa chłopów niezrzeszonych w kołchozach została 

de facto zlikwidowana (akcję zakończono w drugiej połowie 1931r.). Równolegle do 

prowadzonych wysiedleń nałożono podatek na rolników trudniących się indywidualną pracą 

gospodarczą (z podatków zwolnieni zostali pracownicy kołchozów). Czynnik ten także w 

znacznym stopniu przyspieszył kolektywizację264.  

 
263Tamże, s. 193. 
264 Kulczycki, Hołodomor (…), dz. cyt., s. 158. 



134 
 

 

Rys. 8. Fotografia archiwalna – Ukraina 1930-1932. 

Źródło: Донецьке село Удачне та Голодомор 1932–33 років у фотографіях Марка Залізняка, 

https://www.radiosvoboda.org/a/holodomor-photo-zaliznyaka-1932-1933/28874991.html (dostęp: 

01.05.2021). 

Licytacja mienia należącego do rodziny Martynenków uznanej za kułaków – wieś Udaczne obw. 

doniecki 1930-1932. 

Próby siłowego wprowadzenia kolektywizacji, co wiązało się z grabieniem 

gospodarstw, a także z intensyfikacją kampanii skierowanej przeciwko Cerkwii doprowadziło 

do wybuchu masowych powstań chłopskich na obszarze całej Ukrainy. W trakcie 

wspomnianych buntów dochodziło do ataków na funkcjonariuszy i przedstawicieli władz 

komunistycznych, co zaowocowało śmiercią przedstawicieli struktur siłowych oraz aparatu 

państwowego, na które władza komunistyczna zareagowała z pełną stanowczością. W 

szczególnym stopniu wystąpienia ludności wiejskiej miały miejsce na obecnej Ukrainie 

centralno-zachodniej, centralnej i centralno-wschodniej. Ludność wiejska zjednoczona wokół 

haseł „precz z kolektywizacją” czy „skasować podatki nałożone na Cerkiew” najaktywniej 

przeciwstawiła się władzy sowieckiej na obszarach okręgu tulczyńskiego (dzisiejszy obwód 

winnicki), okręgu mohylewskiego (współczesny obw. winnicki) okręgu szepietowskiego 

(współczesny obw. chmielnicki), okręg pawłogradzki (obw. dniepropetrowski). Powstania 

przejawiły się ponadto na Ukrainie południowej – szczególnie na obszarach współczesnego 

obwodu odeskiego i chersońskiego. Głównym z powodów masowych wystąpień, tak jak już 

wspomniano, była masowa kolektywizacja, która nabrała tempa po 1929 roku. Warto w tym 
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miejscu zaznaczyć, że w efekcie aktywizacji struktur siłowych ZSRS poziom 

skolektywizowania ukraińskiej wsi z poziomu 8,6% w 1929 roku, sięgnął 30,7% zgodnie ze 

stanem 1 lutego 1930 roku oraz poziomu 62,8% zgodnie ze stanem z 1 marca 1930 roku265. 

Jedno z pierwszych powstań o charakterze masowym, skierowane przeciwko kolektywizacji 

miało miejsce na pograniczu rumuńsko-sowieckim (współczesny obw. odeski). Fakt ten 

najpewniej łączy się z wybraniem przez władze sowieckie obw. odeskiego jako jednego z 

pierwszych okręgów przeznaczonych do masowej kolektywizacji (1929 rok). Jako jedna z 

pierwszych miejscowości, która wystąpiła przeciwko kolektywizacji była wieś Hradenyci 

(Градениці). Tak opisuje wystąpienie ludności Stanisław Kosior (Sekretarz Generalny 

Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Ukrainy – oskarżany m. in. o udział w 

stymulowaniu Wielkiego Głodu) w liście do KC Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego: 

„Tłum kobiet do 400 osób zażądał powrotu do wsi deportowanych kułaków oraz wymagał 

zatrzymania procesu wywłaszczania, a także żądał oddania zabranego im zboża”. W dalszej 

kolejności do mieszkańców wspomnianej wsi dołączyły kolejne sąsiednie wspólnoty wiejskie. 

Doszło do napaści na reprezentantów władz komunistycznych (ok. 10 ciężko pobito) oraz na 

funkcjonariuszy milicji, którym zabrano broń. Na tego rodzaju działania musiały zareagować 

komunistyczne władze. W zbuntowany regionu wysłano oddziały Armii Czerwonej, które 

mimo oporu ludności, która m. in. skonstruowała barykady na ulicach wsi, miejscowości 

szybko zostały zajęte przez kawalerię Armii Czerwonej i oddziały CzK. W krótce doszło do 

aresztowań mieszkańców – w samej wsi Jaski (Яськи) 4 marca 1930 aresztowano 150 os. Część 

z powstańców w obawie przed represjami przeprawiła się do Rumunii - zdecydowana 

większość z nich została jednak przekazana przez władze rumuńskie Sowietom266. Podobny 

przebieg miały wystąpienia w okolicy miasta Pawłohrad (współczesny obw. dniepropetrowski 

– masowe powstanie wybuchło 4 kwietnia 1930r.). Tam powstańcy zaplanowali przejęcie 

kontroli nad regionem zakładając zablokowanie garnizonu wojsk sowieckich oraz rozbrojenie 

lokalnej milicji – co miało pozwolić na przejęcie kontroli nad miastem o znaczeniu 

regionalnym. Działania zbuntowanej ludności początkowo przejawiło się przez masowe 

zgromadzenie (w niektórych miejscowościach do 500 mężczyzn uzbrojonych przeważnie w 

sprzęty gospodarcze takie jak widły), które starało się wymierzyć sprawiedliwość lokalnym 

przedstawicielom władzy sowieckiej oraz aktywistom lobbującym ideę kolektywizacji. W 

ramach tego rodzaju działań w miejscowościach regionu pawłohradzkiego we wsiach 

mordowano nawet po 5/12 osób, których aktywność łączono z kradzieżą mienia ludności (kury, 

 
265Тиліщак Володимир, 1930 УСРР Повстання, Kijów, 2016, s.7 
266Tamże, s.62-66.  
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krowy rekwirowane na rzecz kołchozu). W celu likwidacji „band chłopskich” wydelegowano 

specjalny oddział CzK, który dyslokowano w Dniepropetrowsku. Pomimo szybkiego 

zwycięstwa nad powstańcami, kolejnych aresztów oraz straceń ostateczne zwycięstwo nad 

poruszającymi się pomiędzy wsiami niewielkimi grupami powstańców udało się osiągnąć 

komunistom po około 6 miesiącach267. Warto w tym miejscu podkreślić, że obwód 

dniepropetrowski (w tym wsie regionu pawłohradzkiego) znalazły się wśród obszarów, które 

zostały objęte Wielkim Głodem, co aktywnie przyczyniło się do spacyfikowania na 

wspomnianym obszarze nastrojów antysowieckich. 

 

Rys. 9. Grafika – wystąpienia antysowieckie. 

Źródło: Понад 5000 масових виступів. Як українське село чинило спротив колективізації, 

https://www.istpravda.com.ua/articles/2016/11/23/149335/ (dostęp: 01.05.2020). 

Skala wystąpień antysowieckich na obszarze całego ZSRS w 1930 roku. Pierwsze 3 kolumny dotyczą 

Ukraińskiej SRS – kolejne: północno-kaukaskiego kraju, obw. centralno-czarnoziemskiego, Obwód 

dolnowołżański, Syberia, Ural, obw. moskiewski, obwód zachodni. Pierwsza z kolumn dotyczy buntów, 

druga aktów terrorystycznych, trzecia popularyzacji ulotek (red. wrogich antysowieckich).  

Masowa kolektywizacja oraz powiązana z nim próba wykonania, jak ocenia się dziś, 

nierealnych planów władz centralnych dotyczy ilości nagromadzenia i wyeksportowania 

towarów żywieniowych (szczególnie zboża) doprowadziły do największej tragedii XX 

wiecznej Ukrainy, którą był Wielki Głód. Skalę wpływu Wielkiego Głodu na ukraińskie 

 
267 Tamże, s.113-118.   
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społeczeństwo w dosadni sposób ujmuje ukraiński historyk Jarosław Hrycak w swojej książce 

„Historia Ukrainy 1772-1999 Narodziny nowoczesnego narodu” - „Oprócz oczywistych strat 

w ludziach i wielkiego ciosu moralnego, głód spowodował szkody nie do naprawienia w 

ukraińskim życiu narodowym. Praktycznie zniszczona została stara ukraińska wieś i jej bogata 

tradycja ludowa. W jej miejsce pojawiła się wieś kołchozowa, która nigdy już nie wystąpiła 

przeciwko władzy radzieckiej. Głód lat 1932-33 w świadomości kilku następnych pokoleń 

chłopów zaszczepił strach społeczny, polityczną apatię i bierność.268 Warto w tym miejscu 

skupić się na bezpośrednich przyczynach i przebiegu działań sowieckiego aparatu 

państwowego, który doprowadził do śmierci milionów Ukraińców.  

Wielki Głód częstokroć w pracach historyków odnoszony jest bezpośrednio do reformy 

sektora rolniczego na przełomie lat 20 i 30 XX wieku. Przejście do gospodarki centralnie 

planowanej opartej o kołchozy mające produkować żywność i zboże zgodnie z nakazanymi 

przez centrum normami w obliczu poważnego zacofania gospodarki (brak odpowiedniej ilości 

sprzętu rolnego), powszechnej biedy i problemów wynikających z braków w edukacji 

(nieumiejętność poprawnego wykorzystywania posiadanego sprzętu) stanowiły poważny 

czynnik uniemożliwiający odpowiednią realizację nakazów sowieckiego kierownictwa. 

Sowieckie rolnictwo na początku lat 30-tych borykało się ponadto z problemem testowania „na 

żywym organizmie” nowych rozwiązań dotyczących składowania i dostarczania pozyskanych 

produktów. Poważnym problemem były ponadto ambicje władzy sowieckiej dotyczące 

rozwoju przemysłowego państwa (industrializacji), który przejawiał się poprzez rozwój 

nowych zakładów przemysłowych (ze szczególnym uwzględnieniem sektora zbrojeniowego) i 

rozwojem miast przemysłowych. Szybkie tępo industrializacji wymagało równie gwałtownego 

rozwoju sektora rolniczego oraz zwiększania jego efektywności. W warunkach przełomu lat 

20-tych i 30-tych okazało się to jednak niemożliwe. Wysokie wymagania Moskwy wobec 

dostaw żywności, które miała generować Ukraińska SRS doprowadziły do poważnego kryzysu 

kołchozowego.  

W wyniku industrializacji zdecydowana większość ukraińskich chłopów pracowała w 

ramach wspólnoty kołchoźniczej. Wszystkie plony stawały się własnością państwa po czym 

zgodnie z założeniem miały być one przekazywane do dyspozycji władz centralnych, a część z 

nich miała trafiać w ręce pracowników kołchozów. Podział plonów miał być realizowany w 

myśl określonego przez Stalina założenia – tzw. „pierwsze przykazanie”. W efekcie realizacji 

 
268Hrycak, Historia Ukrainy (…), dz. cyt., s. 185. 
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tego założenia (które intensywnie popularyzowano poprzez sowiecki aparat propagandowy), 

sowiecki chłop (pracownik kołchozu) po pierwsze musiał rozliczyć się z państwem (przekazać 

określone normy), a dopiero później, z nadwyżek mógł pobrać swoją część plonów. Tego 

rodzaju założenie połączone z nieudolnością systemu dostaw i produkcji oraz oderwanymi od 

rzeczywistych możliwości limitami dostaw spowodował ogromny deficyt żywnościowy m. in. 

na obszarze Ukraińskiej SRS.  

Wytyczne określone przez władze sowieckie w kwietniu 1930 roku, jak pokazała 

rzeczywistość, stały się nie do zrealizowania przez obszary, które stanowiły zaplecza 

żywieniowe ZSRS. Zgodnie z wytycznymi, kołchozy z zagłębi żywieniowych miały przekazać 

ośrodkom odpowiedzialnym za gromadzenie żywności około od 1/3 do 1/4 swojej produkcji. 

Sytuacja ta wyglądała jednak dobrze wyłącznie na papierze. W efekcie prowadzonej wówczas 

fali rozkułaczenia chłopów ośrodki skupujące żywność utraciły możliwość uzupełniania 

zapasów o produkty pozyskane od dbających o swoje plony chłopów indywidualnych. W 

efekcie tego problemu całość obowiązkowych kwot żywności (szczególnie zboża), które 

powinna wyprodukować republika spadła na kołchozy. W efekcie problemów z wypełnieniem 

norm władze kołchozów wstrzymywały wypłaty żywnościowe przekazywane pracownikom 

kołchozów co redukowało z kolei efektywność ich pracy. W efekcie tego rodzaju sytuacji 

kołchozy częstokroć zostawały zmuszane do oddawania wszystkich wyprodukowanych 

plonów – co przełożyło się na falę głodu wśród mieszkańców wsi269. Na początku 1931 

Ukraińska SRS nadal nie wykonała planów dotyczących przekazania żywności za rok 1930 

mimo przekazania wszystkich zapasów (w tym siewnych).  

Początek 1931 roku oznaczał przygotowania do nowej kampanii siewnej. Władze 

sowieckie wskazały nowe normy, które dotyczyły nagromadzenia przez kołchozy 

odpowiedniej ilości zbóż potrzebnych do obsiania pól – kampania ta z powodu niemożności 

zrealizowania żądań Moskwy trwała, aż do czerwca (początku żniw). Pomimo zbliżającej się 

kampanii żniwnej m. in. ukraińskie kołchozy zdawały się nie być do niej przygotowane. Jak 

wynika z notatki wydziału politycznego OGPU (z 5 czerwca 1931), już wówczas sowiecki 

aparat bezpieczeństwa informował kierownictwo państwa o wysokim ryzyku załamania się 

kampanii żniwnej. Z notatki wynikało m. in, iż większość posiadanego przez ukraińskie 

kołchozy sprzętu nie nadaje się do użytkowania z powodu niewłaściwego sposobu jego 

przechowania. Zaznaczono ponadto, iż większość ze sprzętu wymaga kapitalnego remontu. W 

 
269 Kulczycki, Hołodomor (…), dz. cyt., s.170-172. 
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dokumencie znalazł się również fragment, zgodnie z którym ukraińskie kołchozy nadal nie 

rozpoczęły przygotowań magazynów do przyjęcia zboża. Sytuacja nakreślona przez 

funkcjonariuszy OGPU wyglądała krytycznie270. Fizyczna likwidacja lub wywózka 

najaktywniejszego chłopstwa, chroniczny stan reformy rolnictwa (nowe nakazy ingerujące m. 

in. w sposób prowadzenia żniw – kwestia dotyczyła m. in. sposobu walki z zachwaszczeniem, 

co miało stanowić zasadniczy problem niskiego poziomu zbiorów), zwiększanie pól obsiewu 

przy równoczesnej konieczności eksportu wszelkiego uzyskanego zboża oraz niska 

efektywność pracy chłopów zrzeszonych w kołchozach (co było spowodowane długotrwałym 

wstrzymaniem wypłat żywieniowych) doprowadziły do porażki sezonu żniwnego i wpłynęły 

w zasadniczy sposób na załamanie się kampanii mającej na celu zebranie ziarna niezbędnego 

do obsiania pól na rok 1932. Podobnie jak w roku 1931 zdecydowana większość zbiorów 

przeznaczonych do obsiewu i wyżywienia chłopów w roku 1932 została wyeksportowana z 

Ukraińskiej SRS. Presja wywierana na chłopów indywidualnych oraz kołchoźników dotycząca 

wykonania planów napływających z centrum doprowadziła w 1932 do nastania stanu 

niedożywienia w wielu wsiach Ukrainy (w efekcie nieurodzaju w innych regionach ZSRS, przy 

względnie dobrej pogodzie panującej na Ukrainie, normy określane przez Moskwy pozostały 

wyjątkowo wysokie). Dla lokalnych władz komunistycznych coraz większym problemem stało 

się rosnące niezadowolenie wśród chłopów wynikające z braku żywności. Coraz więcej ludzi 

zadawało otwarcie pytanie dotyczące braku żywności wiedząc, iż żniwa 1931 przyniosły 

wystarczającą liczbę plonów dla wyżywienia pracowników i realizacji części planów władz. 

Wzmagający się głód oraz rosnące niezadowolenie ludności Ukraińskiej SRS było celowo 

zafałszowywane i marginalizowane w raportach jakie spływały od aparatu sowieckiego 

działającego na Ukrainie do Centrum. Pomimo wysyłanych do Charkowa (ówczesnego 

centrum administracyjnego Ukraińskiej SRS) raportów o krytycznej sytuacji dotyczącej 

wykonania planu (podkreślanie, iż z powodu całkowitych braków żywności kołchozy nie są w 

stanie zapewnić dostaw do regionów przemysłowych) kierownictwo partii wysyłało do 

Moskwy raporty nie wspominając o tragicznej sytuacji. O tego rodzaju procederze świadczy 

m. in. list S. Kosiora do J. Stalina z 26 kwietnia 1932 roku: „Mamy odosobnione przypadki, a 

nawet pojedyncze wsie, które głodują. Jest to jednak wyłącznie wynik lokalnej tępoty, 

wypatrzeń, szczególnie w kołchozach. Wszelkie gadanie o głodzie na Ukrainie należy 

kategorycznie odrzucić”. Zupełnie inną rzeczywistość opisuje w liście do S. Kosiora młody 

komsomolec Hrihorij Tkaczenko (18 czerwca 1932r.): „Nie wyobrażacie sobie, co w tej chwili 

 
270 Tamże, s. 174 
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dzieje się na Białocerkiewszczyźnie, Humańszczyźnie, Kijowszczyźnie itd. Ogromne obszary 

nieobsianej ziemi, a plony na poziomie 20-30 procent plonów z lat 1925-1928. W kołchozach, 

w których było po sto, sto pięćdziesiąt koni zostało czterdzieści, pięćdziesiąt, a i te padają. 

Ludzie straszliwie głodują. Po prostu nie rozumiem i gdyby mnie ktoś będący autorytetem 

przekonywał w latach 1927-1928, że pod panowaniem radzieckim ludzie mogą umierać w 

pracy z głodu, nie uwierzyłbym i wyśmiałbym go, albo nawet przegonił uznając taką osobę za 

idiotę, kontrrewolucjonistę i kogo tam jeszcze.”271 Powyższe dwa opisy wskazują w jaki sposób 

przedstawiciele władzy komunistycznej wysokiej rangi fałszowali rzeczywistość, czy to z 

obawy przed konsekwencjami ukazania prawdy, czy z powodu braku zaakceptowania 

możliwości tego rodzaju porażki swoich działań. Najcięższy okres głodu przypadł na okres 

1933 roku. To wówczas stan z 1932 roku pogorszyły kolejne masowe akcje rekwirowania zboża 

w kołchozach oraz w gospodarstwach domowych. Kierownictwo ZSRS w celu analizy sytuacji 

i wyegzekwowania dostaw produktów żywieniowych wysłała jesienią 1932 roku na Ukrainę 

specjalną misję, której przewodniczył Wiaczesław Mołotow oraz Łazar Kaganowicz. W 

efekcie prac wspomnianej komisji doszło do wywiezienia z kraju całych zapasów ziarna, co 

doprowadziło do umasowienia głodu – w 1933 roku dochodziło już do wymierania całych wsi 

oraz przypadków kanibalizmu272. Rok 1933 to również czas masowych represji oraz 

rekwirowania nie tylko znalezionych w domu ziaren, ale również zwierząt gospodarczych, 

które zabierano z powodu nie spłacenia przez chłopów swoich zobowiązań dotyczących 

przekazania m. in. ziarna. Apogeum głodu, które przypadło na okres lutego – marca 1933 

przejawiło się do tego stopnia, iż w ukraińskich wsiach nie można było już odnaleźć żadnych 

żywych zwierząt (z psami i kotami łącznie)273.  

Masowy głód w naturalny sposób powodował migracje rzesz ludzkich do innych 

regionów ZSRS, w których głód nie występował. Problem napływających Ukraińców do 

kołchozów mieszczących się w sąsiednich republikach związkowych stanowił poważne 

zagrożenie dla stabilności sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Napływ ludności, która 

opisywała nieprawdopodobne sceny głodu, który powstał pomimo tego, iż wcześniej ci sami 

ludzie uczestniczyli w żniwach, podczas których zebrali niezbędny plon załamywała 

pozytywny obraz władzy sowieckiej w kołchozach. Sytuacje odzwierciedla list jednego z 

mieszkańców obwodu centralnoczarnoziemskiego do redakcji gazety „Izwiestia CIK SSSR i 

WCIK” zgodnie z którym: „W całym naszym rejonie każdego dnia całymi taborami jeżdżą 

 
271 Tamże, s. 187-188. 
272 Hrycak, Historia Ukrainy (…), dz. cyt., s. 184. 
273 Лаврів, Історія південно-східньої (…), dz. cyt., s.161. 
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ukraińscy głodujący wieśniacy, kołchoźnicy i gospodarze indywidualni. Za kawałek chleba są 

gotowi oddać wszystko co mają: obuwie, odzież – wszystko. Gdy pytami ich – Dlaczego 

głodujecie, odpowiadają: plany zebraliśmy dobre, ale władza sowiecka tak długo gromadziła 

nasze zboże i dotąd narzucała nam swe plany dostaw i zadania, póki nie zostaliśmy bez funta 

chleba (…) zwracam uwagę Izwiestii na to zjawisko, gdyż tabory głodowe sieją panikę i 

rozpowszechniają nastroje wrogie władzy sowieckiej wszędzie, dokąd przyjdą” – sama liczba 

uciekinierów mogła sięgnąć od kilkuset tysięcy osób do miliona274. Wskazany fragment nie 

został z zrozumiałych powodów opublikowany, lecz trafił do kierownictwa państwa w ramach 

raportu dotyczącego stanu nastrojów społecznych w ZSRS. 

W efekcie działań władzy komunistycznej na szczeblu lokalnym oraz 

ogólnozwiązkowym, przy wsparciu struktur siłowych doprowadzono do klęski głodu, której 

liczba ofiar ze względu na długoletnie negowanie zaistnienia Wielkiego Głodu w ZSRS 

niemożliwa jest do ustalenia. O skali tej tragedii mogą dowodzić dane dotyczące zmiany liczby 

ludności zamieszkującej Ukraińską SRS na przełomie 1931-1937. Zgodnie z dostępnymi 

danymi wynikającymi ze spisów przeprowadzonych we wspomnianym okresie, liczba ludności 

zamieszkujących USRS spadła o 2,7 mln. ludzi. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że 

liczba zagłodzonych osób oraz uciekinierów, którzy nie powrócili do USRS musiała być 

znacznie wyższa, gdyż była częściowo rekompensowana przez relatywnie wysoki przyrost 

urodzeń w latach 1935-1937. Zgodnie z obliczeniami współczesnych ukraińskich historyków i 

demografów liczba ofiar Wielkiego Głodu może sięgać 4/5 mln osób275. O dramatycznym 

przebiegu omawianych wydarzeń świadczą wspomnienia świadków i dokumenty, do których 

mamy dziś dostęp. Warto w tym miejscu przedstawić kilka opisów, które uzupełnią obraz 

tragedii: 

„W Charcyzku (red. współczesny obw. doniecki) ludność wiejska żebrała całymi rodzinami, 

nie przyjmowano ich nigdzie do pracy. Zabraniano w ogóle opuszczać wieś, ale ludzie i tak 

przebijali się do miasta Stalino (red. dzisiejszy Donieck). Ludzie omijali punkty stacjonowania 

milicji i prosili o akt miłosierdzia u robotników – oni otrzymywali racje żywnościowe. Trupy 

żebrzących mieszkańców wsi wyciągane były z rur rozciągających się od zakładu 

metalurgicznego do osady Rutczenkiwskiej. W Oleniwce, na południe od Stalino działał 

spichlerz wypełniony kukurydzą, a (red. w tym samym czasie) dzieci na polach łapały susły, 

by zaspokoić swój głód. Starych i młodych, którzy zbierali rozsypane ziarno straż biła pałkami 

 
274 Kulczycki, Hołodomor (...), dz. cyt., s. 190. 
275 Hrycak, Historia Ukrainy (…), dz. cyt., s. 184. 
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i nie dopuszczała do chlewni, które z jakiegoś powodu były budowane przy cmentarzach. (…) 

We wsi Szaparskie rejonu nowopskowskiego spośród 212 domostw rolników kołchozowych 

głodowało 190. Około 500 osób zaległo w łóżkach. W przeciągu stycznia i lutego zmarły 74 

osoby. Kołchoźnica Domna Chrypun wraz z 16 letnią córką, 19 lutego zamordowały (red. przy 

użyciu noży) 11 letnią wnuczkę. W 21-ym rejonie obwodu donieckiego od 27 lutego do 9 marca 

głodowało 1008 rodzin, w 648 z nich żyło 2569 osób (…). We wsi Wołodarskie, rejonu 

staromikilskiego zabito 102 letnią babcię. Ludzie jedli padlinę. Od 1 lutego do 9 marca w 12 

rejonach zmarło z głodu 267 osób. Najwięcej głodujących było w rejonach 

werchniotepliawskim, nowopskowskim starobielskim, biłowskim i rubiżańskim – czyli w 

północno-wschodnich rejonach (obw. doniecki)276. 

Tego rodzaju wspomnienia przekazywane z pokolenia na pokolenie wywarły ogromny 

wpływ na szereg pokoleń Ukraińców będąc ważnym elementem tożsamości narodu po dziś 

dzień. Kluczowym pozostaje jednak fakt interpretacji tych wydarzeń przez współczesnych 

Ukraińców. Pomimo poważnego rozdarcia w społeczeństwie dotyczącego interpretacji wielu 

wydarzeń historycznych takich jak działalność UPA (np. postać Stepana Bandery), czy decyzje 

polityczne Petra Mazepy, istnieje ogólnonarodowy konsensus wskazujący na odpowiedzialność 

władz komunistycznych za organizację i przeprowadzenie Wielkiego Głodu. W tej kwestii bez 

względu na region zamieszkania czy profil ideologiczny Ukraińców oczywistym jest dla nich 

to, iż był to celowo wywołany i stymulowany proces mający służyć wymordowaniu poważnej 

części przedstawicieli ukraińskiego chłopstwa w celu likwidacji grupy społecznej stawiającej 

opór sowietyzacji Ukrainy. Osiągniecie tego rodzaju konsensusu (uznanie faktu zaistnienia 

Wielkiego Głodu, uznanie go za sztucznie wywołany oraz określenie go mianem ludobójstwa 

skierowanego przeciwko narodowi ukraińskiemu) było m. in. wynikiem polityki historycznej 

prowadzonej przez W. Juszczenkę. To za okresu jego prezydentury problematyka Wielkiego 

Głodu stała się ważnym czynnikiem formującym tożsamość współczesnego narodu 

ukraińskiego277. Tego rodzaju linia polityki historycznej była kontynuowana w okresie rządów 

P. Poroszenki. Wówczas to m. in. spopularyzowano ideę upamiętnienia ofiar Wielkiego Głodu 

m. in. w przestrzeni publicznej poprzez odpalanie świec w oknach czy zatrzymywanie się na 

ulicach miast o godzinie 16:00 (24 listopada) – akcja „gdzie byś nie był” / „gdzie byś się nie 

znajdował – pamiętaj”. Działania popularyzujące ideę powszechnej pamięci o ofiarach 

Wielkiego Głodu wkomponowywano w kontekst zachodzących w kraju wydarzeń. Przejawem 

 
276 Лаврів, Історія південно-східньої (…), s.160-161. 
277 Wypowiedź ukraińskiego historyk J. Hrycaka podczas konferencji: Як історичне минуле стає ідеологічним 
теперішнім?, https://www.youtube.com/watch?v=Lc5xkRYqljs, (dostęp: 01.06.2020). 
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tego zjawiska jest m. in. treść materiału audiowizualnego o charakterze patriotycznym, który 

został stworzony przez Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy oraz Ukraiński Instytut 

Pamięci. W ramach wspomnianego materiału ukazano m. in. ludność odpalającą świece na znak 

pamięci czy przedstawicieli policji, którzy o godzinie 16:00 zatrzymują się wraz z innymi 

kierowcami. Najbardziej wyeksponowana w ramach nagrania została jednak postać 

współczesnego więźnia politycznego, który to w rosyjskim (jak możemy się domyśleć) 

więzieniu łyżką wydrapuje na ścianie świecę (wykreowany w ramach polityki historycznej 

symbol Wielkiego Głodu) wraz z datami „1932-1933”. Podobne nagrania o bardzo mocnym 

nacechowaniu emocjonalnym realizowane w ramach polityki historycznej państwa 

ukraińskiego wpływają na umocnienie tożsamości narodowej wokół tego wydarzenia. Nagrania 

przygotowane w ramach akcji „gdzie byś nie był” ukazują m. in. współczesne ukraińskie dzieci, 

które oddają hołd swoim zmarłym rówieśnikom (składają jabłko pod pomnikiem ofiar 

Wielkiego Głodu w Kijowie) czy żołnierzy i kapelanów wojskowych, którzy wypełniając 

obowiązki na lądzie, w powietrzu i na wodzie pamiętają o ofiarach Wielkiego Głodu. 

 

Rys. 10. Kadr nagrania video nr 1.  

Źródło: „Де би ти не був.... Відеоролик до 85-тих роковин Голодомору”, 

https://youtu.be/3GWoxrpRCOc (dostęp:01.05.2020). 

Fragment filmu popularyzującego ideę masowego upamiętnienia ofiar Wielkiego Głodu. 
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Rys. 11. Kadr nagrania video nr. 2. 

Źródło: „Запалімо свічу пам’яті і охороняймо кордони!”, https://youtu.be/hH9NYzHoHPU (dostęp: 

01.05.2020). 

Fragment filmu ukazującego żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy upamiętniających ofiary Wielkiego Głodu. 

Tego rodzaju materiał nie tylko posłużył popularyzacji omawianej idei, ale również wsparł proces 

budowy pozytywnego wizerunku SZ Ukrainy – jeden z elementów budowy tożsamości współczesnego 

państwa ukraińskiego.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że Wielki Głód nie tylko spowodował ogromne straty 

ludnościowe w całym kraju, lecz zebrał szczególnie krwawe żniwo wśród ludności wiejskiej, 

której nie tylko odebrano żywność, ale którą pilnowano (działanie struktur siłowych), aby nie 

mogła pozyskać jej w miastach robotniczych takich jak Donieck. Nie sposób nie wspomnieć o 

tym, że zgodnie ze spisem ludnościowym z 1926 roku ludność wiejską USRS stanowili w 

74,1% etniczni Ukraińcy (w 20,5% Rosjanie). W samym obwodzie donieckim w wyniku 

Wielkiego Głodu zmarło około 15-20% ludności wiejskiej (nie mniej niż 400 tys. ludzi). W 

efekcie tego procesu doszło do zmiany stosunku ilościowego etnicznych Ukraińców do Rosjan 

– szczególnie na obszarze współczesnego obw. donieckiego. O charakterze ludobójstwa 

skierowanego przeciwko narodowi ukraińskiemu świadczy ponadto próby stabilizowania 

sytuacji w roku 1933, kiedy to w obliczu totalnego głodu na wsiach (kwiecień 1933r.), w 

miastach robotniczych, a później również i małych miasteczkach (w których również odsetek 

Rosjan był znacznie wyższy niż na wsiach) zniesiono obowiązek posiadania kartek na chleb 

(do tego czasu ludność miast miała prawo do zakupu bochenka chleba na dzień). Należy 

ponadto pamiętać, że tuż po rozpoczęciu procesu normalizacji sytuacji na Ukrainie, w grudniu 
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1933 roku, w oparciu o ukaz Wiaczesława Mołotowa na obszary objęte głodem (Ukraina oraz 

północny Kaukaz) przetransportowano ludność z centralnych regionów Rosyjskiej 

Federacyjnej SRS. Zgodnie ze stanem z grudnia 1933 do samego obw. donieckiego w 44 

transportach przewieziono 3572 gospodarstwa domowe (ludność, zwierzęta i sprzęt 

domowy)278. 

Okres lat 30 tych przejawił się zasadniczą zmianą struktury społecznej obecnej na 

sowieckiej Ukrainie. Okres industrializacji i masowej kolektywizacji, Wielkiego Głodu, a także 

Wielkiego Terroru doprowadził do fizycznego wyniszczenia ukraińskiej wsi oraz tradycyjnego 

sposobu gospodarowania ziemią (co łączyło się z kształtem systemu społecznego). O ile Wielki 

Głód doprowadził do likwidacji ogromnych rzesz ludzkich – przeważnie etnicznych 

Ukraińców, to Wielki Terror został skierowany przeciwko ukraińskiej elicie twórczej, 

politycznej i inteligencji. Wielki Terror to ponadto okres przesiedleń i mordów na 

przedstawicielach ludności etnicznie nie rosyjskiej – m. in. na Polakach i Niemcach. Wskazane 

działania rządu sowieckiego doprowadziły do zmniejszenia się populacji ludności ukraińskiej 

w USRS oraz populacji wskazanych mniejszości narodowych. Sam Wielki Głód objął 

przeważnie Ukrainę centralną i wschodnią (nie wliczając częściowo zdominowanych przez 

etnicznych Rosjan miast). Kolejny etap industrializacji, który nie pokrył się już z okresem 

ukrainizacji pozwolił na wchłoniecie przez zdominowane przez rosyjski język i sowiecki 

(zdominowany przez Rosjan) model społeczeństwa miasta, setek tysięcy Ukraińców. Tego 

rodzaju czynnik stanowił dogodny grunt dla sowietyzacji trudnej do określenia liczby 

etnicznych Ukraińców. Wskazane działania władzy sowieckiej posłużyły ponadto zmniejszeniu 

różnicy procentowej pomiędzy liczbą zamieszkujących USRS Ukraińców i Rosjan – przejawiło 

się to szczególnie na wschodzie kraju. 

 

3.3. Zmiany w strukturze etnicznej obszarów ukraińskich w okresie II wojny światowej 

oraz po 1945 roku 

Kolejnym, ważnym wydarzeniem wpływającym na zróżnicowanie narodowościowe 

Ukrainy był wybuch II wojny światowej. Rok 1939 przyniósł wydarzenie określane w 

sowieckiej historiografii jako „zjednoczenie ziem ukraińskich” (wchłonięcie przez ZSRS, 

obszarów ziem wschodniej II RP – dotyczy współczesnych obwodów: lwowskiego, 

rówieńskiego, wołyńskiego, iwano-frankowskiego, tarnopolskiego) oraz utworzenie 

 
278Лаврів, Історія південно-східньої (…), dz. cyt., s.161-162. 
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Mołdawskiej SRS - pasa ziem wzdłuż wcześniejszej granicy rumuńsko-sowieckiej (na północ 

od Odessy) zamieszkałego częściowo przez ludność rumuńską. Zmiany granic po wrześniu 

1939 dotyczyły ponadto przekazania Ukraińskiej SRS obszaru Bukowiny (w tym Czerniowiec). 

Obszary przejęte przez ZSRS jeszcze w 1939 objęto restrukturyzacją społeczeństwa i 

gospodarki. Z pełną siłą wprowadzano na tych obszarach wzorce stosowane od niemal 20 lat 

na wschodniej i centralnej Ukrainie. Doszło również do prześladowania polskiej i ukraińskiej 

inteligencji oraz przedstawicieli duchowieństwa. Wszystkie funkcjonujące w II RP organizacje 

ukraińskie polityczne i kulturowe (partie polityczne, czy stowarzyszenie „Proswita” i Naukowe 

Stowarzyszenie im. T. Szewczenki) zostały zlikwidowane. W roku 1940 doszło ponadto do 

operacji wysiedleńczych, które dotyczyły tak Polaków jak i Ukraińców (wywózki działaczy 

społecznych i inteligencji na wschodnie krańce ZSRS)279.  

Realizacja niemieckiej operacji Barbarossa, którą rozpoczęto 22 czerwca 1941 roku 

przyniosła stronie sowieckiej, w pierwszej jej fazie ogromne straty w ludziach oraz 

infrastrukturze i przemyśle. Kolejne lata przyniosły zajęcie obszarów Ukrainy przez III Rzeszę 

co wiązało się m. in. ze stratami demograficznymi poniesionymi przez ludność w wyniku 

działań zbrojnych oraz holokaustu. Nie sposób również nie wspomnieć o ofierze ukraińskich 

żołnierzy, których niezliczona liczba zginęła na froncie w ramach struktur Armii Czerwonej 

(wymowna jest sama liczba ukraińskich jeńców – 1,3 mln os., spośród zatrzymanych żołnierzy 

Armii Czerwonej - 3,6 mln os.)280. Warto ponadto zaznaczyć, iż poważne straty, które poniosła 

m. in. ludność ukraińskich wsi wiąże się z prowadzoną przez Sowietów taktyką spalonej ziemi, 

która przejawiła się celowym wyniszczeniem całych regionów, tak aby Niemcy nie mogli 

wykorzystać ich potencjału (żywność, miejsca dyslokacji – infrastruktura). Początek tzw. 

Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oznaczał ponadto masowe przesiedlenia ludności wschodniej 

Ukrainy (mieszkańców wielkich ośrodków przemysłowych) na wschód wraz z wyposażeniem 

zakładów przemysłowych (ok. 3,8 mln ludzi). W efekcie niemieckiego ataku na ZSRS doszło 

ponadto do przymusowego przesiedlenia etnicznie niemieckiej ludności zamieszkującej 

lewobrzeżną Ukrainę i półwysep Krymskich. Doszło również do przesiedleń Niemców 

nadwołżańskich i likwidacji Niemieckiej Nadwołżańskiej Autonomicznej SRS. Koncentrując 

się, jednakże na problematyce zmian demograficznych zachodzących na Ukrainie południowej 

i wschodniej warto rozpocząć ten etap pracy od skutków natarcia wojsk niemieckich i 

rumuńskich na kierunku Odessy.  

 
279 Маґочій, Україна (...), dz. cyt., s.609. 
280 Hrycak, Historia Ukrainy (…), dz. cyt., s. 224. 
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Początkowy etap operacji Barbarossa, który przyniósł falę relatywnie łatwych sukcesów 

stronie niemieckiej (m. in. dzięki Wielkiej Czystce przeprowadzonej przez J. Stalina na 

przełomie 1936-1938 wśród oficerów Armii Czerwonej) zaowocował zajęciem przez Rumunię 

utraconych w 1940 roku obszarów Bukowiny oraz zajęciem obszaru określonego wówczas 

mianem Naddniestrza (region rozciągający się pomiędzy Bohem, a Dniestrem – wraz z 

Odessą). Zgodnie z koncepcją Wielkiej Rumunii obszary dzisiejszego obwodu odeskiego 

objęte zostały procesem tworzenia rumuńskich szkół i ośrodków kulturowych (warto 

podkreślić, iż Rumuni stanowili około 10% mieszkańców regionu). Obszar ten został ponadto 

objęty misją rumuńskich kapłanów prawosławnych (około 250 os.). Tego rodzaju działania 

miały na celu szerokorozumianą rumunizację obszaru sięgającego od dzisiejszej granicy 

ukraińsko-mołdawskiej, aż po miasto Mikołajów. Proces ten trwał do 1944 roku, kiedy to 

wojska rumuńskie zostały wypchnięte poza granicę ZSRS281. Warto w tym miejscu podkreślić, 

że okres okupacji rumuńskiej nie przyniósł jednak miejscowej ludności terroru o takiej skali, 

jak miało to miejsce na obszarach okupowanych przez III Rzeszę. Polityka władz rumuńskich 

skierowana była na asymilację ludności podbitej, a nie na jej eksterminację. Polityka ta 

przejawiła się m. in. nieprowadzeniem masowej zagłady Żydów czy Cyganów. Zajęte obszar 

Naddniestrza władze rumuńskie traktowały natomiast jak swoistą „Syberię” zsyłając tam 

„niepożądany element”, za który uważano zamieszkujących Rumunię (w tym Bukowinę) 

Żydów i Cyganów. Okupacja rumuńska co prawda nie obeszła się bez procesów politycznych 

i prześladowań na masową skalę, jednakże nie nosiła ona charakteru masowej eksterminacji 

ludności nierumuńskiej na skalę prowadzoną przez okupacyjne władze niemieckie282. Okupacja 

rumuńska pomimo tego, iż pod wieloma aspektami wydawała się być łagodniejszym wariantem 

okupacji niemieckiej, również przejawiła się przykładami eksterminacji na tle 

narodowościowym. Jako przykłady możemy podać liczbę 147 tys. Żydów, których władza 

rumuńska deportowała na okupowane obszary współczesnego obwodu odeskiego. Z wskazanej 

liczby z powodu fatalnych warunków życiowych (m. in. przetrzymywanie w obozach pracy) 

śmierć poniosło około 90 tys. deportowanych osób. Podobnie przykładem eksterminacji była 

likwidacja około 15-20 tys. Żydów, której dokonali rumuńscy żołnierze w Odessie w 

październiku 1941 roku w odpowiedzi na wysadzenie w powietrze sztabu rumuńskiej armii, 

który mieścił się w Odessie283. 

 
281Маґочій, Україна (...), dz. cyt., s.614-615s. 
282Hrycak, Historia Ukrainy (…), dz. cyt., s. 233. 
283Маґочій, Україна (...), dz. cyt., s.622. 
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Zdecydowana większość obszarów ukraińskich w efekcie ataku III Rzeszy na ZSRS 

została objęta okupacją niemiecką. Ludność Ukrainy, która zamieszkiwała tereny zajęte przez 

III Rzeszę, podobnie jak ludność okupowanej Polski, Białorusi i Rosji została poddana 

przymusowym wywózkom do Rzeszy oraz częściowej eksterminacji. W wyniku polityki III 

Rzeszy eksterminacją objęta została ludność żydowska. Warto jednak podkreślić, że części 

Żydów (szczególnie tych, którzy zamieszkiwali wschodnie obwodu Ukraińskiej SRS) udało się 

uciec w głąb ZSRS dzięki czemu uniknęli oni zagłady. Masowe mordy nie ograniczyły się 

jednak do ludności wyznania mojżeszowego, lecz dotyczyły ukraińskiej inteligencji, 

aktywistów politycznych (w tym komunistycznych) oraz tzw. szarych obywateli. Symbolem 

eksterminacji zarówno Żydów jak i etnicznych Ukraińców stał się kijowski Babin Jar, gdzie 

wedle szacunków podczas okupacji rozstrzelano nie mniej niż 100 tys. osób284. O charakterze 

i planach decydentów III Rzeszy wobec Ukrainy i jej ludności wiele mówi koncepcja 

„przestrzeni życiowej” (Lebensraum), która przewidywała wysiedlenie i eksterminację 

poważnej części narodów niegermańskich zamieszkujących Ukrainę i przeznaczenie tego 

obszaru dla kolonistów, którzy mieli przybyć na te tereny z Rzeszy. W ramach 

przygotowywania „przestrzeni życiowej” dla Niemców oraz eksploatacji ludności ukraińskiej 

do celów budowy „niemieckiego imperium”, z obszarów ZSRS w okresie 1942-1944 

wywieziono do prac w Niemczech przeszło 2,8 mln osób („Ostarbeiter – robotnicy ze 

wschodu”). Z liczby tej około 2,3 mln było mieszkańcami Ukraińskiej SRS285. Niemiecka 

koncepcja ideologiczna traktowała Ukrainę jako obszar, który w przyszłości miał otrzymać 

nazwę „Gothengau” (Ziemia Gotów) – terytorium Ukrainy miało w tym celu zostać 

wyczyszczone z „istot gorszej rasy” i stanowić jeden z „rdzenie germańskich” obszarów. 

Podobną ideologiczną argumentację przygotowano dla Półwyspu Krymskiego. Prócz znaczenia 

strategicznego (dogodne wyjście na Morze Czarne) obszar ten miał mieć dla Niemców 

kluczowe znaczenie ideologiczne (koncepcja ziemi gotów). Półwysep miał zostać 

skolonizowany, a kluczowe miasta Krymu, Symferopol i Sewastopol miały otrzymać nazwy 

„Gotenburg” i „Teodorichhafen”286. W ramach działań władz okupacyjnych, w okresie 

 
284 Хто, коли і як загинув у Бабиному Яру. Історична довідка до 75-х роковин злочину, Oficjalny portal 
Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej - https://old.uinp.gov.ua/news/khto-koli-i-yak-zaginuv-u-babinomu-
yaru-istorichna-dovidka-do-75-kh-rokovin-zlochinu (dostęp: 01.06.2020). 
285Маґочій, Україна (...), dz. cyt., s. 625. 
286 Lainz Jesus, Desde Santurce a Bizancio. El poder nacionalizador de las palabras, s.187, 
https://books.google.pl/books?id=VSROVw9VIqMC&pg=PA187&lpg=PA187&dq="teodorichhafen"&source=bl&
ots=x3TPexATtc&sig=ACfU3U0F7cK0qd04nxGdp6N5xRl-
fwkDUQ&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5vm0uZXqAhVPK5oKHWVqB1oQ6AEwAHoECAUQAQ#v=onepage&q&f
=false (dostęp: 01.06.2020). 
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niemieckiej administracji wymordowano niemalże wszystkich pozostałych na półwyspie 

Żydów – 30/40 tys. osób. Niemiecka ideologia zakładała ponadto eksterminację Tatarów 

Krymskich, lecz umiarkowana pozycja części z nich spowodowała, iż plany te zostały odłożone 

– z Tatarów utworzono m. in. lokalne siły militarne, które zajmowały się tropieniem sowieckiej 

partyzantki. W oparciu o to wydarzenie władza sowiecka utworzyła mit kreujący Tatarów na 

niemieckich kolaborantów (co stało się podstawą ideologiczną dla wysiedlenia Tatarów 

Krymskich z półwyspu tuż po odepchnięciu Wehrmachtu). Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż 

zjawisko kolaboracji Tatarów z Niemcami nie miało masowego charakteru. Zdecydowanie 

większy odsetek Tatarów służył w Armii Czerwonej niż w ramach struktur niemieckich (około 

20 tys. Tatarów walczyło w ramach Armii Czerwonej co stanowiło 17% całości ludności 

tatarskiej Krymu)287. Przesiedlenia prowadzone przez Niemców oraz masowa eksterminacja 

ludności żydowskiej oraz masowe mordy na nieżydowskich mieszkańcach Ukrainy 

doprowadziły do trudnych do oszacowania strat demograficznych. Podobnie poważne straty 

przyniósł ogrom strat wśród żołnierzy Armii Czerwonej, których poważną część stanowili 

etniczni Ukraińcy. Warto w tym miejscu wspomnieć ponadto o masowych przesiedleniach 

ludności niemieckiej zamieszkującej europejską część ZSRS na Daleki Wschód, co przełożyło 

się na całkowitą likwidację niemieckich regionów ulokowanych na Ukrainie wschodniej – 

niemieckie wsie niemalże „wyparowały” z Ukrainy. O dawnych mieszkańcach niemieckich wsi 

wschodniej Ukrainy, podobnie jak o Łemkach czy Bojkach w Polsce południowej, 

przypominają dziś jedynie pozostawione przez nich elementy dziedzictwa materialnego 

(świątynie i nieliczne zabudowania). 

Ogrom strat ludnościowych na obszarach Ukraińskiej SRS spowodowanych II wojną 

światową w pewnym stopniu odzwierciedla zestawienie danych z przed 1941 roku z danymi 

uzyskanymi w trakcie spisu przeprowadzonego przez Niemców w 1943 roku. Zgodnie z tym 

zestawieniem, które przytacza m. in. Jarosław Hrycak w wspomnianej już pracy, największe 

straty spośród obszarów Ukraińskiej SRS (granice po wrześniu 1939r.) poniosły terytoria 

funkcjonujące w ramach Reichkkommisariat-u Ukraine (część obwodu chmielnickiego, 

wołyńskiego i rówieńskiego kijowskiego, połtawskiego i mikołajowskiego, obwód zaporoski, 

żytomierski, chersoński, dniepropetrowski, a także południowe regiony Białorusi) – około 30% 

strat (w tym 24% ludności nieżydowskiej). Warto w tym miejscu odnotować, że niższe straty 

poniosły obszary Ukrainy północnej (12% wśród całości ludności oraz 3% nie licząc 

 
287Маґочій, Україна (...), dz. cyt., s. 616. 
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wymordowanych Żydów) oraz tzw. Galicji (22% ludności, w tym 13% odliczając straty wśród 

Żydów)288.  

Okres II wojny światowej w znacznym stopniu zmniejszył skalę zróżnicowania 

etnicznego Ukrainy. De facto, w wyniku polityki eksterminacyjnej oraz strat frontowych, a 

także represji ze strony władz sowieckich po 1944 roku z Ukrainy zachodniej i centralnej 

praktycznie zniknęli przedstawiciele wyznania mojżeszowego, a z Ukrainy wschodniej ludność 

niemiecka. W wyniku działań sowieckiego aparatu terroru oraz mordów dokonywanych przez 

Niemców, w znacznym stopniu uszczupliła się liczba Polaków zamieszkujących ziemie 

centralnej Ukrainy. Żywioł polski został również wyniszczony na Ukrainie zachodniej 

częściowo poprzez działalność ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego oraz masową 

repatriację zorganizowaną przez władze sowieckie. Represje dotyczyły ponadto ludności 

tatarskiej, którą oskarżono o kolaborację z III Rzeszą. 

Do przesiedlenia przeszło 190 tys. Tatarów Krymskich doszło w dniach 18-20 maja 

1944 roku w oparciu o nakaz najwyższego kierownictwa państwa. W wyniku decyzji J. Stalina 

oraz jego współpracowników, w wyniku oskarżenia o powszechną kolaboracje, doprowadzono 

do wyjątkowo szybkiego i efektywnego zatrzymania i przetransportowania niemal wszystkich 

przebywających na Krymie Tatarów do Uzbeckiej SRS oraz sąsiednich regionów 

współczesnego Kazachstanu i Tadżykistanu. W dokumencie „Uchwały Państwowego Komitetu 

Obrony ZSRS” z dnia 11 maja 1944 roku czytamy: 

„Podczas Wojny Ojczyźnianej wielu Tatarów Krymskich odrzuciło (zamieniło) swoją 

ojczyznę, opuściło jednostki (zdezerterowało) Armii Czerwonej broniące Krymu i stanęło po 

stronie wroga, przyłączyło się do utworzonych przez Niemców ochotniczych jednostek 

tatarskich walczących przeciwko Armii Czerwonej (...). Krymscy Tatarzy aktywnie 

współpracowali z niemieckimi władzami okupacyjnymi, tworząc tzw. Tatarskie Komitety 

Narodowe organizowane przez niemiecki wywiad i byli szeroko wykorzystywani przez 

Niemców do wysyłania szpiegów i sabotażystów na tyły Armii Czerwonej. Tzw. Narodowe 

komitety tatarskie, w których główną rolę odgrywali białogwardyjscy tatarscy emigranci, przy 

wsparciu Tatarów krymskich kierowali swoją działalnością przejawiającą się prześladowaniem 

i nękaniem nie-tatarskiej ludności Krymu. (…) W związku z powyższym Komitet Obrony 

Państwa postanawia: deportować wszystkich Tatarów z terytorium Krymu i osiedlić ich na stałe 

jako specjalnych osadników w regionach Uzbeckiej SRS. Organizację deportacji należy 

 
288Hrycak, Historia Ukrainy (…), dz. cyt., s. 234. 
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powierzyć NKWD ZSRS. NKWD ZSRS zostaje zobowiązane (towarzysz Beria) do 

wysiedlenia Tatarów krymskich do 1 czerwca 1944 r. (…)”289. 

O skali wydarzeń mówią wiele telegramy wysyłane pomiędzy organizatorami i 

wykonawcami deportacji – m. in. „Telegram Zastępcy Ludowego Komisarza Bezpieczeństwa 

Państwowego ZSRS B. Kobulowa i Zastępcy Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych 

ZSRS I. Serowa do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRS L. Berii dotyczący 

konsekwencji operacji deportacyjnej Tatarów Krymskich z Półwyspu Krymskiego” z 

20.05.1944r.: 

„Niniejszym informujemy, że operacja deportacji Tatarów Krymskich, która rozpoczęła się 

zgodnie z Waszymi instrukcjami w dniu 18 maja 1944 r., zakończyła się dzisiaj, 20 maja, o 

godzinie 16.00. W sumie deportowanych zostało 180 014 osób, w 67 eszelonach, z czego w 63 

eszelonach wyjechało 173 287 osób. Dzisiaj wysłane zostaną pozostałe 4 eszelony. Ponadto 

okręgowi komisarze wojskowi Krymu zmobilizowali 6000 Tatarów w wieku poborowym, 

którzy zostali wysłani do miast Guriew, Rybinsk i Kujbyszew na polecenie szefa sztabu Armii 

Czerwonej. Z sumy specjalnego kontyngentu, 5000 osób wysłano do zakładu „Moskowugol”, 

zgodnie z Waszymi instrukcjami. Łącznie, przedstawicieli narodowości tatarskiej zostało 

deportowanych z Krymskiej ASRS 191 044 os.” (wysłane z Symferopola z dopiskiem tajne)290. 

Akcja deportacyjna prowadzona przez władze sowieckie na Krymie w roku 1944 objęła nie 

tylko Tatarów, lecz inne nierosyjskie narody, które zamieszkiwały ten obszar od setek lat. 

Zgodnie z dokumentem z roku 1966291: „(…) z obszaru Krymu wysiedlono 56 177 rodzin w 

ilości 231 262 osób. (…) Deportację (red. kolejną) przeprowadzona na przełomie 27-28 

czerwca 1944. Wysiedlono: Ormian – 1532 rodziny w liczbie 9227 os., Bułgarów – 2690 rodzin 

w liczbie 11514 os., Greków – 3306 rodzin w liczbie 12817 os. Innych narodów: Cyganów, 

Niemców, Austriaków, pozostałych w regionie Tatarów – 1121 rodzin w liczbie 4717 os. 

Rodziny osób pełniących funkcje urzędowe w okresie okupacji – 88 rodzin w liczbie 445 os.”292 

 
289Oficjalny portal Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Документи щодо депортації з Криму 
представників Кримськотатарського та інших народів у 1944р, 
https://old.uinp.gov.ua/publication/dokumenti-shchodo-deportatsii-z-krimu-predstavnikiv-krimskotatarskogo-
ta-inshikh-narodiv, (dostęp: 01.06.2020). 
290 Tamże. 
291 Notatka kierownika pierwszego departamentu specjalnego Ministerstwa Porządku Publicznego Ukraińskiej 
SRS pułkownika Semenowa i szefa departamentu podpułkownika I. Łobyncewa nt. deportacji Tatarów krymskich 
i obywateli o cudzoziemskim rodowodzie (cudzoziemców) z terytorium Krymu podczas II wojny światowej. 
292 Oficjalny portal Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Документи щодо депортації з Криму (…), dz. 
cyt.  
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W efekcie wskazanej deportacji z Półwyspu Krymskiego zniknęli Tatarzy oraz poważna 

ilość przedstawicieli narodu greckiego, bułgarskiego i ormiańskiego. Z regionu wywiezieni 

zostali ponadto mieszkańcy o pochodzeniu niemieckim i rumuńskim. Działania władz 

sowieckich nie tylko w znacznym stopniu wpłynęły na likwidację heterogenicznego 

społeczeństwa Krymu, co zostało w przyszłych latach wzmocnione przez zaludnianie Krymu 

przez etnicznych Rosjan – w tym osób zasłużonych dla ZSRS (wojskowych, działaczy i 

polityków). Warto zaznaczyć, że osiedlanie się na Krymie „zasłużonych sowieckich emerytów” 

posłużyło władzy sowieckiej, a później rosyjskiej do umocnienia tam swojej dominacji 

kulturowej i politycznej – wspomniani emeryci, sprowadzali swoje rodziny, których 

potomkowie wychowywani byli w duchu „sowieckiego patriotyzmu” (czynnik, którym było 

wzrastanie w rodzinie oddanej sowieckiemu państwu/ przenikniętej przez sowieckie i rosyjskie 

mity sprzyjało formowaniu młodzieży na przedstawicieli „młodszego” wariantu homo-

sovieticusa, dla którego po upadku ZSRS naturalnym wydawało się przyjęcie tożsamości 

rosyjskiej, a nie ukraińskiej). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że podobnie jak problematyka 

Wielkiego Głodu, kwestia deportacji Tatarów Krymskich 1944 również stanowiła ważny 

element polityki historycznej i informacyjnej państwa ukraińskiego w momencie zajęcia 

Krymu przez Federację Rosyjską. Sama data rozpoczęcia deportacji (18.05) stał się datą służącą 

do organizacji manifestacji w obronie więźniów politycznych przetrzymywanych przez służby 

Fed. Rosyjskiej na Krymie i w Rosji, a także dniem, w trakcie którego przeprowadzane są 

zebrania publiczne i konferencje z udziałem przedstawicieli Tatarów Krymskich oraz liderów 

tego środowiska (m. in. Refat Czubarow, Mustafa Dżemiliew). Deportacja Tatarów Krymskich 

stała się po 2014 roku ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój modelu państwa 

ukraińskiego. To w ramach prób walki o umysły Tatarów oraz ich poparcie, państwo ukraińskie 

zaczęło intensywnie kreować się na kraj wielokulturowy, który zagwarantuje bezpieczeństwo 

praw dla wszystkich mniejszości. Tego rodzaju tendencja przejawiła się m. in. poprzez 

intensyfikację po 2014 roku obchodów „Dnia Flagi Krymsko-Tatarskiej” (święto wprowadzone 

26.06.2010), co jest kontynuowane również przez prezydenta W. Zełenskiego (Polityka służąca 

popularyzacji wśród Tatarów idei identyfikacji z państwem ukraińskim wzmacniana jest przez 

administrację W. Zełenskiego – m.in. deklaracja prezydenta z maja 2020 dotycząca nadania 

świętom muzułmańskim tytułu święta państwowego oraz ogłoszenie planów budowy meczetu 

w Kijowie). Podobnie jak w przypadku rocznic związanych z Wielkim Głodem, tematyka 

deportacji Tatarów Krymskich zaowocowała produkcją dziesiątek, jeśli nie setek materiałów 

wizualnych poświęconych rocznicy tego wydarzenia. Pojawiły się ponadto materiały mające 
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na celu przybliżenie mieszkańcom Ukrainy tej problematyki (materiały edukacyjne dostępne w 

sieci oraz emitowane przez kanały telewizyjne). 

W efekcie wydarzeń związanych z drugą wojną światową doszło do likwidacji 

niemieckich osiedlisk na południowym wschodzie kraju. Po roku 1945 miejsce Niemców, w 

efekcie akcji deportacyjnych zajęli przesiedleńcy ze wschodnich regionów PRL (m. in. 

Łemkowie i Bojkowie), których deportowano zarówno w 1945, 1946 jak i 1951 roku (umowa 

dotycząca wymiany terytoriów pomiędzy ZSRS, a PRL). W roku 1951 operacji przesiedlenia 

towarzyszyła operacja struktur sowieckich mających na celu przekonywanie ludności 

Bojkowskiej do dobrowolnego udziału w przesiedleniu. Tego rodzaju działalność agitatorska 

przejawiła się m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji przez przybyłych działaczy 

sowieckich do PRL, o wielkich urodzajach, jakie mają miejsce na południu Ukrainy – 

deportacja jako szansa na uniknięcie głodu i polepszenie warunków życia. Dla strony 

sowieckiej pozyskanie ludności, która zasiedliła by wspomniany obszar wydawała się 

zagadnieniem o wysokiej wadze. Straty wojenne oraz przesiedlenie Niemców zaowocowały 

brakami w ludności, która mogłaby pracować w kołchozach południowej Ukrainy. W tym celu 

zdecydowano się ponadto na przesiedlenie ludności, którą deportowano w latach 40-tych na 

obszary zachodniej USRS, na południowy-wschód Ukrainy (1951-1954). W wspomnianym 

okresie, z samej zachodniej Ukrainy przesiedlono w celu pracy w kołchozach 42 tys. ludzi. 

Warto zaznaczyć, że towarzysząca przesiedleniu akcja agitatorska przejawiała się m. in. 

zaproszeniami pisemnymi kierowanymi do wytypowanych mieszkańców zachodnich 

obwodów USRS przez przesiedlonych już wcześniej z tych samych łemkowskich i 

Bojkowskich wsi mieszkańców – czasami na przesiedleńców z Łemkowszczyzny, którzy 

początkowo osiedlali się na zachodniej Ukrainie „oczekiwała” na południu Ukrainy połowa 

mieszkańców miejscowości, w której dany przesiedleniec się urodził. Druga poważna fala 

deportacyjna (lata 50-te) skierowana przede wszystkim do obwodów południowo-wschodnich 

ukierunkowana została ponadto na obwód mikołajowski i chersoński 293. Działalność agitacyjna 

przynosiła efekty i poważna część przesiedleńców uwierzyła w wizję lepszego życia na 

zdecydowanie bardziej płodnych obszarach południowej Ukrainy. W tego rodzaju słowa nie 

uwierzyli jednak wszyscy objęci akcją deportacji. Rodziny o zdecydowanie niechętnej postawie 

były aresztowane i rozdzielane. Tak operacje sowieckich służb wspomina jeden z 

przesiedleńców (Iwan Iwanko – przesiedlony do obw. tarnopolskiego): 

 
293 Кабачій, Вигнані на степи (...), dz. cyt., s.420-421. 
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„Około 1949 roku zaaresztowali moją kuzynkę Jewdokiję Iwanko. Zaaresztowali ją oskarżając 

o rzekome związki z banderowcami. Skazali ją, a rodzinie powiedzieli w 1950 roku żebyśmy 

się zapisali na przesiedlenie do obw. mikołajowskiego – inaczej nas wywiozą na Syberię jako 

element wrogi. Musieliśmy się zapisać. Wczesną wiosną 1951 roku przesiedliliśmy się do obw. 

mikołajowskiego. Nasza rodzina oraz rodzina brata ojca trafiły do ówczesnego regionu 

warwarowskiego, a siostra mamy wraz z mężem i dziećmi do rejonu nowoodeskiego. Dziś moi 

kuzyni i kuzynki mieszkają w różnych obwodach Ukrainy”.294   

W efekcie przesiedlenia ludności zamieszkującej południowe obszary PRL na południe 

Ukrainy trafiła grupa przesiąknięta wariantem kultury ukraińskiej charakterystycznym dla 

obszarów tzw. Galicji. Nosiciele tej tradycji zamienili mieszkających na obszarze 

południowego-wschodu Niemców oraz ubogacili tereny południowego zachodu kraju (obszar 

przyczarnomorski). 

W rezultacie szeregu wspomnianych procesów związanych pośrednio oraz 

bezpośrednio z drugą wojną światową (depopulacja oraz akcje deportacyjne) obszar 

Ukraińskiej SRS, zgodnie ze spisem ludności przeprowadzonym w roku 1959 zamieszkiwało: 

32 158 000 etnicznych Ukraińców (76.8%), 7 091 000 Rosjan (16,9%), 840 000 Żydów 

(2,0%), 363 000 Polaków (0,9%), 291 000 Białorusinów (0,7%), 242 000 Mołdawian (0,6%), 

219 000 Bułgarów (0,5%), 149 000 Węgrów (0,4%), 104 000 Greków (0,2%), 101 000 

Rumunów (0,2%), 62 000 Tatarów (0,1%), 28 000 Czechów i Słowaków (0,1%), 28 000 

Ormian (0,2%), 23 000 Niemców (0,1%), 22 000 Cyganów (0,1%) oraz 123 000 

reprezentantów innych etnosów (0,3%) – w całości USRS zamieszkiwało 41 864 000 osób295. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż liczba Węgrów oraz Czechów i Słowaków wiąże się z 

wchłonięciem przez ZSRS i połączeniem z USRS obwodu zakarpackiego, który do 1939 roku 

należał do Czechosłowacji. 

Okres powojenny (koniec lat 40-tych i 50-tych) to czas gwałtownej odbudowy ZSRS 

oraz rozwoju sowieckich miast. Okres powojenny to również czas wyżu demograficznego i 

masowych migracji wewnętrznych (wewnątrz ZSRS) co wiązało się z migracją kadr 

pracowniczych (m. in. poszukiwanie lepszego życia w wielkich ośrodkach miejskich wschodu 

Ukrainy) czy dyslokacją ogromnych mas ludzkich tworzących Armię Czerwoną (zwiększanie 

ilościowe armii i przerzut rekrutów z rodzinnych miejscowości m. in. na zachodnie rubieże 

 
294Tamże, s.421-422. 
295 Маґочій, Україна (…), dz. cyt., s. 633. 
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kraju w związku z Zimną Wojną). Warto ponadto zaznaczyć, iż proces dyslokacji rekrutów 

łączył się również z celową próbą budowy heterogenicznego społeczeństwa sowieckiego 

(oderwanie od korzeni, próba budowy internacjonalnego społeczeństwa), co przejawiało się np. 

dyslokacją rekrutów z Ukraińskiej SRS na obszarach Azji Centralnej czy państw bałtyckich.  

W wyniku szeregu procesów, które zostaną bliżej opisane w kolejnych fragmentach 

pracy, na przełomie lat powojennych (włącznie z latami sześćdziesiątymi, siedemdziesiątymi i 

osiemdziesiątymi XX wieku) doszło do gwałtownego wzrostu liczby ludności zamieszkującej 

obszary współczesnego państwa ukraińskiego. Wspomniany okres zaowocował ponadto 

zmianami w strukturze narodowościowej Ukraińskiej SRS. Zmiany te uwidaczniają się przy 

zestawieniu spisów ludności przeprowadzonych w latach 1929, 1959, 1970, 1974 i 1989. 

Zgodnie z danymi obszar ukraińskiej SRS zamieszkiwało: 

- 1929r. (bez obszarów wschodnich II RP, obw. zakarpackiego oraz bez Krymu): 29 019 747 

os. z czego, 23 218 860 Ukraińców, 2 677 166 Rosjan, 1 574 391 Żydów, 476 435 Polaków, 

393 924 Niemców, 257 794 Mołdawian, 75 842 Białorusinów, 1530 Rumunów, 869 Węgrów 

oraz dziesiątki tysięcy przedstawicieli innych narodów. 

- 1959r. (wraz z obw. zakarpackim, obszarami zachodnimi II RP i Krymem): 41 869 046 os. z 

czego, 32 158 493 Ukraińców, 7 090 813 Rosjan, 840 311 Żydów, 363 297 Polaków, 290 890 

Białorusinów, 241 650 Mołdawian, (brak informacji dotyczących Niemców), 149 229 

Węgrów, 100 863 Rumunów, (brak informacji dotyczących Tatarów Krymskich) oraz 

dziesiątki tysięcy przedstawicieli innych etnosów. 

- 1970r.: 47 126 517 os. z czego 35 283 857 Ukraińców, 9 126 331 Rosjan, 755 993 Żydów, 

385 847 Białorusinów 295 107 Polaków, 265 902 Mołdawian, 157 731 Węgrów, 112 141 

Rumunów, 29 871 Niemców, 3554 Tatarów Krymskich oraz dziesiątki tysięcy przedstawicieli 

innych etnosów. 

- 1974r.: 49 609 333 os. z czego: 36 488 951 Ukraińców, 10 471 602 Rosjan, 632 610 Żydów, 

406 098 Białorusinów, 293 576 Mołdawian, 258 309 Polaków, 164 373 Węgrów, 121 795 

Rumunów, 34 139 Niemców, 6636 Tatarów Krymskich oraz dziesiątek tysięcy przedstawicieli 

innych etnosów. 
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- 1989r.: 51 452 034 os., z czego: 37 419 053 Ukraińców, 11 355 582 Rosjan, 486 326 Żydów, 

440 045 Białorusinów, 324 525 Mołdawian, 219 179 Polaków, 163 111 Węgrów, 134 825 

Rumunów, 37 849 Niemców, 46 807 Tatarów Krymskich296. 

Powyższe zestawienie wskazuje m.in. na to, iż od lat pięćdziesiątych do 

osiemdziesiątych dochodziło do regularnego obniżania się ilości Polaków przy równoległym 

zwiększaniu się ilości Białorusinów (co może wynikać m. in z napływu Białorusinów do 

przemysłowych ośrodków Ukraińskiej SRS). Statystyki potwierdzają również wcześniejsze 

informacje dotyczące skali deportacji, która objęła ludności niemiecką zamieszkującą Ukrainę. 

Zestawione dane ukazują ponadto powolny trend dotyczący powrotów ludności krymsko-

tatarskiej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (co wiązało się m. in. z 

polityką pieriestrojki). Statystyki wskazują ponadto na zasadniczy przyrost liczby Rosjan 

zamieszkujących Ukrainę – szczególnie jest to widoczne przy zestawieniu roku 1929 i 1959. 

Warto zwrócić uwagę na zmieniający się stosunek procentowy mieszkańców Ukraińskiej SRS 

(dotyczy etnicznych Ukraińców i Rosjan). O ile w roku 1929 Ukraińcy stanowili ok. 80% 

mieszkańców Ukraińskiej SRS, a Rosjanie 9,2%, to w roku 1959 odsetek ten wynosił już ok. 

76,8% do ok. 17%. W roku 1970 etniczni Ukraińcy stanowili ok. 74,8% mieszkańców, a 

Rosjanie ok. 19,4%. W roku 1974 odsetek ten sięgnął liczby ok. 73,6% wobec ok. 21%, a w 

1989 roku wyniósł liczbę ok. 73% wobec ok. 22%. Pomimo przyrostu liczebnego Ukraińców 

zamieszkujących Ukraińską SRS różnica pomiędzy odsetkiem ludności etnicznie ukraińskiej i 

etnicznie rosyjskiej zmieniła się z poziomu 80% do 9,2% (1929r.) do poziomu 79% - 22%. 

Wskazane liczby dowodzą efektywności polityki władz centralnych mającej na celu 

przeciwdziałanie dominacji etnicznej Ukraińców w USRS poprzez stymulowanie migracji 

etnicznych Rosjan na omawiany obszar. 

Druga wojna światowa przyniosła ogromne zniszczenia w infrastrukturze miast całego 

obszaru ZSRS objętego działaniami wojennymi. W celu odbudowy państwa w 1946 ogłoszono 

czwarty plan pięcioletni. W efekcie realizacji planu w roku 1950 osiągnięto poziom 

produkcyjny przewyższający ten z roku 1940. W celu realizacji czwartej pięciolatki na potrzeby 

odbudowy potencjału USRS przeznaczono 19,3% ogólnego budżetu ZSRS (odsetek 

zdecydowanie wyższy niż przewidywał to przedwojenny budżet – około 15,9% w okresie 1929-

1941). W efekcie piątej pięciolatki, w roku 1955 przemysł ukraiński produkował 2,2 razy 

 
296 Панчук М. І., Гошуляк І. Л., Діброва С.С., Зінченко Ю. І., Левенець Ю. А., Пишко С.П., Польовий Л. П., 
Соловйова А. А., Спірін О. А., Щедріна Д. С., Національні Відносини в Україні ХХ ст., Київ, Наукова Думка, 
1994, s.503.  
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więcej produktów niż w roku 1941. Okres powojenny przyniósł gwałtowną odbudowę 

przemysłu lekkiego i ciężkiego. Problemem pozostawała odbudowa sektora agrarnego, który 

został objęty wzmożoną kolektywizacją (dotyczyło to szczególnie obszarów zachodniej USRS 

– do 1939 znajdujących się w II RP). W efekcie tego rodzaju działań ilość kołchozów 

znajdujących się w USRS wzrosła z poziomu 28 tys. (1941 rok) do 33 tys. (1949r.)297.  

Jednym z głównych elementów odbudowy ukraińskiego przemysłu było podniesienie z 

ruin przemysłu wschodniej części USRS. Zagłębie Donieckie wraz zakładami mieszczącymi 

się na obszarach współczesnego obwodu donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i 

dniepropetrowskiego stanowiły kluczowy element sowieckiego łańcucha produkcyjnego 

zapewniając dostawy z m.in.  zakresu przemysłu energetycznego, zbrojeniowego, a później 

również rakietowego. Lata 60 i 70 XX wieku stały się okresem, w którym władza sowiecka 

nadała obwodowi donieckiemu i ługańskiemu szczególnie prestiżowy status. Donbas stał się 

„centrum rozwoju socjalizmu” – w regionie nie brakowało dobrze płatnych miejsc pracy ani 

mieszkań. Dogodne warunki życia powodowały, że wschodnia Ukraina (szczególnie Donbas) 

ściągał do swoich miast ogromne rzesze mieszkańców całego ZSRS. Heterogeniczność 

Donbasu oraz dominacja kultury i języka rosyjskiego połączona z wysokim poziomem 

akceptacji ludności dla zasad/idei socjalizmu sowieckiego spowodowały, iż region ten uważany 

był przez władze centralne za „swój” (w przeciwieństwie do pozostałych obszarów Ukrainy). 

Również z tego powodu Donbas mógł liczyć na nadanie mu prestiżowego charakteru regionu 

iście centralnego. Przekładało się to na odrzucenie traktowania regionu jako dalekiej prowincji 

czy też nie do końca „swojego” obszaru (w sensie, odległego mentalnie i ideologicznie do 

kluczowych regionów Rosyjskiej FSRS)298. Pomimo dominacji języka rosyjskiego oraz 

intensywnego ugruntowywania idei sowieckiego socjalizmu (która miała również aspiracje do 

zajęcia miejsca kultur narodowych) połączonego z kontrolą obywateli, władzom 

komunistycznym nie udało się zakorzenić na Donbasie wzorca kultury, który byłby atrakcyjny 

dla wszystkich mieszkańców regionu. W efekcie silnej obecności ukraińskiej kultury 

narodowej na wschodnio ukraińskiej wsi oraz wśród przybywających na Donbas mieszkańców 

pozostałych regionów Ukrainy przy nieprzejawianiu się innej popularnej i silnej kultury 

narodowej (np. rosyjskiej, greckiej czy żydowskiej), ukraińska tożsamość i kultura zaczęła 

odgrywać poważne znaczenie na omawianym obszarze. Zasadniczym wsparciem dla tego 

procesu była aktywność ukraińskich środowisk twórczych i intelektualnych, których 

 
297 Маґочій, Україна (…), dz. cyt., s. 636-637. 
298 Коржов, Региональная идентичность (…), dz. cyt., s. 45. 
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najbardziej znanym przykładem była działalność Wasyla Stusa (ukraiński poeta, działacz 

ukraińskiego ruchu narodowego lat 60-tych – tzw. szistdesiatnyki. Skazany przez władze 

ZSRS, umarł w więzieniu w niejasnych okolicznościach w 1985 roku). To właśnie z powodu 

jego proukraińskiej działalności na obszarze Ukrainy wschodniej władze sowieckie podjęły się 

działań mających na celu wstrzymanie jego „antysowieckiej aktywności”, która w poważnym 

stopniu oddziaływała na ludność Donbasu. Represje wobec ludzi jego pokroju zablokowały 

kulturalny i duchowy rozwój regionu oddając jego ludność w pełni we władanie aparatu 

sowieckiego. W efekcie wieloletniego, silnego i celowego wpływu władz sowieckich na 

Ukrainę wschodnią (szczególnie wieloetniczny Donbas) doszło do wykreowania społeczeństwa 

w pełni podległego wobec nakazów centrum. Działania Kremla posłużyły do ukrócenia postaw 

obywatelskich tworząc „socjalistyczne społeczeństwo” w pełni oddane sowieckiemu państwu 

będącego również ideą, która miała zastąpić religię i kulturę299. Za osobę podobnie „wrogą” jak 

W. Stus wobec władzy sowieckiej, aparat państwowy uznał Iwana Dziubę (przedstawiciel 

ruchu tzw. „szistdesiatników”, autor pamfletu „Internacjonalizm czy rusyfikacja” – m. in. za 

ten utwór został poddany represjom). Aby zrozumieć zagrożenie jakie wynikało z działalności 

I. Dziuby oraz W. Stusa dla władzy sowieckiej na Ukrainie warto przytoczyć fragment 

dokumentu wydanego przez Komitet Centralny Ukraińskiej Partii Komunistycznej – „Wniosek 

Komisji KC PK Ukrainy dotyczący listu I. Dziuby oraz dodanego do niego materiału 

Internacjonalizm czy Rusyfikacja, które zostały przesłane do KC PK Ukrainy” (15.02.1975). 

Zgodnie z jego treścią:  

„Po uważnym przeanalizowaniu wspomnianego listu i materiału I. Dziuby oraz po zbadaniu 

materiałów zagranicznej antyradzieckiej prasy i radia z okresu 1966-1972, komisja doszła do 

wniosku, zgodnie z którym przygotowany przez Dziubę materiał Internacjonalizm czy 

rusyfikacja jest od początku do końca paszkwilem na sowiecką rzeczywistość, na politykę 

narodową Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego oraz na praktykę budownictwa 

komunizmu w ZSRS. Materiał ma otwarcie wrogi antysowiecki, antykomunistyczny charakter. 

(…) Przyjmuje on tezy zapożyczone z arsenału burżuazyjno-nacjonalistycznej propagandy. 

Dziuba stara się udowodnić, iż rzekomo ukraiński naród pod wpływem rusyfikacyjnej polityki 

KP ZSRS taci swoje cechy narodowe (…).  Tego rodzaju podejście jest atakiem na partyjną i 

państwową politykę dotyczącą kwestii narodowościowych mającym na celu wywołanie 

niezadowolenia społecznego i obniżenia poziomu zaufania do partii i rządu, a także rozsianie 

zwątpienia w zdolność organów państwowych do właściwego rozwiązywania kwestii 

 
299Tamże, s. 45- 46. 
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narodowościowych. Jak świadczy analiza, wszystkie te działania potrzebne są Dziubie do 

reanimacji zbankrutowanych idei ukraińskiego burżuazyjnego nacjonalizmu zapożyczając 

metody i argumenty od współczesnych antykomunistów i rewizjonistów wszelakiej maści”300. 

Powyższy oraz podobne do niego raporty dowodzą poważnemu zaangażowaniu 

sowieckiego aparatu w przeciwdziałanie przejawom ukraińskiego życia społeczno-

kulturalnego, które działając w podziemiu starało się szerzyć wśród jak najszerszych mas 

ukraińskich wiedzę z zakresu zachodzących w kraju antyukraińskich procesów. Tego rodzaju 

aktywność zdaniem ówczesnych władz, nie tylko zagrażała porządkowi publicznemu w 

Ukraińskiej SRS, ale również w pozostałych tzw. republikach związkowych.  

Pomimo krótkiego okresu osłabnięcia totalitarnych zapędów wśród kierownictwa 

ZSRS, co miało miejsce po śmierci J. Stalina, areszcie L. Berii i przejęciu sterów przez M. 

Chruszczowa, lata 60-te i 70-te przyniosły intensywną rusyfikację ludności ukraińskiej SRS. 

Połowa lat 50-ych zaowocowała, jednakże zmianą polityki względem „republik związkowych”, 

co przejawiło się m. in. poprzez produkcję filmów ukraińskojęzycznych czy tłumaczenie na 

język ukraiński podręczników do nauki dla uczniów i szerokiej gamy książek. Tego rodzaju 

polityka wywoływała sprzeciw zwolenników wcześniejszego poglądu na politykę 

narodowościową. W roku 1956 doszło m.in. do rozpalenia kampanii mającej na celu 

wykreowanie obrazu prześladowań ludności rosyjskojęzycznej, za jakimi stać miały lokalne 

władze (popularyzowanie tez propagandowych, zgodnie z którymi na obszarze USRS 

likwidowano rosyjskojęzyczne szkoły, czy zmuszano dzieci do uczęszczania do 

ukraińskojęzycznych szkół)301. W efekcie otrzymywania przez władze centralne szeregu skarg 

od działaczy i organów ukraińskiej SRS oraz w efekcie własnych analiz doszło do zmiany 

trendu pod koniec lat 50-tych. Aparat sowiecki zaczął dostrzegać, że w efekcie nadania 

językowi rosyjskiemu statusu języka używanego w codziennej komunikacji, poważna część 

rodziców nie chciała odsyłać dzieci do szkół ukraińskojęzycznych (obawa o ograniczenie szans 

na rozwój przyszłej kariery). Zaczęto ponadto dostrzegać potencjalny problem społeczny, który 

mógł dotyczyć konfliktu pomiędzy rosyjskojęzycznymi i ukraińskojęzycznymi grupami 

mieszkańców danych miast (obawy te dotyczyły szczególnie Ukrainy zachodniej)302. Kwestię 

 
300 Панчук, Гошуляк, Діброва, Зінченко, Левенець, Пишко, Польовий, Соловйова, Спірін, Щедріна, 
Національні Відносини (…), dz. cyt., s.384-385. 
301Парахіна М. Б., Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр.(з 
історії мовної проблеми), [w:] Український історичний журнал. – 2014. – №4, s.129-130, 
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108538/10-Parakhina.pdf?sequence=1 (dostęp: 
01.07.2020). 
302 Tamże, s.134. 
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odejścia od trendu wyznaczonego w połowie lat 50-tych uregulował dokument „O 

wzmocnieniu związku szkoły z życiem i o dalszym rozwoju systemu oświaty ludowej w kraju” 

(1958r.). W efekcie przyjęcia tego dokumentu władza wycofała się z tworzenia 

ukraińskojęzycznych szkół oraz tłumaczenia książek i podręczników. Dzięki podjętym 

działaniom w 1960 r. na obszarze miast obwodowych Ukraińskiej SRS i miasta Kijowa 72% 

szkół była rosyjskojęzyczna, a jedynie 28% ukraińskojęzyczna. Na obszarze USRS język 

rosyjski stał się absolutnie dominującym w sferze wydawniczej (podręczniki, literatura 

fachowa), oraz stał się jedynym językiem wykładowym na uczelniach wyższych (poza kilkoma 

szkołami wyższymi w zachodnich obwodach USRS)303. Okres odejścia od polityki wspierającej 

kultury narodowe przejawił się czasem represji wobec ludzi kultury (lata 60-te). To wówczas 

pod pozorem walki z ruchami „dekadenckimi” czy z „ukraińskim burżuazyjnym 

nacjonalizmem” zaczęto naciskać na ukraińskich intelektualistów i literatów, z których część 

przeorientowała się na kierunek zgodny z wymaganiami partii. Osoby niepokorne (niechcące 

poddać się naciskom Partii) takie jak wspomniany I. Dziuba czy Walentyn Moroz zostały objęte 

represjami. Aresztowania lat 1965-1966 objęły ponadto dziennikarzy czy działaczy tzw. Grupy 

Helsińskiej (osoby koncentrujące swoją działalność na problematyce praw człowieka) – m. in. 

I. Dziuba, Jewhen Swerstiuk, Mychajło Osadczyj, czy Wiaczesław Czornowił. Aresztowania 

intensyfikowano również na przełomie 1971-1972 oraz w latach późniejszych, co zaowocowało 

tym, że niektórzy z ukraińskich działaczy (w tym aktywiści polityczni) zostali zmuszeni do 

emigracji na Zachód304. Prześladowania ludzi kultury, które później zaczęły również 

obejmować działaczy społecznych i politycznych odzwierciedlały tendencje dotyczące 

konfliktu pomiędzy Leonidem Breżniewem, a Petrem Szelestem (Pierwszy Sekretarz 

Komunistycznej Partii Ukrainy). W wyniku wspomnianego konfliktu P. Szelest (który 

reprezentował nurt ukraińskiego komunizmu narodowego) został usunięty ze swojego 

stanowiska (1972r.). Opresyjne działania władz centralnych na przełomie lat 70-tych, które 

skierowane były na likwidacje jakiejkolwiek odrębności USRS, były reakcją na rozwój idei 

komunizmu narodowego. Po mimo istnienia ruchów dysydenckich oraz powstania środowisk 

o charakterze literacko-opozycyjnym, antykomunistyczni działacze oraz osoby skłonne do 

reformowania ZSRS (oraz USRS) stanowili zdecydowaną mniejszość wśród obywateli 

sowieckiej Ukrainy. Okres końca lat 70-tych i początku 80-tych XX wieku porównywany jest 

pod tym względem do czasu XIX wieku, kiedy to osoby pokroju Tarasa Szewczenki stanowiły 

 
303 Біла Ірина, Кампанію русифікації України радянська влада розпо-чала у 1958 році (огляд преси), 
https://www.radiosvoboda.org/a/29588296.html (dostęp: 01.07.2020). 
304 Маґочій, Україна (...), dz. cyt., s.654. 
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niewielki odsetek całości narodu. W literaturze przedmiotu wskazuje się na liczbę 975 

dysydentów, którzy to w przestrzeni 48 milionowej USRS stanowili zdecydowanie niewielki 

odsetek ludności. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ogromna większość mieszkańców 

Ukrainy akceptowała ówczesny stan polityczno-gospodarczy, gdyż oferował on większości 

obywateli najwyższy poziom życia spotykany na tych obszarach od niepamiętnych czasów305.  

Powojenny okres ZSRS to czas poważnej rusyfikacji narodu ukraińskiego, który wiązał 

się z ograniczeniem praw kulturowych (m. in. likwidacja ukraińskojęzycznego szkolnictwa i 

ukraińskojęzycznej pracy) oraz prześladowaniami wobec osób próbujących wprowadzić język 

ukraiński do przestrzeni polityczno-kulturowo-społecznej). Lata 60-te, 70-te i 80-te to ponadto 

czas gwałtownej urbanizacji kraju, która dawała szanse na skuteczniejszą rusyfikację ludności 

(osoby przesiedlające się do zdominowanych przez kulturę rosyjską i rosyjski język miast 

dążyły do szybkiego przystosowania się do nowych warunków społecznych, w których 

przyszło im żyć). O skali procesu świadczą dane, zgodnie z którymi na przełomie 1959 i 1989 

roku liczba Ukraińców uznających język rosyjski za swój rodzimy wzrosła z poziomu 2 mln do 

4,6 mln osób. W efekcie braku ukraińskojęzycznej infrastruktury socjalnej na wschodzie kraju, 

to właśnie na tych obszarach proces przebiegał znacznie szybciej niż w zachodnich regionach 

kraju. Procesowi wzmacniania pozycji języka i kultury rosyjskiej na obszarach USRS sprzyjał 

ponadto napływ ludności rosyjskiej z głębi ZSRS. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na 

przełomie 90 lat (1897r.-1987r.) liczba Rosjan zamieszkujących Ukrainę wzrosła z poziomu 

2,5 mln. do 11,4 mln. osób. Sam proces zasiedlania obszarów USRS najbardziej przejawił się 

poprzez napływ Rosjan na Półwysep Krymski, gdzie w przeciągu lat 1959-1989 liczba Rosjan 

wzrosła z poziomu 858 tys, do liczby 1 620 tys. (niemalże dwukrotnie)306. 

W efekcie prowadzonej przez ZSRS po 1941 roku polityki oraz w efekcie działań 

wojennych, struktura przyszłego państwa ukraińskiego została zasadniczo zmieniona. Z 

obszarów ukraińskich niemalże zniknęli przedstawiciele narodu polskiego oraz żydowskiego. 

Doprowadzono do likwidacji obecności etnicznych Niemców oraz zdecydowanie uszczuplono 

liczbę Tatarów Krymskich (którzy w latach 60-tych zaczęli powracać na Krym – czemu 

przeciwstawiała się władza sowiecka). Wskazanym procesom towarzyszyło intensywne 

zaludnianie Ukrainy etnicznymi Rosjanami oraz rusyfikacja i sowietyzacja ludności 

ukraińskiej. W rezultacie tych działań ograniczono heterogeniczny charakter Ukrainy, co 

częściowo wzmocniło pozycję etnicznych Ukraińców w kraju. Gwałtowny wzrost ilościowy 

 
305Tamże, s. 656. 
306Hrycak, Historia Ukrainy (…), dz. cyt., s.304. 
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Rosjan zaowocował dominacją tego żywiołu w przemysłowych ośrodkach miejskich oraz na 

południu i wschodzie kraju. Doszło zatem do pewnego rodzaju transformacji, w efekcie której 

zaistniało relatywne ujednolicenie składu etnicznego USRS oddając kluczową rolę w państwie 

kulturze i etnosowi rosyjskiemu pozostawiając osłabioną, aczkolwiek silną pozycję żywiołowi 

ukraińskiemu na zachodzie kraju oraz w regionach wiejskich położonych w centrum oraz na 

pograniczu Ukrainy środkowej i wschodniej.  
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Roz.4. Rosja wobec heterogeniczności kulturowej współczesnej Ukrainy 

 

W ramach rozdziału badaniem objęta zostanie problematyka stosunku władz Federacji 

Rosyjskiej do problematyki zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ukrainy. Przedstawione 

zostaną działania rosyjskich środowisk politycznych służące realizacji celów z zakresu polityki 

zagranicznej odnoszące się do wykorzystania warunków kulturowo-społeczno-politycznych 

panujących na współczesnej Ukrainie. W rozdziale wskazane zostaną również skutki i cele 

działań ZSRS odnoszących się do polityki językowej uwzględniając ich wpływ na sytuację 

językową panującą na współczesnej Ukrainie. 

 

4.1. Ekspansja języka rosyjskiego na ziemiach ukraińskich w okresie ZSRS oraz jej 

skutki dla sytuacji społeczno-politycznej na współczesnej Ukrainie 

 

Terytorium współczesnego państwa ukraińskiego zamieszkuje nie mniej niż 131 grup 

etnicznych i narodowościowych. Poza Ukraińcami najliczniejszą grupą narodowościową 

zamieszkującą Ukrainę są Rosjanie.  Zgodnie ze spisem powszechnym z 2001 roku stanowią 

oni poważny odsetek mieszkańców południowo-wschodnich jednostek administracyjnych 

takich jak: m. Sewastopol (71,7%), Autonomiczna Republika Krymu (58,3%), obwód ługański 

(39%), obwód doniecki (38,2%),  obwód charkowski (25,6%), obwód zaporoski (24,7%), 

obwód odeski (20,7%), obwód dniepropetrowski (17,6%), obwód mikołajowski (14,1%), 

obwód chersoński (14,1%) – w pozostałych jednostkach administracyjnych z wyłączeniem m. 

Kijów (13,1%) odsetek Rosjan nie przekracza 7,5% (szerszy opis w rozdziale drugim). W 

wyniku wielowiekowej dominacji państwa rosyjskiego, w postaci Rosji carskiej oraz Związku 

Socjalistycznych Republik Sowieckich, Rosjanie stali się żywiołem, posiadającym ambicje 

zdominowania ukraińskiego życia politycznego i kulturalnego. Symbolami carskiej polityki 

uderzającej w język ukraiński oraz umacniającej pozycję języka rosyjskiego był Okólnik 

Wałujewa z lipca 1863 oraz Ukaz Emski z maja 1876 roku. Pierwszy z dokumentów zakazywał 

m.in. drukowania książek (poza literaturą piękną) w języku ukraińskim, co szczególnie 

dotyczyło podręczników szkolnych uznanych przez władze rosyjskie za szkodliwe dla „dla 

prostego ludu”. Drugi dokument natomiast całkowicie zakazywał druku w języku ukraińskim, 

wystawienia przedstawień po ukraińsku, a nawet używania nazwy „Ukraina”307. Okres 

dominacji na ziemiach ukraińskich Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, również 

 
307Serczyk W. A., Historia Ukrainy, wyd. 3, Wrocław 2001, s. 207, 232. 
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przejawiał się twardą polityką skierowaną na wyniszczenie (w tym fizyczne) wszelkich 

przejawów ukraińskiego języka i życia kulturalnego. Jednym z najbardziej dramatycznych i 

krwawych symboli powyższych działań stało się „Rozstrzelane Odrodzenie” („Розстріляне 

відродження”) – pokolenie ukraińskich artystów i przedstawicieli życia społeczno-

kulturowego USRS aresztowanych i w poważnej części zamordowanych przez NKWD na 

przełomie lat 20 i 30 XX wieku. Kolejnym krwawym przykładem działań Moskwy 

skierowanych przeciwko ukraińskiemu narodowi był sztucznie wywołany przez władzę ZSRS 

Wielki Głód (1932-1933), w wyniku, którego zgodnie z orzeczeniem Kijowskiego Sądu 

Apelacyjnego śmierć (bezpośrednio) poniosło 3 mln. 941 tys. osób308. Działania władz 

bolszewickich w latach 30 XX wieku nie ograniczyły się jedynie do fizycznego niszczenia 

ukraińskiego narodu (rozumianego jako nosicieli języka) oraz jego elit twórczych, lecz 

przejawiły się systematycznym niszczeniem języka (stosowanych pojęć). Nie sposób nie 

wspomnieć ponownie o procesie ukrainizacji (czy też korenizacji) oraz o kontrukrainizacji, 

którą bolszewickie władze odpowiedziały na efekty wyżej wspomnianej. Był to de facto proces, 

w ramach którego życie polityczno-społeczno-kulturowe ukraińskiej SRS na krótki czas 

„przekazano” ukraińskim aktywistom, politykom i artystom, którzy w sporej części podzielali 

lewicowe (socjalistyczne) poglądy. Czas ten pozwolił na wyłonienie się z ukraińskiego narodu 

najaktywniejszych obywateli, którzy w późniejszym okresie stali się obiektem prześladowań, 

w tym fizycznej eliminacji dokonanej przez struktury siłowe ZSRS. 

 
308 СБУ назвала остаточну кількість жертв Голодомору в Україні, https://tsn.ua/ukrayina/sbu-nazvala-
ostatochnu-kilkist-zhertv-golodomoru-v-ukrayini.html (dostęp: 01.05.2020). 
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Rys. 12.  Dokument z 1928 roku – obwód kijowski.  

Źródło: Українізація по-московськи: пряник, що став батогом, або як більшовики українців 

українізували, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2575613-ukrainizacia-pomoskovski-pranik-

so-stav-batogom-abo-ak-bilsoviki-ukrainciv-ukrainizuvali.html (dostęp: 01.05.2020). 

 

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu z języka ukraińskiego (dotyczy pracy jako księgowy). Po lewej stronie 

hasło: „Znajomość języka ukraińskiego to pierwszy krok w drodze do pełnej ukrainizacji”. Po prawej 

hasło: „Ukrainizacja połączy miasta i wsie”. 

 

Okres ukrainizacji to nie tylko pojawienie się ukraińskich szkół, druk ukraińskiej poezji 

i prozy, ale również wzrost ilości etnicznych Ukraińców pracujących w sowieckich urzędach 

państwowych na obszarze ukraińskiej SRS. Świadczyć o tym może chociażby masowy wzrost 

ilości Ukraińców, którzy podjęli decyzję o wstąpieniu do Komunistycznej Partii 

(bolszewickiej) Ukrainy. W 1933 roku 60% członków KP(b)U było etnicznymi Ukraińcami (w 

roku 1922 jedynie 23.3%). O skali ukrainizacji aparatu partyjnego świadczą również zmiany 

procentowe w składzie Komitetu Centralnego KP(b)U. W 1924 r. Ukraińcy stanowili jedyne 

16%. W roku 1925 – 25%. W roku 1930 stanowili natomiast już 43%309. Większość stanowisk 

nadal pozostawała obsadzona przez Rosjan. Tego rodzaju działanie nie tylko służyło 

pozyskaniu przez komunistyczną partię lokalnej ukraińskiej ludności, lecz budowało wrażenie, 

 
309Кормич Л.І., Багацький В.В., Історія України: підручник, 2006, Київ, Алерта, rozdział: Політика 
українізації у 20-х рр., http://politics.ellib.org.ua/pages-9986.html, (dostęp: 01.01.2021). 
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zgodnie z którym Ukraińska Socjalistyczna Republika Sowiecka jest „prawdziwie” państwem 

ukraińskim. Jednymi z symboli okresu lat 20 i 30 są ukraińscy pisarze tacy jak Mykola 

Chwylowyj oraz Mykola Kulisz. Najaktywniejszy okres pracy obu twórców przypadł na czas 

ukrainizacji. Oboje również nie przeżyli okresu krwawego terroru lat 30-tych. Mykola 

Chwylowyj w 1933 popełnił samobójstwo w ramach protestu przeciwko represjom, natomiast 

Mykoła Kulisz został skazany na 10 lat przymusowej pracy (w 1935r. – oskarżony o działalność 

nacjonalistyczną oraz związku z OUN), po czym w 1937 został rozstrzelany.  

