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Piotr BajorCzy to była (r)ewolucja?Rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu Związku Radzieckiego
Powstanie niepodległego państwa ukraińskiego w 1991 r. miało olbrzymie znaczenie dla sytuacji geopolitycznej zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. Posiadanie przez Ukrainę broni atomowej budziło bowiem na świecie duże obawy o przyszłość procesu nieproliferacji broni atomowej i stabilność bezpieczeństwa międzynarodowego. Również wyznaczniki związane z potencjałem militarnym, terytorialnym, demograficznym i gospodarczym stawiały Ukrainę wśród najważniejszych państw wpływających na kształtowanie się nowego systemu stosunków międzynarodowych po zimnej wojnie.Na przestrzeni ostatnich kilku wieków Ukraińcy wielokrotnie podejmowali próby stworzenia niepodległego państwa, które jednak kończyły się niepowodzeniem. Starania wielu pokoleń Ukraińców udało się zrealizować dopiero w 1991 r. Sukces, jakim było uzyskanie niepodległości, warunkowany był wprawdzie także czynnikami wewnętrznymi (zarówno w ZSRR, jak i USRR), ale przede wszystkim korzystnymi okolicznościami międzynarodowymi.Jeśli chodzi o czynniki międzynarodowe, to najważniejszymi z nich była tzw. Jesień Ludów w Europie z przełomu lat 1989 i 1990 i w konsekwencji rozpad imperium zewnętrznego ZSRR. Z kolei czynniki wewnętrzne to przede wszystkim kryzys systemu społeczno-politycznego Związku Radzieckiego, zastój gospodarczy oraz rozbudzone ruchy narodowo-demo- kratyczne w poszczególnych państwach członkowskich. Niezwykle istotne znaczenie w procesie upadku ZSRR miała również postawa partyjnej nomenklatury, która w jego rozpadzie upatrywała szansę na zrzucenie 
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dyktatu Moskwy i jednoczesne zachowanie władzy w nowo powstałych państwach1.

1 Л. Гайдуков, В. Кремень, Украина в мЬкнароднних в1дносинах кшця XX ст., [w:] М1жнародн1 в1дносини та зовшшня поттика (1980-2000 роки). ГПдручник, ред. Л. Гайдуков, Ки1в 2001, s. 552.2 В. Krawczenko, Ukraine from Empire to Statehood, [w:] New States, New Politics. Buil
ding the Post-Soviet Nations, edsl. Bremmer, R. Taras, Cambridge 1997, s. 235.3 Wykład wygłoszony przez Łytwyna w Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy w Kijowie 14 lutego 2007 r. zob. В. Литвин, Реалп постновгг- Hoi доби та нов) виклики для Украши (Институт ГПдвищення Квал)ф)кацГ) Кер>вних Кадр>в, Нацюнальна Академия Державного Управлшня При Президентов) УкраТни). Zob. także Г. Касьянов, УкраИна 1991-2007. нариси новипныл icmopif, Ки1'в 2008, s. 13.4 Р. Пихоя, А. Соколов, История современной России. Кризис коммунистической 
власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х -1991 гг., Москва 2008, s. 163-211.

Biorąc pod uwagę powyższe procesy, część badaczy stwierdza, że Ukraina nie miała znaczącego udziału w procesie rozpadu ZSRR. Bohdan Krawczenko twierdzi wręcz, że ukraińska niepodległość nie tyle została wywalczona, co „zapisana" w ówczesnej sytuacji międzynarodowej2. Takie stanowisko uzasadnione jest tylko częściowo. Ukraina była państwem, w którym ruch dysydencki był silnie zwalczany i jego aktywność wzrosła dopiero pod koniec okresu pierie- strojki. Nie należy jednak zapominać, że w kluczowym momencie to właśnie władze Ukrainy na czele z prezydentem Leonidem Krawczukiem odegrały decydującą rolę w procesie rozpadu ZSRR. Oddzielną kwestią pozostaje fakt, że Krawczuk był prominentnym politykiem komunistycznym, który podobnie jak wielu innych działaczy partyjnych w niepodległości widział szansę na niezależność polityczną i sprawowanie władzy w niepodległym państwie. Taka postawa komunistycznego establishmentu wydaje się potwierdzać twierdzenie ukraińskiego badacza Wołodymyra Łytwyna (obecnie bardziej znanego jako polityk), że proces rozpadu ZSRR to w pewnym sensie „rewolucja antykomunistyczna przeprowadzona rękami samych komunistów"3.
Proces pieńestrojki i ruch dysydencki na Ukrainie

W marcu 1985 r. nowym sekretarzem generalnym KPZR został Michaił Gorbaczow. Polityk ten dostrzegał konieczność przeprowadzenia zmian i ogłosił program reform polityczno-gospodarczych, które przeszły do historii pod określeniem przebudowy (pieriestrojki). Wraz z przyspieszeniem (isko- 
rienie) i jawnością (głasnost') pieriestrojka miała na celu reformę i wzmocnienie państwa4. Paradoksalnie jednak, wbrew intencjom Gorbaczowa, przy 
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splocie kilku okoliczności polityka ta doprowadziła do upadku Związku Radzieckiego.Proces pieriestrojki umownie podzielić można na dwa etapy. Pierwszy trwał od kwietnia 1985 do połowy 1988 r. i w tym czasie inicjatywa należała do władz centralnych, które próbowały kierować reformami i narzucać własne idee i koncepcje. W drugim okresie, trwającym od lipca 1988 do grudnia 1991 r., nastąpiła zmiana układu sił. Władza centralna znacznie utraciła inicjatywę i wpływ na proces przebudowy oraz rozwój sytuacji społeczno-politycznej w poszczególnych republikach, co w konsekwencji doprowadziło do rozpadu państwa5.