 

Ukrainizacja przyniosła ze sobą rozkwit literatury oraz prasy. Świadczy o tym 

chociażby wzrost nakładu ukraińskojęzycznych gazet – w 1924 roku 90 tys. egzemplarzy, w 

1927 roku 500 tys. egzemplarzy310. Zaowocowała ona również rozwojem szkolnictwa oraz 

życia kulturalnego. Jednym z głównych osiągnieć tego okresu było pojawienie się w 

szerokorozumianej przestrzeni społecznej języka ukraińskiego (edukacja, prasa). Język będąc 

głównym czynnikiem odróżniającym ówczesnych Ukraińców od Rosjan stał się obiektem 

ataków ze strony kierownictwa Komunistycznej Partii (Rosyjskiej SRS). Kluczowym 

momentem przejścia z etapu korenizacji do „kontrukrainizacji” stał się rok 1933 – odejście 

Mykoły Skrypnyka (oraz jego późniejsze samobójstwo) z posady Komisarza Ludowego 

Oświaty (Ukraińskiej SRS). Jego następcą mianowany został W. Zatońskyj, który na swojego 

pierwszego zastępcę wyznaczył A. Chwylę. To właśnie pierwszy zastępca nowego Komisarza 

Ludowego Oświaty odpowiedzialny był za napisanie artykułu „Wykorzenić, zniszczyć 

nacjonalistyczne korzenie na językowym froncie”. Wspomniany manifest propagandowy został 

opublikowany na łamach „Bolszewika Ukrainy”. Zgodnie z przekazem publikacji ukraińscy 

nacjonaliści przeprowadzili cały szereg szkodliwych dla ukraińskiej SRS zabiegów takich jak 

odcinanie języka ukraińskiego od języka rosyjskiego. Przejawiać się to miało m. =in. przez 

skierowanie ukraińskiej terminologii na szlak „burżuazyjno-nacjonalistyczny”. Autor 

publikacji postulował konieczność zatrzymania druku wszystkich słowników języka 

ukraińskiego, przeglądnięcie i korektę stosowanej tam terminologii, unifikację terminologii 

technicznej z terminologią stosowaną w języku rosyjskim oraz usunięcie z języka ukraińskiego 

elementów „burżuazyjno-nacjonalistycznych” 311. Tego rodzaju manifest stał się zapowiedzią 

przyszłych działań partii komunistycznej. Od roku 1933 kontrukrainizacyjna działalność 

 
310 Шаповал Ю., Ажнюк, Мовна ситуація в Україні: історія й сучасний стан, 
http://www.memorial.kiev.ua/genocyd-ukrajinciv/duhovnyj-i-kultunyj-genocyd/780-dodatok-do-vidkrytogo-
lysta-mizhnarodnij-gromadskosti.html, (dostęp: 01.01.2021). 
311Tamże. 
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organów ZSRS przejawiła się wprowadzaniem systematycznych zmian w słownikach 

(służących upodobnieniu języka ukraińskiego do rosyjskiego), stopniową likwidacją szkół 

uczących po ukraińsku, zakazami wystawiania ukraińskich sztuk w teatrach, ograniczeniem 

odsetka gazet drukowanych po ukraińsku oraz masowymi aresztami przedstawicieli życia 

kulturalnego. Działania rozpoczęte na początku lat trzydziestych były kontynuowane również 

po 1938, kiedy to Pierwszym Sekretarzem KC KP(b)U został Nikita Chruszczow. W wyniku 

działań prowadzonych w ramach „kontrukrainizacji” utracono wszystkie osiągnięcia 

korenizacji312. Usuwanie z przestrzeni publicznej ukraińskich ośrodków edukacji i kultury oraz 

walka z językiem ukraińskim posłużyła natomiast aktywnej rusyfikacji mieszkańców 

ukraińskiej SRS.    

 

Zakaz druku oraz używania w przestrzeni publicznej języka ukraińskiego, areszty i 

deportacje przedstawicieli ukraińskojęzycznej elity twórczej (m. in. XIX wiecznego pisarza - 

wieszcza narodowego Tarasa Szewczenkę) doby carskiej, masowe areszty oraz egzekucje 

przedstawicieli ukraińskiego odrodzenia artystycznego (lat 20-tych i 30-tych XX wieku) były 

celowymi i zaplanowanymi działaniami władz rosyjskich. Miały one na celu m. in.  zastąpienie 

na ziemiach ukraińskich kultury i tożsamości ukraińskiej tożsamością rosyjską (przesiąkniętą 

ideą imperialną), a później tożsamością rosyjską w wydaniu sowieckim. Za jedną z najbardziej 

dramatycznych prób wyniszczenia ukraińskiej kultury należy uznać natomiast Wielki Głód313, 

który był próbą fizycznego wyniszczenia mieszkańców centralnej i wschodniej Ukrainy 

(rozumianych również jako nośnik języka i kultury). Ludobójstwo lat 1932-1933 oraz pozostałe 

zbrodnie okresu leninowskiego i stalinowskiego (np. morderstwa dokonywane na liderach 

ukraińskich społeczności wiejskich towarzyszące kolektywizacji) służyły zlikwidowaniu 

najbardziej opornego wobec rusyfikacji elementu oraz zdobyciu przestrzeni, którą „zasiedlić” 

miał „nowy człowiek sowiecki” będący tworem socjalistycznej myśli totalitarnej. Okres 

przynależności ziem ukraińskich do ZSRS prób fizycznych walk z przejawami ukraińskiego 

życia kulturowego przejawiał się próbami deprecjacji języka ukraińskiego oraz usuwaniem go 

z przestrzeni publicznej i społecznej. Polityka językowa oraz działania propagandowo-

informacyjne władz ZSRS doprowadziły do sytuacji, w której część obywateli zaczęło 

utożsamiać język ukraiński wyłącznie z językiem niewyedukowanego chłopstwa, natomiast 

 
312 Білоцерківський В. Я., Історія України, ОВС, Charków 2007, s.397-398. 
313 List Prezydenta na obchody 85. rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie, Warszawa, 24.11.2018, 
https://m.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,873,list-prezydenta-na-obchody-85-
rocznicy-wielkiego-glodu-na-ukrainie-pleng.html (dostęp: 01.05.2020). 
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język rosyjski uznawano za język elit – inteligencji itp. Przekładało się to również na stan, z 

godnie z którym osoby posługujące się na co dzień językiem ukraińskim niemiały szans na 

rozwój kariery lub zdobycie dobrego stanowiska314. Wyżej wymienione działania, które 

możemy określić mianem szerokorozumianej rusyfikacji oraz inżynierii społecznej wpłynęły 

na utworzenie na obszarze Ukrainy bardzo dogodnych warunków dla popularyzacji języka 

rosyjskiego oraz kultury i tożsamości rosyjskiej. Celowe działania władz rosyjskich, których 

początku możemy doszukiwać się już za Katarzyny Wielkiej (kolonizacja obszarów 

południowej Ukrainy) wpłynęły w znacznym stopniu na etniczno-kulturowy kształt 

współczesnej Ukrainy. Prócz procesów inicjowanych przez Moskwę poważną rolę odegrały 

procesy natury ekonomicznej. Szczególnie ważnym czynnikiem wydaje się być rozwój 

przemysłu wydobywczego na obszarze ziemi ługańskiej i donieckiej (Donieckie Zagłębie 

Węglowe – Donbas). W wyniku gwałtownego rozwoju potencjału gospodarczego 

wspomnianego regionu, który rozpoczął się w drugiej połowie XIX wieku, a swoje apogeum 

przeszedł w okresie industrializacji (lata 20 XX wieku) zmianie uległa cała struktura społeczna 

Ziemi Słobodzkiej. Wpłynął na to przede wszystkim niespotykany dotąd, na tym obszarze 

napływ ludności – 1897r. (700 tys. mieszkańców), 1937r. (4,5 mln. mieszkańców) – dane 

dotyczą obszarów Donbasu wchodzących w skład Ukraińskiej SSR315. Największą 

konsekwencją tego procesu wydaje się być zmiana charakteru obszaru z typowo wiejskiego 

(zamieszkałego przede wszystkim przez ludność ukraińską) na teren wysoce 

zindustrializowany w którym dominować zaczął język rosyjski (szczególnie w miastach). 

 
314Pogorzelski Piotr, Barszcz Ukraiński, Gliwice 2014, s. 51. 
315Лаврів, Історія південно-східної (…), dz. cyt., s. 173. 



169 
 

 

Rys. 13. Plakat lata 20 XX wieku. 

Źródło: Клінова Ольга, Як формувалась регіональна ідентичність Донбасу, 

http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/12/11/146063/ (dostęp: 01.01.2021). 

Donbas – Serce Rosji – plakat z okresu industrializacji. 

Wyżej wymienione czynniki wpłynęły na budowę silnej pozycji języka rosyjskiego na 

Ukrainie – szczególnie Ukrainie południowo-wschodniej. Działania władz Rosji w obszarze 

kultury, polityki językowej, relacji społeczno-pracowniczych na obszarach Ukrainy były 

jednymi z przejawów rusyfikacji. Inicjowana przez władzę centralną deprecjacja języka, 

tożsamości i kultury ukraińskiej przy jednoczesnym faworyzowaniu przejawów rosyjskości 

wśród etnicznych mieszkańców opisywanych obszarów służyła pozyskaniu zasobów ludzkich 

dla rosyjskiej idei imperialnej (w dowolnej postaci). W realizacji tego celu ważną rolę odegrał 

również system edukacyjny oraz tworzone i popularyzowane na potrzebę rozwoju rosyjskiej 

idei imperialnej mity i narracje historyczne (problematyka rozwinięta w podrozdziale 4.3.). 

Dzisiejszy etniczno-językowy kształt Ukrainy jest efektem wyniku szeregu naturalnych i 

politycznie inicjowanych procesów. W ich wyniku żywioł rosyjski posiada po dziś dzień mocną 

pozycję i wpływa (lub jest wykorzystywany do wpływania) na zachodzące na współczesnej 

Ukrainie procesy.  

Kolejne dziesięciolecia, w trakcie których obszar Ukrainy znajdował się pod kontrolą ZSRS 

zaowocowały stanem, który można nazwać nieukończonym procesem asymilacyjnego 
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przejścia wspólnoty narodowej z języka ukraińskiego na język rosyjski316. Tego rodzaju 

określenie oddaje charakter sytuacji z początku lat 90 XX wieku. Uzyskanie przez Ukrainę 

niepodległości stało się naturalnym czynnikiem stymulującym do wzmocnienia pozycji języka 

ukraińskiego. Sam język ukraiński oficjalne otrzymał status języka państwowego już w 1989 

roku, kiedy to Rada Najwyższa (Ukraińskiej SRS) przegłosowała ustawę „O językach w 

ukraińskiej SRS”. Ustawa ta posłużyła później do przygotowania „Państwowego programu 

rozwoju języka ukraińskiego oraz innych języków narodowych w Ukraińskiej SRR do 2000 

roku”. Status języka ukraińskiego został ponadto oficjalnie potwierdzony w roku 1996, kiedy 

to w Konstytucji Ukrainy umieszczono 10. Artykuł. Zgodnie z jego treścią - „Językiem 

państwowym na Ukrainie jest język ukraiński. Państwo zabezpiecza rozwój i funkcjonowanie 

języka ukraińskiego we wszystkich sferach życia społecznego na terytorium Ukrainy. Na 

terytorium Ukrainy gwarantuje się swobodny rozwój, wykorzystanie i ochronę języka 

rosyjskiego oraz innych języków mniejszości narodowych zamieszkujących Ukrainę”317. W 

okresie od 1991 (przyjęcie Państwowego Programu Rozwoju języka ukraińskiego oraz innych 

języków narodowych na okres do 2000 roku) do lat dwutysięcznych pomimo wprowadzania 

kolejnych programów rozwojowych (dotyczy rozwoju języka państwowego) status języka 

ukraińskiego wzmacniał się w poważnie ograniczony sposób. Można rzec, że z powodu braku 

norm prawnych piętnujących łamanie ustaw i programów przyjmowanych przez Radę 

Najwyższą, działania mające na celu zabezpieczenie statusu języka ukraińskiego były 

sabotowane lub wręcz całkowicie blokowane318. Za źródło niepowodzeń uznaje się również 

brak systematycznych działań w tej sferze ze strony kolejnych rządów. Chaotyczność, brak 

efektywności oraz niemożność wyznaczenia ośrodka w pełni odpowiedzialnego za realizację 

polityki językowej również nie sprzyjał przeciwdziałaniu ekspansji języka rosyjskiego na 

Ukrainie. Brak skutecznych działań kolejnych rządów i administracji prezydenckich 

doprowadziło do stanu, w którym w 2003 roku na stu Ukraińców przypadało 46 egzemplarzy 

gazet (w języku rodzimym), przy czym na stu Rosjan zamieszkujących Ukrainę przypadało 386 

egzemplarzy gazet rosyjskojęzycznych - obniżył się również odsetek ukraińskojęzycznych 

wydawnictw prasowych, których ilość w 1995 roku stanowiła 70% całego rynku, a w 2005 

roku już jedynie 19%319.   

 
316Шаповал, Ажнюк, Мовна ситуація (…), dz. cyt. 
317Konstytucja Ukrainy, rozdział I, artykuł 10.  
318Кочерган, Мовна ситуація (…), dz. cyt., str. 19. 
319Шаповал, Ажнюк, Мовна ситуація (…), dz. cyt. 
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Okres rządów W. Juszczenki również nie przyniósł zasadniczej poprawy sytuacji. 

Pomimo pokładanych w nim nadziei jego administracja nie była w stanie wprowadzić 

skutecznych reform służących wyłonieniu jednego, silnego ośrodka zajmującego się 

prowadzeniem polityki językowej. W momencie objęcia stanowiska, tego rodzaju kompetencje 

należały do Departamentu Polityki Językowej przy Komitecie do spraw Telewizji i Radia 

Ukrainy (w którym pracować miało ok. 15 ludzi). Zgodnie z decyzją prezydenta w 2005 roku 

tego rodzaju kompetencje przekazano departamentowi, który miał działać w ramach 

Ministerstwa Turystyki i Kultury (departament ten miał zatrudniać 3 osoby)320. Kolejnym 

kontrowersyjnym krokiem podjętym przez rząd ukraiński za czasów prezydentury W. 

Juszczenki było przygotowanie tzw. ukazu „O ochronie prawa obywateli do wykorzystywania 

języka rosyjskiego oraz innych języków mniejszości narodowych”. Projekt ten przewidywał de 

facto m.in. nałożenie na urzędników państwowych obowiązku władania (poza językiem 

ukraińskim) językiem rosyjskim lub innymi językami mniejszości321. Szereg powyższych 

działań przeplatał się z pojedynczymi inicjatywami (np. utworzenie specjalnych stypendiów 

czy powołanie Międzynarodowego Konkursu z Języka Ukraińskiego im. Petra Jacyka) 

służącymi wsparciu pozycji języka ukraińskiego. Działania administracji prezydenta oraz rządu 

zapamiętano jednak jako kontrowersyjne i nieskuteczne. Jedną z mających największe 

konsekwencje dla polityki językowej Ukrainy była decyzja o ratyfikowaniu w 2006 roku 

„Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych”. W oparciu o decyzję 

prezydenta ówczesny premier Wiktor Janukowycz zainicjował stworzenie grupy, która miała 

odpowiadać za realizację zobowiązań wynikających z przyjęcia wspomnianego dokumentu. W 

efekcie tych działań język rosyjski otrzymał status języka regionalnego w obwodzie 

charkowskim, ługańskim, donieckim, dniepropetrowskim, mikołajowskim, zaporoskim i 

chersońskim. Język rosyjski wzmocnił swój status również w mieście Sewastopol. W 2006 roku 

język rosyjski otrzymał ponadto w obwodzie odeskim status „języka komunikacji 

międzyetnicznej”322.  „Karta” otworzyła również możliwość przygotowywania przez rady 

miast i obwodów, regionalnych programów rozwoju języka rosyjskiego. Jednymi z inicjatyw 

były przygotowane przez lokalne administracje, „Programy wsparcia i funkcjonowania 

ukraińskiego i rosyjskiego języka w obwodzie ługańskim” (2006r. – koszt realizacji to 600 tys. 

hrywien) czy „Program rozwoju regionalnego języka rosyjskiego oraz rosyjskiej kultury na lata 

 
320Марусик Т., Мовна політика часів Президента Ющенка, 
https://www.radiosvoboda.org/a/24315987.html, (dostęp: 01.01.2021). 
321Tamże, 
322Марусик Т., Практика регулювання мовної сфери: здобутки і проблеми, Мовна ситуація в Україні: 
Між конфліктом і консенсусом, НАН України, Київ 2008, s.117. 



172 
 

2007-2011” – dotyczy miasta Sewastopol (2007r.)323. Zgodnie ze słowami Kierownika Rady 

Miasta Sewastopol W. Saratowa (z stycznia 2009r.), roczny koszt realizacji programu sięgał 

liczby 1 mln. hrywien. Jak podkreśla W. Saratow, głównym celem programu jest „stworzenie 

warunków dla rozwoju i funkcjonowania rosyjskiego języka we wszystkich sferach życia 

społecznego miasta zgodnie z założeniami Europejskiej karty języków regionalnych”324. 

Zgodnie z treścią dokumentu głównym zadaniem programu było „sprzyjanie wykorzystaniu 

języka rosyjskiego w ustnej i pisemnej formie do kooperacji pomiędzy Sewastopolem a 

Federacją Rosyjską w sferze oświaty i kultury, wzmocnienie bazy materialnej ośrodków 

naukowych […] w celu polepszenia jakości wykładania języka rosyjskiego. Stworzenie na 

obszarze Sewastopola rosyjskojęzycznych stacji radiowych i telewizyjnych w ilości 

odpowiadającej potrzebom mieszkańców miasta”325.  Podobne programy były realizowane na 

obszarze pozostałych miast i obwodów, w których język rosyjski otrzymał status języka 

regionalnego.   

Prezydentura W. Juszczenki przejawiła się szeregiem inicjatyw, które po części były 

blokowane przez ówczesnego premiera W. Janukowycza (dotyczy szczególnie okresu 2006-

2007). Prezydentura ostatniego z wymienionych, której symbolem stała się między innymi tzw. 

„ustawa Kiwalowa-Kolesniczenki” została natomiast zapamiętana jako okres intensywnego 

wzmacniania pozycji języka rosyjskiego w kraju. Ustawa o „Zasadach państwowej polityki 

językowej” (wcześniej nazwana „ustawą Kiwalowa-Kolesniczenki”) została przedstawiona 

Radzie Najwyższej 25 sierpnia 2011 roku. Przyjęta przez parlament została natomiast 3 lipca 

2012 roku. Media stojące w opozycji do prezydenta oraz część ekspertów, niemalże od razu 

okrzyknęły ustawę mianem „skandalicznej” oraz „niezgodnej z konstytucją”326. Wskazywano 

na to, że jej celem jest wzmocnienie pozycji języka rosyjskiego, a kwestia innych języków 

używanych przez mniejszości narodowe i etniczne niema żadnego znaczenia. W jednym z 

wywiadów konsultant naukowy Centrum im. Razumkowa Mykoła Melnyk podkreślił, że 

„mimo deklaracji co do objęcia opieką wszystkich mniejszości narodowych, pomysłodawcy 

projektu zainteresowani są wzmocnieniem statusu jednego z języków – rosyjskiego. Inne języki 

 
323Tamże, s.119 
324Програма розвитку російської мови в Севастополі буде виконуватися, UNIAN, https://for-
ua.com/article/189145 (dostęp: 01.05.2020). 
325Марусик, Практика регулювання (…), dz. cyt., s.119 
326Червоненко В., Юристи Л., Мовний закон суперечить Конституції,  
https://glavcom.ua/publications/117898-juristi-litvina-movnij-zakon-superechit-konstitutsiji.html (dostęp 
09.11.2018). 
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narodowe, jak to mówią, są ciągniętymi przez lokomotywę wagonikami”327. Ekspert podkreśla 

również, że o zamierzeniach projektodawców świadczy chociażby kolejność w jakiej w ustawie 

wymienia się języki mniejszości – najpierw język rosyjski, a dopiero później (już w kolejności 

alfabetycznej) pozostałe języki takie jak białoruski i bułgarski. Warto zwrócić ponadto uwagę, 

że pojęcie „język rosyjski”, pada w dokumencie aż 9 razy, przy czym inne języki wymienione 

są jedynie raz328. Tego rodzaju przypuszczenia znalazły swoje potwierdzenia w 

postępowaniach rad miejskich, które niechętnie nadawały status języka regionalnemu innym 

językom niż rosyjski. Jednym z takich przypadków była odmowa Rady Miasta Izmaił (obwód 

odeski) dotycząca wprowadzenia do planu obrad kwestii wzmocnienia pozycji języka 

bułgarskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że kilka dni wcześniej Rada Miasta 

przegłosowała projekt nadania językowi rosyjskiemu statusu języka regionalnego (zgodnie ze 

spisem powszechnym odsetek Rosjan w mieście Izmaił wynosił 43,7%). Mimo tego, że w 

sprawę nadania tego samego statusu językowi bułgarskiemu włączył się szereg lokalnych 

organizacji, Rada Miasta uznała, że mniejszość bułgarska, zamieszkująca ten obszar od setek 

lat (stanowiąca ok. 10% mieszkańców) nie zasługuje na tego rodzaju udogodnienie329.   

Okres prezydentury W. Janukowycza przejawiły się również ograniczaniem 

ukraińskojęzycznego szkolnictwa na obszarach wschodniej i południowej Ukrainy. Pierwsze 

komunikaty o likwidacjach klas i szkół, w których językiem wykładowym był ukraiński 

pojawiły się w 2010 roku. Początkowo likwidowanie ukraińskojęzycznych klas tłumaczono m. 

in. obniżeniem o 25% ilości nauczycieli. Z bliżej nieokreślonego powodu ograniczenia kadrowe 

dotyczyły przede wszystkim nauczycieli pracujących z klasami ukraińskojęzycznymi. Kroki 

lokalnych administracji (realizujących politykę rządu) były na tyle chaotyczne, że część 

uczniów o zlikwidowaniu ich klasy dowiadywało się np. tydzień przed rozpoczęciem roku 

szkolnego (kwestia dotyczy między innymi Szkoły nr.1 miasta Wuhłedar – obwód doniecki)330. 

Lokalna administracja w odpowiedzi na likwidację klas proponowała rodzicom przeniesienie 

ich dzieci do szkół rosyjskojęzycznych. Tego rodzaju kroki wywoływały reakcję części 

rodziców. Jak twierdziła matka jednego z uczniów Olena Korniejewa, wskazane działania 

wywołują poważne konsekwencje dla procesu edukacyjnego dzieci oraz wpływają na ich 

 
327У мовному законі російську зробили в 9 разів крутішою за інші, https://tsn.ua/politika/u-movnomu-
zakoni-rosiysku-zrobili-u-9-raziv-krutishoyu-za-inshi.html, (dostęp:01.11.2018). 
328 Tamże. 
329 На Одещині не захотіли робити болгарську регіональною, [w:] Ukrainska Pravda, 
https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/18/6971054/ (dostęp 09.11.2018). 
330 У Донецькій області скорочується кількість українських шкіл, https://ukranews.com/ua/news/54513-
u-doneckiy-oblasti-skorochuyetsya-kilkist-ukrainskykh-shkil, (dostęp: 01.01.2021). 
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przyszłość – „moje dziecko pyta się mnie: jeśli uczyliśmy się po ukraińsku, to jak teraz mamy 

zdawać testy po rosyjsku? Rosyjski język wydaje się być prostszy, ale celowo oddaliśmy dzieci 

do szkoły ukraińskojęzycznej, gdyż mieliśmy co do tego pewne plany. Teraz te plany zostały 

zniszczone. Bardzo prosiliśmy Sołowiowa (kierownika obwodowego departamentu oświaty), 

aby zostawił nasze dzieci (red. „w klasie”), pozostał im jedynie rok do zakończenia szkoły i 

zdania atestatu (red. odpowiednik matury)”331. Z roku na rok kwestia likwidacji 

ukraińskojęzycznych klas i szkół stawała się sprawą coraz bardziej medialną. W roku 2011 

głośnym stał się przykład protestu głodowego ogłoszonego przez rodziców uczniów szkoły 

ukraińskojęzycznej w mieście Krasnyj Łucz (dziś Chrustalnyj) - obwód ługański. Początkowo 

rodzice uczniów uczących się w szkole średniej nr. 15 zwrócili się z apelem o zatrzymanie 

procesu likwidacji szkoły do prezydenta W. Janukowycza. Po nieotrzymaniu odpowiedzi 

zdecydowali się oni na rozpoczęcie protestu. Wsparcie protestującym udzielili mieszkańcy, 

którzy zebrali ponad 2000 podpisów od osób popierających utrzymanie szkoły332. Informacje 

o dyskryminowaniu ukraińskojęzycznych uczniów pojawiły się również na południowym-

zachodzie kraju (2011 rok). Na Bukowinie, w obwodzie czerniowieckim głośnym problemem 

stało się niedostarczenie przez odpowiedzialne za to instytucję niezbędnej liczby podręczników 

koniecznych do realizacji programu w języku ukraińskim. Zgodnie z dostępnymi danymi z 

2011 roku, szkoły podstawowe w obwodzie czerniowieckim uczące w języku ukraińskim 

otrzymały jedynie 82% z niezbędnej ilości elementarzy, 71% potrzebnych książek służących 

do nauki języka (tzw. czytanek), 66% podręczników do języka ukraińskiego oraz 74% 

podręczników do nauki matematyki. W tym samym okresie szkoły uczące w języku rosyjskim 

otrzymały 100% potrzebnych książek, a szkoły rumuńskojęzyczne 120%. O tym, że problem 

braków w ukraińskojęzycznych podręcznikach niemiał charakteru lokalnego i był efektem 

działań rządu i administracji prezydenta świadczą dokumenty podpisane przez ówczesnego 

premiera Mykołę Azarowa. Zgodnie z dokumentem podpisanym dwa dni przed końcem 

grudnia 2010 roku na druk rosyjskojęzycznych podręczników przystosowanych dla klasy 2 oraz 

10 (szkoła podstawowa) budżet państwa przekazał bezpośrednio 7mln hrywien (akt podpisany 

przed końcem 2010 roku dotyczył zamówień realizowanych w 2010 roku). Dokument zawierał 

również zapis zgodnie, z którym na druk podręczników dla klas 2-ej oraz 10-ej przekazano 152 

mln hrywien. Na pozór oznaczać to mogło, że na druk ukraińskojęzycznych podręczników 

 
331Tamże. 
332 На Луганщині батьки учнів україномовної школи оголосили голодування, 
https://zaxid.net/na_luganshhini_batki_uchniv_ukrayinomovnoyi_shkoli_ogolosili_goloduvannya_n1123040, 
(dostęp: 01.01.2021). 
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przekazano 152 mln hrywien, a na druk rosyjskojęzycznych jedyne 7mln hrywien. Problemem 

był jednak detal. Przy sumie 152 mln dodano zapis – „w tym również dla szkół uczących po 

rosyjsku”. Oznacza to, że nie jesteśmy w wstanie stwierdzić, jaka część tej sumy de facto 

została przeznaczona na druk podręczników ukraińskojęzycznych. O tym, że nie była to 

poważna suma mogą świadczyć kolejne zapisy dokumenty zgodnie, z którymi dla 5-tych klas 

wszystkich ukraińskojęzycznych szkół podstawowych, przeznaczono jedyne 7 mln hrywien na 

druk podręczników do historii333. Warto dostrzec, że wskazane działania mogły mieć charakter 

zaplanowanych prób rusyfikacji szkolnictwa, co odbywać się miało przy milczeniu lub 

aktywnym udziale urzędników z środowiska rządu oraz administracji prezydenta Ukrainy. 

Wymownym jest również to, że do 2010 roku liczba szkół, w których językiem nauczania był 

ukraiński w całym kraju wzrastał - dopiero po dojściu do władzy administracji W. Janukowycza 

proces ten został gwałtownie ukrócony334. Zgodnie z danymi przedstawionymi w styczniu 2012 

roku przez ówczesnego deputowanego Andrija Parubija, dzięki działaniom rządu oraz samego 

prezydenta odsetek szkół ukraińskojęzycznych wyniósł: w obwodzie donieckim – 13%, w 

obwodzie ługańskim – 22%, na Krymie – 1,3%, w mieście Sewastopol – 0,3%. Zgodnie ze 

słowami deputowanego, mimo likwidacji szkół, co tłumaczono m. in. brakiem zainteresowania 

ze strony uczniów, zapotrzebowanie na tego rodzaju placówki wzrastało335. Działania gabinetu 

Partii Regionów przyczyniły się również do zmiany podejścia Ukraińców do kwestii nadania 

językowi rosyjskiemu statusu „drugiego języka państwowego”. Można rzecz, że próby 

sprzyjania procesowi rusyfikacji życia społecznego wywołały w społeczeństwie reakcję 

obronną. Zgodnie z wynikami badań socjologicznych przeprowadzonych przez grupę Rating w 

2009 roku, 54% Ukraińców popierała nadanie językowi rosyjskiemu statusu drugiego języka 

państwowego. Odsetek przeciwników tego pomysłu wynosił 40%. W 2012 roku odsetek osób 

popierających krok służący wzmocnieniu pozycji języka rosyjskiego popierało natomiast 46%, 

przy czym odsetek przeciwników tego rodzaju inicjatywy sięgnął 45%. Zgodnie z wynikami 

wspomnianych badań socjologicznych (dotyczy 2012 roku) najwyższy odsetek zwolenników 

nadania językowi rosyjskiemu statusu drugiego języka państwowego zamieszkiwał obszar 

 
333 Підручники минулого року друковалися в основному російьскою, 
https://tsn.ua/ukrayina/pidruchniki-minulogo-roku-drukuvalisya-v-osnovnomu-rosiyskoyu.html, (dostęp: 
01.01.2021). 
334 У Донецькій області скорочується кількість українських шкіл,  
https://ukranews.com/ua/news/54513-u-doneckiy-oblasti-skorochuyetsya-kilkist-ukrainskykh-shkil, (dostęp: 
01.01.2021). 
335Семенченко М.,  Кількість шкіл, зокрема україномовних, скоротиться, [w:] День,  
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kilkist-shkil-zokrema-ukrayinomovnih-skorotitsya, (dostęp 
01.01.2021). 
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Donbasu – 84%, wschodu kraju – 71% oraz południa kraju - 65%. Najwyższy odsetek 

przeciwników tego pomysłu zamieszkiwał zachód kraju – 89%, północ – 68% oraz centrum – 

58%. Eksperci przeprowadzający badania uzyskali również dane dotyczy preferencji 

politycznych zwolenników i przeciwników wzmocnienia statusu języka rosyjskiego. Za 

nadaniem językowi rosyjskiemu statusu drugiego języka państwowego opowiedziało się 

kolejno: 72% respondentów, którzy oddaliby swój głos na Komunistyczną Partię Ukrainy oraz 

71% zwolenników Partii Regionów. Przeciwnicy idei nadania językowi rosyjskiemu statusu 

drugiego języka państwowego wyrazili natomiast chęć głosowania na: Swobodę (100%), Front 

Zmian (70%), Batkiwszczynę (69%), Hromadzką Pozycję (66%) oraz partię UDAR (59%)336. 

 

4.2. Ekspansja języka rosyjskiego w ukraińskich mediach oraz jego rola w procesie 

formowania opinii publicznej. 

Rząd M. Azarowa oraz administracja W. Janukowycza poprzez ustawodawcze oraz 

finansowe wspieranie języka rosyjskiego w sferze edukacji oraz mediów, przy jednoczesnych 

działaniach uderzających w pozycję języka ukraińskiego powodowały usuwanie ostatniego z 

wymienionych, z szerokorozumianego życia społeczno-kulturalnego państwa. Wydawać się 

może, że tego rodzaju działania były sukcesywną próbą dokończenia „nieukończonego procesu 

przejścia wspólnoty narodowej z języka ukraińskiego na język rosyjski”. Ostatnia fala 

rusyfikacji Ukrainy, wydaje się być jedną z inicjatyw służących budowie gruntu 

umożliwiającego połączenie Ukrainy z Federacją Rosyjską. Rosyjskojęzyczna Ukraina będąca 

w bliskich relacjach partnerskich z FR (np. na wzór Białorusi) byłaby nie tylko gwarantem 

dalszego istnienia rosyjskich mitów imperialnych (co zostanie opisane w kolejnym rozdziale), 

lecz ponadto legalizowałaby rosyjskie „prawa” do ingerowania w jej wewnętrzne sprawy. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z koncepcją „Ruskiego Mira”, język rosyjski jest 

podstawą tzw. rosyjskiej cywilizacji337, której rozwój (m. in. terytorialny) jest w interesie 

dzisiejszych włodarzy Kremla.  

Dzięki długoletnim staraniom Moskwy oraz realizacji jej celów (świadomie, lub 

nieświadomie) przez ukraiński rząd M. Azarowa oraz administrację W. Janukowycza, 

doprowadzono do stanu, w którym język rosyjski zdominował przestrzeń medialną kraju. 

 
336 Мовне питання розділило українців навпіл, https://www.pravda.com.ua/news/2012/05/25/6965265/ 
(dostęp 09.11.2018) 
337Руский Мир, http://рос-мир.рф/node/705 (dostęp 01.11.2018). 
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Dzięki analizom i badaniom socjologicznym przeprowadzonym przez organizację „Prostir 

Svobody” („Przestrzeń wolności”) posiadamy informacje o skali dominacji języka rosyjskiego 

na Ukrainie m.in. w roku 2011. Dzięki analizie wprowadzanych przez organy państwa aktów 

prawnych, monitoringowi sytuacji językowej w 29 miastach oraz monitoringowi przekazu 

medialnego w kraju, „Prostir Svobody” uzyskał wyniki, które można uznać za wiarygodne.  

Zestawienie danych warto rozpocząć od konfrontacji wyników dwóch badań 

socjologicznych przeprowadzonych w sierpniu 2011 r. Pierwsze badanie dotyczy okresu 12-22 

sierpnia 2011 zostało przeprowadzone przez Research and Branding Group. Zgodnie z 

rezultatami badania 47% Ukraińców zadeklarowało, iż używa języka ukraińskiego w sferze 

prywatnej (w domu/w środowisku rodzinnym). 37% Ukraińców używać miało natomiast 

przede wszystkim języka rosyjskiego (w domu/w środowisku rodzinnym). 15% stwierdziło, że 

w tym samym stopniu używa obu języków. Zgodnie z rezultatami tego samego badania w 

miejscu pracy (czy też w szkole/na uczelni) języka ukraińskiego używa 45% Ukraińców. 35% 

respondentów zadeklarowało, iż używa języka rosyjskiego. 18% stwierdziło, że używa obu 

języków w równym stopniu. Zgodnie z innym badaniem, przeprowadzonym przez Centrum im. 

Razumkowa w okresie 10-17 sierpnia 2011 r. W domu/środowisku rodzinnym używa 53,3% 

Ukraińców. Zgodnie z deklaracjami respondentów w środowisku rodzinnym języka 

rosyjskiego miało używać 44,5% Ukraińców. W ramach wyników tego samego badania, 

zgodnie ze słowami respondentów, języka ukraińskiego w przestrzeni publicznej miałoby 

używać 49,2% obywateli, natomiast język rosyjskiego 48,7%338.  

Zgodnie z rezultatami badań i analiz w roku szkolnym 2010/2011 około 82,3% 

ukraińskich uczniów otrzymywało wykształcenie w języku państwowym. Wyniki ze 

wschodnich i południowych obszarów kraju znacznie odbiegały od tego rezultatu. Zgodnie z 

udostępnionymi danymi, odsetek uczniów uczęszczających do ukraińskich szkół, którzy 

otrzymywali wykształcenie w języku państwowym wynosił: 48,5% - obwód ługański, 46,7% – 

Donbas, 8,1% - Krym, 2,9% Sewastopol. Poważnym odstępstwem od ogólnokrajowej normy 

wykazała się Autonomiczna Republika Krymu oraz miasto Sewastopol. Świadczy to m.in. o 

niskim poziomie zaangażowania państwa w rozwój szkolnictwa ukraińskojęzycznego na tym 

obszarze.    

 
338 Моніторинг стану української мови (ІНФОГРАФІКА), 
http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/33472/Monitoryng_stanu_ukrajinskoji_movy_INFOGRAFIKA, 
(01.11.2018). 
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Stopień ekspansji języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej w dobitny sposób 

wykazują wyniki odnoszące się do odsetka drukowanych w języku państwowym książek oraz 

gazet. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez „Prostir Svobody” w 2011 roku ok. 56% 

książek drukowanych na Ukrainie wydawano po ukraińsku. W tym samym okresie całkowity 

nakład ukraińskojęzycznych gazet sięgał ok. 30% całości rynku, a odsetek 

ukraińskojęzycznych czasopism wyniósł 10%. Autorzy badań podkreślają ponadto, że książki 

ukraińskojęzyczne stanowiły przy tym jedynie 13% całościowej sumy sprzedawanych w 

ukraińskich księgarniach pozycji339.  

Poważnym czynnikiem służącym upowszechnianiu wśród Ukraińców języka 

rosyjskiego było nasilanie jego obecności w ukraińskim radiu oraz telewizji. Na bazie 

wieloletniego monitoringu ukraińskiej przestrzeni medialnej, eksperci grupy „Prostir Svobody” 

uzyskali zestawienie danych ukazujących poziom obecności języka rosyjskiego w ukraińskiej 

przestrzeni telewizyjnej. Dzięki analizie materiałów emitowanych przez 8 najpopularniejszych 

wówczas kanałów telewizyjnych (Inter, Ukraina, STB, 1+1, ISTV, NTN, NOWYJ, 1-yj 

Nacionalnyj) uzyskano następujące informacje odnoszące się od procentowego udziału danego 

języka w przekazie wyżej wspomnianych kanałów TV: 

2011 rok – 22,2% (programy ukraińskojęzyczne), 31% (programy dwujęzyczne), 46,8% 

(programy rosyjskojęzyczne). 

2012 rok – 27,9% (programy ukraińskojęzyczne), 28,3% (programy dwujęzyczne), 43,8% 

(programy rosyjskojęzyczne). 

2013 rok – 31,8 (programy ukraińskojęzyczne), 17,9% (programy dwujęzyczne), 50,3% 

(programy rosyjskojęzyczne)340. 

 
339Становище Україньської мови в Україні в 2011 році, http://www.dobrovol.org/article/213/ (dostęp 
01.11.2018). 
340Українська мова тримає позиції в освіті й кінопрокаті, https://prostirsvobody.org/news/0/491/ 
(dostęp: 01.05.2020). 
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Rys. 14. Grafika – monitoring przekazów kanałów telewizyjnych: 

Źródło: Українська мова тримає позиції в освіті (…), dz. cyt. 

 Rezultaty monitorowania przekazu 8 najpopularniejszych kanałów telewizyjnych na Ukrainie. Kolor 

niebieski – przekazy ukraińskojęzyczne, kolor niebiesko-czerwony – przekaz emitowany w dwóch 

językach, czerwony – przekaz rosyjskojęzyczny.  

Powyższe dane dowodzą zdecydowanej dominacji (w tym okresie) języka rosyjskiego 

nad językiem ukraińskim w przekazie telewizyjnym. Wskazują również na interesującą 

tendencję zgodnie, z którą pozycja języka rosyjskiego oraz ukraińskiego była lekko 

wzmacniana kosztem programów dwujęzycznych.  

Sytuacja języka ukraińskiego była natomiast znacznie słabsza w przestrzeni radiowej. 

Na bazie analizy języka przekazów radiowych (w godzinach szczytowego odbioru 16:00-

20:00) sześciu najpopularniejszych wówczas stacji (HitFM, RuskojeRadio, Retro, Liuks, UR-

1, Szanson) uzyskano poniższe dane odnoszące się do udziału języka w czasie emisyjnym: 

2011 rok – 95,4% (emisja programów i muzyki w języku rosyjskim), 4,6% (emisja w języku 

ukraińskim). 

2012 rok – 96,6% (emisja w języku rosyjskim), 3,4% (emisja w języku ukraińskim). 

2013 rok – 97,8% (emisja w języku rosyjskim), 2,2% (emisja w języku ukraińskim). 
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Eksperci grupy „Prostir Svobody” wskazują również na zdecydowaną dominację czasu 

radiowego przeznaczanego dla utworów rosyjskojęzycznych: 2011 – 4,6% (muzyka 

ukraińskojęzyczna), 55,5% (muzyka rosyjskojęzyczna), 2012 – 3,4% (muzyka 

ukraińskojęzyczna), 59,6% (muzyka rosyjskojęzyczna), 2013 – 2,2% (muzyka 

ukraińskojęzyczna), 56,1% (muzyka rosyjskojęzyczna)341.  

Dane odnoszące się do obecności języka ukraińskiego w radiu oraz udziału utworów 

ukraińskojęzycznych w czasie emisyjnych świadczą o próbach wyciśnięcia języka 

państwowego z tej przestrzeni. Dane te dokumentują również stopień marginalizacji języka 

ukraińskiego w przestrzeni radiowej. Kolejne zestawienia wyników pracy badań świadczą o 

odmiennej tendencji dotyczącej filmów emitowanych w ukraińskich kinach. Zgodnie z 

wynikami badań grupy „Prostir Svobody”, w omawianym okresie, w ukraińskich kinach 

dominowały filmy udźwiękowione po ukraińsku: 2011- 65,2% (filmy z ukraińskim dubbingiem 

lub lektorem oraz filmy ukraińskojęzyczne), 34,8% (filmy rosyjskojęzyczne z ukraińskimi 

napisami), 2012- 65,7% (filmy emitowane po ukraińsku), 34,3% (filmy emitowane po rosyjsku 

z ukraińskimi napisami), 2013 – 71,3% (filmy emitowane po ukraińsku), 28,7% (filmy 

emitowane po rosyjsku z ukraińskimi napisami)342. Wytłumaczeniem dla tego rodzaju 

odmienności może być teza, zgodnie z którą prorosyjscy (lub rosyjscy) decydenci uznali, że 

podstawowym, a za razem zasadniczym ogniwem rusyfikacji ukraińskiej przestrzeni publicznej 

powinny być dostępne dla szerokich mas media (radio, telewizja, gazeta). Kino zaś, które nadal 

wydawało się być pewnego rodzaju „elitarną” formą rozrywki uznane zostało za czynnik 

niemający poważnego znaczenia (czynnik niewarty ingerencji).  

Wzrost pozycji języka rosyjskiego w okresie 2010-2013 potwierdzają również wyniki 

badania języka używanego w utworach muzycznych nagrywanych w danym roku przez 

rodzimych artystów. Zgodnie z wynikami projektu „Jak brzmi Ukraina” (przeprowadzony w 

2016r. na 518 grupach muzycznych) w roku 2009 ok. 35,5% ukraińskich artystów solowych 

oraz grup muzycznych (utworzonych w danym roku) wykonywała pieśni w języku rosyjskim. 

W 2013 roku odsetek ten sięgnął natomiast ok. 39,5%. W efekcie zmian społecznych i 

politycznych w kraju (Rewolucja Godności, agresja ze strony FR) w finalnym momencie badań 

(2016r.) odsetek grup muzycznych wykonujących utwory po rosyjsku wynosił jedyne ok. 

32,5%. Zgodnie z dokładnymi danymi przedstawionymi przez uczestników projektu w okresie 

 
341Українська мова тримає позиції в освіті й кінопрокаті, але втрачає у медіа і рекламі (ІНФОГРАФІКА), 
https://texty.org.ua/articles/49503/Ukrajinska_mova_trymaje_pozyciji_v_osviti_j-49503/ (dostęp: 
01.06.2021).  
342Tamże. 
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2010-2013 r. na Ukrainie powstało 114 zespołów. Z pośród nich 53 wykonywały utwory po 

ukraińsku, 29 po rosyjsku, 15 po ukraińsku i angielsku, 9 po rosyjsku i angielsku. 6 zespołów 

używało natomiast języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. W efekcie badań 

stwierdzono ponadto, że w okresie 2014-2016 na Ukrainie odnotowano powstanie 48 projektów 

muzycznych (zespoły oraz artyści solowi) z czego 30 artystów i grup muzycznych wykonywało 

pieśni po ukraińsku, 11 po rosyjsku, 5 po ukraińsku i rosyjsku, 21 po angielsku, a 2 po 

ukraińsku, rosyjsku i angielsku343.  

 

Rys. 15. Wykres - Grupy muzyczne oraz artyści solowi wykonujący utwory w języku rosyjskim.  

Źródło: Чи вдалося Україні за 25 років незалежності вийти з постімперського культурного 

простору, https://voxukraine.org/uk/25-years-of-independence-ua/#image-30529 (dostęp: 

01.05.2020). 

Odnotowano gwałtowny przyrost od roku 2010 oraz gwałtowny spadek od 2013. Materiał z raportu 

„Jak brzmi Ukraina”. 

Wskazane powyżej rezultaty badań zarysowują obraz, zgodnie z którym do 2013 roku 

język rosyjski zdecydowanie dominował w szeregu kluczowych dla życia społeczno-

kulturowo-politycznego sferach. W efekcie dominacji języka rosyjskiego przeciętny ukraiński 

obywatel mimo funkcjonowania w niepodległym państwie ukraińskim, na co dzień otaczany 

 
343Чи вдалося Україні за 25 років незалежності вийти з постімперського культурного простору, 

https://voxukraine.org/uk/25-years-of-independence-ua/#image-30529, (dostęp 01.12.2018). 
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był przez rosyjską i rosyjskojęzyczną muzykę, rosyjskojęzyczną i rosyjską książkę, 

rosyjskojęzyczną prasę (częstokroć kopiującą informacje publikowane w FR), rosyjskie filmy 

(o nacechowaniu propagandowym – np. filmy sowieckie koloryzujące życie w ZSRS oraz 

popularyzujące rosyjskie/sowieckie mity polityczne). Proces wzmacniania pozycji języka 

rosyjskiego oraz przejmowania przezeń kluczowej pozycji w kraju dotyczył również 

bezpośrednio przestrzeni politycznej. Mimo tego, że kluczowe postacie w kraju takie jak 

prezydent W. Janukowycz czy premier M. Azarow na oficjalnym poziomie podejmowały próbę 

wyrażania się w języku urzędowym, to oczywistym było, że język ten nie jest na co dzień przez 

nich używany. W okresie 2010-2013 jednym z symboli nieumiejętnego posługiwania się 

językiem ukraińskim stał się wspomniany już, ówczesny premier M. Azarow. Jego notoryczne 

błędy uzyskały w prasie miano „azirowki”, lub „dziwnego/obcego języka”. Tego rodzaju 

praktyka deprecjonowała jedynie w oczach Rosjan oraz części Ukraińców język ukraiński. 

Język ukraiński w formie zgodnej z gramatyką był również rzadkością w radiu i telewizji. Na 

problem celowej lub niezamierzonej (autor artykułu nie daje na to pytanie odpowiedzi) 

deprecjacji języka ukraińskiego w ukraińskich mediach zwraca uwagę M. Krawczenko 

(dziennikarz portalu DetectorMedia) w artykule pt. „Językowy nieporządek” z kwietnia 2012r. 

Jak twierdził, w mediach w niewielkim stopniu wykorzystywane są lokalne gwary: „natomiast 

coraz częściej pojawiają się przykłady wyrażeń oraz akcentowania jakie nie istnieje w żadnym 

ze znanych języków […]. Szczególnie zadziwiają nazwy odnoszące się do realiów 

historycznych: ciężko sobie wyobrazić, aby potomkowie zaporożców nazywali oddziały 

swoich sławetnych przodków „kUreniami” – „kUriń” mógłby być co najwyżej partnerem kury. 

Zaporowskie wojsko dzieliło się na „kurenIe” (rzecz dotyczy odpowiedniego postawienia 

akcentu w trakcie wymawiania słowa)344. Oprócz nieodpowiedniego akcentowania 

najczęstszymi pomyłkami dostrzeganymi w ówczesnych mediach były „rusyfikacja tekstów” 

(kalki językowe), błędy zapisu (na wzór rosyjski – np. miękki znak po literze „r”) oraz błędy 

leksykalne345. 

 
344Кравченко M., Мовний «безпредєл», https://detector.media/kritika/article/71517/2012-04-27-movnii-
bezpredel/  (dostęp 12.12.2018). 
345Шостак Р.,  «Грамотна газета»: комплімент чи оксюморон?, 
https://ms.detector.media/ethics/standards/gramotna_gazeta_kompliment_chi_oksyumoron/ (dostęp: 
01.12.2018). 
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Rys.16. Tłumacz online na „azirowkę”.  

Źródło: http://azirivka.blogspot.com (dostęp: 01.05.2020). 

Po lewej płaczący T. Szwczenko, po prawej M. Azarow. Przykład ironicznej oceny sposobu 

wypowiadania się przez M. Azarowa. 

Sama wyraźna dominacja języka rosyjskiego w ukraińskim życiu społeczno-

politycznym oraz deprecjacja (celowa lub nie) języka ukraińskiego wywierała określony wpływ 

na społeczeństwo kraju. Budowa przekonania, o powszechności języka rosyjskiego na Ukrainie 

(o jego dominacji w całości kraju lub w centrum, południu oraz na wschodzie kraju) pełniło 

rolę mitu, który pasował do kremlowskiej wizji Ukrainy (zgodnie z narracjami „ruskiego 

mira”). Wzmacnianie oraz rozpowszechnianie tak wśród Ukraińców jak i Rosjan (oraz na 

zachodzie Europy) przekonania o dominacji języka rosyjskiego na Ukrainie wzmacniało cały 

szereg rosyjskich mitów politycznych, które de facto legitymizowały i uwiarygadniały (w 

oczach odbiorców owych narracji) konieczność integracji Ukrainy z Federacją Rosyjską. 

Kluczową rolę w tym procesie miał nie tylko język, który stanowił bazę do dalszych działań, 

lecz treść przekazów, które docierały do ukraińskiego (i nie tylko ukraińskiego) odbiorcy. Tego 

rodzaju aktywność należy rozumieć jako formę działań niekinetycznych (pozamilitarnych), 

kojarzonych z tzw. miękką siłą (soft power). 

Warto w tym miejscu poświecić pewną uwagę poważnemu czynnikowi wpływającemu 

na ukraińską scenę medialną, którym były i nadal są (zgodnie ze stanem z 2021 roku) 

powiązania polityczno-biznesowe właścicieli kluczowych ukraińskich holdingów medialnych. 

Na tym etapie rozważań w kręgu zainteresowania znajdą się holdingi oraz ich właściciele z 

okresu kadencji W. Janukowycza.  



184 
 

Jedną z kluczowych postaci, która powszechnie znana jest na Ukrainie, w Rosji oraz w 

Europie Środkowej jest Rinat Achmetow. Osoba od wielu lat znajdująca się na szczycie listy 

najbogatszych biznesmenów Ukrainy. W obiegowej opinii R. Achmetow uważany jest za 

oligarchę, który kontrolował sytuacje na wschodzie Ukrainy (obwód doniecki i ługański) do 

momentu utraty poważnej części swoich wpływów wskutek wewnętrznych rozgrywek 

politycznych (stosunki R. Achmetowa z Kremlem) po 2014 roku. R. Achmetow znany jest 

również jako lider tzw. „nowego klanu donieckiego” (tzw. stary klan doniecki – W. 

Janukowycz, M. Azarow, W. Bojko, J. Zwiahilski). W powszechnej opinii okres rządów klanu 

donieckiego charakteryzował się dążeniem do zaciskania związków ekonomicznych z 

Federacją Rosyjską oraz do wzmacniania statusu języka rosyjskiego (próby nadania mu statusu 

drugiego języka państwowego). R. Achmetow był ponadto dwukrotnie wybrany do Rady 

Najwyższej z ramienia Partii Regionów. Warto również podkreślić, że wyżej wymieniany 

doniecki oligarcha w powszechnej opinii uznawany był za głównego sponsora Partii Regionów. 

Jego nazwisko pojawiło się m. in. w głośnej sprawie Paula Manaforta. To R. Achmetow miał 

nie tylko finansować jego działania, ale również on miał przedstawić P. Manaforta W. 

Janukowyczowi346. Prócz czerpania zysków z posiadanych przez siebie firm takich jak DTEK 

(energetyka), czy Metinvest Holding (zakłady wydobywcze oraz hutnicze), oligarcha prowadził 

aktywną działalność w sferze mediów. Założył i aktywnie rozwijał holding „Media Grupa 

Ukraina” (Медіа група Україна). W ramach tej struktury funkcjonowały ogólnokrajowe 

kanały telewizyjne takie jak „Ukraina”, „Futbol-1” oraz kanały regionalne takie jak „Telekanał 

34” (ówczesny Dnipropetrowsk), „Donbas” (Donieck), „Sigma” (Mariupol). W ramach „Media 

Grupy Ukraina” działały również gazeta o zasięgu ogólnokrajowym „Sewodnia” oraz portal 

informacyjny działający pod tą sama marką (segodnya.ua)347.   

Ważnymi figurami w ówczesnym ukraińskim świecie mediów byli również Dmytro 

Firtasz oraz Serhij Lowoczkin. Obydwoje byli właścicielami holdingu „Inter Media Group”, w 

ramach którego działał ogólnokrajowy kanał telewizyjny „INTER” czy nieco mniej popularny 

„NTN”. Ukraiński oligarcha wraz z S. Lowoczkinem wykupili holding w 2013 roku. 

Poprzednim właścicielem „IMG” był Walerij Choroszkowskij – m. in. były Szef Służby 

Bezpieczeństwa Ukrainy (w okresie prezydentury W. Janukowycza – 2010-2012). Zgodnie z 

doniesieniami medialnymi, D. Firtasz już wcześniej posiadać pewne aktywa w „Inter Media 

 
346Савчук Т., Українці, імена яких фігурують у справі Манафорта, 
https://www.radiosvoboda.org/a/manafort-ukrajinci-sprava/29420515.html (dostęp 13.12.2018). 
347Інформація - зброя: кому належать українські ЗМІ, 
http://www.theinsider.ua/infographics/2014/2015_smi/vlasnyky.html (dostęp 13.12.2018). 
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Group” dzięki czemu posiadał prawo do pierwokupu akcji Holdingu. Z prawem do pierwokupu 

powiązany był również fakt odsprzedania w 2006 r. holdingowi „IMG” kanałów takich jak 

„K1”, czy „K2” (których właścicielem był wówczas D. Firtasz). Na bazie tej umowy D. Firtasz 

pozyskał nieco później nieoficjalnie możliwość wpływu na politykę informacyjną kanału 

„INTER”348. Oprócz kanału „INTER” oraz „K1” i „K2” grupa „IMG” posiadała kilka kanałów 

o mniejszym znaczeniu takich jak „Enter Film”. W ramach „IMG” działał również portal 

informacyjny „Podrobnosti” (podrobnosti.ua) oraz agencja informacyjna „Ukrainski Nowyny” 

(un.ua)349. Sam D. Firtasz zgodnie z listą „Forbes” w 2013 roku został wskazany jako czwarta 

najbogatsza osoba na Ukrainie350. Zarówno D. Firtasz jak i S. Lowoczkin byli blisko powiązani 

prezydentem W. Janukowyczem. D. Firtasz należał do bezpośredniego koła „przyjaciół” 

ówczesnego prezydenta oraz był jednym z głównych sponsorów jego partii351. S. Lowoczkin w 

okresie 2010-2014 pełnił natomiast funkcję Szefa Administracji Prezydenta Ukrainy. Do 2014 

roku należał ponadto do Partii Regionów (dziś należy do partii zrzeszającej tzw. eksregionałów 

„Opozycyjny Blok”). 

Kolejnym holdingiem posiadającym poważne aktywy na ówczesnym ukraińskim rynku 

medialnym był „StarLightMedia”. Jego właścicielem był kolejny z kluczowych ukraińskich 

oligarchów Wiktor Pinczuk. W. Pinczuk będąc zięciem prezydenta Leonida Kuczmy pozyskał 

w trakcie jego kadencji (wraz z R. Achmetowem) zakład przemysłowy Kriworiżstal 

(Криворіжсталь)352. Był to jeden z pierwszych kroków pozwalający zdobyć późniejsze 

aktywy. W. Pinczuk powszechnie uważany jest za przedstawiciela tzw. trzeciego pokolenia 

klanu Dniepropetrowskiego (wraz z Ihorem Kołomojskim, Julią Tymoszenko czy Oleksandrem 

Turczynowem). W ramach „StarLightMedia” funkcjonowały ogólnokrajowe kanały 

telewizyjne takie jak „STB”, „ISTV”, „Nowyj Kanał”, kanały muzyczne „M1”, „M2” oraz 

kanał „QTV” (animowane filmy i seriale). W przeciwieństwie do wyżej wymienianych 

holdingów „StarLightMedia” koncentrował się na przekazie rozrywkowym353.  

 
348Михельсон О., Як Хорошковський і Фірташ «Інтер» розпасували , http://mt.tyzhden.ua/Politics/71373 
(dostęp 13.12.2018). 
349Tamże. 
350Дмитрий Фирташ, рейтинг,люди, https://focus.ua/people/265338/ (dostęp 13.12.2018). 
351В Вене арестован украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, 
https://www.bbc.com/russian/international/2014/03/140313_austria_firtash_arrest.shtml (dostęp 
13.12.2018) 
352Віктор Пінчук купив Криворіжсталь, https://ukrainian.voanews.com/a/a-49-a-2004-06-14-7-1-
86969657/224805.html (dostęp 13.12.2018). 
353 Інформація - зброя: кому належать українські ЗМІ, 
http://www.theinsider.ua/infographics/2014/2015_smi/vlasnyky.html (dostęp 01.12.2018). 
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Ważną postacią w ukraińskim świecie biznesu medialnego przed 2014 rokiem był 

późniejszy Szef Dniepropetrowskiej Administracji Obwodowej (mianowany przez p.o. 

prezydenta Ukrainy O. Turczynowa) Ihor Kołomojski. Do osoby tej, prócz najpopularniejszego 

na Ukrainie banku (Pryvat Bank), należał m. in. holding „1+1 Media”. W ramach holdingu 

funkcjonowały ogólnokrajowe kanały telewizyjne takie jak „1+1”, „2+2” czy „TET”354.  

Do I. Kołomojskiego należała jedna najbardziej rozpoznawalnych ukraińskich agencji 

prasowych UNIAN. Dniepropetrowski oligarcha w momencie wybuchu Pomarańczowej 

Rewolucji oraz Rewolucji Godności staną po stronie proeuropejskich i prodemokratycznych 

sił. Aktywnie wspierał on również ukraińskie bataliony ochotnicze w trakcie początkowej fazy 

konfliktu na Donbasie. Pojawiały się wówczas opinie, zgodnie z którymi I. Kołomojski 

odpowiadał (także finansowo) de facto za stworzenie struktur, które zatrzymały w pierwszej 

fazie konfliktu atak sił kontrolowanych przez Federację Rosyjską na kierunku 

Dniepropetrowska. Warto podkreślić, że propaństwowe działania I. Kołomojskiego mogły 

wynikać z pobudek nieco innych niż miłość oligarchy do państwa ukraińskiego. Trudno nie 

wspomnieć o konflikcie między W. Janukowyczem (oraz jego środowiskiem), a  

I. Kołomojskim. Jeden z głównych sporów dotyczył dobrze prosperującej firmy  

I. Kołomojskiego – „Aeroswit” („Аэросвит”), którą chciał przejąć od oligarchy syn 

ówczesnego prezydenta. I. Kołomojski nie chcąc na to pozwolić doprowadził spółkę do 

bankructwa355. Ówczesne relacje I. Kołomojskiego ze środowiskiem W. Janukowycza dobrze 

oddają słowa jednego z respondentów: „Kołomojski rozumiał, że wcześniej czy później odbiorą 

mu wszystko, gdyż wówczas faworytem był Achmetow, który chciał przejąć aktywa 

energetyczne Kołomojskiego. Między nimi trwała aktywna wojna medialna”356. Wysoce 

prawdopodobnym jest zatem, że I. Kołomojski w momencie wybuchu konfliktu chcąc chronić 

swoje aktywa stanął po stronie Kijowa, a nie po stronie wspieranych przez Kreml oraz osoby 

powiązane z W. Janukowyczem separatystów.  

Ostatnim z kluczowych holdingów medialnych był należący do 2013 roku do Borysa 

Lożkina „UMH Group”. Sam założyciel holdingu w okresie 2014-2016 pełnił funkcję Szefa 

Administracji Prezydenta Petra Poroszenki. B. Lożkin kojarzony był przede wszystkim jako 

 
354 Tamże, 
355Деловые итоги дня: Коломойский спасает "Аэросвит" от сына Януковича?, 
https://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-kolomojskij-spasaet-aerosvit-ot-syna-janukov-
194294/?fbclid=IwAR2fDxt3dfQT9CoO0i9LZ4c3xsZEH_JSyJeAaCp0dMVNFFYT9SIAgCKkY5E (dostęp 13.12.2018). 
356Rozmowa z respondentem – nr. 1/K/2018 (archiwum własne).  
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jeden z najlepszych menagerów medialnych w obszarze postsowieckim357. W ramach „UMH 

Group” funkcjonowały wydania takie jak „Forbes Ukraina” i „Korespondent”. Do „UMH 

Group” należały ponadto portale „Bigmir.ua”, „I.ua”, gazety „Komsomolska Prawda w 

Ukrainie”, czy dziennik „Futbol”. Holding posiadał również ogólnokrajowe stacje radiowe: 

„Awtoradio”, „NaszeRadio”, „RetroFM” oraz „RadioPiatnycja”358. 

Wśród wyżej wymienionych właścicieli holdingów medialnych można wskazać 

przynajmniej trzy osoby wprost powiązane z prezydentem Ukrainy W. Janukowyczem oraz 

prorosyjską Partią Regionów. Za takowych można uznać R. Achmetowa, D. Firtasza oraz S. 

Lowoczkina. Bliskie związki W. Pinczuka z L. Kuczmą również świadczą o istnieniu powiązań 

z osobami z prorosyjskich środowisk politycznych. Warto pamiętać, że to L. Kuczma otworzył 

przed W. Janukowyczem drzwi do wielkiej polityki. Jak zaznacza ukraiński ekspert, dr. Jewhen 

Mahda: „Leonid Kuczma polegał na wsparciu „donieckich” (red. klanu donieckiego) podczas 

wyborów prezydenckich w 1999 roku. Po wybuchu afery z nagraniami Melnyczenki 

środowisko donieckich stało się niemalże gwarantem przebywania Kuczmy u władzy. Z tego 

powodu wybranie Janukowycza na premiera w listopadzie 2002 roku było całkowicie logicznie 

uargumentowane”359. Powiązania W. Pinczuka nie pozwalają sądzić, że osoba ta była oderwana 

od bliskich kontaktów z osobami współpracującymi z Partią Regionów oraz ówczesną 

Administracją Prezydenta. Do wyżej wymienionych biznesmenów należały kluczowe stacje 

telewizyjne o zasięgu ogólnokrajowym takie jak „Ukraina” (R. Achmetow), „INTER”, „NTN” 

(D. Firtasz, S. Lowoczkin), „STB”, „ISTV” (W. Pinczuk). Zgodnie z badaniami z 2012 roku 

przeprowadzonymi przez grupę „Kewndi”, najpopularniejszymi wówczas kanałami 

telewizyjnymi były: INTER (14,49% udziału w rynku), „Ukraina” (14,3%), „ISTV” (9,32%), 

„STB” (8,12%), „1+1” (7,14%), „NTN” (4,19%)360. Nieco inne dane uzyskano w wyniku badań 

przeprowadzonych w grudniu 2013 roku. Zgodnie z rezultatami badań przeprowadzonymi 

przez „GFK Ukraine” (pierwszy wynik w nawiasie) oraz ACNielsen (drugi wynik w nawiasie) 

największą popularnością cieszyły się wówczas kanały: „STB” (14,86%, 14,89%), „Ukraina” 

(9,88%,12,35%), „INTER” (8,29%, 8,56%), „1+1” (7,67%, 7,34%), „ISTV” (7,53%,7,34%), 

 
357Ложкін та Роднянський потрапили до рейтингу найвпливовіших медіа-менеджерів СНД, 
https://www.unian.ua/society/839569-lojkin-ta-rodnyanskiy-potrapili-do-reytingu-nayvplivovishih-media-
menedjeriv-snd.html (dostęp 13.12.2018). 
358Інформація - зброя: кому належать українські ЗМІ, 
http://www.theinsider.ua/infographics/2014/2015_smi/vlasnyky.html (dostęp 13.12.2018). 
359 Магда Євген, Щостий. Спогади про майбутнє, Харків, 2017, s.117. 

360 Незалежна Асоціація Телерадіомовників, http://nam.org.ua/files/user/files/7538_tv-ratings-july-
2012.pdf?fbclid=IwAR2fDxt3dfQT9CoO0i9LZ4c3xsZEH_JSyJeAaCp0dMVNFFYT9SIAgCKkY5E (dostęp: 
13.12.2018). 
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„Nowyj Kanał” (6,22%, 6,08%), „NTN” (4,37%, 5,18%), „K1” (2,72%, 2,85%), „5 Kanał” 

(2,37%, 2,45%), „TET” (2,14%, 2,13%), „MEGA” (1,85%, 1,65%). Jak pokazują powyższe 

badania, w pierwszej trójce najpopularniejszych kanałów telewizyjnych jak w roku 2012 tak i 

w 2013 znajdowały się ośrodki medialne będące w posiadaniu D. Firtasza, R. Achmetowa oraz 

W. Pinczuka. Dopiero czwartą lub piątą pozycję (zależnie od źródła) zajmował kanał należący 

do I. Kołomojskiego.  

 

Rys. 17. Tabela – ukraińskie kanały telewizyjne. 

Źródło: Доля аудитории крупнейших украинских каналов на 5 декабря 2013 года среди жителей 

городов населением от 50 тыс, https://www.kommersant.ru/doc/2365458 (dostęp: 01.05.2019). 

Wiodące ukraińskie kanały telewizyjne oraz ich pozycja na rynku informacyjnym - stan z 5.12.2013 

roku. Badania przeprowadzone wśród mieszkańców miast (większych niż zamieszkałych przez 50 tys. 

mieszkańców).  
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Warto zwrócić również uwagę na badania z 2015 roku, które wskazują trzy stacje, które 

charakteryzowały się najwyższym odsetkiem emitowania programów w języku rosyjskim. 

Były to kanału należące do R. Achmetowa – „Ukraina” (81%) oraz należące do D. Firtasza 

„NTN” (44%) oraz „INTER” (30%)361. Tendencja dominowania tych kanałów pod względem 

popularyzacji rosyjskojęzycznych materiałów nie zmieniła się również w latach późniejszych. 

Pomimo zmian polityczno-społecznych oraz wprowadzenia odpowiednich norm prawnych, 

takich jak ustawa nr. 5313 przegłosowana w maju 2017 (dotyczy nakazu emisji materiałów 

ukraińskojęzycznych na poziomie nie mniejszym niż 75% czasu nadawania), wyżej 

wymienione stacje telewizyjne nadal znajdowały w czołówce kanałów nadających poważną 

część materiałów po rosyjsku. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Narodową Radę 

Radiofonii i Telewizji Ukrainy odnoszącymi się do okresu 12-27.02.2017, najniższy odsetek 

czasu nadawania programów ukraińskojęzycznych dotyczył kanałów: „INTER” (26% - 

materiały ukraińskojęzyczne), „Ukraina” (26%), „K2” (36%), „Enter Film” (39%), „K1” 

(42%), „NTN” (46%)362. Warto w tym miejscu podkreślić, że kanał „K1”, „K2” oraz „Enter 

Film” wchodziły do holdingu „Inter Media Group” należącego do D. Firtasza oraz do S. 

Lowoczkina. 

 
361Які українські канали найбільше використовують російську мову , https://24tv.ua/tsifra_n632414 
(dostęp: 13.12.2018). 
362Міф про 75% української на телебаченні. Все про мовні квоти для ТБ, http://language-
policy.info/2017/06/mif-pro-75-ukrajinskoji-na-telebachenni-vse-pro-movni-kvoty-dlya-tb/ 
(dostęp:14.12.2018). 
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Rys. 18. Tabela – język ukraiński w przekazie wiodących mediów. 

Źródło: Міф про 75% української на телебаченні. Все про мовні квоти для ТБ, http://language-

policy.info/2017/06/mif-pro-75-ukrajinskoji-na-telebachenni-vse-pro-movni-kvoty-dlya-tb/ 

Udział języka ukraińskiego w przekazie ogólnokrajowych kanałów telewizyjnych 12-27.02.2017. 

Źródło: portal Narodowej Rady Radiofonii i Telewizji Ukrainy. 

Powyższe dane wskazują na zdecydowaną dominację na Ukrainie przed 2014 rokiem 

mediów emitujących programy przede wszystkim w języku rosyjskim. Co więcej, fakt ten 

dotyczy mediów należących do osób z bliskiego otoczenia W. Janukowycza oraz oligarchów 

powiązanych poprzez swoje interesy z Moskwą (szczególnie dotyczy R. Achmetowa).   

Oprócz wskazanego aspektu działalności wyżej wymienianych mediów, wynikającego 

z nadawania programów w zdecydowanej mierze w języku rosyjskim, co wpływało m.in. na 

deprecjację pozycji języka państwowego, media te, jak może się wydawać, wypełniały szereg 

innych zadań korzystnych z punktu widzenia władz Federacji Rosyjskiej. Jednym z 

kluczowych aspektów działalności mediów należących do ludzi powiązanych z W. 

Janukowyczem i Partią Regionów była popularyzacja informacji (przekaz informacyjny) 

służących partykularnym interesom kasty rządzącej (ocieplanie wizerunku wybranych 
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polityków). Media te popularyzowały ponadto m.in. narracje uderzające w jedność narodu 

ukraińskiego np. kreowały negatywny obraz Tatarów Krymskich363 („Krymscy Tatarzy znów 

żądają unormowania prawnego zajętych przez nich ziem” – dotyczy przejmowania przez 

Tatarów majątków pozostawionych przez ich rodziny na Krymie w wyniku stalinowskich 

represji. Proces ten przedstawiano jako działalność niemająca podstaw prawnych ani 

moralnych), czy ukazywanie mieszkańców zachodniej Ukrainy jako zagorzałych nacjonalistów 

(„Swoboda zorganizuje w Kijowie wielotysięczny wiec w rocznicę urodzin UPA)364. Wskazane 

ośrodki informacyjne znajdujące się w rękach osób mających bliskie powiązania z W. 

Janukowyczem oraz rosyjskimi decydentami popularyzowały również narracje ukazujące w 

pozytywnym świetle aktywność ówczesnego prezydenta oraz rządu („Janukowycz stwierdził, 

że nie tracił czasu i wzmacniał demokrację”365)  oraz krytykujące jego przeciwników 

politycznych („Poprzez dług Tymoszenko Rosja wpędziła Ukrainę w ślepy zaułek”)366. Media 

te aktywnie włączały się również w lobbowanie na rzecz linii polityki językowej gabinetu W. 

Janukowycza oraz na rzecz wspierania pozycji języka rosyjskiego („Tabacznik skarżył się w 

Moskwie na niewystarczającą ilość rosyjskich szkół”)367. Prócz zadań o charakterze 

informacyjnym kluczowe media kraju znajdujące się w rękach osób powiązanych zarówno z 

prorosyjskim rządem, administracją prezydenta jak i z rosyjskim biznesem realizowały cele 

odnoszące się delikatniejszej, znacznie bardziej zaawansowanej formy wpływania na nastroje 

społeczne. Tego rodzaju aktywność dotyczyła popularyzacji rosyjskich narracji politycznych i 

historycznych (w tym szeregu rosyjskich mitów imperialnych) nie tylko poprzez narracje 

informacyjne, lecz poprzez tzw. kontent rozrywkowy (filmy, programy paradokumentalne, 

rosyjskie talk-show-y i seriale). Kanały rozrywkowe odgrywały wówczas (i nadal odgrywają) 

równie poważną jak kanały informacyjne rolę. Dzięki zdecydowanej dominacji rosyjskich 

seriali, ukraiński widz nie tylko wprowadzany był w rosyjską przestrzeń kulturowo-społeczną, 

 
363Крымские татары вновь требуют узаконить самозахваты, 
https://www.segodnya.ua/regions/krym/Krymskie-tatary-vnov-trebuyut-uzakonit-samozahvaty.html (dostęp: 
14.12.2018). 
364 "Свобода" проведет многотысячный митинг в Киеве по случаю дня рождения УПА, 
https://www.segodnya.ua/kiev/kpower/Svoboda-provedet-mnogotysyachnyy-v-Kieve-po-sluchayu-dnya-
rozhdeniya-UPA.html (dostęp: 14.12.2018). 
365Янукович говорит, что не тратил время зря и укреплял демократию, 
https://www.segodnya.ua/politics/YAnukovich-govorit-chto-ne-tratil-vremya-zrya-i-ukreplyal-
demokratiyu.html (dostęp: 14.12.2018). 
366Россия долгом Тимошенко поставила Украину в тупик, https://www.segodnya.ua/politics/Rossiya-
dolgom-Timoshenko-postavila-Ukrainu-v-tupik.html (dostęp: 14.12.2018). 
367 Табачник пожаловался в Москве на нехватку русских школ, 
https://www.segodnya.ua/politics/Tabachnik-pozhalovalsya-v-Moskve-na-nehvatku-russkih-shkol-.html 
(dostęp 14.12.2018). 
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lecz otrzymywał „upiększony” obraz Federacji Rosyjskiej, który w zetknięciu z ukraińską szarą 

rzeczywistością przekonywał go o lepszym życiu jakiego mógłby doświadczyć w Rosji. Swoją 

rolę odgrywała również emisja starych, sowieckich filmów. Sowieckie komedie z lat 60-tych 

czy 70-tych budowały u widza przekonanie o tym, że okres ZSRS był jednym z 

najszczęśliwszych i najradośniejszych etapów w historii jego kraju. Popularyzowane materiały 

przedstawiały ZSRS jako kraj wiecznie wesołych ludzi, w życiu których jedynym problemem 

było istnienie „obiboków” niesłużących klasie robotniczej, z którymi i tak wkrótce uporają się 

dzielni milicjanci. Przekaz ten całkowicie przeczył m.in. historycznym narracjom 

przedstawianym w okresie prezydentury W. Juszczenki (nagłaśnianie tematyki represji i 

masowych mordów w okresie ZSRS). Warto również zaznaczyć, że obraz dobrobytu i 

„przyjaźni narodów” był łatwiejszy do akceptacji przez społeczeństwo, co szczególnie 

dotyczyło ludności wschodniej części kraju oraz mocno „zakotwiczonego” w sowieckich 

narracjach Krymu, w porównaniu do przekazów odnoszących się do tragicznego aspektu 

komunistycznej przeszłości. Kolejny problem dotyczył braku opatrzenia sowieckich filmów w 

odpowiednie komentarze czy wstępy historyczne zwracające uwagę na propagandowy aspekt 

danego filmu. W efekcie braku skoordynowanej polityki historycznej, sowieckie filmy 

propagandowe nadal wypełniały postawione przed nimi w latach 60-tych czy 70-ych zadanie. 

Jak zauważa respondentów: „Jednym z wiodących kanałów pracującym dla Rosjan jest kanał 

„INTER”. Stacja ta nie koncentruje się jednak na formowaniu prorosyjskiego przekazu 

informacyjnego, lecz wykonuje swoją misję poprzez odpowiednio dobierany przekaz 

rozrywkowy. INTER z premedytacją tworzy program, w którym wiodącą rolę odgrywają stare, 

sowieckie czy też rosyjskie filmy z początku lat 90-tych. Jest to bardzo zaawansowany sposób 

wpływu, którego celem jest ocieplenie wizerunku ZSRS. Wpływ na podświadomość 

Ukraińców i budowa poprzez to pozytywnego, romantycznego wizerunku Związku 

Sowieckiego jest dla Ukrainy bardzo niebezpieczna. Młode pokolenie widząc sowieckie filmy 

ukazujące jedynie dobre strony życia w ZSRS dochodzi do przekonania, że ten kraj „był 

całkiem miły”. Filmy te mimo dezaktualizacji tez propagandowych na których bazują, nadal 

popularyzują groźne mity. Za takowe można uznać – braterstwo narodów słowiańskich, 

wieczna przyjaźń ukraińsko-rosyjska, jeden język jednoczący cały obszar itp. Ocieplanie 

wizerunku ZSRS poprzez ukazanie na filmach prostego, bezproblemowego życia, czystych 

ulic, pięknych domów itp. wpływa na odgrzewanie prorosyjskich sentymentów (wspólna 

przeszłość)”368. Ukraiński ekspert podkreśla również, że - „Ukazywanie młodym Ukraińcom 

 
368 Rozmowa z respondentem – nr. 1/K/2017 (archiwum własne). 
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piękna życia w ZSRS w zestawieniu z niepewną teraźniejszością, życiem w stanie wojny itp. 

tworzy bardzo negatywne wrażenie dotyczące państwa ukraińskiego. Celowo budowane jest 

wrażenie, zgodnie z którym jedynym stabilnym periodem funkcjonowania ukraińskiego narodu 

był okres istnienia Związku Sowieckiego. Niebezpiecznymi są również przekazy dotyczące 

bratniego narodu, Rosji jednoczącej narody Słowiańskie, wizje wielkiej, pięknej Moskwy 

będącej centrum tej części świata. […] Kanał „INTER” z premedytacją popularyzuje 

romantyczną wizję ZSRS. Poza tym kanałem istnieją jeszcze inne podobnie koncentrujące się 

na tym przekazie – są nimi „K1” oraz „Enter Film”. Osoba, która odpręża się oglądając 

wyłącznie te kanały znajduje się w rosyjskiej przestrzeni telewizyjnej. Osoba ta nie będzie 

musiała oglądać rosyjskich kanałów informacyjnych. Wyłącznie dzięki tym filmom widz 

będzie patrzył na Rosję z sympatią”. Jak dodaje rozmówca – „Ukraińcy muszą wyrzucić ze 

swoich umysłów i ze swojej przestrzeni życiowej wszystkie mentalne „Lenin-y”. Muszą 

przestać świętować sowieckie uroczystości, odrzucić stare filmy. Jedyne co było dobre w ZSRS 

to dzieciństwo ogromnej części Ukraińców. Rosjanie grają właśnie na tym uczuciu – 

wspomnienia ZSRS jako miejsca spokojnego, szczęśliwego dzieciństwa (m.in. wyjazdy 

pionierów itp.)”369. 

Mocna pozycja języka rosyjskiego w ukraińskiej przestrzeni publicznej w okresie 

poprzedzającym Rewolucję Godności łączy się z szeregiem działań oraz zaniedbań ze strony 

ukraińskich środowisk politycznych. Poważną rolę w budowie pozycji języka rosyjskiego w 

kraju odegrały jednak media, które celowo deprecjonowały pozycję języka państwowego. 

Część kluczowych ukraińskich kanałów telewizyjnych, rozgłośni radiowych oraz portali 

informacyjnych dokładało starań, aby stworzyć dla przeciętnego Ukraińca wrażenie, że język 

rosyjski jest podstawowym językiem sfery społecznej, politycznej i kulturalnej kraju. 

Przekładało się to na odczucie, że język rosyjski jest niezbędny do funkcjonowania, natomiast 

język państwowy jest pewnego rodzaju nie do końca rozwiniętym tworem, niewystarczającym 

do zabezpieczenia podstawowych funkcji komunikacyjnych państwa. Tego rodzaju „wrażenie” 

idealnie pasowało do rosyjskiej narracji popularyzowanej od czasów pierwszej wojny 

światowej – państwo ukraińskie jest sztuczne, niepełnowartościowe. Wzmacnianie pozycji 

języka rosyjskiego i jego otwarta dominacja była jasnym komunikatem tak dla części 

Ukraińców, jak i dla części Rosjan, że Ukraina jest całkowicie sztucznie wykreowanym, 

mogącym istnieć tylko przez jakiś czas organizmem politycznym zrzeszającym „Małorusów”, 

których nie odróżnia od Rosjan ani wiara, ani język. Proces ten, wydający się być skutecznie 

 
369Tamże, 
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realizowanym planem, łączył ze sobą szereg ukraińskich decydentów oraz środowiska 

biznesowe powiązane z W. Janukowyczem oraz z W. Putinem (np. W. Medwedczuk – Szef 

Administracji Prezydenta podczas kadencji L. Kuczmy, a prywatnie kum W. Putina). System 

wzajemnych relacji tworzony i działający przed 2013 rokiem stanowił jeden z poważnych 

czynników wpływających na ukraińską opinię publiczną. Kluczowe ukraińskie media należące 

do osób, których interesy (finansowe i polityczne) były ściśle powiązane z Federacją Rosyjską 

stanowiły narzędzie kierunkowania ukraińskiego narodu w stronę Rosji. Rozpowszechnienie 

idei dwujęzyczności, federalizacji oraz potrzeby wprowadzenie ich w życie, przyjaźni 

ukraińsko-rosyjskiej itd. stanowiły narzędzie służące utrzymaniu ówczesnych zależności 

politycznych i gospodarczych (związków ekonomicznych Ukrainy i Rosji). Właśnie ostatnie z 

nich mogło stanowić główną motywację ukraińskich oligarchów oraz elit politycznych 

otrzymujących z tego powodu dywidendy. Wskazany stan stanowił natomiast idealny grunt do 

realizacji celów polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz osobistych ambicji W. Putina, 

w którego opinii strefa wpływu Rosji rozciąga się dotąd, dokąd sięga język rosyjski. O roli 

języka w rosyjskiej myśli neoimperialnej świadczyć mogą słowa W. Putina wypowiedziane w 

trakcie VI Światowego Kongresu Rosyjskich Rodaków (2018r.) – „Wielki Ruski Mir nigdy nie 

opierał się wyłącznie na zasadach etnicznych, narodowych lub religijnych. On jednoczył 

wszystkich duchowo związanych z Rosją, którzy doświadczają tego duchowego związku, 

którzy uważają się za nosicieli języka rosyjskiego, kultury i rosyjskiej historii”370.    

 

4.3. Problematyka popularyzacji na Ukrainie rosyjskich mitów politycznych 

W celu zapoznania się ze światem rosyjskich mitów i narracji warto uświadomić sobie 

jaką rolę w rosyjskiej mitologii politycznej zajmuje Ukraina. Precyzyjnie określa to rosyjska 

politolog Lilija Szewcowa, którą cytuje m. in. J. Mahda w swojej książce Hybrydowa Agresja 

Rosji: Lekcja dla Europy371 – „Ukraina stała się dla Rosji punktem zwrotnym, który otworzył 

nową stronę rosyjskiej historii. Ten fakt nie został jeszcze przez nas zrozumiany. (…) Ukraina, 

niegdyś diament w koronie rosyjskiego samodzierżawia, zadała śmiertelny cios „rosyjskiemu 

systemowi”, decydując się na pójście w stronę Europy – wybierając z perspektywy Moskwy 

wrogi wektor cywilizacyjny. (…) Rola i znaczenie Ukrainy dla Kremlowskiego 

samodzierżawia zawsze były rozumiane. Z tego powodu ze szczególną gorliwością niszczono 

 
370Путин на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, 
https://www.youtube.com/watch?v=kqs6U4C3agI&feature=youtu.be (dostęp 14.12.2018). 
371 Магда Євген, Гібридна агресія Росії: уроки для Європи, Київ 2017. 
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wszystkie przejawy ukraińskiej tożsamości narodowej. Stalin zdecydował o ludobójstwie na 

narodzie ukraińskim by zniszczyć jego aspiracje, ducha narodowego w zarodku. Bez Ukrainy 

Rosja jest „niedoimperium”, o ile nie przestaje być ona wówczas imperium całkowicie.372 

Rozważania na temat rosyjskich mitów gorliwie rozpowszechnianych przez 

kierownictwo Federacji Rosyjskiej w kraju oraz poza jego granicami trudno przeprowadzić w 

oderwaniu od pojęcia tzw. „ruskiego mira” (rosyjskiego świata). Sam termin objaśnia w jednym 

ze swoich tekstów Wiaczesław Nikonow (Przewodniczący Fundacji „Ruski Mir”) – „Ruski Mir 

jest niezależną cywilizacją, która jest w stanie nieść ideały, opracowane przede wszystkim 

wewnątrz kraju”. Na poziomie koncepcyjnym i politycznym fraza „ruski mir” po raz pierwszy 

została użyta w przemówieniu prezydenta Władimira Putina podczas zjazdu federalnego w 

2007 roku. Putin stwierdził wówczas: „W bieżącym roku, który został ogłoszony Rokiem 

Języka Rosyjskiego, istnieje powód, aby po raz kolejny przypomnieć, że język rosyjski jest 

językiem historycznego braterstwa narodów i prawdziwym językiem międzynarodowej 

komunikacji. Nie jest on tylko strażnikiem całego zbioru światowych osiągnięć, ale jest to 

przestrzeń życiowa wielomilionowego ruskiego mira (rosyjskiego świata), który jest 

oczywiście znacznie szerszy niż sama Rosja”373. Fragment ten nie tylko potwierdza 

wcześniejsze zauważenia dotyczące kluczowej roli języka rosyjskiego w tym koncepcie, lecz 

wskazuje na to, że „ruski mir” rozumiany jest przez rosyjskich decydentów oraz lokalne 

autorytety jako osobna cywilizacja. Rosyjski świat nie stanowi zatem jedynie idei, lecz w 

rozumieniu szeregu Rosjan jest on osobną cywilizacją, która ma swoje wartości, cele oraz 

ambicje. Tzw. ruski mir, rosyjski świat, rosyjska cywilizacja, bazują na trzech filarach 

mających wypływać z duszy rosyjskiego narodu – samodzierżawie, prawosławie, państwowość 

(ru - народность). Filary odnoszą się bezpośrednio do myśli rosyjskiego XIX wiecznego 

polityka (m.in. rosyjskiego Ministra Oświaty 1833-1848) Siergieja Uwarowa (tzw. Triada 

Uwarowa). Zgodnie ze słowami rosyjskiego historyka A. Gromyko, powiązanego z Fundacją 

„Ruski Mir”, wyżej wspomniana triada niejako uległa zmianie. Filary współczesnego „ruskiego 

mira” jego zdaniem, lepiej oddają słowa Patriarchy Kyryla I z 2009 roku – „Prawosławie, 

rosyjska kultura i język, szerokorozumiana pamięć historyczna i tradycja rosyjska”374. Należy 

zatem oczekiwać, że główne sfery, wokół których koncentrować się będą rosyjskie mity 

 
372Шевцова Лілія, Без України Росія –“недоімперія”, а то й не імперія зовсім, 
https://ukrainian.voanews.com/a/shevtsova-russia-ukraine/2939347.html, (dostęp 14.12.2018). 
373Никонов Вячеслав, Не воспоминание о прошлом, а мечта о будущем, [w:] Смыслы и ценности 
русского мира, Фонд Русский Мир, Москва 2010, s.4. 
374Громыко Алексей, Русский мир: понятие, принципы, ценности, структура, [w:] Смыслы и ценности 
русского мира, Фонд Русский Мир, Москва 2010, s.21. 
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państwowotwórcze oraz imperialne będą dotyczyć wyżej wspomnianych pojęć. Kluczową rolę 

w kwestii budowy mitów można zatem przypisać ośrodkowi władzy (państwo, car, prezydent), 

prawosławiu oraz językowi rosyjskiemu.  

W jednej ze swoich prac pt. „Wojna o świadomość” profesor Wiktor Brechunenko 

wymienia 39 rosyjskich mitów odnoszących się do Ukrainy. Rosyjskie mity zostały podzielone 

przez autora na dziewięć kategorii: mity odnoszące się do terytorium oraz kodu 

cywilizacyjnego Ukrainy, mity dotyczące ukraińskiej państwowości, mity dotyczące rodowodu 

Ukraińców oraz pochodzenia języka ukraińskiego, mity dotyczące stosunków ukraińsko-

rosyjskich, mity dotyczące Cerkwii na obszarze Ukrainy, mity odnoszące się do Wielkiego 

Głodu 1932-1933, mity dotyczące ukraińskiego kozactwa, mity dotyczące Iwana Mazepy oraz 

mity dotyczące Krymu. Z pośród nich wskazać można nie mniej niż 19 kluczowych narracji 

dotyczących stosunku Rosji do Ukrainy. Warto podkreślić, że mity te stanowiły nie tylko 

uzasadnienie pretensji Rosji do ziem ukraińskich, ale służyły ugruntowaniu wśród 

mieszkańców państwa rosyjskiego (zarówno w okresie Rosji carskiej, Rosji bolszewickiej czy 

Federacji Rosyjskiej) przekonania o wyjątkowej roli jaką otrzymało ich państwo od Boga, losu 

i historii. Zasadnicza część rosyjskich mitów odnoszących się do Ukrainy, powstało w efekcie 

zafałszowania historii (za co odpowiadał m.in. aparat państwa carskiego i sowieckiego) oraz w 

wyniku kradzieży historii. Problematyka kradzieży historii, którą Jack Goody interpretuje jako 

polegającą: „nie tylko na zawłaszczeniu czasu i przestrzeni, ale również i na monopolizacji 

okresów historycznych”, co ma odnosić się do prób skategoryzowania swojej przeszłości w 

ramach różnych wielkich okresów czasu, odwołujących się do początku nie tyle świata, ile 

raczej ludzkości”375, przejawia się m.in. w micie dotyczącym początków państwowości 

rosyjskiej. Zgodnie z rosyjskim konceptem, początek „rosyjskiej/ruskiej376 cywilizacji” wiąże 

się nierozdzielnie z powstaniem Rusi Kijowskiej. Strona rosyjska przy tym, nie tyle dostrzega 

związek państwowości moskiewskiej/pskowskiej i nowogrodzkiej z Rusią Kijowską, co 

postrzega historię Rusi Kijowskiej (w tym kwestię chrztu Włodzimierza Wielkiego) jako część 

historii powszechnej w pełni należącej państwa rosyjskiego. W tym koncepcie nie ma miejsca 

na związek Ukrainy z Rusią Kijowską. W celu ugruntowania tej narracji na dzisiejszych 

obszarach Rosji, Białorusi i Ukrainy spopularyzowano narrację o powstaniu państwowości 

ukraińskiej w efekcie „planów i intryg Austro-Węgier” (język ukraiński mieli wymyślić 

Austriacy, a sama państwowość ukraińska stała się efektem wrogiej działalności agenturalnej 

 
375 Goody Jack, Kradzież Historii, PWN, Warszawa, 2009, s.32. 
376 Podstawowym elementem jest zrównanie „ruskości” z „rosyjskością”. 
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Wiednia). W celu ugruntowania na obszarze postsowieckim przekonania o przynależności 

dziedzictwa Rusi Kijowskiej do państwa rosyjskiego, Moskwa podjęła również działania, 

służące zastąpieniu pojęcia „Ruś Kijowska” terminem „Dawnoruskie państwo” / „Dawna Ruś” 

(Древнеруысское госудаарство / Дреевняя Русь). Lobbowanie w przestrzeni naukowej oraz 

medialnej tego pojęcia miało na celu zatarcie łączności historii Rusi z państwowością 

kijowską/ukraińską. 

Bazując na opracowaniu W. Brechunenki warto wymienić szereg kluczowych 

rosyjskich mitów odnoszących się do szerokorozumianej Ukrainy. Wymieniając rosyjskie 

narracje zgodnie z kolejnością przedstawionych przez ukraińskiego badacza, należy rozpocząć 

od mitu „Ukraina – sztuczny twór polityczny zlepiony z różnych niepowiązanych ze sobą 

historycznie ziem, których cześć jest obcymi obszarami etnicznymi”. Z narracją tą 

koresponduje kolejny mit – „Ukraina w dzisiejszych granicach pojawiła się na mapie świata 

wyłącznie dzięki staraniom Moskwy w czasach ZSRS”. Warto podkreślić, że mit ten odnosi się 

bezpośrednio do utworzenia przez władzę bolszewicką Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 

Sowieckiej oraz do włączenia w jej obszar terenów przejętych przez ZSRS w wyniku agresji 

na Polskę (Wołyń, tzw. Galicja – 1939), nacisków na Rumunię (Bukowina – 1940), czy rozmów 

pokojowych po II wojnie światowej (Zakarpacie – 1945). Celem tworzenia oraz popularyzacji 

w Rosji, na Ukrainie oraz na Zachodzie tego rodzaju narracji było kreowanie fałszywego obrazu 

Ukrainy przedstawianej jako byt niemający historycznej podstawy do istnienia. Tego rodzaju 

narracje dawały ponadto rosyjskim decydentom (okresu ZSRS oraz Federacji Rosyjskiej) 

podstawę do utrzymywania Ukrainy w swojej strefie wpływów377. Kolejne mity korespondują 

z powyższymi, skupiają się bezpośrednio na południowym i wschodnim obszarze Ukrainy. Są 

nimi narracje zgodnie, z którymi: 1) miasta południowej i wschodniej Ukrainy zostały założone 

przez Rosję, 2) obecna południowa i wschodnia Ukraina to część Rosji (Noworosja), 3) nie 

istnieje byt taki jak Ukraina, lecz Małorosja, która jest nierozłączną częścią Rosji. 

Rozpowszechnianie w Federacji Rosyjskiej oraz poza jej granicami powyższych mitów 

(szczególnie pierwszych dwóch z wyżej wymienionych) służy wzmocnieniu przekonania o 

tym, że obszary południowej i wschodniej Ukrainy były kolonizowane dopiero w XVIII, XIX 

a także XX wieku przez Rosjan. Zgodnie z tą narracją Ukraińcy nie mają żadnego 

historycznego odniesienia do tych ziem, a ich ponowne przejście pod jurysdykcję państwa 

rosyjskiego byłoby aktem historycznej sprawiedliwości378.  Przykładem takiej narracji są słowa 

 
377Брехуненко, Війна за свідомість (...), dz. cyt., s.13. 
378 Tamże s.21. 
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wypowiedziane 17.04.2014r (tuż po zajęciu Krymu) przez W. Putina – „Przypominam, że to 

jest Noworosja. Charków, Ługańsk, Donieck, Chersoń, Mikołajów, Odessa nie były częścią 

Ukrainy w czasach carskich. Te obszary zostały przekazane Ukrainie przez rząd sowiecki. 

Dlaczego tak postąpili – Bóg raczy wiedzieć”379. Kolejny z kluczowych mitów dotyczy 

przynależności Ukrainy do „ruskiego mira” (Ukraina to organiczna część „ruskiego mira, a nie 

świata Zachodniego), co z kolei również stanowi element legitymizujący działania służące 

rozciągnięciu rosyjskiej sfery wpływu na omawiany obszar. Zadaniem tej narracji jest ponadto 

budowanie przekonania o cywilizacyjnym wektorze Ukrainy, który zdaniem Moskwy powinien 

być skierowany na wschód, nie zaś w stronę struktur europejskich. Wszystkich 6 powyższych 

narracji ukraiński badacz klasyfikuje jako grupa mitów odnoszących się do terytorium oraz 

cywilizacyjnego kodu Ukrainy. Kolejna grupa określona przez W. Brechunenkę dotyczy 

kwestii ukraińskiej państwowości. Narracje te bezpośrednio odnoszą się do kwestii 

historycznych, których interpretacja służyć ma negowaniu podstaw historycznych będących 

bazą dla istnienia państwa ukraińskiego. Połączone jest to bezpośrednio z ekspansją Rosji w 

ukraińską przestrzeń historyczną, co przejawiło się poprzez zawłaszczanie pamięci o 

wydarzeniach i postaciach historycznych. Z pośród tej grupy za kluczowe narracje uznać można 

trzy –1) Ukraińcy to naród niehistoryczny niemający nigdy swojego pełnowartościowego 

państwa (naród potrzebujący opieki innego państwa), 2) Rosja to jedyny i bezpośredni 

spadkobierca Rusi Kijowskiej (jako państwa) oraz 3) większość Ukraińców w 1917 r. poparła 

„Wielką Socjalistyczną Rewolucję Październikową” oraz ideę wiecznego sojuszu z Rosją. 

Popularyzacja tego rodzaju narracji nie tylko służyła budowie przekonania o sztuczności oraz 

o nieuprawnionym istnieniu państwa ukraińskiego, lecz dawała historyczne korzenie państwu 

rosyjskiemu, które to bez przejęcia historii Ukrainy nie posiadałoby podstaw do rozciągana 

swoich wpływów na Ukrainę, Białoruś i inne państwa słowiańskie. Bez wskazanej 

legitymizacji w postaci mitów, Rosja nie mogłaby funkcjonować ponadto jako centrum 

światowego Prawosławia. Kolejne narracje odnoszą się z kolei do problematyki pochodzenia 

Ukraińców oraz statusu języka ukraińskiego. Za kluczowe można uznać: 1) Ukraińcy i Rosjanie 

to jeden naród, 2) nie istnieje osobny język ukraiński (to jedynie wariant języka rosyjskiego), 

3) agresywna rusyfikacja Ukrainy nigdy nie miała miejsca (Ukraińcy dobrowolnie odrzucili 

język ukraiński na korzyść rosyjskiego). Powyższe mity korespondują ze wcześniej 

wymienianymi. Wzmagają one u potencjalnego odbiorcy (Rosjanina, Ukraińca, Białorusina, 

 
379 Пять громких заявлений Путина об истории Украины, 
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/11/141110_ru_s_putin_on_history_ukraine 
(dostęp: 21.12.2018). 
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Polaka, Francuza itd.) przekonanie o sztuczności państwa ukraińskiego oraz o naturalnym 

prawie Rosji do posiadania poważnego wpływu na sytuację wewnętrzną na obszarach 

kontrolowanych przez Kijów. Teza jednego z najbardziej rozpowszechnionych do 2014 roku 

w Rosji, w Europie Centralnej i Zachodniej mitów, który brzmi „Rosjanie i Ukraińcy to jeden 

naród” niejednokrotnie była bezpośrednio popularyzowana przez prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W. Putina – „Nasze historyczne, duchowe oraz inne korzenie dają mi prawo do 

stwierdzenia, że zasadniczo jesteśmy jednym narodem”380. 

 

Rys. 19. Screen – publikacja „Ria Novosti”. 

Źródło: Русские и украинцы - один народ, заявил Путин, https://ria.ru/20171214/1510927363.html 

(dostęp: 21.12.2018). 

Publikacja agencji RIA Novosti – „Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród, stwierdził Putin”. Przykład 

współczesnej formy popularyzacji rosyjskich mitów.  

Rosyjskie mity polityczne proponowane ludności ukraińskiej stanowią formę 

zakorzenienia nadrzędnego mitu, ugruntowanego w społeczeństwie rosyjskim – to jest mitu 

wielkiego powierzchniowo imperium, którego restytucja jest obowiązkiem każdego 

„prawdziwego” Rosjanina. W celu realizacji założeń tej koncepcji stworzono szereg 

pomniejszych mitów, które argumentują „rosyjskość” ziem, które należy podbić (w 

 
380Русские и украинцы - один народ, заявил Путин , https://ria.ru/20171214/1510927363.html (dostęp: 
21.12.2018). 
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omawianym przypadku – ziem ukraińskich). To właśnie na tym założeniu bazuje linia polityki 

historycznej realizowana przez obecne elity polityczne państwa rosyjskiego – m.in. 

wzmacnianie pamięci o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Wydarzenia z okresu 1941-1945 

wykorzystywane są nie tylko do kreowania odpowiedniego z perspektywy Kremla panteonu 

bohaterów, ale również do wskazywania przestrzeni, którą Rosja oznaczyła krwią/grobami 

swoich obrońców. Zgodnie z tą myślą, wszędzie tam, gdzie poległ sowiecki (w domyśle 

„rosyjski”) żołnierz, powinna rozciągać się dominacja Moskwy. Jak wyraził się Ivan Čolović: 

„Martwi przodkowie, ich groby, ich kości rozsiane po licznych polach bitew i miejscach straceń 

służą jako niezbędna część fundamentów wspólnego domu narodu. (…) Jednakże w naszych 

mitach politycznych o życiu i trwaniu narodu najczęściej przedstawia się go jako ciało, 

organizm, który rośnie i rozprzestrzenia się, ale jest połączony z ziemią, jak roślina. A korzenie 

narodu to jego zmarli”381. Zgodnie z tym założeniem, miejsca pochówków „naszych zmarłych” 

to „nasze” terytorium. 

Kolejne mity również nie są oderwane konceptualnie od wcześniej wskazanych. One 

także bazują na problematyce historycznej odnosząc ją bezpośrednio relacji ukraińsko-

rosyjskich. Za kluczowe narracje tej kategorii można uznać – 1) Powstanie Chmielnickiego 

(rozumiane jak wojna narodowo-wyzwoleńcza) miało na celu połączenie Ukrainy z Rosją, 2) 

ukraińsko-rosyjskie relacje to wspólna, pozytywna historia napełniona braterstwem i wzajemną 

pomocą. Kluczowym pojęciem odnoszącym się do powyższych narracji jest „braterstwo” i 

„przyjaźń” – „drużba”. Słowo „przyjaźń” (w kontekście „drużba/przyjaźń narodów”) ze 

szczególną gorliwością było rozpowszechniane za czasów ZSRS i odnosiło się do przyjaźni 

zrzeszającej wszystkie tzw. „miłujące pokój” narody sowieckie oraz im przyjazne. Mit o 

przyjaźni rosyjsko-ukraińskiej poważnie umocniony za czasów sowieckich rozpowszechniany 

jest po dziś dzień. Narracja ta obecna jest nie tylko w Rosji, ale i w innych krajach byłego ZSRS 

(w tym na Ukrainie). Przekazy rozpowszechniające powyższy mit umieszcza się w materiałach 

paradokumentalnych, filmach, książkach czy podręcznikach. Wskazany mit utwierdza się 

ponadto głosami tzw. autorytetów - rosyjskich oraz prorosyjskich przedstawicieli ludzi kultury 

i nauki. Narracje odnoszące się do trwałej (odwiecznej) przyjaźni, w tym przypadku rosyjsko-

ukraińskiej, umieszczano również w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego, które 

przekazywano m.in. ukraińskim uczniom szkół podstawowych. Zdarzało się, że obecność w 

podręcznikach tego rodzaju treści wywoływała opór lokalnej społeczności. Głośnym 

przypadkiem buntu rodziców przeciwko zamieszczaniu prorosyjskiej propagandy (w opinii 

 
381 Čolović, Polityka Symboli, dz. cyt., s. 38. 
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rodziców) w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego był protest mający miejsce w 

podkijowskiej miejscowości Kociubynśke (wrzesień 2018r.). Uwagę rodziców przykuły 

pierwsze strony podręcznika, w których dopatrzono się popularyzacji tez o „przyjaźni 

ukraińsko-rosyjskiej” oraz słów wskazujących na wielkość państwa rosyjskiego. Dyrekcja 

szkoły, którą oskarżono o separatyzm tłumaczyła się tym, że podręcznik ten otrzymał 

akredytację Ministerstwa Oświaty i Nauki. Warto podkreślić, że akredytację tą podręcznik 

otrzymał w lipcu 2013 roku. Jak tłumaczy dyrekcja, wskazane podręczniki szkoły otrzymują 

nawet w 2018 roku, gdyż „innych podręczników po prostu niema”382. Przykład wspomnianego 

podręcznika pokazuje w jak delikatny sposób można ugruntowywać mity, które obecne są w 

danym społeczeństwie od dziesiątek lat.  

Warto przyjrzeć się szczegółom kontrowersyjnych materiałów zamieszczonych w 

podręczniku. W ramach treści podręcznika, kurs języka rosyjskiego rozpoczyna się od działu 

noszącego nazwę „Ukraina – państwo wielonarodowościowe”, w którym na pozycji pierwszej 

umieszczono ćwiczenie o treści: „Jak rozumiesz sens powiedzenia – Przyjaźń i braterstwo – 

droższe od bogactw”. Umieszczone poniżej obrazki (grafika przedstawiająca postacie w 

tradycyjnych strojach ukraińskich, rosyjskich i tatarskich) podobnie jak tytuł rozdziału 

kierunkuje myśl ucznia w stronę relacji wizji trwającej od niepamiętnych wieków przyjaźni 

pomiędzy narodem ukraińskim, a rosyjskim. Większe kontrowersje wywołuje, jednakże 

umieszczone na stronie piątej ćwiczenie nr. 4 – „Przeczytaj przysłowia i powiedzenia. Jakie 

słowo może określić ich tematykę”? Treść zasadnicza – „1. Narody naszego państwa silne 

przyjaźnią”, „2. Jeśli naród zjednoczony, to również niepokonany”, „3. Siła kraju w swoim 

narodzie”, „4. „Dla kogo przyjaźń narodów jest droga, bije wroga”.  Podsumowaniem ćwiczeń, 

które mieli wykonać uczniowie w tym rozdziale odzwierciedla podpunkt 7. umieszczony na 

stronie szóstej – „główne słowa lekcji: Ukraina, wielonarodowościowa, narody, przyjaźń”.  

 

 
382Скандал у школі. Батьки учнів 3 класу обурилися підручником російської мови, 
https://tsn.ua/video/video-novini/skandal-u-shkoli-batki-uchniv-3-klasu-oburilisya-pidruchnikom-rosiyskoyi-
movi.html (dostęp: 10.01.2019). 



202 
 

 

Rys. 20. Fragmenty podręcznika. 

Źródło: Самонова Е.И., Стативка В.И. , Полякова Т.М, Русский язык 3 класс, 2014. 

Strony nr. 4, 5, 6 z podręcznika „Język Rosyjski – klasa 3. Podręcznik ten wywołał protest 

rodziców w m. Kocubynśke. 

Prócz wyżej wymienionych treści zamieszczonych w podręczniku, uwagę rodziców 

zwrócił fragment tekstu ćwiczenia 19. zamieszczonego na stronie 10. W ćwiczeniu tym 

czytelnik dowiaduje się, że: „Herb Rosji to złoty dwugłowy orzeł na czerwonym tle. Cóż on 

symbolizuje? Orzeł to dumny i drapieżny ptak, który wznosi się wysoko na niebie. Jest 

symbolem wielkości i znaczenia państwa na świecie. Symbol ten zawiera również i przestrogę 

- walka z takim ptakiem jest niebezpieczna”. W opinii rodziców i dziennikarzy, którzy 

poświęcili uwagę temu tematowi kontrowersyjne wydaje się przede wszystkim ostatnie zadnie 

tego fragmentu. W ich interpretacji zdanie „Symbol ten zawiera również przestrogę – walka z 

takim ptakiem jest niebezpieczna” w obecnej sytuacji polityczno-militarnej należy rozumieć 

jako treść otwarcie propagandową zawierającą groźbę – walka z FR to poważne 

niebezpieczeństwo (formowanie warunków uległości)383.  

 
383Tamże, 
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Rys. 21. Fragment podręcznika nr.2. 

Źródło: Самонова, Стативка, Полякова, Русский язык (…), dz. cyt. 

Strona nr. 10 z podręcznika „Język Rosyjski – klasa 3”. 

Jednymi z kluczowych rosyjskich mitów imperialnych, stanowiących argumentację 

konieczności rozciągania swoich wpływów na obszar Ukrainy, są te, które odnoszą się do 

cerkwi prawosławnej działającej na ziemiach ukraińskich. Profesor Wiktor Brechnenko za 

kluczowe narracje odnoszące się do tej sfery uznaje mity takie jak: 1) Kijowski Patriarchat to 

cerkiew heretycka, 2) Ukraina to kanoniczne terytorium Patriarchatu Moskiewskiego, 3) język 

ukraiński nie należy do języków sakralnych. Wymienione powyżej mity są wykorzystywane 

przez władze Federacji Rosyjskiej nie tylko do argumentowania potrzeby obejmowania 

Ukrainy swoją „duchową opieką”, lecz stanowią element odbierania (w przestrzeni 

symbolicznej) Ukraińcom prawa do posiadania własnej cerkwi oraz do prowadzenia liturgii w 

rodzimym języku. Powyższe mity aktywnie rozpowszechniano na obszarach wpływów 

państwowości rosyjskiej od czasów Rosji carskiej, przez okres ZSRS aż po dziś dzień. Ostatnim 

czynnikiem aktywizującym ten mit stała się tematyka nadania ukraińskiej cerkwi autokefalii. 

Wiadomość o staraniach Kijowa dotyczących pozyskania przychylności Patriarchy 

Konstantynopola oraz innych patriarchów i metropolitów mających wziąć udział w Soborze 

wpłynęło na rozpoczęcie szeroko zakrojonej kampanii realizowanej przez ośrodki wpływu 

zakorzeniające ideę „ruskiego mira” – m.in. prokremlowskie organizacje polityczne, 

kontrolowane przez rosyjskich decydentów media oraz ośrodki religijne Patriarchatu 
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Moskiewskiego w Rosji i na Ukrainie. Wspomniana kampania oparła się o znane z historii mity 

zawierając jedynie pewne aktualizacje przekazu – m.in. „nadanie autokefalii to największy od 

czasów ZSRS przykład mieszania się państwa w kwestie religijne”384, „za autokefalią stoi 

USA385”, czy „na Ukrainie powstaje nowa cerkiew”386. Powyższe narracje stanowiły jedynie 

formę dopasowania dawnych mitów do obecnej sytuacji politycznej aktualizując je i 

umocowując w narracji odwiecznej walki „ruskiego mira” (siły dobra), z „siłami nieczystymi” 

(w najnowszych przekazach siłą zła stały się USA). W aktualnej wersji zaprezentowanych 

mitów, ukraińska cerkiew (Cerkiew Prawosławna Ukrainy) to „nowa” (nie mająca 

historycznych korzeni – historyczną spadkobierczynią Patriarchatu Kijowskiego, zgodnie z tą 

narracją, jest cerkiew moskiewska) niekanoniczna (mimo faktu otrzymania Tomosu z rąk 

Patriarchy Konstantynopolitańskiego przy zgodzie Soboru) utworzona ze względów 

politycznych struktura stanowiąca przejaw odrodzenia się „sił zła”. Za jedną ze sztandarowych 

wypowiedzi rozpowszechniających powyższą narrację, która później została spopularyzowana 

przez szereg zbliżonych do władz Federacji Rosyjskich mediów są słowa patriarchy 

Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla wypowiedziane w grudniu 2018 roku: „Wiemy, jak siły zła 

stanęły naprzeciw Cerkwi Prawosławnej. Posłuchajcie tych, którzy walczą o tzw. niezależną 

cerkiew. Posłuchajcie ich tonu i słów. Jakiż tam gniew i nienawiść. Dlatego wszyscy, którzy 

dążą do ustanowienia tzw. niezależnej cerkwi są gotowi zniszczyć życie innych, złamać życie 

Cerkwii, włamać się i zająć kościoły i klasztory. Czy ten język siły jest językiem Boga? 

Posłuchajcie przywódców rozłamu (herezji), z jaką mówią nienawiścią. Czy to jest mowa 

pasterzy, czy to jest słowo miłości? Niektórzy biorą udział w dziedzictwie świętych, podczas 

gdy inni wpadają w moc ciemności. Należy uważnie słuchać tych, którzy mówią o świetle, lecz 

w rzeczywistości są w mocy ciemności”387.   

Tego rodzaju przekazy nie stanowią próby zakorzenienia nowych mitów, lecz maja na 

celu odświeżenie mitów zakorzenionych w podświadomości odbiorców, mitów ugruntowanych 

dziesiątki lat wcześniej - okresie ZSRS. Efekt długoletniej działalności rosyjskich ośrodków 

propagandowych rozumianych jako element związany ze zjawiskiem „rosyjskiej wojny 

 
384Путин о создании Православной церкви Украины: Не нравится московского прихода, будет 
стамбульского прихода, https://gordonua.com/news/society/putin-o-sozdanii-pravoslavnoy-cerkvi-ukrainy-
ne-nravitsya-moskovskogo-prihoda-budet-stambulskogo-prihoda-596211.html (dostęp: 15.01.2019). 
385Якушев: за спиной патриарха Варфоломея стоят враждебные России силы, 
https://ria.ru/20181012/1530569963.html (dostęp: 15.01.2019). 
386"Новая церковь" на Украине заявила о признании ее Ватиканом, 
https://ria.ru/20181218/1548167135.html (dostęp: 15.01.2019). 
387Патриарх Кирилл: На Украине против церкви восстали силы зла, 
https://www.kp.ru/daily/26918.5/3964743/ (dostęp: 15.01.2019). 
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hybrydowej” możemy obserwować w sposób szczególny na Półwyspie Krymskim388. Od 

momentu okupacji dochodzi tam do prześladowań kapłanów oraz wiernych przynależnych do 

Cerkwii Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego. Dzięki popularyzacji narracji 

rozpowszechnianych na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat dochodziło tam do ataków 

słownych oraz sytuacji z pogranicza linczu na parafianach Patriarchatu Kijowskiego. Zgodnie 

ze słowami mieszkańców Symferopola (parafian cerkwi Patriarchatu Kijowskiego), spotykali 

się oni z agresją w miejscach publicznych (np. w komunikacji miejskiej) w momencie, kiedy 

wychodziło na jaw, że udają się oni do tzw. cerkwi ukraińskiej. Jak twierdzą osoby 

wypowiadające się dla kanału „Krym Realii” (materiał z grudnia 2018r.), agresja słowna 

przejawia się m.in. poprzez komunikaty – „jesteście niekanoniczni”, „heretycy”, „on/ona jest 

przeciw Rosji”389.  

Problematyka mitów wiąże się nierozdzielnie z problematyką pamięci społecznej. W 

okresie 1991-2021 strona rosyjska aktywnie prowadziła działania z zakresu wpływania na 

pamięć kolektywną starając się odświeżać pamięć o mitach ugruntowanych w społeczeństwie 

ukraińskim w okresie sowieckim. Mity niejednokrotnie bazując na procesie „kradzieży historii” 

(m.in. zawłaszczenie przez Rosję spuścizny Rusi Kijowskiej oraz doby kozackiej), zostawały 

formowane w taki sposób, aby celowo zacierać pamięć o problematycznych z perspektywy 

Kremla aspektach historii. Celowa polityka z zakresu utrwalania oraz zacierania pamięci o 

wybranych wydarzeniach koncentrowała się na aspekcie budowy wrażenia nieposiadania przez 

państwo ukraińskie korzeni historycznych oraz budowaniu obrazu istnienia silnych 

(nierozdzielnych) więzi pomiędzy narodem rosyjskim oraz jego „odłamem”, narodem 

ukraińskim (noworosyjskim/małoruskim itp.). Na wagę tego procesu zwrócił w swojej pracy 

uwagę Paul Connerton: „Pomimo tej niezależności od pamięci społecznej praktyka 

rekonstrukcji historycznej może, w oparciu o pamięć grup społecznych, uzyskać sterujący 

impuls, ale także – zwrotnie – nadać decydujący kształt tejże pamięci. Szczególnie jaskrawy 

przypadek takiej interakcji obserwujemy zawsze, ilekroć aparat państwa wykorzystywany jest 

w sposób systematyczny do pozbawienia jego obywateli pamięci. Wszystkie totalitaryzmy 

postępują w ten sposób; umysłowe zniewolenie podmiotów ustroju totalitarnego rozpoczyna 

się wówczas, gdy ich pamięć zostaje im odebrana. Kiedy wielka potęga podejmuje próbę 

pozbawienia małego kraju jego narodowej świadomości, używa metody zorganizowanego 

 
388Fedorov Yury, Hybrid war a la russe. Russia’s Aggression Against Ukraine, CACDS, 2016, s12. 
389 Крым без Украинской церкви. Что будет после томоса?, https://ru.krymr.com/a/video-chto-budet-
posle-tomosa/29648640.html?fbclid=IwAR3S3ESHFTo3xTSPCc5hw6tW-
FJY95eIjr4YhN1xKjM3FyT5RSENM6H2UOI (dostęp: 15.01.2019). 
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zapominania”390. Aktywność strony rosyjskiej przejawiała się równolegle z okresem 

nieskoordynowanych i chaotycznych prób formowania polityki historycznej przez struktury 

państwa ukraińskiego. Strona ukraińska starała się jednak nie tyle zacierać pamięć o 

wydarzeniach, co „odgrzewać/odkopywać” pamięć społeczną o aspektach historii, które zostały 

starannie zamazane w okresie carskim i sowieckim. Przed stroną ukraińską stało bardzo ważne 

zadanie. Odkryć przed społeczeństwem historię, która przez dziesiątki lat była zacierana przez 

grupę dominującą. W warunkach ukraińskich ważnym dla procesu budowy „ukraińskiej 

pamięci narodowej” wydaje się wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej 

intensywnych prac, które prowadziły struktury państwa dominującego nad omawianym 

obszarem – to jest Rosji (użycie aparatu państwowego, w tym służb, do zacierania prawdy 

historycznej). Na wagę tego rodzaju aktywności zwraca uwagę P. Connerton: „Jeśli rozważymy 

polityczną edukację grup dominujących, uderzająca musi wydać się rozbieżność między ich 

politycznymi archiwami a polityczną pamięcią. Grupa dominująca będzie zawsze używać 

swojej znajomości przeszłości w sposób bezpośredni i aktywny. Jej polityczne zachowanie i 

decyzje opierać się będą na badaniu przeszłości, zwłaszcza tej stosunkowo świeżej, 

prowadzonej z wykorzystaniem policji, biur dochodzeniowych i służb administracyjnych. 

Dochodzenia te przeprowadzane będą ze skutecznością, która później ujawniana jest jedynie z 

rzadka, w odniesieniu do wychodzących na światło dzienne dokumentów dotyczących wojen, 

rewolucji czy publicznych skandali”391. Zadanie, które stało i nadal stoi przed Kijowem nie 

dotyczyło jedynie prób przywrócenia społeczeństwu pamięci o ważnych dla ukraińskiej 

państwowości faktach, ale również dotyczyło prób przeciwdziałania bieżącym działaniom 

strony rosyjskiej dotyczących utrwalenia niekorzystnego dla państwa ukraińskiego stanu. 

Przywracanie pamięci o wydarzeniach takich jak walki z okresu niepodległościowego 

Ukraińskiej Republiki Ludowej, Wielkiego Głodu, a nawet działalności Piotra Mazepy 

stanowiły i nadal stanowią formę demontażu rosyjskich mitów oraz budowy spójnego i 

atrakcyjnego dla mieszkańców wszystkich regionów Ukrainy obrazu unikalnej (różniącej się 

od Rosjan czy np. Polaków) wspólnoty narodowej. Wskazany proces odnosi się bezpośrednio 

do kontynuacji działań z zakresu krytyki dyskursu historycznego obowiązującego w okresie 

sowieckim. Tego rodzaju aktywność spotyka się ze sprzeciwem szeregu grup społecznych – w 

tym mniejszości narodowych. Dezaprobatę dla aktywności polegających na odrzuceniu 

dawnego dyskursu wyrażają szczególnie grupy deklarujące swoją przynależność do „narodu 

sowieckiego” lub grupy deklarujące sympatię wobec rosyjskiej kultury oraz państwowości. 

 
390 Connerton, Jak społeczeństwa (…), dz. cyt. s. 52. 
391Tamże, s. 59. 
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Wśród tych grup aktywizują się szczególnie osoby starsze (dobrze pamiętające ZSRS) oraz 

przedstawiciele mniejszości takich jak rosyjska, bułgarska, gagauska czy mołdawska. Próby 

formowania nowego dyskursu, który stoi w kontestacji do zakorzenionego, w okresie 

sowieckim stymuluje konflikty, które odpowiednio podsycane przez podmiot zewnętrzny 

doprowadziły do szeregu starć i napięć (m.in. starcia pomiędzy uczestnikami manifestacji 

przeprowadzonych w rocznicę „Dnia Zwycięstwa” w Odessie, co ma miejsce regularnie od 

2015 roku). Napięcia stymulowane przez podmiot zewnętrzny oraz czynniki wewnętrzne (w 

warunkach ukraińskich m.in. przez prorosyjskie partie polityczne realizujące w kraju interesy 

Federacji Rosyjskiej – m.in. partia „Za Życie” przeciwko liderowi, której, W. Medwedczukowi 

od 2021 toczy się śledztwo dotyczące zdrady państwa392) odwołujące się do tej płaszczyzny 

stanowią element stymulujący konflikty społeczne – w tym konflikty etniczne. Za jeden z 

elementów procesu związanego ze wskazaną zmianą dyskursu oraz zamianą miejsc pomiędzy 

grupą dominującą, a grupą mniejszościową (upadek ZSRS spowodował odwrócenie hierarchii 

– dotyczy obecnej mniejszości rosyjskiej) można uznać reakcję części przedstawicieli 

mniejszości narodowych na proces dekomunizacji. Proces ten jest bowiem identyfikowany 

przez część ukraińskiego społeczeństwa jako akt prześladowania. Idąc za J. Muchą (dotyczy 

genez konfliktu): „Może mieć on charakter dyskryminacji regulacji prawnych, podejmowanych 

przez grupę etniczną dominującą politycznie, czy działań symbolicznych, w tym ataków na 

symbole grupowe”.393 W warunkach ukraińskich, likwidacja pomników poświęconych W. 

Leninowi oraz osobom odpowiedzialnym za organizację Wielkiego Głodu, zmiana nazw ulic, 

czy demontaż sowieckiej symboliki, wpływały w części społeczeństwa na wzrost nastrojów 

antypaństwowych oraz odrzucenie tożsamości ukraińskiej na rzecz utożsamiania się z 

wspólnotą sowiecką (sowieckim człowiekiem) czy wprost z Rosją w aspekcie kulturowym lub 

Federacją Rosyjską w sferze politycznej. 

 

 

 

 

 

 
392 В СБУ і ОГП озвучили деталі справи стосовно Медведчука і Козака, 
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-medvedchuk/31249917.html, (dostęp: 01.05.2021). 
393 Mucha, Oblicza etniczności (...), dz. cyt. s.98. 
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5. Ukraina – kształtowanie modelu tożsamości narodowej 

Procesy, które zachodziły na ziemiach ukraińskich w wieku XVIII, XIX i XX 

uformowały zróżnicowane pod kątem etnicznym i kulturowym społeczeństwo, w którym w 

efekcie polityki rusyfikacji i sowietyzacji dominującą rolę starano się nadać rosyjskiej kulturze. 

Poprzez działania władz sowieckich elementem spajającym heterogeniczne społeczeństwo 

ukraińskie stała się państwowość sowiecka, która przynajmniej na poziomi deklaratywnym 

dawała równe możliwości rozwoju przedstawicielom wszystkich grup narodowościowych i 

etnicznych. Silne akcentowanie przez władze sowieckie mitów o „przyjaźni narodów”, 

„wspólnej walce o socjalizm i dobrobyt” czy lobbowanie idei internacjonalizmu połączone z 

ugruntowaniem poglądu, zgodnie z którym język rosyjski i kultura rosyjska stanowią element 

tożsamości ponadnarodowej zaowocowało uznaniem Rosji, przez poważną cześć ukraińskiego 

społeczeństwa, za naturalnego gwaranta dawnego ładu społecznego. Mit nierozerwalnej 

przyjaźni narodów sowieckich przetrwał znacznie dłużej niż sam Związek Sowiecki. Na 

Ukrainie mit ten został częściowo przekreślony dopiero po 2014 roku, kiedy to agresja zbrojna 

ze strony Federacji Rosyjskiej podważyła kres założeniu, zgodnie z którym kultura rosyjska 

stanowi atrakcyjny ponadnarodowy element tożsamości ludności zamieszkującej kraje 

postsowieckie. Warto w tym miejscu podkreślić, że świadomość istnienia tego rodzaju więzi 

towarzyszy rosyjskim decydentom po dziś dzień. Tożsamość i ideologia ogólnosowiecka w 

warunkach istnienia niepodległych państw takich jak Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, 

Kazachstan itd., została zastąpiona ideą „cywilizacji” ruskiego mira. To ona w oparciu o 

rozbudowaną strukturę rosyjskich ośrodków wpływu stała się produktem, który miał 

konkurować z ideami narodowymi państw, które po 1991 roku odzyskały niepodległość. W 

warunkach ukraińskich tego rodzaju konstrukt stał się poważnym zagrożeniem dla ukraińskiej 

myśli państwowej. Upowszechnienie idei wspólnoty przedstawicieli „wszechrosyjskiej 

cywilizacji” osiągnęło szczególny sukces (z perspektywy Kremla) na obszarze Półwyspu 

Krymskiego. W regionie tym, szczególnie aktywnymi nośnikami wspomnianej idei stali się 

przedstawiciele ludności etnicznie rosyjskiej, dla których idea przynależności do państwowości 

ukraińskiej wydawała się być czymś zupełnie obcym i bezpodstawnym. Koncepcja rosyjskiego 

świata stanowiła nie tylko atrakcyjną ofertę dla ludności rosyjskiej, ale również dla innych grup 

narodowościowych czy etnicznych (m. in. Bułgarzy, Mołdawianie czy Gagauzi). „Ruski mir” 

był ponadto konstruktem wydającym się być zdecydowanie atrakcyjniejszym od ukraińskiej 

idei narodowej, dla przeciętnych mieszkańców wielkich miast wschodniej Ukrainy (element 

wysoce zsowietyzowany). Państwo rosyjskie tworząc koncepcję ruskiego mira równolegle 
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starało się wykreować nową ideę ogólnonarodową, która połączyłaby mieszkańców Federacji 

Rosyjskiej. W ramach tego rodzaju działań zdecydowano się na stopniowe pójście w kierunku 

stworzenia hybrydy łączącej tożsamość wielkorosyjską (carską) z tożsamością sowiecką. 

Warto w tym miejscu pamiętać, że po upadku ZSRS, na obszarach postsowieckich doszło do 

gwałtownego rozkwitu życia religijnego. Nowa koncepcja w celu uzyskania większej 

popularności, musiała zatem połączyć sowiecki ateizm z nowo zaistniałym trendem. W efekcie 

zachodzących procesów rozbudowywano (proces trwa po dziś dzień) narrację ogólnonarodową 

zgodnie, z którą wzmacniano tożsamość sowiecką przy równorzędnym lobbowaniu narracji 

neoimperialnej (carskiej – bazującej na łączności państwa i cerkwi). Tego rodzaju zabiegi 

doprowadziły chociażby do równoległej heroizacji Józefa Stalina i cara Mikołaja I. 

Współczesna idea „rosyjskiego świata” wchłonęła tego rodzaju koncept bazując na wspólnym 

mianowniku idei sowieckich i neoimperialnych (carskich) – to jest na świadomości 

przynależności do kultury i wspólnoty wielkiego narodu rosyjskiego (o dowolnej postaci 

ideologicznej – socjalistycznej czy feudalnej). Osadzenie koncepcji „ruskiego mira” na takim 

podłożu pozwoliło na popularyzację tej idei m.in. na Krymie czy Donbasie, gdzie równolegle 

formowano i finansowano zarówno organizacje neokomunistyczne jak również grupy o profilu 

monarchistycznym. Wszystkie te organizacje łączyło jedno – identyfikacja z państwem 

rosyjskim i tożsamością ogólnorosyjską. Ze względu na swój zróżnicowany charakter, rosyjska 

„oferta” tożsamościowa stanowiła poważną konkurencję dla idei ukraińskiej.  

Państwo ukraińskie, które uzyskało niepodległość w 1991 roku objęło swoim zasięgiem 

cały obszar USRS. Władze na Ukrainie przejęły środowiska polityczne wywodzące się z 

kręgów tzw. narodowych komunistów (osoby pełniące funkcje w strukturach USRS dążące do 

uzyskiwania maksymalnej niezależności od Moskwy w ramach ZSRS). Niepodległa Ukraina 

posiadająca na swoim obszarze poważną ilość przedstawicieli różnych mniejszości 

narodowych oraz dominującą w wielu regionach liczbę mieszkańców dwujęzycznych lub 

preferujących język inny niż państwowy (szczególnie dotyczy języka rosyjskiego, ale również 

języka węgierskiego – obw. zakarpacki) musiała podjąć prace nad modelem tożsamościowym, 

który pozwalać będzie na włączenie do niego zarówno etnicznych Ukraińców jak i 

przedstawicieli innych narodów. Oczywiście nie wszystkie środowiska polityczne opowiadały 

się po stronie tworzenia wspólnoty państwowej w myśl założenia narodu politycznego. Lata 

90-e to również okres wysokiej aktywności ruchów nacjonalistycznych oraz prawicowych, 

które posiadały zdecydowanie inną wizję kształtu państwa (koncepcja narodu kulturowego). 

Pomimo wysokiej aktywności środowisk prawicowych (przeważnie z zachodu kraju), ta opcja 
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polityczna nie była w stanie uzyskać poparcia pozwalającego na przejęcie władzy w państwie. 

Okres lat 90-tych to zdecydowane zwycięstwa opcji socjalistycznych (których polityczne 

korzenie w poważnym stopniu sięgały USRS). Tego rodzaju środowiska popierały wizję 

tworzenia wizji państwa w oparciu o założenia narodu politycznego. Procesy społeczno-

polityczne, które zachodziły w nowym państwie zmuszały jednak środowiska polityczne do 

prób pogodzenia obu wizji narodu. Wynikało to z konieczności ustabilizowania sytuacji w kraju 

oraz zespolenia zarówno zachodnio ukraińskich zapędów ku nacjonalizmowi jak i silnie 

obecnej szczególnie na wschodzie kraju tendencji identyfikacji mieszkańców z tożsamością 

ogólnosowiecką (internacjonalistyczną i wielokulturową w swoim założeniu). Ukraińskie 

środowiska rządzące musiały wytworzyć koncepcję, która nie tylko pogodziłaby obie wskazane 

idee, ale również pozwoliłaby na hamowany za czasów ZSRS rozwój kultury ukraińskiej, przy 

czym musiałaby przeciwdziałać potencjalnemu zjawisku dotyczącemu uznania „ukraińskości” 

przez środowiska rosyjskie lub inne mniejszości narodowe kraju za „ideologię” opresyjną. 

Tworzenie koncepcji mogącej zespolić obie wizje rzeczywistości społeczno-politycznej 

stanowiło dla ukraińskich elit politycznych i intelektualnych poważny problem. W ramach 

dyskusji na ten temat wysoką popularność zdobyło założenie dotyczące istnienia dwóch 

Ukrain: jednej nacjonalistycznej – zachodniej (przekonanie wzmocniło się po wyborach 

prezydenckich z 1994r, kiedy to zachód krajów poparł rzekomego nacjonalistę Leonida 

Krawczuka) oraz drugiej – wschodniej/internacjonalistycznej (która poparła rzekomo 

prorosyjskiego Leonida Kuczmę). W oparciu o wynik wyborów w przestrzeni informacyjnej 

Ukrainy zaczęły pojawiać się mapy ukazujące przyszły rozpad kraju w oparciu o granice 

ustanowione na linii Dniepra pomiędzy I RP, a państwem rosyjskim doby carskiej. Jak pisze 

znany ukraiński krytyk literacki i publicysta (który przybliżał m. in. Polakom procesy 

zachodzące na Ukrainie w latach 90-tych i na początku 2000-tych) Mykoła Riabczuk: „Mapy 

te pozornie całkiem przekonywująco potwierdzały historycznie uwarunkowane powiązania 

między tożsamością językowo-kulturową, a preferencjami politycznymi. Jednak po wnikliwym 

przyjrzeniu się ukazywały się szczegóły, które znacznie komplikowały ogólny obraz i na dobrą 

sprawę, odbierały wartość spekulatywnemu teoretyzowaniu ekspertów na temat możliwego 

konfliktu etnicznego na Ukrainie i jej rozpadu wzdłuż jakiejś całkowicie abstrakcyjnej linii 

(…). Najlepszym przykładem może być rosyjskojęzyczny w zasadzie Kijów, który w swych 

upodobaniach politycznych bliższy jest „nacjonalistycznej” Galicji, niż przeważnie 

ukraińskojęzycznym miasteczkom i wsiom okolicznego obwodu kijowskiego”394. Interpretacja 

 
394Riabczuk, Dwie Ukrainy, dz. cyt., s.22-23. 
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procesów zachodzących w kraju przez pryzmat rzekomego istnienia dwóch Ukrain stanowiła 

myśl popularną m. in. w Polsce do czasu wybuchu Rewolucji Godności oraz aneksji Krymu i 

ataku Federacji Rosyjskiej na wschodni obszar Ukrainy. Wówczas to zarówno intelektualiści 

jak i politycy zanegowali wizję rozbitej wzdłuż Dniepru Ukrainy. Aktywizacja środowisk 

propaństwowych zarówno we Lwowie jak i w ówczesnym Dnipropetrowsku, Charkowie czy 

Doniecku, które przejawiły się m.in. przez masowy udział ludności ze wschodniej Ukrainy w 

strukturach batalionów ochotniczych biorących udział w wojnie obronnej, rozwiały 

wątpliwości co do niskiego poziomu poparcia dla idei propaństwowych w centrum i na 

wschodzie kraju. Wydarzenia związane z próbą likwidacji Majdanu (otwarcie ognia do 

protestujących w lutym 2014) oraz z wojną obronną zaowocowały zasadniczym zwiększeniem 

stopnia integracji społeczeństwa ukraińskiego oraz zjednoczeniem się wokół ukraińskiej idei 

państwowej. Proces ten nie dotyczył jednak ludności zamieszkującej obszary okupowane 

(zarówno Krym jak i część obwodu donieckiego i ługańskiego), gdzie strona rosyjska 

zintensyfikowała działania służące oderwaniu ludności od przestrzeni społecznej i 

informacyjnej Ukrainy prowadząc równoległe działania służące reintegracji tych społeczeństw 

z narodem rosyjskim. Idea „dwóch Ukrain”, która stanowiła pewnego rodzaju próbę 

odpowiedzi ukraińskich środowisk intelektualnych i politycznych na pytania dotyczące kształtu 

tożsamości ukraińskiej, stanowiła ważny element dyskursu społeczno-politycznego okresu 

dowojennego (2014r.) niekoniecznie służąc konsolidacji narodu. Koncepcja „dwóch Ukrain” 

choć spotykała się z krytyką, ugruntowała wizję dwóch zdecydowanie różniących się od siebie 

obszarów kraju – zarówno pod względem urbanistycznym, językowym, kulturowym, jak i 

mentalnym. Koncepcja ta w pewnym stopniu zniekształcając rzeczywistość, uproszczała ją 

tworząc konstrukt łatwy do zaakceptowania przez polityków i masy. Wizja dwóch poważnie 

różniących się od siebie obszarów tworzących jeden kraj nie stanowiłaby niebezpieczeństwa 

dla integralności terytorialnej państwa, gdyby nie wykorzystywanie tej kwestii do wewnętrznej 

walki politycznej. Warto podkreślić, że do zasadniczej polaryzacji społeczeństwa ukraińskiego 

dochodziło właśnie w związku z wyborami prezydenckimi lub reformami, które podważały 

ówczesny konsensus (m. in. tzw. ustawa Kiwalowa-Kolesniczenki będąca próbą wzmocnienia 

statusu języka rosyjskiego). Ostatecznie lawirowanie ukraińskich gabinetów politycznych 

pomiędzy wyborcą ze wschodu i zachodu kraju, co w pewnym bazowało na gruncie koncepcji 

„dwóch Ukrain”, ograniczało możliwość wzmagania stopnia spójności społecznej. Rozgrywki 

polityczne bazujące na próbach przypodobania się zachodniemu i centralnemu wyborcy oraz 

wyborcy z centrum i wschodu, co prowadziło do chronicznej obecności w debacie publicznej 

kwestii relacji z Rosją oraz stosunku państwa do ludności rosyjskojęzycznej oraz etnicznie 
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rosyjskiej, otworzyło Federacji Rosyjskiej możliwość do aktywnego wpływania na 

ukierunkowanie ukraińskiej polityki. Dostrzegając tego rodzaju szansę, strona rosyjska 

aktywnie wspierała siły, które wprowadzały do ukraińskiej debaty kwestie związane z Rosją 

(de facto stymulując wskazany wcześniej proces) oraz udzielała wsparcia siłom, które stawały 

w interesie „prześladowanej mniejszości” czy też w interesie „odwiecznej przyjaźni 

rosyjskiego i ukraińskiego narodu”. Strona rosyjska wykorzystywała ponadto sytuację (co 

nasiliło się w okresie rządów W. Janukowycza) dotyczącą polaryzacji społeczeństwa wobec 

kwestii relacji z Rosją poprzez aktywne oddziaływanie na obszary, w których poważny poziom 

poparcia udzielany był partiom kreującym się na prorosyjskie. Dobrym tego przykładem jest 

aktywna działalność ośrodków wpływu Federacji Rosyjskiej na obszarze Donbasu i Krymu w 

okresie rządów W. Janukowycza, kiedy to na fali polaryzacji społecznej prorosyjskie 

organizacje cieszyły się w wskazanych regionach relatywnie wysokim poparciem i 

zainteresowaniem społeczeństwa. To właśnie okres 2010-2014 został wykorzystany do 

rozbudowy sieci organizacji prorosyjskich (zarówno komunistycznych, monarchistycznych jak 

i nacjonalistycznych) czy popularyzacji konkursów lobbujących ideę przynależności 

Ukraińców do narodu Rosyjskiego (m. in. Festiwal Wielkie Rosyjskie Słowo realizowany 

przede wszystkim na Krymie). Brak skonstruowania i odpowiedniej popularyzacji przez 

ówczesne władze Ukrainy oraz ukraińskich intelektualistów atrakcyjnej dla mieszkańców obu 

stron Dniepra idei państwowej i tożsamościowej zaowocował vaccum, które wykorzystała 

strona rosyjska.  

 

5.1. Ewolucja podejścia współczesnych ukraińskich elit politycznych do wyboru modelu 

tożsamości narodu - czas pokoju 

Pierwsze dziesięciolecie ukraińskiej państwowości przejawiło się procesem 

zasadniczego obniżenia liczby przedstawicieli największych mniejszości narodowych 

zamieszkujących Ukrainę. Porównując dane ze spisów powszechnych z roku 1989 i 2001 

otrzymujemy spadek przedstawicieli mniejszości rzędu 78,7% w przypadku Żydów (486 000 

os. w 1989r., 104 000 os. w 2001 roku), spadek rzędu 37,3% w przypadku Białorusinów 

(440 000 os. w 1989, 276 000 os. w 2001r.), spadek rzędu 34% w przypadku Polaków (219 000 

w 1989r. i 144 000 w 2001r.), spadek rzędu 26,6% w przypadku Rosjan (11 356 000 os. w 

1989r. i 8 334 000 os. w 2001r.), spadek o 20,1% w przypadku Mołdawian (324 000 w 1989r. 

i 259 000 w 2001r.), 12,4% w przypadku Bułgarów (234 000 w 1989 r. i 205 000 w 2001 r.) 

oraz spadek o 3,7% w przypadku Węgrów (163 000 w 1989r. i 157 000 w 2001r.). Warto 
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zwrócić uwagę, że pomimo 26,6% spadku największe straty liczbowe dotyczyły ludności 

rosyjskiej – około 3 mln. os. Równolegle odnotowano wzrost liczby ludności krymsko-

tatarskiej (przyrost o 463,6%, 44 000 os. w 1989r. i 248 000 os. w 2001r.), ormiańskiej 

(przyrost o 85%, 54 000 os. w 1989r. i 100 000 os. w 2001r.) oraz rumuńskiej (przyrost o 

11,9%, 135 000 os. w 1989r. i 151 000 os. w 2001 r.)395. W pierwszym 10-leciu funkcjonowania 

niepodległego państwa ukraińskiego odnotowano zatem poważny odpływ przedstawicieli 

mniejszości narodowych, sięgający ogólnej liczby ok. 3,7 mln. osób z czego zdecydowaną 

większość stanowili Rosjanie. Równolegle z powodu otwarcia się możliwości powrotu na 

Krym dla Tatarów Krymskich, na półwysep powróciło 200 tys. przedstawicieli tego narodu. 

Migracji przedstawicieli mniejszości narodowych zapewne sprzyjało pojawienie się 

niepodległych państw takich jak Białoruś, Polska czy Mołdawia. Znalezienie się ogromnej 

ilości Rosjan poza granicami swojego państwa również zapewne wpłynęło na decyzje o 

powrocie do „swojej ojczyzny” (zapewne część z wracających osób urodziło się na obszarze 

USSR). Upadek ZSRS pozwolił, poza tym na swobodną migrację ludności żydowskiej do 

Izraela (część z przedstawicieli tego narodu zdecydowała się jednak na migrację do Federacji 

Rosyjskiej). Okres lat 90-tych to także czas emigracji do krajów Zachodu (obszar Unii 

Europejskiej, USA i Kanady) oraz do Federacji Rosyjskiej z powodów ekonomicznych (próba 

poszukiwania pracy). Lata 90-te przejawiły się ponadto procesem zmian w samoidentyfikacji 

przedstawicieli mniejszości narodowych. Jednym z tego rodzaju przykładów były zmiany 

dotyczące identyfikowania się części etnicznych Rosjan, którzy zaczęli wybierać tożsamość 

ukraińską oraz części Mołdawian, którzy zaczęli określać się mianem Rumunów. We 

wspomnianym okresie doszło ponadto do pewnych napięć społecznych, m.in. pomiędzy 

przybywającymi z Centralnej Azji na Krym Tatarami, a mieszkającymi tam Rosjanami. Spory 

te wynikały najczęściej z obaw Rosjan i przedstawicieli innych słowiańskich narodów o utratę 

swojego mienia na rzecz Tatarów396. Problem Krymu od samych początków funkcjonowania 

niepodległego państwa ukraińskiego stał się jednym z kluczowych kwestii, które należało 

rozwiązać w celu unormowania życia społeczno-politycznego na półwyspie oraz wstrzymania 

potencjalnych aktów niezadowolenia społecznego. Kwestia Krymu została ostatecznie i trwale 

uregulowana poprzez Konstytucję Ukrainy z 1996 roku, w ramach której stwierdzono fakt 

funkcjonowania Autonomicznej Republiki Krym. W okresie wcześniejszym, do 1992 półwysep 

krymski funkcjonował jako Krymska Autonomiczna SSR - do 1994 roku obowiązywała 

natomiast nazwa Republika Krym (wchodząca w skład Ukrainy). Problematyka krymska 

 
395Маґочій, Україна (…), dz. cyt., s.687. 
396Tamże, s.688. 
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niejako wymusiła na ukraińskich politykach działanie kierujące państwo na tory tworzenia 

struktury zrzeszającej dwa organizmy (jeden autonomiczny). W warunkach posiadania obszaru 

autonomicznego zdominowanego przez naród odmienny od dominującego w pozostałej części 

kraju (Rosjan) oraz zamieszkany przez ludność etniczną odmienną od dominującej w danym 

regionie (Tatarów Krymskich), państwo ukraińskie chcąc utrzymać kontrolę nad posiadanymi 

obszarami musiało wykreować formę, która pozwoli zachować status quo pomiędzy żywiołem 

dominującym w kraju oraz pozostałymi mniejszościami (w tym mniejszością niegdyś 

uprzywilejowaną, a mniejszością skazaną przez wcześniejsze władze na wygnanie). W 

ówczesnej sytuacji państwo ukraińskie zostało zmuszone do pełnienia roli mediatora pomiędzy 

narodami zamieszkującymi dany obszar, co zasadniczo ograniczyło możliwość wyboru przez 

polityków modelu narodu kulturowego. 

O modelu państwa oraz o drodze jego rozwoju wiele mówi treść Konstytucji Ukrainy 

zgodna z wzorcem z 1996 roku (kolejne nowelizacje przyjmowane były na przełomie 2006-

2020). Jednym z kluczowych zapisów, które określają model państwa (odnoszący się do 

koncepcji narodu ukraińskiego oraz wspólnego funkcjonowania wszystkich grup etnicznych i 

narodowościowych) jest wstęp do Konstytucji: „Rada Najwyższa Ukrainy w imieniu narodu 

ukraińskiego - obywateli Ukrainy wszystkich narodowości, wyrażając suwerenną wolę ludu, 

opartą na wielowiekowej historii ukraińskiego ruchu państwowotwórczego, który w oparciu o 

cały naród uzyskał prawo na samostanowienie, dbając o prawa i wolności człowieka oraz godne 

warunki życia, troszcząc się o wzmocnienie harmonii obywatelskiej na obszarze Ukrainy, dążąc 

do rozwoju i wzmocnienia demokratycznego, społecznego, praworządnego państwa, świadoma 

odpowiedzialności przed Bogiem, własnym sumieniem, poprzednimi, obecnymi i przyszłymi 

pokoleniami, kierując się Aktem Niepodległości Ukrainy z dnia 24 sierpień 1991 (1427-12), 

który został zatwierdzony 1 grudnia 1991r. w głosowaniu powszechnym, przyjmuje niniejszą 

Konstytucję - Ustawę Zasadniczą Ukrainy”397. 

Konstytucja Ukrainy poważną ilość uwagi poświęca kwestii relacji państwa i 

mniejszości narodowych (poruszona zostaje ponadto kwestia języka) – I Rozdział, Ogólne 

Zasady: „Ukraina jest państwem unitarnym. (…) Ukraina jest republiką. (…) Językiem 

państwowym na Ukrainie jest język ukraiński. Państwo zapewnia wszechstronny rozwój i 

funkcjonowanie językowi ukraińskiemu we wszystkich sferach życia publicznego, na całym 

obszarze Ukrainy. Na Ukrainie gwarantuje się swobodny rozwój, użytkowanie i ochronę języka 

 
397 Konstytucja Ukrainy, Відомості Верховної Ради України, wz.28.06.1996, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/ed19960628#Text (dostęp: 01.07.2020). 
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rosyjskiego i innych języków mniejszości narodowych Ukrainy. (…) Państwo wspiera 

konsolidację i rozwój narodu ukraińskiego, jego świadomości historycznej, tradycji i kultury, 

a także rozwój tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej wszystkich narodów 

rdzennych i mniejszości narodowych Ukrainy398.  

Ważnym ogniwem Konstytucji są ponadto zapisy dotyczące struktury państwa, która 

zawarta została w artykule 132. IX rozdziału (Terytorialny ustrój państwa): „Struktura 

terytorialna Ukrainy opiera się na zasadach jedności i integralności terytorium państwa, 

połączeniu centralizacji i decentralizacji w sprawowaniu władzy państwowej, na równowadze 

i rozwoju społeczno-gospodarczemu regionów, biorąc pod uwagę ich historyczną, 

gospodarczą, środowiskową, geograficzną i demograficzną specyfikę oraz etniczne i kulturowe 

tradycje”. W ramach IX rozdziału zawarty zostaje ponadto artykuł 133, który określa podział 

terytorialny państwa: „W ramach systemu administracyjnego państwa funkcjonują: 

Autonomiczna Republika Krymu, obwody, regiony, miasta, wsie, dzielnice w miastach oraz 

wsie. (…) Miasta Kijów i Sewastopol otrzymują specjalny status, który zostanie określony w 

odpowiednich ustawach399. 

Wskazane fragmenty Konstytucji Ukrainy nadają językowi ukraińskiemu status 

jedynego języka państwowego obowiązującego na obszarze kraju. Podkreślona zostaje jednak 

gwarancja swobodnego rozwoju oraz możliwość korzystania z innych języków – w szczególny 

sposób podkreślono prawa dotyczące języka rosyjskiego. Tego rodzaju zabieg stanowi ukłon 

w stronę poważnej liczby mieszkańców, którzy traktowali język rosyjski jako język codziennej 

komunikacji niekoniecznie będąc przedstawicielami mniejszości rosyjskiej. Wspomniany zapis 

świadczy o określeniu konsensusu, który de iure nie gwarantuje językowi rosyjskiemu 

dodatkowych praw, lecz w wymiarze symbolicznym wskazuje na jego nieco wyższy status, od 

pozostałych języków mniejszości narodowych. W konstytucji zawarto ponadto zapis dotyczący 

gwarancji praw rozwoju kultury i tradycji przedstawicieli mniejszości narodowych. W tym 

przypadku nie wskazano na mniejszość, która nawet w przestrzeni symbolicznej zostałaby 

„wywyższona” spośród innych mniejszości (nie wskazano ponadto na żaden region, w którym 

miałaby ona posiadać wyjątkowy status). Ustawa zasadnicza zawiera również zapis odnoszący 

się do uznania specyfiki regionów (m. in. wynikającej z historii czy położenia geograficznego), 

co ma oznaczać zagwarantowanie przez państwo odrzucenie działań służących zacieraniu 

 
398 Konstytucja Ukrainy, Rozdz. I, Загальні Засади, wz.28.06.1996, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/ed19960628#Text, (dostęp: 01.07.2020). 
399 Konstytucja Ukrainy, Rozdz. ІХ, Територіальний устрій України, Стаття 132, wz.28.06.1996, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/ed19960628#Text, (dostęp: 01.07.2020). 
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owych różnic pomiędzy regionami (odnoszącymi się m.in. do różnorodności kultur). W 

konstytucji przewidziano ponadto nadanie statusu autonomii obszarowi Krymu oraz 

specjalnego statusu miastu Sewastopol (co dotyczy wspomnianej specyfiki historycznej i 

etnicznej). 

Ustawa zasadnicza państwa ukraińskiego wyraźnie określa jego unitarny charakter. 

Pomimo tego w konstytucji zawarto szereg artykułów mających charakter podkreślenia 

heterogenicznego charakteru państwa. Zapisy konstytucji stanowią zatem efektem 

kompromisu, który ma spełniać oczekiwania części obywateli, którzy optowali za modelem 

narodu kulturowego (aspekt budowy państwa w oparciu o kulturę i tradycję ukraińską) oraz 

oczekiwania obywateli (w tym przedstawicieli mniejszości narodowych), dla których idea 

narodu politycznego wydaje się w większym stopniu pokrywać z ich światopoglądem oraz 

interesami. 

Okres lat 90-tych to czas to m.in. czas prezydentury Leonida Krawczuka (pierwszy 

prezydent Ukrainy), który w efekcie ówczesnych sporów politycznych utożsamiony został z 

nurtem narodowym (określany przez przeciwników politycznych mianem „nacjonalisty” – 

osoby, którą wspiera zachód kraju) oraz czas prezydentury Leonida Kuczmy (stawiany jako 

przeciwieństwo L. Krawczuka – kandydat wschodu Ukrainy, osoba o prorosyjskich poglądach). 

Kwestia „prorosyjskości” L. Kuczmy pozostaje problemem spornym. Trudno uznawać go za 

osobę realizującą prorosyjski kurs polityki ukraińskiej, gdyż w sprzeczności z tym założeniem 

stoją dążenia do integracji z NATO czy Unią Europejską. Nie do końca uzasadnioną wydaje 

się ponadto ocena działań prezydenta L. Kuczmy, wyłącznie z perspektywy ostatnich lat jego 

rządów (to jest otwarcie prorosyjskiej deklaracji dotyczącej zerwania proeuropejskiego kursu 

państwa w roku 2004). Warto w tym miejscu podkreślić, że działania prezydenta L. Kuczmy 

(obie kadencje) charakteryzowała zdecydowanie bardziej próba utrzymania się pomiędzy 

wpływem Zachodu, a Rosji, niźli otwarcie prorosyjska polityka. L. Kuczma odpowiadając 

zarówno za politykę wewnętrzną jak i zagraniczną próbował zbliżyć się do Zachodu, na tyle na 

ile pozwalała mu sytuacja (naciski ze strony Rosji oraz próba utrzymania władzy). Jego decyzja 

dotycząca zerwania z proeuropejskim kursem i przejściem w stronę zaciśnięcia relacji z Rosją 

wiązała się z próbą utrzymania władzy w okresie poprzedzającym Pomarańczową Rewolucję. 

Balansowanie pomiędzy Wschodem, a Zachodem przejawiało się m.in. niepodejmowaniem 

„radykalnych” działań, które oznaczałyby otwarte opowiedzenie się za koncepcją rozwoju 

państwa najpopularniejszą po jednej, czy po drugiej stronie Dniepra (ukłon w stronę środowisk 

nacjonalistycznych i narodowych, lub w stronę wyborców o bardziej prorosyjskim 
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charakterze). W wyniku ujawnienia tzw. Taśm Melniczenki (nagrania wskazujące na 

zamieszanie L. Kuczmy w sprawę zabójstwa dziennikarza Heorhija Gongadze) doprowadzono 

do odejścia L. Kuczmy ze sceny politycznej. Zdążył on jednak oficjalnie wesprzeć późniejszego 

prezydenta Wiktora Janukowycza, który w roku 2004 (po upłynięciu kadencji L. Kuczmy) 

kandydował na stanowisko prezydenta walcząc o nie z Wiktorem Juszczenką. W efekcie 

sfałszowania wyborów oraz zaistniałych wówczas protestów prezydentem został W. 

Juszczenko. Okres rządów L. Kuczmy zapamiętano na współczesnej Ukrainie jako czas 

bezprawia, korupcji, walk oligarchów i starć kryminalistów. W obliczu problemów natury 

społeczno-ekonomicznej kwestie narodowościowe oraz problematyka rozwoju tożsamości 

narodu ukraińskiego nie stanowiły dla władz priorytetowego zagadnienia. Prowadzona przez 

L. Kuczmę linia polityki zagranicznej (balans pomiędzy Moskwą, a Zachodem) stymulował 

utrzymanie ugruntowanego przez konstytucje statusu quo. Działania L. Kuczmy doprowadziły 

jednak do wzmocnienia pozycji tzw. klanu donieckiego (przedstawicielami którego byli m.in. 

Mykoła Azarow, Wiktor Janukowycz czy Rinat Achmetow) oraz klanu dniepropetrowskiego 

(przedstawicielami którego byli m.in. Leonid Kuczma czy Julia Tymoszenko). Konkurencja 

pomiędzy wspomnianymi klanami oraz zawierane sojusze taktyczne doprowadziły do 

podzielenia pomiędzy wspomnianych polityków stref wpływu m.in. we wschodnich regionach 

kraju. Warto w tym miejscu zaznaczyć fakt przejawiania się na ówczesnej Ukrainie 

postsowieckiego, feudalnego typu mentalności. Owa mentalność przejawiała się m.in. tym, że 

mieszkańcy miejscowości, dla których dany zakład przemysłowy stanowił podstawowe źródło 

dochodu stawali się pewnego rodzaju „majątkiem” nabywanym przez inwestora wraz z danym 

ośrodkiem przemysłowym. To m.in. dzięki temu stanowi, osoby pokroju R. Achmetowa 

pozyskując zakłady przemysłowe i wydobywcze wschodniej Ukrainy mogły w poważnym 

stopniu wpływać na kształt ukraińskiej sceny politycznej opowiadając się (wraz ze swoim 

„ludzkim kapitałem” wschodnich miast i wsi) po stronie danej partii. Polityczny upadek L. 

Kuczmy oraz późniejsza kompromitacja i porażka elit politycznych, które otrzymały władzę po 

Pomarańczowej Rewolucji otworzył możliwość długoletnich rządów klanu donieckiego, który 

posiadając silne związki gospodarcze z Rosją stał się gwarantem prorosyjskiej linii politycznej 

państwa. Za wspomnianą kompromitację elit należy uznać m.in. fakt naznaczenia na 

stanowisko premiera W. Janukowycza jeszcze w okresie prezydentury W. Juszczenki (2006-

2007).  

Okres lat 90-tych i początku lat 2000-ych stanowił czas otwarcia się państwa na rozwój 

wszelakich wspólnot religijnych, organizacji czy rozwoju ukraińskojęzycznego szkolnictwa. 
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Prócz odejścia od polityki ateizacyjnej i przejścia do swobody wyznania (co sprzyjało m.in. 

rozwojowi różnych odłamów protestantyzmu czy judaizmu – pomimo relatywnie małej liczby 

Żydów otwarto nowe miejsca spotkań czy synagogi w dziesiątkach miast Ukrainy) państwo 

ukraińskie wspierało rozwój wspólnot/towarzystw mniejszości narodowych (gwarantowały to 

m.in. zapisy konstytucji). Pomimo ograniczonych możliwości udzielenia wsparcia finansowego 

stymulującego rozwój danych mniejszości, państwo ukraińskie, w przeciwieństwie do ZSRS 

nie blokowało możliwości ich rozwoju oraz gwarantowało umożliwienie nauki w językach 

mniejszości narodowych. Zgodnie z danymi dotyczącymi roku szkolnego 2002/2003 na 

Ukrainie działało 1732 szkoły podstawowe i średnie z rosyjskim językiem wykładowym 

(804 000 uczniów). W tym samym okresie działały 94 szkoły rumuńskojęzyczne (2 500 

uczniów), 69 szkół węgierskojęzycznych (16 500 uczniów), 13 krymsko-tatarskojęzycznych 

(4 000 uczniów), 9 mołdawskojęzycznych (4 000 uczniów), 4 polskojęzyczne (1 000 uczniów). 

Równolegle działało 2242 szkoły wykładające w języku państwowym oraz języku mniejszości 

narodowej (1 760 000 uczniów). Dla porównania ilość szkół z językiem ukraińskim jako 

wykładowym sięgnęła liczby 16 937 szkół (3 945 000 uczniów)400. Doszło zatem do 

zasadniczego ograniczenia ilości szkół rosyjskojęzycznych, które w ramach polityki 

rusyfikacyjnej stanowiły podstawowe ogniwo systemu edukacji ZSRS. Zostały one zastąpione 

szkołami ukraińskojęzycznymi zgodnie z prawem państwa ukraińskiego. W celu ochrony 

podstawowych praw mniejszości narodowych utrzymano, jednakże działanie poważnej ich 

liczby. Warto w tym miejscu podkreślić, że szkoły dwujęzyczne również w zdecydowanej 

większości były szkołami z językiem rosyjskim, jako drugim wykładowym. Pamiętajmy 

jednak, iż wskazane dane to oficjalne statystyki, które nie odzwierciedlają w pełni danego 

zjawiska. W warunkach długoletniej dominacji szkolnictwa rosyjskiego i rosyjskojęzycznego 

szybkie przejście do w pełni ukraińskojęzycznego systemu edukacji w ramach szkół 

ukraińskojęzycznych była niemożliwa z powodu braku odpowiednich podręczników oraz 

nieobecności odpowiedniej ilości ukraińskojęzycznych kadr pedagogicznych. De facto nawet 

w ukraińskojęzycznych szkołach część przedmiotów niezgodnie z założeniem programowym 

była wykładana po rosyjsku. Trudno wskazać dokładne statystyki dotyczące odsetka 

przedmiotów wykładanych po rosyjsku, gdyż najczęściej zależało to od regionu kraju, w 

którym znajdowała się szkoła oraz przekroju wiekowego kadry nauczycielskiej. Przykłady 

wykładania przedmiotów po rosyjsku w ramach programu ukraińskojęzycznej szkoły były, 

jednakże zjawiskiem nierzadkim w skali kraju do okresu zmian społeczno-politycznych 

 
400 Маґочій, Україна (...), dz. cyt., s.689. 
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spowodowanych agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. Działania Kijowa dotyczące próby 

wymuszenia respektowania założeń wynikających z programu edukacji (potrzeby wykładania 

w języku ukraińskim) były również wyhamowywane ze względu na świadomość tego, że 

wszelakie działania, które mogłyby mieć charakter wymuszenia na nauczycielach 

podporządkowania się wymogowi edukowania w języku państwowym mogłyby w niektórych 

miastach lub regionach napotkać opór. Mając świadomość szkodliwego efektu dla stanu 

spójności społecznej, jakim byłyby silniejsze naciski na respektowanie założeń programu 

edukacji, Kijów nie angażował się zanadto w tą sferę (szczególnie do pierwszych lat konfliktu 

zbrojnego na Donbasie). Warto pamiętać, że kwestia językowa na Ukrainie nadal dla wielu 

grup społecznych pozostaje kwestią odnoszoną do sfery emocjonalnej. Język rosyjski dla wielu 

osób pozostaje również jednym z elementów ważnych z perspektywy samoidentyfikacji 

(procesu budowy wspólnej definicji siebie)401. 

Temat pozycji języka rosyjskiego w ramach programu edukacji powracał do debaty 

publicznej co jakiś czas, co było najczęściej inicjatywą środowisk związanych z prorosyjskimi 

partiami politycznymi. Jedną z tego rodzaju inicjatyw była kwestia powrotu języka rosyjskiego 

do ukraińskojęzycznych szkół jako przedmiotu obowiązkowego. Zgodnie z decyzją 

ówczesnego rządu, rok szkolny 2013/2014 stał się pierwszym, w ramach którego ukraińscy 

uczniowie (od piątek lasy wzwyż) otrzymali obowiązek nauki drugiego języka obcego. Temat 

ten wywoływał wówczas poważne spory, gdyż był interpretowany jako „furtka” dla 

wprowadzenia języka rosyjskiego jako obowiązkowego dla części ukraińskich uczniów. W 

efekcie przyjętych zmian prawnych, nauką języka rosyjskiego objęta została ¼ ukraińskich 

uczniów – zgodnie z danymi 52% szkół jako drugi obowiązkowy język wybrała język 

niemiecki, 23% rosyjski, 14% francuski, 8% angielski, 2% polski, a 1% hiszpański. Warto w 

tym miejscu podkreślić, że kwestia wyboru języka przez szkoły częstokroć zależała od 

zdolności posiadanych kadr – prawdopodobnym jest, iż zgodnie z założeniem władz, tego 

rodzaju problem miał skłonić większość szkół do wyboru języka rosyjskiego. Zastosowany 

zabieg prawny nie przyniósł jednak w pełni oczekiwanego sukcesu. Zgodnie z ówczesnymi 

komunikatami prasowymi dochodziło m.in. do przejawiania się nacisków na szkoły ze strony 

lokalnych władz, co miało wpłynąć na wybór języka rosyjskiego. Podobne zabiegi miały 

doprowadzić do stanu zgodnie z którym w regionach takich jak obwód kijowski 50% uczniów 

otrzymało obowiązek nauki języka rosyjskiego (np. w regionie boryspolskim obwodu 

 
401Tajfel, Turner, An Integrative Theory (…), dz. cyt, s. 59. 
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kijowskiego 63% uczniów jako drugiego języka obcego uczyło się języka rosyjskiego)402. 

Pomimo nadania szkołom przez ustawodawcę możliwości wyboru języka rosyjskiego 

zdecydowana większość szkół nie wybrała go. Fakt ten można tłumaczyć tym, iż w regionach 

centralnych i wschodnich, tam gdzie nadal język rosyjski stanowił ważny (jeśli nie dominujący) 

element komunikacji społecznej, kierownictwo szkół, rady nauczycieli i rodziców nie 

dostrzegali potrzeby wprowadzania języka rosyjskiego do programu edukacji (w myśl tego 

założenia dzieci i tak znały język rosyjski komunikując się nim w domu). Z tego powodu 

wybierano inne języki, które miały dać dzieciom szansę na lepszy start w przyszłości.  

Debata odnosząca się do kwestii obecności języka rosyjskiego w szkole wiązała się z 

debatą społeczno-polityczną z okresu sprawowania władzy przez W. Janukowycza, która 

dotyczyła nadania językowi rosyjskiemu statusu drugiego języka państwowego. 

Kontrowersyjność tego pomysłu zmuszała jednak władze do stosowania półśrodków w celu 

zachowania balansu pomiędzy naciskami ze strony Moskwy, a ryzykiem utraty kontroli nad 

sytuacją społeczną w kraju (ryzyko protestów – destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej). 

Sama idea nadania językowi rosyjskiemu statusu drugiego języka państwowego była 

lobbowana znacznie wcześniej – już w okresie prezydentury L. Kuczmy. Jak podkreślali 

przedstawiciele środowisk literackich i eksperckich m.in. pisarz Andrij Kurkow, kwestia 

statusu języka rosyjskiego stanowi jeden z najbardziej sztucznych tematów wykreowanych na 

problemem polityczno-społeczny403. Należy przez to rozumieć, że o ile to język ukraiński 

znajdował się na przełomie lat 90-tych i początku 2000-tych w trudnej sytuacji (będąc 

zdominowanym przez język rosyjski), to samego języka rosyjskiego oraz dla jego nośników 

(obywateli rosyjskojęzycznych) nie istniały żadne zagrożenia. Problematyka statusu języka 

rosyjskiego wprowadzona została do debaty publicznej przede wszystkim z powodów natury 

politycznej (próba pozyskania elektoratu). Poważną rolę w tym procesie odegrał również 

czynnik zewnętrzny – Federacja Rosyjska. Środowiska polityczne tego państwa usilnie 

wpływały poprzez swoje kanały i ośrodki wpływu (organizacje polityczno-społeczne, 

telewizję, radio, gazety, portale internetowe) na stymulowanie zaangażowania obywateli i 

polityków w debatę na ten temat. Ukraińscy politycy bardzo szybko zaczęli dostrzegać 

potencjał wynikający z tego sporu. Już w pierwszym zmaganiu pomiędzy L. Krawczukiem, a 

L. Kuczmą czynnik ten nabrał na znaczeniu. L. Krawczuka, którego ośrodki wspierające L. 

 
402Російська мова повертається у школи як друга іноземна, 
https://www.pravda.com.ua/news/2013/06/8/6991802/ (dostęp: 01.07.2020). 
403Фрис Зіновий, Україна – не Росія, мова – не «язик», https://www.radiosvoboda.org/a/1962166.html 
(01.07.2020). 
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Kuczmę wykreowały na „zachodniackiego” nacjonalistę, kontrastowano z L. Kuczmą, który 

jak wówczas komentowano, miał zadbać o interesy rosyjskojęzycznej grupy obywateli, ale 

również o prawidłowy rozwój relacji z Rosją. Kwestia języka przełożyła się bezpośrednio na 

preferencje wyborcze, o czym dobitnie zaświadczyły wyniki wyborów z roku 2004 roku, w 

których W. Janukowycz odniósł poważne zwycięstwo nad W. Juszczenką w regionach o 

zdecydowanej dominacji języka rosyjskiego – 81% z całości swoich głosów w ramach 

powtórzonej II tury uzyskał on w obwodach: donieckim (93% głosów oddanych na W. 

Janukowycza), ługańskim (92%), A.R. Krym (81%), mikołajowskim (70%), zaporoskim 

(70%), charkowskim (68%), dniepropetrowskim (63%),  chersońskim (52%). Zgodnie z 

badaniami socjologicznymi przeprowadzonymi przed powtórką drugiej tury wyborów przez 

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (2000 respondentów), dotyczącymi ówczesnej 

sytuacji językowej w regionach Ukrainy, w wskazanych obwodach język rosyjski dominował 

w następujący sposób (odsetek ludności korzystającej z języka rosyjskiego): AR Krym – 97%, 

obw. doniecki – 93%, obw. ługański - 89%, obw. odeski – 85%, obw. zaporoski – 81%, obw. 

charkowski – 74%, obw. dniepropetrowski - 72%, obw. mikołajowski 66%404. Zdecydowane 

opowiedzenie się ludności wschodnich i południowych regionów za W. Janukowyczem, co 

nastąpiło ponownie w wyborach z 2010 roku (zwycięstwo W. Janukowycza nad J. 

Tymoszenko) wiązało się z identyfikacją tego kandydata jako osoby, która zagwarantuje 

językowy status quo. Prowadzone zarówno w okresie 2004 roku jak i 2010 działania ośrodków 

medialnych wspierających kandydatów o bardziej prorosyjskim charakterze bazowały nie tyle 

na przekazach odnoszących się do dążeń danego kandydata do wzmocnienia pozycji języka 

rosyjskiego, co do obrony ludności preferującej język rosyjski przed rzekomym 

prześladowaniem i ukrainizacją (którą planować miał W. Juszczenko, J. Tymoszenko). Tego 

rodzaju zabiegi nie traciły na swojej aktualności również w okresie 2014-2019, kiedy to ośrodki 

medialne biorące udział w aktywnościach z zakresu rosyjskich działań propagandowych i 

dezinformacyjnych kreowały Petra Poroszenkę na polityka dążącego do zakazania użycia 

języka rosyjskiego w kraju. Aktywne wykorzystywanie problematyki językowej do celów 

politycznych spowodowało poważną polaryzację ukraińskiego społeczeństwa dotyczącą oceny 

roli języka rosyjskiego w rozwoju państwa. Wschodnie i południowe regiony, których ludność 

w znacznie większym stopniu używały języka rosyjskiego niż regiony centralne i zachodnie, 

zaczęły głosować na polityków, którzy gwarantowali ochronę przed wykreowanym 

 
404Портрет электоратов Ющенко и ЯнуковичаТема: Политические предпочтения, 
https://web.archive.org/web/20150403101945/http://www.analitik.org.ua/researches/archives/3dee44d0/41
ecef0cad01e/ (dostęp: 01.07.2020). 
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zagrożeniem ze strony „nacjonalistów”, „zachodniaków”, zwolenników UE i NATO itp. 

Ludność z centrum i zachodu kraju zaczęła natomiast głosować na polityków, którzy otwarcie 

stawali w obronie pozycji języka ukraińskiego (zachowanie ówczesnego statusu quo lub 

wzmocnienie pozycji języka ukraińskiego, co nie było tożsame z usankcjonowanym prawnie 

ograniczaniem możliwości używania języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej). Tego 

rodzaju tendencje utrzymywały się do 2019 roku, kiedy to wynik starcia pomiędzy P. 

Poroszenką, a W. Zełenskim wskazał na zatarcie się tego podziału (W. Zełenski wygrał we 

wszystkich obwodach kraju prócz obw. lwowskiego – dotyczy II tury). W przypadku tego 

zwycięstwa kwestia języka nie odegrała decydującej roli. Zgodnie z ówczesnymi 

interpretacjami, zwycięstwo W. Zełenskiego wiązało się z powszechnym niezadowoleniem z 

działań P. Poroszenki oraz chęcią wprowadzenia do polityki nowej jakości. Warto jednak 

wspomnieć, że W. Zełenski prowadząc swoją kampanię, akcentował to, iż nie będzie dążył do 

deprecjonowania pozycji języka rosyjskiego, przy czym podkreślał, że będzie on zabiegał o 

utrzymanie wysokiego statusu języka ukraińskiego. Tego rodzaju stanowisko pozwoliło mu na 

nie zrażenie do siebie elektoratu zachodniego oraz przyciągnięcie elektoratu wschodu i 

południa. Poważnym czynnikiem, który mógł wpłynąć na zneutralizowanie roli problematyki 

językowej w debacie politycznej wydawać się może również proces gwałtownego wzrostu 

pozycji języka ukraińskiego, który nastąpił w okresie rządów P. Poroszenki. W obliczu 

ugruntowanego i stabilnego statusu języka ukraińskiego, doszło do ograniczenia odczucia 

zagrożenia dla pozycji języka państwowego. Z tej perspektywy podejście W. Zełenskiego oraz 

jego administracji m.in. do problematyki języka, stanowi przejaw dążeń do przeciwdziałania 

polaryzacji społecznej – neutralizacja konfliktów społecznych na tym tle. W przeciwieństwie 

do P. Poroszenki (którego polityka wpływała na wzrost oporu ze strony części ludności w 

niewielkim stopniu identyfikującej się z państwem ukraińskim) czy W. Janukowycza (którego 

polityka wywoływała opór ze strony ludności mocno identyfikującej się z państwowością 

ukraińską), deklarowane zamiary W. Zełenskiego (oraz jego działania z pierwszych dwóch lat 

kadencji) wydają się ograniczać napięcia nie tylko w skali kraju, ale również w skali regionów. 

Dostrzegalne jest to, że bez wyraźnej ingerencji ze strony podmiotu zewnętrznego, napięcia w 

regionach (m.in. na Zakarpaciu – relacje z mniejszością węgierską, czy w obw. odeskim – 

relacje z ludnością prorosyjską) nie stanowią wyraźnego zagrożenia dla integralności państwa 

czy spójności całości narodu. Polityka gabinetu W. Zełenskiego wydaje się normalizować 

relacje pomiędzy regionami, a centrum w oparciu o jeden z ważnych czynników wpływających 

na stan spójności społecznej – tj. odrzucenie stymulowania warunków niekorzystnych dla 
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„uznania i tolerancji dla odmienności w pluralistycznym społeczeństwie” (Idąc za Jane Jenson, 

jeden z pięciu wymiarów, które prowadzić mają do stanu spójności społecznej)405. 

  

 

Rys. 22. Screen – publikacja portalu „vz.ru”. 

Źródło: Украина встала на путь тотального геноцида русского языка, 

https://vz.ru/world/2018/9/19/942484.html (dostęp: 01.04.2021). 

Publikacja rosyjskiego popularnego portalu informacyjnego „vz.ru” z 19.09.2018, o tytule „Ukraina 

wkroczyła na ścieżkę totalnego genocydu języka rosyjskiego”. Artykuł bazujący na nieprawdziwej 

informacji dotyczącej rzekomego zakazu używania języka rosyjskiego, które miałoby obowiązywać we 

Lwowie – próba ukazania Ukrainy rządzonej przez P. Poroszenkę jako kraju łamiącego prawa 

rosyjskojęzycznej ludności. 

Okres rządów W. Janukowycza w kwestii polityki państwa odnoszącej się do działań 

służących wpływaniu na tożsamość narodową obywateli stanowił pewnego rodzaju odpowiedź 

na linię prowadzoną za czasów prezydenta W. Juszczenki. Można odnieść wrażenie, że polityka 

okresu W. Janukowycza stanowiła „zaprzeczenie” i przeciwwagę dla działań aparatu W. 

Juszczenki, co szczególnie przejawiło się w aspekcie polityki historycznej, która to stanowiła 

nierozłączny element konstruowania tożsamości Ukraińców jako wspólnoty. 

Rządy prezydenta W. Juszczenki pomimo tego, iż nie przyniosły Ukrainie stabilności 

politycznej, co de facto przełożyło się na marginalizację jego znaczenia na wewnętrznej arenie 

politycznej, koncentrował swoje działania m.in. na polityce historycznej odnoszącej się do 

okresu Wielkiego Głodu. Działalność W. Juszczenki w kontekście polityki wewnętrznej oraz 

 
405 Golinowska, Kocot, Spójność Społeczna (...), dz. cyt., s.15 
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polityki historycznej dobitnie wyrażają słowa ukraińskiego historyka Jarosława Hrycaka 

(dotyczy słowa Wielki Głód): „Słowo pojawiło się pierwszy raz pod koniec lat 80-tych, chociaż 

oszałamiającą karierę zrobiło dopiero w przeciągu ostatnich 10 lat, przede wszystkim dzięki 

Wiktorowi Juszczence. Juszczenko był beznadziejnym prezydentem… jedyne co się mu udało, 

to lobbowanie pamięć o Wielkim Głodzie”. Historyk kontynuując swoją wypowiedź odniósł 

się ponadto do roli tych działań: „Dziś we wszystkich regionach Ukrainy panuje konsensus: A) 

Wielki Głód miał miejsce, B) Za organizacją Wlk. Głodu stoi Moskwa, C) Miał charakter 

ludobójstwa. Pamięć o Wlk. Głodzie odegrała poważną rolę w trakcie ataku Rosji na Ukrainę 

oraz Ruskiej Wiosny 2014 rok. (…) Putin uważał, że głównym gniazdem ukraińskiego 

nacjonalizmu jest Galicja. Naprawdę nacjonalizm ma swoją bazę tak w centrum kraju jak i na 

wschodzie czy południu, bo tam również żyje pamięć o tym, co Stalin zrobił z Ukrainą406. 

Działania aparatu W. Juszczenki dotyczące Wielkiego Głodu wprowadziły temat, który 

stanowił do lat 2000-tych pewnego rodzaju tabu, do debaty społeczno-politycznej. W wyniku 

starań prezydenta oraz jego środowiska nie tylko otwarto „Muzeum Państwowe, Memoriał 

Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu” (nazwa obowiązywała do 2015 roku – zastąpiona nazwą 

„Muzeum Państwowe, Memoriał Ofiar Wielkiego Głodu”, która z kolei zastąpiona została po 

2019 roku nazwą „Muzeum Państwowe Wielkiego Głodu – Ludobójstwa”), które stało się 

jednym z ważniejszych punktów odwiedzanych przez turystów oraz uczniów przyjeżdżających 

do Kijowa (lokalizacja tuż przy Ławrze Peczerskiej), ale również podjęto działania służące 

rozpoczęciu procesów sądowych służących wskazaniu winnych Wielkiemu Głodowi 

(odpowiadała za to m. in. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, która udostępniła swoje archiwa)407. 

Pokłosiem koncentracji W. Juszczenki na polityce historycznej oraz próbie konsolidacji narodu 

wokół problematyki historycznej było również utworzenie Ukraińskiego Instytutu Pamięci 

Narodowej. W oparciu o ukaz Rady Ministrów nr. 927 z 5.07.2006 roku, utworzono 

wspomnianą instytucję, której jednym z kluczowych celów i zadań było: „Prowadzenie szeregu 

działań służących wzmocnieniu pamięci o bohaterach walk narodowo-wyzwoleńczych, 

upamiętnieniu ofiar Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej oraz ofiar głodów i represji 

politycznych”. Dbanie o pamięć o ofiarach Wielkiego Głodu oraz m.in. głodu lat 20-tych 

stanowiło jeden z głównych celów powstania Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. 

Prócz samego dbania o odpowiednie upamiętnienie ofiar reżimów totalitarnych, UIPN miał 

 
40610 слів незалежної України - від Забужко, Грицака та Прохаська, 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-45269884 (dostęp: 1.07.2020). 
407Касянов Георгій, Історична політика 1990-их - поч. ХХ ст. Україна та пострадянський простір, s. 144, 
http://uamoderna.com/images/archiv/21/UM-21-Kasianov.pdf, (dostęp: 01.07.2020). 
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zajmować się ponadto organizacją i prowadzeniem badań naukowych nt. wszystkich głodów i 

aktów represji, które miały miejsce na obszarze Ukrainy podczas okresu sowieckiego. 

Powyższej tematyce poświęcono poważną ilość artykułów wspomnianego Ukazu Rady 

Ministrów408. Ważnym krokiem, który posłużył wzmocnieniu pamięci o Wielkim Głodzie było 

również podpisanie przez prezydenta W. Juszczenki ukazu nr. 1144/2007, zgodnie z którym 

rok 2008 nazwano Rokiem Pamięci o Ofiarach Wielkiego Głodu. 

Sam prezydent wielokrotnie sam, w swoich przemówieniach i wypowiedziach dla 

mediów poświęcał poważną ilość uwagi problemowi Wielkiego Głodu, co również nie 

pozostawało bez znaczenia. Dzięki tego rodzaju wypowiedziom wyprowadzał on tę tematykę 

z obszaru tabu wprowadzając ją do agendy informacyjnej państwa. Zdecydowany sposób w 

jaki wypowiadał się na temat Wlk. Głodu stymulował Ukraińców do rozpoczęcia rozmów na 

ten temat we własnych domach – odkrywanie własnej historii, odświeżanie pamięci pokoleń 

dotyczącej okresu lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Warto w tym miejscu wskazać kilka 

charakterystycznych wypowiedzi W. Juszczenki, które odnosiły się do problematyki Wlk. 

Głodu oraz jego znaczenia dla formowania narodu ukraińskiego: 

„Zrobiliśmy to co było niemalże niemożliwe – uratowaliśmy i oddaliśmy ludziom dostęp do 

prawdy o Wielkim Głodzie. (...) Zrozumienie odpowiedzialność za każdego z nas, zjednoczenie 

w obszarze naszej pamięci i przyszłości, moim zdaniem oznacza przerodzenie się w naród, 

który będzie ochroniony i bezpieczny na setki i tysiące lat. (…) Protest ma znajdować się w 

serach obywateli przeciwko każdemu zagrożeniu dla naszej wielkiej wspólnej wolności. Protest 

ma występować przeciwko każdemu zamachowi na narodowe, polityczne i obywatelskie prawa 

każdego z nas, bez wyjątków (red. dotyczy protestu wobec każdego przejawu braku szacunku 

wobec „naszego państwa, naszej historii, naszych tysiącletnich symboli”). (…) Musimy to 

dobrze rozumieć dlatego, że takiego ludobójstwa nie zaznał żaden naród. Straciliśmy niemalże 

10 mln osób. To nie tylko kwestia historii – to kwestia naszej pamięci” – listopad 2009, 

Memoriał Ofiar Wielkiego Głodu409. 

„Drogi ukraiński narodzie! W mojej dłoni trzymam kłos pszenicy. Jakbym mógł przekazać ten 

kłos małemu chłopcu, który zmarł z głodu 33 roku przy polu (rolnym) we wsi Kruty na 

Czernihowszczyźnie. Małej dziewczynce ze wsi Wileńka na Żytomierszczyźnie. Kobiecie ze 

 
408Кабінет Міністрів України, Постанова від 5 липня 2006 р. Н.927, Київ, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-2006-п#Text, (dostęp: 01.07.2020). 
409Ющенко: Правда про Голодомор має дійти до серця кожної людини,  
https://www.radiosvoboda.org/a/1889977.html, (dostęp: 01.07.2020). 
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wsi Krasnohoriwka na Ziemi Odeskiej. Mężczyźnie z wsi Tepliwka na Połtawszczyźnie. Do 

bólu, z głębi serca, chciałbym oddać ten kłos swojemu dziadkowi Iwanowi, który zmarł od 

głodu razem ze swoją wielką rodziną w 1932 roku. Chciałbym przekazać ten kłos setkom, 

tysiącom miasteczek i wsi Ukrainy. Na Kijowszczyźnie, Ziemi Donieckiej, Czerkawszczyźnie, 

w regionie Mikołajowa i na Kubaniu. (…) Nie wiem, jaka mogłaby być dziś Ukraina – ta 

Ukraina, w której oni mogliby żyć dalej. Wiem jednak jaka ona jest dziś. Wiem również, jaką 

ona może się stać, kiedy zapomni o niewinnej śmierci swoich dzieci. Taki kraj ze względu na 

swoją małość, ze względu na swoje upośledzenie nieuchronnie zaprzeda swoją duszę, język i 

pamięć. Taki kraj przeobrazi się w amorficzne terytorium z amorficznym i martwym narodem. 

Ci, którzy dzisiaj zaprzeczają zaistnieniu Wielkiego Głodu, dogłębnie nienawidzą Ukrainę. 

Nienawidzą nas, naszego ducha, naszą przyszłość. Oni nie przeczą historii. Oni negują 

ukraińską państwowość” - listopad 2006, przemówienie z okazji Dnia Ofiar Wielkiego 

Głodu410. 

Powyższe cytaty oddają charakter prowadzonej przez ówczesne władze Ukrainy 

polityki historycznej odnoszącej się do problematyki Wlk. Głodu. Mocne, przepełnione 

emocjami przemówienia prezydenta transmitowane w telewizji, radiu oraz za pośrednictwem 

Internetu były szeroko komentowane zarówno w programach informacyjnych i 

publicystycznych jak i na łamach prasy. Ich emocjonalna treść, silnie akcentująca skalę i 

charakter Wlk. Głodu stanowiła przekaz trafiający do odbiorców z całego kraju. Nie bez 

powodu W. Juszczenko wymieniał regiony, które objęte zostały Wlk. Głodem. Dzięki temu 

zabiegowi m.in. budował propaństwową narrację historyczną, w której znajdowało się miejsce 

tak dla Ukraińców z zachodu, centrum jak i ze wschodu i południa kraju. Tego rodzaju przekazy 

miały na celu zjednoczenie całego kraju bazując na narracjach dotyczących politycznego i 

zorganizowanego charakteru mordu, za który odpowiadać miała sowiecka władza.  

Działania W. Juszczenki odnoszące się do kwestii polityki historycznej i 

tożsamościowej niejednokrotnie oceniane były w Polsce jako kontrowersyjne. O ile linia 

polityczna odnosząca się do problematyki Wielkiego Głodu nie wzbudzała w Polsce 

kontrowersji, to poważne emocje (zarówno na Ukrainie) wywoływał stosunek W. Juszczenki 

do roli i oceny działań Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz samego Stepana Bandery. Kadencja 

W. Juszczenki w tym aspekcie to m.in. czas produkcji filmów o tematyce UPA (m. in. 

„Niezłomna sotnia”), wprowadzenie tej tematyki w innym jak dotąd świetle do programów 

 
410Ющенко: голодомор в Украине 1932-33 годов – геноцид и одна из наибольших гуманитарных 
катастроф в мире, https://interfax.com.ua/news/general/1234.html (dostęp: 01.07.2020) 



227 
 

nauczania czy stawiania pomników S. Banderze i R. Szuchewyczowi na zachodzie kraju. W 

Polsce, spośród tych działań zapamiętano przede wszystkim akt nadania w styczniu 2010 

Stepanowi Banderze tytułu bohatera Ukrainy. Heroizacja UPA oraz głębokie zaczerpnięcie z 

tradycji tzw. nacjonalizmu galicyjskiego wywołało poważne oburzenie ogromnej części 

narodu, która zdecydowanie opowiadała się po stronie narracji socjalistycznej/sowieckiej 

dotyczącej zbrodniczego charakteru UPA (galicyjscy nacjonaliści jako zdrajcy ZSRS, 

kolaboracjoniści i mordercy sowieckich żołnierzy). Tego rodzaju krok stanowił wyraźny ukłon 

w stronę wyborców z zachodu kraju, którzy wymagali rehabilitacji pamięci o swoich przodkach 

oraz żądali wzmocnienia narracji na poziomie ogólnonarodowym dotyczącej kluczowości 

zachodnich regionów w procesie budowy nowoczesnego państwa ukraińskiego. O ile Wielki 

Głód jednoczyć miał cały naród, to rehabilitacja UPA oraz wprowadzenie narracji o 

bohaterstwie żołnierzy tej struktury z ówczesnej perspektywy nie przyczynił się w stopniu 

znacznym do konsolidacji narodu - doszło natomiast do ugruntowania wizji „dwóch Ukrainy”. 

Z dzisiejszej perspektywy działania W. Juszczenki dotyczące roli wprowadzenia pozytywnych 

narracji o UPA oraz innych „galicyjskich” mitów do przestrzeni tożsamości ogólnonarodowej 

powinny być jednak oceniane zupełnie inaczej niż w latach 2004-2013. Otwarcie na 

zachodnioukraińską wizję historii oraz wyrwanie z poziomu lokalnego i wprowadzenie do 

poziomu ogólnonarodowego narracji dotyczącej heroizmu walki UPA oraz walki Strzelców 

Siczowych (okres wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 roku) stało się poważnym ogniwem 

przemian społecznych zachodzących na Ukrainie od 2013 roku. To właśnie pozytywny przekaz 

o UPA oraz oddziałach Strzelców Siczowych stał się jedną z kluczowych narracji, na których 

budowano tożsamość narodu w ciężkim okresie początkowej fazy obrony przed agresją ze 

strony Federacji Rosyjskiej. Struktury zachodnio-ukraińskiego podziemia stały się źródłem i 

natchnieniem dla kierowników struktur batalionów ochotniczych, które przejęły rolę rozbitych 

wówczas Sił Zbrojnych Ukrainy. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć, że bataliony 

odwołujące się do tradycji UPA, których członkowie niejednokrotnie zradykalizowali się w 

kierunku nacjonalizmu lub radykalnej prawicy, stanowili pierwszą linię obrony państwa przed 

napaścią ze strony wschodniego sąsiada. Tożsamość i tradycja zachodnioukraińska, która 

została wprowadzona do tożsamości ogólnonarodowej w latach kadencji W. Juszczenki 

stanowiła bazę dla rozwoju i transformacji ukraińskich mitów politycznych, narracji 

państwowych czy tożsamości ukraińskiej. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że czas wojny 

wymagał radykalnych bohaterów i postaw ściśle powiązanych z prowadzeniem działań 

wojennych. W obliczu ataku ze strony kraju, który kreował się na następcę ZSRS, mity 

sowieckie czy popularyzowane przez ośrodki Federacji Rosyjskiej działające na obszarze 
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Ukrainy zostały niemal automatycznie zdyskredytowane przez przyjęcie ich przez stronę 

prorosyjską (separatystyczną).  

Oprócz narracji zachodniukraińskich (UPA, Strzelcy Siczowi, mity związane z 

kluczową rolą Kościoła Greckokatolickego dla procesu tworzenia nowoczesnego narodu czy 

roli zachodnio-ukraińskich twórców i historyków – L. Ukraina, I. Franko, M. Hruszewski) 

okres rządów W. Juszczenki to czas działań służących budowie tożsamości narodowej wspartej 

o tradycję kozacką oraz postać Tarasa Szewczenki. Warto w tym miejscu podkreślić, iż W. 

Juszczenko jako pierwszy z ukraińskich prezydentów zdecydował się na prowadzenie działań 

z zakresu polityki historycznej, które miały charakter skoordynowany i spójny. Poprzedni 

prezydenci, w przeciwieństwie do niego nie doceniali roli polityki historycznej dla rozwoju 

państwa i narodu411. O ile budowa tożsamości państwowej wokół problematyki Wielkiego 

Głodu stanowiła ogniwo, które może zjednoczyć naród wokół kwestii silnie emocjonalnej, 

żywej i relatywnie niekontrowersyjnej, to problematyka UPA stanowiła (zgodnie z stanem 

sprzed rosyjskiej agresji) projekt, który trudno nazwać sukcesem z perspektywy procesu 

zjednoczenia narodu. Był on, jednakże ważnym elementem, który odegrał poważną rolę w 

momencie kryzysu (jego radykalna „galicyjska” forma została poddana transformacji w trakcie 

Rewolucji Godności i pierwszych miesięcy wojny tak, aby mogła zostać przyjęta przez ludność 

ze wschodu i centrum kraju). W przeciwieństwie do wskazanych powyżej dwóch ogniw 

polityki historycznej (zagadnienia dotyczące Wielkiego Głodu oraz UPA), tematyka doby 

kozackiej czy sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rusyfikacji w okresie XIX wieku służyły 

umocnieniu przekonania o głębokich historycznych korzeniach narodu ukraińskiego. O ile 

postać Tarasa Szewczenki (ukraińskojęzycznego poety prześladowanego przez władze carskie) 

nosiła w sobie ładunek wskazujący na trwałość i niezłomność ukraińskiej kultury (słowa, 

pieśni, języka, tradycji, przywiązania do ziemi i wiary) w dobie XIX wiecznej rusyfikacji, to 

narracje i mity związane z dobą kozacką wskazywały na głębokie korzenie Ukrainy jako 

państwa. Ponowne osadzenie doby kozackiej na piedestale historii narodowej wymagało jednak 

prac z zakresu ponownej interpretacji wydarzeń takich jak powstanie kozackie 1648 roku czy 

Ugoda Perejesławska. Wynikało to z powodu głębokiego osadzenia tych wydarzeń w mitologii 

sowieckiej, co miało służyć ugruntowaniu prawa Rosji carskiej oraz ZSRS do sprawowania 

władzy nad Ukrainą (Ugoda Perejsesławska jako akt zjednoczenia odwiecznie braterskich 

narodów. Powstania kozackie jako akt woli narodu dotyczący chęci zrzucenia polskiego jarzma 

 
411 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Kwestia jedności Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i 
międzynarodowego, Warszawa, 2010, s. 12. 
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i zjednoczenia się z „braterską” Rosją). Ponowne osadzenie doby kozackiej jako jednego z 

filarów formowania się narodu i państwa ukraińskiego wymagało zatem zastąpienia rosyjskiej 

interpretacji wydarzeń. Dawną (carską oraz sowiecką) narracje zastąpiono przekazem, zgodnie 

z którym Ugoda Perejesławska, którą podpisała strona ukraińska, była formą zagwarantowania 

pokoju pomiędzy Rosją, a Ukrainą, co miało umocnić ukraińską państwowość jako niezależną 

– umowa pomiędzy dwoma równoprawnymi bytami politycznymi. Ugoda Perejesławska 

zakończyła się jednak złamaniem umów obustronnych przez Rosję, co doprowadziło do upadku 

ukraińskiej państwowości i de facto skazania narodu na długoletnią rusyfikację.  

 

Rys 15. Pomnik „Przyjaźni narodów” – Kijów.  

Źródło: Памятник Арка Дружбы народов, 

https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=37ca36a3-fcac-aa00-4d12-

58ecb00c33ad&lang=ru (dostęp: 01.08.2020). 

Dwie centralne postacie symbolizują Ukraińca i Rosjanina zjednoczonego w ramach ZSRS. Na dalszym 

planie szereg kluczowych postaci dla historii Ukrainy – m.in. B. Chmielnicki, którego przedstawiano w 

rosyjskiej/sowieckiej historiografii jako osobę odpowiedzialną za „zjednoczenie” Ukrainy i Rosji 

poprzez Ugodę Perejesławską. 

Jednym z symboli działań okresu W. Juszczenki dotyczący polityki historycznej 

odnoszącej się do doby kozackiej była odbudowa twierdzy Baturyn (miejsca stacjonowania 

kozackiego pułku czernihowskiego określanego mianem „kozackiej stolicy” – nazwa odnosi 

się do okresu Iwana Mazepy). Odbudowa Baturyna, zniszczonego przez wojska Piotra I, 

stanowiła poważny i kosztowny projekt. Zasadnicza odbudowa drewnianej twierdzy kozackiej 
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oraz szeregu budynków z doby późniejszej łączona była z procesem rehabilitacji Iwana 

Mazepy, który to w dobie sowieckiej oraz carskiej określany był mianem zdrajcy („Judasza- 

zaprzedańca”) – warto podkreślić, iż na Iwana Mazepę, już za panowania Piotra I została 

nałożona anatema przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Postać Iwana Mazepy stała się po 

Bohdanie Chmielnickim drugą kluczową postacią, wokół której na Ukrainie budowano 

przekazy dotyczące korzeni państwowości ukraińskiej (dotyczy okresu doby kozackiej). Warto, 

jednakże zaznaczyć, iż okres prezydentury W. Juszczenki nie był jednak pierwszym momentem 

rehabilitacji I. Mazepy – jedną z form uznania go za bohatera narodowego było umieszczenie 

I. Mazepy na banknotach ukraińskich już w 1992 roku. Działania z okresu poprzedzającego 

rządy W. Juszczenki nie przejawiły się jednak systematyczną i skonsolidowaną polityką 

historyczną. Sama postać I. Mazepy stanowiła ponadto ważne ogniwo ukraińskiej historii, które 

wykorzystano do budowy kontrastu pomiędzy charakterem państwowości ukraińskiej 

(europejskiej), a rosyjskiej (azjatyckiej). Ukraiński magnat odpowiadał bowiem m.in. za 

reformę Hetmanatu w duchu oświeceniowym (Uniwersał I. Mazepy) oraz za objęcie 

mecenatem obiektów sakralnych – postać przedstawiana jako człowiek kultury i oświecenia 

kontrastowany z Piotrem I, którego kreowano na „nieokrzesanego despotę”. Kluczowym 

elementem, który nadawał I. Mazepie miejsce w historiografii było jednak zwycięstwo w bitwie 

połtawskiej nad wojskami Piotra I (8.07.1709r.) – w historiografii ukraińskiej wojskom 

kozackim dowodzonym przez I. Mazepę przypisuje się kluczowe znaczenie dla bitwy 

zwycięskiej dla wojsk szwedzkich i kozackich. Wydarzenia związane z rehabilitacją i 

nobilitacją I. Mazepy (odbudowa Baturyna, budowy pomników, umieszczenie tabliczek 

pamiątkowych w miejscach związanych z omawianą postacią) stały się ogniwem tworzenia 

ukraińskiej narracji historycznej dekonstruującej rosyjskie mity neoimperialne, które 

wykorzystywane były przez Rosję carską, ZSRS, a później Federację Rosyjską do argumentacji 

prawa Rosji do obejmowania swoim wpływem obszarów Ukrainy. Warto ponadto wspomnieć, 

że na okres prezydentury W. Juszczenki przypadła data 300-lecia Bitwy Połtawskiej, co 

również zostało wykorzystane do przywracania pamięci o tym wydarzeniu oraz samym I. 

Mazepie. W okresie poprzedzającym rocznicę Bitwy Połtawskiej, w oparciu o ukaz prezydenta 

nr. 955, z dnia 09.10.2007 („O upamiętnieniu 300-lecia rocznicy wydarzeń związanych z 

wojenno-politycznym wystąpieniem Hetmana Ukrainy Iwana Mazepy”), nie tylko 

zdecydowano się na budowę szeregu pomników poświęconych omawianej postaci, ale również 
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przeprowadzono konferencje naukowe i okrągłe stoły poświęcone dobie I. Mazepy (m.in. przy 

wsparciu Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej)412. 