5 А. Кудряченко, Г. Калачева, А. Костиря, Политична ¡стор!я УкраИни 
XX сто/иття. тдручник для студ. вищ. навч. заклад1в, Khïb 2006, s. 365-368. Por. 
УкраИна. утвердження незалежно! держави (1991-2001), ред. В. Литвин, Khïb 2001, s. 129-133.
6 Украина. Политична ¡стор1я. XX- початок XXI ст., ред. В. Литвин [étal.], Khïb 2007, s. 919; Г. Касьянов, ор. cit., s. 12.7 А. Кудряченко, Г. Кал1н1чева, А. Костиря, ор. cit., s. 369-370.

W Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej proces wdrażania pieriestrojki przebiegał wyjątkowo opornie. Związane to było z silną pozycją konserwatywnego Wołodymyra Szczerbyckiego, który rządził od 1972 r. Ukraina na tle innych republik początkowo nie wprowadzała żadnych zmian i często określana była jako „skansen zastoju". Z potrzeby przeprowadzenia reform zdawała sobie sprawę nawet część nomenklatury partyjnej. Dlatego też półtora roku od wprowadzenia pieriestrojki, 14 października 1986 r., na posiedzeniu Biura Politycznego KPU przywódcy partyjni zaznaczyli opóźnienie Ukrainy na tle innych republik i podkreślili potrzebę przyspieszenia wprowadzanych zmian6.Olbrzymie znaczenie dla sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie oraz w całym ZSRR miał wybuch w elektrowni w Czarnobylu, do którego doszło 26 kwietnia 1986 r. Katastrofa ta miała ogromne skutki gospodarcze, ekologiczne i zdrowotne. Pośrednio jednak doprowadziła do ożywienia życia społeczno- -politycznego w państwie. Spontanicznie bowiem powstawały stowarzyszenia i organizacje, które początkowo wysuwały jedynie żądania ekologiczne i społeczne. Z czasem jednak poszerzały one swoje programy i zaczęły przedstawiać również hasła natury politycznej. Nieskrępowane działanie tych organizacji uznać można za zalążek pluralizmu politycznego w państwie7.Do powstania ruchów stricte politycznych posiadających konkretne programy w tym zakresie doszło jednak kilka lat później i proces ten zdecydowanie przyspieszył w 1989 r. Pierwsze ugrupowania polityczne powstawały jako alternatywa i opozycja wobec partii komunistycznej. Ta, zgodnie z konstytucją USRR przyjętą w 1977 r., w dalszym ciągu posiadała polityczny monopol w państwie. Za pierwszą nową partię powstałą na Ukrainie można uznać niewielką Ukraińską Partię Narodową, stworzoną w październiku 1989 r. Pierwszym 
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oficjalnie zarejestrowanym ugrupowaniem była natomiast Ukraińska Partia Republikańska, która powstała w kwietniu 1990 r. z przekształcenia Ukraińskiego Związku Helsińskiego8.

8 Г. Касьянов, op. cit., s. 13.’ Ю. Алексеев, С. Кульчицький, А. Слюсаренко, УкраГна на злам1 ¡сторичних епох 
(Державотворчий процес 1985-1999 рр.), Ки’1в 2000, s. 44-45; D.R. Marples, The Collapse 
of the Soviet Union. 1985-1991, Harlow 2004, s. 58; В. Баран, В. Даниленко, Укра1на 
вумовах системно!кризи (1946-1980-i рр.), КиТв 1999, s. 272, Украина кр1зь eixu, 1.13.10 Ю. Алексеев, С. Кульчицький, А. Слюсаренко, op. cit., s. 46-47; Г. Касьянов, 
op. cit., s. 13-14.