Okres prezydentury W. Juszczenki poza dwoma kluczowymi kierunkami, którymi była 

odbudowa społecznej pamięci wokół Wielkiego Głodu oraz reinterpretacja i rehabilitacja 

postaci i wydarzeń związanych z dobą kozacką, przejawił się również wprowadzeniem do 

zbiorowej pamięci okresu walk narodowo-wyzwoleńczych lat 1917-1921. Działania odnoszące 

się do tego periodu zaowocowały intensywnym czerpaniem z tej tradycji podczas tworzenia 

założeń polityki historycznej na potrzeby reformowania Sił Zbrojnych Ukrainy w okresie 

prowadzenia wojny obronnej po 2014 roku. Okres walk 1917-1921 dał możliwość budowania 

tożsamości dla Sił Zbrojnych w oparciu o narracje narodowo-wyzwoleńcze, które mogły 

zastąpić radykalną koncepcję dotyczącą czerpania z tradycji zachodnio-ukraińskich ruchów 

powstańczych z okresu II wojny światowej (w szczególności dotyczy Ukraińskiej Powstańczej 

Armii). Wprowadzenie do świadomości ogólnonarodowej wspomnianego okresu walk, nie 

tylko wzmacniało korzenie państwa ukraińskiego (uderzając w rosyjskie i sowieckie narracje 

sytuujące korzenie państwa ukraińskiego w periodzie sowieckim), ale również dawało szansę 

na tworzenie międzynarodowego konceptu wpisującego ukraińskie zmagania narodowo-

wyzwoleńcze w kontekst ruchów zaistniałych w całym regionie Europy Środowej. Co ważne, 

wspomniany okres pozwalał na konstruowanie mitów i narracji wokół których mogły 

rozbudowywać się projekty i idee odnoszące się do kooperacji polsko-ukraińskiej (np. na bazie 

narracji dotyczącej sojuszu J. Piłsudskiego i S. Petlury. Warto wspomnieć, o tym iż podpisanie 

pierwszych dokumentów dotyczących utworzenia wspólnej litewsko-polsko-ukraińskiej 

brygady „Litpolukrbrig” również miało miejsce w okresie rządów W. Juszczenki, 2009r.).  

Działania administracji W. Juszczenki z zakresu polityki historycznej stanowiły 

pewnego rodzaju bazę, która odegrała poważne znaczenie dla formowania tożsamości narodu 

oraz dla ochrony pamięci o ukraińskiej historii w latach późniejszych. Nie bez znaczenia dla 

wspomnianego procesu pozostawała decyzja dotycząca budowy szeregu muzeów i miejsc 

pamięci, które wyprowadzały tematy owiewane zasłoną tajemnicy w okresie sowieckim na 

światło dzienne. Oprócz wspomnianego już memoriału ofiar Wielkiego Głodu, czy odbudowy 

twierdzy Baturyn, w okresie prezydentury W. Juszczenki zdecydowano się na kroki służące 

upamiętnieniu szeregu kluczowych dla historii państwa i narodu wydarzeń poprzez inicjatywy 

takie jak utworzenie m.in: Państwowego Historyczno-Upamiętniającego Rezerwatu „Babi Jar” 

 
412Гриценко Олександр, Президенти і пам’ять. Політика пам’яті президентів України, Київ 2017, s.600-
602. 
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(Kijów, miejsce masowych mordów na ludności żydowskiej i działaczach ukraińskich – m.in. 

związanych z OUN), Państwowego Historyczno-Upamiętniającego Rezerwatu „Bykowiańskie 

Mogiły” (miejsce masowych mordów NKWD na ludności ukraińskiej i polskiej z okresu 1937-

1940) czy  Muzeum Ukraińskiej Rewolucji lat 1917-1921 (Muzeum Ukraińskiej Republiki 

Ludowej). Zdecydowano się również na zainicjowanie podjęcia przez administracje obwodowe 

prac nad otwarciem muzeów odnoszących się do lokalnej historii, która wpisuje się w kontekst 

procesów państwowotwórczych oraz muzeów przypominających o obszarach 

zamieszkiwanych niegdyś przez ludność ukraińską – m.in. Muzeum Ukraińskiej Kultury 

Łemkowszczyzny, Nadsania, Chełmszczyzny, Podlasia” (ukaz nr. 1330/2005). Wszystkie 

wskazane powyżej inicjatywy wiązały się z przywróceniem do zbiorowej pamięci nie tylko 

wydarzeń związanych z działaniami służącymi budowie ukraińskiego państwa, ale również 

eksponowały fakty związane z zaplanowanymi i skoordynowanymi działaniami państw takich 

jak Rosja (doby carskiej), ZSRS, czy III Rzesza oraz ich satelitów/sojuszników (m.in. PRL, a 

także Węgry Miklosa Horthyego), które miały na celu zniszczenie przejawów ukraińskiej 

państwowości oraz fizyczne wyniszczenie ukraińskiego narodu.  

Działania W. Juszczenki z zakresu polityki historycznej pomimo tego, iż nie ominęły 

problematyki doby kozackiej oraz kwestii upamiętnienia wybitnych ukraińskich twórców 

zarówno z okresu XIX jak i XX wieku (m.in. pokolenia lat sześćdziesiątych czy postaci takich 

jak T. Szewczenko, I. Franko czy I. Antonycz – budowa muzeów, obchody uroczystych 

okrągłych rocznic urodzin) skoncentrowały się na o wydarzeniach związanych z II wojną 

światową oraz okresem bezpośrednio ją poprzedzającym. Czas prezydentury W. Juszczenki 

przejawił się m.in. poprzez „rewolucję” dotyczącą reinterpretacji wydarzeń z lat 30-tych i 40-

tych łamiąc monopol historiografii sowieckiej i rosyjskiej. Kluczowym w tym aspekcie stała 

się popularyzacja pamięci o Wielkim Głodzie rozumianym jako celowe i zaplanowane 

działanie władz sowieckich oraz wprowadzenie do pamięci ogólnonarodowej, Ukraińskiej 

Powstańczej Armii jako struktury walczącej o niepodległość Ukrainy. Wyjątkowo 

kontrowersyjnym stała się ostatnia z wymienionych kwestii. Zerwanie z sowiecką narracją 

ukazującą UPA jako strukturę kolaboracjonistyczną i zdradziecką, która pozostawała 

rozumiana jako organizacja antysowiecka (sprzeciwiająca się rozwojowi sowieckiej Ukrainy) 

lub wręcz jako siła dywersyjna, która wykreowana została przez III Rzeszą, a później była 

rzekomo wspierana prze państwa NATO, wywołało silny sprzeciw środowisk prorosyjskich 

oraz grup społecznych poddanych wyjątkowo silnej sowietyzacji (mieszkańcy wielkich miast 

wschodniej i południowej Ukrainy). Reinterpretacja wydarzeń związanych z działalnością UPA 



233 
 

oraz wprowadzenie do debaty publicznej wątków służących budowie pozytywnego wizerunku 

zachodnio-ukraińskiej nacjonalistycznej struktury militarnej wiązało się z szerokim planem 

połączenia dwóch przeciwstawnych narracji historycznych: „sowieckiej” i „nacjonalistycznej”. 

Należy przez to rozumieć, iż administracja W. Juszczenki oraz sam prezydent zakładał, że 

możliwym jest pogodzenie obu wskazanych narracji, scalenie ich, co miało służyć integracji 

mieszkańców zachodu i wschodu kraju. W myśl tych działań starano się lobbować pogląd, 

zgodnie z którym zarówno Ukraińcy walczący w szeregach UPA, jak i Ukraińcy walczący w 

szeregach Armii Czerwonej byli bohaterami poświęcającymi swoje życie dla wolnego i 

niepodległego państwa ukraińskiego. Jedną z pierwszych deklaracji oraz prób realizacji 

powyższego planu było przemówienie z 9 maja 2007 roku: „Jestem głęboko przekonany, że 

powinniśmy szczycić się bardzo licznymi przykładami jedności i męstwa naszego narodu w 

latach wojny. (...) Tę jedność tworzyły miliony ukraińskich imion, tysiące czynów bojowych. 

(…) Od Ołeksandra Saburowa do Iwana Kożeduba. Od Romana Szuchewycza do Ołeny 

Tełyhy. Każdy, kto walczył za Ukrainę, zasługuje na szacunek i wdzięczność po wszystkie 

czasy”. Wypowiedziane wówczas słowa miały jednak nie spotkać się ze zrozumieniem 

weteranów i spowodować stanowcze odrzucenie tego rodzaju „hańbiącego” ich 

porozumienia413. Podobne słowa do wyżej wskazanych były niejednokrotnie powtarzane przez 

prezydenta przy uroczystościach państwowych związanych z rocznicami odnoszącymi się do 

II wojny światowej. Wypowiedzi prezydenta wskazywały ponadto na cel tego rodzaju działań: 

„Pojednanie weteranów Armii Czerwonej i ukraińskich powstańców, uznanie statusu 

wszystkich uczestników ukraińskiego ruchu niepodległościowego wzmocni Ukrainę. 

Pojednanie oznacza dla nas zdolność uniesienia się ponad mity przeszłości, oznacza zdolność 

wzajemnego wybaczenia i budowy wspólnej przyszłości. (…) Znajomość historii powoduje, iż 

naród jest mniej podatny na manipulacje, na próby rozbicia społeczeństwa. Historyczna prawda 

czasem szokuje, ale w celu dorośnięcia, społeczeństwo powinno zostać zaszczepione prawdą” 

- lipiec 2010414. Pomimo początkowych dwuznacznych reakcji na tego rodzaju działania nie 

sposób ponownie nie zaznaczyć, iż stanowiły one grunt, dla dalszej pracy służącej działaniom 

skierowanym na zespolenie dwóch tożsamości (zachodniej – „nacjonalistycznej” i wschodniej 

 
413Olszański Tadeusz A., Miejsce UPA w wielkiej wojnie ojczyźnianej. Dylematy polityki historycznej Ukrainy, s. 
25, OSW, Warszawa, 2013, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_35_miejsce-upa-w-wielkiej-
wojnie_ojczyznianej_www.pdf (dostęp: 01.08.2020). 
414 Ющенко закликав до примирення ветеранів Червоної Армії і УПА, 
https://zaxid.net/yushhenko_zaklikav_do_primirennya_veteraniv_chervonoyi_armiyi_i_upa_n1102086 
(dostęp: 01.08.2020). 
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„postsowieckiej”415), co było częściowo kontynuowane przez administrację P. Poroszenki po 

2014 roku. Próby lobbowania idei, zgodnie z którą zarówno weterani Armii Czerwonej jak i 

UPA włożyli wkład w uzyskanie niepodległości, z biegiem lat stało się coraz mniej 

kontrowersyjnym. Powyższe działania wpisują się w kontekst prób stymulowania wzrostu 

poziomu spójności społecznej w kraju w oparciu o problematykę historyczną. Warto pamiętać, 

że dla społeczeństwa postsowieckiego (w tym ukraińskiego), problematyka drugiej wojny 

światowej pozostaje sferą ważną i mocno emocjonalną. Aktywność środowisk rządzących 

mająca na celu łączenie dwóch skrajnych narracji dotyczących tego okresu stanowi formę 

przeciwdziałania procesowi polaryzacji społecznej – odrzucenie możliwości marginalizacji 

jednej z grup (osób identyfikujących się z bohaterami Armii Czerwonej lub osób 

identyfikujących się z bohaterami ukraińskiego podziemia antykomunistycznego). 

Problematyka ta łączy się również z zagadnieniem prestiżu. Wskazane działania miały na celu 

redukcję różnicy pomiędzy odczuciem prestiżu wynikającym z przynależności do jednej z grup 

(co wiązało się z pogardą wobec drugiej grupy). Lobbowanie na rzecz „pojednawczej” narracji 

historycznej miało wpłynąć na uznanie obu wizji historii za równie prestiżowe – żadna z wizji 

historii nie miała być uznana za dominującą w państwie.416 Stanowiło to ważny krok, który 

mógł być kontynuowany przez dalsze rządy – to jednak się nie stało. Po dojściu do władzy 

gabinetu W. Janukowycza, za prestiżową narrację uznano tę, która gloryfikowała Armię 

Czerwoną spychając „konkurencyjną grupę” poza margines państwowej polityki historycznej. 

Przeciwny kurs obrała po Rewolucji Godności administracja Petra Poroszenki ostatecznie 

koncentrując się na „wywyższeniu” bohaterów antykomunistycznego podziemia.   

 
415 Oba sformułowania stanowią uproszczenie, często spotykane w prasie i reportażach z okresu prezydentury 
W. Juszczenki i W. Janukowycza. 
416 Tajfel, Turner, An Integrative Theory (…), dz. cyt. s. 59-61. 
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Rys. 23. Plakat - rok 2017. 

Źródło: Oficjalny portal Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, https://old.uinp.gov.ua/news/do-

dnya-pamyati-i-primirennya-ukraina-zgaduvatime-svii-vnesok-v-peremogu-nad-agresorom (dostęp: 

01.08.2020). 

Plakat wykonany w ramach działalności Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Na plakacie 

widoczny (po lewej stronie) szeregowy UPA Stefan Petrasz i (po prawej) oficer Armii Czerwonej Iwan 

Załużnyj. Pod fotografią umieszczono napis – Zwycięscy nad nazizmem.  

Trudno dziś odnieść się do skuteczności tego rodzaju działań. Pewnym jest, że 

wywołały one na przełomie lat 2005/2010 poważne kontrowersje. Wysoce prawdopodobnym 

jest ponadto, że w późniejszym okresie przysłużyły one do „oswojenia” przez poważną część 

społeczeństwa ukraińskiej nacjonalistycznej tradycji powstańczej (przypisywanej zachodniej 

Ukrainie), która odegrała poważną rolę w procesie stymulowania społeczeństwa (szczególnie 

młodego pokolenia) do obrony kraju w obliczu napaści zbrojnej ze strony wschodniego sąsiada.  

Linia polityki historycznej prowadzona przez W. Juszczenkę została zasadniczo 

zmieniona po zwycięstwie W. Janukowycza w wyborach prezydenckich 2010 roku. Dojście W. 

Janukowycza do władzy oraz ugruntowanie się u sterów państwa środowiska Partii Regionów 
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przejawiło się w początkowym okresie uznaniem polityki historycznej za element niepotrzebny 

w procesie rządzenia państwem. Oznaczało to, iż nowy rząd i administracja prezydenta nie 

zdecydowała się na popularyzację przeciwnych narracji historycznych do tych, które 

popularyzowano w okresie prezydentury W. Juszczenki, lecz zdecydowano się na ograniczenie 

działań z tego zakresu. Doszło zatem początkowo do pozornej akceptacji wprowadzonych 

narracji (m.in. dotyczących UPA) przy stopniowej ich dekonstrukcji (m.in. nie zdecydowano 

się na odebranie tytułu bohatera S. Banderze - procesem tym zajął się ukraiński sąd). 

Zdecydowano się ponadto na utrzymanie wprowadzonych „tradycji” takich jak składanie 

wieńców przy mauzoleum ofiar Wielkiego Głodu, przy czym odrzucono interpretacje 

wydarzenia (ludobójstwo), co zastąpiono lobbowaną m.in. w Federacji Rosyjskiej narracją o 

„wspólnej tragedii” – wskazywanie na to, iż tragedia wiązała się z nieurodzajem, który objął 

wiele regionów ZSRS, a nie z celowym działaniem sowieckich władz417. Początkowe 

ignorowanie problematyki historycznej, z biegiem miesięcy przerodziło się w okres nazywany 

przez ukraińskich ekspertów „czasem rewanżu”. Wspomniany rewanż stanowić miał celowe 

negowanie linii politycznej poprzednika W. Janukowycza, co dotyczyło większości aspektów 

życia politycznego państwa (w tym polityki historycznej). Zwycięstwo kandydata Partii 

Regionów oraz samej struktury w wyborach parlamentarnych roku 2007 i 2012 interpretowano 

ponadto jako zjawisko wskazujące na zapotrzebowanie ukraińskiego społeczeństwa na inną 

linię polityki historycznej (bardziej otwartą na kwestie współpracy ukraińsko-rosyjskiej, 

przyjaźń obu narodów, czy wspólną przyszłość). W efekcie tych czynników oraz chęci poprawy 

relacji z Rosją, zdecydowano się na kroki, służące reorientacji polityki historycznej państwa. 

Tego rodzaju aktywność nierozerwalnie łączy się ze zmianą podejścia do kwestii językowych 

– „Ustawa o zasadach państwowej polityki językowej” (2012 – tzw. ustawa Kiwalowa-

Kolesniczenki). Wskazana ustawa służyła bezpośrednio rozszerzeniu zastosowania języka 

rosyjskiego w urzędach, szkolnictwie czy mediach oraz legitymizowała nieznajomość języka 

państwowego wśród urzędników oraz obywateli. Wprowadzenie tej ustawy de facto 

deprecjonowało pozycję języka ukraińskiego, co wywołało poważne protesty w kraju. Ustawa 

ponadto została przyjęta przez Radę Najwyższą przy rażących nieprawidłowościach 

dotyczących procesu legislacyjnego418. Kwestia deprecjacji pozycji języka ukraińskiego oraz 

wzmocnienie pozycji języka rosyjskiego stanowiły pewną całość wraz z działaniami służącymi 

reinterpretacji roli Armii Czerwonej oraz UPA w procesie państwowotwórczym przy 

równoległym wskazywaniu na nierozerwalność więzów pomiędzy narodem rosyjskim i 

 
417Olszański, Miejsce UPA (…), dz. cyt., s.27-28. 
418Gerało-Dąbek, Pierwsza w Europie (…), dz. cyt. s.7.  
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ukraińskim. Warto w tym miejscu podkreślić, że istniała wówczas podstawa, aby sądzić, iż 

większość obywateli rosyjskojęzycznych zdecydowanie bardziej skłonna jest akceptować nową 

linię polityki historycznej (W. Janukowycza), niż linię W. Juszczenki, którą popierała przede 

wszystkim ludność ukraińskojęzyczna. Oba te działania wiązały się ponadto z próbą poprawy 

relacji ukraińsko-rosyjskich, co z kolei było związane z realizacją obietnic wyborczych oraz 

próbą poprawy warunków kooperacji gospodarczej pomiędzy Rosją, a Ukraina (m. in. 

obniżenie kosztów pozyskiwania zasobów energetycznych). Reorientacja polityki państwa na 

wyborcę ze wschodu i południa kraju wiązała się bezpośrednio z realizacją interesów Partii 

Regionów (spełnienie obietnic wyborczych, utrzymanie się u władzy). Kwestia językowa oraz 

pośrednio problematyka polityki historycznej została wpleciona do agendy politycznej 

ówczesnej Ukrainy. Zwycięstwo W. Janukowycza oraz jego zaplecza partyjnego łączyła się ze 

stopniowym wzrostem poparcia dla partii o profilu nacjonalistycznym dla których bazą 

elektoralną był zachód kraju – m.in. partia „Swoboda”. Środowisko Partii Regionów bardzo 

szybko zaczęło kreować „Swobodę” na partię, dążącą do siłowej ukrainizacji całego 

społeczeństwa. W ramach konstruowanych przekazów, środowisko rządowe podkreślało 

konieczność zabezpieczenia praw mniejszości (przede wszystkim rosyjskiej) oraz podkreślała 

kwestię potrzeby walki z zachodnio-ukraińskim nacjonalizmem, który stoi w sprzeczności (jak 

podkreślano) do „prawdziwej” natury państwa ukraińskiego (heterogeniczne – otwarte na 

bratni słowiański naród, to jest Rosję oraz inne nacje). Sama „Swoboda” oraz inne struktury 

etnocentryczne, równolegle odczytywały tego rodzaju deklaracje jako próbę siłowej rusyfikacji 

państwa (utożsamiając Partię Regionów z siłą antyukraińską). Działania zarówno Partii 

Regionów jak i sił nacjonalistycznych i etnocentrycznych wpływały na polaryzację 

społeczeństwa oraz poprzez wzajemne stymulowanie się, radykalizowały debatę społeczno-

polityczną na Ukrainie. Działania środowiska W. Janukowycza odnoszące się do polityki 

historycznej stały się pokłosiem tego procesu. Początkowe ignorowanie polityki historycznej 

przerodziło się w negowanie dorobku okresu W. Juszczenki – co częściowo zaspokajało 

oczekiwania stereotypowego wschodnio-ukraińskiego i południowo-ukraińskiego wyborcy. W 

przeciągu swoich rządów W. Janukowycz oraz powiązani z nim decydenci zdecydowali się na 

podjęcie szeregu działań, które ograniczyły trend zapoczątkowany przez poprzedniego 

prezydenta. Jedną ze zmian, która świadczą o marginalizacji problematyki polityki historycznej 

oraz o aktywnych próbach zerwania ze wspieraniem narracji historycznych popularyzowanych 

za prezydentury W. Juszczneki, była zmiana statusu Ukraińskiego Instytutu Pamięci 

Narodowej. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, utracił on swoje znaczenie poprzez 

odebranie mu charakteru organu państwowego, a przetworzenie go w instytut badawczy. De 



238 
 

facto zmiany te spowodowały, iż środowisko UIPN zostało pozbawione możliwości wpływania 

na politykę historyczną państwa. Poprzez ten zabieg, kluczowi decydenci powiązani z Partią 

Regionów zlikwidowali konkurencyjny ośrodek, który mógł „przeszkadzać” w realizacji 

partyjnych planów tworząc projekty i lobbując idee bazujące na narracjach sprzecznych z 

ideami popieranymi przez ówczesne elity polityczne419. Zgodnie z wynikiem badań 

prowadzonym przez ukraińskiego badacza W. Babkę w kontekście polityki historycznej, okres 

prezydentury W. Janukowycza charakteryzowały trzy tendencje. Pierwszą z nich była 

neutralizacja rezultatów i zasad realizacji założeń polityki historycznej prowadzonej przez W. 

Juszczenkę. Druga z nich odnosiła się do wstrzymania działań sprzyjających wzmocnieniu 

pamięci oraz tożsamości narodowej. Kwestia ta łączona była ponadto z problemem 

stymulowania przez administrację państwową polaryzacji społecznej (konfliktowanie wokół 

problematyki historycznej mieszkańców wschodu i zachodu kraju). Trzecia odnosiła się 

natomiast do powrotu do sowieckich narracji oraz sposobów upamiętniania wydarzeń 

(sowiecki wzorzec uroczystości państwowych – np. sposób organizacji parad wojskowych), co 

łączyło się z coraz ściślejszą współpracą z Federacją Rosyjską. Za konkretne przykłady działań 

ówczesnej administracji w ramach pierwszego ze wskazanych trendów, należy uznać m.in. 

zmianę statusu Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, odebranie S. Banderze i R. 

Szuchewyczowi tytułu Bohatera Ukrainy, odejście od popularyzacji interpretacji Wielkiego 

Głodu jako ludobójstwa oraz odrzucenie aktywności służących upamiętnieniu wydarzeń i 

postaci związanych z ukraińskim ruchem powstańczym (m.in. UPA). Przykładami 

odnoszącymi się do drugiego trendu były natomiast usunięcie z podręczników szkolnych 

rozdziałów traktujących o ukraińskim antykomunistycznym ruchu partyzanckim oraz o bitwie 

pod Krutami (okres wojny narodowo-wyzwoleńczej toczonej pomiędzy Ukraińską Republiką 

Ludową, a Rosją bolszewicką - 1918 rok), wstrzymanie inicjatyw służących budowie dialogu 

pomiędzy weteranami UPA i weteranami Armii Czerwonej, przyjęcie „Ustawy o zasadach 

państwowej polityki językowej”. W ramach trzeciego z trendów realizowano działania takie 

jak, powrót do pompatycznych parad z okazji 9 maja (heroizacja żołnierzy Armii Czerwonej 

zamiast upamiętnienia ofiar wojny), ponowne wprowadzenie do podręczników frazy „Wielka 

Wojna Ojczyźniana”, eksponowanie w przestrzeni publicznej kontrowersyjnych symboli o 

charakterze militarnym (m.in. wstążka świętego Jerzego, która po 2013 roku stała się symbolem 

 
419Бабка Володимир, Політика пам'яті та памяті у політиці: Україна 2010-2013 рр, Дисертаціяна 
здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю політична культура та ідеологія, 
Ніжин, 2016 s. 175. 
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prorosyjskich ruchów separatystycznych oraz struktur militarnych prowadzących działania 

zbrojne przeciwko państwu ukraińskiemu)420. 

Działania ukraińskich władz z okresu rządów Partii Regionów, prowadzone w ramach 

polityki historycznej dotyczyły również ważnego wyjątkowo ważnego aspektu, jakim okazała 

się w momencie aneksji Krymu i wybuchu konfliktu na wschodzie polityka historyczna 

dedykowana Siłom Zbrojnym Ukrainy. W momencie podjęcia aktywnych działań z tego 

zakresu przez gabinet W. Janukowycza, rozwoju polityki historycznej dedykowanej armii 

został skierowany na formowanie narracji historycznych w oparciu o mity popularyzowane 

zarówno w ZSRS jak i ówczesnej Federacji Rosyjskiej. Ponownie kluczowym dla 

ogólnonarodowej historii stał się moment wybuchu „Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”. 

Koncentracja wokół tego wydarzenia nie tylko realizowała żądania poważnej części elektoratu 

W. Janukowycza, ale również Federacji Rosyjskiej. Kult „Wielkiej Wojny Ojczyźnianej” 

stawał się produktem przystosowanym na potrzeby całego narodu, ale również (ze względu na 

swój militarny charakter) pełnił rolę bazy dla rozbudowy ideologii i tożsamości dla armii. Tego 

rodzaju aspekt był szczególnie ważny dla Federacji Rosyjskiej, gdyż wiązał się z lobbowaniem 

tez odnoszących się do ukraińsko-rosyjskiego braterstwa broni (neutralizował możliwość 

podjęcia walki przez ukraińskich żołnierzy przeciwko armii rosyjskiej). Wskazany zabieg, z 

zakresu tzw. miękkiej siły (soft power), będącej ważnym ogniwem rosyjskich działań 

hybrydowych, ukazał swoją skuteczność na Krymie w 2013 roku. Warto w tym miejscu 

podkreślić, że wieloletnie lobbowanie tez związanych z rosyjsko-ukraińskim braterstwem broni 

(co bazowało na micie wspólnego zwycięstwa nad nazizmem oraz wspólnego przeciwstawiania 

się imperialnym zamierzeniom USA) wiązało się również z integracją przedstawicieli wojsk 

Ukrainy i Rosji podczas wspólnych obchodów świąt („9 maja”, „Dzień wojsk powietrzno-

desantowych”, wspólnych manewrów itp.). Tego rodzaju „rytuały” nie tylko powodowały, iż 

budowano pomiędzy oficerami i żołnierzami więzi, które w późniejszym okresie zaowocowały 

brakiem zdolności do podjęcia aktywnych działań przeciwko rosyjskiej agresji (wśród części 

kadr SZ Ukrainy). Integracja żołnierzy obu stron przyszłego konfliktu niosła za sobą, jednakże 

jeszcze inny neutralizujący zdolności defensywne ukraińskiej armii. Służyła ona bezpośrednio 

inwigilacji oraz werbunkowi ukraińskich żołnierzy przez żołnierzy rosyjskich. Wskazana 

praktyka przejawiła się szczególnie na Krymie, gdzie garnizony rosyjskie i ukraińskie 

dyslokowane były w jednym obszarze, a dowódcy oraz szeregowi obu armii niejednokrotnie 

się przyjaźnili. W oparciu o te relacje strona rosyjska pozyskiwała informacji dotyczące rodzin 

 
420Tamże, s. 175-176. 
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czy statusu majątkowego żołnierzy ukraińskich, co w momencie rozpoczęcia przez Federację 

Rosyjską operacji na Krymie przyczyniło się do neutralizacji zdolności ukraińskich garnizonów 

dyslokowanych na półwyspie. W naturalny sposób aneksja Krymu oraz wojna ukróciła tego 

rodzaju proceder. W przeciąg pierwszych lat wojny zdecydowano się ponadto na podjęcie 

skoordynowanych działań służących przygotowaniu nowej ideologii (propaństwowej, a nie 

internacjonalistycznej) dla Ukraińskich Sił Zbrojnych.  

Polityka historyczna prowadzona w okresie rządów W. Janukowycza przejawiła się 

dostosowywaniem środków do regionu oddziaływania. Jednym z charakterystycznych 

przykładów był Półwysep Krymski. Na obszarze Krymu w przeciwieństwie do obwodów 

zachodnich czy miasta stołecznego w szczególny sposób podkreślano przywiązanie do 

sowieckiej przeszłości. W Sewastopolu, Symferopolu oraz innych miastach regionu można 

było dostrzec epatujące ze ścian domów, lamp ulicznych czy płotów sowieckie symbole, które 

regularnie były remontowane (gwiazdy, sierpy i młoty oraz inne symbole sowieckie stanowiące 

element wystroju przestrzeni publicznej – w tym nowe instalacje, które imitowały wzory z 

okresu ZSRS). W miesiącach poprzedzających sowieckie święta na ulicach miast pojawiały się 

ponadto setki plakatów przypominających o „Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”, na których 

umieszczano sowieckie symbole (m.in. o militarnej proweniencji – np. wstążki św. Jerzego). 

W przestrzeni publicznej pojawiały się również plakaty ukazujące fotografie wojenne – m.in. 

czołgi i żołnierzy sowieckich.  

  

Rys 17. Plakat - Krym. 

Źródło: archiwum własne 
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Plakat o charakterze agitacyjnym przedstawiający motyw charakterystyczny dla plakatów sowieckich z 

wyeksponowaną datą 1941-1945 („Wielka Wojna Ojczyźniana”) oraz hasłem – „Jesteśmy dumni z 

wielkiego zwycięstwa”. Plakat eksponuje treść w języku rosyjskim – tłumaczenie zapisane po ukraińsku 

znajduje się w prawym dolnym roku (na żółtym tle). W górnym prawym rogu logo Partii Regionów 

(zapisane również po rosyjsku). Sewastopol, 2012 rok. 

 

Wspomnianymi już wstążkami św. Jerzego ustrajano ponadto miejskie trolejbusy i tzw. 

marszrutki (niewielkie busy, na których opierał się miejski transport pasażerski). Otaczająca 

mieszkańców Krymu niemal zewsząd symbolika ZSRS powodowała, iż półwysep, szczególnie 

w okresie świąt sowieckich przemieniał się w pewnego rodzaju „skansen” przenosząc 

mieszkańców do czasów powojennych. Ogólne wrażenie uzupełniało pozostałe z okresu 

sowieckiego nazewnictwo ulic (co charakteryzowało poważną część regionów Ukrainy 

wschodniej, południowej i centralnej), z którym walkę podjęto w ramach dekomunizacji po 

2014 roku (nie dotyczy okupowanego wschodu Ukrainy i Krymu).  

W okresie rządów Partii Regionów oraz prezydentury W. Janukowycza państwo 

ukraińskie uznając pewnego rodzaju „specyfikę Krymu” przyzwalało na wysoki poziom 

obecności w przestrzeni publicznej symboli związanych z Federacją Rosyjską. Tego rodzaju 

ciche przyzwolenie oznaczało brak reakcji państwa na wywieszanie na budynkach flag 

rosyjskich czy umieszczanie w ważnych dla historii miasta haseł takich jak „chwała flocie 

Rosji” (m.in. na budynku bastionu ochraniającego „wrota” do portu w Sewastopolu – od strony 

morza). Wszechobecność rosyjskiej symboliki przejawiała się również poprzez sprzedawane 

pamiątki turystyczne – niewielkie flagi Federacji Rosyjskiej i Floty Czarnomorskiej, flagi z 

napisem „Rosja do przodu” („Россия вперед!”) na tle wizerunku W. Putina i D. Miedwiediewa. 

Krym w okresie poprzedzającym aneksję stanowił przestrzeń w pełni zdominowaną przez 

symbolikę sowiecką i rosyjską, co miało miejsce m.in. dzięki braku odpowiedniej reakcji 

ówczesnych ukraińskich władz oraz częściowemu uczestnictwu w tym procesie. Stan sytuacji, 

która miała miejsce na Krymie przed 2014 rokiem stanowi efekt założeń realizowanych przez 

administrację W. Janukowycza oraz środowisko Partii Regionów. W myśl koncepcji, którą 

realizowano m.in. w ramach polityki historycznej i tożsamościowej Ukrainy, pozostawiono 

ośrodkom regionalnym południowej i wschodniej Ukrainy wiele swobody w zakresie wyboru 

przez władze regionalne przekazów i narracji (dotyczących historii i tożsamości wspólnoty), 

koncentrując się na specyfice kulturowej i tradycji historycznej regionu. Pozostawienie tego 

rodzaju decyzji w rękach władz regionalnych de facto oznaczało przyzwolenie Kijowa (po 
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wcześniejszym paraliżu organów mogących wstrzymywać ten proces – m.in. Ukraiński Instytut 

Pamięci Narodowej) na rozwój tożsamości „internacjonalistycznej”, „neosowieckiej” i innych 

o charakterze otwarcie prorosyjskim (m.in. monarchistycznej-neoimperialnej). Tego rodzaju 

droga obrana przez administrację W. Janukowycza wynikała zapewne również z założenia, 

zgodnie z którym, łatwiej będzie utrzymać kontrolę nad obszarem peryferyjnym, którego 

potrzeby z zakresu ważnej dla mieszkańców obszarów postsowieckich sfery symbolicznej są 

zaspakajane przez centrum. Obecność tego rodzaju symboli była efektem gry/negocjacji 

prowadzonych pomiędzy centrum, a peryferium. Kijów zaspokajał tego rodzaju oczekiwania, 

aby ograniczyć niezadowolenie regionu – to jest zniwelować opór421. 

Zgoda na taki rozwój sytuacji oznaczała otwartość na ingerencję Federacji Rosyjskiej 

w sprawy wewnętrzne Ukrainy – np. poprzez finansowanie prorosyjskich organizacji o różnych 

profilach ideowych (radykalnie prawicowych, monarchistycznych, socjalistycznych, 

anarchistycznych) czy finansowanie projektów i wydarzeń społeczno-kulturalnych o otwarcie 

prorosyjskim charakterze. Jednym z przykładów takich działań było finansowanie festiwalu 

„Wielkie Słowo Rosyjskie”. Wskazany festiwal pełnił ważną rolę w stymulowaniu 

prorosyjskich nastrojów na Krymie oraz służył jako platforma do koordynacji działania 

kontrolowanych przez Kreml organizacji prowadzących prorosyjską działalność na Ukrainie422. 

W ramach festiwalu oprócz szkoleń i wykładów organizowane był m.in. konkursy dla uczniów 

ukraińskich szkół, które bezpośrednio odnosiły się do kwestii rosyjsko-ukraińskiej wspólnoty 

historycznej. Wyraźnie określa to informacja o celach jednego z konkursów („Moja rodzina w 

historii ojczyzny”): „Praca powinna pokazać wielowiekowy nierozerwalny związek Krymu, 

Ukrainy i Rosji jako elementów jednego rosyjskiego świata”423. Warto w tym miejscu 

podkreślić, że wspomniany festiwal posiadał oficjalny patronat Rady Najwyższej Ukrainy, a 

reklamowany był m.in. przez prezydenta i premiera Ukrainy, W. Janukowycza i M. Azarowa 

oraz ówczesnego premiera Federacji Rosyjskiej, W. Putina. Warto w tym miejscu zacytować 

wypowiedź W. Putina oraz W. Janukowycza odnoszące się do wagi „Wielkiego Słowa 

Rosyjskiego”: „Nasycony wydarzeniami program festiwalu co roku przyciąga coraz większą 

publiczność, której bliski jest język rosyjski, która jest szczerze zainteresowana historią Rosji i 

 
421 Zarycki, Peryferie (…), dz. cyt., s.121. 
422 Marek Michał, Operacja Ukraina. Kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich 
ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019, Difin, Warszawa 2020, s. 
24-27. 
423 Стартуют патриотические конкурсы Русской общины Крыма (информация о конкурсах), 
http://www.mfvrs.org/content/startuyut_patrioticheskie_konkursy_russkoi_obshchiny_kryma_informatsiya_o
_konkursakh (dostęp: 01.08.2020). 
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docenia jej bogate dziedzictwo kulturowe i duchowe. W ramach festiwalu odbywają się 

konferencje edukacyjne i naukowe, spektakle muzyczne i teatralne w tradycyjnie miłej 

atmosferze. Wszystkie te działania przyczyniają się do popularyzacji języka rosyjskiego (…) 

umacniania wielowiekowych tradycji przyjaźni i wzajemnego zrozumienia między narodami 

rosyjskim i ukraińskim. Jestem pewien, że ten festiwal będzie kolejną jasną stroną w życiu 

społecznym i kulturalnym naszych krajów”424 (W. Putin). A także: „Jestem przekonany, że 

dzisiejsze święto literatury rosyjskiej przyczyni się do umocnienia międzynarodowego 

autorytetu narodów ukraińskiego i rosyjskiego, stając się przykładem pełnego tolerancji i 

szacunku stosunku państwa ukraińskiego do kulturowych potrzeb jego obywateli”425 (W. 

Janukowycz). W ramach wydarzeń odbywających się pod egidą festiwalu dochodziło również 

do spotkań z Wadymem Kolesniczenką (jednym z współautorów wspominanej w tym rozdziale 

ustawy językowej deprecjonującej pozycję języka ukraińskiego). W ramach spotkania z W. 

Kolesniczenką, główny gość wydarzenia nakłaniał m.in. zebranych do pisania skarg z powodu 

nieumieszczania przez producentów leków ulotek informacyjnych w języku rosyjskim426. 

Przytoczony powyżej ukraińsko-rosyjski projekt stanowił formę oddziaływania na 

mieszkańców Krymu oraz pozostałych regionów Ukrainy przybywających na festiwal w myśl 

działań o charakterze „miękkiej siły”. Przysłużył się on umacnianiu na południu kraju 

dominującej pozycji języka rosyjskiego oraz wzmacniał tożsamość rosyjską wśród dzieci, 

aktywnej młodzieży oraz nauczycieli, którzy biorąc udział w seminariach dedykowanych tej 

grupie zawodowej, w duchu „rosyjsko-ukraińskiego braterstwa” i nierozłączności tożsamości 

Krymu i państwowości rosyjskiej formowali umysły kolejnych uczniów. Warto w tym miejscu 

zwrócić uwagę, iż omawiany proces realizowany był przy współudziale władz ukraińskich. 

Trudno jednoznacznie ocenić, na ile nie dostrzegały one zagrożeń z prowadzonej przez siebie 

linii polityki tożsamościowej i historycznej, a na ile pozytywnie odnosiły się one do 

zwiększania się wpływu Federacji Rosyjskiej na południu i wschodzie kraju. 

 
424 Фестивалю «Великое русское слово» принадлежит важная роль в развитии культурно-
гуманитарных связей России и Украины, 
http://www.mfvrs.org/content/festivalyu_«velikoe_russkoe_slovo»_prinadlezhit_vazhnaya_rol_v_razvitii_kult
urno_gumanitarny (dostęp: 01.03.2019). 
425 Праздник русской словесности будет способствовать укреплению международного авторитета 
украинского и российского народов, 
http://www.mfvrs.org/content/prazdnik_russkoi_slovesnosti_budet_sposobstvovat_ukrepleniyu_mezhdunaro
dnogo_avtoriteta_ukra (dostęp: 01.03.2019). 
426 Состоялось расширенное заседание Президиума Всеукраинского Координационного Совета 
организаций российских соотечественников, 
http://mfvrs.org/content/sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_prezidiuma_vseukrainskogo_koordinatsionnogo
_soveta_organiz (dostęp: 01.08.2020). 
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Aktywność administracji W. Janukowycza z zakresu polityki historycznej odnoszącej 

się do specyfiki południowych i wschodnich regionów kraju charakteryzowała się m.in. 

podkreślaniem różnicy pomiędzy pamięcią historyczną tych obszarów, a pamięcią historyczną 

panującą na zachodzie Ukrainy. W tej wizji polityki historycznej to Krym oraz Donbas miały 

być „strażnikami prawdziwej historii/pamięci”, co kontrastowano z siłami 

„nacjonalistycznymi” dążącymi do „falsyfikacji historii”, do której dążyć mieli W. Juszczenko 

oraz tzw. zachodniacy i banderowcy. Tego rodzaju działania wpływały na stan integracji 

społecznej całego narodu ukraińskiego, gdyż ugruntowywały one w najbardziej 

zróżnicowanych pod względem kulturowym i etnicznym regionach kraju przekonanie o ich 

wyższości nad pozostałymi obszarami Ukrainy. Poczucie to odnosiło się w szczególności do 

terenów, w których w najwyższym stopniu przejawiała się w społeczeństwie tożsamość 

ukraińska (zachodu i centrum). W szerszym kontekście, to co ukraińskie stawało się „wrogim” 

– uderzającym w „tożsamość / specyfikę” regionów południowych i wschodnich. Pokłosiem 

takiej polityki stawało się ugruntowywanie na południu i wschodzie kraju szeregu stereotypów 

oraz mitów. Ich „weryfikację” z kolei uniemożliwiał niski stopień mobilności społecznej 

(szczególnie dotyczy Donbasu oraz Krymu). O ile w przypadku Krymu, w efekcie napływu 

turystów, mieszkańcy mogli mieć kontakt ze wskazanymi „zachodniakami” czy 

„banderowcami”, to w wyniku panujących przekonań o braku potrzeby wyjazdu poza Krym, 

poważna część mieszkańców nigdy nie zobaczyła zachodniej czy centralnej Ukrainy. Tego 

rodzaju stan wpływał negatywnie na stan relacji centralno-peryferyjnych – zniekształcony 

obraz centrum. Warto przy tym pamiętać, że warunki panujące na Krymie (do 2014r.) stanowiły 

hybrydę wzorca peryferii stykowych i peryferii zależnych. Z jednej strony Krym stanowił 

obiekt zaangażowania dwóch centrów (Kijów i Moskwa), z drugiej zaś strony, zdecydowaną 

dominację w regionie (w aspekcie kulturowym i informacyjnym, a także w sposób nieformalny 

– również w aspekcie politycznym) posiadało centrum znajdujące się w Moskwie. Drugie 

centrum równolegle akceptowało ten stan i wydawać się może, że momentami nawet wspierało 

jego ugruntowanie (np. w okresie rządów gabinetu W. Janukowycza). Warto w tym miejscu 

odnieść się do stanu relacji centralno-peryferyjnych na Krymie w oparciu o „źródła zmienności 

zróżnicowań terytorialnych” przedstawionych przez S. Rokkana. Jak stwierdził badacz,  na stan 

relacji pomiędzy centrum, a oddalonymi od niego regionami wpływają następujące czynniki: 

„1) siła polityczna, ekonomiczna i kulturowa centrum, jego zdolność do narzucania swojej woli 

peryferiom, 2) odległość kulturowa peryferii od centrum oraz ich zasoby polityczne i 

ekonomiczne, które mogą zostać użyte do stawienia oporu centrum, 3) wewnętrzne zasoby i 

odwołania do zasobów zewnętrznych ponadlokalnych instytucji kulturowych, takich jak 
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kościoły i sekty, które mogą stawiać opór władzy centralnej, 4) wewnętrzne zasoby i odwołania 

do zasobów zewnętrznych ponadterytorialnych instytucji ekonomicznych, takich jak 

korporacje transnarodowe, klany czy gildie, które również mogą się wymykać spod kontroli 

władzy centralnej”427. W warunkach Krymu (szczególnie w okresie 2010-2014) zdolność 

centrum (Kijów) do narzucenia swojej woli regionom (Krymowi) była mocno ograniczona - 

wynikało to m.in. z braku odpowiedniej woli politycznej ze strony Kijowa. W przeciwieństwie 

do Kijowa, centrum znajdujące się w Moskwie podejmowało aktywnie działania służące 

przejęciu pełnej kontroli nad regionem, co zostało zakończone w momencie aneksji. Strona 

rosyjska wzmagała swoje zdolności wpływu na region ugruntowując m.in. przekonanie o 

bliskości kulturowej Moskwy (jako centrum) z regionem. De facto, poprzez projekcję tego 

przekonania stworzono warunki, zgodnie z którymi poważna część mieszkańców 

identyfikowała Moskwę jako obszar bliższy kulturowo niż Kijów. Kolejne czynniki (3. oraz 4.) 

również były na korzyść Moskwy. Zarówno dominująca cerkiew (tzw. patriarchat moskiewski) 

jak i poważna część międzynarodowych korporacje oraz firm znajdowały się pod kontrolą 

Moskwy lub była związana z kapitałem rosyjskim. Relacje centrum znajdującego się w Kijowie 

z Krymem, już przed 2014 roku zdawały się być mocno nadwątlone. 

 

5.2. Ewolucja podejścia współczesnych ukraińskich elit politycznych do wyboru modelu 

tożsamości narodu – czas konfliktu zbrojnego. 

Wybuch Euromajdanu, który stopniowo przerodził się w Rewolucję Godności (co 

stanowiło reakcję ukraińskiego społeczeństwa na antydemokratyczny kurs ówczesnych elit 

politycznych), aneksja Krymu oraz konflikt zbrojny na Donbasie stały się czynnikami, które 

doprowadziły do nieodwracalnej zmiany społeczeństwa ukraińskiego. Chaos polityczny oraz 

niepokoje społeczne, które wiązały się z transferem władzy oraz ryzykiem utraty niepodległości 

stopniowo został opanowany. Każdy nowy rok (po 2014) przynosił okrzepnięcie struktur 

państwowych, na co wpływało m.in. ustabilizowanie się sytuacji na froncie oraz rozwój 

ukraińskich Sił Zbrojnych (m.in. zastępowanie batalionów ochotniczych strukturami Sił 

Zbrojnych, doposażanie armii, reformy takie jak przyswajanie standardów NATO). Pokonanie 

problemu jakim było ryzyko utraty niepodległości (widmo rozpadu państwa) pozwoliło na 

skupienie się na ratowaniu gospodarki oraz stopniowym podejmowaniu przez rząd działań 

służących ograniczaniu wpływu państwa rosyjskiego na obywateli Ukrainy. Przejawem takich 

 
427Zarycki, Peryferie (…), dz. cyt., s.30. 
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działań była chociażby nowa linia polityki językowej odnoszącej się do ustanowienia 

odpowiednich norm ukraińskojęzycznego przekazu radiowego i telewizyjnego (co zostało 

omówione w rozdziale czwartym). Funkcjonowanie państwa de facto w stanie wojny, zmuszało 

ukraińskie władze do koncentrowania się na kwestiach bezpieczeństwa. Prócz rozwoju, 

doposażania i modernizacji armii ważnym elementem umocnienia Sił Zbrojnych stały się 

działania służące wypracowaniu nowej tożsamości/ideologii dla armii. Tego rodzaju aktywność 

wpisywała się w kontekst działań służących konsolidacji narodu wokół nowej idei 

tożsamościowej, którą można było określić treścią hasła wyborczego prezydenta P. Poroszenki 

z okresu 2018 i 2019 – „Armia, język, wiara”428. Te trzy słowa określały filary, na których 

miało się wspierać państwo ukraińskie oraz które stały się bazą dla rozwoju ukraińskiego 

społeczeństwa. Wagę tych słów oraz ich charakter dobitnie określił P. Poroszenko w swoim 

przemówieniu z września 2018 roku: „Armia, język, wiara to nie tylko hasło. To formuła 

współczesnej ukraińskiej tożsamości. Armia broni naszej ziemi. Język broni naszych serc. 

Cerkiew broni naszych dusz”429. „Armia, język i wiara” odnoszą się ponadto bezpośrednio do 

sukcesów P. Poroszenki – to jest do odbudowy Sił Zbrojnych, wzmocnienia pozycji języka 

ukraińskiego oraz uzyskanie autokefalii dla ukraińskiej cerkwi. Te trzy frazy stanowią ponadto 

główne elementy, wokół której zdaniem administracji prezydenta P. Poroszneki, powinna 

rozwijać się propaństwowa tożsamości ukraińska (szacunek do armii, wykorzystywanie na co 

dzień języka ukraińskiego oraz przynależność do autokefalicznej cerkwi – kościoła 

narodowego). Kluczowym elementem „nowej” tożsamości (co wynika z kolejności, która za 

pewne nie jest przypadkowa) miała być armia. Warto w tym miejscu podkreślić, że hasło to 

zostało wykreowane na potrzeby kampanii wyborczej 2019 roku i wiąże się z próbą uzyskania 

poparcia określonych grup społecznych (w tym wojskowych). Hasło odzwierciedla, jednakże 

poprzez zastosowany porządek (przypadkowo lub nie) kolejność kierunków, na których 

koncentrował się aparat państwa w okresie 2014-2019 (obrona granic, wzmocnienie pozycji 

języka i kultury ukraińskiej, uzyskanie kanonicznego kościoła narodowego). Pierwszeństwo 

„armii” na tej liście jest w pełni zrozumiałym, gdyż bez poświęcenia ukraińskich żołnierzy 

państwo ukraińskie upadłoby w obliczu ataku ze strony Federacji Rosyjskiej (fizyczna 

destrukcja). Działania militarne wymusiły koncentrację aparatu państwowego na tym 

zagadnieniu. W naturalny sposób wojna stała się również czynnikiem determinującym procesy 

 
428 Hasło: „Армія, мова, віра”. Stało się jednym z najczęściej pojawiających się fraz używanych przez 
prezydenta oraz jego środowisko w 2019 roku podkreślając osiągnięcia prezydenta. 
429Сурепін Сергій, «Армія, мова, віра»: Порошенко назвав формулу сучасної української ідентичності. 
https://zaborona.com/armiia-mova-vira-poroshenko-nazvav-formulu-suchasnoi-ukrainskoi-identychnosti/ 
(dostęp: 01.08.2020). 
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dotyczące kierunku rozwoju ukraińskiego społeczeństwa. Rewolucja Godności oraz krwawe 

wydarzenia pierwszych miesięcy wojny (m.in. Kocioł Debalcowski, czy obrona donieckiego 

lotniska) stały się wydarzeniami wyjątkowo traumatycznymi dla ukraińskiego społeczeństwa. 

Nowe elity polityczne, ze względu na konieczność rozwiązania zdecydowanie bardziej 

egzystencjonalnych problemów swoich obywateli, nie od razu były wstanie skupić się na 

konstruowaniu założeń polityki tożsamościowej oraz historycznej. Trwająca wojna 

stymulowała, jednakże rozwój idei wspólnoty narodowej w kierunku założeń opartych o 

wspólnotę walki zbrojnej w celu utarcia szlaku do niepodległości państwa. Pierwsze lata po 

2014 roku, do momentu okrzepnięcia aparatu państwowego przejawiły się formowaniem nowej 

wizji tożsamości i interpretacji historii (szczególnie dotyczy XX wieku) z pominięciem udziału 

aparatu państwowego. Poważne znaczenie w tym procesie stanowiła baza wypracowana w 

okresie W. Juszczenki – dostępne książki, wprowadzenie do ogólnonarodowej agendy 

informacyjnej wątku Siczowych Strzelców i UPA, co zaowocowało obecnością tradycji walki 

powstańczej w popkulturze (m.in. pieśni partyzanckie, które pojawiły się we współczesnej 

aranżacji już po dojściu W. Juszczenki do władzy – np. płyta „Nasi Partyzanci”, projekt K. 

Skriabina i T. Czubaja).  

Radykalny czas wojny, krwawe epizody walk, pełne emocji kadry z frontu czy wyznania 

żołnierzy oraz aktywistów Rewolucji Godności, którzy przeżyli pacyfikację Majdanu stały się 

bazą dla zrodzenia mitów i symboli, które na trwałe wpisały się do świadomości Ukraińców. 

Trudno wskazać dziś najważniejsze z nich. Proces mitologizacji wydarzeń z przełomu 

2014/2015 roku (najkrwawszy okres walk zarówno podczas Rewolucji Godności jak i na 

froncie) ciągle trwa. Można, jednakże postarać się o wskazanie szeregu wydarzeń, które na 

dany moment (przełom 2020 i 2021 roku) można uznać za kluczowe dla kształtowania się 

współczesnej tożsamości ukraińskiej. Za jedno z pierwszych takich wydarzeń należy uznać 

próbę pacyfikacji-szturmu Majdanu (18.02. i 19.02.2014). Dzień, który przyniósł śmierć 

niemalże stu osób, zabitych w efekcie zastosowania przez struktury podległe administracji W. 

Janukowycza ostrej amunicji stał się symbolem ukraińskiego siły ukraińskiego narodu oraz 

jego gotowości dla poświęcenia życia w obronie swojej wolności. Śmierć aktywistów Majdanu, 

którzy pod ogniem snajperskim i karabinowym starali się utrzymać swoje pozycje oraz 

wyciągać spod ostrzału rannych kolegów stała się czynnikiem wpływającym na dalszy opór 

Ukraińców wobec bezpośredniego ataku sił podległych Federacji Rosyjskiej na Donbasie (w 

tym regularnych oddziałów Sił Zbrojnych Fed. Rosyjskiej). Nie sposób nie wspomnieć, że 

poważna część najaktywniejszych uczestników Majdanu ruszyła na front już w kwietniu 2014 
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roku walcząc m.in. w obronie donieckiego lotniska. Próba pacyfikacji protestów na Majdanie 

Niepodległości z lutego 2014 roku oraz śmierć uczestników walk stała się jednym z czynników 

kształtujących ówczesną świadomość dotyczącą przynależności do narodu ukraińskiego. 

Ważnym dla konsolidacji narodu stało się to, iż śmierć ponieśli nie tylko protestujący z zachodu 

kraju, lecz również ze wschodu i centrum. Tego rodzaju informacje zadały kłam ówczesnej 

propagandzie ukazującej Majdan jako działania „galicyjskich zachodniaków”. Podobnie, tezy 

propagandowe emitowane przez media prorosyjskie i rosyjskie były podważane przez 

codzienne doniesienia z frontu o śmierci ochotników pochodzących z całego obszaru kraju. 

Wydarzenia z lutego 2014 roku stały się silnym ogniwem tworzonego (częściowo oddolnie) 

mitu Rewolucji Godności. Jej kluczowym elementem stała się ofiara aktywistów z dnia 

pacyfikacji Majdanu, których określono mianem „Niebiańskiej sotni”. Sam termin „sotnia” 

odnosił się do nazwy zgrupowania bojowego struktur ukraińskich sił zbrojnych z okresu wojny 

1917-1921, których korzenie sięgały doby kozackiej. Fraza – „niebiańska”, odnosiła się 

natomiast do ich śmierci i dalszego „pełnienia swojej służby” w ramach orędownictwa na rzecz 

mieszkańców Ukrainy w niebiosach. Termin „Niebiańska Sotnia”, który był używany już 22 

lutego 2014 roku, w związku z uroczystościami pogrzebowymi ofiar pacyfikacji protestów 

został rozszerzony o wcześniejsze ofiary akcji ukraińskiej milicji i pozostałych służb 

podległych MSW Ukrainy z okresu 2013-2014430. Wykreowanie terminu „Niebiańska sotnia” 

nie nosiło charakteru działań związanych z aparatem państwowym, który był częściowo 

sparaliżowany, lecz miało charakter inicjatywy oddolnej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż 

aparat państwowy w miesiącach nie tylko bezpośrednio po najkrwawszych momentach 

rewolucji, ale również wiele miesięcy później, ograniczał swoje działania służące np. 

upamiętnieniu ofiar starć, m.in. z tego powodu, iż Rewolucja Godności stanowiła wydarzenie, 

które polaryzowało społeczeństwo i polityków. Przykładem może być proces nadania nazwy 

„Aleja Bohaterów Niebiańskiej Sotni” ulicy, na której rozegrały się najdramatyczniejsze 

wydarzenia (dawniej ul. Instytucka). W ramach zawartego w radzie miejskiej kompromisu, 

jedynie część ul. Instytuckiej określono mianem „Alei Bohaterów Niebiańskiej Sotni”. Nie 

sposób ponadto nie wspomnieć, iż w ramach głosowania nad tym projektem, „za” opowiedziało 

się 1614 deputowanych miasta Kijów, kiedy „przeciwko” zmianie nazwy ulicy zagłosowało 

„1032” deputowanych. Przegłosowana uchwała weszła w życie niemalże rok po omawianym 

 
430 На Майдані попрощалися з «небесною сотнею» загиблих активістів, 
https://web.archive.org/web/20140228043110/http://nbnews.com.ua/ua/news/113764/ (dostęp: 
01.08.2020). 
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wydarzeniu – 30 stycznia 2015r 431. O braku skoncentrowania się szerokorozumianego aparatu 

państwowego na wprowadzaniu pamięci o bohaterach Rewolucji Godności do pamięci 

kolektywnej świadczy ponadto fakt otwarcia pierwszego mauzoleum upamiętniającego 

„Niebiańską Sotnię” dopiero w roku 2019. Warto ponadto zaznaczyć, iż „Mauzoleum 

Niebiańskiej Sotni” otwarte w sierpniu 2019 roku umiejscowiono we Lwowie (nie zaś w 

Kijowie) – do otwarcia wspomnianego miejsca, przyczyniły się władze lokalne432. Równolegle 

do relatywnie ograniczonych działań aparatu państwowego służących nadaniu Rewolucji 

Godności ważnego znaczenia w ramach prowadzonej polityki tożsamościowej i historycznej, 

kult „Niebiańskiej Sotni” rozwijał się w społeczeństwie poprzez inicjatywy oddolne -

zaangażowanie aktywistów i uczestników Rewolucji Godności. Ponownie warto podkreślić, że 

ograniczenie wsparcia państwa dla nadania temu wydarzeniu poważnego znaczenia mogło 

wynikać z obaw, iż doprowadzi ono do polaryzacji społeczeństwa (wystąpień szeregu grup 

społecznych – m.in. części mieszkańców wschodu i południa, którzy do 2014 roku znajdowali 

się pod silnym wpływem przekazów, zgodnie z którymi Rewolucja Godności to przejaw 

ukraińskiego nacjonalizmu. Warto ponadto podkreślić, że część ukraińskiego społeczeństwa, 

znajdująca się pod wpływem rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych, nawet 6 lat po 

Rewolucji Godności utożsamia ją z bezpośrednim powodem rozpoczęcia wojny na Donbasie – 

narracja, zgodnie z którą „Niebiańska Sotnia” to jedni z wielu prowokatorów, którzy ściągnęli 

na wschód Ukrainy wojnę. Realizacji dążeń do upamiętnienia ofiar, bez których nie doszłoby 

do zasadniczych przemian w kraju podjęli się aktywiści, uczestnicy tych wydarzeń oraz 

niezliczona ilość przedstawicieli życia kultury, sztuki i inteligencji. W przeciągu kilku lat na 

Ukrainie pojawiły się setki nagrań i pieśni upamiętniających omawiane wydarzenie, setki 

książek (pewna ilość książek była wydawana przy wsparciu Ukraińskiego Instytutu Pamięci 

Narodowej – m.in. „Majdan od bezpośredniego świadka” / „Майдан від першої особи”, 

Kijów, 2015r.) i materiałów dokumentalnych, a także zbiory poezji, murale i filmy 

pełnometrażowe. Rewolucja Godności stała się pewnego rodzaju kamieniem milowym dla 

dalszego rozwoju ukraińskiej tożsamości narodowej. Stała się ona również bazą (w sensie 

symbolicznym) dla dalszych przemian – warto zaznaczyć, iż poważna część uczestników 

Rewolucji Godności wzięła udział w kolejnych, kluczowych dla przyszłości Ukrainy 

wydarzeniach związanych z działaniami zbrojnymi. Jak zaznaczono w pracy, wydarzenia z 

 
431(Завершено) Обговорення щодо перейменування вулиці Інститутської на вулицю Героїв Небесної 
Сотні у Печерському районі, https://forum.kyivcity.gov.ua/projects/view.php?P=36, (dostęp: 01.08.2020). 
432 У Львові відкрили перший в Україні Меморіал Небесної Сотні. Відео, 
http://tvoemisto.tv/news/yak_u_lvovi_vidkryvayut_memorial_nebesnoi_sotni_video_nazhyvo_102581.html 
(dostęp: 01.08.2020). 
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przełomu 2013 i 2014 roku nierozłącznie związane są z konfliktem zbrojnym na Donbasie. 

Chociaż Rewolucja Godności stanowi etap, który utożsamiany jest przez dzisiejszych 

ukraińskich historyków jako część historii cywilnej, stanowi ona formę pomostu łączącego 

sferę cywilną z militarną częścią ukraińskiej historii433.  

Pierwszy, najkrwawszy etap wojny stanowił czynnik, który wyraźnie wpłynął na kształt 

ukraińskiej tożsamości narodowej. To właśnie na przełomie 2014 i 2015 roku doszło do 

wydarzeń takich jak „kocioł iłowajski”, „kocioł debalcowski” czy „obrona donieckiego 

lotniska”. Wszystkie trzy wydarzenia posiadają dziś charakter mitów, które świadczą o 

krwawej ofierze ukraińskiego narodu, który pomimo tego, iż przez wcześniejsze lata został de 

facto pozbawiony zdolności obronnych (działania administracji W. Janukowycza służące 

ograniczeniu zdolności armii), potrafił odrodzić zdolności defensywne państwa zaledwie w 

kilka miesięcy. Pierwsze z wydarzeń odnosi się do walk o Iłowajsk z okresu 6.08.2014 - 

31.08.2014 (jedna z najkrwawszych operacji przeprowadzonych w ramach Operacji 

Antyterrorystycznej - dalej „ATO”, „Антитерористична операція”, oficjalne określenie 

dotyczące działań Sił Zbrojnych Ukrainy na wschodzie kraju używane od 2014 do 2018 roku. 

Od 2018r. zastąpione terminem „Operacja Zjednoczonych Sił” – „OOS”, „Операція 

об'єднаних сил”). Walki o Iłowajsk stanowiły punkt zwrotny kampanii mającej na celu 

wypchnięcie prorosyjskich formacji oraz regularnych oddziałów SZ Federacji Rosyjskiej ze 

wschodniej Ukrainy. W ramach początkowej fazy operacji przeprowadzonej przez SZ Ukrainy 

i bataliony ochotnicze na tym kierunku strukturom zbrojnym podległym Kijowowi udało się 

odbić miasto Iłowajsk. W efekcie przybycia w region działań poważnego zgrupowania SZ 

Federacji Rosyjskiej doszło jednak do okrążenia oddziałów ukraińskich (część oddziałów 

mających zabezpieczać pozycje SZ Ukrainy zdezerterowało). Jednym z najtragiczniejszych 

momentów walk, było wycofywanie się wojsk ukraińskich z Iłowajska poprzez tzw. „korytarz 

humanitarny”, który został otwarty w porozumieniu ze stroną rosyjską. Okrążone siły 

ukraińskie w trakcie wycofywania się zaznały dotkliwych strat z powodu otwarcia przez Rosjan 

ognia karabinowego i artyleryjskiego do wycofujących się kolumn. Strona rosyjska 

skomentowała tego rodzaju działanie zignorowaniem przez Ukraińców rosyjskiego żądania 

dotyczące konieczności pozostawienia broni i sprzętu wojskowego na okrążonych pozycjach. 

W efekcie walk oraz ostrzału wycofujących się oddziałów SZ Ukrainy, strona ukraińska straciła 

nie mniej jak 211 zabitych, 181 wziętych do niewoli, 337 zaginionych, 270 rannych żołnierzy 

 
433 Rozmowa z respondentem – nr. 1/K/2020 (archiwum własne). Rozmówca podkreśla rozróżnienie na cywilną 
część najnowszej historii Ukrainy, za którą uważana jest Rewolucja Godności oraz historię militarną, do której 
jego zdaniem należy zaliczać wydarzenia związane z wojną na Donbasie.  
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(dane nie zawierają pełnych informacji dotyczących członków batalionów ochotniczych oraz 

żołnierzy walczących w ramach części batalionów podległych MSW – „Chersoń”, 

„Mirotworec”, „Iwano-Frankiwsk” oraz funkcjonariuszy Służby Granicznej). Zgodnie z 

oficjalnymi informacjami, z 1522 żołnierzy wchodzących w skład Sił Zbrojnych Ukrainy 

biorących udział w operacji, 722 wydostało się spod okrążenia434. Warto w tym miejscu 

przytoczyć fragment wspomnieć uczestnika walk o „ukraiński Stalingrad” (jak określa się 

obronę Iłowajska nawiązując do sowieckiego mitu o obronie „miasta/twierdzy Stalina”), które 

odnoszą się do momentu wycofywania się wojsk poprzez tzw. korytarz humanitarny: „Zastępca 

dowódcy kompanii specjalnego przeznaczenia MSW „Świteź” wspomina: Kolumnę rozbili 

całą. Po prostu pojechaliśmy - po pierwszej miejscowości z lewej zaczęła bić artyleria. 

Kolumna była duża - aż do 4 km. Ona jechała, a ostrzeliwali ją z wszystkich stron, z wszelkiego 

rodzaju broni: strzeleckiej, ppk (red. kierowanych pocisków przeciwpancernych). [...] pięć 

czołgów ogniem bezpośrednim biło po autobusach, po samochodach z ludźmi. [...] Nie chcesz 

zobaczyć takiego widoku, kiedy w autobusie jedzie około 40 osób i tam trafia pocisk czołgowy. 

Wszystkie elementy autobusu rozlatują się, a on sam z ludźmi płonie jak świeczka. (…) Pod 

chutorem Gorbatenko część kolumny północnej, z ochotniczymi pododdziałami MSW, została 

wprost rozstrzelana przez skoncentrowany ogień rosyjskich desantowców. Wszystkie 

autobusy, samochody i ciężarówki, którymi jechali ochotnicy z „Mirotworca”, „Chersonia” i 

„Iwano-Franowska” zostały w rejonie chutoru zniszczone”435. Powyższe wspomnienia oddają 

dramatyczny charakter wydarzeń. Zajęcie Iłowajska przez żołnierzy batalionów ochotniczych, 

dramatyczne próby uzyskania wsparcia od sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy, ostateczne okrążenie 

i próba przedarcia się przez linię przeciwnika pod ciągłym ogniem stanowiła wydarzenie, które 

stało się traumą dla armii oraz części ukraińskiego społeczeństwa. Wydarzenia te zostały 

zmitologizowane i wpisane w kontekst dramatycznych walk pierwszego etapu wojny, w 

ramach których jedynie dzięki ofierze ukraińskich cywili, którzy chwycili za broń (członków 

batalionów ochotniczych) oraz żołnierzy, w obliczu poważnych problemów z łącznością, 

brakami w sprzęcie oraz niskim morale części regularnych oddziałów SZ Ukrainy, a także 

niekompetencji części dowództwa, ukraińska państwowość została utrzymana. Wydarzenia 

związane z walką o Iłowajsk oraz sama ofiara żołnierzy stały się obiektem, któremu 

poświęcono poważną ilość książek, wystaw fotografii, materiałów dokumentalnych, a także 

film pełnometrażowy, który w roku 2019 trafił do ukraińskich kin – „Iłowajsk 2014 Batalion 

 
434Тинченко Ярослав, Іловайськ: цифри і факти, https://tyzhden.ua/Society/122995 (dostęp: 01.08.2020). 
435Bataliony ochotnicze pod Iłowajskiem. Dotkliwa porażka Ukrainy, https://www.defence24.pl/bataliony-
ochotnicze-pod-ilowajskiem-dotkliwa-porazka-ukrainy (dostęp: 01.08.2020) 
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Donbas”. Wyjątkowo głęboko odbijającym się na sferze emocjonalnej odbiorcy jest sam film 

(eksponujący wątek poświęcenia żołnierzy batalionu ochotniczego „Donbas”) oraz archiwalne 

fotografie i nagrania, które umieszczone są w sieci (m.in. na platformie YouTube), albumach 

pamiątkowych. 

 

Rys. 24. Kadr – konflikt na Donbasie.  

Źródło: Подих смерті: як виглядає артобстріл з траншеї, 

https://www.youtube.com/watch?v=oHW7r1U6G1c (dostęp: 01.08.2020). 

Fragment filmu przedstawiającego archiwalne kadry - płonąca ciężarówka SZ Ukrainy, zniszczona w 

efekcie ostrzału.  

Drugi z wskazanych przykładów odnosi się do walk w regionie miasta Debalcewo, które 

wiązały się z zdobyciem i utrzymaniem strategicznych pozycji, które umożliwiały prowadzenie 

dalszych działań służących wypchnięciu sił rosyjskich oraz prorosyjskich z obszarów 

wschodniej Ukrainy (wbicie klina pomiędzy zgrupowania dyslokowane pomiędzy Donieckiem, 

a Ługańskiem). Wydarzenia, które miały miejsce pomiędzy 21.01.2015, a 18.02.2015 

zakończyły się jednak okrążeniem SZ Ukrainy oraz poważnymi stratami w żołnierzach i 

sprzęcie. Po mimo zażartych prób utrzymania pozycji, strona ukraińska pod naporem 

przeciwnika (m.in. znajdując się pod ostrzałem prowadzonym z systemów 

wieloprowadnicowych Grad) została zmuszona do zawarcia umów z przeciwnikiem i 

wycofania się poprzez tzw. „korytarz humanitarny”. W efekcie walk śmierć poniosło nie mniej 

niż 163 żołnierzy, a około 110 zostało wziętych do niewoli436. Odwrót spod Debalcewa stał się 

 
436Бутусов: В Дебальцево погибли примерно 163 украинских бойца, 110 – в плену, 29 – пропали , 
https://inforesist.org/butusov-v-debalcevo-pogibli-okolo-163-ukrainskix-bojca-110-v-plenu-29-propali/ 
(dostęp: 01.08.2020). 
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jednym z najtragiczniejszych wydarzeń konfliktu na Donbasie. Określony został wówczas m.in. 

jako „ukraińska Dunkierka”437. Wydarzeniem, które najprawdopodobniej wbiło się jeszcze 

mocniej w pamięć kolektywną Ukraińców stała się obrona lotniska w Doniecku. Wydarzenie 

to przeszło do sfery mitów m.in. w postaci przekazów o obrońcach donieckiego lotniska - 

„cyborgach” (Кіборги), którzy przez 242 dni będąc niemalże w pełnym okrążeniu prowadzili 

obronę lotniska do momentu, kiedy budynek został kompletnie zniszczony przez ogień 

przeciwnika. Walki o donieckie lotnisko trwały od 26.05.2014 do 22.01.2015. W walkach 

udział brali m.in. członkowie batalionów ochotniczych (poważna część z nich nie miała 

wcześniejszego kontaktu z bronią, a pierwsze doświadczenia „bojowe” otrzymywała podczas 

Rewolucji Godności). Warto w tym miejscu podkreślić, że obrońcy lotniska znajdowali się nie 

tylko pod ogniem karabinowym, lecz musieli mierzyć się z atakiem broni pancernej (wozów 

bojowych i czołgów) oraz przetrwać ostrzały artyleryjskie. Charakter walki odzwierciedla samo 

pojęcie „cyborg”, którego pierwsze użycie przypisuje się szturmującym lotnisko członkom sił 

kontrolowanych przez Federację Rosyjską. Termin ten w kontekście walk o lotnisko w 

Doniecku miał pojawić się po raz pierwszy we wpisie umieszczonym na portalu 

społecznościowym – „Nie wiem, kto broni donieckiego lotniska, ale my już trzy miesiące nie 

możemy ich wybić. Staramy się szturmować – złamali nas – wycofaliśmy się. Rozpoczęliśmy 

ostrzał z Gradów – oni chowają się do przejść podziemnych i kanalizacji… Nie wiem, nie mam 

pojęcia kto tam siedzi. Ale to nie ludzie – to cyborgi”. Wpis nie uszedł uwadze ukraińskich 

mediów i bardzo szybko zyskał popularność. Pojawił się on również w przemówieniu 

ówczesnego prezydenta P. Poroszenki, co wprowadziło pojęcie do polityki informacyjnej 

państwa ukraińskiego438. Legendę walk o donieckie lotnisko wzmacniały nie tylko informacje 

o krwawych walkach i niezłomnej obronie ukraińskich żołnierzy, ale również aktywny udział 

w obronie osób wcześniej zupełnie nie związanych z wojskiem. Warto w tym miejscu 

wspomnieć o żołnierzach batalionu ochotniczego nie podporządkowanego wówczas 

strukturom Sił Zbrojnych, ani Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy – to jest batalionowi 

„Ochotniczego Ukraińskiego Korpusu Prawego Sektora”. Warto również zaznaczyć, że 

struktura polityczna organizacji (Prawy Sektor) oraz jej ówczesne ramię zbrojne (Ochotniczy 

Ukraiński Korpus) stały się obiektem wyjątkowo zmitologizowanym przez rosyjskie ośrodki 

 
437Денісов Сергій, Украинский Дюнкерк: могла ли Украина удержать Дебальцево?, 
https://nv.ua/ukraine/events/ukrainskiy-dyunkerk-mogla-li-ukraina-uderzhat-debalcevo-50071102.html 
(dostęp: 01.08.2020)  
438Чернявська Катерина, Кіборги: Як українські військові 242 дні тримали оборону Донецького 
аеропорту, 
https://zik.ua/news/2020/01/16/tse_ne_liudy_yak_ukrainski_viiskovi_242_dni_trymaly_oboronu_aeroportu_9
55177 (dostęp: 01.08.2020). 
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dezinformacyjne. Szeroko rozumiany Prawy Sektor (organizacja polityczna jak i struktura 

militarna) stał się dla odbiorców rosyjskiego przekazu medialnego symbolem „ukraińskich 

zbrodni” dokonywanych rzekomo na Donbasie oraz symbolem „ukraińskiego neonazizmu”. 

Tego rodzaju rzekomy charakter organizacji utrwalany był wśród odbiorców rosyjskich 

przekazów propagandowych poprzez publikację i aktywne rozpowszechnianie niezliczonej 

ilości fałszywych informacji (m.in. o rzekomo prowadzonych przez Prawy Sektor operacjach 

karnych, które przejawiać się miały poprzez torturowanie i mordowanie ludności cywilnej 

Donbasu). Mit Prawego Sektora jako grupy wyjątkowo zdegenerowanych nacjonalistów 

wykorzystywanych przez Kijów do realizacji najbardziej brutalnych operacji na Donbasie, 

wykorzystywany jest przez Rosjan do prowadzenia operacji informacyjnych skierowanych 

przeciwko Ukrainie na różnych kierunkach działań propagandowych (m.in. na kierunku 

białoruskim – sierpień 2020 roku, zrzucenie odpowiedzialności na Prawy Sektor za 

przygotowywanie operacji destabilizującej sytuację na Białorusi)439. Problematyka Prawego 

Sektora budzi ponadto poważne kontrowersje również na Ukrainie. Szczególnie na Krymie, na 

południu Ukrainy oraz na wschodzie kraju, ze względu na poważne oddziaływanie rosyjskich 

ośrodków dezinformacyjnych na początkowym etapie wojny (oraz oddziaływanie po dziś dzień 

na obszarach okupowanych). W efekcie tego oddziaływania część społeczeństwa ocenia Prawy 

Sektor oraz obecne władze Ukrainy poprzez skrajnie negatywny pryzmat rosyjskich narracji. 

Udział żołnierzy Ochotniczego Ukraińskiego Korpusu (dalej OUK) w walkach o utrzymanie 

donieckiego lotniska stał się przykładem zdolności ukraińskiego społeczeństwa (cywili) do 

podjęcia zaciętej walki o zachowanie integralności terytorialnej ich państwa. Warto w tym 

miejscu wspomnieć o kilku przykładach odejścia od życia w cywilu i podjęcia decyzji o 

konieczności walki zbrojnej przez Ukraińców. Jedną z szerzej znanych postaci, która brała 

udział w walkach o donieckie lotnisko (dalej „DAP” – „Doniecki Aeroport”, termin, który 

mocno zakorzenił się w ukraińskiej świadomości) był ukraiński aktor i reżyser Andrij Szaraskin 

(pseudonim „Bohema”). Co więcej, będąc cywilem pełnił on funkcję dowódcy oddziału – brał 

również bezpośredni udział w walkach „na pierwszej linii frontu”. Jego udział w walkach został 

utrwalony m.in. w filmie dokumentalnym bazującym na nagraniach archiwalnych z walk o 

„DAP” pt. „Ochotnicy Bożego Plutonu (oddziału)” - „Добровольці божої чоти” (2015 rok). 

Kolejnym przykładem osoby niemającej związku z działalnością militarną (przed 2014 roku), 

która związana jest z obroną „DAP” jest Oleksij Byk (dziennikarz, aktywista, uczestnik wojny 

 
439Чеботарев Кирилл, Визитка Яроша v2.0. Белорусский госканал нашел «визитку Бандеры», 
https://nv.ua/lifestyle/v-belarusi-u-oppozicionera-obnaruzhili-koshelek-s-simvolikoy-sbu-video-poslednie-
novosti-50106238.html (dostęp: 01.08.2020). 
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na Donbasie, kilkuletni rzecznik Prawego Sektora). Osoba ta, znana jest również jako poeta i 

wykonawca współczesnych pieśni poświęconych wojnie na Donbasie. Jest on m.in. autorem 

słów pieśni, która stała się tytułem wspomnianego filmu „Ochotnicy Bożego Plutonu” (wydał 

on również tomik poezji „Wiersze (pisane) na ręce” („Вірші на руці”) – wydany w 2017 roku. 

Zarówno wspomniany film jak i pieśń stanowią jeden z wielu podobnych, ważnych materiałów 

mocno odbijających się na psychice osób, które obejrzały dany utwór audio-wizualny (sam film 

oraz nagrania video dostępne w sieci stanowiące teledysk dla wspomnianej pieśni). Znajdują 

się one w otwartym dostępie m.in. na platformie YouTube będąc przykładem oddolnej 

inicjatywy społecznej umacniającej mit poświęcenia narodu dla walki o jego przetrwanie w 

obliczu agresji zbrojnej. Wskazane powyżej przykłady budowy pamięci o obronie „DAP” 

(filmy, nagrania, pieśni czy koncerty wykonywane m.in. w regionach przyfrontowych) oraz 

sam przykład dany przez obrońców lotniska (w tym ochotników) stanowią bardzo silny bodziec 

ugruntowujący przekonanie o przynależności do narodu gotowego na najwyższe poświęcenia 

dla celu przetrwania państwa oraz niepoddania się w obliczu rosyjskiej agresji.  

Pamięć o obronie „DAP” prócz pieśni, wierszy i filmów utrwalona została w 

dziesiątkach książek zawierających wspomnienia uczestników walk czy opisy działań 

zbrojnych. Jedną z najbardziej charakterystycznych książek jest pozycja o nazwie „Aeroport 

Donieck 242” wydana w 2016 roku. Oprócz szeregu wspomnień uczestników zawiera ona 

ponadto archiwalne fotografie, które przekazują dramatyczny obraz tych wydarzeń. Sama 

nazwa książki wyeksponowana na okładce w formie „AD 242” zawiera szereg symboli: „Ad” 

w sensie „piekło” oraz „242” – ilość dni trwania obrony lotniska.  
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Rys 19. Grafiki – obrona donieckiego lotniska. 

Źródło: Fotografia książki - archiwum własne.  Grafika: Руины ДАП будут вечно символизировать 

героизм украинских киборгов и позор русской армии, https://oleg-

leusenko.livejournal.com/2138214.html (dostęp: 01.08.2020). 

 Po lewej: okładka książki „AD 242” eksponująca jeden z symboli walk o tzw. „DAP” (Doniecki 

Aeroport”) – wieża kontroli lotów. Po prawej grafika przedstawiająca wieżę kontroli lotów „DAP” 

wmontowana w symbol dłoni z wysuniętym środkowym palcem. Na plakacie podkreślono ilość dni 

trwania obrony (ok. 240), które zestawiono z obroną miast podczas ataku III Rzeszy na ZSRS – m.in. 

„Miasto Bohater Mińsk – 4 dni, Twierdza Brzeska Bohater – 9 dni, Miasto Bohater Odessa – 72 dni, 

Miasto Bohater Stalingrad – 200 dni, Miasto Bohater Moskwa – 202 dni.  

 Prócz wojny na Donbasie, ważnym choć mniej wyeksponowanym obecnie 

wątkiem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie jest aneksja Krymu. Sama operacja krymska, w 

obliczu wybuchu krwawej wojny na wschodzie kraju stała się niejako zapomniana. 

Problematyka ta nosi ponadto mniejszy potencjał, który można wykorzystać do budowy 

przekazów o waleczności ukraińskiej armii i społeczeństwa, gdyż działania Rosjan nie spotkały 

się ze skoordynowanym i zdeterminowanym oporem ukraińskiej armii. Przyczynami takiego 

obrotu spraw były m.in. aktywne działania znajdujących się na Krymie jednostek rosyjskich, 

które szybko okrążyły ukraińskie bazy, co wpłynęło na obniżenie morale. Czynnikiem 

negatywnym była ponadto niezdolność ośrodków decyzyjnych (władzy w Kijowie), która 

jeszcze nie okrzepła po przejęciu władzy po ucieczce W. Janukowycza, do szybkiej i 

zdecydowanej reakcji. Ukraińscy eksperci wskazują ponadto na wysoki poziom przesiąknięcia 

kadry dowódczej przez osoby współpracujące ze służbami rosyjskimi oraz na niskie morale 

części żołnierzy stacjonujących na Krymie. Zgodnie z informacjami, które pojawiły się po 2014 
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roku (m.in. dzięki opublikowaniu obszernych wywiadów z Pełniącym Obowiązki Prezydenta 

Oleksandrem Turczynowem – m.in. w okresie aneksji Krymu), poważna część żołnierzy 

stacjonujących na półwyspie nie była na tyle zdeterminowana, aby ryzykować utratę życia. 

Żołnierze nie byli ponadto gotowi do przełamania bariery psychologicznej wstrzymującej ich 

przed otwarciem ognia. Jak podkreśla w jednym z wywiadów O. Turczynow, poważnym 

problemem był brak zdeterminowania i morale szczególnie wśród żołnierzy pełniących służbę 

na bazie kontraktu, którzy częściowo wywodzili się z ludności lokalnej – ok. 80 procent składu 

SZ Ukrainy na Krymie. W tym samym wywiadzie O. Truczynow zaznaczył dramatyczny 

charakter wydarzeń ukazując dwa rodzaje postaw: „Wielu z krymskich dowódców prosiło o 

nadanie rozkazu dotyczącego wycofania wojska z obszaru półwyspu. Dowódcy odpowiadali, 

że większa część niż połowa żołnierzy to ludność miejscowa – oni nie są gotowi walczyć… 

Nie są gotowi nie tylko do walki w obronie jednostki wojskowej, ale nawet nie chcą tworzyć 

wrażenia, że mają zamiar jej bronić. (…) Ale byli również oficerowie-bohaterzy, prawdziwi 

bohaterzy – Mamczur, Woronczenko, Haduk i inni, którzy byli gotowi walczyć do końca. 

Warto zaznaczyć, że oni również rozumieli, że ich rodziny znajdują się na Krymie – w razie 

zaostrzenia sytuacji ich bliscy mogli stać się zakładnikami”440. Warto pamiętać, że żołnierze 

posiadający tam rodziny i własne domy obawiali się użyć broni przeciwko przeciwnikowi 

mającemu znaczną przewagę z obawy o późniejsze konsekwencje, jakie tego rodzaju decyzja 

przyniosłaby danemu żołnierzowi oraz jego rodzinie po pełnym zajęciu Krymu przez Rosjan. 

Poważnym ciosem była również szybka operacja sił rosyjskich, która przejawiła się 

zablokowaniem okrętów ukraińskiej Marynarki Wojennej. W efekcie zablokowania 

możliwości wypłynięcia z portów oraz przeprowadzenia lądowych blokad baz w których 

dyslokowani byli ukraińscy marynarze (w obliczu braku szybkiej decyzji dotyczącej 

wypłynięcia okrętów w morze), zasadnicze siły MW Ukrainy zostały przejęte przez Rosjan. 

Jedno z wydarzeń, związane z tym etapem operacji zostało silnie zmitologizowane. Rzecz 

dotyczy decyzji załogi trałowca MW Ukrainy „Czerkasy” o odrzuceniu warunków kapitulacji 

w obliczu okrążenia okrętu przez siły Federacji Rosyjskiej. Warto naszkicować tło wydarzeń. 

W marcu 2014 roku okręty stacjonujące w jednej z baz MW Ukrainy (zatoka Donuzław) zostały 

zablokowane w efekcie zatopienia przez Rosjan statków w cieśninie umożliwiającej 

wypłynięcie ze wskazanej zatoki. W efekcie zajęcia w dniu 24 marca 2014 okrętu Kostjantyn 

Olszański, Czerkasy pozostały jedynym okrętem w zatoce, który był kontrolowany przez MW 

Ukrainy. Marynarze Czerkas pomimo okrążenia i wysunięcia przez Rosjan ultimatum 

 
440Турчинов давав наказ стріляти в Криму, але військові його не послухали, 
https://lb.ua/news/2014/06/27/271213_turchinov_daval_prikaz_strelyat.html (dostęp: 01.08.2020). 
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zdecydowali się na dwie nieudane próby wyrwania się na otwarte morze. Ukraiński statek 

został, jednakże uszkodzony i został zmuszony do prowadzenia obrony w pełnym okrążeniu. 

W dniu 25 marca 2014 po dalszym odrzuceniu przez Ukraińców ultimatum, okręt został zajęty 

przez Rosjan w efekcie dwugodzinnej walki (Rosjanie zdesantowali się nocą na okręt przy 

użyciu dwóch helikopterów Mi 35). Historia nieugiętej załogi, która kontynuowała walkę 

pomimo beznadziejnej sytuacji stała się m.in. tematem dla filmu pełnometrażowego, który 

ukazał nie tylko przebieg wydarzeń, ale również panującą na okręcie atmosferę. Jak głosi jeden 

z komentarzy dotyczących filmu, który został wyemitowany w materiale telewizyjnym 

poświęconym „Czerkasom”: „Autorzy filmu starali się dokładnie oddać nastrój jaki panował 

wówczas na półwyspie, (red. wspominając) jak oficerowie (red. ukraińscy) agitowali do 

wstrzymania się od walki z bratnim narodem, a Rosjanie oferowali czterokrotnie wyższe 

wynagrodzenie oraz jak część marynarzy złamała swoją wojskową przysięgę. Na tle masowej 

zdrady, przykład marynarzy, którzy nie przeszli na stronę okupanta jest szczególnie ważny. W 

filmie ukazano również wewnętrzny konflikt pomiędzy wojskowymi, którzy jeszcze 

doniedawna razem z żołnierzami Floty Czarnomorskiej (MW FR) brali udział w konkursach 

wojskowych, a dziś stali się wrogami”. Warto wspomnieć, iż reżyser i scenarzyści pracowali w 

oparciu o materiały archiwalne, a także wspierając się o konsultacje z uczestnikami wydarzeń 

– m.in. dowódcą okrętu Czerkasy, Jurijem Fedaszem441. W kontraście do wcześniej 

wskazanych periodów wojny, problematyka aneksji Krymu wiąże się z koniecznością 

zmierzenia się z trudnymi i zupełnie niechwalebnymi faktami. Historia okrętu Czerkasy stała 

się, jak może się wydawać, udaną formą „przetrawienia” problematyki zdrady i bierności 

poważnej części żołnierzy SZ Ukrainy w obliczu ataku wroga. Wskazany film stał się 

przykładem tego jak można wykorzystać bardzo delikatny i problematyczny aspekt 

współczesnej historii do ukazania postaw chwalebnych i godnych napiętnowania. W filmie 

wyraźnie nakreślone zostają postacie oraz cechy (odwaga, gotowość do ofiary na ołtarzu 

ojczyzny, braterstwo, poświęcenie dla sprawy), które przyszłe pokolenia Ukraińców powinny 

naśladować oraz te, które współczesny Ukrainiec powinien zdecydowanie odrzucić 

(tchórzostwo, konformizm, obojętność na los ojczyzny, egoizm). Przywołane wcześniej 

wydarzenia także zostały wykorzystane do dosadnego wyeksponowania oczekiwanych i 

nieoczekiwanych przez państwo postaw. Zarówno w filmach, książkach, czy nawet komiksach 

dotyczących obrony „DAP” oraz innych etapów Operacji Antyterrorystycznej, wspominano o 

antybohaterach, którym nie wystarczyło hartu ducha lub poddali się marazmowi/obojętności 

 
441Фільм "Черкаси" про останній український корабель у Криму, 
https://www.youtube.com/watch?v=VT7Qqbdg0v0 (dostęp: 01.08.2020). 
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wybierając łatwiejszą drogę – zaakceptowanie nowego ładu politycznego (nieme poparcie dla 

tzw. sił separatystycznych). Budowa obrazu wydarzeń związanych z problematyką aneksji 

Krymu różni się pod wieloma względami od sposobu opowiadania o wydarzeniach związanych 

z wojną na Donbasie. W obu przypadkach kreowane są postacie i cechy godne naśladowania 

oraz potępienia. Budowanie przekazów dotyczących aneksji półwyspu wiąże się jednak z 

mocniejszym wyeksponowaniem pojedynczych przykładów bohaterstwa (wzmocnienie 

indywidualnego charakteru podejmowanej decyzji – koncentracja na kluczowej roli 

zdeterminowanej jednostki) przy równorzędnym ukazaniu prawdy o powszechnej zdradzie, 

którą przejawili zarówno oficerowie jak i żołnierze, ale również elity polityczne, które 

akceptowały działania wroga służące osłabieniu pozycji Ukrainy na omawianym obszarze.  

 Oprócz wskazanych wydarzeń, których obraz, najmocniej przeniknął do 

kolektywnej pamięci (kadry z filmów i materiałów archiwalnych, fotografie, wspomnienia, 

teksty pieśni), dla wielu Ukraińców symbolami tej wojny stały się również walki o miejscowość 

Szyrokine, czy bitwa o Sawur-Mochyłę442. Pierwsza z bitew odnosi się do walk o miejscowość 

znajdującą się nad brzegiem Morza Azowskiego. Walki o nią toczyły się od sierpnia 2014 - do 

dziś stanowi ona miasto frontowe. Miejscowość ta, która przed wojną była nadmorskim 

kurortem, w efekcie walk została poważnie zniszczona. Kadry ukazujące zniszczone budynki 

nadmorskiego miasta oraz ufortyfikowane plaże stały się jednym z symboli wojny. Miasto, ze 

względu na swoje militarne znaczenie (punkt broniący przed potencjalną rosyjską ofensywą 

jednego z ważniejszych miast regionu – Mariupola) było wielokrotnie szturmowane przez siły 

przeciwnika oraz zawzięcie bronione zarówno przez regularne oddziały SZ Ukrainy jak i 

bataliony ochotnicze (m.in. „Azow”, „Chortycia” „Ochotniczy Ukraiński Korpus Prawego 

Sektora” czy zgrupowanie ochotników z Gruzji). W efekcie ostrzału artyleryjskiego oraz 

konieczności przystosowania miasta do obrony, całkowicie zmieniło ono swój wygląd 

nabierając cech „fortecy”. Kadry ukazujące zniszczone Szyrokino stały się symbolem wojny i 

zniszczenia, które przyniósł ze sobą „rosyjski mir”. Tego rodzaju określenia padają m.in. w 

ukraińskiej przestrzeni medialnej wskazując na źródło cierpienia narodu ukraińskiego, co 

eksponowane jest w kontrze do przekazów źródeł rosyjskich. Zgodnie z przekazem rosyjskich 

ośrodków medialnych częstokroć wykorzystywanych do prowadzenia operacji 

dezinformacyjnych, za wybuch wojny i wszystkie obecne nieszczęścia mieszkańców kraju 

odpowiadać ma Zachód, który sprowokował Majdan i wywołał „wojnę domową”. Strona 

 
442 Вони були іншими: шість символів війни на Донбасі, https://www.radiosvoboda.org/a/29539906.html 
(dostęp: 01.08.2020). 
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ukraińska, w celu neutralizowania rosyjskich przekazów koncentruje się na podkreślaniu 

odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej za wybuch wojny – „rosyjski mir” utożsamiany jest 

zatem z neoimperialną polityką Rosji, która przejawia się poprzez dążenie do rozszerzenia 

strefy wpływu Kremla bez względu na śmierć ludności cywilnej zamieszkującej obszar, którym 

zainteresowane pozostają rosyjskie ośrodki decyzyjne. 

  

Rys. 25. Album – Wschód Ukrainy.  

Źródło: Muravskyi Dmytro, War it is! Trough volunteer’s eyes, Kyiv 2017, s.214 

Fotografia po lewej przedstawia plażę w m. Szyrokino. Zdjęcie wykonane w roku 2017, przedstawia 

blaszany parawan z widocznymi dziurami po pociskach oraz rozlokowaną na brzegu morza 

infrastrukturę mającą utrudnić operację desantową z udziałem maszyn bojowych (brzeg plaży jest 

ponadto zaminowany). Po prawej stronie album książkowy w wersji anglojęzycznej „War it is!”, który 

zawiera fotografie (w tym tą, która została umieszczona po lewej) wykonane przez fotografa wojennego 

pracującego dla Ministerstwa Obrony Ukrainy – Dmytra Murawskiego. Sam album zawiera 

poruszające zdjęcia z okresu 2014-2017 (rozpoczynając od Rewolucji Godności poprzez wojnę na 

Dobnasie). Album został wydany w wersjach ukraińskojęzycznej i anglojęzycznej. Pełni on m.in. rolę 

materiału, który rozdawany jest na zagranicznych wystawach fotografii D. Murawskiego, które służą 

przypomnieniu Zachodnim społeczeństwom o walce, jaką Ukraińcy toczą w XXI wieku w obronie 

swojego państwa. Album dostępny jest również na Ukrainie. Podobnie jak inne albumy zawierające 

fotografie z wojny i wspomnienia uczestników walk pełni on rolę materiału gruntującego w społecznej 

pamięci świadomość toczącej się wojny i konieczność ciągłej mobilizacji do obrony swojej wolności.  

 Kolejnym z symboli, który głęboko zakorzenił się w społecznej świadomości 

Ukraińców, a związany jest z wojną na Donbasie dotyczy walk o Sawur-Mohyłę. Określenie to 

dotyczy wzgórza znajdującego się tuż przy granicy ukraińsko-rosyjskiej (dziś obszar 
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okupowanego obwodu donieckiego). Wzgórze to posiada strategiczne znaczenie – zajęcie go 

oznacza kontrolę rozległego obszaru pomiędzy granicą ukraińsko-rosyjską, a pograniczem 

obwodu donieckiego i ługańskiego. Walki o wzgórze przybrały w 2014 roku wyjątkowo zażarty 

charakter. Wzgórze zostało wielokrotnie ostrzelane przez artylerię obu sił – pozycja była 

zajmowana przez obie strony konfliktu. W efekcie szturmowania wzgórza przez tzw. siły 

prorosyjskie oraz w efekcie ostrzału artyleryjskiego zginęło nie mniej jak 30 żołnierzy SZ 

Ukrainy443. Walki o Sawur-Mohyłę posiadają wyraźny ładunek symboliczny. Po pierwsze, 

sama Sawur-Mohyła jest de facto kurhanem, który nie tylko wpisuje się w kontekst ukraińskiej 

mitologii (pochodzenie Ukraińców od Scytów), ale również związany jest z epoką kozacką. 

Wspomniany kurhan opisywany jest niejednokrotnie w dumach kozackich oraz w ukraińskich 

poematach historycznych – m.in. w „Ucieczce Trzech Braci z Azowa”. We wspomnianym 

eposie, który stał się m.in. natchnieniem dla filmów i współczesnych pieśni, wspomniane 

wzgórze staje się miejscem śmierci najmłodszego z braci (kozaków) uciekających z tatarskiej 

niewoli. W poemacie, Sawur-Mohyła zostaje ukazana jest jako miejsce swobody, punkt do 

którego (w sensie symbolicznym) dąży kozacka dusza. W dumach kozackich miejsce to 

opisywane jest ponadto jako legendarny kurhan, w którym pochowano Stanisława 

Morozowickiego, znanego jako Morozenko. Postać ta bezpośrednio związana jest z bitwą pod 

Zbarażem (dowódca oddziału kozackiego, szlachcic – wcześniej dowódca oddziału wojsk 

rejestrowych), gdzie miał zginąć w 1649 roku. W efekcie ewolucji pamięci o tym bohaterze i 

umiejscowieniu jej w kontekście walki klasowych lub wyzwoleńczych (z polską szlachtą), S. 

Morozowicki stał się natchnieniem dla pieśni pt. „Oj Morozie Morozeńku”. W ramach tworu, 

który opowiada o zmaganiach zbrojnych mających służyć zrzuceniu jarzma niewoli, który 

nałożyła na ukraińskich chłopów polska szlachta, pochówek bohatera umiejscowiony zostaje 

na kurhanie Sawur-Mohyła. Z tego punktu ma on spoglądać na cały, zatopiony w nieszczęściu 

kraj – „Serce żywcem wzięli. Wzięli jego postawili na Sawur Mohyłę: Patrz teraz Morozeńku 

na swoją krainę (Ukrainę)”444. Oprócz odniesień mitologicznych i symbolicznych dotyczących 

doby „starożytnej” i kozackiej, Sawur-Mohyla posiada silny związek z okresem II wojny 

światowej. W mitologii sowieckiej Sawur-Mohyła pełniła symbol związany z okresem 

odzyskiwania przez Armię Czerwoną ziem zajętych przez Wehrmacht. Wspomniane wzgórze 

odegrało istotną rolę w 1943 roku, kiedy to rozlokowany na nim i wokół niego punkt obrony 

 
443Шара Анатолій, Битва за Савур-Могилу. Хроніка подій, https://tyzhden.ua/Society/153886 (dostęp: 
01.08.2020) 
444Ой Морозе, Морозенку (Історичні пісні), https://ukrclassic.com.ua/katalog/usna-narodna-tvorchist-ta-
davnya-ukrajinska-literatura/1250-oj-moroze-morozenku-istorichni-pisni (dostęp: 01.08.2020). 
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Wehrmachtu został odbity przez Armię Czerwoną przy ogromnych stratach własnych. Po 

wojnie na szczycie wzgórza wzniesiono potężny monument upamiętniający żołnierzy Armii 

Czerwonej poległych w walce o „wyzwolenie Donbasu”. Historia wspomnianego monumentu 

wiąże się nierozerwalnie z walkami z roku 2014. W związku z prowadzonym ostrzałem 

wzgórza w trakcie konfliktu na Donbasie, pomnik został poważnie uszkodzony, aż ostatecznie 

runął 21.08.2014 roku. Kadry ukazujące rozbity pomnik na tle wzgórza przeoranego przez 

pociski artyleryjskie stał się kolejnym symbolem tej wojny. Na fali analogii pomiędzy walkami 

z agresorem w roku 2014 i wojną pomiędzy ZSRS, a III Rzeszą wybudowano pewnego rodzaju 

symboliczny most łączący ukraińskich żołnierzy z bohaterami II wojny światowej, którzy 

podobnie jak współcześni żołnierze ukraińscy poświęcili swoje życie i zdrowie w walce z 

siłami „zła” (posłużono się w tym celu narracjami z okresu sowieckiego). Warto w tym miejscu 

również podkreślić, iż operacja mająca na celu utrzymanie Sawur-Mohyły jest przez SZ 

Ukrainy wiązana z przykładem otwartego zaangażowania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. 

Problematyka ta dotyczy bezpośredniego użycia przez SZ FR artylerii, która prowadziła ostrzał 

z terytorium Fed. Rosyjskiej. Zgodnie z opublikowanymi przez stronę ukraińską informacjami, 

wysoce prawdopodobnym jest, iż ostrzał Sawur-Mohyły został wykorzystany przez Rosjan do 

egzaminowania kursantów Kołomeńskiej Wyższej Dowódczej Uczelni Artyleryjskiej (zgodnie 

ze słowami ówczesnego doradcy Ministra Obrony Ukrainy, Oleksandra Daniliuka)445.  

 
445Російські курсанти складали іспит, обстрілюючи Савур-Могилу, - Міноборони, 
https://espreso.tv/news/2014/10/09/rosiyski_kursanty_skladaly_ispyt__obstrilyuyuchy_savur_mohylu____mi
noborony, (dostęp: 01.09.2020) 
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Rys. 26. Komiks. 

Źródło: Звитяга. Савур-Могила №1, https://cosmic.com.ua/zvityaga_savur-mogila_1/ (dostęp: 

01.09.2020). 

Po lewej stronie okładka komiksu „Zwytiaha, Sawur-Mohyła”. Mitologizacja bitwy została 

przeprowadzona m.in. poprzez umiejscowienie jej w kulturze popularnej – np. poprzez komiksy. 

Podobnie jak problematyka obrony „DAP”, walki o Sawur-Mohyłę stały się obiektem, który został 

wykorzystany do formowania umysłów młodzieży w duchu patriotyzmu. We wskazanym komiksie 

wydarzenie zostało umiejscowione w szerokim kontekście walki kozaków z Tatarami i Turkami o obszar 

ziem nadczarnomorskich (Przyazowie). 

 Wskazane powyżej wydarzenia powiązane z agresją Federacji Rosyjskiej 

przeciwko państwu ukraińskiemu stały się punktami zwrotnymi, które w nieodwracalny sposób 

wpłynęły na kolektywny odbiór pojęć takich jak „ukraińskości”, „patriotyzm”, „zdrada”, 

„poświęcenie” wykopując poważny mór dzielący „swoich” od „obcych”. Wskazane 

wydarzenia stały się ponadto trwałym elementem współczesnej ukraińskiej tożsamości. 

Konflikt zbrojny oraz najkrwawsze jego momenty, stały się ponadto ogniwem polityki 

historycznej oraz tożsamościowej prowadzonej zarówno przez administrację prezydenta P. 

Poroszenki jak i W. Zełenskiego. W efekcie prowadzenia działań zbrojnych, polityka 

tożsamościowa i historyczna (które w warunkach ukraińskich ściśle się przenikały) nabrały 

charakteru militarystycznego. Wskazany powyżej proces stanowił ponadto formę 

przekształcenia ważnych dla wspólnoty narodowej wydarzeń w czynnik mogący wpłynąć na 
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stan spójności społecznej. Popularyzowany emocjonalny obraz wydarzeń związanych z wojną 

obronną stał się jednym z czynników integrujących ze sobą różne warstwy społeczne, a także 

mieszkańców różnych regionów kraju. Narracje dotyczące zarówno obrony „DAP” jak i innych 

wymienionych miejsc, eksponowały m.in. kwestię udziału w walkach mieszkańców wszystkich 

obszarów kraju – od Zakarpacia po Donbas. Przekazy budowane wokół problematyki wojny 

obronnej w znacznym stopniu wpływały również na nakreślenie wyraźnej granicy pomiędzy 

„my”, a „oni”. Idąc za R. Jenkinsem, dostrzeganie różnic i podobieństw stanowi ważny element 

budowania tożsamości społecznej. Świadomość przynależności do danej wspólnoty ma 

wynikać m.in. z wyraźnego odczucia różnic i podobieństw pomiędzy „nami”, a „nimi” 

(„swoimi” i „obcymi”)446. Choć w warunkach wojny hybrydowej, nie zawsze jesteśmy w stanie 

określić w jasny sposób, kto jest „wrogiem”, w przypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej, Kijów 

(uwzględniając zróżnicowanie narodowościowe państwa) nie skoncentrował się na ukazaniu 

go jako przedstawiciela grupy narodowościowej (Rosjanie), lecz na zaznaczeniu wspólnoty 

ideologicznej (wróg – „watnik”, wyznawca idei „rosyjskiego mira”). Strona ukraińska 

(zarówno aparat administracji P. Poroszenki jak i W. Zełenskiego) wyraźnie podkreślała, że 

wrogiem nie są Rosjanie, lecz Kreml (władza Fed. Rosyjskiej) i jego zagorzali zwolennicy – 

osoby identyfikujące się z imperialną ideą „rosyjskiego mira”. Zasadniczymi cechami 

różniącymi „swoich” od „obcych” stały się miłość do wolności (kontrastowane z akceptacją 

dla dyktatury), ochrona ludzkiego życia (kontrastowane z aktami barbarzyństwa realizowanymi 

przez struktury okupacyjne na ludności cywilnej), akceptacja dla różnych kultur i swobód 

obywatelskich (co kontrastowano z prześladowaniem tatarskich i ukraińskich aktywistów przez 

stronę rosyjską), odrzucenie sowieckiego trybu życia (podkreślanie różnic w mentalności 

człowieka sowieckiego – zwolennika „rosyjskiego mira”, z mentalnością ukraińską – 

zachodnią/europejską, m.in. kontrast pomiędzy kolektywizmem, a indywidualnością). 

Uświadamianie obywatelom Ukrainy różnicy pomiędzy nimi (kulturą i mentalnością 

ukraińską), a Rosjanami (akcentując daną grupę przejawiającą „wielkoruską”, „imperialną”, 

„zaborczą” mentalność) stanowiło ważny element dostrzegania przez Ukraińców różnicy 

pomiędzy ukraińską wspólnotą narodową, a narodem rosyjskim. Uświadomienie sobie tej 

różnicy stanowiło czynnik wpływający na proces identyfikowania się jako jednej wspólnoty 

narodowej.   

 W trakcie kadencji P. Poroszenki dostrzeżono potrzebę formowania przekazów 

służących budowie silnego i zjednoczonego społeczeństwa, zarówno w oparciu o społeczność 

 
446Richard, Social Identity, dz. cyt. s.10-18. 
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cywilną, jak i wojskową. W okresie prezydentury P. Poroszenki zdecydowano się na 

rozpoczęcie procesu tworzenia skonsolidowanej ideologii historycznej dla ukraińskiej armii. 

Wpisywała się ona w kontekst działań prowadzonych na kierunku cywilnym, jednakże jej 

dokładne przejawy uwzględniały charakter służby wojskowej (odnosiły się m.in. do 

nazewnictwa jednostek czy symboliki mundurów). W ramach wyboru odpowiednich narracji 

doszło, jednak do poważnych starć pomiędzy tzw. środowiskami galicyjskimi (zachodnio-

ukraińskimi), a środowiskami z pozostałej części kraju. Postulaty lobbowane przez środowiska 

zachodnie nie zawsze były akceptowane przez ekspertów i doradców politycznych znających 

specyfikę wschodu i południa kraju. Dostrzegana była tendencja dotycząca prób nadania 

dominującej roli (w ogólnokrajowym dyskursie) zachodnio-ukraińskiemu, galicyjskiemu 

podejściu do oceny wydarzeń historycznych (szczególnie odnoszących się do XX wieku). Jedną 

z postaci, która stała się symbolem aktywności środowisk „galicyjskich” dotyczących prób 

zdominowania polityki historycznej kraju przez zachodnio-ukraiński sposób interpretowania 

wydarzeń z XX wiecznej historii Ukrainy, był szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej 

z okresu kadencji P. Poroszenki – Wołodymyr Wiatrowycz. Postać ta, uważana w Polsce za 

kontrowersyjną, kojarzona jest w naszym kraju przede wszystkim z działaniami 

interpretowanymi jako heroizacja S. Bandery, UPA czy „bezpodstawna” krytyka okresu 20-

lecia międzywojennego (W. Wiatrowycz niejednokrotnie jest określany mianem „apologety 

OUN-UPA”447). Koncentracja działań Ukraińskiego IPN na historii XX wieku przy 

wyjątkowym akcentowaniu kluczowej roli zachodnio-ukraińskich ruchów narodowo-

wyzwoleńczych dla rozwoju ukraińskiego państwa, przejawiała się m.in. poprzez wypowiedzi 

W. Wiatrowycza oraz wystąpienia publiczne czy telewizyjne, w których podkreślał on m.in. 

bohaterstwo żołnierzy UPA okazywane w trakcie walk z Armią Czerwoną. Kontrowersyjność 

tez W. Wiatrowycza oraz zgoda ośrodków decyzyjnych na popularyzowanie tego rodzaju 

poglądów powodowała, iż W. Wiatrowycz stał się postacią wyjątkowo medialną. Warto w tym 

miejscu zaznaczyć, że do czasu zajęcia stanowiska kierownika UIPN przez W. Wiatrowycza 

poważna część Ukraińców nie zdawała sobie sprawy z funkcjonowania takiego organu. 

Wyjątkowa częstotliwość obecności medialnej tej postaci przysłużyła się reklamie instytucji 

oraz budowie wizerunku samego W. Wiatrowycza. Zgodnie z linią polityczną administracji P. 

Poroszenka, „galicyjska” wizja historii XX wieku (traktowanie UPA jako siły absolutnie 

pozytywnej, kluczowej dla rozwoju nowożytnego narodu ukraińskiego) stanowiła ważny 

 
447 Zygiel Adam, Wiatrowycz nie jest już szefem ukraińskiego IPN. Uważano go za apologetę OUN-UPA, 
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-wiatrowycz-nie-jest-juz-szefem-ukrainskiego-ipn-uwazano-go-
z,nId,3210122 (dostęp: 01.09.2020). 
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czynnik, który jak wydawało ukraińskim decydentom, nadawał się do wykorzystania w ramach 

kreowania współczesnej tożsamości narodowej, zgodnie z potrzebami państwa toczącego 

wojnę obronną. Historia UPA, stała się pewnego rodzaju bazą dla tworzonej narracji 

historycznej, która miała stanowić łącznik pomiędzy bieżącą sytuacją polityczna, a historią 

państwa ukraińskiego. Zgodnie z tym założeniem, period walk narodowo-wyzwoleńczych z 

okresu lat czterdziestych i pięćdziesiątych (okres działalności ukraińskiego podziemia – m.in. 

S. Bandery - w latach 30-tych nie miał już takiego znaczenia) stał się żywym przykładem walki 

zbrojnej podjętej przez naród ukraiński przeciwko agresji ze strony ZSRS (Rosji sowieckiej). 

Czas współczesnych walk prowadzonych przeciwko Federacji Rosyjskiej (w celu obrony 

własnej państwowości) zaczęto w sposób wysublimowany porównywać z okresem walk 

powstańczych lat 40 i 50 XX wieku. Tego rodzaju krok z perspektywy Kijowa wydawał się 

konieczny, aby rozpocząć „rewolucję” dotyczącą sposobu reinterpretowania historii XX wieku. 

W oparciu o tematykę UPA rozpoczęto popularyzację narracji uderzających w 

rosyjską/sowiecką wizję historii, zgodnie z którą historia współczesnego państwa ukraińskiego 

zaczynała się po roku 1921 – Ukraina jako państwo utworzone przez władze komunistyczne 

(niejako prezent od komunistów rosyjskich dla narodu ukraińskiego). Ukraińska narracja 

wspierana przez środowisko P. Poroszenki, budowana m.in. w oparciu o wyidealizowaną 

historię UPA ugruntowywała historię nowoczesnego państwa ukraińskiego jako kraju, który 

powstał w wyniku czynu zbrojnego, nie zaś „podarunku” od „starszego brata”. Co więcej, 

omawiana narracja gwałtownie zrywała z mitem „starszego brata” oraz „przyjaźni narodów 

słowiańskich”, gdyż przedstawiała wizję Rosji, która zarówno w przeszłości jak i dziś 

podejmuje maksymalne starania, aby zniszczyć ukraińską państwowość podporządkowując 

sobie Ukraińców (tworząc z kraju formę rosyjskiej kolonii). Historia UPA (walka zbrojna, czas 

radykalnych decyzji) stanowiła zatem łącznik, pomiędzy współczesnym wyjątkowo trudnym 

okresem wojny, a równie krwawą i trudną historią tworzenia się współczesnego ukraińskiego 

państwa i narodu. Koncentrowanie się przez instytucji państwowe na tym okresie historycznym 

wywoływało, jednakże sprzeciw, a przynajmniej niezadowolenie części grup społecznych. 

Działanie to stanowiło przykład nadania uprzywilejowanej pozycji tzw. „zachodniej-

galicyjskiej” narracji historycznej, która stoi niejako w sprzeczności z narracją „wschodnią-

postsowiecką”. Otwarte opowiedzenie się Kijowa po tej stronie sporu nie wpłynęło korzystnie 

na odbiór centrum przez część mieszkańców regionów wschodnich i południowych (uczucie 

marginalizacji – wykluczenia/wyrzucenia poza margines ogólnonarodowej narracji 

historycznej). Warto w tym miejscu podkreślić, że historia UPA nierozłącznie wiąże się z 

okresem tworzenia Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL) – okres wojny polsko-
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ukraińskiej 1918 roku oraz z czasem budowy Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL). W 

ukraińskiej historiografii odnoszącej się do działań ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego lat 

30-tych i 40-tych podkreśla się fakt wychowywania się działaczy takich jak S. Bandera w 

bezpośrednim otoczeniu ludzi, którzy brali udział w zmaganiach z okresu wojny polsko-

ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej. Dorastanie w atmosferze przegranej wojny narodowo-

wyzwoleńczej miało wpływać na rozwój radykalnych postaw oraz żądania zemsty/gotowości 

do nowej wojny, która miała przynieść Ukrainie niepodległość. W obliczu trwania na Ukrainie 

konfliktu zbrojnego, dla wielu decydentów oczywistym stało się to, że należy eksponować 

okres walk UPA odnoszący się bezpośrednio do czasu zajęcia obszarów ukraińskich przez 

Armię Czerwoną (przełom lat 40-tych i 50-tych). Pomimo prób omijania problematyki 

trudnych wątków w relacjach polsko-ukraińskich dotyczących historii UPA, kwestie te co 

pewien czas dawały o sobie znać – periodycznie dominowały w debacie politycznej dotyczącej 

współczesnych relacji polsko-ukraińskich. Czarne karty z historii UPA nie mogły jednak 

stanowić obiektu zainteresowania UIPN, gdyż kluczowym zadaniem politycznym tej 

organizacji pozostawała budowa absolutnie pozytywnego obrazu żołnierzy UPA, którzy coraz 

częściej stawali się „protoplastami współczesnego ukraińskiego żołnierza”. Działania UIPN na 

tym kierunku niejednokrotnie wzbudzały poważne zainteresowanie polskich polityków oraz 

dziennikarzy. Kwestia linii polityki historycznej Ukrainy bardzo szybko stała się obiektem 

zainteresowania polskiej opinii publicznej. Wyjątkowo szybko stała się również obiektem 

wykorzystywanym w ramach działań dezinformacyjnych i propagandowych strony rosyjskiej 

– motyw „banderyzacji” ukraińskiego życia społeczno-politycznego stał się ważnym ogniwem 

wojny informacyjnej, która miała na celu zaszkodzenie dobrosąsiedzkim relacjom polsko-

ukraińskim. Warto pamiętać, że koncentracja strony ukraińskiej w trakcie kadencji P. 

Poroszenki na rozwoju polityki historycznej i tożsamościowej w oparciu o „galicyjską” 

interpretację historii UPA związana była z działaniami służącymi podjęciu szerokich 

aktywności z zakresu reinterpretacji (desowietyzacji) historii państwa. W obliczu militaryzacji 

życia społeczno-politycznego, czego wymagał wysiłek obronny kraju, tego rodzaju działania 

uznano za konieczne dla formowania młodych obywateli w duchu gotowości do podjęcia walki 

zbrojnej w obronie kraju. Działania te wiązały się ponadto z próbą dekonstrukcji w 

społeczeństwie ukraińskim, obrazu historii ugruntowywanego w okresie sowieckim – wizja 

wiecznej przyjaźni ukraińsko-rosyjskiej. Żywa obecność tego rodzaju przekonań stanowiła 

zagrożenie dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa stanowiąc jedną z „cienkich strun” na 

których grała strona rosyjska poprzez prowadzone operacje informacyjno-psychologiczne.  
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 Aktywność W. Wiatrowycza oraz innych decydentów odnosząca się do 

lobbowania „galicyjskiej” wizji historii spotykała się z niemym sprzeciwem poważnej części 

kijowskich ekspertów oraz osób ze świata polityki (nawet z frakcji P. Poroszenki). 

Koncentrowanie się na kwestii kreowania polityki historycznej oraz linii ideologicznej dla Sił 

Zbrojnych Ukrainy w oparciu o problematykę UPA niejednokrotnie oceniane było przez 

kijowskich doradców politycznych jako działanie niezrozumiałe dla większości ukraińskiego 

społeczeństwa oraz działanie szkodzące partnerskim relacjom polsko-ukraińskim. W trakcie 

kadencji P. Poroszenki aktywność W. Wiatrowycza posiadała wyraźną akceptację najwyższego 

kierownictwa państwa. Medialna obecność szefa UIPN oraz zorientowanie polityki 

historycznej państwa na omawiany tor spowodowała, iż publiczna krytyka wobec działań czy 

wypowiedzi W. Wiatrowycza mogła ściągnąć na danego polityka lub eksperta oskarżenia o 

„zbyt słabą postawę propaństwową”. Należy przez to rozumieć, iż publiczna krytyka wobec 

szefa UIPN mogła zostać zinterpretowana jako krytyka polityki historycznej państwa, która w 

populistycznym rozumieniu przejawiała się poprzez wzmacnianie patriotycznego wychowania 

i edukacji historycznej wspartej na duchu walki o narodowe wyzwolenie spod rosyjskiej 

okupacji. Otwarte negowanie „dobra” płynącego z czerpania z tradycji UPA (np. stawiania S. 

Bandery czy R. Szuchewycza za wzór oddania dla państwa) narażałaby danego doradcę na 

oskarżenia o brak patriotyzmu, lub „zdradę narodowych ideałów”. Wskazany czynnik 

odgrywał bardzo istotną rolę szczególnie w obliczu wzrastających napięć na tle historycznym 

na linii Warszawa-Kijów w okresie 2017-2018. Z powodu zaistniałej sytuacji, w obliczu bycia 

„zakładnikiem” patriotyczno-nacjonalistycznej narracji politycznej, szereg ukraińskich 

polityków i ekspertów nie mogła publicznie deklarować bardziej umiarkowanych postaw, lecz 

powielała relatywnie ostre narracje, które niejako swoimi wypowiedziami wyznaczał W. 

Wiatrowycz (m.in. wypowiedź dotycząca „nowego pokolenia polskich szowinistów” – sprawa 

zburzenia ukraińskiego pomnika na cmentarzu w podprzemyskim Monasterzu448). Warto w tym 

miejscu podkreślić, że działania W. Wiatrowycza nie należy oceniać wyłącznie z perspektywy 

aktywności propaństwowej czy historycznej, lecz jako działań służące budowie swojej pozycji 

politycznej. Dzięki radykalnym tezom postać ta zapewniła sobie zdobycie mandatu do Rady 

Najwyższej Ukrainy (z ramienia frakcji P. Poroszenki – „Europejska Solidarność”) po przejęciu 

władzy przez partię Wołodymyra Zełenskiego – „Sługa narodu”. Działania W. Wiatrowycza 

nie spotkały się jednak z powszechną akceptacją narodu ukraińskiego o czym może świadczyć 

 
448 „Безкарність підбадьорює», – реакція на знищення пам’ятника воїнам УПА в Польщі”, 
http://www.polukr.net/uk/blog/2017/04/bezkarnist-pidbadoryuye-reakciya-na-znishhennya-pam-yatnika-
voyinam-upa-v-polshhi/ (dostęp: 01.09.2020). 
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słaby wynik wyborczy W. Wiatrowycza, który do Rady Najwyższej dostał się wyłącznie dzięki 

grze partyjnej – znajdował się on na drugiej pozycji na liście osób, które miały zastąpić 

deputowaną (Irynę Łucenko), która dostała się do Rady Najwyższej z tego samego okręgu w 

wyniku głosowania, a która zrzekła się funkcji deputowanego. Pierwszy kandydat (zgodnie z 

wynikiem wyborów w danym okręgu), który miał zastąpić I. Łucenko, (Natalia Bojko) z bliżej 

nieokreślonych przyczyn również zrezygnowała. W ten sposób do Rady Najwyższej dostał się 

W. Wiatrowycz znany społeczeństwu przede wszystkim z walki o „patriotyczno-

nacjonalistyczną prawdę historyczną”. Wydarzenia związane z najnowszą karierą polityczną 

W. Wiatrowycza oraz poważna przegrana P. Poroszenki w wyborach na stanowisko prezydenta 

(2019 rok), świadczą o nieprzekonaniu zasadniczej części społeczeństwa do trzech filarów jego 

polityki, w oparciu o które miało się rozwijać państwo ukraińskie – tj. „armia, język i wiara”. 

Te trzy frazy nierozłącznie splecione były z linią polityczną, która przejawiała się poprzez 

pozycjonowanie prezydenta na osobę dbającą o armię, wspierającego pozycję języka 

ukraińskiego (oraz silnie akcentującego swoje działania na potrzebie reinterpretacji historii XX 

wieku), a także dbającego o wyrwanie Ukraińców spod wpływu patriarchatu moskiewskiego. 

 Linia polityki historycznej wyznaczana przez W. Wiatrowycza wywoływała 

kontrowersje nie tylko wśród kijowskich ekspertów, części polskiej elity politycznej i opinii 

publicznej, ale również części mieszkańców Ukrainy – szczególnie południowej i wschodniej. 

Nastawienie regionów państwa ukraińskiego do kierunku polityki historycznej Kijowa 

prowadzonej podczas kadencji P. Poroszenki odzwierciedlają wyniki badania socjologicznego 

przeprowadzonego na przełomie września i październiku 2018 roku (2000 respondentów). 

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez grupę „Rejtinh”, 45% osób objętych 

badaniem popiera „pomysł nadania członkom OUN-UPA statusu uczestnika walk o 

niepodległość Ukrainy” (w roku 2010  – 20%, w roku 2012 – 27%, w roku 2013 – 27%, w 

czerwcu 2014 roku – 30%, w 2015 roku 41%, 2017 – 49%). Szczegółowe dane uzyskane w 

wyniku działań grupy „Rejtinh” wskazują, iż w październiku 2018 roku najwięcej zwolenników 

uznania członków OUN-UPA za weteranów walk o niepodległość znajduje się na zachodzie 

kraj – 71% (odsetek przeciwników – 12%). W centrum kraju zwolenników tego pomysłu miało 

znajdować się 45% (odsetek przeciwników – 29%). Najmniej zwolenników danej idei 

znajdowało się na południu (poziom poparcia – 30%, odsetek przeciwników 46%) i wschodzie 

kraju (poziom poparcia – 26%, odsetek przeciwników – 52%). Podobną prawidłowość 

(dotyczącą preferencji regionalnych) wykazały odpowiedzi respondentów na pytania 

odnoszące się do odpowiedzi na pytanie – „czy zgadza się Pan/Pani z tezą, że podczas II wojny 
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światowej żołnierze OUN-UPA bronili swojej ojczyzny”. Twierdząco odpowiedział 

następujący odsetek respondentów: 75% (zachód), 50% (centrum), 38% (południe), 35% 

(wschód). Nieco inną prawidłowość dostrzegamy przy odpowiedzi na analogiczne pytanie 

odnoszące się do żołnierzy Armii Czerwonej - „czy zgadza się Pan/Pani z tezą, że podczas II 

wojny światowej żołnierze sowieccy bronili swojej ojczyzny”. Twierdząco odpowiedział 

następujący odsetek respondentów: 80% (zachód), 77% (centrum), 83% (południe), 92% 

(wschód). W ramach przeprowadzonych badań zadano respondentom jeszcze jedno pytanie 

bezpośrednio odnoszące się do kwestii polityki historycznej związanej z problematyką 

weteranów ukraińskich ruchów narodowo-wyzwoleńczych – „Jaki ma Pan/Pani stosunek do 

idei pojednania weteranów Armii Sowieckiej i OUN-UPA”. Zgodnie z wynikami pozytywne 

nastawienie do idei pojednania wykazało: 70% mieszkańców zachodu kraju, 55% mieszkańców 

centrum, 51% mieszkańców południa i 40% mieszkańców wschodu. Równolegle negatywną 

ocenę przejawiło: 12% mieszkańców zachodu, 19% mieszkańców centrum, 27% mieszkańców 

południa i 35% mieszkańców wschodu449. 

 W ramach badań, respondentom zadano ponadto pytanie odnoszące się 

bezpośrednio do działań inicjowanych przez rząd przy wsparciu UIPN dotyczących zmiany 

daty obchodów Dnia Obrońcy Ojczyzny. W ramach badań, pytani mieli ustosunkować się do 

poparcia dla „idei ustanowienia Dnia Obrońcy Ojczyzny na dzień 14 października” oraz 

poparcia tezy dotyczące potrzeby „skasowania święta Dnia Obrońcy Ojczyzny obchodzonego 

23 lutego”. Warto w tym miejscu podkreślić, że termin 23 lutego wiązał się z historiografia 

sowiecką, a później rosyjską i znany jest do dziś jako „Dzień Armii Sowieckiej i Marynarki 

Wojennej”. Zgodnie z wynikami badań następująca liczba respondentów poparła ideę 

ustanowienia wspomnianego święta w dniu 14 października: 84% (zachód), 67% (centrum), 

49% (południe) i 41% (wschód). Przeciwnego zdania było: 6% (mieszkańcy zachodu), 19% 

(mieszkańcy centrum), 37% (mieszkańcy południa) i 48% (mieszkańcy wschodu). Równolegle 

ideę skasowania święta „Dnia Obrońcy Ojczyzny” obchodzonego 23 lutego poparł następujący 

odsetek respondentów: 58% (zachód), 33% (centrum), 30% (południe) i 27% (wschód). 

Przeciwnego zdania było: 31% (mieszkańcy zachodu), 53% (mieszkańcy centrum), 60% 

(mieszkańcy południa) i 63% (mieszkańcy wschodu)450. 

 
449 До дня Захисника Укряіни: жовтень 2018, 
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ko_dnyu_zaschitnika_ukrainy_oktyabr_2018.html (dostęp: 
01.09.2020). 
450 Tamże. 
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 Warto w tym miejscu wspomnieć o istocie problemu dotyczącego zmiany terminu 

daty obchodzenia święta Obrońcy Ojczyzny. Zgodnie z wprowadzonymi przez Radę 

Najwyższą Ukrainy ustawami odnoszącymi się do szerokiego planu dekomunizacji, przy 

współpracy z UIPN, opracowano zestaw aktów prawnych odnoszących się do świąt 

państwowych. W ramach tzw. „pakietu dekomunizacyjnego” Rada Najwyższa przyjęła 4 

ustawy opracowane de facto przez UIPN – dokumenty te dotyczą kwestii takich jak 

przeniesienie „Dnia Zwycięstwa nad Faszyzmem” z 9 na 8 maja (w celu uszanowania 

weteranów dzień 9 maja nadal pozostał świętem państwowym), zakazu popularyzowania 

symboli związanych z totalitarnym reżimem nazistowskim i komunistycznym, nadanie statusu 

weterana uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych (w tym członków UPA) oraz kwestii 

otwarcia dostępu do archiwów (m.in. dawnego KGB) magazynujących dokumenty z okresu 

1917-1991451. W ramach polityki dekomunizacyjnej, w efekcie wyraźnego polecenia ze strony 

Prezydenta Ukrainy P. Poroszenki, UIPN przygotował odpowiednie rekomendacje odnoszące 

się do wyboru daty. P. Poroszenko, w charakterystyczny dla siebie sposób zwrócił uwagę 

społeczeństwa na konieczność zmiany daty omawianego święta. W trakcie święta Ukraińskich 

Sił Zbrojnych w dniu 24.08.2014, w publicznym przemówieniu stwierdził on – „W licznych 

kronikach armii ukraińskiej jest wiele bitew i dat godnych stać się Dniem Obrońcy Ojczyzny. 

Podkreślam, że Ukraina nie będzie już obchodzić tego święta zgodnie z militarno-historycznym 

kalendarzem kraju sąsiedniego (red. Rosji). Będziemy czcić obrońców swojej, a nie obcej nam 

Ojczyzny”452. Tego rodzaju manifest z okresu pierwszego roku prezydentury miał charakter 

działań PR-owych (forma budowy obrazu nowego prezydenta jako prawdziwego patrioty) oraz 

był zapowiedzią kroków, które miały być w przyszłości bardziej istotne dla formowania narodu 

ukraińskiego (zasadnicze rozerwanie więzi i zależności kulturowych z Federacją Rosyjską). W 

efekcie jasnego sygnału od P. Poroszenki oraz zapewne bezpośrednich poleceń, już w 

październiku 2014 roku W. Wiatrowycz zakomunikował, iż UINP proponuje, aby na nową datę 

obchodów Święta Obrońców Ojczyzny wybrać 14 października (religijne święto Matki Bożej 

– Pokrowy, to jest obrończyni, wstawienniczki). Tak do wyboru daty ustosunkował się W. 

Wiatrowycz – „Współczesne państwo ukraińskie jest historycznym i politycznym spadkobiercą 

Rusi, kozactwa, ruchu narodowo-wyzwoleńczego (red. w tym kontekście odnosi się m.in. do 

działalności UPA) i tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej. Dzień Obrońcy Ukrainy wyznaczony 

 
451 Райхель Юрій, Декомунізація: завершальний етап, 
https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/dekomunizaciya-zavershalnyy-etap (dostęp: 01.09.2020). 
452 Порошенко зарікся святкувати день захисника вітчизни за календарем сусідів, 
https://www.pravda.com.ua/news/2014/08/24/7035657/ (dostęp: 01.09.2020). 
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na Święto Wstawiennictwa Bogurodzicy będzie ważnym świadectwem tej dziedziczności i 

oddzielenia naszego państwa od sowieckiego totalitaryzmu”453. Odrzucenie daty (23 lutego – 

wyznaczona w roku 1922 w związku z rocznicą powstania Armii Czerwonej) związanej z 

historiografią sowiecka i przeniesienie święta na datę związaną ze świętem religijnym głęboko 

zakorzenionym w kulturze i historii Ukrainy stanowiło przemyślany krok w procesie 

formowania współczesnej tożsamości ukraińskiej. Był to wyraźny (usankcjonowany prawnie) 

zwrot w historiografii z kierunku sowieckiego (postsowieckiego, kultywowanego w Federacji 

Rosyjskiej) na kierunek rodzimy – sięgający do głębokiej historii własnej państwowości. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż święto Wstawiennictwa Bogurodzicy (tzw. Pokrowa) 

bezpośrednio łączone jest z historią Rusi Kijowskiej (wciąż żywe w ukraińskim społeczeństwie 

przekonanie do łączności święta z aktem oddania Kijowa i Rusi pod opiekę Matki Boskiej przez 

księcia Jarosława Mądrego). To przekonanie odbiło się na całej późniejszej historii Ukrainy, ze 

względu na uznanie Matki Bożej za patronkę ukraińskiego wojska zarówno w dobie kozackiej 

(Matka Boża jako patronka kozactwa – święto Pokrowy jako święto wojska kozackiego) jak i 

w dobie XX wiecznych ruchów narodowo wyzwoleńczych (święto Pokrowy jako dzień 

patronki UPA). Wybór 14 października na datę święta Obrońców Ojczyzny odnosi się zatem 

do szerokiego kontekstu i daje podstawę do łączenia jej z traumatycznymi bieżącymi 

wydarzeniami. W oparciu o wskazaną powyżej ciągłość wzmocniono linię polityki historycznej 

służącą budowie paraleli pomiędzy dawnymi obrońcami Ukrainy-Rusi, kozackiej Ukrainy, 

Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz żołnierzami ruchów narodowo-wyzwoleńczych, a 

obecnymi żołnierzami Sił Zbrojnych Ukrainy. Tego rodzaju działanie wydaje się być ważnym 

m.in. z perspektywy stymulowania procesu spójności społecznej. Jest to przykład 

ugruntowywania święta oraz wzorców i narracji historycznych. Poszukiwanie głębokich 

korzeni stanowi formę budowy atrakcyjnego konceptu, który może stanowić element spajania 

społeczeństwa wokół tradycji (historii) i wydarzeń aktualnych.  

 
453 День захисника України має відзначатися 14 жовтня, - Інститут національної пам’яті, 
https://zaxid.net/den_zahisnika_ukrayini_maye_vidznachatisya_14_zhovtnya__institut_natsionalnoyi_pamyati
_n1325302 (dostęp: 01.09.2020). 
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Fot 22. Okolicznościowy znaczek pocztowy. 

Źródło: Костюк Богдана, День Покрови і воїни України. Богослов Георгій Коваленко про суть і 

символи свята, https://www.radiosvoboda.org/a/30211381.html (dostęp: 01.09.2020). 

Znaczek pocztowy ukazujący przedstawienie Matki Bożej (Pokrowy) w formie znanej z ikon i obrazów 

naściennych (Matka Boża z rozłożonymi ramionami otaczająca naród swoją opieką/płaszczem). Na 

znaczku zaznaczona paralela pomiędzy ochranianymi niegdyś przed Matkę Bożą wojskami kozackimi i 

ochranianymi dziś żołnierzami SZ Ukrainy. 

 Odnosząc się do interpretacji wskazanych na wcześniejszych stronach danych 

uzyskanych przez grupę „Rejtynh”, dostrzegana jest tendencja, zgodnie z którą mieszkańcy 

zachodnich obwodów Ukrainy o wiele lepiej niż mieszkańcy wschodu kraju, oceniają linię 

polityki historycznej prowadzona na przełomie lat 2014-2019 przez administrację P. 

Poroszenki oraz UIPN kierowany przez W. Wiatrowycza. Wskazane badania dowodzą 

zdecydowanie większej otwartości mieszkańców zachodniej Ukrainy na prowadzenie działań 

z zakresu polityki historycznej, które mają na celu odrzucenie historiografii i mitologii 

sowieckiej – zastąpienie jej nowym konstruktem odwołującym się do interpretacji historii w 

sposób odrzucający trendy wyznaczane przez imperium rosyjskie (carskie oraz sowieckie), a 

także przez Federację Rosyjską. Wyniki badań socjologicznych dowodzą istnieniu trendu 

wskazującego na to, że im dalej na wschód i południe kraju, tym silniejszy jest opór 

mieszkańców wobec negowania narracji sowieckich i rosyjskich odnoszących się do 

interpretacji historii. Ze względu na niemożność prowadzenia podobnych badań na 

okupowanym Krymie oraz ze względu na bezcelowość prowadzenia takich badań na obszarze 

w pełni kontrolowanym przez władze okupacyjne (czynnik związany z lękiem przed 

udzieleniem odpowiedzi niepoprawnej politycznie, a także z powodu przebywania w „bańce 
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informacyjnej”454 skonstruowanej przez Federację Rosyjską) jesteśmy jedynie w stanie 

przypuszczać, iż na półwyspie zmiany postulowane przez Kijów nie spotkałyby się z akceptacją 

poważnej części społeczeństwa. Kwestia odmiany tej sytuacji wiąże się z wieloletnią 

perspektywą procesu reintegracyjnego, który będzie możliwy dopiero po opuszczeniu regionu 

przez wojska rosyjskie. Na dany moment, w oparciu o wskazane badania jesteśmy jednak w 

stanie wnioskować, iż obwody południowe (z wyłączeniem Krymu) są bardziej otwarte na 

akceptację działań służących odrzuceniu narracji sowieckich niż regiony wschodnie. Warto w 

tym miejscu podkreślić, że zaprezentowane badania odnoszą się do regionów wschodnich z 

wyłączeniem obszarów okupowanego obw. donieckiego i ługańskiego. Podobnie, jak w 

przypadku okupowanego Krymu możemy zakładać, iż ze względu na intensywną indoktrynację 

mieszkańców tych obszarów przez stronę rosyjską, która w sposób celowy intensyfikuje 

narracje sowieckie (wpajanie historiografii sowieckiej uczniom, świętowanie uroczystości 

państwowych zgodnie z sowieckim kanonem, silna remitologizacja okresu „Wielkiej Wojny 

Ojczyźnianej”) obszar ten wykazałby zdecydowaną niechęć wobec interpretacji lobbowanych 

przez UIPN oraz środowiska polityczne związane z P. Poroszenką.  

 Linia polityczna odnosząca się do polityki historycznej odzwierciedlała dążenie 

środowiska P. Poroszenki do wzmacniania tożsamości narodowej w oparciu o koncentrowanie 

się na założeniach narodu kulturowego. Akcentowanie konieczności budowy państwowości w 

oparciu o historię ziem ukraińskich i etnosu ukraińskiego zmniejszając znaczenie historii i 

narracji odwołujących się do pamięci ogólnosowieckiej/wieloetnicznej/internacjonalistycznej 

stawiało etnicznie ukraińskich przedstawicieli narodu naszczycie piramidy społecznej. Okres 

rządów środowiska P. Poroszenki to również czas wzrostu znaczenia organizacji 

nacjonalistycznych, co wiązało się nie tyle z polityką prezydenta, co z radykalnym czasem 

wojny. Chcąc lub nie, prezydent musiał liczyć się z tymi środowiskami i nie mógł zdecydować 

się na ich marginalizację, gdyż groziło to wybuchem niepokoi społecznych. W celu utrzymania 

ładu politycznego musiał ponadto akceptować lub przejmować pewne postulaty tych środowisk 

(np. gwarantowanie uprzywilejowanej pozycji języka ukraińskiego w kraju). Na postulaty 

ukraińskich środowisk wpływał w poważnym stopniu relatywnie ograniczony etnocentryczny 

charakter większości kluczowych organizacji nacjonalistycznych działających na współczesnej 

Ukrainie. Warto pamiętać, iż ukraińskie organizacje nacjonalistyczne akceptowały postulat, 

zgodnie z którym każdy bez względu na pochodzenie może być „dobrym” obywatelem 

 
454 Termin: fliter bubble odnoszący się m. in. do przebywania w środowisku informacyjnym zdominowanym 
przez różne źródła informacyjne emitujące ten sam często zafałszowany przekaz. 
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Ukrainy, jeśli tylko świadomie identyfikuje się z państwem ukraińskim i będzie on dążył do 

realizacji narodowego interesu państwa. Dzięki temu założeniu kluczowe środowiska 

ukraińskich nacjonalistów (m. in. Korpus Narodowy czy Prawy Sektor) otwarte są na 

kooperacje z polskimi czy białoruskimi środowiskami nacjonalistycznymi zakładając, że 

bliskie relacje pomiędzy narodami Europy Środkowej leżą w interesie Ukrainy455. Ograniczanie 

praw mniejszości narodowych nie leży zatem w interesie ukraińskich nacjonalistów, gdyż nie 

tylko będzie blokowało to możliwość pozyskania sojuszników w walce przeciwko Federacji 

Rosyjskiej (dotyczy przeciwdziałania agresywnej polityce tego państwa – nie zaś walki z 

narodem rosyjskim). Warto ponadto pamiętać, iż współcześni ukraińscy nacjonaliści wiedząc, 

iż wyrastali w środowisko heterogenicznym zakładają, iż większość ich przyjaciół, a także oni 

sami mogą mieć „mieszane pochodzenie”. Bazowanie na zasadach etnocentrycznych 

stanowiłoby pewnego rodzaju postulat ograniczający zasięg danego ruchu, co z kolei 

ograniczyłoby szansę na realizację celów organizacji. Prócz samych deklaracji organizacji 

nacjonalistycznych o swoim relatywnie ograniczonym etnocentrycznym programie, 

wspomnieć można o przełożeniu tego postulatu na praktykę, co przejawia się m.in. poprzez to, 

że w organizacjach nacjonalistycznych znajduje się miejsce nawet dla etnicznych Rosjan. 

Osoby te najczęściej identyfikują „putinowską” Rosję z wrogiem narodu rosyjskiego i poprzez 

swoją proukraińską działalność starają się realizować interesy zarówno narodu ukraińskiego 

jak i rosyjskiego. Przykładem może być jeden z respondentów. Osoba ta identyfikuje siebie 

jako ukraińskiego nacjonalistę, chociaż jest obywatelem Federacji Rosyjskiej i etnicznym 

Rosjaninem. Zgodnie z opinią danego respondenta (w odpowiedzi na pytanie, „czym Twoim 

zdaniem jest ukraiński nacjonalizm, kim jest ukraiński nacjonalista”): „Bezsprzecznie, 

większość ukraińskich nacjonalistów to etniczni Ukraińcy. Ukraiński nacjonalizm, jak każdy 

inny, jest niewątpliwie etnocentryczny. Ukraina jest państwem, w którym dominuje jeden 

etnos, więc nacjonaliści bronią interesów narodu ukraińskiego (red. w sensie etnicznym). 

Jednocześnie nie należy mylić nacjonalizmu z nazizmem. Nacjonalizm ukraiński to walka o 

dobro własnego narodu na Ukrainie i na wszystkich etnicznych terytoriach ukraińskich, a 

nazizm to idea wyższości jednego narodu nad drugim i często chęć zagarnięcia obcych 

terytoriów. (…) Na podstawie powyższego założenia, przedstawiciel innego narodu może być 

również nacjonalistą ukraińskim, jeśli uzna prawo Ukraińców do tworzenia własnego państwa 

 
455 M. in. w ramach idei „sojuszu bałto-czarnomorskiego” lobbowanego przez „Korupus Narodowy”. Ma to być 
forma unii/ bliskiego sojuszu prawicowych rządów krajów takich jak Ukraina, Polska, Białoruś, Rumunia, Węgry, 
Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia. Oficjalny portal „Korpusu Narodowego” - 
https://nationalcorps.org/ukraina-yadro-balto-chornomorskogo-soyuzu/ (dostęp: 01.10.2020). 
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narodowego. Stosunek do przedstawicieli innych narodów, jeśli wspierają oni naszą walkę, jest 

braterski. Jeśli jej nie popierają, ale też nie ingerują - neutralny, jeśli walczą z narodem 

ukraińskim, jest wrogi. Ukraińscy nacjonaliści nie dzielą narodów na wyższe i niższe, tak jak 

robili to niemieccy narodowi socjaliści. Nawiasem mówiąc, jest to ideologia całkowicie nam 

wroga. Tak więc przedstawiciel każdego narodu może być ukraińskim nacjonalistą, jeśli 

popiera naszą walkę”456. Pomimo podkreślenia przez respondenta etnocentrycznego charakteru 

ukraińskiego nacjonalizmu dostrzegana jest otwartość tego ruchu na przedstawicieli innych 

etnosów. Kluczem nie jest zatem czyjeś pochodzenie, lecz identyfikacja z narodem ukraińskim 

oraz jego dążeniem do wybudowania państwa w swoich „etnicznych” granicach. Przedstawiciel 

każdego narodu może być zatem ukraińskim nacjonalistą (co zatem idzie również członkiem 

narodu ukraińskiego w sensie politycznym) jeśli uznaje prawo Ukraińców (w sensie etnicznym) 

do posiadania własnego państwa. Wspomniany tok myślenia oraz założenia współczesnego 

ukraińskiego nacjonalizmu wpisują się w kontekst teorii opisywanych przez Ernesta Gellnera 

odnoszące się do procesów tworzenia więzi narodowej: „1 Dwie osoby należą do tego samego 

narodu, jeżeli – i tylko jeżeli – uczestniczą w tej samej kulturze, poprzez którą rozmieć 

będziemy system idei, znaków, skojarzeń, sposobów zachowania i porozumiewania się. 2 Dwie 

osoby należą do tego samego narodu, jeżeli – i tylko jeżeli – uważają, że należą do tego samego 

narodu. Inaczej mówiąc, narody są dziełem człowieka, wytworem jego przeświadczeń, 

lojalności i solidarności. Zbiór osób (na przykład mieszkających na danym terenie lub 

mówiących danym językiem) staje się narodem wtedy i tylko wtedy, gdy są one stanowczo 

przekonane, iż z tytułu przynależności do owego zbioru mają wobec siebie pewne obowiązki i 

pewne prawa. Tym, co czyni z nich naród, jest wzajemne uznanie się za rodaków, a nie 

jakakolwiek inna wspólna cecha, która przysługuje wyłącznie im i odróżnia ich od reszty 

ludzi”457. W przypadku idei nacjonalizmu reprezentowanego przez przedstawicieli i liderów 

ukraińskich kluczowych organizacji nacjonalistycznych (Prawy Sektor, Korpus Narodowy), 

przynależność do narodu ukraińskiego wiąże się ze świadomym uznaniem przynależności do 

grupy osób uznających potrzebę utworzenia państwa na obszarach uznanych przez członków 

grupy za „etnicznie/rdzennie” ukraińskie – ważnym czynnikiem jest również identyfikacja z 

ukraińską kulturą i historią. Zgodnie z tym założeniem, w wyniku tego, iż takimi ludźmi 

najczęściej będą osoby o etnicznym pochodzeniu ukraińskim, przedstawiciele tego etnosu będą 

odgrywać w tym państwie kluczową rolę dbając o prawa wszystkich innych grup etnicznych, 

które będą wspierać państwo oraz będą się z nim (oraz z narodem w sensie politycznym) 

 
456 Rozmowa z respondentem – nr. 2/K/2020 (archiwum własne). 
457Gellner, Narody i Nacjonalizm, dz. cyt., s.82-83. 
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identyfikować. Zgodnie z tym konceptem język ukraiński ma odgrywać rolę wiodącą (inne 

grupy etniczne identyfikujące się z państwem powinny to rozumieć, akceptować i wspierać), 

przy czym języki innych grup etnicznych (identyfikujących się z państwem ukraińskim) będą 

w pełni chronione i uznawane za niemalże równe językowi ukraińskiemu. Wydawać się może, 

że tego rodzaju założenie wyrażane poprzez postulaty środowisk nacjonalistycznych wpłynęło 

na politykę językową okresu Petra Poroszenki. Przejawiło się to poprzez działanie akceptowane 

przez zasadniczą część społeczeństwa, dotyczące wzmocnienia pozycji języka ukraińskiego 

(podkreślenie charakteru jedynego języka urzędowego oraz wzmocnienie jego obecności w 

przestrzeni publicznej), przy równorzędnym braku ingerencji w kwestie innych języków grup 

narodowościowych deklarujących lojalność wobec państwa ukraińskiego. Założenie to de facto 

sprowadza się do nałożenia obowiązku na urzędników, polityków oraz pracowników różnych 

sektorów gospodarki do używania języka ukraińskiego podczas wykonywania obowiązków 

pracowniczych oraz do swobody użycia języka w sferze prywatnej. Przejawiło się to również 

poprzez zwiększenie ilości przedmiotów wykładanych po ukraińsku oraz poprzez ograniczenie 

w stosowania w szkolnictwie języków mniejszości, co szczególnie wywołało kontrowersje na 

obszarach, w których istniały poważne skupiska grupy narodowościowych, z których część 

przedstawicieli języka ukraińskiego nie znała lub nie używała. Dotyczy to szczególnie 

mniejszości węgierskiej w zachodnich regionach obwodu zakarpackiego. Wszelkie działania 

centrum odnoszące się do ograniczenia przedmiotów wykładanych w języku mniejszości oraz 

do zwiększenia ilości godzin nauki języka państwowego wywołało oburzenie nie tylko wśród 

części lokalnych działaczy politycznych, lecz stymulowało sprzeciw rządu w Budapeszcie, co 

przełożyło się na poważny kryzys dyplomatyczny pomiędzy oboma państwami. Działania 

rządu ukraińskiego na tym kierunku podyktowane są wnioskami wyciągniętymi po aneksji 

Krymu oraz wybuchu konfliktu na Donbasie (uświadomienie roli edukacji oraz znajomości 

języka państwowego w procesie integracji mieszkańców regionów z centrum). Wspomniane 

działania Kijowa oraz reakcja zagranicznych partnerów Ukrainy, m.in. Budapesztu, odnoszą 

się bezpośrednio do przyjętej w 2017 przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawy o oświacie. Cel 

wspomnianej reformy w sposób precyzyjny oddaje raport przygotowany przez Ośrodek 

Studiów Wschodnich z sierpnia 2018 roku. Zgodnie z jego treścią: „Dla Kijowa głównym 

celem przyjętej we wrześniu 2017 roku ustawy było wzmocnienie roli języka ukraińskiego oraz 

osłabienie rosyjskiego w szkolnictwie w południowo-wschodnich regionach kraju. Przyjęte 

przez parlament przepisy wpisują się w prowadzoną konsekwentnie od aneksji Krymu i agresji 

Rosji we wschodniej Ukrainie politykę dekomunizacji i derusyfikacji Ukrainy. Zarzuty ze 

strony m.in. Węgier, Rumunii i Rosji dotyczące ograniczenia nauczania w językach mniejszości 
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narodowych były bagatelizowane, uznawane za histeryczne i merytorycznie nieuzasadnione. 

W przypadku Węgrów Kijów wielokrotnie podkreślał, że nieznajomość języka państwowego 

przez część obywateli, nawet mających inne korzenie etniczne, jest nieakceptowalna. 

Argumentowano, że zwiększenie znajomości języka ukraińskiego pomoże w integracji 

przedstawicieli mniejszości z państwem ukraińskim, m.in. w podjęciu zatrudnienia”458. Strona 

ukraińska podkreślała ponadto wielokrotnie, iż brak znajomości języka państwowego przez 

młodzież o pochodzeniu węgierskim uniemożliwia rozwój osobisty w kraju, przez co należy 

rozumieć m.in. niemożność dostania się na ukraińskie uniwersytety. Poważnym problemem dla 

Kijowa jest ponadto przywiązanie mniejszości (szczególnie młodzieży) do państwa 

węgierskiego, co jest m.in. efektem niskiego dofinansowania dla szkół danej mniejszości. W 

związku z tym szkoły otrzymują poważne wsparcie finansowe ze strony rządu i organizacji 

węgierskich. De facto w połączeniu z bliskością granicy powoduje to, iż młodzież o 

pochodzeniu węgierskim nie znając przy tym języka ukraińskiego w niewielkim stopniu 

integruje się ze społecznością ukraińską natomiast skora jest do migracji na obszar państwa 

węgierskiego459. Podobny problem dotyczył w szczególności młodzieży o pochodzeniu 

rosyjskim zamieszkującej Krym (tu dochodził ponadto czynnik rosyjskiej dominacji kulturowej 

i medialnej) oraz ludności obszarów przyległych do południowo-wschodniej części granicy 

rosyjsko-ukraińskiej. 

 Charakter ukraińskich organizacji nacjonalistycznych, które w okresie konfliktu 

zbrojnego nabrały na znaczeniu (ich wpływ na ukraińskie życie polityczno-społeczne zaczęło 

być ograniczane z po okrzepnięciu władzy i wstrzymaniu działań ofensywnych przeciwnika 

(m.in. poprzez przejęcie kontroli przez MSW i SZ Ukrainy nad batalionami ochotniczymi oraz 

w efekcie stabilizacji sytuacji politycznej w kraju) nie wpłynął na umocnienie tendencji 

dotyczącej prób kształtowania ukraińskiej tożsamości narodowej w oparciu o kulturowy 

wzorzec narodu. Co więcej, podobnie jak działania gabinetu P. Poroszenki, środowiska te 

lobbowały pewne aspekty założeń narodu politycznego, co przejawiało się poprzez postulat 

budowy wspólnoty narodowej nie w oparciu o etniczne pochodzenie, lecz uznanie swojej 

przynależności do narodu - akceptacja dla obowiązującego ładu prawego oraz dążenie do pracy 

na rzecz państwa. 

 Pomimo ukierunkowania działań państwa w duchu koncepcji narodu kulturowego, 

ukraińscy decydenci będąc świadomi m.in. zróżnicowania etnicznego obywateli państwa, 

 
458Iwański, Sadecki, Ukraina–Węgry (…), dz. cyt. 
459 Tamże. 
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zdecydowali się na utrzymania pewnego rodzaju balansu pomiędzy bardziej skłonnym do 

entocentryzmu zachodem Ukrainy i mocniej zróżnicowanym kulturowo i etnicznie południem 

i wschodem kraju. Działania podejmowane przez ówczesnych polityków i doradców ze 

względu na warunki wewnątrz polityczne musiały godzić częściowo sprzeczne postulaty 

poważnej części mieszkańców zachodu i wschodu kraju. Gabinet P. Poroszenki poprzez swoje 

działania m.in. z zakresu polityki historycznej czy językowej skłonny był nieco bardziej 

przychylać się do postulatów, ujmując to w sposób stereotypowy, Ukrainy zachodniej (stąd 

m.in. nadanie kluczowego znaczenia historykom wywodzącym się z zachodu kraju takim jak 

W. Wiatrowycz). Środowisko doradcze P. Poroszenki, jak już to zostało wspomniane w 

niniejszej pracy, nie było jednak jednolite. Wśród kluczowych ekspertów prowadzących 

działalność doradczą służącą kreowaniu i realizacji postulatów ukraińskiej polityki historycznej 

byli również historycy reprezentujący tzw. „linię kijowską”460. Osoby reprezentujące tę „linię” 

pracowały m.in. w Administracji Prezydenta Ukrainy odpowiadając bezpośrednio za 

formowanie i proces edukacyjny związany z tworzeniem polityki tożsamościowej i 

historycznej dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Tego rodzaju praca polegała m.in. na konsultowaniu 

przemówień P. Poroszenki (którego wypowiedzi w trakcie uroczystości państwowych 

oficjalnie „legitymizowały” prowadzone działania – np. odgrywały ważną rolę w procesie 

objaśniania ukraińskim żołnierzom nowej symboliki na nowych wzorach mundurów), 

tworzeniu książek i publikacji popularyzujących historię wojska ukraińskiego, prowadzeniem 

wykładów wśród żołnierzy czy działalnością z zakresu nadawania jednostkom wojskowym 

patronów (nazw). Tego rodzaju działalność stanowiła niełatwą pracę, której celem było 

przygotowanie i wprowadzenie w życie założeń nowej polityki tożsamościowej dla armii, która 

miała również znaczenie dla kształtowania tożsamości całego narodu. Zgodnie z 

spostrzeżeniami jednego z respondentów, proces formowania linii polityki historycznej a także 

tożsamościowej (oba aspekty są ze sobą ściśle powiązane) można podzielić na nie mniej jak 

dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczył okresu od 2014 do 2016 roku, kiedy to prowadzono 

działalność z zakresu popularyzacji idei dotyczącej potrzeby rozpoczęcia działań na tym 

kierunku oraz kiedy to rozpoczęto realizowanie pierwszych założeń nowej polityki na poziomie 

państwowym. Za pierwsze działanie zrealizowane w ramach omawianych aktywności należy 

jego zdaniem uznać podpisanie (oficjalne zaakceptowanie) przez P. Prezydenta albumu 

określającego nowe wzorce oznaczeń (symboli rodzajów wojsk i jednostek) oraz mundurów 

 
460 Termin zastosowany na potrzeby wyeksponowania sporu istniejącego pomiędzy grupami doradczymi i 
politycznymi w środowisku P. Poroszenki – dotyczy ekspertów, którzy najczęściej zakończyli kijowskie uczelnie i 
przed dojściem P. Poroszenki do władzy mieszkali w tym mieście. 
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SZ Ukrainy. Decyzja dotycząca zmiany formy mundurów oznaczała jednak: „konieczność 

podjęcia długoletniej pracy mającej na celu wytłumaczenie tego rodzaju działań oraz zmiany 

mentalności żołnierzy – wyrwanie ich z rosyjskiego paradygmatu”461. Jak podkreśla rozmówca, 

poważnym problemem była m.in. kwestia wytłumaczenia żołnierzom wojsk desantowo-

szturmowych potrzeby zmiany koloru beretu z błękitnego na bordowy. Kolor błękity odnosił 

się do ugruntowanej wówczas w armii ukraińskiej tradycji postsowieckiej (błękitne berety 

używane były przez sowieckich desantowców). Kolor ten odnosił się m.in. do mitów 

bazujących na tradycjach braterstwa ukraińsko-rosyjskiego z okresu II wojny światowej oraz 

Wojny w Afganistanie. Pomimo poważnego oporu przejawianego szczególnie przez starszych 

wiekiem dowódców, praca ta przyniosła skutek. Jak podkreśla respondent, poważny wpływ na 

żołnierzy miał ich udział we wspólnych manewrach/kursach/ćwiczeniach wraz z żołnierzami 

krajów zachodnich, kiedy to ukraińscy desantowcy dostrzegli, iż stają się częścią Zachodniej 

wspólnoty (nosili ten sam kolor beretów, co ich zagraniczni koledzy, nie zaś kolor, który 

niejako czynił z nich obcych w danej wspólnocie). Praca edukacyjna – wykłady historyczne w 

dostępnej i bardzo ciekawej dla odbiorcy formie (m.in. prezentowanie ciekawostek 

historycznych, które zadziwiały słuchaczy), w trakcie których po raz pierwszy dowiadywali się 

oni m.in. o walkach niepodległościowych Ukrainy z okresu 1917-1922 (historia Ukraińskiej 

Republiki Ludowej) łamały wpojone im w szkole oraz w akademiach wojskowych 

postsowieckie schematy. Działalność ta nie tylko powodowała, iż zaczynali oni rozumieć sens 

zastosowania nowej symboliki na mundurach, ale zaczynali dostrzegać wartość wynikająca z 

przynależności do ukraińskiej armii i ukraińskiego narodu (który nie był już „bezkształtną masą 

stanowiącą odłam narodu rosyjskiego”). Zgodnie ze słowami wspominanego rozmówcy, tego 

rodzaju działania połączone ze zmianą nazw patronów jednostek (co nasiliło się po 2017 roku 

stanowiąc kolejny etap w realizowaniu założeń polityki tożsamościowej, historycznej i 

ideologicznej dla armii) stanowiło pierwszy w najnowszej historii Ukrainy (po okresie 

sowieckim) przykład systematycznej propaństwowej pracy ideologicznej z armią. 

Wcześniejsze działania nie miały bowiem systematycznego charakteru, lecz wiązały się z 

chwilowym zainteresowaniem daną kwestią wcześniejszych rządów: 

- 1992 rok usunięcie sowieckich nazw jednostek. Przywrócone tajnym ukazem Ł. Kuczmy w 

roku 1999. 

 
461Rozmowa z respondentem – nr. 1/K/2020 (archiwum własne). 
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- Próby W. Juszczenki dotyczące nadawania nowych patronów jednostkom, którzy odwoływali 

się do historii ukraińskiego kozactwa. Działania te były jednak nieprzemyślane i wprowadzane 

w sposób chaotyczny – np. nadanie jednostkom obrony przeciwlotniczej imienia Hetmana 

Iwana Wychowskiego. Jest to przykład nadania imienia patrona zupełnie niezwiązanego z 

miejscem dyslokacji jednostki oraz nie mającego odniesienia do tego rodzaju wojsk. Między 

innymi z powodu takich błędów, zdaniem respondenta, nowe nazwy nie przyjęły się w armii i 

zostały szybko zapomniane – nazwy częściowo zastąpiono wcześniejszymi sowieckimi w 

okresie prezydentury W. Janukowycza462.  

     

Rys. 27. Wzór munduru. 

Źródło: Міністр оборони України Степан Полторак: «найбільше, чого я не хочу, це повернення 

у 2014 рік». Ексклюзивне інтерв'ю, https://www.mil.gov.ua/news/2019/08/19/ministr-oboroni-

ukraini-stepan-poltorak-najbilshe-chogo-ya-ne-hochu-cze-povernennya-u-2014-rik/ (dostęp: 

01.10.2020) – fragment fotografii oraz Армія України. Нові-старі назви і форма для військових 

частин, https://www.radiosvoboda.org/a/28697316.html (dostęp: 01.10.2020). 

Fotografia pierwsza od lewej przedstawia oficera SZ Ukrainy w mundurze, zgodnym z nowym wzorem. 

Warto zwrócić uwagę na nową formę „tryzuba” (trójzębu), który wzorowany jest na symbolu używanym 

w okresie kierowania Ukraińską Republiką Ludową przez Symona Petlurę. Fotografia pierwsza od 

prawej przedstawia Symona Petlurę – widoczny „tryzub” zgodny z ówczesnym wzorcem. 

Warto w tym miejscu przytoczyć kilka konkretnych przykładów patronów jednostek oraz nazw 

wyróżniających, które zostały nadane po 2016 roku: 

 
462Tamże.  
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- 24. Samodzielna Brygada im. Króla Daniela (jedna z pierwszych jednostek objętych zmianą 

nazwy – miejsce dyslokacji: obw. lwowski). Określana mianem „Królewskiej Brygady”. 

Nawiązanie do historii Rusi Halicko-Wołyńskiej- ukaz prezydenta z 2017r. 

- 72. Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Czarnych Zaporożców (jedna z pierwszych 

jednostek objętych zmianą nazwy – miejsce dyslokacji: Biała Cerkiew, obw. kijowski) - 

określana mianem „Czarnej Brygady”. Nawiązanie do historii kawalerii Ukraińskiej Republiki 

Ludowej (1. Pułk Czarnych Zaporożców – udział w walkach 1918-1920) – ukaz z 2017r. 

- 1. Samodzielna Brygada Pancerna (miejsce dyslokacji – obw. czernichowski). Nawiązanie do 

historii Księstwa Siewierskiego (okresu Rusi Kijowskiej i Księstwa Litewskiego) – ukaz z 

2017r. 

- 30. Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Konstantyna Ostrogskiego (miejsce 

dyslokacji – obw. żytomierski). Nawiązanie do postaci hetmana K. Ostrogskiego (XV/XVI 

wiek) – ukaz z 2018r. 

- 93. Samodzielna Brygada Zmechanizowana „Chołodny Jar” (miejsce dyslokacji – obw. 

czerkaski). Nawiązanie do historii walk powstańczych pomiędzy oddziałami Ukraińskiej 

Republiki Ludowej i oddziałami gen. Denikina – ukaz z 2018r. 

- 56. Samodzielna Zmotoryzowana Brygada Mariupolska (miejsce dyslokacji – Mariupol, obw. 

doniecki). Nazwa odnosi się do nowego miejsca dyslokacji, to jest miasta Mariupol. Miejsce 

dyslokacji związane jest z sektorem frontu, za który odpowiada jednostka oraz sektorem, za 

który odpowiadała jednostka w walkach z początkowego okresu wojny - ukaz z 2018r. 

- 55. Samodzielna Brygada Artyleryjska „Sicz Zaporoska” (miejsce dyslokacji – obw. 

zaporoski). Nawiązanie do historii Siczy Zaporoskiej – ukaz z 2018 r. 

- 57. Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Kostia Hordienka (miejsce dyslokacji – obw. 

chersoński). Nawiązanie do postaci K. Hordienka, założyciela Siczy Kamiańskiej (wybrzeże 

Morza Czarnego) – sojusznik Petra Mazepy z okresu walk z Piotrem I – ukaz z 2019r. 

- 58. Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Iwana Wychowskiego (miejsce dyslokacji – 

obw. sumski). Nawiązanie do I. Wychowskiego, hetmana wojska zaporoskiego z XVII w. – 

ukaz z 2019 r.  
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- 92. Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Atamana koszowego Iwana Sirko (miejsce 

dyslokacji – obw. charkowski). Nawiązanie do postaci I. Sirka dowódcy oddziałów kozackich 

z XVII wieku – ukaz z 2019 r. 

- 46. Samodzielny Batalion Szturmowy „Donbas” (miejsce dyslokacji – obw. charkowski). 

Nawiązanie do nazwy batalionu ochotniczego „Donbas-Ukraina”, który został przekształcony 

w 46. Samodzielny Batalion Szturmowy – ukaz z 2019r.463 

 Zastosowane zmiany zostały przygotowane w taki sposób, aby nie tylko odnosiły 

się do ważnych postaci związanych z ruchem narodowo-wyzwoleńczym oraz historią 

ukraińskiego wojska, lecz aby były bezpośrednio związane z historią lokalną. Z tego właśnie 

powodu, brygada dyslokowana w obwodzie charkowskim nosi imię atamana Iwana Sirko, 

brygada dyslokowana w obwodzie sumskim imię hetmana Iwana Wychowskiego, czy brygada 

dyslokowana w obwodzie chersońskim, Kostia Hordienka. W celu ugruntowania danej 

jednostki w historii regionu nadano również nazwy „brygada mariupolska” czy batalion 

„Donbas”, co wskazywać ma na obszar prowadzonych przez siebie walk z najkrwawszego 

okresu konfliktu zbrojnego. Jak zaznacza wspominany ukraiński historyk, patronowie 

jednostek zostali również wybrani tak, aby podkreślać łączność Sił Zbrojnych Ukrainy z 

cywilizacją zachodnią. Za przykład tego rodzaju działania należy uznać wybór Konstantyna 

Ostrogskiego, Iwana Wychowskiego czy Króla Daniela. Wskazane postaci bezpośrednio 

odnoszą się do działań służących wzmocnieniu więzi pomiędzy Rusią-Ukrainą, a Zachodem 

(m.in. Rzeczpospolitą).   

 Jak zaznacza jeden z respondentów, realizowanie założeń polityki historycznej 

(związanej z SZ Ukrainy) niebyło rzeczą prostą. Okres od podpisania przez prezydenta nowego 

wzoru mundurów do ich wprowadzenia trwał około 2 lat. Od zaproponowanych pomysłów 

dotyczących nadania jednostkom patronów do ich nadania minęło nie mniej niż 8 miesięcy. 

Rozmówca podkreśla, że w początkowym etapie prac napotykano na poważny opór wobec 

zmian w jednostkach wojskowych: „W jednostkach nie było akceptacji dla takich działań. Z 

czasem ludzie zaczęli rozumieć po co to robimy. Teraz stoi kolejka, nie wystarcza uroczystości 

państwowych, aby nadawać nowych patronów i nazwy jednostkom zgodnie z 

zapotrzebowaniem. Jednostki zaczęły prowadzić własną (nieoficjalną) politykę historyczną. 

Np. brygada zmechanizowana im. Króla Daniela bez zgody dowództwa zaczęła sama określać 

 
463 Довідка щодо присвоєння почесних найменувань (імен) у Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях у 2017-2019 роках [dokument dot. zmiany nazw jednostek w SZ Ukrainy w okresie 2017-2019]. 
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się mianem „królewskiej brygady” i lobbować symbolikę związaną z średniowieczną piechotą. 

Czarni Zaporożcy sami zaczęli popularyzować w jednostce i poza nią idee związane z walką 

przeciwko rosyjskiej agresji. Każda jednostka zaczyna budować własną tożsamość. 58. 

Brygada (dyslokowana w mieście Konotop – obw. sumski), zaczęła odwoływać się do historii 

bitwy pod Konotopem. Żołnierzom brygady spodobało się to, iż jednostka (red. 58. Brygada) 

otrzymała za patrona I. Wychowskiego. Otrzymali patrona, który walczył kilkaset lat wcześniej 

z tym samym wrogiem, z którym oni walczą dziś”464. Początkowo silny opór wobec zmian 

spotykany był również wśród obywateli: „Ludzie pytali, po co zmieniacie sowieckie nazwy – 

w czym wam przeszkadzają? To nasza historia, tam walczyli nasi dziadkowie. Powtarzali 

mnóstwo sowieckich narracji”. O ile omawiane działania oraz linia polityki historycznej została 

zaakceptowana przez armię (bez względu na region pochodzenia żołnierzy), to część 

społeczeństwa (szczególnie starszego pokolenia oraz mieszkańców wschodu kraju) nadal nie 

rozumie tego rodzaju działań. Jak zaznacza ukraiński ekspert: „Niedawno znowu miała miejsce 

próba nacisków ze strony starszych żołnierzy, aby powrócić do sowieckiego beretu (red. 

błękitny kolor). Wojsko jednak tego już nie chce. W armii nie ma już mowy o powrocie do 

sowieckiej symboliki. Zmiany zostały już ugruntowane krwią żołnierzy (red. zginęli żołnierze 

noszący nowy kolor beretu)465.  

 Działania struktur państwowych na kierunku formowania polityki historycznej dla 

Sił Zbrojnych Ukrainy w okresie kadencji P. Poroszenki, po 2017 roku koncentrowały się na 

czterech kierunkach: zmiana wzoru munduru, zmiana nazw patronów jednostek, zmiana 

światopoglądu żołnierzy oraz wprowadzenie do wojska ustawy o dekomunizacji. Wraz z 

odejściem P. Poroszenki i dojściem do władzy W. Zełenskiego, pomimo poważnych obaw 

dotyczących utrzymania kurs polityki historycznej niedoszło do zmian w linii politycznej 

odnoszącej się do prac nad konstrukcją ideologii dla SZ Ukrainy. Działania środowiska W. 

Zełenskiego z okresu kampanii wyborczej 2019 wpływały na budowę wizerunku przyszłego 

prezydenta w oparciu o kontrast z utrwalonym wizerunkiem P. Poroszenki. Obraz ówczesnego 

prezydenta kreowany w oparciu o hasło „armia, język wiara”, stanowił odniesienie dla 

środowiska W. Zełenskiego, które kształtowało jego wizerunek podkreślając jego chęci do 

zaprowadzenia pokoju, odejścia od twardej polityki językowej oraz nieingerowania w kwestie 

religijne. Taki obraz miał pociągnąć rosyjskojęzyczne oraz prawosławne (tzw. patriarchat 

moskiewski) środowiska wschodniej i południowej Ukrainy. Powszechne niezadowolenie z 

 
464 Rozmowa z respondentem – nr. 1/K/2020 (archiwum własne). 
465 Tamże. 
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rządów P. Poroszenki w połączeniu z postulatem poświęcenia mniejszej uwagi kwestiom 

języka oraz wiary, a skupieniu się na rozwiązaniu problemów ekonomicznych i zaprowadzeniu 

pokoju na wschodzie kraju zaowocowało zdecydowanym zwycięstwem W. Zełenskiego. 

Zgodnie z wynikami badań socjologicznych przeprowadzonych przez Fundacje 

„Demokratyczne Inicjatywy” oraz przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, w 

odpowiedzi na pytanie – „Zwycięstwo W. Zełenskiego było niespodziewane. Jak Pan/Pani 

myśli, dlaczego ludzie na niego zagłosowali”, uzyskano następujące odpowiedzi: 

- 54,9%, dlatego, że chcieli radykalnej zmiany władzy, 

- 38,9%, dlatego, że nie chcieli, aby prezydentem pozostał Petro Poroszenko, 

- 34,4%, dlatego, że (red. W. Zełenski) to „nowa twarz”, nie jest politykiem, nie jest elementem 

skorumpowanego środowiska politycznego itp, 

- 13,5%, dlatego, że uważali go za „swojego” – takiego jak inni obywatele, 

- 9,4%, dlatego, że utożsamiali go z bohaterem serialu „Sługa Narodu”, 

- 9%, dlatego, że kierowali się emocjami, nie rozumem, 

- 5,7% dlatego, że nie wyznaczył w jasny sposób swojego programu politycznego – każdy mógł 

utożsamiać jego partię z własnymi postulatami (red. dotyczy zabiegu polittechnologicznego 

zastosowanego przez doradców W. Zełenskiego w trakcie kampanii – wizję programu nie 

doprecyzowano w tym celu, aby każdy obywatel mógł zakładać, że prezydent reprezentuje jego 

światopogląd), 

- 3,2%, ciężko powiedzieć, 

-1,2%, inne466. 

 Zgodnie z wynikami powyższych badań, w ocenie Ukraińców kluczowym 

czynnikiem, który miał wpłynąć na zwycięstwo W. Zełenskiego było niezadowolenie z 

wcześniejszej prezydentury (m.in. chęć radykalnej zmiany władzy oraz przeciwdziałanie 

ponownemu zwycięstwu P. Poroszenki). Zgodnie z wnioskami przedstawionymi w analizie 

Ośrodka Studiów Wschodnich autorstwa Tadeusza Iwańskiego, za kluczowe czynniki, które 

odpowiadały za zwycięstwo W. Zełenskiego należy uznać: wizerunek prezydenta jako 

 
466У українців дізналися, чому обрали Зеленського, а не Порошенка,  https://ua-
news.liga.net/politics/news/u-lyudey-diznalisya-chomu-obrali-zelenskogo-a-ne-poroshenka (dostęp: 
09.10.2020). 
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człowieka spoza polityki, niezadowolenie z chronicznie niedokończonych reform P. 

Poroszenki, brak radykalizmu w kwestiach deklaracji dotyczących kierunku polityki 

zagranicznej oraz obraz prezydenta jako niezagrażającego tożsamości ludności 

nieidentyfikującej się z nurtem realizowanym przez środowisko P. Porosznenki467. 

Zasadniczym źródłem porażki P. Poroszenki wydaje się być zatem niezadowolenie z niskiej 

efektywności reform oraz z niezadawalającego stanu gospodarki państwa. Kwestia 

niezadowolenia z polityki tożsamościowej, kulturowej oraz historycznej wydaje się być 

ważnym ogniwem, aczkolwiek nie kluczowym.  

 Pomimo pozycjonowania się prezydenta W. Zełenskiego na osobę odrzucającą nurt 

polityki historycznej i tożsamościowej realizowanej przez P. Poroszenkę, nie doszło do 

zasadniczej zmiany w tej płaszczyźnie polityki państwa. W ramach polityki odnoszącej się do 

działań ideologicznych i historycznych realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy:  

„W. Zełenski w pewnym sensie kontynuuje politykę P. Poroszenki - m.in. kontynuuje proces 

zmian nazw jednostek wojskowych. W niektórych aspektach działalności udało się nawet 

więcej niż za P. Poroszenki - np. nadanie patrona 54. Brygadzie Zmechanizowanej (red. im. 

Petra Mazepy)”468. O utrzymaniu trendu wyznaczonego przez środowisko doradcze z kadencji 

P. Poroszenka świadczy m.in. treść ukazu W. Zełenskiego nr. 168/2020 z 6 maja 2020r. 

Zgodnie z postanowieniem, zmieniono nazwy następujących jednostek: 

- 53. Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Księcia Włodzimierza Monomacha (miejsce 

dyslokacji, obw. ługański, m. Siewierodonieck). Nazwa odnosi się do postaci Wielkiego 

Księcia Kijowskiego – XI wiek. 

- 54. Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Iwana Mazepy (miejsce dyslokacji, 

obw. doniecki, m. Bachmut). Nazwa odnosi się do postaci hetmana Ukrainy Lewobrzeżnej – 

XVII/XVIII wiek. 

- 59. Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Jakowa Handziuka (miejsce dyslokacji, obw. 

winnicki). Nazwa odnosi się do postaci ukraińskiego dowódcy wojskowego z okresu walk 

niepodległościowych 1918-1921469. 

 
467 Iwański Tadeusz, Zełenski – anatomia sukcesu, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-
osw/2019-04-03/zelenski-anatomia-sukcesu, (dostęp: 01.10.2020) 
468 Rozmowa z respondentem – nr. 1/K/2020 (archiwum własne).  
469Украз Президента України №168/2020 Про присвоєння почесних найменувань військовим частинам 
Сухопутних військ Збройних Сил України,  https://www.president.gov.ua/documents/1682020-33569 
(dostęp: 01.10.2020). 
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 Trend potwierdza ponadto decyzja o nadaniu nowych nazw i patronów zgodnie z 

ukazami z dnia 14.10.2020 nr. 436/2020, 435/2020, 434/2020, 433/2020 i 432/2020. 

Kontynuowanie wskazanych działań potwierdza pogląd, zgodnie z którym wcześniejsze 

zmiany nazw nie miały charakteru jednorazowego, lecz jest to długotrwały plan działania 

będący kontynuacją linii politycznej wyznaczonej jeszcze w okresie prezydentury P. 

Poroszenki. Warto ponadto zwrócić uwagę, że utrzymany został zwyczaj nadawania imion 

jednostkom wojskowym w dniu świąt państwowych – w tym przypadku w omówionym 

wcześniej Dniu Obrońcy Ojczyzny. W ramach tych zmian odwołując się do historii doby 

kozactwa oraz walk niepodległościowych lat 1918-1921, a także do najnowszej historii Ukrainy 

nadano następujące nazwy: 

- 43. Samodzielna Artyleryjska Brygada im. Hetmana Tarasa Triasyla, (miejsce dyslokacji, 

obw. kijowski). Nazwa odnosi się do postaci hetmana wojsk kozackich o pochodzeniu 

ukraińsko-tatarskim, XVII wiek. 

- 9. Oddział przygraniczny Państwowej Służby Granicznej im. Strzelców Siczowych (miejsce 

dyslokacji, obw. żytomierski). Nazwa odnosi się do formacji utworzonej w ramach wojsk 

austro-węgierskich z ludności ukraińskiej. Formacja wsławiła się w walkach narodowo-

wyzwoleńczych 1918-1921 w ramach struktur Zachodnio Ukraińskiej Republiki Ludowej 

(walki o Lwów) oraz URL.  

- 16. Pułk Ochrony Porządku Publicznego Gwardii Narodowej im. Generała-majora 

Oleksandra Radijewskiego, (miejsce dyslokacji, obw. dniepropetrowski). Nazwa odnosi się do 

postaci dowódcy oddziału Gwardii Narodowej, który poległ w 2014 roku w walkach o 

Lisiczańsk (obw. ługański). 

- 3. Brygada Wsparcia Operacyjnego Gwardii Narodowej im. Pułkownika Petra Bołboczana 

(miejsce dyslokacji, obw. charkowski). Nazwa odnosi się do postaci pułkownika wojsk URL, 

dowódcy oddziałów ukraińskich podczas pochodu krymskiego (dotyczy walki z oddziałami 

bolszewickimi). 

- 40. Pułk Gwardii Narodowej im. Płk. Danyla Neczaja, (miejsce dyslokacji, obw. winnicki). 

Nazwa odnosi się do postaci dowódcy oddziałów kozackich (pułkownik bracławski), urodzony 

najpewniej w m. Bar, XVII wiek470. 

 
470 Частини ЗСУ, НГУ та ДПСУ отримали почесні найменування, https://mil.in.ua/uk/news/chastyny-zsu-
ngu-ta-dpsu-otrymaly-pochesni-najmenuvannya/ (dostęp: 01.11.2020). 
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 Warto zwrócić uwagę, iż w okresie kadencji W. Zełenskiego zdecydowano się na 

zmianę jednostek dyslokowanych m.in. na obszarach bezpośrednio przyległych do linii frontu 

(obw. doniecki i ługański). Zapewne ze względu na specyfikę terenu zdecydowano się na dobór 

patronów odnoszących się do dawnej historii, aby nie wywoływać niepotrzebnych sporów czy 

kontrowersji wśród lokalnej ludności (poprzez dobór patronów odnoszących się np. do walk 

wyzwoleńczych z okresu XX wieku – tego rodzaju krok przedstawiałby władze sowiecką jako 

ośrodek okupacyjny, co mogłoby wywołać sprzeciw niektórych grup społecznych).  

 Polityka historyczna oraz tożsamościowa prowadzona po przyjściu W. 

Zełenskiego do władzy nie zmieniła się również w stopniu znaczącym w odniesieniu do działań 

służących upamiętnianiu wydarzeń historycznych oraz działaczy społecznych. Kontynuowana 

została działalność UIPN z zakresu dekomunizacji. Zdecydowano się również na 

wprowadzanie do pamięci społeczeństwa postaci zapomnianych – związanych m.in. z walką 

narodowo-wyzwoleńczą okresu 1918-1921 (m.in. odsłonięcie w dniu 4.10.2020 pomnika 

pułkownika Petra Bołboczana w Kijowie471, osoby odpowiedzialnej za formowanie oddziałów 

URL skierowanych do walki z bolszewikami w centrum i na południu kraju, czy tablicę 

pamiątkową na cześć dowódcy Dywizji Strzelców URL płk. Marko Bezruczko - odsłonięta 

10.10.2020 (okres walk 1918-1921)472. Zasadniczą zmianą, którą dostrzeżono w Polsce było 

odwołanie ze stanowiska szefa UIPN W. Wiatrowycza i zastąpienie go doktorem nauk 

filozoficznych, ekspertem ds. oświaty i kultury posiadającym doświadczenie z pracy m. in. w 

centrum pamięci o holokauście „Babi Jar”, Antonem Drobowyczem. Pochodzący z Kijowa 

ekspert stanowił postać zupełnie inną niż wywodzący się z „Galicji” W. Wiatrowycz. A. 

Drobowycz w swoich wystąpieniach wielokrotnie deklarował gotowość do kooperacji ze stroną 

polską w ramach prób dążenia do porozumienia w kwestiach historycznych. Niejednokrotnie 

deklarował ponadto chęć odejścia od polityki mającej charakter „heroizacji” bohaterów 

uważając tego rodzaju działania za niewłaściwie lub nawet szkodliwe: „Jestem przeciwnikiem 

instrumentalizacji historii. Nie podobają mi się same procedury heroizacji kogokolwiek. 

Uważam bowiem, że procesem heroizacji mają zajmować się nie organy i instytucje państwowe 

ani wszelkie inne utrzymujące się z pieniędzy podatników, lecz sam naród ma wyznaczać, kto 

jest dla niego bohaterem i dlaczego nim jest. To kwestia złożonej społeczno-politycznej, 

historycznej dyskusji, w której naukowcy i obywatele z różnych grup, różnych specjalności 

 
471 Profil na portalu społecznościowym Facebook, szefa Ukraińskiego IPN Antona Drobowycza, 
https://www.facebook.com/anton.drobovych/posts/2927584227464599 (dostęp: 01.11.2020). 
472 Oficjalny profil na portalu społecznościowym Facebook, Fundacji „Heroika”, 
https://www.facebook.com/geroika/posts/5143450505680319 (dostęp: 01.11.2020). 
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mają sami dla siebie o tym zadecydować. Być może właśnie to jest kluczowe”473. W dobitny 

sposób zmianę podejścia do działań służących wyborowi bohaterów (kreowaniem postaw 

godnych naśladowania) wskazuje wypowiedź A. Drobowycza udzielona tygodnikowi 

wydawanemu przez ukraińską diasporę zamieszkującą Polskę - „Nasze Słowo”. W ramach 

odpowiedzi na pytanie: „Kto Pana zdaniem mógłby zostać współczesnym bohaterem dla 

Ukraińców?”: „Żołnierze, kapelani, dziewczęta i chłopcy, którzy stanęli w obronie Ukrainy, 

bohaterowie Rewolucji Godności, którzy z drewnianymi tarczami przeciwstawili się 

uzbrojonym funkcjonariuszom organów ścigania, którzy przestali bronić prawa i zaczęli bronić 

złotego bochenka (red. odnosi się do przedmiotu kojarzonego z W. Janukowyczem). Generał 

Kulczycki. Serhij Kokurin z Krymu, który dorastał w Symferopolu, przysięgał wierność 

narodowi ukraińskiemu, zginął z rąk rosyjskich okupantów podczas ataku na bazę wojskową 

na półwyspie, ponieważ nie rzucił broni, stał i wykonał rozkaz. Jest to bohater Ukrainy, 

przyzwoity człowiek, który oddał swoje życie. Bohaterami Ukrainy są także lekarze, 

likwidatorzy katastrofy w Czarnobylu, dysydenci. Musimy odrzucić paradygmat, w którym 

postrzegamy jako bohaterów wyłącznie wojskowych lub polityków. Należy rozszerzyć ten 

pryzmat ludności, dostrzec inne postacie, które są równie zasłużone dla Ukrainy”474. Wskazane 

powyżej przykłady nadawania tytułów i patronów jednostkom wojskowym oraz wypowiedzi 

szefa UINP wskazują, na to iż kontynuowana jest linia odnosząca się do kreowania postaw 

godnych naśladowania w oparciu o postaci związane z historią lokalną, historią walk 

narodowo-wyzwoleńczych lat 1918-1921 oraz z osobami związanymi z walką obronną podczas 

konfliktu na Donbasie (m.in. Serhij Kokurin czy gen. Serhij Kulczycki – osoba odpowiedzialna 

za formowanie z osób biorących aktywny udział w walkach podczas Rewolucji Godności, 

pierwszego oddziału Gwardii Narodowej. Poległ pod Słowiańskiem w wyniku zestrzelenia 

helikoptera wojskowego, w którym wracał z frontu wraz z oddziałem). Z wypowiedzi szefa 

UIPN możemy ponadto wnioskować, że oprócz bohaterskich postaw związanych ze służbą 

wojskową, za wzór godny postępowania dla współczesnych Ukraińców kreowane będą 

postacie związane z codziennym trudem/pracą. Tego rodzaju działanie stanowi atrakcyjny 

koncept szczególnie dla osób z południa i wschodu kraju, którzy ze względu na pamięć o 

wzorcach sowieckiej polityki historycznej nadal pamiętają „bohaterów pracy socjalistycznej”, 

którzy „otwierali” wrota bohaterstwa przed masami proletariackimi (każdy poprzez 

 
473Anton Drobowycz, nowy szef ukraińskiego IPN: To sam naród ma wyznaczać, kto jest dla niego bohaterem i 
dlaczego nim jest,  https://wnet.fm/kurier/anton-drobowycz-nowy-szef-ukrainskiego-ipn-to-sam-narod-ma-
wyznaczac-kto-jest-dla-niego-bohaterem-i-dlaczego-nim-jest/ (dostęp: 01.10.2020). 
474„Mamy skomplikowaną przeszłość i nikt nie jest święty”, https://www.nasze-slowo.pl/mamy-skomplikowana-
przeszlosc-i-nikt-nie-jest-swiety/, (dostęp: 01.10.2020). 
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wykonywanie swojego z wyjątkową dbałością obowiązku pracowniczego mógł zostać uznany 

za bohatera danej wspólnoty). Przytoczone słowa A. Drobowycza zarysowują koncept, zgodnie 

z którym UIPN oraz kooperujący z instytucją eksperci pracujący w ramach Biura Prezydenta, 

Ministerstwa Weteranów czy Ministerstwa Kultury (struktury doradcze wpływające na politykę 

historyczną i tożsamościową kraju), dążą do wykonania zwrotu – odejście od heroizowania 

„radykalnych” postaci (m.in. związanych z ruchem narodowo-wyzwoleńczym okresu II wojny 

światowej – odrzucenie perspektywy kluczowej dla środowisk zachodnio-ukraińskich), a 

skoncentrowanie się na ukazaniu postaw godnych naśladowania poprzez przypominanie o 

postaciach związanych z historią lokalną (od czasów doby kozackiej do okresu walk 1918-

1921, a także powstań przeciwko władzy sowieckiej lat 20-tych i 30-tych), poprzez 

wprowadzenie do kanonu bohaterów osób związanych z oporem przeciwko rosyjskiej agresji. 

Ważnym elementem procesu jest również odświeżenie toposu pracy na rzecz kraju/wspólnoty. 

Taka polityka stanowi kontynuację linii polityki historycznej i tożsamościowej z okresu P. 

Poroszenki, która została ubogacona o nową tendencję dotyczącą mocniejszego akcentowania 

postaw związanych z najnowszą historią wojskowości oraz postaw patriotycznych 

niezwiązanych z walką zbrojną. Dostrzegane jest równorzędne odejście od odwoływania się do 

ukraińskich organizacji nacjonalistycznych (lat 30-tych/40-tych i 50-tych). Odwrócenie się od 

heroizacji osób traktowanych jako postacie centralne dla ukraińskiej historii przez 

przedstawicieli tzw. nurtu „galicyjskiego” (zachodnio-ukraińskich historyków i środowisk 

politycznych) dało szansę na wznoszenie postaci pozostających w pamięci regionalnej do 

poziomu pamięci ogólnonarodowej – dotyczy to szczególnie osób związanych z dobą kozacką 

oraz historią walk narodowo-wyzwoleńczych 1918-1921 (m.in. płk. Danyło Neczaj czy płk. 

Petro Bołboczan). Działania z zakresu polityki historycznej realizowane przez środowisko 

historyków i ekspertów politycznych, a także polityków kreujących linię historyczną i 

tożsamościową państwa ukraińskiego, wydają się być realizowane w kontekście tworzenia 

koncepcji „atrakcyjnej” zarówno dla młodzieży jak i osób starszych (zarówno z zachodu i 

centrum, jak i z południa i wschodu kraju). Warto w tym miejscu podkreślić, że władza nie 

odrzuca (nie podejmuje działań służących deheroizacji, czy usuwania z przestrzeni publicznej) 

postaci związanych z strukturami nacjonalistycznymi (np. UPA - nie „podrażnia” w ten sposób 

uczuć części mieszkańców zachodu kraju), lecz stara się mocniej wyeksponować osoby mniej 

znane w kraju (np. Otaman Bezruczko), które również stanowią atrakcyjny dla tej samej grupy 

docelowej wzorzec żołnierza walczącego zbrojnie przeciwko sowieckiej/rosyjskiej nawale. 

Postacie związane z bohaterską walką zbrojną okresu 1918-1921 (w tym osoby, których dotknął 

tragiczny los – rozstrzelane przez władzę sowiecką) stanowią ponadto wzór postaw, które mogą 
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zostać uznane za godne naśladowania również przez ludności obszarów południa, centrum i 

wschodu kraju. Są to bohaterowie nie zdeprecjonowani przez władze sowieckie (nie zostały 

zmitologizowane jako zdrajcy narodu, faszystowscy kolaboranci itp.), lecz celowo zostali 

skazani na zapomnienie. Taka decyzja władz sowieckich spowodowała, iż osoby te nie są 

kojarzone negatywnie przez ludność skłonną do sowieckich resentymentów, poprzez co w 

oparciu o przywiązanie do historii regionu, istniej możliwość budowania przekazów łączących 

dany region z historią kraju odnosząc się do walki zbrojnej mieszkańców danego obszaru o 

wolną i niepodległą Ukrainę. Poprzez takie działanie dochodzi do „przywiązywania” 

tożsamości regionalnej (co szczególnie odnosi się do obszarów południa i wschodu Ukrainy) 

do tożsamości i historii całego narodu (czynnik wpływający na stan spójności społecznej). 

Działanie to uderza ponadto w głęboko zakorzenione w części społeczeństwa Ukrainy 

południowej i wschodniej sowieckie mity mające dowodzić odwiecznej przynależności danych 

obszarów do Rosji – podkreślanie, iż na początku XX wieku ludność danego regionu 

opowiadała się po stronie niepodległej Ukrainy (URL), a nie Rosji czy Ukrainy bolszewickiej, 

która miała być częścią ZSRS. Poprzez zwrot do regionalnych bohaterów oraz podkreślanie ich 

roli w ogólnopaństwowej historii tworzy się „ofertę” atrakcyjną dla danej wspólnoty, w której 

jest ona częścią szerszej zbiorowości (co więcej, odgrywa ona w jej historii poważną rolę – 

czynnik dowartościowania). Taki zwrot jest bardzo ważny dla procesu integracji całego 

społeczeństwa, szczególnie w zestawieniu z wcześniejszym trendem dotyczącym 

eksponowania dorobku zachodniej Ukrainy dla powstania i rozwoju całego państwa. W 

koncepcji „zachodnio-ukraińsko-centrycznej” nie było bowiem miejsca dla Ukrainy 

wschodniej. Co więcej, dla wschodu i południa kraju, zachodni bohaterowie byli nieznani 

(uważani za obcych), lub stanowili wzór antybohatera (np. S. Bandera). Ważną rolę odgrywa 

ponadto zwrot do „bohaterów pracy”. On również stanowi formę atrakcyjną przede wszystkim 

dla ludności wschodu i południa kraju. Wzorzec, który realizuje środowisko W. Zełenskiego 

ma zatem charakter zdecydowanie bardziej pluralistyczny. Przekłada się to na bardziej otwartą 

koncepcję wspólnoty narodowej (nie stawia się za wzór kilku regionów kraju, lecz podkreśla, 

iż każdy region wniósł wiele dla rozwoju państwa). Łączy się to również z lobbowaniem 

założenia, zgodnie z którym wartościowym elementem narodu (osobą godną uznania i 

powszechnego szacunku) może być człowiek, która nie tylko pragnie bronić państwa z bronią 

w ręku, lecz również chce dla niej pracować i wzmacniając jej gospodarkę oraz wpływając na 

rozwój własnej wspólnoty lokalnej.  
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 Polityka historyczna prowadzona w okresie prezydentury Petra Poroszenki, choć 

niewątpliwie posiadająca propaństwowy i skonsolidowany charakter, poprzez wyraźne 

skoncentrowanie się na „zachodnio-ukraińskiej” („galicyjskiej”) perspektywie oceny wydarzeń 

historycznych wywoływała kontrowersje szczególnie we wschodnich i południowych 

regionach kraju. Nadmierne eksponowanie bohaterów o zachodnio-ukraińskim rodowodzie 

oraz intensywne lobbowanie narracji ukazującej Armię Czerwoną oraz Związek Sowiecki jako 

siłę wrogą wolnej Ukrainie (co było konsekwencją popularyzacji narracji o bohaterstwie UPA 

w walce z sowieckim okupantem) stało w sprzeczności z oceną wydarzeń historycznych 

popularną wśród części ludności omawianych regionów kraju. Zgodnie z deklaracjami i 

działaniami ośrodków odpowiedzialnych za prowadzenie polityki tożsamościowej i 

historycznej Ukrainy z okresu 2019/2020, linia polityki P. Poroszenki została zmieniona. 

Ograniczono nacisk na politykę dekomunizacyjną (co ma również odmienne konsekwencje – 

np. decyzja Odeskiej Rady Miejskiej o zmianie nazwy prospektu Niebiańskiej Sotni na prospekt 

Marszałka Żukowa. Powrót do nazwy sprzed dekomunizacji – październik 2020)475 oraz 

zminimalizowano działania służące popularyzacji bohaterów i wydarzeń związanych z 

działalnością ruchów zachodnio-ukraińskich o profilu nacjonalistycznym z okresu lat 30-tych i 

40-tych XX wieku. Doszło ponadto do ograniczenia procesu wynoszenia na forum 

ogólnopaństwowy zagadnień historycznych (m.in. poprzez przemówienia prezydenta lub 

wypowiedzi kluczowych polityków) co wywołało wrażenie, iż władza ograniczyła swoje 

zainteresowanie „ingerencją”476 w sprawy historii. Warto w tym miejscu podkreślić, że o ile 

intensywna polityka historyczna skierowana na kreowanie postaw godnych naśladowania w 

obliczu początkowego etapu wojny była rzeczą istotną dla konsolidacji społeczeństwa wokół 

konieczności podjęcia walki zbrojnej w obliczu zagrożenia dla integralności terytorialnej 

państwa, to w momencie ustabilizowania się systemu obrony kraju, jak i sceny politycznej, w 

połączeniu z kryzysem gospodarczym, uzyskała ona mniejsze znaczenie w dla polityków oraz 

społeczeństwa. Kluczowym polem zainteresowania społeczeństwa stał się stan gospodarki 

państwa (wszystko to, co wiąże się z poziomem życia obywateli). Bazując na wypowiedziach 

 
475 Проспект Небесної сотні в Одесі перейменують назад на маршала Жукова, 
https://www.unian.ua/society/deukrajinizaciya-prospekt-nebesnoji-sotni-v-odesi-pereymenuyut-na-marshala-
zhukova-novini-odesi-11184476.html (dostęp: 01.11.2020). 
476 Mniejsza intensywność wypowiedzi polityków na tematy historyczne buduje wśród przeciwników linii P. 
Poroszenki (m. in. wśród ludności skłonnej głosować na partie otwarcie prorosyjskie odwołujące się do 
sowieckich resentymentów przekonanie o ograniczeniu przez partię W. Zełenskiego ingerencji w sprawy 
historii. Kwestia ta może być interpretowana przez część społeczeństwa jako zjawisko pozytywne – państwo 
odrzuciło proceder „fałszowania”/ „pisania na nowo” historii. Na kwestię tę mocno uwrażliwione są rosyjskie 
ośrodki dezinformacyjne oraz propagandowe starające się formować ukraińskie społeczeństwo. 
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osób odpowiedzialnych za kurs polityki historycznej i tożsamościowej Ukrainy oraz analizując 

podjęte przez instytucje państwowe działania, można dostrzec, że polityka historyczna państwa 

jest dostosowana do tego rodzaju trendu. Oznacza to, że działania z zakresu polityki 

historycznej zostały ściągnięte z agendy ogólnokrajowej, a skoncentrowały się na inicjatywach 

regionalnych. Zrezygnowano z działań o pompatycznym charakterze, a skupiono się na pracy 

w regionach czego przejawem są m.in. odsłanianie pomników lub tablic pamiątkowych 

odnoszących się do postaci związanych z danym regionem czy regionalizacja patronów 

jednostek wojskowych. Doszło zatem do pewnego zwrotu ku historii regionów, co zapewne ma 

na celu „połączenie” tożsamości mieszkańców danych obszarów z pamięcią zbiorową narodu. 

 Tak jak wspomniano powyżej, dostrzegana jest pewna różnica w linii polityki 

historycznej prowadzonej za prezydentury P. Poroszenki, a W. Zełenskiego w stosunku do 

sowieckiej przeszłości kraju. O ile w roku 2014 środowiska związane z prezydentem oraz samo 

społeczeństwo ukraińskie, w obliczu szoku spowodowanego atakiem ze strony Federacji 

Rosyjskiej, de facto zostało zmuszone do wykonania zwrotu dotyczącego interpretacji 

historycznej, co miało na celu podkreślenie głębokich korzeni państwa ukraińskiego oraz jego 

odrębności od Rosji, to w okresie prezydentury W. Zełenskiego sytuacja ta uległa zasadniczej 

zmianie. Lata przedłużającego się konfliktu zbrojnego wprowadziły społeczeństwo ukraińskie 

w stan pewnego „przyzwyczajenia się” do życia de facto w stanie wojny. Doszło przy tym do 

stopniowego obniżania się poziomu zradykalizowania społeczeństwa, co doprowadziło do 

wyciągnięcia wniosków odnoszących się do potrzeby podjęcia przez państwo działań służących 

mocniejszemu zintegrowaniu całego społeczeństwa. W oparciu o wnioski dotyczące 

konieczności podjęcia walki o scalenie narodu zdecydowano się na relatywne 

ograniczenie/przekształcenie antysowieckich narracji w celu stworzenia narracji 

ogólnopaństwowej atrakcyjnej zarówno dla zachodu, centrum, południa i wschodu kraju (de 

facto ograniczenie formowania podejścia do przeszłości z perspektywy zachodnio-ukraińskich 

środowisk prawicowych, a częściowe otwarcie się na ocenę wydarzeń z perspektywy innych 

środowisk i regionów). W celu zrozumienia aktualności problemu i różnic dotyczących kwestii 

oceny niedawnych wydarzeń historycznych można odnieść się do wyniku badań 

socjologicznych przedstawionych stosunek Ukraińców do Związku Sowieckiego. Kwestia ta 

nadal stanowi poważny czynnik wpływający na ukraińską scenę polityczną oraz politykę 

historyczną i tożsamościową kraju. Nadal bowiem na Ukrainie trwa dyskusje dotycząca roli 

jaką miała Ukraina i Ukraińcy w procesie tworzenia i funkcjonowania ZSRS – pytaniem nad 

którym zastanawiają się ukraińscy eksperci jest to, czy Ukraina znajdowała się pod okupacją 
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sowiecką, czy była ważnym elementem tego tworu politycznego (jaka była rola Ukraińców w 

jego tworzeniu oraz czy kooperacja Ukraińców z ZSRS była kolaboracją czy formą budowy 

państwowości ukraińskiej).  

 Ocena stosunku Ukraińców do ZSRS z uwzględnieniem grup wiekowych oraz 

regionów zarysowuje pewne nadal istotne różnice dzielące ukraińskie społeczeństwo. 

Wskazuje ona również na grupy, dla których w celu zwiększenia ich stopnia zintegrowania z 

ukraińskim społeczeństwem należy przygotować odpowiednie koncepcje dotyczące polityki 

historycznej i tożsamościowej, w której znajdą oni swoje miejsce (nie uznają narracji 

ogólnopaństwowej za obcą, marginalizująca ich). Wiedzy na ten temat dostarcza m.in. wynik 

badań socjologicznych opublikowany w czerwcu 2020 roku, przeprowadzony przez Kijowski 

Międzynarodowy Instytut Socjologii. Zgodnie z jego wynikami, około 50% Ukraińców nie 

żałuje tego, iż ZSRS rozpadł się - przeciwnego zdania jest natomiast 33,5%. Sondaż został 

przeprowadzony pomiędzy 24, a 31 maja 2020 roku na próbie 2000 osób zamieszkujących cały 

obszar kraju z wyłączeniem okupowanego Krymu i okupowanych części obwodu donieckiego 

i ługańskiego477. Możemy przypuszczać, że gdyby badania uwzględniły obszary Ukrainy zajęte 

przez Federację Rosyjską wynik przyniósłby większą ilość osób żałujących, że doszło do 

rozpadu ZSRS. Zgodnie z wynikami uwzględniającymi regiony, w których zamieszkują 

respondenci otrzymujemy następujący wynik (odpowiedź na pytanie – „Czy żałujesz, iż doszło 

do rozpadu ZSRS”): 

- Zachód kraju: 15,3% - tak, 68,6% – nie, 16,1% - trudno powiedzieć/odmowa udzielenia 

odpowiedzi. 

- Centrum kraju: 32,2% – tak, 50,7% - nie, 17,0% - trudno powiedzieć/odmowa udzielenia 

odpowiedzi. 

- Południe kraju: 48,1% - tak, 39,1% - nie, 12,8% - trudno powiedzieć/odmowa udzielenia 

odpowiedzi. 

- Wschód kraju (z wyłączeniem kontrolowanych przez Kijów obszarów obw. ługańskiego i 

donieckiego): 49,3% - tak, 34,6% - nie, 16,2% trudno powiedzieć/odmowa udzielenia 

odpowiedzi.   

 
477 Прес-релізи та звіти. Оцінка радянського минулого: травень 2020 року, 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=950&page=2 (dostęp: 01.10.2020). 
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- Obszar Donbasu (z wyłączeniem obszarów okupowanych): 41,5% - tak, 36,9% – nie, 21,7% 

trudno powiedzieć/odmowa udzielenia odpowiedzi. 

Powyższe wyniki potwierdzają tezę, zgodnie z którą mieszkańcy wschodu i południa kraju 

skorzy są do posiadania bardziej pozytywnego obrazu ZSRS. Podobna tendencja dotyczy osób 

starszych („Czy żałujesz, iż doszło do rozpadu ZSRS”): 

- 18-29 lat: 14,3% - tak, 53,5% - nie, 32,2% trudno powiedzieć/odmowa udzielenia odpowiedzi, 

- 30-39 lat: 17,5% - tak, 57,8% - nie, 24,7% trudno powiedzieć/odmowa udzielenia odpowiedzi, 

- 40-49 lat: 35,7% - tak, 57,5% - nie, 6,9% trudno powiedzieć/odmowa udzielenia odpowiedzi, 

- 50-59 lat: 44,1% - tak, 47,9% - nie, 8,6% trudno powiedzieć/odmowa udzielenia odpowiedzi, 

- 60-69 lat: 47,8 – tak, 42,7% – nie, 9,5% trudno powiedzieć/odmowa udzielenia odpowiedzi, 

- 70+: 50,1% - tak, 36,4% - nie, 13,5% trudno powiedzieć/odmowa udzielenia odpowiedzi.   

 Warto również przyjrzeć się odpowiedzi na to pytanie uwzględniając preferencje 

polityczne respondentów odnoszące się do wyboru kandydata na stanowisko prezydenta 

Ukrainy. Zgodnie z wynikami sondażu, najwięcej osób „tęskniących” za Związkiem 

Sowieckim znajduje się wśród elektoratu oficjalnego lidera otwarcie prorosyjskiej partii 

(powiązanej z Kremlem chociażby poprzez związki jednego z jej liderów W. Medwedczukiem, 

a W. Putinem) Jurija Bojki („Opozycyjny Blok Za Życie”) – 81.5% - tak, 9,7% - nie, 8,8% - 

trudno powiedzieć/odmowa udzielenia odpowiedzi. Warto w tym miejscu podkreślić, iż 

największą popularność wspomniany polityk oraz jego partia posiada na obszarach wschodnich 

oraz południowych (Rezultat I tury wyborów z 2019 roku w skali regionu: obw. ługański – 

43,96%, doniecki – 36,87%, charkowski - 26,58, odeski – 21,92%, zaporoski – 18,79%, 

mikołajowski -17,33%, 15, 72%, ogólnokrajowy wynik: 11,67%)478. Najmniejszy odsetek osób 

żałujących rozpadu ZSRS znalazł się natomiast wśród wyborców Petra Poroszenki (który 

największe poparcie otrzymał na zachodzie kraju i w Kijowie: obw. lwowski - 35,32%, m. 

Kijów – 25,59%, tarnopolski – 24,36%, winnicki – 22,37%, rówieński – 22,32%, iwano-

frankowski – 21,3%, wołyński – 18,98%, kijowski – 18,56%, ogólnokrajowy 

 
478 Oficjalny portal Centralnej Komisji Wyborczej, zakładka odnosząca się do wyników J. Boiki, Вибори 
Президента України 2019 Центральна виборча комісія, 
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp302pt001f01=719pt021f01=216.html (dostęp: 01.10.2020) 
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wynik:15,95%)479. Interesującym pozostaje ponadto rezultat badań odnoszących się do 

stosunku do ZSRS wśród zwolenników zwycięscy wyborów prezydenckich z 2019 roku. 

Zgodnie z nimi, 28,7% osób deklarujących poparcie dla W. Zełenskiego odpowiedziała 

twierdząco („żałuję, iż doszło do rozpadu ZSRS), 52,7% respondentów odcięło się od tego 

rodzaju „tęsknoty”. 18.5% respondentów nie udzieliło odpowiedzi lub wskazało, że nie jest w 

stanie określić swojego stosunku do tej kwestii. Warto pamiętać, że w ramach I tury wyborów 

W. Zełenski zwyciężył w zdecydowanej większości okręgów wyborczych przegrywając 

jedynie w obwodzie donieckim, ługańskim, lwowskim, iwano-frankowskim, tarnopolskim i 

wołyńskim (obwodach opowiadających się w większym stopniu po stronie kandydatów, którzy 

uznawani są za bardziej radykalnych, to jest P. Poroszenkę lub J. Bojkę). W porównaniu do P. 

Poroszenki czy J. Bojki, W. Zełenski wydawał się politykiem zdecydowanie bardziej 

umiarkowanym (jeśli chodzi o kwestię polityki tożsamościowej, językowej czy historycznej). 

Sam fakt posiadania w szeregach swoich wyborców relatywnie wysokiego odsetku osób 

zarówno przejawiających prosowieckie resentymenty jak i osób skłonnych krytycznie odnosić 

się do sowieckiej przeszłości, zmusza jego środowisko polityczne do prowadzenia działań, 

które nie zrażą wobec prezydenta wspomnianych grup społecznych. Można przez to rozumieć, 

że elektorat W. Zełenskiego oraz jego partii stanowi ważny czynnik wpływający na linię 

polityki historycznej i tożsamościowej władzy.  

 Ostatnim aspektem, który wydaje się być ważny z perspektywy tematu pracy jest 

stosunek do ZSRS z uwzględnieniem przynależności etnicznej oraz języka używanego na co 

dzień w domu respondenta. Uwzględniając odpowiedź na dane pytanie („Czy żałujesz, iż 

doszło do rozpadu ZSRS”) oraz samoidentyfikację dotyczącą przynależności etnicznej, 

otrzymamy następujące wyniki: 

- Ukrainiec: 30,5% - tak (żałuję), 52,5% nie, 17,0% trudno powiedzieć/odmowa udzielenia 

odpowiedzi, 

- Rosjanin: 66,9% - tak (żałuję), 19,4% nie, 13,7% trudno powiedzieć/odmowa udzielenia 

odpowiedzi, 

- Ukrainiec i Rosjanin w tym samym stopniu: 55,7% - tak (żałuję), 27,0%- nie, 17,3%- trudno 

powiedzieć/odmowa udzielenia odpowiedzi. 

 
479 Oficjalny portal Centralnej Komisji Wyborczej, zakładka odnosząca się do wyników P. Poroszenki, Вибори 
Президента України 2019 Центральна виборча комісія, 
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp302pt001f01=719pt021f01=295.html (dostęp: 01.10.2020). 
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Podobną tendencję dostrzegamy, kiedy rezultaty odpowiedzi na pytanie zasadnicze nałożymy 

na odpowiedź dotyczącą podstawowego języka używanego w domu.  

- Język ukraiński: 25,8% - tak (żałuję), 58,5% - nie, 15,7% - trudno powiedzieć/odmowa 

udzielenia odpowiedzi, 

- Język rosyjski: 44,2% - tak (żałuję), 39,5% - nie, 16,3% - trudno powiedzieć/odmowa 

udzielenia odpowiedzi, 

- Język ukraiński i rosyjski w tym samym stopniu: 38,7% tak (żałuję), 41,3% nie, 20,0% trudno 

powiedzieć/odmowa udzielenia odpowiedzi480. 

 Powyższe dane potwierdzają w pewnym stopniu stereotypowy obraz, zgodnie z 

którym to mieszkańcy wschodu i południa oraz w większym stopniu etniczni Rosjanie niż 

Ukraińcy, a także przede wszystkim osoby rosyjskojęzyczne w przeciwieństwie do ludności 

ukraińskojęzycznej są skłonni przejawiać pozytywną ocenę wobec okresu sowieckiego czy 

ZSRS w ogóle. Powyższe wyniki wskazują ponadto, że grupą potencjalnie najbardziej chętną 

popierać siły polityczne, które deklarują umiarkowany lub pozytywny stosunek do sowieckiej 

przeszłości (co jest również związane w znacznym stopniu z posiadaniem pozytywnego 

stosunku do Rosji – niekoniecznie putinowskiej, lecz Rosji rozumianej jako wielowiekowy 

sąsiad Ukrainy, ośrodek rosyjskiej/ogólnosłowiańskiej kultury, „bratni naród” itp.) są 

rosyjskojęzyczni, posiadający rosyjskie pochodzenie mieszkańcy wschodu Ukrainy. Tego 

rodzaju siły polityczne są w przeważnym stopniu są skłonni popierać również etniczni Ukraińcy 

preferujący język rosyjski, zamieszkujący wschód kraju. Uwidacznia się zatem tendencja 

zgodnie z którą, im bliżej do centrum i na zachód kraju oraz im bliżej z południa do centrum 

kraju tym mniej osób posiadających sowieckie resentymenty. Wyraźny jest związek z 

pochodzeniem oraz używanym na co dzień językiem (co zapewne jest ze sobą powiązane), a 

także z wiekiem respondentów. Warto ponadto podkreślić, iż to właśnie na południu Ukrainy i 

na wschodzie kraju zamieszkuje zdecydowanie większy odsetek osób identyfikujących się jako 

Rosjanie, niż w centrum czy na zachodzie kraju. Pochodzenie i język odgrywa zatem ważną 

rolę w ocenie wydarzeń z najbliższej oraz głębszej historii. W przypadku Ukrainy, tendencja 

dotycząca obecności silniejszych resentymentów sowieckich odnoszących się do pochodzenia 

ma związek z procesem kolonizacyjnym (południe i wschód stanowią obszary objęte 

szczególnie intensywnym procesem kolonizacyjnym prowadzonym przez państwo rosyjskie na 

 
480 Прес-релізи та звіти. Оцінка радянського минулого: травень 2020 року, dz. cyt. 
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przełomie wieków). Należy przy tym pamiętać, że wskazane dane nie odnoszą się do obszaru 

okupowanego Krymu – za południe Ukrainy uznawane zostały m.in. obwód odeski, 

mikołajowski, zaporoski czy chersoński. Wychodząc z uzyskanych wniosków zasadnym 

wydaje się być przypuszczenie, że ze względu na silną obecność etnicznych Rosjan na Krymie 

oraz dominację języka i kultury rosyjskiej na półwyspie, wynik odpowiedzi mieszkańców 

Krymu na określone w sondażu pytania bliższy byłby wynikom uzyskanym na wschodzie kraju, 

niż na południu (obw. odeski, mikołajowski, zaporoski, chersoński). Czynnikiem, który nadal 

posiada znaczenie jest ponadto wiek mieszkańców. Warto pamiętać, że Krym w okresie 

sowieckim służył za obszar przeznaczony m.in. do spokojnego przeżywania emerytury przez 

zasłużonych działaczy komunistycznych, co spowodowało, iż niemała część mieszkających 

tam po dziś dzień osób starszych przejawia lojalną wobec Rosji i ZSRS postawę. Możemy 

przypuszczać, że osoby te odegrały również poważną rolę w kształtowaniu młodzieży, która 

dziś znajduje się już w wieku w pełni dojrzałym. Uzasadnionym wydaje się być założenie, 

zgodnie z którym tego rodzaju osoby przekazały swoim potomkom wyidealizowany obraz 

ZSRS oraz Rosji, a także ugruntowały w części mieszkańców Krymu mocne więzi kulturowe i 

polityczne łączące ich dziś z Federacją Rosyjską.  

 Linia polityki tożsamościowej, historycznej i językowej prowadzona przez 

administrację W. Zełenskiego wydaje się być realizowana w taki sposób, aby akceptować część 

postulatów zarówno zwolenników ukraińskiego etnocentrycznego podejścia do budowy 

współczesnego narodu, jak i osób opowiadających się za radykalnym wariantem modelu 

„internacjonalistycznego”, w którym ukraiński oraz rosyjski naród łączy pewnego rodzaju 

„niezniszczalna więź”, której utrzymanie ma (w myśl tego założenia) gwarantować 

bezpieczeństwo i rozwój całego kraju oraz wszystkich zamieszkujących go grup etnicznych i 

społecznych. Wspomniana linia polityki odnosząca się do kwestii historii, tożsamości i języka 

wydaje się również rozwijać w takim kierunku, aby była akceptowalna przez zasadniczą część 

społeczeństwa, która oczekuje pewnego rodzaju połączenia obu narracji i pozyskania 

kompromisu, który będzie gwarantował, iż kwestie te przestaną odgrywać kluczową rolę w 

toczących się w kraju sporach politycznych. Gabinet W. Zełenskiego, w odróżnieniu od 

środowiska P. Poroszenki widzi szanse na utrzymanie się u władzy w oparciu o budowę 

kompromisu i zabieganie o zwolenników wszystkich wskazanych opcji (również tych bardziej 

radykalnych). Przedstawione na bazie analizy przytoczonego sondażu KMIS wnioski wskazują 

na to, jak ważnym czynnikiem w kreowaniu i realizacji ukraińskiej polityki historycznej, 

tożsamościowej i językowej są obszary zamieszkiwane przez poważny odsetek mniejszości 
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narodowej. W przypadku Ukrainy kluczową rolę odgrywa ludność etnicznie rosyjska oraz jej 

język i kultura, która we wcześniejszym okresie historycznym stanowiła język i kulturę państwa 

dominującego (relacje kolonizator-kolonia).  

W odniesieniu do oceny podejścia ludności do sowieckiej przeszłości kraju warto również 

przytoczyć wyniki badań socjologicznych dotyczących stosunku Ukraińców do współczesnego 

państwa rosyjskiego – to jest Federacji Rosyjskiej. Dzięki pracy wspomnianego już 

Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS) posiadamy dane dotyczące 

zmian w stosunku Ukraińców do państwa rosyjskiego na przełomie lat 2008-2020 oraz 

informacje dotyczące tej kwestii z uwzględnieniem podziału na regiony, m.in. za okres 2019 -

2020 (okres przełomu dotyczącego transferu władzy pomiędzy środowiskiem P. Poroszenki, a 

środowiskiem W. Zełenskiego. 

 Zgodnie z rezultatami badań odnoszącymi się do odpowiedzi respondentów na 

pytanie dotyczące ich stosunku do Rosji na przełomie lat 2008-2020 widoczny jest zasadniczy 

wzrost negatywnej oceny wspomnianego państwa. O ile w przeciągu lat 2008-2014 poziom 

pozytywnego stosunku do Federacji Rosyjskiej utrzymywał się na poziomie 93%-78% to po 

2014 roku utrzymywał się on już na poziomie 52%-37%. Momentem przełomowym stał się 

czas Rewolucji Godności, aneksji Krymu i początek wojny na Donbasie. Zgodnie z wynikami 

badań przeprowadzonymi początkowo na całym obszarze Ukrainy, a później na obszarze kraju 

z wyłączeniem obwodów okupowanych doszło do następujących zmian: 

 Na pytanie, „Jaki jest Pana/Pani ogólny stosunek do Rosji” odpowiedź „bardzo 

dobry/zasadniczo dobry” udzielił następujący odsetek respondentów (pytanie zadawane na 

przełomie szeregu lat nie tym samym respondentom): 

- kwiecień 2008: 88%, maj 2009: 93%, październik 2010: 93%, listopad 2011: 80%, luty 2012: 

85%, luty 2013: 85%, listopad 2013: 82% (początek proeuropejskich wystąpień społecznych), 

luty 2014: 78%, maj 2014: 52%, grudzień 2014: 37%, luty 2015: 34%, maj 2015: 30%, luty 

2016: 36%, luty 2017: 39%, luty 2018: 45%, luty 2019: 57%, luty 2020: 54%. 

 Na wskazane pytanie przeciwnej („zasadniczo negatywny, bardzo negatywny”) 

odpowiedzi udzielił następujący odsetek ankietowanych:  

- kwiecień 2008: 7%, maj 2009: 4%, październik 2010: 4%, listopad 2011: 13%, luty 2012: 9%, 

luty 2013: 8%, listopad 2013: 10% (początek proeuropejskich wystąpień społecznych), luty 
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2014: 13%, maj 2014: 38%, grudzień 2014: 48%, luty 2015: 51%, maj 2015: 56%, luty 2016: 

47%, luty 2017: 46%, luty 2018: 38%, luty 2019: 27%, luty 2020: 33%. 

 Problemy z udzieleniem odpowiedzi na wskazane pytanie („ciężko odpowiedzieć”) 

udzielił następujący odsetek respondentów: 

- kwiecień 2008: 5%, maj 2009: 3%, październik 2010: 3%, listopad 2011: 7%, luty 2012: 6%, 

luty 2013: 7%, listopad 2013: 8% (początek proeuropejskich wystąpień społecznych), luty 

2014: 9%, maj 2014: 10%, grudzień 2014: 16%, luty 2015: 15%, maj 2015: 14%, luty 2016: 

13%, luty 2017: 15%, luty 2018: 18%, luty 2019: 17%, luty 2020: 13%481. 

 Przytoczone wyniki dowodzą utrzymywaniu się wysokiego trwałego stopnia 

pozytywnego stosunku do Rosji w ukraińskim społeczeństwie do wydarzeń z roku 2014. 

Wyraźny wzrost negatywnego stosunku do FR nastąpił nie tyle na początku wybuchu 

EuroMajdanu, który później przerodził się w Rewolucję Godności (wydarzenia z grudnia 2013 

i stycznia 2014 roku), lecz bezpośrednio w efekcie pacyfikacji Majdanu (użycie broni 

przeciwko protestującym czego efektem była śmierć bohaterów „Niebiańskiej Sotni”), aneksji 

Krymu oraz agresji na Donbasie. Dostrzegany jest ponadto dalszy wzrost negatywnych 

nastrojów w efekcie trwania konfliktu zbrojnego i ponoszenia przez SZ Ukrainy oraz oddziały 

ochotników kolejnych strat nieodwracalnych w sile żywej. Dostrzegana jest ponadto zmiana w 

tendencji, której punktem kulminacyjnym wydaje się być połowa roku 2015. Wówczas to 

doszło do wstrzymania się przyrostu odsetka osób mających negatywny stosunek do Rosji. 

Można przypuszczać, że w efekcie zmiany charakteru prowadzonych walk oraz ugruntowania 

się odczucia relatywnej stabilizacji wynikającej z częściowego stosowania protokołu mińskiego 

(częściowe i chwilowe zawieszenia broni, które ograniczyły działania zbrojne i przerodziły 

konflikt w wojnę pozycyjną) doprowadziły do wstrzymania radykalizacji nastrojów. Efekt ten 

był potęgowany w kolejnych miesiącach i latach wpływając na wzrost odsetka osób 

posiadających pozytywny stosunek do Rosji oraz ograniczenie odsetka osób posiadających 

negatywny stosunek do tego kraju. Zapewne jednym z czynników wzmagających tą tendencje 

było uczucie wzrastającej stabilizacji oraz stopniowe wygaszanie skrajnie negatywnych emocji 

wynikających z upływem czasu od najkrwawszych momentów wojny. Czynnikiem 

wpływającym na tę tendencje wydaje się być również działalność rosyjskich ośrodków 

dezinformacyjnych i propagandowych, których przekazy docierające na Ukrainę stymulowały 

 
481 Ставлення наслення України до Росії та населення Росії до України, лютий 2020 Року, 
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=933&page=1 (dostęp: 01.11.2020). 
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niechęć wobec ówczesnej władzy oraz budowały pozytywny obraz Kremla (m.in. zrzucanie 

winy za wybuch konfliktu zbrojnego na Kijów, wybielanie roli Rosji w konflikcie – np. 

operacje informacyjno-psychologiczne dotyczące tak zwanych konwojów humanitarnych)482. 

Interesującym zjawiskiem, o którego istnieniu świadczą wyniki wskazanych badań jest m.in. 

fakt przejawienia się po 2014 roku poważnego odsetka osób niebędących w stanie wyraźnie 

określić swojego stosunku do Rosji (wybór opcji - „ciężko odpowiedzieć”). Możemy 

przypuszczać, że pojawienie się tego rodzaju fenomenu wiąże się z toczącym się wewnątrz 

umysłów i serc części obywateli kraju konfliktem pomiędzy ugruntowanym pozytywnym 

obrazem Rosji (Fed. Rosyjska jako kraj sojuszniczy/braterski, braterstwo Słowian, wspólna 

przeszłość oraz inne mity i narracje), a informacjami uderzającymi w utrwalony obraz Rosji. 

Konflikt ten mógł dotyczyć ponadto kwestii odczuć patriotycznych wobec Ukrainy oraz 

świadomości pochodzenia etnicznego (np. świadomość tego, iż w połowie jest się etnicznym 

Rosjaninem). Na wzrost odsetka osób nieumiejących określić w jasny sposób swojego 

podejścia do Rosji mógł wpłynąć ponadto chaos informacyjny oraz powszechny niski poziom 

zaufania wobec ukraińskich mediów. Zgodnie z wynikami badań socjologicznych, które 

odnosiły się do stanu z połowy 2015 roku, ukraińskim mediom ufało 45% obywateli, nie ufało 

im natomiast 47%. Największym zaufaniem cieszyła się grupa wolontariuszy wspierających 

Siły Zbrojne – 67%, Cerkiew – 62% i Siły Zbrojne – 55% (grupy te posiadały natomiast niską 

ilość osób nieufającym im)483. Tendencję dotycząca niskiego poziomu zaufania dla ukraińskich 

mediów potwierdziły również badania socjologiczne, które zostały przeprowadzone w grudniu 

2016 roku. Uwzględniając podział regionalny kraju otrzymujemy następujące wyniki: 

- Zachód kraju: 39,9% respondentów ufa ukraińskim mediom, 28,8% nie ufa mediom 

ukraińskim. 

- Centrum kraju: 24,9% respondentów ufa ukraińskim mediom, 33,6% nie ufa mediom 

ukraińskim. 

- Południe kraju (bez okupowanego Krymu): 21,9% respondentów ufa ukraińskim mediom, 

59,5 nie ufa mediom ukraińskim. 

 
482 Wielokrotnie powtarzana operacja informacyjno-psychologiczna polegająca na skierowaniu do 
okupowanych obwodów wschodniej Ukrainy ciężarówek mających przewozić pomoc humanitarną dla 
mieszkańców tzw. „DRL” i „ŁRL”. De facto prócz niewielkiej ilości pomocy humanitarnej, której przekazywanie 
ludności poważnie nagłaśniano, konwoje służyły do przewozu broni i amunicji na obszary konfliktu oraz były 
wykorzystywane do wywozu ciał m. in. poległych żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. 
483Українці найбільше довіряють волонтерам, церкві та армії,  
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/08/150804_dif_sociology_trust_rate_vs (dostęp: 01.11.2020). 
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- Wschód kraju (bez obszarów okupowanych): 10% respondentów ufa ukraińskim mediom, 

68,2% nie ufa mediom ukraińskim 

- Ogół kraju: 26,1% respondentów ufa mediom ukraińskim, 43,3% nie ufa mediom ukraińskim. 

 Powyższe dane wskazują na istniejący trend dotyczący relatywnie niskiego 

poziomu zaufania do ukraińskich mediów na zachodzie kraju oraz skrajnie niskiego poziomu 

zaufania do mediów ukraińskich na wschodzie kraju. W centrum i na południu dostrzegalny 

jest natomiast relatywnie podobnie niski poziom zaufania do mediów, przy czym południe 

posiada zdecydowanie większy odsetek osób nieufającym wspomnianym mediom (59,5% do 

33,6%). Obraz ówczesnej sytuacji warto dopełnić dalszymi wynikami omawianych badań, 

które odnosiły się do poziomu zaufania do rosyjskich mediów. Zgodnie z ich efektem: 

- Zachód kraju: 0,8% respondentów ufa rosyjskim mediom, 94,5% nie ufa mediom rosyjskim. 

- Centrum kraju: 2,3% respondentów ufa mediom rosyjskim, 75,9% nie ufa rosyjskim mediom. 

- Południe kraju (bez okupowanego Krymu): 4,6% respondentów ufa rosyjskim mediom, 

65,0% nie ufa rosyjskim mediom. 

- Wschód kraju (bez obszarów okupowanych): 2,1% respondentów ufa rosyjskim mediom, 

60,9% nie ufa mediom rosyjskim. 

- Ogół kraju: 2,4% respondentów ufa rosyjskim mediom, 76,3% nie ufa mediom rosyjskim484. 

 Powyższe dane wskazują na skrajnie niski poziom zaufania dla rosyjskich mediów 

(klasycznych – telewizja, prasa, radio) na całym obszarze kraju. Dostrzegalna jest, jednakże 

różnica w poziomie wyraźnie określonego braku zaufania do danych mediów. Zgodnie z 

wynikami badań mieszkańcy południa i wschodu jedynie w 65% i 60,9% wyraźnie wskazują 

na omawiane media jako niegodne zaufania. Możemy zatem zakładać, że na obszarze tym 

funkcjonowało wówczas około 30-35% osób, których stosunek do prawdziwości przekazów 

rosyjskich mediów nie był wyraźnie określony. O trwałości wskazanej tendencji świadczą 

również badania z grudnia 2018 roku. Zgodnie z ich efektem, w przeciwieństwie do wyników 

z grudnia 2016 (26,1% respondentów ufa mediom ukraińskim, 43,3% nie ufa mediom 

ukraińskim), w grudniu 2018 ukraińskim mediom ufało 31% respondentów, a nie ufało im 

 
484Прес-релізи та звіти, Довіра соціальним інституціям Грудень 2016, 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=678, (dostęp: 01.11.2020). 
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42%485. Doszło zatem do niewielkiej zmiany na korzyść mediów. W obliczu poważnego 

kryzysu zaufania wobec klasycznych mediów krajowych oraz rosyjskich, które przekazywały 

częstokroć zupełnie sprzeczne przekazy poważną rolę w pozyskiwaniu informacji Ukraińcy 

nadali sieciom społecznościowym (w połowie roku 2019 po raz pierwszy większy odsetek 

Ukraińców wskazał na sieci społecznościowe jak na źródło informacji niż na telewizję – 68% 

do 66%)486. Wynik ten wpisuje się jednak w globalny trend osłabiający pozycję telewizji jako 

źródła informacji), szerokorozumianemu Internetowi oraz rodzinie, znajomym i przyjaciołom. 

W celu doprecyzowania należy zaznaczyć, że ukraińska telewizja pomimo osłabiania swojej 

pozycji nadal stanowi podstawowe źródło informacji dla poważnej części Ukraińców – więcej 

niż połowa z nich nie ufa, jednakże pozyskanym z tego źródła informacjom. Niski poziom 

zaufania wobec mediów emitujących nierzadko sprzeczne przekazy, połączony z 

pozyskiwaniem informacji z sieci społecznościowych oraz od znajomych i rodziny m.in. 

przebywającej na stałe w Federacji Rosyjskiej lub na obszarach okupowanych, gdzie znajduje 

się ona pod zasadniczym wpływem rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych, doprowadził do 

stanu, w którym ukraińskie społeczeństwo znalazło się w stanie permanentnego chaosu 

informacyjnego. Wskazany stan utrudnia jednoznaczną ocenę wydarzeń politycznych i 

militarnych mających miejsce w kraju i regionie. W efekcie tej sytuacji doszło do ugruntowania 

się w ukraińskim społeczeństwie założenia, zgodnie z którym „wszyscy kłamią”, co przełożyło 

się na niejednoznaczny stosunek części respondentów do Federacji Rosyjskiej - był to jeden z 

zasadniczych celów i sukcesów rosyjskich ośrodków propagandowych. 

 Powracając do wcześniejszych badań socjologicznych odnoszących się do 

stosunku Ukraińców do Federacji Rosyjskiej (odpowiedź na pytanie „Jakie jest Pana/Pani 

ogólny stosunek do Rosji”) warto wskazać wyniki uwzględniając podział regionalny kraju. W 

celu doprecyzowania należy zaznaczyć, że w badaniach socjologicznych przeprowadzonych 

przez KMIS zastosowano podział odzwierciedlający klasyczną (powszechnie stosowaną) 

regionalizację kraju: 1) regiony zachodnie: obw. chmielnicki, czerniowiecki, chmielnicki, 

lwowski, rówieński, tarnopolski, wołyński, zakarpacki, 2) regiony centralne: obw. czerkaski, 

czernihowski, kijowski, m. Kijów, kirowohradzki, połtawski, sumski, winnicki, żytomierski,  

3) regiony południowe: obw. chersoński, dnipropetrowski, mikołajowski, odeski, zaporoski,  

 
485Прес-релізи та звіти, Довіра соціальним інституціям, Грудень 2018, 
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=817&page=1, (dostęp: 01.11.2020). 
486Соцмережі як джерело новин уперше обійшли ТБ в Україні – опитування,  
https://www.dw.com/uk/соцмережі-як-джерело-новин-уперше-обійшли-тб-в-україні-опитування/a-
50937524 (dostęp: 01.11.2020). 
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4) regiony wschodnie: obw. charkowski, doniecki, ługański. Wyniki badań, które zostały 

przeprowadzone w lutym 2020 roku dowodzą poważnemu związkowi pomiędzy miejscem 

zamieszkania, a stosunkiem do Rosji. Zgodnie z rezultatami, na zachodzie kraju nastawionych 

pozytywnie (odpowiedź: „bardzo dobry”, „dobry”) do Rosji jest 39% respondentów, w centrum 

47%, na południu 68%, na wschodzie 80%. Negatywny („bardzo zły”, „zły”) stosunek do Rosji 

przejawia się w następującym stopniu: na zachodzie 51% respondentów, w centrum 37%, na 

południu 19%, na wschodzie 11%. Wśród respondentów następujący odsetek dotyczy osób 

niezdecydowanych („ciężko odpowiedzieć”/ „odmowa udzielenia odpowiedzi”): na zachodzie 

kraju 10%, w centrum 17%, na południu 14% na wschodzie 9%487.  Ponownie najbardziej 

negatywne nastawienie co do Rosji przejawia się na zachodzie kraju, a najbardziej pozytywne 

na wschodzie Ukrainy. Centrum pozostaje relatywnie pomiędzy dwoma skrajnymi pozycjami, 

a południe skłania się ku wschodowi. Dostrzegalna jest ponadto zdecydowanie najmniejsza 

ilość osób niemogących wyraźnie określić swojego stosunku na zachodzie i wschodzie kraju – 

zachód, który nie odczuwa w pełnym stopniu uczucia zagrożenia ze strony Rosji, oraz wschód, 

w którym zamieszkuje poważna ilość etnicznych Rosjan oraz osób, które posiadają silny 

związek z Rosją (ponadto na wschodzie wpływać na wynik badań może czynnik, którym są 

własne doświadczenia rodzinne, które wpływają na polaryzację niezależnie od strony konfliktu 

po której dana osoba się opowiada). Wskazane wyniki mogą zaskakiwać pamiętając o niemalże 

trwającej 7 lat wojnie. Odpowiedzi na tego rodzaju stan udziela w swoim komentarzu do 

wyników badań z roku 2019 (na który powołano się w omawianym raporcie z 2020 roku) 

generalny dyrektor KMIS, W. Paniotto: „W przeciągu ostatniego roku stosunek Ukraińców do 

Rosji uległ zasadniczemu polepszeniu (z 48% do 54% – red. dotyczy 2018 i 2019r). (…). 

Zarówno stosunek Ukraińców do Rosji jak i Rosjan do Ukrainy ugruntowany jest przede 

wszystkim przez pozytywne nastawienie do danego społeczeństwa. W lutym 2019r. do Rosjan 

pozytywnie nastawionych było 77% Ukraińców, w tym samym czasie nastawienie do 

kierownictwa państwa rosyjskiego było skrajnie negatywne – 13% miało do niego pozytywny 

stosunek. (…). Z czym może być powiązane istotne polepszenie się stosunku Ukraińców do 

Rosji i Rosjan, które miało miejsce w przeciągu ostatniego roku? Jedna z możliwych hipotez – 

kampania wyborcza i aktywizacja działania prorosyjskich sił i kanałów telewizyjnych. Inna 

możliwa przyczyna – nadzieja na polepszenie relacji i ustanowienie pokoju”488. Możemy zatem 

przypuszczać, że relatywnie wysoki stopnień pozytywnego podejścia Ukraińców do Rosji 

 
487 Ставлення наслення України до Росії та населення Росії до України, лютий 2020 Року, dz. cyt. 
488 Прес-релізи та звіти. Ставлення населення України до Росії та населення Росїї до України, вересень 
2019р, https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=899&page=4 (dostęp: 1.11.2020). 
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(2018/2019/2020 rok) wywołany jest nie tyle pozytywną oceną działań rosyjskiego rządu, lecz 

pozytywnym stosunkiem do tzw. „prostych” (przeciętnych) Rosjan. Odsetek ten w znacznym 

stopniu wzrasta na południu kraju z powodu trwalszych i głębszych relacji pomiędzy 

mieszkańcami tych obszarów z ludnością zamieszkującą Federację Rosyjską (np. znajomi 

poznani w okresie ZSRS, przyjaciele, rodzina, która przebywa na obszarze Fed. Rosyjskiej) 

oraz ze względu na większy stopień interakcji pomiędzy ludnością etnicznie nierosyjską i 

rosyjską zamieszkującą dane tereny. Jak podkreśla W. Paniotto, ważnym czynnikiem może być 

również kampania wyborcza, w trakcie której zwycięzca wyborów (W. Zełenski) odwoływał 

się do potrzeby rozpoczęcia dialogu z Federacją Rosyjska oraz budował przekazy, które stawały 

w kontrze z mającymi otwarcie antyrosyjski charakter narracjami, wokół których budował 

swoją kampanię P. Poroszenko. Wizja potrzeby dialogu pomiędzy Kijowem i Moskwą, która 

może doprowadzić do pokoju (co zostało ocenione przez poważną część ekspertów krajowych 

i zagranicznych za przejaw skrajnej naiwności W. Zełenskiego lub formę zabiegu z zakresu 

technologii politycznych), stanowiła bazę stymulującą do ograniczenia negatywnych odczuć 

wobec narodu rosyjskiego. Tego rodzaju zabieg, który zapewne częściowo wynikał z chęci 

pozyskania umiarkowanie antyrosyjskiej lub nawet prorosyjskiej (pozytywnie nastawionej do 

narodu rosyjskiego, nie zaś do Kremla) zasadniczej części mieszkańców wschodu, południa i 

centrum kraju. Decyzja o takim ukierunkowaniu własnej kampanii w obliczu poważnego 

stopnia niezadowolenia z rządów P. Poroszenki doprowadziła do zdecydowanego zwycięstwa 

W. Zełenskiego. Pierwsze lata rządów W. Zełenskiego potwierdziły ponadto chęć 

wprowadzania w życie wskazanych założeń. Wyraźne zmniejszenie zainteresowania polityką 

dedykowaną ludności skłonnej do entocentryzmu i otwarcie się na koncepcję wspólnoty narodu 

w oparciu o koncepcję polityczną wydają się w znacznym stopniu wynikać z prób utrzymania 

wysokiego stopnia poparcia społecznego. Podejmowane kontrowersyjne decyzje odnoszące się 

do dialogu pomiędzy Kijowem, a Moskwą (np. odnoszące się do demilitaryzacji wybranych 

odcinków frontu lub kontynuowanie bezpośrednich rozmów z Kremlem co pozwoliło m.in. na 

powrót do kraju części więźniów politycznych – Ukraińców przetrzymywanych w rosyjskich 

więzieniach) pomimo wywoływania chwilowych gorących sporów politycznych, pozwalały na 

utrzymywanie w społeczeństwie nadziei na zakończenie wojny (dotyczy pierwszych dwóch lat 

kadencji). To również pozytywnie wpływa na poziom poparcia dla W. Zełenskiego. 

Ograniczenie obecności w agendzie politycznej i medialnej kwestii historycznych (szczególnie 

odnoszących się do historii ruchu nacjonalistycznego i działań UPA, czy ograniczenie 

priorytetowości dekomunizacji) jest odbierane pozytywnie szczególnie na wschodzie i 

południu kraju. Rezygnacja z otwarcie antyrosyjskiej retoryki (co nieraz jest mocno 
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krytykowane przez politycznych oponentów i część ukraińskich ekspertów), także stanowi 

ważny czynnik, który wpływa na poziom poparcia dla wskazanej siły politycznej. Obecna 

sytuacja polityczna stymuluje zatem prezydenta i jego środowisko do kontynuowania obranej 

linii politycznej bezpośrednio przekładając się na linię polityki historycznej oraz 

tożsamościowej. Jest to ponadto przykład tego, na ile w korzystnej dla siebie sytuacji, regiony 

mocno zróżnicowane kulturowo i etnicznie są w stanie wpływać na politykę całego państwa.  

 Polityka historyczna na Ukrainie jest ściśle powiązana z czynnikiem 

tożsamościowym. Odpowiednie stawianie akcentów na rolę danych postaci oraz dobór 

sposobów realizacji polityki historycznej może wpływać korzystnie lub negatywnie na proces 

integracji społeczeństwa. O ile w okresie rządów P. Poroszenki, częściowo w wyniku wybuchu 

konfliktu zbrojnego (który niejako wymagał odwołania się do postaci radykalnych – 

prowadzących zbrojny opór przeciwko „przodkom obecnego najeźdźcy”), a częściowo w 

efekcie obranej linii politycznej (skupienie się na elektoracie o wyraźnie określonej 

samoidentyfikacji ukraińskiej), polityka tożsamościowa skierowana była na wzorzec narodu 

kulturowego bazującego na etnocentryzmie ukraińskim. W efekcie szeregu czynników, m.in. 

ustabilizowania się sytuacji na froncie oraz z powodu poważnego wzrostu niezadowolenia z 

działań ówczesnego prezydenta (pogarszanie się stanu gospodarki), ukraińscy wyborcy 

zdecydowali o wyborze kandydata, który proponował powrót do dialogu z Moskwą (w celu 

zakończenia wojny) oraz zwrot ku zmniejszeniu priorytetowości polityki historycznej i 

językowej na rzecz koncentracji na problemach ekonomicznych. Po zwycięstwie W. 

Zełenskiego, po którego stronie opowiedziała się zarówno poważna część mieszkańców 

zachodu, centrum, południa jak i wschodu kraju, wysoki poziom poparcia starano się 

utrzymywać poprzez realizację części z proponowanych podczas kampanii postulatów. 

Zdecydowano się na rozpoczęcie rozmów z Federacją Rosyjska, które zaowocowały 

chwilowym ograniczeniem działań zbrojnych, wymianą jeńców oraz na zmiany w wektorze 

polityki historycznej. Zdecydowano się na zastąpienie postaci kojarzonych na wschodzie z 

narzucaniem „zachodniackiej” (dotyczy zachodniej Ukrainy) interpretacji historii – m.in. W. 

Wiatrowycza, który przez poważną część społeczeństwa uznawany był za osobę 

kontrowersyjną. Zmniejszono ponadto znaczenie problematyki historycznej i językowej w 

agendzie politycznej i medialnej, co wywołało wrażenie, zgodnie z którym władze centralne 

pozostawiły tę problematykę władzom regionalnym. Warto w tym miejscu podkreślić, że 

decyzja ta wywoływała protesty i niezadowolenie społeczne części obywateli – przeważnie 

mieszkańców zachodnich miast i Kijowa. Równolegle tego rodzaju działanie spełniło 
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oczekiwania części mieszkańców południa i wschodu. Problematyka historyczna i 

tożsamościowa odgrywa ówcześnie na Ukrainie poważną rolę w procesie kreowania sytuacji 

społeczno-politycznej kraju. Dobór odpowiedniej linii prowadzonej przez centrum stanowi 

czynnik wpływający na poziom stabilności społeczeństwa. Podczas kadencji W. Zełenskiego, 

m.in. ze względu na troskę o poziom poparcia, zwyciężył wariant kompromisu skierowany w 

stronę narodu politycznego, który daje możliwość identyfikacji z państwem ukraińskim 

zarówno etnicznym Rosjanom, Białorusinom, jak i Bułgarom oraz Mołdawianom, jeśli tylko 

chcą oni dbać o interes wspólnoty i odrzucają przywiązanie do rosyjskiej państwowości 

(rozumianej jako poparcie dla działań współczesnych rosyjskich środowisk politycznych). 

Warto podkreślić, że w okresie kadencji P. Poroszenki, kiedy to czynnik nacjonalistyczny 

odgrywał poważne znaczenie, państwo ukraińskie również nie zamykało się na mniejszości 

narodowe i etniczne. Kluczowym wyznacznikiem przynależności do narodu ukraińskiego 

pozostawała identyfikacja z interesami państwa ukraińskiego w obliczu wojny obronnej. 

Oznacza to, że wcześniejszy model nie stanowił typowego wzorca tożsamości kulturowej, lecz 

stanowił hybrydę obu wzorców (podobnie jak za kadencji W. Zełenskiego) nadając czynnikowi 

etnicznemu poważne, acz nie najważniejsze znaczenie. Po zamianie środowiska politycznego 

w roku 2019, doszło natomiast do obniżenia wagi czynnika etnicznego, czy kwestii używanego 

języka. Kluczowym nadal pozostała identyfikacja z interesem państwa (dbanie o jego dobro 

czy akceptacja dla obowiązujących zasad prawnych) oraz odrzucenie poparcia dla działań 

rosyjskich elit politycznych (władzy W. Putina), przy czym ograniczono znaczenie czynnika 

takiego jak przynależność do kościoła narodowego, kwestię stosunku do kultury rosyjskiej 

(narodu rosyjskiego), czy stosunku do przeszłości (w szczególności dotyczy okresu XX wieku). 

Tego rodzaju krok po pierwsze pozwolił na odnalezienie przez część mieszkańców wschodu i 

południa, swojego miejsca w historii kraju (wcześniej osoby identyfikujące się m. in. z 

bohaterami Wojny Ojczyźnianej w obliczu akcentowania przez państwo roli UPA w walce o 

niepodległość wyrzucane były poza nawias „pozytywnej” pamięci historycznej – „prawdziwy” 

Ukrainiec powinien uznawać Armię Czerwoną za strukturę okupacyjną), a po drugie wyrażał 

akceptację dla poglądu, zgodnie z którym o ile wrogiem Ukrainy pozostaje „reżim W. Putina”, 

to przeciętni Rosjanie (z którymi poważna część mieszkańców wschodu i południa posiada 

bliski kontakt) nie są wrogami/obcymi chcącymi zniszczyć ich rodziny oraz państwo. W 

okresie prezydentury W. Zełenskiego działania prowadzone przez Kijów mające na celu 

kształtowanie sytuacji społeczno-politycznej w kraju, w znacznie większym stopniu niż za 

kadencji P. Poroszenki uwzględniały heterogeniczny charakter południa i wschodu kraju. 

Zmiana wektora polityki wewnętrznej wywołała niekiedy silny sprzeciw mieszkańców zachodu 
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kraju, lecz tego rodzaju reakcja miała wyłącznie charakter walki politycznej. Wskazany proces 

wydawał się nie wpływać na stopień identyfikacji Ukraińców z zachodu z ukraińskim 

państwem czy narodem. Wręcz przeciwnie, możemy przypuszczać, że część zachodnich 

mieszkańców państwa uznała nową władzę za „nieukraińską” (wrogą/obcą) co tylko wzmogło 

protesty mające na celu wymuszenie powrotu do „prawdziwie” 

proukraińskiego/propaństowowego wektora polityki tożsamościowej i historycznej (protesty 

rozumiane jako wyrazy potrzeby walki o swoje państwo). Równolegle, jak można 

przypuszczać, rozpoczęty po 2019 roku proces zmiany linii polityki wewnętrznej, nie tylko 

utrzymał propaństwowe nastroje na zachodzie, lecz wzmógł stopień identyfikowania się 

mieszkańców wschodu i południu kraju z centrum oraz z państwem, przez co przyczynił się do 

integracji społeczeństwa ukraińskiego dając możliwość identyfikowania się z nim również 

osobom o odmiennych poglądach (dotyczy relacji państwa i cerkwi, czynnika języka w procesie 

wzmacniania narodu, czy roli ZSRS w historii Ukrainy) oraz o odmiennych doświadczeniach 

niż te, które posiada poważna część mieszkańców zachodu i centrum kraju. 

 Wnioski uzyskane z zaprezentowanych w tym rozdziale rozważań, pozwalają 

sądzić, że na Ukrainie nadal prowadzona jest aktywna dyskusja dotycząca wyboru modelu 

narodu (polityczny/obywatelski, czy kulturowy). Ukraina stanowi wyraźnie trudny przypadek, 

który nie mieści się w kanonach wykreowanych w zachodniej Europie. Przypadek ten wymaga 

wykroczenia poza ugruntowane schematy – wymaga przekroczenia bipolarnej typologii 

narodu. Zarówno procesy mające miejsce w latach 90-tych, 2000-tych jak i obecnie wskazują 

na to, że w przypadku Ukrainy rozumianej jako współczesne państwo o wysokim 

zróżnicowaniu kulturowym i narodowościowym, żaden z tych modeli nie może zostać 

zastosowany w swojej „czystej” formie. W warunkach ukraińskich dochodzi do ciągłego 

ścierania się obu modeli, co wpływa na funkcjonowanie narodu w ramach hybrydy (połączenia) 

obu modeli. Badając procesy związane z sytuacją społeczno-polityczną panującą w kraju oraz 

stan relacji centryczno-peryferyjnych trudno wyobrazić sobie możliwość zastosowania 

elementów wyłącznie jednego z omawianych modeli. Uwzględniając zróżnicowanie regionalne 

kraju, ukształtowanie narodu w ramach modelu kulturowego mogłoby doprowadzić do 

dezintegracji państwa. Zastosowanie modelu w pełni obywatelskiego (nienadającego ludności 

etnicznie ukraińskiej częściowo uprzywilejowanej pozycji) również stanowiłoby czynnik 

destrukcyjny dla państwa prowadząc do jego dezintegracji lub chronicznego kryzysu 

politycznego. Stosowanie hybrydy obu modeli wydaje się stanowić formę utrzymania 

satysfakcji i prestiżu na zadawalającym obie strony sporu poziomie. Prawdopodobnym jest 
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ponadto, że chroniczna konkurencja pomiędzy oboma modelami będzie stanowić jedyny 

(alternatywny) model, który pozwoli na zachowanie stanu spójności społecznej w takim 

stopniu, aby nie doszło do „gorącej fazy” konfliktu społecznego, który wywoła dezintegrację 

terytorialną kraju. 
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6. Odcienie tożsamości mieszkańców współczesnego południa i wschodu Ukrainy 

Kulturowe zróżnicowanie regionów Ukrainy, które stało się efektem procesów 

historycznych, takich jak ruchy migracyjne ukierunkowane z centrum na wschód i południe 

kraju (XVII i XVIII wiek), a także kolonizacja dzisiejszych obszarów Ukrainy (szczególnie 

dotycząca kierunku południa i wschodu) nasilająca się w wieku XVIII i XIX, eksterminacja 

ludności ukraińskiej w latach 20-tych i 30-tych wieku XX, czy masowany napływ ludności 

etnicznie rosyjskiej oraz innej nieukraińsko etnicznej z obszarów całego ZSRS. Okres władania 

ziemiami ukraińskimi przez ośrodki rosyjskie to także czas stymulowania procesów 

migracyjnych z obszarów takich jak Bałkany (m.in. Serbowie, Bułgarzy), Mołdawia, Niemcy, 

czy Polska. Na zróżnicowanie kulturowe wpłynęły także w zasadniczym stopniu zmiany 

socjalne z przełomu XIX i XX wieku, co dotyczyło szczególnie obszaru wschodu kraju. Okres 

władzy carskiej, który przejawił się stymulowaniem fal kolonizacji obszarów Ukrainy 

południowej i wschodniej stanowił jeden z czynników będących podwaliną zróżnicowania 

kulturowego Ukrainy. Kolejne procesy związane z rewolucją przemysłową – migracja 

mieszkańców całego imperium do przemysłowego zagłębia Donbasu oraz rozwijającego się 

Krymu i obwodu chersońskiego (przemysł okrętowy) czy nabierającej na znaczeniu Odessy 

(wraz z całym regionem sięgającym po Bessarabię) wzmocniły wspomniany grunt. Do 

zasadniczych zmian doszło po przejęciu kontroli nad Ukrainą przez władzę sowiecką, która 

przy zastosowaniu brutalnych metod nie tylko przyczyniła się do zmniejszenia liczby żyjących 

na Ukrainie etnicznych Ukraińców (Wielki terror, Wielki Głód), ale również poprzez politykę 

sowietyzacji/rusyfikacji doprowadziła do częściowego zatarcia się kulturowych różnic 

pomiędzy przedstawicielami narodów zamieszkujących Ukrainę. Poważnym czynnikiem stała 

się również II wojna światowa, której bezpośrednim i pośrednim efektem była eksterminacja 

ludności żydowskiej, niemalże całkowite zniknięcie ludności niemieckiej, czy zmniejszenie 

liczby ludności rumuńskiej. Okres lat 50-tych i 60-tych to ponadto czas wielkiej migracji do 

miast połączony z intensywną sowietyzacją/rusyfikacją ludności migrującej ze wsi do wielkich 

ośrodków przemysłowych takich jak Donieck, Charków czy Kijów. Warto w tym miejscu 

podkreślić, że ostatni z wymienionych etapów w sposób zasadniczy wywołał poważny kryzys 

tożsamościowy i stanowił jeden z kluczowych czynników wpływających na dzisiejszy kształt 

relacji tożsamościowych m.in. mieszkańców obwodu donieckiego i ługańskiego489. 

 

 
489Коржов, Региональная идентичность (…), dz. cyt., s. 45- 46. 
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6.1. Specyfika tożsamości ludności zamieszkującej obszar Ukrainy wschodniej 

Trudno badać problematykę współczesnej tożsamości mieszkańców Ukrainy nie 

uwzględniając procesów, które miały miejsce na przestrzeni wieków. Procesy historyczne 

wpłynęły bowiem nie tylko na ukształtowanie etniczne, językowe czy religijne kraju, ale 

również odbiły się poważnym echem w umysłach współczesnych mieszkańców Ukrainy. Ze 

względu na żywą pamięć o okresie sowieckim oraz z powodu nadawania przez sowiecki aparat 

państwowy poważnej roli działaniom służącym odpowiedniemu ukształtowaniu światopoglądu 

obywateli, okres sowiecki miał niebagatelną rolę dla ukształtowania współczesnej tożsamości 

mieszkańców Ukrainy. Okres lat 90-tych nie przyniósł skoordynowanej i skutecznie 

realizowanej polityki tożsamościowej na żadnym z pól jej formowania i wdrażania (polityka 

historyczna, informacyjna, językowa itd.). Władza w Kijowie nie była w stanie przygotować 

atrakcyjnej koncepcji, która przekonałaby większość społeczeństwa najbardziej 

zsowietyzowanych regionów kraju do porzucenia sowieckich/rosyjskich sentymentów na rzecz 

utożsamienia się z państwem ukraińskim. Pomimo upływu 23 lat od ogłoszenia przez Ukrainę 

niepodległości, w regionach wschodnich w przestrzeni publicznej, a także prywatnej język 

rosyjski nadal odgrywał kluczową rolę, a w niektórych miastach nawet całkowicie dominował. 

Podobnie, na obszarze wschodnim, poważnego poparcia nie zdobyła ani ukraińska myśl 

nacjonalistyczna, ani prozachodnia, która lobbowana była przez środowiska polityczne z 

zachodu i centrum kraju. Wschód Ukrainy zarówno w latach 90-tych jak i późniejszych (do 

czasu wojny) stawał się bazą elektoralną sił otwarcie prorosyjskich. Wschód Ukrainy stał się 

ponadto (podobnie jak Krym) miejscem bujnego rozkwitu rosyjskich radykalnych organizacji 

politycznych o dowolnym profilu ideologicznym – anarchistycznym, nacjonalistycznym, 

komunistycznym, monarchistycznym czy pansłowiańskim. Organizacje te nie tylko były 

dotowane z Rosji, ale również aktywnie wspierane przez rosyjskie media i polityków. 

Powiązania Federacji Rosyjskiej z organizacjami, które werbowały ukraińską młodzież 

najczęściej identyfikującą się z Rosją lub Związkiem Sowieckim, uwidocznił rok 2014, kiedy 

to bojówki grup takich jak „Ługańska Gwardia” czy liderzy rosyjskich ruchów tacy jak Pawło 

Hubariew oraz Ołeksandr Harytonow, stawali się awangardą procesu organizacji tzw. republik 

ludowych. To z tego rodzaju środowisk wyłonili się pierwsi „Ludowi Gubernatorzy”, czy 

zgrupowania zbrojne wspierające przybywające na Donbas oddziały najemników i regularnych 

Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej490. Rozwój tego rodzaju organizacji, który miał miejsce od 

 
490 Антифашист Губарєв сам зі свастикою ходив, 
https://web.archive.org/web/20140315232333/http:/www.wz.lviv.ua/ukraine/126135 (dostęp: 01.11.2020). 
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początku lat 90-tych poprzez lata 2000, aż do początku wojny służył nie tylko radykalizacji 

ukraińskiej młodzieży, ale również wpajaniu jej antypaństwowych postaw przy równoległym 

budowaniu w nich przywiązania do rosyjskiej kultury i państwowości – budowanie tożsamości 

rosyjskiej (zarówno „białej”/monarchistycznej jak i „czerwonej”/komunistycznej491) połączone 

z deprecjonowaniem wszystkiego co związane z Ukrainą.  

Na kształtowanie się tożsamości regionów wschodnich nie bez wpływu pozostawał 

nieprzerwane od czasów sowieckich, znajdowanie się w kreowanej przez Moskwę przestrzeni 

medialnej. To media rosyjskie stanowiły główne źródła informacji zarówno odnoszącej się do 

kwestii bieżących jak i historycznych (lobbowanie rosyjskiej wersji historii dotyczącej m.in. 

XX wieku oraz okresu kolonizacji wschodu i południa Ukrainy – popularyzacja poglądu o 

południu i wschodzie Ukrainy jako ziemi „prawdziwie”, „odwiecznie” rosyjskiej). Zasadniczy 

wpływ miał również proces zalewania Ukrainy tanią książką rosyjską (historyczną, quasi-

historyczną), czemu przeciwdziałać zaczęto dopiero po 2014 roku dzięki zakazaniu 

sprowadzania szeregu książek, które zostały uznane za antyukraińskie, a także dzięki 

gwałtownemu rozwojowi ukraińskiej książki (która znalazła swoje miejsce na rynku 

wydawniczym m.in. dzięki zwiększeniu popytu na rodzimą literaturę, co przełożyło się na 

obniżenie kosztów druku). Poważną rolę odgrywało również zdominowanie ukraińskiej 

przestrzeni medialnej przez rosyjskie seriale czy rosyjskie kino, które często stawało się 

elementem antyukraińskiej i prorosyjskiej propagandy – kreowanie negatywnego wizerunku 

Ukraińca/banderowca (m.in. rosyjski film „My z przyszłości 2”), mitu sowieckiej wspólnej 

bohaterskiej przeszłości (jeden z najnowszych filmów podprogowo popularyzujący przekaz to 

kinowy przebój z 2018 roku o tytule „T-34”492). Wschód oraz południe Ukrainy stanowiły 

obszary szczególnie podatne na przekazy rosyjskich produkcji kinowych i telewizyjnych 

wzmacniających resentymenty za ZSRS oraz odświeżające głęboko zakorzeniony mity 

przyjaźni rosyjsko-ukraińskiej, która ugruntować miała m.in. walka z banderowcami rzekomo 

wspieranymi przez Zachód (USA, a później NATO). Dominacja rosyjskiej muzyki (dotyczy 

okresu do wybuchu konfliktu na Donbasie) w przestrzeni publicznej, co charakterystyczne było 

 
491 Tworzenie dziesiątek organizacji o różnych profilach ideowych, co miało na celu przygotowanie całej palety 
możliwości aktywizacji społecznej dla ukraińskiej, etnicznie rosyjskiej lub mieszanej młodzieży. Organizacje o 
dowolnym profilu łączyło utożsamianie się z idealizacją Rosji czy to sowieckiej, czy carskiej – czynnik łączący to 
rosyjski imperializm i pogarda do ukraińskiej/chłopskiej/niższej kultury łączony z dehumanizacją osób 
identyfikujących się z tożsamością ukraińską („banderowcy”, naziści, amerykańskie „marionetki”/”pomioty” 
itp.). 
492 Film opowiada o nieprawdopodobnej historii ucieczki z obozu jenieckiego grupy niezłomnych sowieckich 
czołgistów, którzy na sowieckim czołgu pokonują kolejne załogi niemieckich czołgów uciekając pogoni. W 
trakcie dramatycznych scen m.in. jeden z czołgistów recytuje ukraiński wiersz i nuci ukraińską ludową piosenkę. 



313 
 

dla całego kraju, również miało poważne znaczenie dla procesów tożsamościowych. 

Dominacja języka rosyjskiego w przestrzeni rozrywkowej, kulturowej, politycznej, religijnej 

(język preferowany przez kapłanów prawosławnych patriarchatu moskiewskiego – wyznanie 

zdecydowanie dominujące do 2014 roku na wschodzie i południu), a także de facto na poziomie 

edukacji wpływało na utrzymanie więzi pomiędzy danymi regionami, a centrum w Moskwie. 

Wzmacniana przez Rosjan sytuacja, która w obliczu braku przeciwdziałania ze strony Kijowa 

doprowadziła do sytuacji, w której dla Donbasu, Krymu i pozostałych obwodów Ukrainy 

południowo-wschodniej, to Moskwa niejako stawała się centrum. Południe i wschód Ukrainy 

stawały się natomiast w przestrzeni kulturowo-społecznej, peryferium państwa rosyjskiego. 

Działania Federacji Rosyjskiej z zakresu wzmacniania swojej obecności na obszarze Ukrainy, 

co nastąpiło w sposób gwałtowny po dojściu W. Putina do władzy (m.in. przejęcie pełnej 

kontroli nad mediami rosyjskimi czy zwiększenie dofinansowania mediów odpowiedzialnych 

za prowadzenie działań propagandowych i dezinformacyjnych oraz zwiększenie 

dofinansowania dla organizacji działających przede wszystkim na obszarze postsowieckim, 

takich jak „Rossotrudniczstwo” czy „Ruskij Mir”). Do zasadniczej zmiany sytuacji doszło 

dopiero po 2014 roku. Zmiana ta nie dotyczyła jednak obszarów okupowanych (części obwodu 

ługańskiego i donieckiego, a także Krymu), gdzie rosyjska obecność tylko się wzmocniła. 

Aktywności państwa rosyjskiego służące utrzymaniu maksymalnie dużej części Ukrainy w 

swojej strefie oddziaływania kulturowego doprowadziło do stanu, kiedy to wschodnia i 

południowa Ukraina, posługując się pojęciami odnoszącymi się do modelu Steina Rokkana i 

Dereka Urwina, z formy peryferii stykowej przerodziła się w peryferie podległą wobec 

Federacji Rosyjskiej. Należy przez to rozumieć, że o ile po upadku ZSRS do połowy lat 2000493 

strona rosyjska prowadziła relatywnie ograniczone/nie skoordynowane działania na kierunku 

ukraińskim, przy równoległym kierowaniu Ukrainą przez wschodnio-ukraińskie klany 

polityczne, udawało się utrzymywać pewien balans pomiędzy wpływem obu centrów (Kijowa 

i Moskwy) na południe i wschód kraju (peryferium stykowe – miejsce oddziaływania niemniej 

jak dwóch ośrodków centralnych494). Po roku 2004, kiedy to ograniczono wpływ sił 

politycznych, z którymi identyfikował się przede wszystkim wschód (zastąpienie Leonida 

Kuczmy przez Wiktora Juszczenkę) politykami popieranymi wówczas przede wszystkim przez 

zachód i centrum kraju, obniżył się poziom identyfikacji mieszkańców południa i wschodu z 

 
493 Zdobycie władzy i wzmocnienie swojej pozycji przez W. Putina (rozpoczęcie agresywnych działań z zakresu 
soft power skierowanych przeciwko Ukrainie i innym krajom postsowieckim) oraz czynnik Pomarańczowej 
Rewolucji, w efekcie której częściowo odsunięto od władzy wschodnio-ukraińskie klany polityczne. 
494 Zarycki, Peryferie (…),dz. cyt., s. 31. 
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nową władzą, a zarazem z państwem. Mieszkańcy Doniecka, Ługańska, Mikołajowa, Odessy 

czy Sewastopola zaczęli odbierać ówczesną władzę ukraińską za „obcą”. W kolejnych latach 

kadencji W. Juszczenki, do momentu przekazania zasadniczej części władzy w ręce Wiktora 

Janukowycza (Partia Regionów), proces ten się wzmagał. Równocześnie swoje działania 

intensyfikowała Federacja Rosyjska – organizacja festiwali, dotowanie i tworzenie siatek 

prorosyjskich organizacji i partii o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym, tworzenie grantów 

i konkursów dla młodzieży.  

Okres prezydentury W. Janukowycza oraz czas rządów Partii Regionów stanowił 

apogeum braku działań Kijowa dotyczących formowania propaństwowej polityki 

tożsamościowej, historycznej i językowej, co zastąpiono poprzez akcentowanie prawa 

regionów do wzmacniania swojej autonomii. Doszło wówczas do szeregu działań (omówione 

w rozdziale 4.2. dotyczącym polityki historycznej) ograniczających koncentracje polityki 

historycznej na wątkach państwowotwórczych, co zastąpiono nawrotem do narracji 

ogólnosowieckich (np. Wielki Głód zaprzestano uznawać za sztucznie wywołany, a zaczęto 

ponownie przedstawiać go jako tragedię wywołaną przez czynniki przyrodnicze, która dotknęła 

ogromną część ZSRS). Z biegiem umacniania się u władzy polityków związanych z Partią 

Regionów (od 2010 roku, zwycięstwo W. Janukowycza w wyborach prezydenckich) 

podejmowano coraz bardziej otwarte działania służące wzmacnianiu pozycji języka rosyjskiego 

i kultury rosyjskiej (co uznane zostało po 2014 za działanie sprzeczne z interesami państwa 

ukraińskiego). Symbolem tych działań stała się, wspomniana już w pracy tzw. ustawa 

„Kiwalowa-Kolesniczenki” (ustawa o polityce językowej mająca wzmacniać pozycję języków 

mniejszości, de facto wzmocniła ona pozycję języka rosyjskiego w całym kraju, z szczególnym 

uwzględnieniem regionów południowych i wschodnich). Okres prezydentury W. Janukowycza 

przejawiał się pozornym (na poziomie deklaracji) wzmacnianiem pozycji regionów względem 

centrum, de facto oznaczając zwiększając wpływ kultury i języka rosyjskiego na obszarach 

objętych zainteresowaniem Federacji Rosyjskiej. Ówczesne pozorne działania Kijowa 

przejawiały się m.in. poprzez utrzymywanie zależności finansowej pomiędzy centrum, a 

regionami (niepodjęcie reformy samorządowej w duchu decentralizacji – do czego doszło 

dopiero po 2014 w ramach realizacji idei „lokalnych hromad”, struktur tworzonych w pewnym 

stopniu na podobieństwo polskiej reformy decentralizacyjnej). Równolegle akcentowano 

prawo ludności regionów (szczególnie wschodnich i południowych) do posiadania prawa na 

rozwijanie i utrzymanie swojej specyfiki regionalnej, co identyfikowano z utrzymaniem 

poważnej roli języka i kultury rosyjskiej w przestrzeni społecznej obszaru (prawo do 
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korzystania z języka rosyjskiego w urzędach czy podczas wykonywania obowiązków 

pracowniczych, brak narzucania koniczności nauki języka ukraińskiego). Wszystkie działania, 

które wiązały się z ograniczeniem integracji regionów południowych i wschodnich z pozostałą 

częścią kraju tłumaczono prawem regionów do życia zgodnie z własnym wzorcem kulturowym, 

co rozumiano poprzez prawo do nadania uprzywilejowania pozycji języka i kultury rosyjskiej. 

Deklarowane wzmacnianie kultury i specyfiki regionów, z którym nie szło w parze 

usamodzielnienie finansowe, połączone z ignorowaniem wzmacniania pozycji Federacji 

Rosyjskiej w regionach oddało te obszary pod niemal całkowitą kontrolę nad życiem 

kulturalnym, społecznym i politycznym omawianych regionów Moskwie. Niedostrzeganie 

zagrożenia jakie owy stan sprowadzał dla integralności terytorialnej państwa można z 

perspektywy 10 lat oceniać jako działania realizowane z premedytacją, lub wynikające z 

zatroskania elit politycznych o stan własnych rachunków bankowych (Rewolucja Godności 

ukazała jak ogromne majątki w przeciągu 4 lat zgromadziły, kluczowe postacie ówczesnego 

życia politycznego – symbolem stała się willa W. Janukowycza wyposażona w niemal 

zmitologizowane w popkulturze złote sedesy czy dekoracje w postaci szczerozłotych 

bochenków chleba). 

Utrata kontroli przez Kijów nad przestrzenią medialną Ukrainy wschodniej i 

południowej, zmiany polegające na wprowadzenia do podręczników szkolnych narracji 

zgodnych z historiografią rosyjską, uformowanie tożsamości regionalnej w oparciu o 

zniekształcenie pojęcia „specyfiki regionalnej” (identyfikacja specyfiki regionu z stopniem 

bliskości do Federacji Rosyjskiej) stanowiły elementy, które wpłynęły na tożsamość m.in. 

współczesnych mieszkańców Donbasu. Warto zaznaczyć, że na obszarach okupowanych 

proces ten nadal jest intensyfikowany495. Tworzone są m.in. książki kreujące wizję posiadania 

przez tzw. Doniecką i Ługańską Republikę Ludową głębokich korzeni historycznych – 

odwołanie do prób władz bolszewickich mających na celu powołanie Doniecko-Krzyworoskiej 

Republiki Sowieckiej (1918 rok), czy filmy opowiadające o historii „DRL” podkreślając 

związek regionu z Rosją, a zaprzeczając jego związkowi z Ukrainą496. Wymienione elementy 

stanowiły działania dezintegrujące całość narodu, które przyczyniły się do utraty integralności 

terytorialnej przez państwo ukraińskie. Kooperacja części ukraińskich polityków (szczebel 

krajowy i regionalny) oraz przedstawicieli życia biznesowego (oligarchów) doprowadził do 

 
495 Abibok Yulia, On the way to creating the Donbas people. Identity policy in the self-proclaimed republics in 
east Ukraine, [w:] OSW Comentary, nr. 270, s.7. 
496Balaban Mykola, Voyanyuk Olga, Dobrovolska Christina, Balaban Bohdan, Maiorow Maksym, Donbas in 
Flames. Guide to the conflict zone, Lviv, 2017, s.28 
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przekonania poważnej części mieszkańców kraju, że różnią się oni od swoich współobywateli 

tym, że posiadają „specyficzną” więź, która łączy ich z „bratnim” narodem rosyjskim. 

Kluczowym czynnikiem, który stał się niejako argumentem na korzyść realizowania tej linii 

politycznej, stała się mniejszość rosyjska zamieszkująca dane obszary. To dbanie o prawa 

mniejszości było kluczowym argumentem legitymizującym działania polityków Partii 

Regionów. Nie bez powodu partia otrzymała również swoją nazwę. Warto pamiętać, że sama 

Partia Regionów w swojej ostatecznej formie powstała w efekcie przygotowań W. 

Janukowycza do zwycięstwa w wyborach prezydenckich 2010 roku – wówczas rozpoczął się 

złoty wiek tej formacji. Partia powstała w wyniku ewolucji struktury o niskiej popularności, 

którą założyli m.in. późniejszy premier (z okresu prezydentury W. Janukowycza) Mykoła 

Azarow oraz późniejszy prezydent, który odciął się od tego projektu – Petro Poroszenko. Partia, 

o której mowa powstała w 1997 roku pod nazwą „Partia Regionalnego Odrodzenia Ukrainy”. 

Organizacja ta stanowiła platformę biznesowo-polityczną przygotowaną dla donieckiego 

środowiska polityczno-oligarchicznego nosząc charakter komercyjnego projektu (budowa siły 

politycznej, którą można byłoby sprzedać). Ostatecznie po początkowym przerodzeniu się w 

„Partię Regionalnego Odrodzenia – Pracownicza Solidarność” (2000 rok), stała się jednym z 

elementów nowej platformy – „Za zjednoczoną Ukrainę” (2001 rok). Tuż przed 2004 rokiem 

(Pomarańczowa Rewolucja) partia ta przestała aktywnie funkcjonować w środowisku 

politycznym – w obliczu narastającego konfliktu społecznego zrezygnowano ze wspierania 

partii, która miała być konkurencją dla rządzącej wówczas, reprezentującej interesy wschodnio-

ukraińskich klanów biznesowo-oligarchicznych, partii prezydenta Leonida Kuczmy (przed 

Pomarańczową Rewolucją, partię „Za zjednoczoną Ukrainę” opuścił P. Poroszenko). W ramach 

przygotowań do zwycięstwa w wyborach 2010 roku ówczesne środowiska polityczno-

biznesowe reprezentujące wschód kraju zdecydowały się na zainwestowanie w omawiany 

projekt, który uzyskał nazwę „Partia Regionów”497. 

Brak zainteresowania ze strony Kijowa prowadzeniem skoordynowanej propaństwowej 

polityki historycznej, językowej i tożsamościowej zastąpiony po Pomarańczowej Rewolucji 

mało efektywnymi działaniami na tej płaszczyźnie, co z kolei zostało zastąpione po 2010 roku 

polityką o charakterze antypaństwowym, doprowadziło do oddania przestrzeni społecznej na 

obszarach wschodu i południa kraju Federacji Rosyjskiej. Utrzymanie, a później wzmocnienie 

wpływów mediów rosyjskich oraz prorosyjskich ośrodków politycznych, a także wzmocnienie 

 
497Історія успіху "Партії регіонів": від заснування партії Порошенком до втечі Януковича, 
https://news.24tv.ua/istoriya_uspihu_partiyi_regioniv_vid_zasnuvannya_partiyi_poroshenkom_do_vtechi_yan
ukovicha_n945494 (dostęp: 1.11.2020). 
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powiązań biznesowych pomiędzy kluczowymi oligarchami oraz lokalnymi biznesmenami, a 

Federacją Rosyjską również wpłynęły destruktywnie na proces integracji regionów z 

pozostałym obszarem kraju. 

Poważnym czynnikiem, który wpływał na tożsamość regionów wschodnich była 

również gospodarka. Po upadku ZSRS, aż do czasów współczesnych na omawianym obszarze 

utrzymywał się głęboko zakorzeniony mit wschodu kraju jako obszaru zamieszkałego przez 

ludzi pracy (kult pracy), którzy są dumni z życia na obszarze „kluczowym zarówno dla rozwoju 

ZSRS jak i Ukrainy”. Nie sposób nie wspomnieć o micie Donbasu jako regionu 

„gwarantującego potęgę państwa”, który stanowił o sile gospodarczej zarówno ZSRS jak i 

Ukrainy. Wiąże się on również z sowieckim mitem o Donbasie oraz wschodzie USRS jako 

obszarze wzorcowym dla całego Związku Sowieckiego. Poważnym czynnikiem, który wpływa 

również na współczesnych mieszkańców wschodu Ukrainy jest narracja, którą władze 

sowieckie lobbowały w latach 60 i 70 XX wieku, dotycząca wizji Donbasu jako miejsca 

realizacji ideału sowieckiego regionu (m.in. wzorzec organizacji społeczeństwa). 

Popularyzacja tego mitu doprowadziła do poważnych fal migracji ludności z obszarów całego 

ZSRS na omawiany teren. Przełożyło się to na wzmocnienie zróżnicowania etnicznego i 

kulturowego w szczególności obwodu ługańskiego i donieckiego. W obliczu napływu 

zróżnicowanych kulturowo migrantów wewnętrznych poważną rolę odegrało popularyzowanie 

przez aparat państwowy tożsamości sowieckiej (ogólnozwiązkowej). Taka polityka miała na 

celu neutralizacje potencjalnych konfliktów na tle etnicznym. Pokłosiem wskazanej linii 

politycznej była marginalizacja pozycji ukraińskiej kultury i języka na rzecz kultury rosyjskiej, 

która miała odgrywać uprzywilejowaną rolę. Aby usprawiedliwić proces wzmacniania się 

pozycji języka i kultury rosyjskiej, wykreowano mit tożsamości rosyjskiej jako zjawiska o 

internacjonalistycznym charakterze. Tożsamość rosyjska stała się elementem tożsamości 

ogólnosowieckiej, którą kontrastowano z etnocentryczną, rzekomo nacjonalistyczną kulturą 

ukraińską. Dominacja kultury rosyjskiej realizowana pod pozorem wzmacniania 

ogólnosowieckiej tożsamości przejawiała się antyukraińskim charakterem tworząc z konceptu 

rosyjsko-sowieckiego wariant atrakcyjny dla społeczeństwa (dający szansę na rozwój 

osobisty/karierę oraz życie we względnym spokoju). W ramach lobbowanych narracji, kultura 

ukraińska przedstawiana była jako koncept nieatrakcyjny, generujący problemy, poprzez co 

wzmocniono proces usunięcia tego co kojarzyło się z ukraińskością poza margines życia 

społeczno-kulturalnego obszarów Ukrainy wschodniej. Przekonania o niższości kultury 

ukraińskiej nie odeszły do lamusa w latach 90-tych i 2000. Co więcej, były one intensywnie 
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odświeżane przez rosyjskie ośrodki wpływu oraz ukraiński rząd po 2010 roku (pod pozorem 

wspierania tożsamości regionalnej).   

Konstruowanie i aktywne lobbowanie mitu Donbasu jako obszaru spełnienia się 

sowieckiego marzenia o społeczeństwie idealnym łączył się z uznaniem tego obszaru za mający 

wyjątkowe miejsce w hierarchii regionów ZSRS. Donbas uzyskał w okresie ZSRS status 

regionu o „najwyższej randze” spośród pozostałych obszarów sowieckiej Ukrainy. Co więcej 

Donbas znajdując się na szczycie hierarchii stawał na równi z kluczowymi 

(„pierwszoligowymi”) obszarami Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki. Tego 

rodzaju prestiż nadano omawianemu obszarowi m.in. z tego powodu, że w przeciwieństwie do 

Ukrainy centralnej czy zachodniej, ten obszar rosyjscy decydenci uważali za „prawdziwie 

swój” (Ukraina centralna, zachodnia oraz południowa nie uwzględniając Krymu nadal 

pozostawała regionem „obcym”, „nieoswojonym”)498. 

Nadanie ludności wschodniej Ukrainy (w szczególności Donbasu) prestiżowego 

znaczenia w ogólnosowieckiej hierarchii odbiło się w poważny sposób na identyfikacji swojej 

tożsamości. Podobnie (co jest powiązane z powyższym), poważnym czynnikiem stało się 

popularyzowanie w okresie sowieckim idei „kultu pracy”. Idea ta przyjęła się w wyjątkowy 

sposób na uprzemysłowionym wschodzie ukraińskiej SRS. Kult pracy stał się mitem, który legł 

u podstaw budowy tożsamości regionalnej. To wyjątkowy szacunek do pracy fizycznej stał się 

elementem odróżniającym Donbas (w opinii jego mieszkańców) od pozostałych obszarów 

Ukrainy oraz regionów państwa sowieckiego.  

Kult pracy fizycznej oraz przekonanie o kluczowej roli Donbasu dla gospodarki ZSRS, 

a później Ukrainy powodował ukorzenianie wśród ludności obwodu ługańskiego i donieckiego 

(omawiane przekonanie w mniejszym stopniu charakteryzowało ludność obw. charkowskiego) 

poglądu o „utrzymywaniu Ukrainy przy życiu” przez wskazane regiony. Wskazane 

przekonania wpływały na budowanie kontrastu pomiędzy „pracującym” Donbasem i 

„leniwym”, zajmującym się rzeczami mało ważnymi Kijowem i zachodem kraju. Siła takich 

przekonań uwidoczniła się również w dobie kryzysu 2004 roku oraz przełomu lat 2013/2014. 

Jak opisują to Karolina Baca-Pogorzelska i Michał Potocki w reportażu „Czarne Złoto” 

przytaczając słowa donieckiego dziennikarza dotyczące protestów z 2004 roku: „My tu 

demonstrujemy po pracy, nie tak jak ci w Kijowie przez cały dzień”. We wskazanym reportażu 

przywołano również tekst separatystycznej piosenki – „Gdy bawiono się na Majdanie, nasi 

 
498 Коржов, Региональная идентичность (…), dz. cyt., s.45. 
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harowali na całego i karmili tych leni”499. Praca fizyczna, niechęć do innego rodzaju pracy 

(granicząca z pogardą dla pracy intelektualnej), połączona z przekonaniem o kluczowej roli 

własnej pracy dla utrzymania całości państwa, wpływała na wzmacnianie się tożsamości 

regionalnej, którą przeciwstawiano tożsamości lobbowanej przez siły prozachodnie, 

prodemokratyczne. Wystąpienia społeczne, czy to w trakcie Pomarańczowej Rewolucji czy 

Euromajdanu i Rewolucji Godności stawały się synonimem aktywności „nierobów” (ludzi 

„obcych”) – „swoim” był ten kto przeciwstawiał się tej formie aktywności. Tego rodzaju grunt 

został aktywnie wykorzystany przez rosyjskie ośrodki wpływu do budowania niechęci wobec 

centralnej i zachodniej części kraju (najaktywniej wyrażającej chęć zmiany wektora polityki 

państwa na kierunek zachodni). Równolegle do popularyzacji negatywnego obrazu 

mieszkańców Ukrainy zachodniej (którzy mieli odpowiadać za prowokowanie rewolucji) 

strona rosyjska lobbowała wizję bratniej Rosji, która rozumie wartości narodu Donbasu. W 

kreowanej przez Rosjan wizji, Donbas miał być znacznie bliższy kulturowo, tożsamościowo i 

historycznie Rosji, niż Ukrainie. W tym celu w momentach kryzysu politycznego 

intensyfikowano narracje medialne przedstawiające zachód Ukrainy jako krwiożerczych 

banderowców, morderców „naszych” ojców i zdrajców, którzy przy wsparciu USA prowadzą 

ofensywę na Kijów, skąd po zwycięstwie spróbują przejąć władzę nad wschodem Ukrainy. 

Kluczową rolę w tych działaniach odgrywała głęboko zakorzeniona oraz aktywnie odświeżana 

w momentach kryzysów pamięć historyczna bazująca na historiografii sowieckiej/rosyjskiej. 

W perspektywie historycznej „swój” oznaczał osobę kultywująca pamięć o wielkim 

zwycięstwie nad faszyzmem (do którego doszło dzięki wysiłkowi narodu sowieckiego – przede 

wszystkim etnicznych Rosjan - taki pogląd Kreml zaczął aktywnie popularyzować po 2014 

roku), a „obcy” oznaczał zwolennika „rewizji historii”, „kultu UPA i NATO”, „czciciela 

Bandery” itp. (taką „łatkę” nadawano przeciwnikom Partii Regionów, którą na wschodzie 

identyfikowano z „prowschodnioukraińską” siłą polityczną). 

Poważnym czynnikiem, który wpłynął na wzmocnienie regionalnej tożsamości 

wschodu Ukrainy stał się również gwałtownie pogarszający się poziom życia po upadku ZSRS. 

W obliczu przemian politycznych i gospodarczych, w przeciągu kilkunastu lat, z regionu 

„kluczowego” dla rozwoju całego Związku Sowieckiego, Donbas stał się podupadającą 

prowincją zmagającą się z pogarszającymi się warunkami pracy oraz zjawiskiem redukcji 

miejsc pracowniczych. Prywatyzacja kopalni i zakładów doprowadziła do przejęcia poważnej 

części najważniejszych obiektów przez osoby pokroju oligarchy Rinata Achmetowa. 

 
499Baca-Pogorzelska, Potocki, Czarne Złoto (…), dz. cyt., s.37. 
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Zdecydował się on m.in. na dzierżawę kopalni (co nie stymulowało do inwestycji w 

modernizację sposobu wydobycia, ani w środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa 

pracownikom) tworząc imperium biznesowe takie jak DETK (spółka - sektor energetyczny)500. 

Upadek gospodarczy, degradacja środowiska oraz najbliższego otoczenia mieszańców 

Donbasu, która intensyfikowała się na przełomie lat 90-tych i 2000-tych spowodowała to, że 

tego rodzaju porażki i nieszczęścia zaczęto kojarzyć ze skorumpowanymi i kontrolowanymi 

przez oligarchów rządami Kijowa. Popularność zdobyło porównywanie „dobrych” czasów 

sowieckich ze „złymi” ukraińskimi. Wzmocniło to popularyzowany w okresie ZSRS pogląd o 

tym, że wszystko co ma ukraiński (tożsamy z nacjonalistycznym) charakter, nie może przynieść 

wschodowi Ukrainy niczego dobrego. Negatywne odczucia wobec fatalnego stanu, za którego 

obecność oskarżano Kijów wzmagały kontrasty „eksportowane” na Ukrainę za pomocy 

rosyjskiej telewizji (filmów, seriali). Zasadniczo podkoloryzowany obraz wysokiego poziomu 

życia, który „eksportowały” na Ukrainę rosyjskie ośrodki medialne oraz kinematografia 

stymulowały niezadowolenie szczególnie wśród mieszkańców Donbasu, który znajdował się w 

niewielkiej odległości od „idyllicznej Rosji”. Fatalna sytuacja gospodarcza w regionie, 

przekonanie o bliskości kulturowej z narodem rosyjskim oraz wizja szerokich możliwości jakie 

dawała Moskwa czy Rostów nad Donem stymulowały mieszkańców wschodu kraju do migracji 

zarobkowej na obszar Federacji Rosyjskiej. Miało to bezpośrednie znaczenie dla procesu 

wzmacniania związków pomiędzy regionem, a Rosją. 

Czynnikiem, który odegrał poważną rolę w procesie wyboru przez ludność Donbasu 

kierunku rozwoju samoidentyfikacji (Ukraina czy Rosja) stało się zjawisko, które możemy 

określić mianem „urazy”. Mieszkańcy Donbasu mając zakorzenioną wizję swojej kluczowej 

roli w rozwoju państwa (czy to ZSRS, czy to Ukrainy) przywiązywali ogromną rolę do 

posiadanego na przełomie lat 70-ych i 80-tych statusu. Donbas oraz wschód Ukrainy 

zamieszkiwali wówczas ludzie relatywnie bogaci, którzy uważali się za warstwę 

uprzywilejowaną. Górnicy, pracownicy zakładów przemysłowych, ich rodziny oraz osoby 

pracujące w ramach maszyny gospodarczej regionu, uzyskiwali wówczas zarobki 

zdecydowanie większe, niż mieszkańcy pozostałej części Ukrainy.  

Pomimo wielowiekowej rusyfikacji, ingerencji w skład etniczny regionu oraz 

sowieckiej indoktrynacji, a także prowadzenia eksperymentów społecznych przez władzę 

sowiecką, wschód kraju tak jak i pozostała część Ukrainy opowiedziała się w roku 1990 „za” 

 
500 Tamże, s.36.  
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poparciem aktu niepodległości Ukrainy. Warto w tym miejscu podkreślić, że choć w obwodach 

donieckim i ługańskim uzyskano jedne z najniższych wyników w kraju (na „tak” zagłosowało 

kolejno, 83,90% i 83,36% ludności), mieszkańcy omawianego obszaru popierający 

niepodległość kraju stanowili tam zdecydowaną większość. W reszcie kraju, prócz obw. 

odeskiego i mikołajowskiego poparcie sięgało powyżej 90%. Jedynie Krym i Sewastopol 

poparł niepodległość Ukrainy w stopniu kolejno 54,19% i 57,07% (uśredniony wynik w skali 

kraju 90,32%)501. Wyniki referendum ukazały wyraźne poparcie ludności państwa dla idei 

niepodległej Ukrainy. Różne regiony kraju miały jednak różną wizję kształtu i dróg rozwoju 

państwa, przy czym dwie „skrajności” (wschodnia-„donbaska” i zachodnia-„galicyjska”) 

uznawały się za wzorce godne popularyzacji na całym obszarze Ukrainy. Warto podkreślić, że 

obie „skrajności” miały zdecydowanie sprzeczny stosunek do sowieckiej przeszłości kraju. O 

ile na wschodzie kraju państwo ukraińskie postrzegano jako kontynuację Ukraińskiej 

Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, to na zachodzie najpopularniejszym był pogląd, zgodnie 

z którym USRS byłe elementem władzy narzuconej – bytem politycznym od którego należy się 

odciąć.  

Lata 90-e przejawiły się narastającym kryzysem gospodarczym oraz chaosem, który 

nastał niemalże na całym obszarze postsowieckim. Upadek gospodarczy oraz osłabienie 

instytucji państwa generowały wzrost bandytyzmu- wschód Ukrainy stał się wkrótce 

stereotypowym obszarem owładniętym przez bandytyzm i anarchię. Upadek gospodarczy 

przełożył się na poważny kryzys całego społeczeństwa kraju, co w szczególnie silny sposób 

przejawiło się na wschodzie, a zwłaszcza na Donbasie. W przeciągu kilku lat, uprzywilejowana 

w skali kraju grupa stała się niemalże elementem z pogranicza marginesu społecznego. Ludzie, 

którzy wystąpili „za” nową Ukrainą (która miała być kontynuacją USRS) poczuli się zdradzeni. 

Uczucie buntu i rozgoryczenia zostało skierowane w stronę Kijowa, który zgodnie z popularną 

opinią doprowadził do upadku kraju i Donbasu. Zgodnie z opinią jednego z respondentów: 

„Donbas wsparł niepodległość Ukrainy podobnie jak centrum. Mieszkańcy regionu nie 

otrzymali jednak Ukrainy, za jaką głosowali. Ich Ukrainę zdominowali najpierw bandyci, a 

później oligarchowie. Oni zrobili z nich prostaków/głupców. Ludzie ci zostali zatem obrażeni. 

Obraza ta głęboko się w nich zakorzeniła. Ludzie ci, nie wyjeżdżali nigdy ze swojego regionu, 

co stało się bazą dla stereotypów. Poza tym, że upadła podstawa ich zarobkowania, zostali oni 

do trzewi obrażeni. (…). Górnicy, podobnie jak żołnierze to subkultura. Wyraża się to m.in. 

 
50120 років референдуму на підтвердження Акту незалежності. Підсумки, Історична Правда, 
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/12/1/63565/ (dostęp: 01.01.2021). 
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poprzez fotografowanie zawsze w barwach maskujących na twarzy w przypadku żołnierzy, a 

w przypadku górnika, z twarzą umorusaną węglem. Górnik bez węgla nie jest człowiekiem. To 

element toposu człowieka, który codziennie ryzykuje życiem dla wydobycia węgla”502. Upadek 

gospodarczy regionu oraz gwałtowny spadek ludności wschodu z pozycji klasy 

uprzywilejowanej do pozycji „głupców”/„marginesu społecznego” wywołał wzrost ogromnego 

niezadowolenia społecznego, za co winę zrzucono na kijowskich polityków. De facto doszło 

do skojarzenia ukraińskiego państwa ze źródłem nieszczęść oraz pohańbienia. Czynnik, który 

zaistniał w latach 90-tych został ugruntowany na fali prywatyzacji zakładów przemysłowych i 

kopalni przez oligarchów. Początek lat 2000-tych to czas ponownego pełnowymiarowego 

uruchomienia przemysłu Donbasu, który wiązał się m.in. z odnowieniem regularnego 

wypłacania pensji pracownikom. W okresie tym ludność wschodu (szczególnie Donbasu) 

ponownie zaczęła dobrze zarabiać. Czas normalizacji życia gospodarczego skojarzono nie tyle 

z działaniami państwa co z oligarchizacją życia społeczno-gospodarczego. Wzmocnienie 

pozycji oligarchów miała przełożenie na wzmocnienie patronalistycznego charakteru relacji 

społecznych oraz na skojarzenie oligarchów z „dobrymi lokalnymi książętami”, którzy w 

przeciwieństwie do Kijowa, zadbali o swój lud. Jak wskazuje wspomniany respondent: 

„Wszystko co dobre zaczęło być kojarzone z oligarchami, którzy zastąpili chuliganów i 

bandytów. W efekcie swojej marginalizacji oraz obecności silnych jednostek, które 

zagwarantowały porządek doszło do wzmocnienia patronalistycznego charakteru relacji. (…) 

Początek lat 2000-ych przejawił się również lobbowaniem przez Rosjan obrazu 

wyjątkowego/regionalnego charakteru Donbasu. Po Pomarańczowej Rewolucji strona rosyjska 

rozwinęła przekazy o wątek rosyjskiego języka, Donbasu który karmi całą Ukrainę itp. Bazując 

na braku kontaktów pomiędzy mieszkańcami wschodu i zachodu kraju, rosyjskie ośrodki 

wpływu zaczęły wprowadzać do sfery politycznej tezy o wyjątkowości Donbasu oraz o 

zupełnie odmiennym charakterze regionu od zachodu kraju. Kwestię tą połączono z wątkiem 

oligarchów. Przekaz: za wszystko co złe odpowiada Kijów, za wszystko co dobre oligarchowie. 

(…) W sferze politycznej zaczęto lobbować wizję swoich i obcych. Na przykład W. 

Janukowycz był przedstawiany jako umiarkowanie zły polityk, ale lepszy jest zły-swój, niż zły-

obcy (zestawienie z W. Juszczenką)”503. Strona rosyjska wykorzystała zatem zaistniałą sytuację 

do stymulowania rozłamu w społeczeństwie rozumiejąc, że przekazy czysto prorosyjskie nie 

przyniosą oczekiwanych skutków. Skoncentrowano się więc na długofalowym stymulowaniu 

identyfikacji regionalnej, która przedstawiana była jako sprzeczna z tożsamością 

 
502Rozmowa z respondentem – nr. 1/K/2021 (archiwum własne). 
503Tamże. 
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ogólnoukraińską. Celowo lobbowano również na rzecz oligarchów, gdyż dawało to możliwość 

stymulowania rozłamu pomiędzy Kijowem, a Donbasem. Skoncentrowano się na podsycaniu 

antyrządowych nastrojów oraz kierowaniu pozytywnych emocji na lokalnych biznesmenów. 

Był to pierwszy krok do przejęcia fizycznej kontroli nad regionem. 

Wraz z wzmacnianiem się pozycji oligarchów wywodzących się z omawianego obszaru 

(tam posiadających zasadniczą część swojego kapitału) wzrastało poczucie tożsamości 

regionalnej. Tak tłumaczy tę zależność ukraiński badacz Hennadij Korżow: „Wzmaganie się 

tożsamości regionalnej na Donbasie odnosiło się do wzmacniania się oligarchalnej formy 

rządów - nasilanie autorytarno-patronalnych tendencji w życiu społecznym regionu. To właśnie 

tu, najbardziej rozprzestrzeniły się patronalno-klientelistyczne formy współżycia oparte na 

nierównych relacjach i uciemiężeniu, związane z przekazaniem trudnych do oszacowania 

zasobów w ręce wąskiej warstwy elity rządzącej”504. Na rolę oligarchów w życiu społecznym 

regionu w znacznym stopniu wpływało uformowanie społeczno-gospodarcze Donbasu w 

okresie sowieckim. Należy pamiętać, że kluczowym miejscem dla mieszkańców miejscowości 

był zakład przemysłowy lub kopalnia, w której pracowała większość mieszkańców danego 

obszaru (przyległe miasteczka, wsie typu miejskiego). To zakład pracy oraz kopalnia stanowiły 

centrum życia lokalnej wspólnoty i regulowały cykl życia społecznego regionu. Kluczowymi 

postaciami dla danej społeczności stawali się kierownicy zakładów oraz inne ważne postacie 

powiązane z partią komunistyczną. W dobie prywatyzacji funkcję najważniejszych szefów 

partyjnych oraz najważniejszych kierowników zakładów, zaczęli wykonywać nowi właściciele 

i osoby pełniące wiodące funkcje z nadania właścicieli. Z biegiem czasu wzrastało znaczenie 

oligarchów takich jak Rinat Achmetow, którzy stawali się nowymi „władcami” całych 

regionów zależnych od funkcjonowania zakładów i kopalni. Pośrednia zależność ludności 

obszaru względem właścicieli kluczowych ośrodków pracy wpływała na preferencje wyborcze 

mieszkańców. Doświadczenie komunistycznego totalitaryzmu oraz brak możliwości 

swobodnej zmiany pracy połączony z niskim poziomem życia uzależniał ludność Donbasu od 

oligarchów, którzy w poważnym stopniu angażowali się politycznie. Trudno było odmawiać 

głosowania na strukturę polityczną aktywnie wspieraną czy podległą wobec oligarchy, do 

którego należała dana kopalnia – „żywicielka regionu”. Z poważnymi konsekwencjami mógł 

spotkać się otwarty sprzeciw wobec popieranej lokalnie siły politycznej lub przyznanie się do 

preferencji politycznych odmiennych od uznawanych za wiodące w regionie (zwolnienie z 

pracy, odrzucenie przez współpracowników, sąsiadów itp.). Ważnym czynnikiem 

 
504 Коржов, Региональная идентичность (…), dz. cyt., s.41. 
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wpływającym na ludność, a który bezpośrednio wynikał z życia niejako w warunkach 

przedindustrialnych relacji pomiędzy panem, a chłopem (kierownikami zakładów, tak zwanymi 

„czerwonymi baronami” lub „czerwonymi dyrektorami” oraz późniejszą kadrą zarządzającą i 

właścicielami zakładów mającymi status „lokalnych książąt”, a robotnikami) było życie w 

nieformalnie ograniczonych warunkach wolności. Funkcjonowanie w społeczeństwie 

zależnym od wąskiej grupy ludzi, w hermetycznym środowisku, gdzie każdy wykonuje ściśle 

określoną funkcję (proces produkcyjny/wydobycia) i nie posiada szerokich kompetencji, w 

zasadniczy sposób ograniczał możliwość migracji (znalezienia innej pracy). W warunkach 

specyficznych relacji społeczno-zawodowych Donbasu, mieszkańcom regionu ograniczono 

zdolność do poszukiwania pracy w innych obszarach kraju. Życie w środowisku 

przypominającym społeczeństwo kastowe, w pełni zależne od wąskiej grupy posiadającej 

władze zasadniczo wpływało ponadto na stymulowanie poddańczości i ograniczało chęć do 

przeciwstawienia się istniejącemu układowi degradując psychikę ludzką. Warto wspomnieć, że 

tego rodzaju stan bazował również na niemalże systemowej przemocy i poniżeniu. Władza 

lokalnych „magnatów” wspierała się o element kryminalny505, a samo poniżanie osób o 

niższym statusie uzyskało niejako rangę „tradycji”. Tak relacje pomiędzy wyższą kadrą 

kierowniczą, a kierownikami niższego szczebla oraz pracownikami opisuje mieszkaniec 

Donbasu, Maksym Butczenko: „Żeby kontrolować ludzi stworzono całą kulturę poniżania. 

Dyrektorowi podlega główny inżynier, głównemu inżynierowi jego zastępcy, potem idą 

kierownicy oddziałów, brygadziści, ich zastępcy i zwykli górnicy. Dzień zaczynał się od tego, 

że dyrektor woła do siebie kierowników oddziałów i ich wyzywał. W życiu nie słyszeliście, 

żeby ktoś tak klął i poniżał drugiego człowieka. Zdarza się, że dyrektorzy ich biją. Kierownik 

idzie do siebie na oddział i poniża brygadzistę. Brygadzista poniża zastępców, ci z kolei 

górników. A górnik wraca do domu i to samo robi z rodziną”506. Niemal systemowe poniżanie, 

upodlenie, uzależnienie od danego środowiska pracy (oraz od samego zakładu pracy) stanowiło 

jeden z elementów relacji społecznych. Brak perspektyw, silna obecność elementu 

skryminalizowanego wprowadzały w stan apatii i skłaniały do absolutnej poddańczości wobec 

panującej sytuacji. Ukojenia doszukiwano się w alkoholu, telewizji (najczęściej rosyjskiej – 

ciekawszej, oferującej bardziej interesujące od ukraińskiej przekazy – obraz upiększonego 

świata, totalnego kontrastu z otaczającą rzeczywistością) i nostalgii za „dobrymi” sowieckimi 

czasami. Dumę i poczucie wartości budowano w oparciu o dawne mity związane z pamięcią o 

zwycięstwie w „Wojnie Ojczyźnianej” oraz z pamięcią o potędze i roli regionu dla całego ZSRS 

 
505 Коржов, Региональная идентичность (…), dz. cyt., s.49. 
506 Baca-Pogorzelska, Potocki, Czarne Złoto (…), dz. cyt., s.26-27. 
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i obecnego kraju – pamięć kolektywna, która wyrażała się m.in. hasłem, który wybrzmiał 

podczas kampanii prezydenckiej 2004 roku, „Nikt nie postawi Donbasu na kolana”. Tego 

rodzaju stan (niska mobilność społeczna oraz przywiązanie do miejsca zamieszkania) wpływał 

pośrednio na wzrost tożsamości regionalnej. Brak wolności oraz funkcjonowanie w ramach 

zakonserwowanego zsowietyzowanego społeczeństwa wpływał również na obecność silnego 

skolektywizowanego myślenia, gdzie nie było miejsca dla przejawów indywidualności. W tym 

środowisku pojęcie wolności zostało całkowicie zdegradowane – było identyfikowane z 

anarchią, co strona rosyjska oraz miejscowi „książęta”/oligarchowie wykorzystali podczas 

wybuchu Rewolucji Godności („Majdan” jako przejaw niebezpiecznego chaosu). 

Społeczeństwo pozbawione wolności, zastraszone, częściowo zdehumanizowane i 

zlumpenizowane stało się wyjątkowo podatne na manipulacje z zakresu tzw. działań 

polittechnologicznych (sterowanie preferencjami wyborczymi mieszkańców). Brak 

ugruntowanych więzi społecznych, co charakterystyczne było dla społeczeństw wielkich 

metropolii i obszarów uprzemysłowionych powstałych w efekcie sowieckiej przedwojennej i 

powojennej industrializacji, powszechna przemoc, pogarda i bieda wykreowała obszar, w 

którym de facto zaistniał stan (idąc za T. Hobbesem, Lewiatan), wojny wszystkich ze 

wszystkimi. Utrzymanie tego stanu było korzystne dla wówczas panujących nad obszarem 

lokalnych biznesmenów, dyrektorów i oligarchów zaangażowanych w życie polityczne i 

politykę zagraniczną kraju. Wskazany stan równolegle wykorzystywała Federacja Rosyjska do 

ugruntowywania w świadomości mieszkańców wschodu Ukrainy uczucia silnej więzi z Rosją 

oraz do kreowania Kijowa oraz wszystkiego co ukraińskie na czynnik, który miał odpowiadać 

za upadek regionu i biedę klasy pracującej. Wieloletnie budowanie przez Rosjan (organizacje 

społeczne, telewizję, prasę, internet, prorosyjskich działaczy politycznych m.in. związanych z 

Partią Regionów) paraleli pomiędzy Ukrainą, a źródłem nieszczęść zaowocowało podatnością 

mieszkańców obszaru na akceptowanie narracji o konieczności wsparcia „separatystycznych 

bojowników” walczących z „banderowskim reżimem”. Fakt, zgodnie z którym region 

zamieszkiwała poważna część ludności etnicznie rosyjskiej oraz rosyjskojęzyczna większość 

znajdująca się nieprzerwanie w rosyjskiej przestrzeni kulturowej i medialnej, stał się 

zasadniczym warunkiem pozwalającym zrealizować Federacji Rosyjskiej plan dotyczący 

przejęcia fizycznej kontroli nad danym obszarem (dezintegracja terytorialna Ukrainy).    

Układy biznesowo-przestępczo-polityczne charakterystyczne dla Donbasu, które 

działały w oparciu o korupcje, nepotyzm, współzależność, a także przemoc również odbiły się 

na tożsamość mieszkańców. Negatywnym czynnikiem była ponadto skłonność do nadużywania 
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alkoholu przez pracowników zakładów przemysłowych, a szczególnie kopalni, która głęboko 

zakorzeniła się w kulturze społecznej regionu. Tak opisuje tu wspomniany powyżej M. 

Butczenko: „Poza mną może z pięć osób nie piło. Zasada była taka, że im ktoś ciężej pracuje, 

tym więcej pije. Za każdym razem, kiedy ktoś znajduje się na granicy śmierci, tworzy się u 

niego podświadome napięcie. Potem wyjeżdżasz na powierzchnię, tam świeci słońce, 

dziewczyny chodzą. Ludzie żyją w takim stanie latami i nie wiedzą innej możliwości walki ze 

stresem. (…) Zbierają się po fajrancie. Ktoś ma parę litrów samogonu, ktoś zakąski, zaczyna 

się picie. Po ciężkiej pracy szybciej się upijają. Półprzytomni wracają do domów. Myślę, że 80 

procent moich kolegów z kopalni było alkoholikami. Na narodziny syna trzeba było przynieść 

trzy litry samogonu. Po ślubie, awansie albo przeniesieniu, każdy powód był dobry. Po pewnym 

czasie człowiek sam wyszukuje preteksty. I wszyscy za nim idą. To taki górniczy kodeks 

kolektywu”507. Po raz kolejny wysoce poważną perspektywą, która wpływała na kształt i życie 

regionu stanowi aspekt materialny oraz klasowy. Obecne na wschodzie kraju uwarunkowania 

gospodarcze spychały mieszkańców do roli niewolników oddanych pracy, który rozpaczliwie 

poszukiwali odskoczni od szarej rzeczywistości oddając się destruktywnej formie „rozrywki”. 

Tego rodzaju stan zniekształcał ponadto relacje społeczne, a także rodzinne wpędzając w apatię 

i brak woli do walki o samorozwój oraz budowanie lepszych warunków bytowych.  

Zły stan gospodarki regionu, funkcjonowanie w społeczeństwie przesiąkniętym przez 

patologiczny układ społeczny (poważne nasycenie elementem kryminalnym i 

zalkoholizowanym), który nasilał się po upadku ZSRS nie stymulował do identyfikowania się 

z „nowym” państwem, pod rządami którego doszło do załamania się „pięknego snu” o idealnym 

regionie socjalistycznym, którym zgodnie z sowieckimi i rosyjskimi przekazami miał być 

Donbas.  

Funkcjonowanie w postsowieckim, wieloetnicznym społeczeństwie, które choć 

zachowywało pozory wielokulturowego, zostało odarte z kultur narodowych, co zostało 

zastąpione ideą internacjonalizmu wypełnionego wiodącą pozycją kultury rosyjskiej, stanowiło 

grunt trudny do realizacji działań służących integracji kulturowej i tożsamościowej z 

pozostałymi obszarami kraju. Obszar wschodniej Ukrainy, w której obwód doniecki i ługański 

stanowiły skrajny przykład dominacji sowieckich narracji historycznych, rosyjskich mitów 

narodowych czy rosyjskiego języka w przestrzeni publicznej i prywatnej (co potwierdzają dane 

 
507 Tamże, s.25-26. 
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przytoczone w podrozdziale 4.3.) w swej złożoności zawiera w sobie szereg cech na pozór 

sprzecznych i niełatwych do wyjaśnienia. 

Ukraina wschodnia od czasów kolonizacji tego obszaru przez ludność określaną 

mianem kozaków, aż do doby uprzemysłowienia oraz czasu industrializacji była regionem 

utożsamianym z wolnością – „dzikie pola”. To panująca tam mityczna swoboda była głównym 

atrybutem tych ziem. Do końca XIX wieku kluczowym żywiołem pozostawał tam etnos 

ukraiński, który dominował szczególnie na obszarach wiejskich. Równie poważnym, jednakże 

znajdującym się w mniejszości był żywioł rosyjski, który dominował w miastach (w regionie 

obecni byli również przedstawiciele innych narodów przybywających tam na przełomie 

wieków – Grecy czy narody bałkańskie). Migracja spowodowana procesem uprzemysłowienia 

wschodniej Ukrainy na przełomie XIX i XX wieku w pewnym stopniu naruszyła charakter 

regionu poprzez napływ migrantów i kolonistów m.in. rosyjskich, polskich i niemieckich 

(kwestia szerzej opisana w podrozdziale 3.1.). Do zasadniczych zmian doszło jednak dopiero 

po objęciu władzy przez bolszewików oraz po przejęciu przez nich kontroli nad Ukrainą 

wschodnią, centralną i południową. Okres kolektywizacji i industrializacji, czas terroru oraz 

głodu (w tym Wielkiego Głodu 1932-33) doprowadził do częściowego ograniczenia dominacji 

kultury i etnosu ukraińskiego na omawianym regionie. Podobnie okres powojennej „odbudowy 

kraju” oraz dalszego kontynuowania procesu industrializacji w okresie lat 50-tych, wzmocnił 

pozycję zamieszkujących wschodnią Ukrainę Rosjan oraz osób identyfikujących się z kulturą 

rosyjską (eksponowanie tożsamości ogólnozwiązkowej/rosyjskiej umożliwiało rozwój i 

pełnoprawne funkcjonowanie w społeczeństwie) – szczególnie dotyczyło to obszarów 

miejskich. Wieś Donbasu i całej wschodniej Ukrainy stanowiła wówczas (i częściowo nadal 

stanowi) „bastion ukraińskości” nawet na wschodzie kraju. Sytuację na korzyść kultury 

ukraińskiej poprawił napływ ludności ukraińskiej z centrum kraju oraz z prowincji do obszarów 

zurbanizowanych Donbasu nasycając go ponownie elementem o tożsamości ukraińskiej – lata 

60-te i 70-e. Pomimo pełnego dominowania kultury i języka rosyjskiego w przestrzeni 

publicznej miast Donbasu i pozostałych części wschodu USRS, kultura ukraińska stanowiła 

ważny element życia znacznej części mieszkańców regionu. Deklarowany 

internacjonalistyczny charakter ZSRS (w którym de facto dominował język i kultura rosyjska 

przedstawiana jako gwarant ładu i pokoju wewnętrznego) pozostawił znaczący ślad na ludności 

Donbasu (wzorcowego obszaru ZSRS). Pomimo wieloletniej indoktrynacji, m.in. wpajania 

mieszkańcom, że to co ukraińskie, w przypadku, kiedy wychodzi poza ramy kultury 

(sprowadzenie kultury do ludowych strojów i pieśni) stanowi element obcy i szkodliwy dla ładu 
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socjalistycznego, kultura ukraińska nadal była obecna i oddziaływała na tożsamość 

mieszkańców. Silna obecność żywiołu rosyjskiego (dominującego) i ukraińskiego na 

omawianym obszarze wytworzyła stan „bietniczności”. Bietniczość wschodniej Ukrainy, co 

jest szczególnie charakterystyczne dla Donbasu przejawił i przejawia się nadal niejako 

połączoną tożsamością rosyjsko-ukraińską (umiarkowana dominacja czynnika rosyjskiego) lub 

ukraińsko-rosyjską (umiarkowana dominacja czynnika ukraińskiego)508.  

Poczucie wśród mieszkańców danych obszarów swojego bietnicznego charakteru 

stawało się czynnikiem odróżniającym wschód od reszty kraju (szczególnie od zachodu i 

centrum). Czynnikiem, który wyróżniał „swojego” od „obcego” była również interpretacja 

historii (kwestia II wojny światowej) oraz stosunku do roli wschodu kraju w rozwoju 

współczesnego państwa ukraińskiego. Warto w tym miejscu ponownie wspomnieć o wciąż 

żywym micie „Donbasu jako żywiciela Ukrainy”. Teza ta, która częściowo celowo 

popularyzowali w regionie politycy związani z Partią Regionów była jednak zupełnie sprzeczna 

z realiami gospodarczymi kraju. Zgodnie z danymi z roku 2010, wkład obwodu donieckiego w 

PKB Ukrainy wynosił 12% przy czym odsetek dotacji na rozwój regionu stanowił wówczas 

21% z całości sumy dotacji kierowanych do wszystkich regionów kraju (odsetek ten sięgnął 

27% w 2011 roku). Podobna sytuacja odnosiła się do obwodu ługańskiego, którego wkład w 

PKB kraju wynosił 4% przy 8% (2010r.) i 11% dotacji (2011r)509. Wszystkie wymienione 

czynniki stanowiły element wpływający na silne poczucie wyjątkowości i odrębności regionu 

w skali kraju. Czynnik etniczny, poważna ilość różnych mniejszości narodowych oraz poważna 

ilość Rosjan, nie stanowiła kwestii bezpośrednio wpływającej na relatywnie niski poziom 

identyfikowania się ludności regionu z państwem ukraińskim. Był to natomiast jeden z 

ważnych czynników wpływający pośrednio – stanowiący bazę dla stymulowania przez stronę 

trzecią (Federacje Rosyjską) procesów blokujących proces integracji z Kijowem oraz dający 

możliwość do utrzymywania obszaru pod wpływem kulturowym, politycznym, a także 

ekonomicznym Moskwy. Stan społeczno-polityczny Ukrainy wschodniej z okresu 1990/2014 

był pośrednim efektem polityki Związku Sowieckiego (polityka ludnościowa, historyczna oraz 

informacyjna), który umacniał się dzięki niestosowaniu odpowiednich działań przez władze 

ukraińskie przy równoległej intensywnej polityce Kremla służącej integracji obszaru w z 

przestrzenią kulturową, polityczną oraz ekonomiczną Federacją Rosyjską. Poważnym 

czynnikiem negatywnym (z perspektywy Kijowa) były również oceniane dziś jako celowe, 

 
508 Бевс, Суперечливості ідентичностей (…), dz. cyt., s.128. 
509Найбільш дотаційними регіонами України визнано Київ і Донбас, https://tsn.ua/groshi/naybilsh-
dotaciynimi-regionami-ukrayini-viznano-kiyiv-i-donbas.html (dostęp: 01.12.2020). 
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szkodliwe dla państwa ukraińskiego działania administracji W. Janukowycza, która 

stymulowała autonomizacje regionu oraz uzależnienie państwa od Federacji Rosyjskiej 

(akceptowała powiązania oligarchiczne i biznesowe, które stawały się osią nacisków 

stosowanych na Kijów przez Moskwę). Bietniczność, podkreślanie przez Kijów w okresie 

rządów Partii Regionu wyjątkowego charakteru wschodu kraju (m.in. „mit górniczego 

Donbasu” – „żywicielki Ukrainy”) przy równoległym powielaniem przez ukraińskich 

polityków formacji prorosyjskich, narracji i mitów o „banderowskim” zagrożeniu płynącym z 

zachodu kraju, nie stymulowało do identyfikowania się mieszkańców obszaru z całością 

państwa. Idąc za H. Korżowem, specyfika wschodu, ale również południa Ukrainy stanowiła 

element wpływający na to, że tożsamość regionalna zastępowała tożsamości państwową510. 

Działania prorosyjskich partii politycznych oraz bezpośrednio kierowanych i finansowanych z 

Kremla organizacji, stymulowały identyfikowanie się lokalnej ludności ze swoim regionem, 

przy równoczesnym odrzucaniu utożsamiania się z państwem ukraińskim (lobbowały również 

wizję internacjonalistycznego charakteru przyjaźni z narodem rosyjskim, co także było 

czynnikiem szkodliwym z perspektywy państwa ukraińskiego). Długotrwałym czynnikiem 

było również intensywne wykorzystywanie przez struktury polityczne (w ramach sporu 

politycznego) istniejących w społeczeństwie podziałów – wizja starcia pomiędzy 

proeuropejskim zachodem i prorosyjskim wschodem kraju. W ramach toczącej się na przełomie 

lat 2000 walki politycznej doszło do wykreowania i ugruntowania na zachodzie kraju wizji 

„zdradzieckiego” „zrusyfikowanego” Donbasu, który miał stać w opozycji do proeuropejskiego 

Zachodu. Równolegle na wschodzie i południu wzmacniano przekazy o zagrożeniu ze strony 

„banderowców” – oba działania służyły stymulowaniu przez partie swojego elektoratu. W 

efekcie działań politycznych kierowanych do zachodnio-ukraińskiego elektoratu oraz części 

elektoratu popierającego w sposób pośredni koncepcję narodu kulturowego, wykreowano wizję 

Donbasu jako zagrożenia nie tylko dla ukraińskiego państwa jako takiego, ale również dla 

unitarnego charakteru Ukrainy. Formowanie w społeczeństwie ukraińskim poglądu na temat 

tego, że Donbas i wschód kraju stanowi zagrożenie dla Ukrainy ma zatem sztuczny charakter 

związany z działaniami sił politycznych511. Oprócz funkcjonowania w całym kraju (szczególna 

popularność na zachodzie Ukrainy) poglądu, zgodnie z którym wschodu kraju, a szczególności 

Donbas, to obszar prorosyjski, popularnością cieszyła się myśl, zgodnie z którą Donbas to 

region specyficzny, odmienny, o nieco innej tożsamości (co do pozostałych regionów). Była to 

forma przejścia regionalnego mitu o wyjątkowości obszaru w skalę ogólnokrajową. Zgodnie z 

 
510 Коржов, Региональная идентичность (…), dz. cyt., s.40. 
511 Кривицька, Ідентичність Українського Пограниччя (…), dz. cyt., s. 302. 
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wynikami badań przeprowadzonymi przez ukraińską badaczkę problematyki tożsamości 

wschodu Ukrainy, większość zapytanych osób (zarówno etnicznych Rosjan jak i Ukraińców) 

uznało Donbas za „specyficzną wspólnotę ludzi”. Większość zapytanych (o charakter wschodu 

kraju) etnicznych Ukraińców akcentowała „ukraiński charakter wspólnoty mieszkańców 

Donbasu”. Większość respondentów o identyfikujących się jako etniczni Rosjanie wskazywała 

natomiast na „rosyjskość mieszkańców regionu” (uznawała większość mieszkańców za 

etnicznych Rosjan). Tożsamość mieszkańców wschodu kraju, co szczególnie przejawiało się 

na Donbasie, w przeciwieństwie do tożsamości mieszkańców zachodniej Ukrainy (czego 

wyjątkowym przykładem są obszary określane mianem „Hałyczyny” – Galicji) wynikała z 

funkcjonującej hierarchii społecznej, a nie z przynależności etnicznej. W przekonaniu zarówno 

ludności omawianego obszaru jak i poważnej części mieszkańców Ukrainy, wschód kraju (a 

szczególnie Donbas) stanowił specyficzną wspólnotę ludzi, których kultura i tożsamość stała 

się efektem „etnicznej koalicji” pomiędzy Rosjanami i Ukraińcami512. Zarysowuje się zatem 

obraz obszaru, który w efekcie procesów historycznych otrzymał wyjątkowy/różniący się od 

pozostałych obszarów kraju charakter, który w powszechnej opinii obywateli państwa 

ukraińskiego wynikał z polietnicznego (bietnicznego) charakteru zamieszkującego go 

społeczeństwa. Pomimo oddziaływania wielu czynników, które wpłynęły na ukształtowanie się 

silnej lokalnej tożsamości, takich jak sowietyzacja, oddziaływanie mediów i sił politycznych, 

sytuacja gospodarcza oraz inne wspominane w tym rozdziale, tożsamość regionalna oraz ocena 

tej tożsamości przez obywateli Ukrainy żyjących w innych regionach ukazywała dwa aspekty 

tego zjawiska. Tożsamość regionalna mogła mieć dwa odcienie – pierwszy, z wyraźnym 

przywiązaniem do kultury ukraińskiej (charakterystyczny przede wszystkim dla etnicznych 

Ukraińców) oraz drugi, z wyraźnym przywiązaniem do kultury rosyjskiej (charakterystyczny 

przede wszystkim dla etnicznych Rosjan). Pomimo zamieszkiwania wschodu kraju przez 

przedstawicieli dziesiątków różnych narodowości, w wyniku wieloletniej dominacji kultury 

rosyjskiej, przyjęli oni wzorzec kultury rosyjskiej za najwygodniejszy dla siebie wybierając 

m.in. język rosyjski jako podstawowy dla komunikacji w sferze publicznej, a z czasem również 

w sferze prywatnej. Mniejszości narodowe zasiliły w poważnej części grupę identyfikującą się 

w większym stopniu z kulturą rosyjską niż ukraińską. 

 

 

 
512Tamże, s. 303. 
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6.2. Specyfika tożsamości ludności zamieszkującej obszar Ukrainy południowej 

Odnosząc się m.in. do zaprezentowanych danych historycznych (proces kolonizacji 

obszarów kraju, danych dotyczących zmian składu etnicznego, badań socjologicznych 

odnoszących się do oceny przeszłości oraz współczesnych procesów społecznych) zastosowane 

zostanie rozróżnienie (na potrzeby systematyzacji pracy) na dwa obszary południowej Ukrainy 

– ziemie zachodnie (obw. odeski) i centralne (obwód mikołajowski chersoński i zaporoski) oraz 

Krym. Zastosowanie tego podziału wynika z niechęci do uogólnienia, które ze względu na 

zróżnicowanie tych terenów zafałszowałoby obraz rzeczywistości. Każdy ze wskazanych 

obszarów różni się od siebie chociażby z perspektywy etnograficznej oraz z perspektywy 

podejścia do swojej tożsamości regionalnej.  

 

6.2.1. Tożsamość ludności Ukrainy południowej – Półwysep Krymski 

Historia Półwyspu Krymskiego nierozłącznie związana jest z rozwojem Imperium 

Rosyjskiego. Z powodu strategicznej roli Krymu dla rozwoju państwa, zarówno z perspektywy 

bezpieczeństwa militarnego, jak i rozwoju gospodarczego (co opisane zostało w rozdziale 

poświęconym genezie tygla kulturowego), obszarowi temu nadano bardzo poważną rolę w 

kreowaniu rosyjskich mitów imperialnych. Z powodu strategicznego znaczenia Krymu dla 

państwa, obszar ten celowo poddany został zmianom etnicznym, aby sprowadzić na niego 

ludność „wierną centrum”, a wyrugować ludność podejrzewaną o antypaństwowe nastroje 

(Tatarów Krymskich). Mity polityczne, które budowano w oparciu o wydarzenia historyczne 

odnoszące się do Krymu stały się nie tylko elementem ogólnopaństwowych mitów rosyjskich, 

ale również silnym elementem lokalnej tożsamości. Począwszy od mitu Krymu jako miejsca 

chrztu Rusi (wydarzenie rozumiane w Federacji Rosyjskiej jako moment chrztu Rosji), poprzez 

„legendarną” obronę Sewastopola (Wojna Krymska XIX wiek) do mitu Krymu jako 

niezdobytej twierdzy bronionej przez Armię Czerwoną (II wojna światowa) oraz mitu Krymu 

jako domu Floty Czarnomorskiej (nawiązanie do wojen XIX wiecznych, I i II wojny 

światowej).  

Krym w podobnym stopniu jak Donbas identyfikowany był w okresie sowieckim jako 

obszar rosyjski (Moskwa oceniała go jako „swój” w przeciwieństwie do nie do końca 

„oswojonej” Ukrainy centralnej czy zachodniej). Co więcej, był on podobnie jak Donbas 

jednym z najważniejszych obszarów wpływających na rozwój potęgi ZSRS. Krym w 

przeciwieństwie do Donbasu, prócz miejsca chwały Armii Czerwonej, obszaru działania 
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bohaterów pracy socjalistycznej (ros.  „герой социалистического труда”) a także, 

niestrudzonych marynarzy i ludu pracującego ku chwale Floty Czarnomorskiej, był kojarzony 

z miejscem wypoczynku (ziemią obiecaną przeznaczoną dla bohaterów ZSRS i ich rodzin). 

Tego rodzaju obraz Krymu przetrwał do dziś wpływając na kształtowanie obrazu półwyspu i 

jego przeszłości w umyśle mieszkańców. Sowieckie i rosyjskie narracje popularyzowane w 

okresie ZSRS w ramach procesu edukacji, poprzez radio i prasę oraz poprzez funkcjonowanie 

w ramach socjalistycznego społeczeństwa ugruntowane zostały w starszym pokoleniu, które po 

dziś dzień stanowi poważny odsetek mieszkańców regionu. Pokolenie to w sposób pośredni 

przekazało swoje doświadczenia młodszym mieszkańcom Krymu, którzy przynajmniej 

częściowo przyswoili sobie otrzymany obraz ZSRS, Krymu, Zachodu, Ukrainy, Rosji itd. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Krym w okresie sowieckim przekształcony został niejako 

w formę „idealnego regionu sowieckiego”, co po upadku ZSRS nabrało charakteru „żywego 

muzeum”, które obecnie na każdym kroku przypomina o swojej sowieckiej przeszłości.  

  

Rys. 28. Artiek. 

Źródło: Archiwum własne. 

 Jeden z licznych na Krymie pomników Lenina. Zdjęcie wykonane w legendarnym w okresie sowieckim 

wypoczynkowym obozie dziecięcym „Artiek” – 2012 rok. 
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Krym stał częściowo zakonserwowanym Związkiem Sowieckim w miniaturze. Po 1991 

roku pozostawiono sowieckie nazewnictwo ulic, nie tknięto sowieckich pomników, czy 

sowieckiej symboliki obecnej na płotach i lampach ulicznych miast (część ulic odnoszących się 

do sowieckich bohaterów przemianowano na ulice odnoszące się do epoki imperialnej). Setki 

wszechobecnych pomników, grafik z minionej epoki i muzeów pod otwartym niebem (np. w 

miejscach bitew – wystawy czołgów z lat 40-tych itp.) utrzymały przestrzeń publiczną 

półwyspu we wzorze lat 70-tych i 80-tych. Funkcjonowanie społeczeństwa w sferze 

przesiąkniętej zmitologizowaną i zniekształconą wizją historii wpłynęło na wykreowanie 

funkcjonującej po dziś dzień specyficznej wspólnoty ludzi, bardzo mocno przywiązanej do 

historii, dla których mity sowieckie i rosyjskie stały się wyjątkowo poważnym elementem 

realnego życia. Tego rodzaju stan ugruntowany został na przełomie lat 90-tych i pierwszym 

dziesięcioleciu 2000-tych. W efekcie prób utrzymania przez Kijów konsensusu zapewniającego 

ład społeczny na Krymie oraz działań służących trwałemu utrzymaniu tego obszaru pod swoją 

kontrolą zdecydowano się na podtrzymywanie sowieckich resentymentów oraz akceptowanie 

sowieckich/rosyjskich narracji na tym obszarze (warto pamiętać, że już w latach 90-tych 

Rosjanie realizowali pierwsze próby fizycznego przejęcia półwyspu. Jedną z nich było 

utworzenie przez prorosyjskich polityków na Krymie urzędu Prezydenta Republiki Krym. 

Pierwszym i ostatnim prezydentem został Jurij Mieszkow – prowadził on działania otwarcie 

służące przyłączeniu Krymu do Federacji Rosyjskiej. Działania tego polityka zostały 

zneutralizowane poprzez aktywność ukraińskich służb specjalnych). Kijów na przełomie lat 90-

tych i pierwszym dziesięcioleciu lat 2000-ych nie zdecydował się na całym obszarze kraju na 

radykalną dekomunizację oraz aktywne lobbowanie propaństwowych narracji historycznych. 

Kwestię tę pozostawiono niejako lokalnym aktywistom i politykom co przejawiło się m.in. 

akceptacją dla rozwoju propaństwowych narracji (z pogranicza kultu ruchów 

nacjonalistycznych lat 20-tych i 30-tych) na Ukrainie zachodniej oraz akceptacją dla 

wzmacniania postsowieckich narracji i mitów na wschodzie kraju oraz na południu 

(szczególnie na Krymie). Decyzja o zakonserwowaniu „postsowieckiego” charakteru 

przestrzeni oraz społeczeństwa Krymu została rozwinięta w okresie rządów gabinetu W. 

Janukowycza o otwarte wspieranie tendencji prorosyjskich na półwyspie.  
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Rys. 29 Krym – relikty okresu sowieckiego. 

Źródło: Archiwum własne. 

Jeden z instalacji/pomników przypominających o chwale Floty Czarnomorskiej ZSRS. Obiekt 

zbudowany w epoce ZSRS – Bałakława, 2012 rok. 

Historia oraz odnoszące się do niej mity, stały się jednym z ważniejszych czynników 

kształtujących współczesny Krym. Kwestię tę w sposób dosadny wyraża ukraiński politolog 

pochodzący z Krymu, Pawło Kazarin – „Krym, tak jak i reszta Ukrainy, także pragnie zmian. 

Główna różnica pomiędzy nimi dotyczy skoncentrowania się pragnień mieszkańców nie tyle 

na przyszłości, co przeszłości”513. Zgodnie z jego słowami, mieszkańcy Krymu, w 

przeciwieństwie od pozostałych obywateli kraju, całkowicie zanurzeni są w historię, która stała 

się niemalże sensem ich życia. Problematyka traktowania historii jako elementu kluczowego 

dla życia ludności półwyspu stanowi czynnik łączący mieszkańców Krymu z mieszkańcami 

Donbasu. Zgodnie z opinią jednego z respondentów, główna różnica pomiędzy oboma typami 

tożsamości regionalnej przejawia się poprzez mity, które legły u podstawy danej tożsamości. 

Jak podkreśla, kluczowymi elementami mitów historycznych półwyspu są: „Krym – dom Floty 

Czarnomorskiej” oraz „Krym – ojczyzna oficerów”, „Krym twierdza rosyjskości”514. Krymskie 

mity, których ważnym elementem uzupełniającym była sowieckość, w swojej formie 

odwoływały się jednak przede wszystkim do doby imperialnej. Mity sowieckie (w tym 

sowiecka historiografia) mają na półwyspie nieco inny charakter, niż w pozostałych regionach 

 
513Березовець, Анексія (…), dz. cyt., s.68. 
514Rozmowa z respondentem – nr. 1/K/2021 (archiwum własne). 
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byłego ZSRS. Obraz przeszłości kreowany w okresie sowieckim został uformowany w taki 

sposób, aby stać się elementem kontynuacji mitów odwołujących się do doby carskiej 

(imperialnej) – m.in. mit wojny krymskiej oraz Floty Czarnomorskiej (zbrojnego ramienia 

imperium) powiązany został z zasiedlaniem Krymu przez wojskowych w okresie sowieckim 

(kontynuacja przekazów o prawie do mieszkania na Krymie uzyskanym w zamian za zasługi 

wobec ojczyzny).  Cytując słowa jednego z rozmówców: „Tożsamość krymska nie była formą 

sowieckość, lecz formą pełnej rosyjskość łączącej się z ideą rosyjskiego imperializmu. 

Bazowym elementem tej tożsamości była świadomość swojej unikalności – wyjątkowego, 

strategicznego znaczenia dla Imperium Rosyjskiego. Wyraźny był również związany z tym 

romantyzm. Krym był oceniany (red. przez mieszkańców) jako wyspa – nie jako półwysep. 

Mieszkańcy Krymu podróżowali do Rosji i na Ukrainę. Oni naprawdę uważali się za osobny 

byt (…). Krymska lokalna tożsamość ma zdecydowanie głębsze korzenie niż tożsamość 

donbaska – jest ona również znacznie bardziej powiązana z Rosją. Jeśli chodzi o prorosyjskość 

i nastroje separatystyczne, to na Krymie, w przeciwieństwie do wschodu Ukrainy, były one 

obecne. Ważnym czynnikiem, który na to wpłynął jest skład etniczny. O ile na Donbas 

napływała ludność z całego ZSRS, to zasiedlanie Krymu przejawiało się przede wszystkim 

poprzez kierowanie tam rosyjskich wojskowych. To byli przede wszystkim etniczni Rosjanie 

lub osoby, które przejawiały wyjątkową lojalność wobec państwa rosyjskiego. Oni trafiali tam 

zgodnie z zasadą zasług wobec państwa – i to przechodziło na późniejsze pokolenia. To znaczy, 

że mieszkańcy Krymu w poważnej części to rodziny sowieckich weteranów – oficerów Floty 

Czarnomorskiej itd”515. Zdaniem respondenta poważnym czynnikiem wpływającym na relacje 

społeczne, na Krymie (co stanowi zasadniczą różnicę pomiędzy Krymem, a wschodem 

Ukrainy, a co w znacznym stopniu wpływa na kształt tożsamości regionalnej) była 

przynależność etniczna: „Na Krymie bardzo ważnym był czynnik etniczny. Rosjanie stanowili 

wyższą kastę, dla której narody zamieszkujące od setek lat półwysep były grupami niższej 

rangi. Dla etnicznych Rosjan Ukrainiec był wieśniakiem („chachoł”), Tatarzy natomiast 

określani byli pejoratywnymi słowami nadawanymi przez Rosjan osobom z Bliskiego 

Wschodu i Kaukazu („Czornożopy” – red. odpowiednik słowa „czarnuch”). Równolegle sami 

uważali siebie za wojowników, marynarzy, naród imperatorów”516. Ważnym czynnikiem 

związanym z przynależnością etniczną, była problematyka świadomości zajmowania przez 

przyjezdnych Rosjan (oraz ich potomków) obcych mieszkań i gruntów: „Poważna część 

Rosjan, która przybywała na Krym była umieszczana w mieszkaniach innych ludzi. To tzw. 

 
515Tamże. 
516Tamże. 



336 
 

syndrom „oswobodzicieli” – zjawisko, które zaistniało m.in. we Lwowie. Zajmowanie przez 

nich mieszkań innych osób budowało w przyjezdnych przekonanie, o swoich zasługach, dzięki 

którym uzyskali prawo do bycia traktowanymi w inny sposób. Wpływało to na to, że traktowali 

oni przedstawicieli innych etnosów jako drugą niższą kategorię. Przybywający Rosjanie byli 

ponadto świadomi tego, że walczą z lokalną ludnością o swoje miejsce na półwyspie. Syndrom 

ten zakorzenił się głęboko również w kolejnych pokoleniach. Czynnik ten wpłynął na poziom 

poparcia dla idei połączenia się z Federacją Rosyjską”517. 

Pochodzenie etniczne oraz przynależność do wspólnoty, dla której ważnym czynnikiem 

identyfikacyjnym (swój-obcy) było podzielanie pozytywnej oceny wydarzeń związanych z 

obecnością Imperium Rosyjskiego oraz ZSRS na danym obszarze, stanowiły dwa elementy 

rzutujące na kształt relacji społecznych na półwyspie. Wyjątkowo ważna (w skali kraju) rola 

przypisywana pamięci o wydarzeniach historycznych wpływała na kształt życia mieszkańców 

Krymu. Historia stała się dla dominującej w przestrzeni kulturowej i społeczno-politycznej 

grupy czynnikiem niemalże kluczowym w procesie identyfikacji swój-obcy. Społeczna 

warstwa dominująca (etniczni Rosjanie lub osoby identyfikujące się z kulturą rosyjską) 

konserwowała „rosyjski” („sowiecki”) charakter Krymu. Warstwa dominująca kontynuowała 

sowiecką politykę dotyczącą stosunku do ludności nierosyjskiej, szczególnie do rdzennych518 

mieszkańców Krymu – to jest Tatarów Krymskich. W celu utrzymania ich niskiego statusu 

społecznego lokalne media oraz politycy powiązani z Kremlem w okresie lat 1991/2014 

kolportowali m.in. narracje historyczne kreujące Tatarów na zdrajców swojej „rosyjskiej”/ 

„sowieckiej” ojczyzny. W ramach odświeżania sowieckich narracji rosyjskie media lokalne 

publikowały przekazy usprawiedliwiające deportacje Tatarów Krymskich oraz przekazy 

kreujące ich na „hilterowskich kolaborantów”. W budowanych przekazach (które 

zintensyfikowano na przełomie 2013 i 2014 roku) Tatarów Krymskich przedstawiano jako 

„element nielojalny” wobec wspólnoty narodowej czy osoby skłonne do zdrady w momencie 

zagrożenia dla wspólnoty regionalnej półwyspu. Podobne przekazy popularyzowano w 

stosunku do ludności etnicznie ukraińskiej. Ukraińców przedstawiano jako „banderowców”, 

skrytych „rusofobów” i „nacjonalistów”. Zarówno Tatarzy jak i „stereotypowi” Ukraińcy 

(wzorzec zachodniego/galicyjskiego banderowca utożsamiany z obrazem Ukraińca) mieli być 

potomkami zdrajców i hitlerowskich kolaborantów. To czyniło z nich element wrogi, a każdy 

przejaw kultury ukraińskiej czy tatarskiej stawał się przejawem nacjonalizmu. Podobny obraz 

 
517Tamże. 
518Status Tatarów Krymskich jako „rdzennych mieszkańców Krymy” został potwierdzony decyzją Rady 
Najwyższej Ukrainy 20.03.2014. 
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lobbowały na Krymie popularne na półwyspie kanały telewizyjne nadawane z Federacji 

Rosyjskiej oraz przekazy wzmacniane przez prorosyjskie ośrodki medialne oraz polityków 

działających w kraju oraz w omawianym regionie. W momencie „gorącej fazy” operacji 

krymskiej (pierwsza połowa 2014 rok) rosyjskie ośrodki propagandowe zintensyfikowały 

kampanie propagandowe kreujące skrajnie negatywny obraz ludności etnicznie ukraińskiej i 

tatarskiej. Rozpoczęto działania mające na celu konsolidację etnicznie rosyjskiej oraz 

identyfikującej się z kulturą rosyjską ludności krymskiej. Proces ten intensyfikowano w oparciu 

o przekazy dotyczące rzekomego zagrożenia dla ich bezpieczeństwa ze strony państwa 

ukraińskiego oraz Tatarów Krymskich – widmo „banderowskiego rewanżu”, „banderowsko-

islamskiego ataku” itp. Działania te miały na celu m.in. zastraszenie ukraińskich aktywistów i 

ludności etnicznie ukraińskiej skłonnej do eksponowania przynależności do ukraińskiej 

kultury. W efekcie otwartej nagonki na ludność ukraińską i tatarską, która przejawiła się m.in. 

aresztowaniami tatarskich aktywistów (sprawa Hizb-at-Tahrir519), czego dokonywały rosyjskie 

struktury siłowe, doszło do niemal całkowitego zaniknięcia w przestrzeni publicznej 

okupowanego Krymu przejawów kultury innej niż rosyjska. Prześladowań zaznały organizacje 

kulturalne, polityczne (Medżlis Tatarów Krymskich520) czy religijne (ówczesna Cerkiew 

Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego). 

Moment rozpoczęcia okupacji Krymu otworzył przed Federacja Rosyjską możliwość 

wykorzystania wszystkich dostępnych metod wpływania na nastroje społeczne. Od tego 

momentu rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę kampanię wspartą m.in. o stosowanie tzw. 

mowy nienawiści. Zgodnie z badaniami przekazu medialnego przeprowadzonymi w roku 2018, 

kluczowymi grupami, których dotyczyła medialna kampania negatywna o charakterze mowy 

nienawiści byli Ukraińcy, Tatarzy, aktywiści Majdanu oraz stronnicy Medżlisu. Zgodnie z 

rezultatami badań, mowa nienawiści przejawiająca się na łamach rosyjskich portali 

internetowych działających na Krymie dotyczyła: w 73% Ukraińców, w 7% stronników 

Medżlisu, w 6% aktywistów Majdanu, w 4% Tatarów Krymskich, w 3% Muzułmanów, w 2% 

Świadków Jehowy, 2% wiernych Ukraińskiej Cerkwii Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego, 

w 2% dziennikarzy, 1% obrońców praw człowieka, 1% zwolenników „nowej wiary”. 

Równocześnie badania objęły również monitoring kluczowych rosyjskich kanałów 

 
519 Aresztowania oraz kary więzienia nakładane na tatarskich aktywistów pod pozorem przynależności do 
organizacji o rzekomo terrorystycznym charakterze. 
520 Medżlis Narodu Krymskotatarskiego – odpowiednik parlamentu. Po rozpoczęciu okupacji, organ ten został 
uznany przez Federację Rosyjską, za organizację terrorystyczną. Organizacja zrzesza tatarskich działaczy 
politycznych opowiadających się m.in. za przynależnością Krymu do państwa ukraińskiego. 
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telewizyjnych oddziałujących na Krym („Rossija1”, „Pierwyj Kanał” i „NTW”). Zgodnie z 

pozyskanymi danymi przypadki mowy nienawiści dotyczyły: w 57% Ukraińców, w 11% 

mieszkańców Azji Środkowej, w 4% Amerykanów, w 2% mieszkańców krajów Wspólnoty 

Niepodległych Państw, w 26% mieszkańców szeregu państw Afryki, Azji i Europy (w tym 4% 

negatywnych przekazów odnoszących się do Rosjan). Zarówno w przekazie ogólnofederalnym 

(przekaz telewizyjny) jak i regionalnym, kluczowa ilość informacji o nacechowaniu 

negatywnym odnosiła się wówczas do Ukraińców. W warunkach krymskich, poważna część 

negatywnych przekazów dotyczyła również Tatarów Krymskich (Tatarzy, zwolennicy 

Medżlisu, Muzułmanie – 14%)521.  Wskazane wyniki w następujący sposób interpretuje Tetiana 

Pieczonczyk (przewodnicząca Centrum Informacji dotyczących Praw Człowieka): 

„Podżeganie do wrogości wobec Ukraińców, Tatarów krymskich i muzułmanów na Krymie 

tworzy podstawę dla przestępstw wynikających z nienawiści. Kontrolowana nienawiść 

legalizuje w oczach społeczeństwa represje wobec działaczy niezadowolonych z działań 

okupanta. Skutki szerzenia się mowy nienawiści są potęgowane przez surowe ograniczenia 

wolności słowa na półwyspie”522. 

W ramach prowadzonych działań służących stymulowaniu polaryzacji społecznej w 

oparciu o identyfikację kulturową oraz etniczną, strona rosyjska rozpaliła również kampanię 

mającą na celu budowę niechęci wobec Tatarów Krymskich w oparciu o fałszywe przekazy 

oskarżające Tatarów o popieranie tzw. Państwa Islamskiego. Działania te stanowiły formę 

odświeżenia głęboko zakorzenionych mitów kreujących Tatarów na zdrajców. W tym 

przypadku zastąpiono jedynie zdradę na rzecz III Rzeszy, zdradą na rzecz islamskich 

terrorystów („Państwa Islamskiego” – dalej „PI”). Problematykę szerzenia nienawiści wobec 

Tatarów Krymskich w oparciu o wątek kooperacji Tatarów z „PI” połączono z wątkiem 

prześladowania tatarskich aktywistów w związku z wspomnianą już powyżej sprawą „Hizb-at-

Tahrir”. Początku wskazanej kampanii można doszukiwać się w kwietniu 2013 roku, kiedy to 

na rosyjskim portalu „Segodnia” opublikowano przekazy nt. zabitego w Syrii Krymskiego 

Tatara rzekomo walczącego w szeregach „PI”. Informacja ta okazała się być całkowitym 

kłamstwem, który legł u podstaw działań intensyfikowanych na przełomie 2014 i 2016 roku, w 

ramach których kreowano zarówno Tatarów Krymskich jak i państwo ukraińskie na 

„sojuszników PI”. Działania te posłużyły jako element kampanii służącej budowie na Krymie 

 
521Мова ворожнечі в Криму стала для РФ зброєю проти українців – дослідження, 
https://zmina.info/news/mova_vorozhnechi_v_krimu_stala_dljia_rf_zbrojejiu_proti_ukrajinciv__doslidzhennjia
-2/ (dostęp: 01.03.2021). 
522 Tamże. 
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powszechnej akceptacji dla aresztowań, pobić, prześladowań, a nawet zabójstw dokonywanych 

w stosunku do tatarskich aktywistów523. Powyższa aktywność ośrodków dezinformacyjnych i 

propagandowych podległych rządowi Federacji Rosyjskiej (zarówno ośrodki o zasięgu 

ogólnokrajowym jak i regionalnym) skoncentrowały się na dostosowaniu przekazu do 

panujących warunków w regionach oddziaływania oraz do aktualnych celów Kremla. W 

warunkach Krymu odwołano się do zakorzenionych stereotypów i mitów, które dotyczyły 

obrazu „wroga”/„obcego”, który nie tylko pragnie odebrać ludności identyfikującej się z 

„prawosławną” kulturą rosyjską prawo do życia na „ziemi etnicznie rosyjskiej” (uświęconej 

przez krew żołnierzy carskich i sowieckich), lecz zagraża również bezpośrednio życiu 

mieszkańców półwyspu (groźba terroryzmu islamskiego). Odwołanie się Moskwy do 

powyższych narracji i mitów świadczy o świadomości wśród rosyjskich kadr przywódczych 

dotyczącej specyficznej wrażliwości poważnej części mieszkańców Krymu. Odwołanie się do 

danych kwestii oraz traktowanie sowieckich i neoimperialnych mitów jako skuteczne narzędzie 

realizacji polityki świadczy o wysokim znaczeniu wskazanych mitów dla współczesnych 

mieszkańców regionu. Jak podkreśla jeden z respondentów: „Na Krymie panował paradygmat, 

który również podzielała ówczesna ukraińska władza (red. okres lat 90-tych i 2000-tych), 

zgodnie z którym Tatarzy Krymscy są zdrajcami. Ten paradygmat został skonstruowany 

jeszcze w ZSRS, w kontekście wygnania Tatarów z roku 1944. To temat do tej pory bardzo 

bolesny. Podobnie jak temat powrotu Tatarów na Krym. Problematyka jest związana z kwestią 

walki Tatarów o odzyskanie swoich gruntów. To była bardzo ciężka walka dla ludności 

Tatarskiej. Zdobyć np. kawałek gruntu leżący przy morzu było czymś całkowicie 

niemożliwym. Tatarzy choć byli na swojej ziemi, traktowani byli jak obcy/ przybysze na 

nieswojej ziemi”524. Respondent zwraca uwagę na poważny problem, jaki dla relacji pomiędzy 

ludnością Tatarską, a osobami przybyłymi na Krym w okresie sowieckim stanowił powrót 

Tatarów z wygnania. Rzecz odnosiła się przede wszystkim do obaw ludności przybyłej w 

czasach sowieckich, co do konieczności oddania swoich otrzymanych „w zamian za zasługi dla 

sowieckiej ojczyzny” nieruchomości. Jak kontynuuje wskazany ekspert, ukraińska władza 

również nie umiała oderwać się od zakorzenionych i popularnych w kraju sowieckich narracji, 

zgodnie z którymi powracający do kraju Tatarzy zostali słusznie ukarani za swoją „kooperację 

z Wehrmachtem”. Sytuacja ta dotyczy w szczególności okresu lat 90-tych, kiedy to tuż po 

upadku ZSRS, sowieckie narracje popularyzowane w ramach procesu edukacyjnego na 

 
523 Золотухін Дмитро, Біла Книга спеціальних іфнормаційних операції проти Укряіни 2014-2018, Київ 2018 
s. 19-24. 
524Rozmowa z respondentem – nr. 2/K/2021 (archiwum własne). 
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Ukrainie nadal były żywe. Wskazane podejście władz ukraińskich co do Tatarów uległo 

zasadniczej zmianie w przeciągu kolejnych lat. Szczególnie zmieniło się po 2014 roku, kiedy 

to Kijów zaczął w sposób intensywny zabiegać o poparcie dla idei przynależności Krymu do 

państwa ukraińskiego wśród ludności tatarskiej. Oznacza to, że prócz aktywnej pracy Federacji 

Rosyjskiej służącej podburzaniu ludności przeciwko Tatarom, czynnikiem negatywnym był 

brak odpowiedniej polityki integracyjnej ze strony Kijowa. Polityka integracyjna, pomagająca 

w neutralizacji sowieckich mitów i stereotypów, mająca na celu załagodzenie relacji pomiędzy 

repatriantami, a ludnością osiadłą na półwyspie w okresie sowieckim mogła stanowić ważny 

element służący „pozyskaniu serc” Tatarów przez Kijów. Służyć temu mogła również polityka 

językowa, kształcenie Tatarów w kierunku znajomości języka państwowego. Działania te nie 

zostały jednak zrealizowane w sposób skuteczny. Warto przy tym pamiętać, że większość 

Tatarów przybywających na Krym po 1991 roku, nie miała bliskiej styczności z kulturą 

ukraińską, ani językiem ukraińskim. Osoby te były natomiast poddawane procesowi 

sowietyzacji/rusyfikacji podczas swojego pobytu na obszarach Azji Centralnej znajdującej się 

wówczas pod jurysdykcją ZSRS. Państwo ukraińskie umożliwiając powrót Tatarom na Krym 

nie pozyskało zatem niejako „automatycznie” ludności popierającej państwowość ukraińską. 

Państwo ukraińskie otrzymało natomiast potencjalną możliwość integrowania ludności 

tatarskiej, co wpłynęłoby na uzyskanie jej poparcia dla ukraińskiego projektu państwowego. 

Aktywność Tatarów, która przejawiła się na przełomie 2013 i 2014 roku świadczy, że 

częściowo szansa ta została przez Ukrainę wykorzystana. Trudno jednak wskazać, na ile 

masowe opowiedzenie się Tatarów po stronie Ukrainy wynikało z identyfikowania się z 

państwem ukraińskim, a na ile wynikało ze strachu przed ponowną utratą swojej krymskiej 

ojczyzny (ryzyko pozbawienia majątku i deportacji w obliczu ponownego przejęcia kontroli 

nad Krymem przez Federację Rosyjską). 

Realia relacji społecznych panujących na Krymie oraz specyfikę tożsamości ludności 

Krymsko-Tatarskiej dosadnie określa ukraińska badacz, docent Katedry Psychologii 

Uniwersytetu Taurydzkiego Olha Duchnycz komentując omawiane zagadnienie w roku 2014: 

„Krymsko-tatarska tożsamość jest bardzo skomplikowana. Jest zespołem składającym się, po 

pierwsze, z tożsamości kulturowej opartej na tradycjach, a po drugie, z tożsamości politycznej 

związanej z ambicjami politycznymi. Trzecim elementem jest tożsamość religijna. Kolejną 

cechą, którą zaobserwowaliśmy, głównie wśród młodych ludzi, jest tożsamość obywatela 

Ukrainy”. W ramach swojej wypowiedzi przywołuje ona również obraz zmiany zachodzących 

w relacjach pomiędzy Tatarami, a osobami identyfikującymi się z kulturą dominującą 
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(rosyjską) w regionie: „Wcześniej Memet i Iwan mieli wspólnych przyjaciół. Codziennie rano 

pili razem kawę. Rozpoczynając od wspólnie spędzanych wakacjach, wspólnego rodzinnego 

grilla, po wędkowanie. Ale potem Iwan powiedział w marcu: „Nie jesteś nasz”, a Memet 

zgodził się: „Tak, nie jesteśmy wasi”. Teraz nie piją już razem kawy, patrzą na siebie przez 

zęby”525. Nie możemy z pewnością stwierdzić, że wskazana powyżej sytuacja jest zapisem 

autentycznych wydarzeń. Nie wiemy, czy Memet i Iwan rzeczywiście byli przyjaciółmi i 

wspólnie ze swoimi rodzinami spędzali wakacje. Słowa te odzwierciedlają jednak proces, który 

miał miejsce na Krymie na przełomie 2014 roku. Ludność, która pomimo różnic w kulturze 

oraz pewnych trawiących ją problemów stanowiła jeden heterogeniczny organizm. W efekcie 

zintensyfikowanych działań informacyjnych oraz w związku z koniecznością bezpośredniego 

opowiedzenia się po jednej ze stron konfliktu (Ukraina lub Rosja) doszło do maksymalizacji 

stopnia polaryzacji społecznej oraz do zerwania więzi pomiędzy grupami opowiadającymi się 

po dwóch przeciwnych stronach konfliktu. Nie bez powodu w przytoczonych słowach datą 

kończącą czas „przyjaźni” stał się marzec. Był to miesiąc rozpoczęcia przez Federację Rosyjską 

operacji krymskiej. Jej realizacja oraz opowiedzenie się poważnej części ludności Tatarskiej 

oraz ukraińskiej po stronie przynależności półwyspu do państwa ukraińskiego doprowadziła do 

destabilizacji relacji pomiędzy zamieszkującymi region grupami etnicznymi. Stan zagrożenia, 

prześladowania oraz militaryzacja życia społecznego spowodował przy tym migrację poważnej 

liczby ludności zarówno ukraińskiej jak i tatarskiej do centrum kraju (m.in. do Kijowa). 

Równolegle, władza rosyjska uruchomiła program ponownej kolonizacji półwyspu przez 

ludność etnicznie rosyjską. Wiązało się to m.in. z militaryzacją regionu oraz przerzutem tysięcy 

rosyjskich żołnierzy wraz z rodzinami na Krym (pomiędzy 2014, a 2020 rokiem na Krym 

przybyło około 200 tys. obywateli Federacji Rosyjskiej526 - warto zaznaczyć, że zgodnie z 

danymi spisu powszechnego z 2001 roku na Krymie mieszka 2 400 000 os. Zgodnie z 

nielegalnym spisem ludności przeprowadzonym w 2014 roku przez okupujące region władze 

rosyjskie, na Krymie mieszka 2 200 000 os.). W efekcie działań Rosji, Krym ponownie stał się 

rosyjską bazą wojskową, a społeczeństwo zostało poddane ponownej fali militaryzacji. 

Działania te argumentowano m.in. potrzebą ochrony państwa oraz społeczeństwa przed 

zagrożeniem wewnętrznym i zewnętrznym. W ramach tego rodzaju aktywności 

zintensyfikowano działania służące demonizacji zarówno ludności etnicznie ukraińskiej jak i 

 
525Чауш Мустафа, Ідентичність кримських татар після анексії Криму: захисна реакція замість діалогу, 
https://ua.krymr.com/a/26685723.html (dostęp: 01.03.2021). 
526Не менше ніж 200 тисяч росіян переселилося до Криму за останні шість років – російська 
статистика  https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-pereselennia-rosiian/31036141.html, 
(dostęp:01.03.2021). 
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tatarskiej. W efekcie wskazanej aktywności Kremla doszło do wzrostu antagonizmów 

pomiędzy ludnością etnicznie rosyjską oraz identyfikującą się z kulturą dominującą, a ludnością 

„podległą”, która została zmuszona do milczenia lub migracji. 

Ważnym ogniwem procesów zachodzących na współczesnym Krymie jest militaryzacja 

życia społecznego. Proces ten został przyspieszony po przejęciu kontroli nad regionem przez 

Federację Rosyjską. Militaryzacja zarówno dzieci, młodzieży, jak i społeczeństwa jako całości 

została wykorzystana do popularyzacji postaw „prorosyjskich”, „antyzachodnich” i 

„antyukraińskich”. Wraz aneksją Krymu rozpoczęto formowanie nowych organizacji 

społecznych oraz organizacji powiązanych z Siłami Zbrojnymi FR (m.in. tzw. „JunArmia” – 

struktura dla młodzieży przygotowująca ją do wstąpienia w szeregi armii). Rozpoczęto 

przygotowywanie „obozów” oraz „szkółek” dla najmłodszych mieszkańców regionu, w ramach 

których dzieci poddawane są podstawowym szkoleniom przygotowawczym (m.in. obsługa 

broni palnej). Militaryzacja dzieci rozpoczyna się już w okresie przedszkolnym – m.in. 

ćwiczenie musztry czy przygotowywanie do defilad wojskowych z okazji Dnia Zwycięstwa (9 

maja). Jeden z głośniejszych przypadków dotyczył ćwiczeń do defilady przeprowadzonych 

przez przedszkole nr. 24 w Sewastopolu w maju 2019. „Wojskową Defiladę Przedszkolaków” 

przyjmował oficer Gwardii Narodowej, major policji Sergij Owczarow. Jak komentuje tę 

kwestię przewodnicząca organizacji „Krymska Grupa Ochrony Praw Człowieka” („Кримска 

правозахисна група”), Olha Skrypnyk: „Wśród dzieci popularyzowany jest kult wojny i 

tolerancja dla przemocy, agresywny stosunek do innych państw i narodów, które nie wspierają 

idei ruskiego mira. Niepełnoletnim narzuca się rosyjską tożsamość, rozrywa się również 

związki z państwem ich urodzenia i obywatelstwa - z Ukrainą. (…) Na dany moment, jednym 

z największych problemów jaki stały się efektem okupacji Krymu, jest militaryzacja. Badamy 

ją z punktu widzenia humanizmu i aspektu praw człowieka. Koncentrujemy się na dzieciach i 

młodzieży, które w pierwszej kolejności cierpią od militarystycznego systemu 

skonstruowanego na Krymie. Rosja wydaje na to ogromną ilość funduszy. Nawet pandemia 

Covid-19 nie zatrzymuje Fed. Rosyjską, która notorycznie stwarza dodatkowe czynniki 

nacisku, gdyż jej głównym celem jest zmiana świadomości ludzi znajdujących się pod 

okupacją”527. 

 

 
527Мілітаризація — загроза для всього Чорноморського регіону, 
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/militarizaciya-zagroza-dlya-vsogo-chornomorskogo-r/ (dostęp: 01.04.2021). 
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Rys. 30. Militaryzacja życia społecznego. 

Źródło: У Джанкої провели військові навчання для дітей, https://crimeahrg.org/uk/u-

dzhanko%d1%97-proveli-vijskovi-navchannya-dlya-ditej (dostęp: 01.05.2021). 

Fotografia wykonana w m. Dżankoj (okupowany Krym) – 18.05.2019, „Centrum wojskowo-

patriotycznego wychowania i naukowo-technicznej twórczości młodzieży SPIWASz. W trakcie ćwiczeń 

użyto systemu laserowego „LaserTag” stosowanego podczas ćwiczeń oddziałów SZ FR.  

Na militaryzację życia społecznego wpłynął również intensywny rozrost obecności SZ 

Fed. Rosyjskiej na półwyspie oraz wzmożona częstotliwość ćwiczeń i manewrów wojskowych. 

Nagonka medialna mająca na celu formowanie uczucia zagrożenia ze strony „ataku NATO” 

czy „ataku ukraińskich sił nacjonalistycznych” w połączeniu z wyraźną obecnością w 

przestrzeni publicznej armii, organizacji militarystycznych oraz sprzętu wojskowego wpływało 

na formowanie postrzegania Krymu przez jego mieszkańców jako „wysuniętego punktu 

rosyjskości” (najdalej oddalonego na południowy-zachód punktu oporu broniącego 

„rosyjskiego mira” przed „zachodnią zgnilizną” oraz „natowskim zagrożeniem”). Ważnym 

elementem militaryzacji życia społecznego stał się również pobór do wojska, który objął 

młodzież obszaru okupowanego (co niezgodne jest z prawem międzynarodowym). 

Obowiązkowa służba wojskowa w ramach struktur kraju okupującego (w warunkach 

rosyjskich), oprócz złamania postaw propaństwowych (proukraińskich) wywarła z pewnością 

mocny wpływ na psychikę poborowych. Jak podkreśla dr. psychologii, konfliktolog Iryna 

Brunowa-Kalisecka: „Militaryzowana świadomość, sprowadza się do myślenia zero-

jedynkowego, i to nie tylko w kategoriach przyjaciel-wróg. Militaryzowana świadomość 

przewiduje przyjęcie rozkazu, podporządkowanie się wyższemu stopniem, jako bazowy model 

działania – osłabia to opór na propagandę i minimalizuje znaczenie procesu myślowego 
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dotyczącego oceny różnych punktów widzenia. Obniża również wartość funkcji dialogu, 

wspólnego poszukiwania rozwiązań, wzięcia na siebie odpowiedzialności społecznej. 

Pozbawia zdolności indywidualnego podejmowania wyborów moralnych – niweluje wszystko 

co stanowi podwaliny demokratycznego społeczeństwa. Wartość ludzkiego życia (podstawowe 

prawo do życia) jest całkowicie zniwelowane”528. Wskazane działania uzupełniane były oraz 

nadal są uzupełniane o aktywność edukacyjną prowadzoną w szkołach, materiały emitowane 

w lokalnych oraz ogólnofederalnych mediach, które formują przekonanie o wyjątkowym 

statusie wojskowych w siatce społecznej. Aktywności realizowane przez Kreml po 2014 roku 

odświeżyły mity, które przestały być równie mocno lobbowane po 1991 roku (m.in. Krym jako 

twierdza, region wojskowych, dom Floty Czarnomorskiej). Militaryzacja życia społecznego 

ponownie (jak w okresie sowieckim) niejako zespoliła armię ze społeczeństwem. Militaryzacja 

społeczeństwa stała się elementem polityki służącej zerwaniu więzi pomiędzy ludnością 

Krymu, a Ukrainą (gdzie SZ Ukrainy aktywnie przedstawiane są jako wróg i zagrożenie dla 

pokoju w regionie) oraz elementem budowy postaw prorosyjskich i prokremlowskich. 

Ważnym elementem specyfiki tożsamości krymskiej, która charakterystyczna jest dla 

dominującej warstwy społecznej jest akceptacja dla dominacji (lub identyfikacja z nią) 

rosyjskiej kultury oraz przejawów rosyjskiego życia społeczno-politycznego. Kluczowymi 

cechami wpływającymi na kształt tożsamości krymskiej, która przejawia się obecnie w regionie 

w najbardziej jaskrawy sposób, jest przywiązanie do rosyjskiej historiografii oraz rosyjskich 

mitów państwowotwórczych i narodowych, a także przywiązanie do języka rosyjskiego oraz 

rosyjskich symboli państwowych (w tym symboli sowieckich). Ważnym elementem 

tożsamości jest przywiązanie do Krymu, rozumianego jako obszar „rdzennie rosyjski”, na 

którym zamieszkiwanie jest powodem do wyjątkowej dumy, gdyż fakt mieszkania na Krymie 

wiąże się z wypracowaniem przez własnych przodków prawa do życia na tym obszarze poprzez 

postawę lojalistyczną wobec ojczyzny (Rosji lub ZSRS). Na kształt tożsamości przedstawianej 

przez warstwę dominującą (zarówno w sferze politycznej jak i społecznej, kulturowej czy 

religijnej – tak przed 2014 roku jak i po) wpływają w zasadniczym stopniu działania 

administracji okupacyjnej, a wcześniej rosyjskich ośrodków wpływu (w tym poważnej części 

lokalnych struktur politycznych). Wzmacnianie w społeczeństwie stopnia identyfikowania się 

z państwowością rosyjską przez wskazane działania stanowi jeden z elementów budowy przez 

Federację Rosyjską swojej trwałej i zakorzenianej obecności na półwyspie. W przypadku 

 
528Мілітаризація території та свідомості, https://voicecrimea.com.ua/main/articles/militarizaciya-
teritori%D1%97-ta-svidomosti.html (dostęp: 01.04.2021). 
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Krymu, zróżnicowanie kulturowe zostało z premedytacją wykorzystane przez państwo 

dokonujące agresji do destabilizacji kraju przed 2014 oraz do prowadzenia wewnętrznych 

rozgrywek politycznych (m.in. stymulowania poparcia dla rosyjskich partii politycznych 

popularyzując przekazy o wzrastającym ukraińskim nacjonalizmie czy tatarsko-islamskim 

terroryzmie). 

W obliczu dominacji rosyjskiej kultury politycznej oraz społecznej na Krymie oraz 

prowadzeniu po 2014 roku polityki represyjnej, poważna część pozostałych na Krymie 

mieszkańców o nierosyjskim pochodzeniu ograniczyła wyrażanie swojej tożsamości. Ze 

względu na obawy o swoje bezpieczeństwo starają się oni częściowo okazywać pozorne 

poparcie dla dominujących narracji tożsamościowych lub nie wyrażają publicznie swoich 

przekonań. Ze względu na warunki okupacyjne nie jest możliwym przeprowadzenie 

dokładnych badań na tym kierunku. Możemy pozyskać jedynie częściowe informacje od osób 

posiadających kontakt z mieszkańcami Krymu lub ze źródeł oficjalnych, które mogą nie 

zachowywać obiektywności, gdyż realizują one założenia polityki danego państwa (czy to 

Ukrainy, czy Rosji).  

Do okresu okupacji, na półwyspie funkcjonował szereg grup społecznych posiadających 

odmienną od powyższej (lojalnej wobec Rosji) wizję własnej tożsamości. Grupami najbardziej 

charakterystycznymi była część ludności ukraińskiej identyfikująca się z państwem ukraińskim 

oraz część przedstawicieli narodu tatarskiego. W przypadku ludności etnicznie ukraińskiej 

identyfikowała się ona z szerokorozumianą kulturą i państwowością ukraińską w stopniu 

znacznie wyższym niż poważna część ludności etnicznie rosyjskiej. Jedną z najbardziej 

jaskrawych grup przejawiających przywiązanie do ukraińskiej kultury, języka i państwowości 

była grupa wiernych Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwii - Patriarchatu Kijowskiego. Z tego 

powodu po 2014 lokalne władze okupacyjne rozpoczęły kampanię negatywną skierowaną 

przeciwko tej społeczności starając się ją zastraszyć i rozbić. Celowo likwidowano parafie tej 

konfesji oraz dokonywano aresztu kapłanów. Ważnym elementem wzmacniania ukraińskiej 

tożsamości na Krymie były również ukraińskojęzyczne szkoły, które po 2014 roku masowo 

zaczęto likwidować. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że część ludności etnicznie ukraińskiej 

również identyfikowała się z kulturą i tożsamością grupy dominującej, co było częściowo 

efektem sowietyzacji oraz postawy konformistycznej. Podobnie kwestia wyglądała wśród 

ludności tatarskiej. Częściowo zsowietyzowana oraz rozbita w efekcie deportacji lat 40-tych, 

identyfikowała się w poważnym stopniu z wspólnotą „ogólnosowiecką” lub „ogólnorosyjską”. 

Problematyka ta ma wyraźnie indywidualny charakter i wynika z osobistych doświadczeń. 
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Faktem jest jednak, że wspólnota tatarska przejawiała swoistą tożsamość wynikającą z 

świadomości kolektywnych trudnych doświadczeń. Warto również zaznaczyć, że swoista 

tożsamość krymsko-tatarska po 1990 roku (po powrocie na Krym) formowała się wokół 

problematyki konieczności wywalczenia prawa na posiadanie własnej ziemi. Jak zaznacza 

ukraińska badacz Daria Samusiewa – „Warto zaznaczyć, że Tatarzy Krymscy tuż po powrocie 

na ojczyznę, rozpoczęli opracowywanie koncepcji dotyczącej swojej tożsamości w kontekście 

środowiska międzynarodowego. Koncepcja ta przejawiała się tym, że Tatarzy zaczęli 

przedstawiać się jako gnębiony i prześladowany naród etniczny Krymu, który stara się walczyć 

przeciwko agresorom, którzy siłą zajęli krymskie ziemie – działanie to miało na celu uzyskanie 

wsparcia wspólnoty międzynarodowej. Taka specyfika określa tożsamość Tatarów Krymskich 

jako narodu, który musi dopiero wywalczyć prawo do posiadania ojczyzny”529. Lata wygnania 

spowodowały jednak, że język rosyjski czy też kultura rosyjska stała się jednym z elementów 

tożsamości danej grupy. Okres wygnania oraz relatywnie krótki czas przebywania w państwie 

ukraińskim powodował, że język i kultura tego kraju była dla poważnej części Tatarów obca. 

Po dziś dzień nawet liderzy wspólnoty tatarskiej pokroju Refata Czubarowa swobodniej 

posługują się językiem rosyjskim niż ukraińskim. Warto dostrzegać to, że Tatarzy Krymscy 

powracający na Krym po 1990 roku, nie mogli posiadać przywiązania do ukraińskiej 

państwowości i kultury. Okres lat 90-tych i 2000-tych, z powodu niskiej efektywności 

prowadzonej polityki integracyjnej prowadzonej przez Kijów oraz aktywnej działalności 

rosyjskich ośrodków wpływu, nie wpłynął w zasadniczy sposób na zmianę tego stanu. Proces 

ten nabrał większego rozpędu po 2014 roku, co dotyczy szczególnie ludności, która 

wyemigrowała z Krymu na obszary pozostające pod kontrolą Kijowa. Jeden z elementów 

tożsamości Tatarów Krymskich, którym było poczucie wymuszonej przez wydarzenia 

historyczne potrzeby walki o odzyskanie ojczyzny, identyfikowany został przez badaczy i 

obserwatorów życia społeczno-politycznego na Krymie jako czynnik konfliktogenny. Na 

proces ten zwracano uwagę w ukraińskiej przestrzeni badawczej oraz społeczno-politycznej 

przed 2014 rokiem. W latach poprzedzających aneksję Krymu przez Federację Rosyjską 

postulowano potrzebę „harmonizacji” relacji międzyetnicznych na półwyspie, gdyż 

dostrzegano intensyfikujący się proces politycznej mobilizacji grup etnicznych, co określano 

jako renesans działań politycznych o charakterze ruchów nacjonalistycznych (państwowo-

twórczych)530. Sytuacja dotycząca relacji międzyetnicznych na Krymie na przełomie lat 90-

 
529 Семусєва, Проблеми національної ідентичності (…), dz. cyt., s. 404.  
530Яковлев А. Н., География локализации социокультурных конфликтов в Крыму (2013),[w:], 
Геополитика и экогеодинамика регионов 2014 год, №2, 2014, s. 842. 
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tych i 2000-tych daleka była od ideału. Co prawda sytuacja niemiała charakteru otwartego 

konfliktu pomiędzy zamieszkującymi region narodami, jednakże życie społeczne przepełniały 

dziesiątki stereotypów oraz mitów, które uniemożliwiały uformowanie harmonii. Jednym z 

bardziej popularnych mitów tych lat dotyczył obecności i napływu ludności Tatarskiej. Zgodnie 

z popularnym wśród ludności nietatarskiej mitem było przekonanie o zbliżającym się przejęciu 

kontroli nad półwyspem przez Tatarów. Wątek ten został później rozwinięty po 2014 roku przez 

rosyjskie ośrodki propagandowe kreując wizję zagrożenia ze strony Państwa Islamskiego lub 

Turcji dla Krymu. W latach 90-tych i 2000-tych, w oparciu o ten mit ludność  nietatarska Krymu 

formowała swój stosunek do mieszkańców przybywających z obszarów centralnej Azji 

(Tatarów Krymskich). Mit ten uzupełniały stereotypy takie jak „ich teraz jest niewielu, ale 

wkrótce zaczną się mnożyć i stanie się ich 10 razy więcej”. Tego rodzaju obawy budowały 

wrogi stosunek ludności „chrześcijańskiej” do Tatarów (muzułmanów). Rzeczywistość była 

jednak zdecydowanie inna, niż ta kreowana przez stereotypy. Przybywająca ludność Tatarska, 

w poważnym stopniu zsowietyzowana/zrusyfikowana nie stanowiła grupy o wyjątkowo silnym 

poczuciu odrębnej tożsamości narodowej. Z tego powodu grupa ta podatna była na asymilacje 

z etnosem dominującym (etnosem rosyjskim – skłonność tą potęgowało znajomość tej kultury 

oraz traktowanie języka rosyjskiego jako podstawowego do komunikacji wewnątrz własnej 

grupy oraz na zewnątrz jej). Poważnym problemem dla okrzepnięcia tożsamości i kultury 

tatarskiej były również mieszany śluby. Zgodnie z badaniami z lat 2010/2011, mieszany śluby 

stanowiły wśród ludności tatarskiej do 35% zawieranych związków małżeńskich. Jak wówczas 

zakładano, dzieci z takich rodzin w większym stopniu były skłonne identyfikować się z kulturą 

dominującą niż tatarską531. 

Sytuacja dotycząca tożsamości mieszkańców Krymu oraz relacji pomiędzy 

zamieszkującymi ten obszar narodami stanowi problematykę wyjątkowo złożoną wymagającą 

osobnej pracy. Złożoność relacji pomiędzy mieszkańcami regionu na tle narodowościowym 

powodowała, że region ten był identyfikowany do 2014 roku przez ukraińskich badaczy jako 

obszar o najwyższym w skali kraju poziomie ładunku konfliktogennego. Na obszarze tym nie 

zaistniało jedno skonsolidowane społeczeństwo, lecz kilka dominujących grup, które 

przenikały się, lecz przejawiały swoistą odrębność. Za takowe grupy możemy uznać: 

„Krymskich Rosjan”, „Krymskich Ukraińców” i „Krymskich Tatarów”. Zdecydowanie 

dominującą w przestrzeni społecznej, politycznej i kulturowej grupą byli „Krymscy Rosjanie”. 

 
531Демартино Андрей, Когда татары захватят Крым, а русские отдадут его России?, Українська Правда, 
2011, (dostęp: 01.04.2021), https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2011/09/20/6600979/.  
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Pozycja grupy dominującej powodowała, że z grupą tą asymilowała się część przedstawicieli 

innych grup. Półwysep zamieszkiwali oczywiście również przedstawiciele innych narodów i 

grup etnicznych (m.in. Polacy, Czesi, Grecy, Ormianie), lecz nie stanowili oni liczebnie grup 

wpływających w poważnym stopniu na procesy tożsamościowe zachodzące w regionie. 

Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku całkowicie zmieniła układ sił, który do 

operacji krymskiej miał charakter ograniczonej harmonii. Po 2014 roku warstwa „Rosyjskich 

Krymczan” stała się w pełni dominującą – wspieraną przy tym aktywnie przez aparat 

państwowy. Od 2014 rozpoczęto również, zakrojoną na szeroką skalę operację informacyjną 

mającą na celu zmuszenie ludności nieidentyfikującej się z kulturą i państwowością rosyjską 

do opuszczenia półwyspu lub do odrzucenia własnej tożsamości (nieprzejawiania jej w 

przestrzeni publicznej). Ograniczona i mało skuteczna polityka państwa ukraińskiego 

dotycząca starań mających na celu unormowanie relacji międzyetnicznych została zastąpiona 

po 2014 polityką represji i rusyfikacji, co zapewne w stopniu znacznym wpłynęło na stan relacji 

między danymi narodami. Ze względu na prowadzoną przez władze rosyjskie okupację 

obszaru, możliwości badani danego obszaru dotyczące aktualnej sytuacji w regionie są znacznie 

ograniczone. Prowadzenie badań na tym terenie (pozyskanie obiektywnej wiedzy od 

respondentów – mieszkańców obszaru) chociażby z powodu represyjnej polityki władz jest 

niemalże niemożliwe. Tematyka wymaga znacznych badań, które możliwe będą do 

przeprowadzenia po odzyskaniu przez państwo ukraińskie kontroli nad tym obszarem.   

 

6.2.2. Tożsamość ludności Ukrainy południowej – obw. odeski, mikołajowski, chersoński 

i zaporoski. 

Społeczeństwo Ukrainy południowej wykazuje silne zróżnicowanie związane z 

przynależnością do regionów w sensie etnograficznym i historycznym oraz do obwodów kraju. 

Zarówno obwód odeski jak i mikołajowski, chersoński czy zaporoski posiadają swoją specyfikę 

odróżniająca je od pozostałych. Na potrzeby systematyzacji pracy zastosujemy następujący 

podział, który umożliwi charakterystykę danych regionów ukazujących różnice pomiędzy 

wymienionymi obwodami. Osobno traktowany zostanie obwód odeski, który podzielony 

zostanie na trzy różniące się regiony, osobno obwód mikołajowski, chersoński i zaporoski, 

które zasadniczo różnią się od obwodu odeskiego chociażby poprzez silną obecność zjawisk 

związanych z industrializacją i sowietyzacją (m.in. przejawiające się w miastach takich jak 

Zaporoże czy Mikołajów). 
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Opisując specyfikę obwodu odeskiego należy wyróżnić trzy regiony o różniącej się 

specyfice. Za pierwsze z nich możemy uznać miasto Odessa oraz bezpośrednio przylegające do 

niego miejscowości. Drugim regionem o zdecydowanie innej specyfice są północne oraz 

północno-wschodnie regiony obw. odeskiego zdominowane przez ludność etnicznie ukraińską. 

Trzecim obszarem jest Budziak – kraina historyczna znajdująca się na południu obw. 

odeskiego. W pierwszym ze wskazanych regionów (lewy brzeg rzeki Dniestr) ukształtował się 

obszar zaludniony w zdecydowanej większości przez ludność etnicznie ukraińską – w tym 

obszarze funkcjonują „rejony” (gminy), w których niedostrzegana jest stała obecność innych 

grup narodowościowych (m.in. rejon sawrański). Obszar północy obw. odeskiego oraz tereny 

lewego brzegu Dniestru na północy i w centrum obwodu zdominowane są przez ludność 

ukraińską – dotyczy to również miast. W pozostałych miastach regionu wyraźną grupę stanowią 

etniczni Rosjanie (przeważnie do 50%). Jest to cecha charakterystyczna dla większości 

pozostałej części regionu – ludność etnicznie rosyjska w ramach skupionych na jednym 

obszarze grup rozlokowana jest w większych miejscowościach (miasteczkach oraz wisach typu 

miejskiego). Zdominowane przez Rosjan wsie i miasteczka charakterystyczne są dla kilku 

regionów południa kraju532. Teren ten ma wyraźnie rolniczy charakter i zdominowany jest przez 

ukraińską kulturę w jej agrarnym odcieniu. Obszar ten nabiera zdecydowanie bardziej 

heterogenicznego charakteru im dalej na południe, wzdłuż granicy mołdawsko-ukraińskiej.  

Zupełnie inny charakter posiada Odessa oraz miejscowości do niej przyległe. Mocno 

ugruntowany mit Odessy jako niezależnego, samowystarczalnego „porto franco”, 

heterogenicznego, miejsca symbiozy narodów, nadają obszarowi swoisty i niepowtarzalny 

charakter. Po dziś dzień w Odessie odczuwalny jest silne poczucie odrębności i unikalności. W 

okresie sowieckim, ludność miasta w stopniu znacznym identyfikowała się z tożsamością 

ogólnosowiecką ubogaconą o lokalne elementy. W momencie upadku ZSRS, podobnie jak na 

pozostałym obszarze południa i wschodu Ukrainy, powstało tożsamościowe vaccum, które nie 

zostało zapełnione w latach 90-tych i 2000-tych przez aktywność państwa ukraińskiego. Jak 

podkreśla jeden z respondentów: „W Odessie około 60% ludzi to osoby bez korzeni, bez 

pochodzenia (red. efekt sowietyzacji). Ci ludzie identyfikują się jako Odesyci (ukr. Одесити). 

Formowanie tego rodzaju tożsamości pojawiło się dopiero w latach 90-tych XX wieku. 

Prowadząc badania dostrzegamy, że w tego rodzaju procesie aktywną rolę odegrała Federacja 

Rosyjska. Wcześniej mieszkańcy Odessy po rozpadzie ZSRS, byli gotowi przyjąć tożsamość 

 
532Богуславска Ю. Ю. Характер просторового розташування етносів по теренах одескої області, [w:] 
Культура народов Причерноморья, 2005, № 63 s.103. 
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ukraińską. Lokalna tożsamość stanowiła hybrydę tożsamości rosyjskiej i ukraińskiej dając 

możliwość do ukierunkowania jej rozwoju w stronę tożsamości rosyjskiej lub ukraińskiej533. 

Wówczas władze Federacji Rosyjskiej podjęły aktywność służącą lobbowaniu tożsamości 

nieukraińskiej i nierosyjskiej, lecz lokalnej – odeskiej. Pozostałe 40% mieszkańców, bazując 

na analizie preferencji wyborczych, posiada tożsamość ukraińską – około 25% i rosyjską w 

przybliżeniu 15%”534. Okres nastały po upadku ZSRS przyczynił się do wzmocnienia obecnego 

w Odessie silnego przywiązania do lokalnych tradycji oraz wzmocnił lokalną tożsamość 

mieszkańców. Proces ten częściowo był efektem aktywności podmiotu zewnętrznego, jakim 

jest Federacja Rosyjska. Lokalna tożsamość bazowała na szeregu mitów i narracji powiązanych 

z rosyjskimi i sowieckimi mitami politycznymi. Jednym z nich był mit o Odessie jako 

wyjątkowym mieście portowym, który osiągnął światową sławę dzięki patronatowi  

Katarzyny II („założycielki” miasta) oraz opiece ze strony imperium rosyjskiego. Kolejny z 

mitów buduje obraz Odessy jako miasta samowystarczalnego (Porto Franco), który nie 

potrzebuje żadnego innego bytu, aby doskonale radzić sobie w otaczającej rzeczywistości 

gospodarczej. Pierwszy z mitów odnosi się od kreowania postaw otwarcie resentymentalnych 

względem Rosji. Drugi natomiast ukierunkowywany jest przez podmiot zewnętrzny jako 

czynnik stymulujący antypaństwowe/antyukraińskie nastroje (Kijów – jako ośrodek ingerujący 

w sprawy wewnętrzne Odessy, podmiot bez którego Odessa i jej mieszkańcy mogliby się 

sprawniej rozwijać). Warto dostrzegać to, że oba przekazy noszą w sobie potencjalny ładunek 

szkodzący procesowi spójności społecznej. Wskazane mity uzupełniane są o inne lokalne 

przekonania i narracje budujące pozytywny obraz Odessy. Jednym z nich jest mit Odessy jako 

„matki podróżników”/ „marynarzy”, miejsca odpoczynku dla wszystkich strudzonych. Mit 

„Odessy-Mamy” kreuje miasto na zamieszkane przez niezwykle sympatycznych i dobrych 

ludzi - otwartych i tolerancyjnych. Mit ten odnosi się do przekonania żywego w Odessie oraz 

w całej przestrzeni postsowieckiej - Odessa jako ostoja tolerancji i pokoju 535. Również ten mit 

można jednak wykorzystać w celu dezintegracji lokalnej wspólnoty oraz wzbudzania niechęci 

wobec państwa ukraińskiego. Przejawia się to poprzez kampanie prowadzoną przez stronę 

rosyjską od 2014 roku w przededniu rocznic związanych z wydarzeniami z 2 maja 2014 roku 

(rocznica starć w Odessie znanych jako Tragedia Odesska – walki pomiędzy prorosyjskimi i 

 
533Pirie Paul Stepan, History, politics and national identity in Southern and Eastern Ukraine, University College 
London, 1998. s.343. 
534 Rozmowa z respondentem – nr. 3/K/2021 (archiwum własne). 
535 Ławski Jarosław, Odesyci w zwierciadle własnym i cudzym, Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń 
literacka/Одеса і Чорне море як літературний простір/Odessa and the Black Sea as a literary space, red. 
naukowa: Jarosław Ławski i Natalia Maliutina, Białystok-Odessa, 2018, s. 182. 
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proukraińskimi aktywistami zakończone śmiercią dziesiątek osób po obu stronach). 

Wydarzenie to kreowane jest przez stronę rosyjska na efekt ukraińskiego nacjonalizmu – 

ingerencji Kijowa w sprawy Odessy. Wydarzenie to po dziś dzień wywołuje podziały w samym 

mieście oraz poza jego granicami. Ważnym ogniwem wpływającym na tożsamość lokalną 

Odessy jest stosunek mieszkańców miasta (szczególnie starszego pokolenia) do przeszłości 

miasta. Ważnym dla kształtowania tożsamości jest odwołanie do przedwojennego toposu 

Odessy-miasta bandyckiego, Odessy jako miasta żydowskiego, Odessy – miasta artystów 

(poetów, aktorów, reżyserów), czy do wojennych i powojennych toposów Odessy – miasta 

bohatera („Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”), Odessy – miasta marszałka Żukowa (kult 

marszałka połączony z toposem sukcesu walki ZSRS z odeskim bandytyzmem). Wszystkie te 

mity przejawiły się w dziesiątkach filmów oraz w piosenkach znanych i lubianych na całym 

obszarze postsowieckim. Wskazane mity oraz romantyczny obraz ZSRS wpłyną na 

gruntowanie pozytywnego obrazu państwa sowieckiego, który podlega w obecnym czasie 

dekonstrukcji. Proces dekonstrukcji tego mitu wywołuje przy tym spore kontrowersje oraz 

konflikty, m.in. wewnątrz rodzin – konflikty pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem 

dostrzegającym potrzebę odrzucenia „sowieckości” na rzecz ukraińskości identyfikowanej z 

prozachodnim światopoglądem. Czynnik pozytywnej oceny okresu ZSRS nierozdzielnie łączy 

się z pozytywnym podejściem do Rosji. Do oceny Rosji przez pryzmat ZSRS oraz do 

postrzegania rzeczywistości przez pryzmat sowieckich mitów są jednak skłonne przede 

wszystkim osoby pamiętające czasy ZSRS. Jak zaznacza jeden z ekspertów: „Po dziś dzień dla 

mieszkańców Odessy ważnymi mitami są narracje zbieżne z rosyjską propagandą, na przykład 

dotyczące odpowiedzialności USA za całe zło świata – rozpad ZSRS oraz każdą inną 

negatywną kwestię. Rozpad pokoju w regionie, zniszczenie gospodarki Besarabii itp. – za 

wszystko odpowiadać mają USA. Tego rodzaju mity popularne są wśród ludzi po czterdziestym 

roku urodzenia”536. Kwestia stosunku do USA przekłada się częściowo na stosunek części 

ludności do Ukrainy. Aktywne kreowanie przez Rosjan (rosyjskie media ogólnofederalne oraz 

rosyjskie ośrodki wpływu działające w Odessie oraz regionie) Ukrainy na marionetkę USA 

wpływa na stymulowanie antyukraińskich nastrojów, a co za tym idzie jest to czynnik 

wpływający na stan spójności społecznej w skali ogólnonarodowej. Ważnym elementem 

wpływającym na całość sytuacji społeczno-politycznej jest przynależność Odessy do grupy 

miast, w których nadal dominuje język rosyjski. Jest to ważne ogniwo rzutujące na lokalną 

tożsamość, szczególnie w obliczu starań Kijowa odnoszących się do wzmacniania pozycji 

 
536Rozmowa z respondentem – nr. 3/K/2021 (archiwum własne). 
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języka ukraińskiego w państwie. Na przełomie 2015 i 2017 roku, Odessa stanowiła razem z 

miastem Dnipro jedyną parę ośrodków w skali kraju, w których wzrosła liczba osób 

używających na co dzień w domu wyłącznie języka rosyjskiego537. Rosyjskojęzyczność nadal 

wydaje się być ważnym elementem tożsamości miasta (nie zaś całego regionu). Język rosyjski, 

podobnie jak na Donbasie czy w całości obw. odeskiego, traktowany jest jako język 

komunikacji międzyetnicznej/międzykulturowej. Dominująca pozycja języka rosyjskiego 

może być oceniana przez część mieszkańców jako „gwarant” utrzymania się względnej 

pokojowej koegzystencji przedstawicieli wszystkich narodów zamieszkujących to 

wielokulturowe miast (Ukraińców, Rosjan, Mołdawian, Rumunów, Żydów, Greków, Polaków, 

Tatarów itd.).  

Inny z kolei charakter posiadają regiony znajdujące się w centrum obwodu odeskiego, 

które przylegają do granicy mołdawskiej (Besarabia) oraz południe regionu (kraina historyczna 

Budziak). Jak podkreśla jeden z ekspertów, poważne znaczenie dla kształtu tożsamości 

mieszkańców południowej części obwodu odeskiego miała sowietyzacja: „Ludzie zostali 

pozbawieni poczucia przynależności do etnosu i zostali przekształceni w człowieka 

sowieckiego oderwanego od swoich korzeni. (…) Ludność południa została przyłączona do 

ZSRS po 1940 roku. Ci ludzie nie mieli w pamięci tragedii Wielkiego Głodu i czasu 

industrializacji. To wpłynęło na większą podatność na sowietyzację”538. Centralny wschód oraz 

południe obwodu to obszar mocno zróżnicowany pod względem etnicznym i 

narodowościowym. Obszar zamieszkują zarówno etniczni Ukraińcy, Rosjanie, Mołdawianie, 

Gagauzi, Bułgarzy i Cyganie. Grupy te formują własne skupiska w miejscowościach typu 

wiejskiego. W miasteczkach grupy te występują wspólnie na jednym obszarze. W warunkach 

wielokulturowego południa obw. odeskiego ważną rolę odgrywał i częściowo nadal odgrywa 

język rosyjski. Otrzymał on podobną jak na Donbasie funkcję języka międzyetnicznej 

komunikacji. Oznacza to, że każda z grup, która komunikowała się wewnątrz wspólnoty we 

własnym języku, język rosyjski wykorzystywała do komunikacji z przedstawicielami innych 

grup etnicznych i narodowościowych zamieszkujących region. Jak zaznacza jeden z 

respondentów: „Do dziś w rejonie izmaiłskim (Budźak) istnieją wsie w pełni bułgarskie czy 

ukraińskie, gdzie ludzie rozmawiają między sobą wyłącznie po bułgarsku czy ukraińsku. Tuż 

przy tych wsiach są inne, w których mieszkają wyłącznie Gagauzi czy Rosjanie. Są również 

 
537Процеси політизації етнічності в Україні: Загрози та можливості для державної політики в умовах 
зовнішньої агресії, https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-08/Degterenko-15095.pdf (dostęp: 
01.05.2021), s. 17. 
538Rozmowa z respondentem – nr. 3/K/2021 (archiwum własne). 
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tabory cygańskie. (…) Na niewielkim obszarze mieszka wiele całkowicie różnych etnosów. 

Aby rozwiązać konflikty międzyetniczne – oczywiście takie konflikty pomiędzy grupami były 

i są nadal, formowano i popularyzowano tożsamość sowiecką (red. w okresie ZSRS). Nie jesteś 

już Gagauzem czy Bułgarem, jesteś człowiekiem sowieckim. W oparciu o ten proces 

sformowano mit, zgodnie z którym obw. odeski jest najbardziej tolerancyjnym regionem na 

Ukrainie, a nawet w całej wschodniej Europie”539. Mit „najbardziej tolerancyjnego regionu w 

kraju” stanowił ogniwo działań służących stabilizacji sytuacji w tej części państwa (w okresie 

sowieckim). Jak zaznacza jeden z ekspertów, mit ten odbiega od rzeczywistości: „W momencie 

kiedy imperium upadło wskazane narody zaczęły zadawać sobie pytania – kim jesteśmy, czego 

chcemy? (…) Ludzie zaczęli zadawać również pytanie dotyczące swojego życia w ramach 

państwa ukraińskiego (nowego państwa). Do póki nie w kraju nie dochodziło do kryzysów 

politycznych, wszystko było dobrze. W momencie kryzysów lub potrzeby dokonania wyboru 

cywilizacyjnego (Zachód czy Rosja), wówczas dochodziło do konfliktów. Konflikty w 

znacznej części stymulowała strona rosyjska. Rosyjski aparat państwowy znając specyfikę 

regionu wykorzystywał tego rodzaju kwestie (red. kryzys i kwestia wyboru drogi rozwoju 

państwa) do destabilizacji południa obw. odeskiego.  Warto pamiętać, że np. Bułgarzy 

posiadają zakorzeniony pogląd, zgodnie z którym to Rosja pozwoliła im osiedlić się na tych 

terenach. Pamięć o uratowaniu ich przez imperium rosyjskie w obliczu zagrożenia ze strony 

Turcji. Teraz kiedy dochodzi do procesu odtrącania Rosji i ukierunkowywania się Ukrainy na 

Zachód, kwestia ta wzbudza w części Bułgarów niepokój i niechęć. Konflikt, który tu się budzi 

nie dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy Bułgarami, a Ukraińcami, lecz jest on obecny wewnątrz 

wspólnoty bułgarskiej. Warto pamiętać, że Bułgaria, znajduje się w Unii Europejskiej. Często 

konflikty wewnątrz wspólnoty mają charakter rodzinny (ojciec-syn). Starsze zsowietyzowane 

pokolenie pragnie kooperacji z Rosją, a młode dostrzega swoją przyszłość w Unii Europejskiej. 

Rodzice identyfikują się bardziej jako człowiek sowiecki niż Bułgar”540. Konflikty powstające 

w regionie nie miały zatem wyłącznie charakteru międzyetnicznego lecz stanowiły proces 

zdecydowanie bardziej złożony – m.in. dotyczący relacji międzypokoleniowych. Prócz mitu 

ziemi odeskiej jako obszaru tolerancji, w regionie Budziaku, który zaludniony jest licznie m.in., 

przez Bułgarów, wyjątkowo mocno przejawia się mit Rosji jako obrończyni narodów 

zamieszkujących Budziak oraz mit Rosji jako czynnika zapewniającego pokój i opiekę. 

Kwestia ta wynika z ugruntowań historycznych – kolonizacja obszaru przez ludność 

chrześcijańską przybywającą na przełomie wieków z obszarów zajętych przez Imperium 

 
539 Tamże. 
540 Tamże. 
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Otomańskie co zostało omówione w rozdziale poświęconym kształtowaniu się ukraińskiego 

tygla kulturowego. Ważnym elementem wskazanego mitu jest m.in. obecny po dziś dzień 

pozytywny stosunek do carycy Katarzyny II, którą traktuje się w regionie jako obrończynie 

ludów chrześcijańskich. Dobrze wyraża to fragment wywiadu, który został przeprowadzony 

przez polskich badaczy w regionie Budziaku: „A z tymi Turkami, co tutaj byli, Katarzyna II 

powiedziała tak, że jak oni Bułgarom kazali przechodzić na muzułmańską wiarę, to teraz oni 

sami na prawosławie puszą przejść, na naszą wiarę. I kto tak zrobił, mógł zostać. I stąd u nad, 

jak jesteś ciekawa, Gagauzi. Gagauz znaczy ten który przeszedł na wiarę [prawosławną]”541. 

Wypowiedź pozyskana w m. Zaliznicznoje, wskazuje na obecne silne przekonanie o ochronie 

i przywilejach, jakie gwarantowało chrześcijańskiej ludności regionu państwo Rosyjskie oraz 

sama Katarzyna II. To ona utożsamiana jest z procesem rozwoju regionu co wiąże się z 

kolejnym mitem – silne przekonanie o ogromnej pracy i harcie ducha przodków, które 

pozwoliły na przetrwanie w tym trudnym do życia regionie. Zgodnie z tym przekonaniem, 

obszar Budziaku zamieszkują potomkowie wytrwałych i silnych osób, które nie tylko pokonały 

zamieszkujących obszar Tatarów, ale również ujarzmiły naturę (stepy), co pozwoliło im na 

przetrwanie542. W regionie silnym piętnem po dziś dzień odbija się również sowietyzacja, której 

skutki przejawiają się silniej tam, gdzie istnieje większe zróżnicowanie etniczne. Na obszarach, 

gdzie dominował jeden z etnosów (np. ukraiński), ludność nie była aż tak podatna na 

sowietyzację (zachowała pamięć o swojej kulturze). W regionach heterogenicznych, które 

zostały poddane silnym procesom migracyjnym stymulowanym przez państwo rosyjskie (m.in. 

Donbas, Budziak), skutki sowietyzacji obecne są w największym stopniu po dziś dzień. 

Upowszechnienie rosyjskich/sowieckich mitów oraz sowietyzacja nie ograniczyła jednak 

konfliktów, które powstają również na czysto etnicznym tle: „Konflikty dotyczą również relacji 

pomiędzy mieszkańcami wsi zamieszkiwanymi przez różne grupy etniczne. Kwestia ta 

zaktywizowała się w obliczu reformy samorządowej prowadzonej obecnie na Ukrainie. Z 

powodu braków finansowych, dochodzi do tego, że na kilka wsi będzie jedna szkoła, jeden 

budynek kultury czy jedna przychodnia. Dochodzi do kłótni, w której wsi ma znajdować się 

dany obiekt – w gagauskiej, mołdawskiej, bułgarskiej. Mołdawianie nie chcą, aby zamknąć u 

nich szkołę, a pozostawić szkołę np. we wsi gagauskiej. Tego rodzaju problemy (red. 

wyznaczenie, które wsie będą znajdować się w jednej jednostce administracyjnej najniższego 

poziomu – „lokalna hromada”) musiał regulować rząd centralny – lokalne wspólnoty nie były 

 
541Cichoń Iga, Geografia Tożsamości. Historia, zmiany granic i etniczności w Budziaku, [w:] Bałkany na Ukrainie. 
Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku, WUW, Warszawa, 2015, s.67. 
542Tamże, s.60. 
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w stanie się porozumieć. Problem nabierał ogólnopaństwowego charakteru. To podważa mit 

tolerancji i idealnej kooperacji narodów zamieszkujących obwód. W Besarabii (red. centrum 

obw. odeskiego przy granicy z Rep. Mołdawia) doszło do tego, że reforma została de facto 

zablokowana. Na południu kwestia została rozwiązana dzięki aktywności lokalnych oligarchów 

– pieniądze rozwiązały międzyetniczny konflikt.”543 

Potencjał konfliktogenny wykorzystywany jest aktywnie przez stronę rosyjska do 

destabilizacji regionu oraz do tworzenia postaw antypaństwowych: „W momencie kryzysy 

Rosjanie rozpoczęli aktywną pracę informacyjną służącą destabilizacji regionu. Poprzez 

rosyjskie ośrodki wpływu (m.in. media działające na obszarze tzw. Republiki 

Naddniestrzańskiej, które cieszą się popularnością na przygranicznych obszarach obw. 

odeskiego) zaczęto formować narrację o wyjątkowej, specyficznej tożsamości regionu. O tym, 

że wszystkie narody zamieszkujące ten obszar jednoczy jedno – Rosja. Budowano przekazy – 

jeśli chcecie żyć w pokoju, potrzebny wam patronat Rosji. (…) Ważną rolę w procesie 

destabilizacji regionu odgrywają przekaźniki telewizyjne instalowane na tzw. Naddniestrzu. Z 

nich emitowana są rosyjskie kanały informacyjne - retranslacja na kanałach mołdawskich. Na 

obszarze Besarabii (red. ukraiński fragment Besarabii) niemalże na każdej chacie znajduje się 

antena satelitarna. Satelity odbierały wszystkie kluczowe kanały rosyjskie. Problemem jest 

również to, że ukraińskie kanały nie są odbierane 40 km od Odessy. Problem wynikać ma z 

braków odpowiedniej infrastruktury (nadajników) w tej okolicy. (…) W każdej grupie etnicznej 

zamieszkującej region są liderzy aktywnie lobbujący na rzecz Rosji (ośrodki wpływu FR). Dziś 

już ukraińskie służby aktywnie zajmują się tego rodzaju działalnością, lecz wcześniej nie 

podejmowano odpowiednich kroków służących przeciwdziałaniu agenturze wpływu w 

regionie”544. Rosyjska agentura wpływu wykorzystuje obecne w regionie resentymenty oraz 

głęboko zakorzeniony pozytywny obraz Rosji carskiej, ZSRS i ich „następczyni”, Federacji 

Rosyjskiej. Grając na obecnych mitach oraz wzmacniając przekonanie, o konieczności 

zaciskania przez Ukrainę związków z Rosją, co ma zapewnić regionowi rozwój oraz 

utrzymanie pokojowego stanu egzystencji pomiędzy narodami, stymulowane są postawy 

antyukraińskie (antypaństwowe). Tego rodzaju aktywność ma na celu zablokowanie procesu 

integracji społeczeństwa regionu z całością narodu ukraińskiego oraz zablokowanie procesu 

utożsamiania się nowych pokoleń z państwem ukraińskim. Warto przy tym podkreślić, że 

szczególnie podatne na tego rodzaju proces są osoby pamietające czas ZSRS (roczniki urodzone 

 
543Rozmowa z respondentem – nr. 3/K/2021 (archiwum własne). 
544Tamże. 
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nie wcześniej niż 1980). Ludność, która została poddana sowietyzacji, lub wychowała się 

bezpośrednio na przełomie lat 80-tych i 90-tych (czas upadku ZSRS oraz zaistnienia vacuum 

tożsamościowego) stanowi materiał, który wydaje się być relatywnie skłonny do postaw 

prorosyjskich odrzucając tożsamość ukraińską (uważając państwo ukraińskie za twór 

tymczasowy). Jak wyraża to jeden z respondentów, którego słowa odnotowano we 

wspomnianej pracy polskich badaczy: „Iga – słuchaj, Rosja! Nie do Ameryki, nie nigdzie – 

tylko do Rosji. Rosja to Rosja. Zresztą pamiętaj! Rosja była i będzie! Tylko Rosja, tylko 

Rosja… tylko nie Ameryka, o nie. Boże broń! Rosja, Rosja i jeszcze raz Rosja. Rosja to Rosja... 

[drugi fragment] (…) ja jestem za Rosją – rozumiesz… Razem, jesteśmy całością, a oni tam za 

oceanem… (…). Polacy, Słowacy – wszyscy byli razem… Teraz to już nie to […]. Ja cały czas 

myślę, że jestem sowiecki człowiek… Ja Sojuzowi służyłem i w armii służyłem, i teraz nie 

wiem, nie rozumiem, dlaczego granice zrobili… Nawet pojechać tam nie mogę… Nie 

rozumiem! Ty jesteś młoda, może wiesz [l. 40, m. Zaliznicznoje]”545. Wskazana powyżej 

wypowiedź to przykład nierozumienia zachodzących w kraju i w regionie procesów. Przykład 

silnego przywiązania do dawnych mitów i narracji, które aktywnie lobbowały sowieckie 

struktury odpowiedzialne za edukację i formowanie odpowiednich postaw wśród obywateli. 

Luka tożsamościowa, która powstała po upadku ZSRS nie została zapełniona przez 

odpowiednie działania ukraińskich struktur państwowych. Nie podjęto systematycznych i 

długofalowych działań z zakresu polityki integracyjnej oraz informacyjnej, które w odpowiedni 

sposób odpowiedziałyby mieszkańcom tego regionu na frapujące ich zagadnienia. Po raz 

kolejny (podobnie jak w przypadku Krymu czy wschodu Ukrainy), lukę tą wykorzystała 

Federacja Rosyjska do stymulowania nastrojów separatystycznych oraz postaw otwarcie 

prorosyjskich i antyukraińskich wpływając na ograniczanie procesu integracji ludności regionu 

z całością kraju. Warto ponownie zwrócić uwagę na poważną rolę mediów oddziałujących na 

dany obszar. W Budziaku oraz Besarabii, podobnie jak na Krymie czy Donbasie ludność nadal 

(pomimo upadku ZSRS) przebywa pod wpływem rosyjskich mediów. Mieszkańcy tego obszaru 

nie tylko pobierają informacje płynące z Rosji, ale również odpoczywają przy rosyjskich 

komediach, słuchają rosyjskiej muzyki, zachwycają się sowieckimi filmami chronicznie 

emitowanymi na rosyjskich kanałach rozrywkowych. W efekcie silnej obecności rosyjskich 

mediów oraz braku lub ograniczenia dostępu do atrakcyjnego kontentu ukraińskiego (co 

zaczęło się zmieniać po 2014 roku), ludzie Ci niejako przebywali w rosyjskiej sferze społeczno-

 
545 Cichoń, Geografia Tożsamości (...), dz. cyt., s.70. 
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politycznej. W efekcie tej sytuacji, utożsamiali się z rosyjskimi politykami czy gwiazdami show 

biznesu.  

Region Budziaku pozostaje nadal niejako „terra incognita”, która dopiero w ostatnich latach 

objęta zostaje badaniami prowadzonymi przez naukowców z Ukrainy oraz państw Zachodnich. 

Obszar ten nadal posiada potencjał, który może zostać wykorzystany przez czynnik zewnętrzny 

do operacji o charakterze ogłoszenia separatystycznego bytu politycznego – takie próby były 

podejmowane w okresie 2014-2016 (próby powołania tzw. Besarabskiej Republiki Ludowej). 

Działania te wiązały się z próbą stymulowania przez Federację Rosyjską nastrojów 

separatystycznych w Odessie. Działania te zostały jednak zneutralizowane m.in. przez 

Ukraińską Służbę Bezpieczeństwa. Heterogeniczny obszar regionu (Budziaku) stanowi 

zjawisko unikalne w skali kraju. Jest to region o wyjątkowo silnym zróżnicowaniu etnicznym, 

na przedstawiciele narodu bułgarskiego, mołdawskiego, gagauskiego, rosyjskiego i 

ukraińskiego żyją w zwartej zabudowie, dominując w sąsiadujących ze sobą wsiach – przy 

czym miasta stanowią miejsce funkcjonowania mieszanych wspólnot narodowych i etnicznych. 

Obszar Budziaku stanowi przy tym niejako odciętą od pozostałej części kraju „wyspę”. Z 

Ukrainą łączy region wyłącznie jeden most znajdujący się na Dniestrze oraz droga 

przechodząca przez terytorium Mołdawii. Nawet geografia ogranicza proces integracji regionu 

z pozostałą częścią kraju. Region ten leży przy tym tuż przy granicy z autonomicznym 

regionem gagauskim znajdującym się na obszarze Mołdawii, na którym znajdują się nadajniki 

emitujące na obszar Budziaku rosyjską telewizję (równolegle ograniczony jest dostęp do 

telewizji ukraińskiej). Ograniczona ruchliwość społeczna oraz znajdowanie się w sferze 

informacyjnej, którą formuje państwo prowadzące konflikt militarny przeciwko Ukrainie 

stanowią wyjątkowo ważne czynniki z perspektywy budowy stanu spójności społecznej. 

Podobnie ważnym czynnikiem są złe warunki gospodarcze i bytowe panujące na tym obszarze. 

Obecne mity sowieckie oraz imperialne (rosyjskie), resentymenty za dawnym „bogatym” 

życiem w „wielkim państwie” (ZSRS), które gwarantowało ład i pokojową koegzystencje 

narodów Budziaku również stanowią czynnik ograniczający inicjatywy Kijowa realizowane na 

gruncie lokalnym. Ważnym czynnikiem wpływającym na zmianę w wskazanym trendzie 

stanowi mobilność młodzieży oraz dostęp do internetu. Coraz więcej młodych osób wyjeżdża 

nie tylko za granicę do pracy sezonowej (państwa zachodniej i centralnej UE, Bułgaria, Turcja 

– dotyczy Gagauzuów), ale również do Kijowa oraz większych krajowych ośrodków 

edukacyjnych. Część osób migrujących do innych krajów pozostaje tam na stałe. Dotyczy to 

również przedstawicieli mniejszości narodowych, którzy wyjechali do swoich „praojczyzn” w 
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calach zarobkowych i tam już pozostali. Jak wskazują badania przeprowadzone przez 

ukraińskie ośrodki, po rozpadzie ZSRS nie doszło do masowego „powrotu” przedstawicieli 

różnych grup narodowościowych do swoich „praojczyzn”. Migracja miała zazwyczaj charakter 

czasowy, lecz w wyniku zawieranych na miejscu ślubów lub odnalezienia dogodnej pracy 

decyzja o migracji tymczasowej przechodziła w stałą emigrację. Kwestia ta dotyczyła m.in. 

mniejszości bułgarskiej, której przedstawiciele zamieszkujący Budziak w ograniczonym 

stopniu decydowali się na migrację. Zgodnie z rezultatami prac socjologicznych, etniczni 

Bułgarzy pozostawali najczęściej w Bułgarii w efekcie nieplanowanych zdarzeń (ślub po 

zakończeniu studiów, odnalezienie dogodnej posady)546. Zmiana pokoleniowa, która następuje 

wpływa na okrzepnięcie w regionie postaw propaństwowych – proces generowany przez osoby 

czujące więź z państwem ukraińskim. Ważnym czynnikiem jest również trwająca w kraju 

wojna, która stymuluje polaryzacje społeczną – coraz mniej osób, które dawniej były neutralne 

pod względem światopoglądowym orientuje się na postawę proukraińską (świadczy o tym 

chociażby ograniczający się poziom poparcia dla partii prorosyjskich czy zwycięstwo W. 

Zełenskiego oraz jest partii w wyborach parlamentarnych). W warunkach Budziaku i Besarabii 

warto jednak dostrzegać utrzymywanie się poważnego poziomu poparcia dla struktur 

partyjnych skrajnie prorosyjskich wśród etnicznych Rosjan, Bułgarów i Gagauzów. Świadczyć 

mogą o tym wyniki wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych z 2019 roku, w efekcie 

których otwarcie prorosyjscy kandydaci otrzymywali najwyższe poparcie (Budziak) w 

miejscowościach zamieszkanych przez te trzy grupy - m.in. wieś Kuljewcza (Кулевча) – 

poziom poparcia dla partii uważanych za prorosyjskie („Partia Szarija”, „Za Życie”) w 

wyborach do Rady Najwyższej 2019, ok. 58%, przy czym ok. 89% mieszkańców (zgodnie ze 

spisem z 2001 roku) to Bułgarzy. Dla porównania, w heterogenicznym mieście Tatarbunary na 

partie prorosyjskie zagłosowało wówczas ok. 20% mieszkańców (miasto zamieszkałe przez ok. 

80% etnicznych Ukraińców, 7% Rosjan, 5% Bułgarów, 4% Mołdawian547). Dostrzegano 

również fakt zwiększonego poparcia dla kandydatów prorosyjskich w miejscowościach 

znajdujących się tuż przy granicy z tzw. Naddniestrzem czy z Terytorium Autonomicznym 

Gagauzji.548 W przypadku Budziaku, jego centrum, południe, wschód i północ (obszary 

 
546 Ганчев О. І.,Лєснікова Г.В., Етнічна і громадянська ідентичність болгар Бессарабії: 
проблеми сумісності, Этнография Крыма ХІХ-ХХІ вв. и современные этнокультурные процессы, 
Материалы и исследования,Выпуск 3, Симферополь, 2012, s.147. 
547Dемографія, економіка, електоральна географія України, https://datatowel.in.ua/pop-
composition/ethnic-cities (dostęp: 01.05.2021). 
548Marek Michał, Południe obwodu odeskiego: "miękkie podbrzusze" Ukrainy, 
https://www.defence24.pl/poludnie-obwodu-odeskiego-miekkie-podbrzusze-ukrainy-analiza, (dostęp: 
01.05.2021). 
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najbardziej zróżnicowane etnicznie) przejawiło największą tendencję do głosowania w 2019 

roku na partie otwarcie prorosyjskie i niejednokrotnie otwarcie antyukraińskie (np. „Partia 

Szarija”). Na zachodzie regionu, tam gdzie stopniowo zaczynają dominować wsie 

zamieszkiwane przez wyłącznie przez etnicznych Ukraińców wynik partii prorosyjskich 

zaczynał być marginalnie niski. Tego rodzaju trend interpretowany jest na Ukrainie (co 

podkreślają m.in. respondenci) jako przejaw podatności przedstawicieli mniejszości 

narodowych na obszarze Budziaku i Besarabii na postawy prorosyjskie. Źródeł tej podatności 

doszukuje się w przywiązaniu do sowieckich i rosyjskich mitów imperialnych oraz w 

relatywnie niskim stopniu utożsamiania się z państwem ukraińskim.  

Terytorium obwodu mikołajowskiego, chersońskiego oraz zaporoskiego stanowi 

podobnie jak obw. odeski czy ługański i doniecki obszar o silnym zróżnicowaniu etnicznym i 

narodowościowym. Każdy z tych obwodów posiada przy tym silne swoją własną specyfikę 

regionalną oraz zróżnicowanie zależne od tego czy tożsamość społeczności wiejskiej czy 

miejskiej. Elementem wpływającym na specyfikę danego regionu jest również położenie danej 

części regionu. W przypadku zarówno obwodów donieckiego, odeskiego, mikołajowskiego, 

chersońskiego i zaporoskiego, ważnym elementem wpływającym na specyfikę lokalnej 

tożsamości jest m.in. odległość od Morza Czarnego czy Azowskiego. Społeczeństwa wiejskie 

i miejskie zamieszkujące obszary przy morskie różnią się bowiem od społeczeństw wiejskich 

ulokowanych np. na obszarze dawnych stepów. W warunkach obwodu mikołajowskiego, 

chersońskiego i zaporoskiego, bliski dostęp do morza wpływa na budowę tożsamości, w której 

ważną rolę odgrywa aspekt gospodarki morskiej (m. in. rybołówstwo czy topos pracy w 

ciężkim przemyśle stoczniowym). W przypadku obwodu mikołajowskiego ważnym elementem 

pozostaje świadomość życia w regionie silnie zmilitaryzowanym, gdzie ważną rolę w życiu 

regionu stanowi Marynarka Wojenna oraz przemysł stoczniowy. Tego rodzaju przekonanie 

obecne po dziś dzień jest efektem zakorzenienia rosyjskich mitów imperialistycznych oraz 

mitów sowieckich. Jak wyraził się jeden z respondentów: „Obwód mikołajowski jest w 

poważnym stopniu zmilitaryzowany. Od czasów sowieckich region ten był mocno 

zmilitaryzowany, ze względu na poważną ilość baz wojskowych. To ma poważny wpływ na 

tożsamość mieszkańców południa obwodu. W chersońskim obwodzie mieszka natomiast 

więcej ludzi o pozytywnym stosunku do państwa ukraińskiego niż w obw. mikołajowskim 549.  

Obszar obwodu mikołajowskiego, ze względu na poważną ilość baz wojskowych stworzonych 

jeszcze w okresie sowieckim, zaludniony jest dziś przez wielu potomków sowieckich żołnierzy 

 
549 Rozmowa z respondentem – nr. 3/K/2021 (archiwum własne). 
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o pochodzeniu etnicznym innym od ukraińskiego. Czynnik ten, jak pokazał przykład Krymu, 

ma po dziś dzień wpływ na stosunek potomków takich osób do państwowości ukraińskiej 

(pewnego rodzaju sceptycyzm – wzrastanie w mitach przekazywanych przez starsze pokolenie 

wpłynęło na pozytywny stosunek do Rosji). Obszary silnie zmilitaryzowane w okresie 

sowieckim stanowiły również teren objęty poważnym stopniem sowietyzacji – co również 

wpływa negatywnie na stopień integrowania się społeczeństwa z państwowością ukraińską 

(rugowaną, której obraz deprecjonowano w okresie sowieckim). Ważnym elementem 

wpływającym na tożsamość ludności regionu jest poza tym wysoki stopień zróżnicowania 

narodowościowego. Obszar obwodu chersońskiego, podobnie jak odeskiego, jest zaludniony 

przez dziesiątki przedstawicieli innych niż ukraiński, narodów – m.in. Rosjan, Bułgarów, 

Greków, Polaków, Czechów czy przedstawicieli narodów Azji Środkowej.  

Obszar obwodu chersońskiego, w przeciwieństwie do obwodu mikołajowskiego ma 

mniej zurbanizowany charakter. Historia regionu w mniejszym stopniu wiąże się również z 

bazami wojskowymi oraz przemysłem związanym z armią. Region posiada silny charakter 

turystyczny koncentrujący się na wybrzeżu Morza Czarnego. Obszar obwodu chersońskiego 

ma bardziej stepowy charakter od obwodu mikołajowskiego co również wpływa na 

kształtowanie tożsamości regionalnej. W aspekcie tożsamościowym przejawia się obecność 

mitów dotyczących dalekiej przeszłości – okresu scytyjskiego oraz doby kozackiej (m.in. 

rajdów kozackich w stronę Krymu, topos podróży Dnieprem w stronę Morza Czarnego). Silną 

specyfika regionu jest jego częściowo rolniczy charakter. Na całym obszarze Ukrainy, obw. 

chersoński znany jest m.in. z produkcji owoców i warzyw takich jakich arbuzy, które 

transportowane są m.in. barkami po Dnieprze do Kijowa. Obwód chersoński podobnie jak 

odeski, kojarzony jest powszechnie z wypoczynkiem i niemal śródziemnomorską atmosferą 

(południe pobliskich obwodów zaporoskiego, donieckiego czy mikołajowskiego nie jest 

oceniany w podobny sposób).  

Obwód zaporoski stanowi obszar przejawiający częściowo podobną specyfikę do 

wschodniej Ukrainy. Obszary wysoce zurbanizowane (np. m. Zaporoże) charakteryzują się 

specyfiką typową dla wielkich miast postsowieckich rozwijających się wokół przemysłu 

ciężkiego. Co typowe dla takich przestrzeni, są one zamieszkiwane przez przedstawicieli wielu 

grup narodowościowych i etnicznych. W takich przestrzeniach nadal silną pozycję posiada 

język rosyjski – obecne są tam również typowe sowieckie/rosyjskie mity. W przypadku obwodu 

zaporoskiego ważnym elementem tożsamości są również przekazy związane z dobą kozacką. 

Wpływa to w sposób znaczny na lokalną specyfikę obszaru. W przypadku mitów sowieckich, 
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ważną rolę w wcześniejszym okresie odgrywał mit „odwiecznej przyjaźni ukraińsko-

rosyjskiej”, który przejawił się poprzez ugodę perejesławską. Problematyka doby kozackiej 

dzieliła jednak przedstawicieli aparatu sowieckiego w regionie. Z jednej strony starano się 

kultywować pamięć o Siczy Zaporowskiej podejmując decyzję w latach 70-tych o budowie 

muzeum kozactwa, która została wkrótce zatrzymana w ramach „walki z ukraińskim 

nacjonalizmem”550. Pamięć o kozaczyźnie przetrwałą jednak dobę sowiecką i powróciła do 

kanonu historii regionalnej i ogólnopaństwowej po 1991 roku. 

Obszar obwodu zaporoskiego podobnie jak obw. odeski należy podzielić na miasto 

Zaporoże (postsowiecki ośrodek przemysłowy), północno centralne obszary wiejskie o 

dominacji żywiołu etnicznie ukraińskiego i obszary południowe – silnie zróżnicowane, które 

posiadają łączność tożsamościową i kulturową z całym obszarem tzw. Przyazowia – m.in. 

miasta takie jak Berdiańsk czy Przymorsk. Na obszarach tych ważną funkcję dla życia 

społeczno-gospodarczego pełni morze – zarówno jako element wpływający na poczucie 

tożsamości jak i na warunki bytowe. Ważnym elementem wpływającym na kształt życia 

regionu był również wypoczynkowy charakter tych miejscowości. Życie w południowym 

regionie obwodów zaporoskiego i donieckiego zdecydowanie różniło się od życia w Zaporożu, 

Ługańsku czy Doniecku – zjawiska dotyczące życia społeczno-gospodarczo-polityczno-

kulturowego we wskazanych trzech ośrodkach były natomiast relatywnie podobne. Zasadnicza 

różnica pomiędzy miastami Przyazowia (wybrzeża Morza Azowskiego), a zurbanizowanymi 

wskazanymi ośrodkami centralnymi (w skali obwodów) dotyczyła m.in. podejścia 

mieszkańców do zróżnicowania kulturowego danego obszaru. O ile w miastach takich jak 

Berdiańsk świadomość wielokulturowości przejawiała się w znaczny sposób (pośród festiwale, 

ośrodki kulturowe, jaskrawą obecność przedstawicieli narodów takich jak Bułgarzy), to w 

ośrodkach zurbanizowanych heterogeniczność zatracała się w efekcie sowietyzacji.  

  

 

 

 

 

 
550Karnaukh, Pomiędzy ukraińskością (…), dz. cyt., s.125 
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7. Podsumowanie 

W ramach podsumowania przedstawione zostaną kluczowe dla pracy wnioski oraz 

zauważenia autora dotyczące omawianego problemu badawczego. Poniższe wnioski można 

podzielić na dwie grupy zagadnień. Pierwsza grupa dotyczy czynników wpływających na 

stopień zintegrowania społeczeństwa ukraińskiego. Drugie natomiast dotyczy konsekwencje 

zróżnicowania kulturowego dla spójności współczesnego społeczeństwa. 

 

7.1. Czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, wpływające na stopień zintegrowania 

heterogenicznego społeczeństwa ukraińskiego. 

Przeprowadzone badania oraz zaprezentowane rozważania przynoszą szereg wniosków, 

odnoszących się do identyfikacji czynników wpływających na stan spójności współczesnego 

społeczeństwa heterogenicznego. Warto przy tym pamiętać, że przykład Ukrainy odzwierciedla 

stan społeczeństwa znajdującego się w obliczu intensywnej aktywności podmiotu 

zewnętrznego (to jest państwa rosyjskiego). W obliczu narastającego w latach 2014-2021 

kryzysu w relacjach pomiędzy Rosją, a państwami NATO, warto traktować uzyskane wnioski 

jako aktualne dla państw obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, które nie tylko objęte są 

intensywnym procesem migracyjnym, lecz również procesem stymulowania polaryzacji 

społecznej przez Federację Rosyjską. 

W wyniku przeprowadzonych analiz nasuwa się szereg wniosków dotyczących 

czynników wpływających na kwestie spójności społecznej. Uzyskane wnioski odnoszące się 

do pytań badawczych zaprezentowanych w pierwszym rozdziale potwierdzają znaczącą rolę 

działań elity politycznej na kształt procesów dotyczących spójności społecznej. W przypadku 

Ukrainy poważne konsekwencje miało m.in. oznaczanie przez elity polityczne pewnych warstw 

społecznych oraz grup narodowościowych jako „patriotów” lub „zdrajców”. Zastosowanie tego 

rodzaju kontrastów wpłynęło na awansowanie w hierarchii społecznej jednych grup skazując 

inne na marginalizację. W przypadku Ukrainy, czynnikiem, który wpływa na wzmacnianie 

stanu spójności społecznej wydaje się być natomiast kreowanie wspólnotowych społecznych 

narracji historycznych oraz wzmacnianie mitów politycznych, niemarginalizujących żadnej z 

grup narodowościowych. Ważnym jest przy tym, aby ogólnopaństwowa narracja historyczna 

odnosiła się do pozytywnej roli każdej z grup narodowościowych w procesie budowy państwa. 

Ważnym z perspektywy omawianego zagadnienia jest również to, aby polityka historyczna 

danego państwa była prowadzona w sposób skoordynowany i długofalowy, nie zawierając 



363 
 

sprzeczności z prowadzoną przez centrum polityką językową i religijną. Polityka językowa i 

religijna realizowana przez ośrodek centralny również nie powinna przy tym pozostawiać pola 

do możliwości budowania barier pomiędzy grupami narodowościowymi. Ważnym 

komponentem wpływającym na stan spójności społecznej jest również forma w jakiej 

realizowana jest zmiana dyskursu historycznego (jeśli taki proces ma miejsce w danym 

społeczeństwie). Elementem wspomagającym proces budowy spójności społecznej wydaje się 

ponadto to, aby zabiegi odnoszące się do zmiany dyskursu historycznego były odpowiednio 

rozłożone w czasie, a elity polityczne ograniczały wykorzystywanie problematyki historycznej 

do prowadzonej walki politycznej. Wydaje się również, że nowy dyskurs historyczny, który 

miałby na celu zespolenie społeczeństwa, powinien uwzględniać rolę każdej z grup w 

przeszłości narodu. Tego rodzaju stan ograniczałby możliwość marginalizacji grup, które 

wcześniej uważane były za dominujące lub odgrywające poważną rolę w procesach ważnych 

dla narodu i państwa. W przypadku Ukrainy dobrze odzwierciedla to próba wprowadzenia do 

przestrzeni społecznej przekazów na temat Wielkiego Głodu. Narracją harmonizującą relacje 

społeczne wydaje się być przekaz o jednoczącej naród tragedii, która pośrednio lub 

bezpośrednio dotknęła cały naród – zarówno wschód jak i zachód.  

Kolejne z wniosków odnoszą się do pytań badawczych dotyczących relacji centro-

peryferyjnych, pozwalają wskazać na ważną rolę, jaką dla procesów związanych ze spójnością 

społeczną ma polityka regionalna. Zgodnie z uzyskanymi wnioskami, czynnikiem, który może 

negatywnie wpływać na stan spójności społecznej jest eksponowanie nadrzędnej roli jednego 

lub kilku regionów w procesach ważnych dla wspólnej tożsamości narodowej – w przypadku 

Ukrainy odnosi się to do regionów zachodnich i wschodnich, których rola była sobie 

przeciwstawiana. Tego rodzaju działanie podejmowane jest m.in. z powodów natury 

politycznej – próba pozyskania elektoratu (przynajmniej na gruncie ukraińskim). Nadmierne 

eksponowanie roli danego regionu może jednak wywołać negatywną reakcję innych obszarów 

kraju, które np. w wyniku prowadzonej polityki historycznej czy informacyjnej traktują dany 

obszar za konkurencyjny – dotyczy to sfery walki o nieformalny tytuł „najważniejszego” 

regionu w historii państwa. Ważnym elementem działań, mogącym neutralizować tego rodzaju 

proces jest ograniczenie formowania napięć i nieformalnej konkurencji pomiędzy regionami 

(np. o silnym heterogenicznym charakterze, a regionami homogenicznymi pod względem 

narodowościowym). Przejawić się to może poprzez ograniczenie obecności w przestrzeni 

politycznej narracji kreujących negatywny obraz jednego z regionów przy równoległym 

popularyzowaniu pozytywnego obrazu innego regionu (np. w warunkach ukraińskich 
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przeciwstawianie sobie „pracowitego Donbasu” i „leniwego Kijowa zamieszkałego przez 

malwersantów i politykierów”). Ważnym aspektem, na co wskazują uzyskane wnioski, 

odnoszącym się do relacji pomiędzy mieszkańcami regionów Ukrainy jest niski stopień 

mobilność przestrzennej w ujęciu geograficznym. Ludność obszarów, która w ograniczonym 

stopniu skłonna jest do migracji wewnętrznej lub wyjazdów poza granice regionu nawet w 

celach turystycznych, w wyraźniejszy sposób przyswaja i tworzy mity oraz stereotypy 

odnoszące się do mieszkańców pozostałych obszarów. W przypadku Ukrainy, tego rodzaju stan 

charakteryzuje szczególnie ludność obszaru Donbasu oraz Krymu, którego ludność nie była 

skłonna do podróżowania na obszar zachodniej i centralnej Ukrainy. Stanu tego możemy 

doszukiwać się w nieuznawaniu w okresie sowieckim przez ludność Donbasu oraz Krymu 

pozostałych obszarów USSR za obszar warty odwiedzenia. Warto pamiętać, że dla człowieka 

sowieckiego zamieszkującego wspomniany obszar, kierunkiem atrakcyjnym była Moskwa 

wiodące kurorty czarnomorskie znajdujące się obecnie na obszarze Fed. Rosyjskiej lub Gruzji 

oraz tereny znajdujące się poza USSR, gdzie znajdowali się bliscy mieszkańców Donbasu. 

Czynnikiem wpływającym na ten stan było silnie ugruntowane wśród poważnej części 

mieszkańców omawianych obszarów przekonanie o odrębności Donbasu i Krymu względem 

Ukrainy. Centralne i zachodnie obszary Ukraińskiej SSR wydawały się być przy tym obszarami 

prowincjonalnymi w porównaniu z Donbasem czy Krymem. Zdecydowanie bardziej 

prestiżową destynacją podróży wydała się być Moskwa czy Leningrad, niż Lwów czy Kijów. 

Należy przy tym pamiętać, na co uwagę w toku badań zwracali m. in. respondenci, że w okresie 

sowieckim, mieszkańcy Donbasu należeli do grup najlepiej zarabiających w skali całego ZSRS. 

Pozwalało to relatywnie poważnej części mieszkańców na relatywnie częste podróże do 

Moskwy (w tym podróże lotnicze) podkreślając ich status. Zgodnie z uzyskanymi wnioskami 

brak bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami innych regionów kraju (oraz z samym jego 

obszarem – np. krajobrazami) wpływa na proces oceniania mieszkańców pozostałych części 

kraju w sposób stereotypowy. W przypadku Ukrainy, tego rodzaju podłoże wpłynęło ponadto 

na wrażliwość na przekazy dezinformacyjne (zagadnienie wrażliwości społecznej – social 

resilience), dedykowane danym społecznościom przez podmiot zewnętrzny (przekazy 

emitowane przez rosyjskie ośrodki wpływu służące dezintegracji narodu ukraińskiego). 

Zgodnie z uzyskanymi wnioskami, na ograniczenie ruchliwości przestrzennej mieszkańców 

zarówno Krym, jak i obw. ługańskiego i donieckiego wpłynęło również wytworzenie w okresie 

ZSRS warunków ograniczających potrzebę wyjazdu poza region (zapewnienie w regionie 

infrastruktury zaspokajającej wszystkie podstawowe potrzeby mieszkańców - m.in. praca, 

edukacja, wypoczynek). W wyniku wskazanych czynników mieszkańcy omawianych regionów 
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posiadali wyjątkowo ograniczony kontakt z rodakami z centrum czy zachodu kraju. To z kolei 

stanowiło czynnik ułatwiający podmiotowi działającemu na rzecz rozbicia spójności społecznej 

realizację swoich założeń poprzez ugruntowanie stereotypów uderzających w jedność 

społeczeństwa.  

Kolejny z wniosków odnosi się natomiast do pytań badawczych dotyczących 

czynników które wpłynęły na to, że część mieszkańców regionów zróżnicowanych kulturowo 

okazała się być bardziej zmotywowanymi do utrzymania więzi z centrum niż mieszkańcy 

innych regionów. Wyniki badań wskazały m.in. na rolę czynnika gospodarczego (upadek 

ekonomiczny regionu, bezrobocie) w procesach związanych ze stanem spójności społecznej. 

Rola tego elementu szczególnie mocno przejawiła się w przypadku Donbasu. Ludność regionu 

objętego bezrobociem, wstrzymywaniem wypłat pensji oraz degradacją środowiska 

naturalnego (zanieczyszczenie rzek, lasów i pól, problem zatrucia wód gruntowych poprzez 

brak odpowiedniej kontroli nad zamkniętymi szybami kopalnianymi oraz składowanymi tam 

odpadami) stała się podatna na proces dezintegracji w oparciu o podsycane przez podmiot 

zewnętrzny niezadowolenie społeczne z polityki ośrodka centralnego. Czynnik ten 

nierozerwalnie związany jest z obniżeniem poziomu życia mieszkańców regionu w stosunku 

do przeszłości – upadek gospodarki w okresie lat 90.tych, co kontrastowano z relatywnie 

wysokim poziomem życia z okresu lat 80.tych. Wagę tego czynnika potwierdza również 

przykład Krymu, gdzie podmiot zewnętrzny (Federacja Rosyjska) wykorzystując swoje 

zdolności z zakresu działań informacyjnych spopularyzował pogląd o odpowiedzialności 

centrum (Kijowa) za upadek gospodarczy regionu. Kwestię tę od 2014 roku kontrastuje się z 

rozwojem infrastruktury regionu, który nastał po aneksji. Jest to forma celowej polityki 

integracyjnej, polegającej na dotowaniu regionu w sposób priorytetowy (kosztem innych – np. 

obwodów znajdujących się za Uralem), co stanowi element osłabiający proces identyfikowania 

się mieszkańców Krymu z państwowością ukraińską oraz wzbudza niezadowolenie wśród 

części mieszkańców regionów Federacji Rosyjskiej, na przykład chabarowskiego kraju.  

Ważnym czynnikiem wpływającym na stan spójności społecznej okazały się w 

przypadku Ukrainy również działania ośrodków wpływu, prowadzonych przez podmiot 

zagraniczny. Zakrojone na szeroką skalę działania dezinformacyjne oraz aktywność ośrodków 

wpływu (m.in. organizacji kulturalnych i organizacji politycznych) może w efekcie 

doprowadzić do dezintegracji narodu i państwa. Poważnym czynnikiem objętym 

oddziaływaniem takich ośrodków są z kolei mniejszości narodowe, którym dedykowany jest 

przekaz (szczególnie, gdy jest to mniejszość narodowa związana z krajem prowadzącym 
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agresywne działania względem danego państwa). Mniejszości narodowe objęte działaniami o 

charakterze operacji wpływu są także obiektem ataków (również fizycznych – organizowanie 

przez ośrodek prowadzący operację ataków fizycznych na przedstawicieli mniejszości o co 

oskarżane zostaje centrum), co wykorzystywane jest do dezintegracji danego społeczeństwa – 

rozluźnienie więzi spajających daną mniejszość lub grupę etniczną z centrum. W przypadku 

Ukrainy przejawiało się to m.in. organizacją przez rosyjskie służby ataków na obiekty 

mniejszości narodowej, o sprowokowanie których oskarżano władze centralne (m.in. przykład 

ataku na węgierski dom kultury w Użhorodzie).  

 

7.2. Konsekwencje zróżnicowania kulturowego dla spójności współczesnego 

społeczeństwa 

Zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa w obliczu współczesnych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa państwa stanowi jeden z elementów, które mogą wpływać na stan spójności 

społecznej danego narodu. Zróżnicowanie pod względem etnicznym, językowym czy 

religijnym stanowi ważny element kształtowania się zarówno tożsamości regionalnej jak i 

narodowej. Dostrzegany jest również wyraźny wpływ wydarzeń historycznych na obecny stan 

zróżnicowania heterogenicznego. Warto w tym miejscu podkreślić, że pomiędzy 

heterogenicznością, a doświadczeniem historycznym zachodzi sprzężenie zwrotne. 

Heterogeniczność danego społeczeństwa wpływa m.in. na występowanie zróżnicowanych 

(zależne od danej grupy) doświadczeń historycznych. To z kolei wpływa na występowanie 

zróżnicowanej pamięci o historii. To z kolej przekłada się na zróżnicowaną ocenę bieżących 

wydarzeń politycznych (szczególnie z zakresu polityki krajowej oraz międzynarodowej). 

Wskazane różnice mogą być podsycane przez podmiot zagraniczny poprzez działalność 

ośrodków wpływu, co może wpłynąć na zwiększania polaryzacji danego społeczeństwa.  

Wnioski odnoszące się do pytań badawczych dotyczących konsekwencji zróżnicowania 

kulturowego, uzyskane w ramach niniejszych badań potwierdzają, że heterogeniczność 

kulturowa w poważnym stopniu wpływa na budowanie tożsamości regionalnej. 

Funkcjonowanie w społeczeństwie heterogenicznym odbija się nie tylko na sposobie, w jaki 

budujemy obraz otaczającej nas rzeczywistości, ale również na to jak postrzegamy cały region 

(małą ojczyznę)551 oraz całość narodu i państwa. W przypadku Ukrainy, silne zróżnicowanie 

heterogeniczne regionów południa i wschodu kraju kontrastowane jest przez mieszkańców tych 

 
551 Ossowski Stanisław, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984, s.27. 
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obszarów z relatywnie homogenicznym centrum i zachodem kraju. Wysoki poziom 

zróżnicowania etnicznego i kulturowego oceniany jest przez mieszkańców badanych regionów 

Ukrainy w dużym stopniu pozytywnie. Fakt zamieszkiwania „małej ojczyzny” przez 

przedstawicieli dziesiątków narodów utożsamiane jest z czynnikiem, który stanowi o 

wyjątkowości danego obszaru. W przypadku ukraińskim przejawia się to m.in. w obwodzie 

odeskim, czy na Donbasie poprzez zakorzeniony mit wyjątkowości regionu, bazujący na 

zdolności mieszkańców do stworzenia pokojowych warunków rozwoju wszystkich kultur. 

Ocena zróżnicowania heterogenicznego danego regionu dokonywana przez jego mieszkańców 

może jednak ulec zmianie w obliczu intensywnych działań informacyjnych prowadzonych 

przez centrum. Wyraźnie wskazuje na to przykład Krymu, w którym po 2014 (w efekcie 

przejęcia pełnej kontroli nad obszarem przez Federację Rosyjską) zdecydowano się na 

zintensyfikowanie kampanii kreującej niektóre grupy narodowościowe na wrogie narodowi 

rosyjskiemu - dominującemu w przestrzeni społecznej i kulturowej. W efekcie długotrwałej 

kampanii dostrzegana jest zmiana podejścia mieszkańców regionu do problematyki 

zróżnicowania etnicznego. Stymulowanie przez ośrodek centralny (Moskwę) uczucia 

zagrożenia ma przełożenie na wzrastanie napięć społecznych – niechęć wobec ludności 

ukraińskiej i tatarskiej. W ramach tego procesu, postawą pożądaną przez rosyjskie władze jest 

postawa etnocentryczna, zgodnie z którą na obszarze Krymu wiodącą rolę powinien odgrywać 

naród rosyjski (w sensie kulturowego rozumienia narodu), natomiast pozostałe grupy mogą być 

na danym obszarze „tolerowane”, jeśli będą one aktywnie dążyć do asymilacji i akceptacji 

wartości reprezentowanych przez grupę dominującą. W obliczu tych działań, zróżnicowanie 

kulturowe regionu przestaje być wartością, a staje się cechą ocenianą przez dane społeczeństwo 

jako niepożądane.  

W przypadku współczesnej Ukrainy, w praktyce od siedmiu lat znajdującej się w stanie 

nieformalnej konfrontacji zbrojnej z sąsiednim krajem, który zajął część obszarów tego 

państwa, kwestia heterogeniczności identyfikowana jest przez ogół społeczeństwa w 

dwójnasób. Dostrzegana jest tendencja, zgodnie z którą ludność zamieszkująca obszary 

zróżnicowane kulturowo nie identyfikuje w silny sposób heterogeniczności jako zagrożenia dla 

integralności państwa. Natomiast ludność zamieszkująca obszary o relatywnie homogenicznym 

charakterze w większym stopniu skłonna jest do oceny wysokiego stanu zróżnicowania 

kulturowego i etnicznego jako szkodliwy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w warunkach 

ukraińskich, przypadki antypaństwowej aktywności części mieszkańców Krymu i Donbasu 

(m.in. publiczne wyrażanie poparcia dla wkraczających oddziałów rosyjskich i 
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separatystycznych lub udział w publicznych linczach proukraińskich aktywistów) przysłużyły 

się budowie stereotypu, zgodnie z którym przedstawiciele mniejszości narodowych są 

nielojalni wobec państwa ukraińskiego. Wykorzystanie przez stronę rosyjską mniejszości 

narodowych zamieszkujących Ukrainę do realizacji swoich agresywnych zamierzeń wpłynęło 

na postrzeganie zróżnicowania heterogenicznego (przez część społeczeństwa ukraińskiego) 

jako zagrożenia dla integralności terytorialnej państwa. Pośrednim efektem tego stanu stało się 

również wzmocnienie postaw negatywnych (szczególnie wśród ludności zachodniej kraju) 

względem mieszkańców wschodu, uznawanych za „kolaborantów”. Podobnie, wybuch 

konfliktu oraz okres go poprzedzający został wykorzystany przez podmiot zewnętrzny 

(Federację Rosyjską) do ugruntowania na wschodzie i południu kraju stereotypu zachodnio-

ukraińskiego nacjonalisty, który stanowi zagrożenie dla mieszkańców obszarów południowych 

i wschodnich. Zróżnicowanie narodowościowe i kulturowe posłużyło zatem jako narzędzie 

ułatwiające dezintegrację społeczeństwa ukraińskiego w momencie kryzysu społeczno-

politycznego. Brak długofalowej polityki Kijowa (z okresu lat 90-tych i 2000-tych), a także 

ograniczona migracja wewnętrzna (co mogłoby zneutralizować w pewnym stopniu możliwość 

ugruntowania stereotypów) połączone z intensywnym destruktywnym działaniem czynnika 

zewnętrznego, doprowadziło do wzrostu napięć społecznych i polaryzacji, wprowadzając naród 

ukraiński w stan bliski dezintegracji. Uzyskane wnioski pozwalają sądzić, że zróżnicowanie 

kulturowe zależnie od regionu wpływało na tożsamość narodową jako pryzmat, przez który 

oceniano wspólnotę lokalną oraz całą wspólnotę narodową. W jednym z przypadków był to 

obraz pozytywny, który świadczył o wyjątkowości wspólnoty lokalnej oraz całego narodu. W 

drugim z przypadków był to czynnik oceniany negatywnie – rzecz, która świadczy o słabości 

narodu ukraińskiego (stan oceniony przez część ludności omawianych regionów jako sztucznie 

wykreowany przez wroga/okupanta – Rosję carską i sowiecką). Dwie skrajności przejawiały 

się we wszystkiej obszarach kraju, jednakże zasadna wydaje się teza, zgodnie z którą 

pozytywna rola heterogeniczności dostrzegana była szczególnie przez mieszkańców obszarów 

heterogenicznych, natomiast traktowanie jej w sposób przeciwny było szczególnie 

charakterystyczne dla regionów homogenicznych. 

Kolejny z niezwykle istotnych wniosków odnoszący się do procesów i konsekwencji 

dotyczących kształtowania się ukraińskiego tygla kulturowego, wskazuje na wagę, jaką dla 

stanu zróżnicowania społecznego współczesnego narodu posiadają procesy historyczne – w 

tym o charakterze politycznym. Ważnym elementem badań było uwzględnienie znaczenia 

procesów migracyjnych, wpływających na ukształtowanie się ukraińskiego tygla kulturowego. 
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W przypadku ziem ukraińskich, poważną rolę w procesie kształtowania społeczeństwa 

heterogenicznego odegrały migracje, które stanowiły efekt polityki prowadzonej przez Rosję 

carską i ZSRS. Celowe ingerowanie w skład narodowościowy obszarów zamieszkiwanych 

przez ludność ukraińską oraz zasiedlanie obszarów południowej i wschodniej Ukrainy 

ludnością etnicznie rosyjską, bułgarską, grecką, serbską czy niemiecką związane było 

bezpośrednio z realizacją celów polityki państwa rosyjskiego. Jednym z celów omawianych 

działań było stymulowanie wzrostu gospodarczego regionu, czy wzmożenie poziomu jego 

ochrony (m.in. przed atakiem imperium tureckiego). Celem, który z czasem nabierał na 

znaczeniu było również ograniczanie dominacji etnosu ukraińskiego poprzez zasiedlanie 

danych obszarów ludnością etnicznie rosyjską lub ludnością potencjalnie wysoce lojalną wobec 

państwa rosyjskiego.  

Silnym czynnikiem wpływającym na kształt ukraińskiego tygla kulturowego okazała 

się również industrializacja okresu przełomu XIX i XX wieku. Obszar rozwoju miast południa 

i wschodu Ukrainy związany był z napływem mas ludności zarówno z centrum Ukrainy jak i 

przede wszystkim z obszarów rosyjskich. Okres sowieckiej industrializacji lat 20-tych i 30-tych 

przyniósł gwałtowny przyrost ludności przybywającej na dane obszary z całego ZSRS. Czas lat 

20-tych i 30-tych wiązał się również z tragicznym eksperymentem społecznym władz 

sowieckich, który przejawił się śmiercią trudnej do oszacowania liczby ludzi (liczby 

kilkumilionowej). Przeprowadzone operacje, mające na celu zlikwidowanie określonych grup 

społecznych oraz narodowościowych wpłynęły na ograniczenie liczby przedstawicieli narodów 

takich jak polski, niemiecki czy ukraiński. Tego rodzaju wydarzeniem, które objęło największe 

połacie kraju oraz zakorzeniło się wyjątkowo mocno w pamięci całego narodu stał się Wielki 

Głód, którego jednym z celów było złamanie oporu ukraińskich chłopów wobec władzy 

sowieckiej i jej reform.  

Kolejnym wydarzeniem wpływającym na kształtowanie się ukraińskiego tygla 

kulturowego był wybuch II wojny światowej oraz okres powojennej odbudowy ZSRS. 

Wydarzenia wojenne przejawiły się nie tylko śmiercią ogromnej części populacji żydowskiej, 

lecz również przymusowym przesiedleniem ludności tatarskiej, niemieckiej czy polskiej 

zamieszkującej ówczesną Ukraińską SRS. Okres powojenny zaowocował natomiast kolejną 

falą industrializacji, która również wpłynęła na rozwój ukraińskich miast i kluczowych 

ośrodków przemysłowych. W efekcie polityki migracyjnej na obszary ukraińskie relokowano 

poważną ilość ludności z obszarów całego kraju, szczególnie z Rosyjskiej Federacyjnej 

Republiki Socjalistycznej.  
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Wydarzenia historyczne, takie jak wojny, przesiedlenia, rewolucje społeczne, walki 

narodowo-wyzwoleńcze i industrializacja, wpłynęły w znacznym stopniu na obecny kształt 

ukraińskiego tygla kulturowego. Procesy te wywarły również poważny wpływ na relacje 

pomiędzy mniejszościami oraz pomiędzy mniejszościami, a etnicznymi Ukraińcami. Stan ten 

jaskrawo przejawia się na obszarze południa obwodu odeskiego (Besarabii), gdzie do tej pory 

m.in. część ludności bułgarskiej postrzega Ukrainę i Ukraińców przez pryzmat Rosji, ocenianej 

jako „dobrodziejki” / „opiekunki” narodu Bułgarskiego – dotyczy kwestii ochrony przed 

prześladowaniami ze strony Turcji. Podobnie pryzmat wydarzeń historycznych w znacznym 

stopniu wpływa na postrzeganie przez ludność etnicznie ukraińską przedstawicieli mniejszości 

rosyjskiej. Dla części obywateli są oni grupą dzielącą wspólne traumatyczne doświadczenia 

historyczne (tzw. Wielka Wojna Ojczyźniana) lub grupą niosącą pośrednią odpowiedzialność 

za tragiczne losy Ukraińców (rozpad państwowości kozackiej, likwidacja Ukraińskiej 

Republiki Ludowej, sowiecka okupacja, Wielki Głód, Aneksja Krymu, wojna na Donbasie). W 

warunkach zróżnicowanego etnicznie społeczeństwa ukraińskiego, przeszłość ma wyjątkowe 

znaczenie, wpływające na kwestię oceny rzeczywistości. Jest to częściowo związane z okresem 

sowietyzacji, w ramach którego zakorzeniono szereg mitów oraz wpojono kult „Wielkiej 

Wojny Ojczyźnianej”. Właśnie to wydarzenie do tej pory staje się elementem wywołującym 

silne emocje oraz wpływającym na polaryzację współczesnego społeczeństwa ukraińskiego. 

Jest to związane z różnicami w ocenie roli Armii Czerwonej w II wojnie światowej. Z jednej 

perspektywy Armia Czerwona oceniana jest jako siła, która wyzwoliła Ukrainę spod 

niemieckiej okupacji, z drugiej natomiast strony istnieje pogląd, zgodnie z którym Armia 

Czerwona kojarzona jest jako siła, która zablokowała rozwój ukraińskiej państwowości. 

Dyskusja na zmiany wektora polityki historycznej między innymi dotyczącej oceny okresu 

1941-1945 oraz 1921-1990 stanowi wciąż trwający proces, wpływający m.in. na relacje 

pomiędzy grupami narodowościowymi i przedstawicielami regionów kraju, które wyraźnie 

opowiadają się po jednej ze stron debaty.     

Kolejne z uzyskanych wniosków odnoszą się do pytań badawczych dotyczących 

wpływu zróżnicowania kulturowego i narodowościowego na stan relacji centralno-

peryferyjnych. W przypadku Ukrainy, zarówno wschodnie i południowe, jak i zachodnie 

regiony kraju budują swoje relacje z centrum w oparciu o to, w jakim stopniu dana władza 

ustosunkowuje się do postulatów wysuwanych przez dany obwód czy krainę historyczną. Tezę 

tę potwierdza m.in. pozytywny stosunek większości ludności wschodu i południa oraz 

negatywny stosunek ludności zachodu kraju do administracji W. Janukowycza (Partii 
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Regionów). Podobnie odzwierciedla to pozytywny stosunek ludności zachodu do administracji 

W. Poroszenki i negatywny stosunek do niej ludności wschodu i południa. Potwierdzeniem tezy 

są również dane dotyczące zrównoważonego poziomu poparcia dla administracji W. 

Zełenskiego552. Przytoczony przykład odnosi się do popierania przez ludność regionów o 

dużym zróżnicowaniu kulturowym sił politycznych kreujących się na dążące do zachowania 

równowagi pomiędzy etnosem dominującym, a mniejszościami (Partia Regionów, W. 

Janukowycz). Przykład eksponuje również fakt większej skłonności do popierania przez 

mieszkańców regionów o relatywnie niskim zróżnicowaniu narodowościowym sił politycznych 

deklarujących chęć nadania uprzywilejowanej pozycji narodowi dominującemu (Blok Petra 

Poroszenki). Trzeci z wariantów dotyczy natomiast popierania przez poważną ilość obywateli 

Ukrainy z całego kraju siły politycznej, która deklaruje działania umiarkowane, dążąc do 

utrzymania dominującej pozycji kultury ukraińskiej oraz utrzymania lub nawet wzmocnienia 

posiadanej przez mniejszości pozycji.  

W przypadku zarówno wschodu i południa oraz zachodu kraju, perspektywa posiadania 

u sterów państwa siły politycznej odzwierciedlającej nastroje danego obszaru wpływa na ocenę 

całości państwa oraz centrum. W przypadku Ukrainy południowo-wschodniej, co pokazała 

szczególnie reakcja części społeczeństwa na wydarzenia przełomu 2013 i 2014 roku, 

poważnym czynnikiem wpływającym na relacje pomiędzy centrum i danymi regionami 

(Autonomiczna Republika Krymu oraz m.in. obw. doniecki, ługański i charkowski) była 

identyfikacja centrum ze „swoimi” lub „obcymi”. Za swoich uznawano nie tylko osoby 

wywodzące się z danych regionów (np. klan doniecki – W. Janukowycz), lecz osoby dzielące 

wartości, z którymi identyfikowała się poważna liczba mieszkańców danego obszaru. W 

przypadku wschodu i południa kraju, wartości te odnosiły się m.in. do nadawania wyjątkowego 

miejsca w życiu społeczeństwa pamięci o „Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”, o wspólnocie 

kultury i losów pomiędzy narodem ukraińskim i rosyjskim oraz o wartości jaką jest 

funkcjonowanie w społeczeństwie zróżnicowanym narodowościowo i kulturowo.  

Kolejny z wyjątkowo ważnych wniosków odnosi się do roli, jaką w kształtowaniu 

procesów społecznych na Ukrainie odegrały rosyjskie i sowieckie mity polityczne, które 

ugruntowywano w społeczeństwie w okresie carskim i sowieckim. Prócz zakorzenionych 

(przekazywanych niejako z ojca na syna) mitów sowieckich, w ukraińskim społeczeństwie 

aktywnie przejawiają się współczesne rosyjskie mity neoimperialne, które zaczęto intensywnie 

 
552 Potwierdzają to m.in. wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych przeprowadzonych na Ukrainie od 
2010 do 2020 roku. 
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kolportować do ukraińskiej i rosyjskiej przestrzeni informacyjnej po dojściu W. Putina do 

władzy. W obliczu ingerencji Federacji Rosyjskiej w ukraińską przestrzeń społeczno-

polityczną oraz informacyjną, najbardziej podatnymi na przekazy emitowane przez stronę 

rosyjską stały się mniejszości narodowe (szczególnie mniejszość rosyjska i bułgarska). Grupą 

społeczną wyjątkowo wrażliwą na rosyjskie przekazy kreujące odpowiedni z perspektywy 

Kremla obraz rzeczywistości oprócz mniejszości narodowych stali się mieszkańcy terenów w 

największym stopniu objętych procesem sowieckiej industrializacji. Uzyskane wnioski 

potwierdzają, że w efekcie sowietyzacji, która przejawiła się m.in. ugruntowaniem języka 

rosyjskiego jako podstawowego narzędzia komunikacji w domu oraz w przestrzeni publicznej 

oraz w efekcie stymulowania przez władze ZSRS napływu ludności rosyjskiej na dane obszary, 

regiony wschodnie i południowe kraju stały się najbardziej podatne na rosyjskie działania 

informacyjne. Ważnym czynnikiem okazał się fakt używania języka rosyjskiego przez 

mieszkańców danego regionu jako podstawowego narzędzia komunikacji oraz głęboko 

zakorzeniony pozytywny stosunek do Rosji. Oznacza to, że oprócz kwestii języka, do poboru 

informacji i treści rozrywkowych z kanałów rosyjskich skłaniał część ludności sam fakt 

posiadania głęboko ugruntowanego uczucia przynależności do rosyjskiego lub sowieckiego 

kręgu kulturowego. Warto zaznaczyć, że rosyjskość i sowieckość nie są ze sobą tożsame. 

Tożsamość rosyjska, szczególnie w formie lobbowanej przez obecne władze Federacji 

Rosyjskiej różni się od wzorców ugruntowywanych w okresie sowieckim. Różnice przejawiają 

się m.in. w pozytywnym stosunku do okresu carskiego czy roli cerkwi w rozwoju rosyjskiej 

państwowości. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno dla części mieszkańców Krymu 

jak i Donbasu czy Odessy, Ukraina pozostawała w świadomości mieszkańców przez długie lata 

bytem amorficznym, obcym, skazanym na porażkę, czy tymczasowym. Rosja (rozumiana jako 

następczyni ZSRS) natomiast, stanowiła odwieczną siłę, która nie tylko zapewniała ład, pokój, 

rozwój gospodarczy, ale również siłę „dobra”, która ochroni mieszkańców regionu przed 

„banderowskim” lub „natowskim” zagrożeniem, przychodząc z pomocą zarówno 

przedstawicielom mniejszości narodowych, jak i „tymczasowo stanowiącym grupę 

marginalizowaną” Rosjanom. Powyższy przekaz stanowi bezpośrednio przykład mitów i 

stereotypów, które od początku lat 2000-tych podmiot zewnętrzny, to jest Federacja Rosyjska, 

aktywnie ugruntowywał na Ukrainie.  

Kolejne z wniosków odnoszą się do pytań badawczych dotyczących zagadnienia 

potencjalnego wpływu heterogeniczności na proces dezintegracji kraju. Pozyskane w trakcie 

badań spostrzeżenia wskazują na to, że chociaż regiony przejawiające się wysokim stopniem 
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zróżnicowania narodowościowego wykazały większą podatność na działania o charakterze 

próby dezintegracji kraju, to sama heterogeniczność nie stanowiła zarzewia problemu. 

Świadczy o tym m.in. fakt niewystępowania nastrojów separatystycznych na obszarach silnie 

zróżnicowanych kulturowo i narodowościowo do momentu zastosowania przez podmiot 

zewnętrzny nieformalnych i formalnych struktur siłowych. Warto zaznaczyć, że do aktów 

przemocy na tle narodowościowym (prócz pojedynczych przypadków, których nie możemy 

wykluczyć) nie dochodziło nawet w obliczu aktywizacji podmiotu zewnętrznego z zakresu 

prowadzenia działań informacyjnych czy operacji wpływu. Dopiero bezpośrednia (fizyczna) 

ingerencja w sytuację społeczno-polityczną doprowadziła do aktów agresji i separatyzmu 

regionalnego. Bezpośrednim czynnikiem destabilizującym sytuację wewnętrzną w oparciu o 

zróżnicowanie kulturowe i narodowościowe stały się więc działania o charakterze politycznym, 

których zastosowanie dało możliwość dezintegracji omawianego społeczeństwa.  

W przypadku Ukrainy zasadniczym czynnikiem wpływającym na to, że dany region w 

większym lub mniejszym stopniu skłonny był do nastrojów separatystycznych wynika przede 

wszystkim z intensyfikacji działań prowadzonych przez Federację Rosyjską. Warto zaznaczyć, 

że pomimo ogromnych środków oraz trudnej do oszacowania liczby ośrodków wpływu, 

którymi dysponowała Federacja Rosyjska na wschodzie i południu Ukrainy (szczególnie w 

obw. donieckim, ługańskim, charkowskim, odeskim oraz w Autonomicznej Republice Krym), 

stronie odpowiadającej za dane działania nie udało się doprowadzić do dezintegracji 

społeczeństwa m.in. poprzez rozpalenie konfliktu na tle narodowościowym. Kluczowym 

czynnikiem, który wpłynął na wyartykułowanie przez przedstawicieli danych regionów swoich 

dążeń separatystycznych stała się bezpośrednio ingerencja rosyjskich struktur siłowych. 

Dopiero aktywność zmilitaryzowanych grup, funkcjonariuszy służb oraz żołnierzy SZ Fed. 

Rosyjskiej, którzy przedostali się na obszary Ukrainy, stała się narzędziem, które umożliwiło 

częściową dezintegrację terytorialną Ukrainy. Podobnie, ważnym czynnikiem wpływającym na 

przejawianie się nastrojów separatystycznych stała się niezdolność państwa ukraińskiego do 

zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom na obszarach objętych intensywnym 

działaniem strony rosyjskiej. Oznacza to, że zarówno w przypadku Donbasu jak i Krymu, tam 

gdzie strona rosyjska stosując m.in. mechanizm określany mianem korupcji strategicznej 

pozyskała kontrolę nad lokalnymi strukturami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz milicji, 

tam stworzono warunki dla zaistnienia separatyzmu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 

wystąpienia ruchów separatystycznych w skali całego kraju były niwelowane przez aktywność 

dominującej grupy proukraińskich aktywistów. W warunkach Donbasu, wśród pasywnej 



374 
 

większości obywateli ścierały się relatywnie podobne ilościowo grupy aktywistów 

proukraińskich i prorosyjskich. To właśnie na obszarze obwodu donieckiego i ługańskiego, 

proukraińskie manifestacje zostały wygaszone dopiero poprzez zastosowanie grup najemników 

oraz struktur siłowych podległych Rosji (będących formalnie strukturami ukraińskimi), które 

stosując przemoc (m.in. mordując część aktywistów) doprowadziły do zastraszenia, a później 

migracji poważnej części aktywistów opowiadających się po stronie integralności terytorialnej 

państwa. Tego rodzaju proces stanowił formę tworzenia warunków pozwalających na 

wykreowanie wizji masowego poziomu poparcia lokalnych społeczności dla ruchów 

separatystycznych, organizowanych przez lokalnych aktywistów wspieranych przez Kreml lub 

osoby przybyłe z Rosji (na przykład Igor Girkin). Wskazane powyżej działania uzupełniane o 

prowadzone operacje informacyjno-psychologiczne wpłynęły na zaistnienie 

„separatystycznych republik”. W warunkach braku ingerencji ze strony Federacji Rosyjskiej, 

nastroje separatystyczne pozostawały zjawiskiem marginalnym. Ważnym czynnikiem 

pozwalającym na przeciwdziałanie dalszemu procesowi ingerencji w wewnętrzne sprawy 

państwa, a co za tym idzie na przeciwdziałanie procesowi dezintegracji kraju, stała się 

skuteczność aparatu państwowego i służb, które uniemożliwiły przejęcie kontroli przez 

oddziały rosyjskie m.in. nad posterunkami milicji czy budynkami administracyjnymi.  

Zróżnicowanie narodowościowe oraz kulturowe Ukrainy południowo-wschodniej stało 

się obiektem wykorzystanym przez podmiot ingerujący do destabilizacji sytuacji społeczno-

politycznej w kraju oraz do osłabiania stanu spójności społecznej. Pomimo długoletniej 

aktywności państwa rosyjskiego z zakresu realizacji celów polityki zagranicznej, która 

przejawiała się poprzez stymulowanie niechęci mniejszości narodowych do ukraińskiej 

państwowości oraz wzbudzaniem sympatii względem Federacji Rosyjskiej, ogół mniejszości 

pozostał lojalny wobec państwa ukraińskiego – m.in. mniejszość bułgarska czy mołdawska w 

obw. odeskim, mniejszość polska w obw. lwowskim, mniejszość białoruska w północnych 

regionach kraju. Przykłady poparcia dla idei odłączenia się od Ukrainy na rzecz integracji z 

Rosją zaistniały w sposób jaskrawy przede wszystkim na Krymie, który dzięki aktywności 

Kremla pozostawał od czasu upadku ZSRS pod dalszą nieformalną kontrolą władz rosyjskich.   

Utrzymanie tego obszaru w rosyjskiej przestrzeni kulturowej, medialnej, gospodarczej i 

politycznej ułatwiło przeprowadzenie operacji o militarnym charakterze. W tym przypadku 

prócz ludności etnicznie ukraińskiej, zasadniczym ogniwem sprzeciwu wobec agresji stała się 

mniejszość tatarska. W przypadku obwodu donieckiego i ługańskiego, większość obywateli 

pozostawała pasywna w obliczu przemian ingerencji Federacji Rosyjskiej w wewnętrzne 
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sprawy państwa takie jak stymulowanie i finansowanie ruchów antypaństwowych czy przerzut 

grup zbrojnych. Dzięki rozwiązaniom siłowym proukraińska aktywna mniejszość została 

zwyciężona przez aktywną mniejszość prorosyjską (większość społeczeństwa m.in. w efekcie 

wieloletnich skutków sowietyzacji pozostawała pasywna). Tam, gdzie stronie rosyjskiej nie 

udało się przejąć kontroli nad strukturami siłowymi państwa ukraińskiego, działalność 

elementu prorosyjskiego m.in. w efekcie aktywności dominującej nad nimi liczby 

proukraińskich aktywistów została zniwelowana – świadczy o tym chociażby przykład 

Charkowa i Odessy. Wyniki analiz pozwalają sądzić, że zarówno wysoki poziom 

zróżnicowania etnicznego jak i kulturowego (m.in. językowe, religijne) nie stanowią same w 

sobie czynnika negatywnie wpływającego na stan spójności społecznej państwa. Stan 

wysokiego poziomu zróżnicowania narodowościowego i kulturowego może stanowić 

natomiast narzędzie, które w przypadku wytworzenia odpowiednich warunków przez czynnik 

zewnętrzny, może zostać wykorzystane przez czynnik ingerujący do destabilizacji sytuacji 

wewnętrznej w obiekcie ataku oraz do jego dezintegracji. 

Kolejny z wyjątkowo ważnych wniosków uzyskanych w trakcie badań dotyczy 

zanegowania zasadności utrzymywania się obecnie koncepcji „Dwóch Ukrain”, wprowadzonej 

do przestrzeni badawczej przez Mykołę Riabczuka. Zgodnie z tą koncepcją, która zyskiwała 

popularność w pierwszej dekadzie lat 2000.ych, na Ukrainie funkcjonował wyraźny podział na 

wschodnią i zachodnią część kraju – ze względu na wyraźny podział ze względu na przebieg 

rzeki Dniepr na wschodnią (lewobrzeżną) i zachodnią (prawobrzeżną) część kraju. Podział ten 

przejawiać się miał m.in. poprzez różnice w powszechnie stosowanym przez mieszkańców 

języku (język rosyjski lub ukraiński), poprzez różnice w dominującej konfesji czy poprzez 

popierany wektor polityki zagranicznej. Koncepcja ta niejednokrotnie stawała się perspektywą 

wykorzystywaną przez badaczy i obserwatorów ukraińskiego życia społeczno-politycznego do 

objaśniania zachodzących na Ukrainie zjawisk. Poprzez perspektywę, która kontrastowała ze 

sobą „prorosyjski wschód” oraz „proeuropejski zachód” tłumaczono również wydarzenia takie 

jak Pomarańczowa Rewolucja czy Rewolucja Godności. Stosowanie tego rodzaju podejścia 

znacznie spłycało złożony charakter zachodzących na Ukrainie procesów. Pomimo 

pojawiających się na Ukrainie głosów negujących zasadność tego założenia, ugruntowało się 

ono m.in. w Polsce. Warto zaznaczyć, że już w okresie popularyzacji poglądu o istnieniu 

„dwóch Ukrain” wątpliwości co do zasadności koncepcji budziły zastosowane uogólnienia 

zacierające złożoność sytuacji etnicznej, społecznej, politycznej, religijnej czy językowej. 

Koncepcja niejako za jedną zbiorowość uznawała m.in. zdominowane przez etnicznie 
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ukraińską ludność prowincje obw. charkowskiego czy dniepropetrowskiego z zróżnicowanymi 

etnicznie obszarami zurbanizowanego Donbasu. W tego rodzaju bipolarnej wizji 

rzeczywistości trudno było ponadto wskazać miejsce dla zróżnicowanego etnicznie i 

kulturowo, zdominowanego wówczas przez język rosyjski Kijowa, którego mieszkańcy 

aktywnie popierali prozachodni wektor polityki państwa. Koncepcja ta niejednokrotnie 

wykorzystywana była również przez środowiska polityczne do antagonizowania mieszkańców 

wschodu i zachodu kraju. Wpływała ona na ugruntowanie przekonania o rozbiciu ukraińskiego 

społeczeństwa na dwie przeciwstawne grupy, których interesy są „nie do pogodzenia”.  

W wyniku przeprowadzonych analiz możemy jednak stwierdzić, że koncepcja ta stała 

się zupełnie nieprzystająca do obecnej w kraju sytuacji społeczno-politycznej. Pomimo 

istnienia szeregu różnic pomiędzy wschodem, południem i zachodem kraju, tragiczne 

wydarzenia Rewolucji Godności oraz wojny obronnej, która rozpoczęła się w 2014 roku, 

świadczą o ugruntowaniu się w ukraińskim społeczeństwie silnej świadomości istnienia 

unikalnej wspólnoty narodowej, której wyjątkowość tworzona jest m.in. poprzez silne 

zróżnicowanie kulturowe. Doświadczenia wojny na Donbasie, w której udział po stronie 

Ukrainy wzięli przedstawiciele wszystkich regionów kraju oraz wszystkich najliczniejszych 

mniejszości narodowych uświadomiło Ukraińcom, że bez względu na używany język, 

wyznanie czy stosunek do przeszłości stanowią oni jeden naród. Pośrednio świadomość ta 

wyraziła się poprzez wynik wyborów prezydenckich przeprowadzonych w 2019 roku, który 

ostatecznie wskazał na zatarcie się klasycznego podziału na „prorosyjski” wschód i 

„proeuropejski” zachód. Sam wynik wyborów stał się również symbolem zatarcia się owego 

podziału. W ukraińskiej przestrzeni medialnej często eksponowano mapę ukazującą niemalże 

cały kraj głosujący w ten sam sposób – ten prosty symbol zdezaktualizował w oczach poważnej 

części Ukraińców obraz podzielonego wzdłuż linii Dniepra kraju. Procesy, które zaistniały na 

Ukrainie, a które wiążą się z Rewolucją Godności oraz wojną obronną zaowocowały silnym 

przekonaniem wśród Ukraińców, że stanowią oni jeden naród. Warto również zwrócić uwagę 

na to, że pomimo trwania działań zbrojnych Ukraińcy zamieszkujący nieokupowaną część kraju 

nie są zantagonizowani do ludności znajdującej się na obszarach okupowanych. Nadal trwa 

(choć mocno ograniczona) tymczasowa migracja ludności z obu obszarów. Migracja ta dotyczy 

m.in. kilkutygodniowych podróży mieszkańców obszarów kontrolowanych przez ukraińskie 

władze na obszary okupowane oraz migracji mieszkańców regionów okupowanych na tereny 

kontrolowane przez Kijów. Pomimo warunków okupacyjnych oraz konieczności przekroczenia 

linii frontu, na obszary kontrolowane przez władze ukraińskie przybywają mieszkańcy z 
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okupowanego obwodu donieckiego i ługańskiego chociażby w celu odwiedzenia bliskich czy 

zrobienia zakupów. Nie dochodzi wówczas do starć czy prześladowań, chociaż powszechnie 

uważa się, że część mieszkańców okupowanego wschodu przejawia postawy prorosyjskie, 

obwiniając Kijów o odpowiedzialność za wybuch konfliktu. Podobnie, nadal obserwowany jest 

ruch osób na okupowany Krym i z powrotem. Mieszkańcy Ukrainy utrzymują kontakt ze 

swoimi bliskimi znajdującymi się po drugiej stronie „granicy”, nie żywiąc do siebie pretensji i 

nienawiści pomimo przejawiających się nieraz różnic w ocenie wydarzeń politycznych. 

Dostrzegają oni przy tym najczęściej swoje tragiczne położenie, w którym znaleźli się w 

wyniku działalności sił niezależnych od nich. Ukraińcy pomimo tak trudnych doświadczeń i 

znaczącego zróżnicowania kulturowego i narodowościowego tworzą jedno społeczeństwo, 

które pomimo pozornego rozbicia stanowi zróżnicowaną kulturowo i etnicznie całość. 

Pomimo zatarcia się wskazanej różnicy, na Ukrainie nadal trwa i zapewne przez wiele 

kolejnych lat będzie trwać, dyskusja dotycząca dalszego rozwoju narodu. Nad Dnieprem nadal 

otwartym pozostaje pytanie, czy naród ma rozwijać się w oparciu o koncepcję narodu 

politycznego, u którego podstawy leży nadzieja pełnoprawnego obywatelstwa - możliwość 

przynależności do szerokiej grupy społecznej, gdzie o statusie nie decyduje przynależność 

kulturowa i etniczna, czy o koncepcję narodu kulturowego, który bazuje na przekonaniu o 

przynależności członków danego narodu do kultury różniącej się od innych kultur (szczególnie 

tych, z którymi graniczy i przenika się). Wysoce prawdopodobnym jest, że w obliczu obecnych 

tendencji dyskusja będzie rozwijać się w kierunku dalszej próby hybrydyzacji obu modeli, co 

powinno pozwolić na zaspokojenie potrzeb zwolenników obu wskazanych koncepcji.  

Procesy związane z wyborem modelu tożsamościowego narodu ukraińskiego znajdują 

się w stanie ciągłej ewolucji. Dynamika rozwoju zdarzeń wpływających na życie społeczne 

państwa ukraińskiego stymuluje konieczność prowadzenia dalszych prac, służących 

zrozumieniu procesów dotyczących współczesnej Ukrainy oraz zagadnień tożsamościowych. 

Ze względu na okupowanie przez Federację Rosyjską części wschodnich i południowych 

obszarów kraju, badania odnoszące się do procesów zachodzących w tych regionach muszą 

zostać odwleczone w czasie. Moment zakończenia konfliktu zbrojnego na Donbasie oraz proces 

reintegracji, który zapewne nastąpi w bliższej lub dalszej przyszłości wymagać będzie 

kolejnych badań, które pozwolą nam lepiej zrozumieć procesy ważne z perspektywy 

współczesnego społeczeństwa heterogenicznego, znajdującego się w obliczu poważnego 

kryzysu.  
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Przedstawione w pracy wnioski bazują na badaniach odnoszących się zarówno do sfery 

historycznej, etnograficznej, politycznej, kulturowej oraz sfery bezpieczeństwa. Społeczeństwo 

ukraińskie znajdujące się wciąż w procesie poszukiwania odpowiedzi na szereg pytań 

dotyczących m.in. wyboru modelu narodu, interpretacji historii ZSRS czy identyfikacji swojej 

roli w procesach o charakterze międzynarodowym, wymaga prowadzenia dalszych badań. 

Korzystnym z punktu prowadzenia prac badawczych byłoby przy tym uwzględnienie specyfiki 

regionalnej oraz bliższe poznanie procesów odnoszących się do wspólnot lokalnych oraz ich 

relacji z centrum. Okres pandemiczny ograniczył możliwość przeprowadzenia badań wśród 

mieszkańców południowych obszarach kraju, natomiast okupacja i działania zbrojne 

zablokowały możliwość przeprowadzenia badań o nieeksperckim charakterze na obszarach 

Krymu i obw. donieckiego oraz ługańskiego. W przyszłości niezbędnym wydaje się wykonanie 

szeregu ekspedycji na te obszary, aby objąć badaniem lokalne wspólnoty, w tym przedstawicieli 

mniejszości narodowych i grup społecznych takich jak besarabscy Bułgarzy i Mołdawianie, 

Tatarzy Krymscy czy wieloetniczni mieszkańcy donbaskich ośrodków przemysłowych. 

Korzystnym dla procesu poznawczego wydaje się również przeprowadzenie badań ilościowych 

z etnicznymi Ukraińcami zamieszkującymi obszary Ukrainy południowej i wschodniej. 

Badania ukazujące podejście mieszkańców omawianych regionów do zachodzących procesów 

społeczno-politycznych z wyłączeniem pośrednictwa ekspertów powinno wnieść wiele do 

uzyskiwanych wniosków. 
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7-1-86969657/224805.html. 

В Крыму количество украинских классов сократилось в 31 раз за два года, — 

инфографика, https://crimeahrg.org/ru/v-kryimu-kolichestvo-ukrainskih-klassov-sokratilos-

v-31-raz-za-dva-goda-infografika/. 

В окупованому Криму на 97% скоротилася кількість учнів, які навчаються українською 

мовою, https://language-policy.info/2018/03/v-okupovanomu-krymu-na-97-skorotylasya-

kilkist-uchniv-yaki-navchayutsya-ukrajinskoyu-movoyu/. 

В окупованому «виші» остаточно скасували українську, https://language-

policy.info/2020/03/v-okupovanomu-vyshi-ostatochno-skasuvaly-ukrajinsku/.  

Второй фронт. Кто и как хотел отрезать Бессарабию от Украины, 

https://ru.espreso.tv/article/2016/06/22/vtoroy_front_kto_y_kak_khotel_otrezat_bessarabyyu_

ot_ukrayny. 
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В Україну заборонили ввозити 25 виданих у РФ книг, 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/477137.html. 

Деловые итоги дня: Коломойский спасает "Аэросвит" от сына Януковича?, 

https://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-kolomojskij-spasaet-aerosvit-ot-syna-janukov-

194294/?fbclid=IwAR2fDxt3dfQT9CoO0i9LZ4c3xsZEH_JSyJeAaCp0dMVNFFYT9SIAgC

KkY5E. 

Dемографія, економіка, електоральна географія України, https://datatowel.in.ua/pop-

composition/ethnic-cities. 

День захисника України має відзначатися 14 жовтня, - Інститут національної 

пам’яті, 

https://zaxid.net/den_zahisnika_ukrayini_maye_vidznachatisya_14_zhovtnya__institut_natsio

nalnoyi_pamyati_n1325302. 

Дмитрий Фирташ, рейтинг,люди, https://focus.ua/people/265338/. 

Довідка щодо присвоєння почесних найменувань (імен) у Збройних Силах України та 

інших військових формуваннях у 2017-2019 роках [dokument dot. zmiany nazw jednostek 

w SZ Ukrainy w okresie 2017-2019]. 

До дня Захисника Укряіни: жовтень 2018, 

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ko_dnyu_zaschitnika_ukrainy_oktyabr_2018.html. 

Документи щодо депортації з Криму представників Кримськотатарського та інших 

народів у 1944р, https://old.uinp.gov.ua/publication/dokumenti-shchodo-deportatsii-z-krimu-

predstavnikiv-krimskotatarskogo-ta-inshikh-narodiv. 

 

Завершено. Обговорення щодо перейменування вулиці Інститутської на вулицю Героїв 

Небесної Сотні у Печерському районі, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/projects/view.php?P=36. 

Закон України, Про державну службу, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, 

ст.43, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19. 

Закон України, Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних 

творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій, Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2016, № 31, ст.547, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1421-19. 

Закон України, Про забезпечення функціонування української мови як державної, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19. 

Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа 

Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії 

Православній Церкві в Україні, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1422-19. 

Інформація - зброя: кому належать українські ЗМІ, 

http://www.theinsider.ua/infographics/2014/2015_smi/vlasnyky.html. 

Історія успіху "Партії регіонів": від заснування партії Порошенком до втечі 

Януковича, 

https://news.24tv.ua/istoriya_uspihu_partiyi_regioniv_vid_zasnuvannya_partiyi_poroshenko

m_do_vtechi_yanukovicha_n945494. 

Кабінет Міністрів України - Постанова від 5 липня 2006 р. Н.927, Київ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-2006-п#Text. 
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Крым без Украинской церкви. Что будет после томоса?, https://ru.krymr.com/a/video-

chto-budet-posle-tomosa/29648640.html?fbclid=IwAR3S3ESHFTo3xTSPCc5hw6tW-

FJY95eIjr4YhN1xKjM3FyT5RSENM6H2UOI. 

Крымские татары вновь требуют узаконить самозахваты, 

https://www.segodnya.ua/regions/krym/Krymskie-tatary-vnov-trebuyut-uzakonit-

samozahvaty.html. 

Кубаньскі Козаки, а лат вже двісті, https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM. 

Ложкін та Роднянський потрапили до рейтингу найвпливовіших медіа-менеджерів 

СНД, https://www.unian.ua/society/839569-lojkin-ta-rodnyanskiy-potrapili-do-reytingu-

nayvplivovishih-media-menedjeriv-snd.html. 

Митрополит Дабробосанский Хризостом: Константинопольский Патриарх и его Синод 

скроили раскольническо-сектантский макет, названный ими «церковью», 

https://mospat.ru/ru/2019/01/07/news168716. 

Мілітаризація території та свідомості, 

https://voicecrimea.com.ua/main/articles/militarizaciya-teritori%D1%97-ta-svidomosti.html. 

Мілітаризація — загроза для всього Чорноморського регіону, 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/militarizaciya-zagroza-dlya-vsogo-chornomorskogo-r/. 

Міф про 75% української на телебаченні. Все про мовні квоти для ТБ, http://language-

policy.info/2017/06/mif-pro-75-ukrajinskoji-na-telebachenni-vse-pro-movni-kvoty-dlya-tb/. 

Мова ворожнечі в Криму стала для РФ зброєю проти українців – дослідження, 

https://zmina.info/news/mova_vorozhnechi_v_krimu_stala_dljia_rf_zbrojejiu_proti_ukrajinci

v__doslidzhennjia-2/. 

Мовне питання розділило українців навпіл, 

https://www.pravda.com.ua/news/2012/05/25/6965265/. 

Моніторинг стану української мови (ІНФОГРАФІКА), 

http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/33472/Monitoryng_stanu_ukrajinskoji_movy_INF

OGRAFIKA. 

Найбільш дотаційними регіонами України визнано Київ і Донбас, 

https://tsn.ua/groshi/naybilsh-dotaciynimi-regionami-ukrayini-viznano-kiyiv-i-donbas.html. 

На Луганщині батьки учнів україномовної школи оголосили голодування, 

https://zaxid.net/na_luganshhini_batki_uchniv_ukrayinomovnoyi_shkoli_ogolosili_goloduva

nnya_n1123040. 

На Майдані попрощалися з «небесною сотнею» загиблих активістів, 

https://web.archive.org/web/20140228043110/http://nbnews.com.ua/ua/news/113764/. 

На Одещині не захотіли робити болгарську регіональною, 

https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/18/6971054/. 

На Рівненщині після конфлікту парафіяни вигнали з церкви священика УПЦ (МП), 

https://zaxid.net/na_rivnenshhini_pislya_konfliktu_parafiyani_vignali_z_tserkvi_svyashhenik

a_upts_mp_n1479516. 

Незалежна Асоціація Телерадіомовників, http://nam.org.ua/files/user/files/7538_tv-ratings-

july-

2012.pdf?fbclid=IwAR2fDxt3dfQT9CoO0i9LZ4c3xsZEH_JSyJeAaCp0dMVNFFYT9SIAgC

KkY5E. 
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Не менше ніж 200 тисяч росіян переселилося до Криму за останні шість років – 

російська статистика, https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-pereselennia-

rosiian/31036141.html. 

Новая церковь на Украине заявила о признании ее Ватиканом, 

https://ria.ru/20181218/1548167135.html. 

Новинський їздив до Варшави, де переконував не підтримувати автокефалію для 

української церкви, - ЗМІ 

,https://espreso.tv/news/2018/05/06/novynskyy_yizdyv_do_varshavy_de_perekonuvav_ne_pi

dtrymuvaty_avtokefaliyu_dlya_ukrayinskoyi_cerkvy_zmi. 

Патриарх Кирилл: На Украине против церкви восстали силы зла, 

https://www.kp.ru/daily/26918.5/3964743/. 

Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение 

населения по родному языку, Т.Т.1-50. С.-Петербург: 1903-1905, 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?. 

Підручники минулого року друковалися в основному російьскою, 

https://tsn.ua/ukrayina/pidruchniki-minulogo-roku-drukuvalisya-v-osnovnomu-

rosiyskoyu.html. 

Порошенко зарікся святкувати день захисника вітчизни за календарем сусідів, 

https://www.pravda.com.ua/news/2014/08/24/7035657/. 

Портрет электоратов Ющенко и ЯнуковичаТема: Политические предпочтения, 

https://web.archive.org/web/20150403101945/http://www.analitik.org.ua/researches/archives/

3dee44d0/41ecef0cad01e/. 

Праздник русской словесности будет способствовать укреплению международного 

авторитета украинского и российского народов, 

http://www.mfvrs.org/content/prazdnik_russkoi_slovesnosti_budet_sposobstvovat_ukrepleniy

u_mezhdunarodnogo_avtoriteta_ukra. 

Прес-релізи та звіти, Довіра соціальним інституціям Грудень 2016, 

http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=678. 

Прес-релізи та звіти, Довіра соціальним інституціям, Грудень 2018, 

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=817&page=1. 

Прес-релізи та звіти. Оцінка радянського минулого: травень 2020 року, 

http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=950&page=2. 

Прес-релізи та звіти. Ставлення населення України до Росії та населення Росїї до 

України, вересень 2019р, 

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=899&page=4. 

Прихильників РПЦ в Україні за 7 років поменшало майже втричі, 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2379781-prihilnikiv-rpc-v-ukraini-za-7-rokiv-

pomensalo-majze-vtrici.html. 

Програма розвитку російської мови в Севастополі буде виконуватися, UNIAN, 

https://for-ua.com/article/189145. 

Про кількість та склад населення Україниза підсумками Всеукраїнського перепису 

населення 2001 року, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/estimated/  
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Проспект Небесної сотні в Одесі перейменують назад на маршала Жукова, 

https://www.unian.ua/society/deukrajinizaciya-prospekt-nebesnoji-sotni-v-odesi-

pereymenuyut-na-marshala-zhukova-novini-odesi-11184476.html. 

Процеси політизації етнічності в Україні: Загрози та можливості для державної 

політики в умовах зовнішньої агресії, https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-

08/Degterenko-15095.pdf, s. 17. 

Путин на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, 

https://www.youtube.com/watch?v=kqs6U4C3agI&feature=youtu.be. 

Путин о создании Православной церкви Украины: Не нравится московского прихода, 

будет стамбульского прихода, https://gordonua.com/news/society/putin-o-sozdanii-

pravoslavnoy-cerkvi-ukrainy-ne-nravitsya-moskovskogo-prihoda-budet-stambulskogo-

prihoda-596211.html. 

Пять громких заявлений Путина об истории Украины, 

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/11/141110_ru_s_putin_on_history_

ukraine. 

Ой Морозе, Морозенку (Історичні пісні), https://ukrclassic.com.ua/katalog/usna-narodna-

tvorchist-ta-davnya-ukrajinska-literatura/1250-oj-moroze-morozenku-istorichni-pisni. 

Релігійна палітра України, http://tyzhden.ua/Society/107903. 

Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2018 р.), 

https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2018/70440/. 

Религия в Украине: цифры и факты, https://religions.unian.net/state/648249-religiya-v-

ukraine-tsifryi-i-faktyi.html. 

Російські курсанти складали іспит, обстрілюючи Савур-Могилу, - Міноборони, 

https://espreso.tv/news/2014/10/09/rosiyski_kursanty_skladaly_ispyt__obstrilyuyuchy_savur

_mohylu____minoborony. 

Російська мова повертається у школи як друга іноземна, 

https://www.pravda.com.ua/news/2013/06/8/6991802/. 

Россия долгом Тимошенко поставила Украину в тупик, 

https://www.segodnya.ua/politics/Rossiya-dolgom-Timoshenko-postavila-Ukrainu-v-

tupik.html. 

Руский Мир, http://рос-мир.рф/node/705. 

Русские и украинцы - один народ, заявил Путин , 

https://ria.ru/20171214/1510927363.html. 

СБУ зірвала можливе створення "Запорізької народної республіки", 

https://tsn.ua/politika/sbu-zirvala-mozhlive-stvorennya-zaporizkoyi-narodnoyi-respubliki-

552728.html. 

СБУ назвала остаточну кількість жертв Голодомору в Україні, 

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-nazvala-ostatochnu-kilkist-zhertv-golodomoru-v-ukrayini.html. 

Свобода проведет многотысячный митинг в Киеве по случаю дня рождения УПА, 

https://www.segodnya.ua/kiev/kpower/Svoboda-provedet-mnogotysyachnyy-v-Kieve-po-

sluchayu-dnya-rozhdeniya-UPA.html. 
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Скандал у школі. Батьки учнів 3 класу обурилися підручником російської мови, 

https://tsn.ua/video/video-novini/skandal-u-shkoli-batki-uchniv-3-klasu-oburilisya-

pidruchnikom-rosiyskoyi-movi.html. 

Состоялось расширенное заседание Президиума Всеукраинского Координационного 

Совета организаций российских соотечественников, 

http://mfvrs.org/content/sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_prezidiuma_vseukrainskogo_koo

rdinatsionnogo_soveta_organiz. 

Соцмережі як джерело новин уперше обійшли ТБ в Україні – опитування,  

https://www.dw.com/uk/соцмережі-як-джерело-новин-уперше-обійшли-тб-в-україні-

опитування/a-50937524. 

Ставлення наслення України до Росії та населення Росії до України, лютий 2020 Року, 

http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=933&page=1. 

Стартуют патриотические конкурсы Русской общины Крыма (информация о 

конкурсах), 

http://www.mfvrs.org/content/startuyut_patrioticheskie_konkursy_russkoi_obshchiny_kryma

_informatsiya_o_konkursakh. 

Становище української мови в Україні, http://dobrovol.org/files/2019/mova-2019.pdf. 

Становище Україньської мови в Україні в 2011 році, http://www.dobrovol.org/article/213/. 

Табачник пожаловался в Москве на нехватку русских школ, 

https://www.segodnya.ua/politics/Tabachnik-pozhalovalsya-v-Moskve-na-nehvatku-russkih-

shkol-.html. 

Турчинов давав наказ стріляти в Криму, але військові його не послухали, 

https://lb.ua/news/2014/06/27/271213_turchinov_daval_prikaz_strelyat.html. 

 

 

У Донецькій області скорочується кількість українських шкіл, 

https://ukranews.com/ua/news/54513-u-doneckiy-oblasti-skorochuyetsya-kilkist-ukrainskykh-

shkil. 

Указ Президента України №168/2020 Про присвоєння почесних найменувань військовим 

частинам Сухопутних військ Збройних Сил України, 

https://www.president.gov.ua/documents/1682020-33569.  

Українці найбільше довіряють волонтерам, церкві та армії,  

https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/08/150804_dif_sociology_trust_rate_vs. 

Українська мова тримає позиції в освіті й кінопрокаті, 

https://prostirsvobody.org/news/0/491/. 

Українська мова тримає позиції в освіті й кінопрокаті, але втрачає у медіа і рекламі 

(ІНФОГРАФІКА), 

https://texty.org.ua/articles/49503/Ukrajinska_mova_trymaje_pozyciji_v_osviti_j-49503/.  

У Львові відкрили перший в Україні Меморіал Небесної Сотні. Відео, 

http://tvoemisto.tv/news/yak_u_lvovi_vidkryvayut_memorial_nebesnoi_sotni_video_nazhyvo

_102581.html. 

У мовному законі російську зробили в 9 разів крутішою за інші, https://tsn.ua/politika/u-

movnomu-zakoni-rosiysku-zrobili-u-9-raziv-krutishoyu-za-inshi.html. 
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УПЦ (МП) просить парафіян писати скарги Варфоломію проти автокефалії, 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/uoc/70967/. 

Устав о колониях иностранцев в Империи. Свод учреждений и уставов 1857, dostęp do 

wersji elektronicznej - https://geschichte.rusdeutsch.ru/16/28/196.  

У українців дізналися, чому обрали Зеленського, а не Порошенка,  https://ua-

news.liga.net/politics/news/u-lyudey-diznalisya-chomu-obrali-zelenskogo-a-ne-poroshenka. 

Фестивалю «Великое русское слово» принадлежит важная роль в развитии культурно-

гуманитарных связей России и Украины, 

http://www.mfvrs.org/content/festivalyu_«velikoe_russkoe_slovo»_prinadlezhit_vazhnaya_ro

l_v_razvitii_kulturno_gumanitarny. 

Фільм "Черкаси" про останній український корабель у Криму, 

https://www.youtube.com/watch?v=VT7Qqbdg0v0.  

Фрис Зіновий, Україна – не Росія, мова – не «язик», 

https://www.radiosvoboda.org/a/1962166.html. 

Хронологія надання Томосу про автокефалію Православній церкві України,  

http://www.golos.com.ua/article/314091. 

Хто, коли і як загинув у Бабиному Яру. Історична довідка до 75-х роковин злочину, 

Oficjalny portal Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej - 

https://old.uinp.gov.ua/news/khto-koli-i-yak-zaginuv-u-babinomu-yaru-istorichna-dovidka-

do-75-kh-rokovin-zlochinu. 

Частини ЗСУ, НГУ та ДПСУ отримали почесні найменування, 

https://mil.in.ua/uk/news/chastyny-zsu-ngu-ta-dpsu-otrymaly-pochesni-najmenuvannya/. 

Чи допомогла заборона російських книг видавничій справі в Україні, 

https://www.slovoidilo.ua/2018/02/13/infografika/suspilstvo/chy-dopomohla-zaborona-

rosijskyx-knyh-vydavnychij-spravi-ukrayini. 

Чи вдалося Україні за 25 років незалежності вийти з постімперського культурного 

простору, https://voxukraine.org/uk/25-years-of-independence-ua/#image-30529. 

Чисельність населення на 1 грудня 2013 року та середня чисельність за січень-

листопад 2013 року, 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ds/kn/kn_u/kn1213_u.html. 

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 грудня 2017 року та середня чисельність у 

січні-листопаді 2017 року, 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/ds/kn/kn_u/kn1117_u.html. 

Ющенко закликав до примирення ветеранів Червоної Армії і УПА, 

https://zaxid.net/yushhenko_zaklikav_do_primirennya_veteraniv_chervonoyi_armiyi_i_upa_

n1102086. 

Ющенко: голодомор в Украине 1932-33 годов – геноцид и одна из наибольших 

гуманитарных катастроф в мире, https://interfax.com.ua/news/general/1234.html. 

Ющенко: Правда про Голодомор має дійти до серця кожної людини, 

https://www.radiosvoboda.org/a/1889977.html. 

Як історичне минуле стає ідеологічним теперішнім?, 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc5xkRYqljs. 
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Які українські канали найбільше використовують російську мову , 

https://24tv.ua/tsifra_n632414. 

Якушев: за спиной патриарха Варфоломея стоят враждебные России силы, 

https://ria.ru/20181012/1530569963.html. 

Янукович говорит, что не тратил время зря и укреплял демократию, 

https://www.segodnya.ua/politics/YAnukovich-govorit-chto-ne-tratil-vremya-zrya-i-

ukreplyal-demokratiyu.html. 

10 слів незалежної України - від Забужко, Грицака та Прохаська, 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-45269884. 

19 травня в Україні День пам'яті жертв політичних репресій, https://uinp.gov.ua/pres-

centr/novyny/19-travnya-v-ukrayini-den-pamyati-zhertv-politychnyh-represiy. 

20 років референдуму на підтвердження Акту незалежності. Підсумки, Історична 

Правда, https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/12/1/63565/. 
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