W tym kontekście należy również wspomnieć o roli, jaką w pobudzaniu świadomości społeczno-politycznej obywateli odegrał Ukraiński Ruch na rzecz Przebudowy. Był to najbardziej masowy ruch społeczny istniejący w ramach opozycji komunistycznej i w dużej mierze wzorowany na podobnych ruchach społecznych w Polsce i na Litwie. Rozmowy w sprawie tej inicjatywy prowadziło wiele organizacji i grup nieformalnych. Na przykład we Lwowie podejmowano próby stworzenia Demokratycznego Frontu, a w Kijowie Ludowego Związku Sprzyjania Przebudowie. Ostatecznie ten ruch narodowo-wyzwoleńczy został stworzony przez kijowską inteligencję i nazwano go Ludowym Ruchem na rzecz Przebudowy. W lutym 1989 r. w „Gazecie Literatury" opublikowany został program ruchu, który można określić jako bardzo zachowawczy i kompromisowy w porównaniu z hasłami wysuwanymi przez opozycjonistów państw bałtyckich czy Polski. Zawierał np. stwierdzenia o kierowniczej roli partii komunistycznej, nie wysuwał żądań przekształcenia ZSRS w konfederację, stworzenia własnej waluty czy też wojskowych jednostek. Jednak nawet mimo tak zachowawczej postawy aktywność Ruchu była atakowana i szkalowana przez komunistów. 2 marca 1989 r. na spotkaniu w Żółtych Wodach Szczerbyćkyj ostro skrytykował tę organizację i powiedział, że jej działalność negatywnie wpływa na proces przebudowy państwa9.W kolejnych tygodniach aktywność społeczna Ukraińców zaczęła wzrastać i w wielu regionach tworzono struktury tej organizacji. 8 września 1989 r. odbył się zjazd założycielski Ludowego Ruchu Ukrainy na rzecz Przebudowy. Znaczące było, że większość osób biorących udział w zjeździe pochodziła z zachodniej i centralnej Ukrainy, a przedstawiciele wschodnich regionów praktycznie nie byli reprezentowani. Przewodniczącym Ruchu został Iwan Dracz, a szefem Rady Przedstawicieli Wołodymyr Jaworiwśkyj. W przyjętym programie mowa była o kulturalnym, politycznym i gospodarczym odrodzeniu Ukrainy. Celem działalności Ruchu miała być budowa demokratycznego państwa, a także urzeczywistnienie idei władzy narodu, jego odrodzenie i dobrobyt. Program nie zawierał jednak celu niezwłocznego uzyskania niepodległości, co w istocie czyniło go zbieżnym ze stanowiskiem tych przedstawicieli partii komunistycznej, którzy opowiadali się za reformami10.
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Pomiędzy przywódcami Ruchu od pierwszych dni pojawiały się znaczące różnice dotyczące kwestii statusu państwowego Ukrainy. Do nieporozumień dochodziło przede wszystkim pomiędzy członkami Ukraińskiego Związku Helsińskiego - Łewko Łukianenką, Mychajło Horyniem, Wiaczesławem Czornowi- łem - a bardziej umiarkowanym skrzydłem tzw. „szestydesatników" - Iwanem Draczem, Iwanem Dziubą, Dmytrem Pawłyczką. Pierwsza grupa opowiadała się za niepodległością Ukrainy, druga natomiast zadowalała się otrzymaniem realnej suwerenności republiki w ramach ZSRR. W związku z tym w uchwalonym programie zdecydowano się na przyjęcie wariantu kompromisowego. Wyrażono żądanie utworzenia suwerennego państwa ukraińskiego, które będzie budować swoje stosunki z innymi republikami ZSRR na podstawie nowego traktatu związkowego11.

11 Ibidem.12 D.R. Marples, op. cit., s. 58-59; Ю. Алексеев, С. Кульчицький, А. Слюсаренко, 
op. cit., s. 47; В. Баран, В. Даниленко, ор. cit., s. 272.13 А. Слюсаренко, В. Гусев, В. Литвун [et al.], Нов1тня icmopix Укрсини (1900- 
-2000). Шдручник, Khìb 2002, s. 556.

Oprócz wysuwania haseł programowych działacze starali się również aktywizować ukraińskie społeczeństwo. Na przykład z inicjatywy Ruchu 22 stycznia 1990 r. z okazji rocznicy połączenia Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnio- ukraińskiej Republiki Ludowej w 1919 r. sformowany został tzw. żywy łańcuch. Na trasie od Iwano-Frankiwska do Kijowa zgromadziło się ponad milion ludzi, którzy manifestowali konieczność wprowadzania zmian i zarazem jedność narodową. W szeregi opozycji zaczęło wstępować coraz więcej obywateli, z których spora część była również członkami Komunistycznej Partii Ukrainy. W tym samym czasie spadała liczba jej członków. W okresie rządów niepopularnego Stanisława Hurenki z partii odeszło 220 tysięcy ludzi, a bierność i apatia wśród pozostałych była zjawiskiem powszechnym12.30 marca 1990 r. przeprowadzone zostały wybory do Rady Najwyższej USRR oraz lokalnych rad deputowanych ludowych. W celu wspólnego startu siły narodowo-demokratyczne w listopadzie 1989 r. stworzyły Blok Demokratyczny. W jego skład weszły 43 organizacje i grupy, m.in. właśnie Ludowy Ruch Ukrainy, Zieloni, Memoriał, Ukraiński Związek Helsiński. W manifeście wyborczym Bloku wysuwano żądania uzyskania realnej suwerenności politycznej i gospodarczej, stworzenia systemu wielopartyjnego, przygotowania nowej konstytucji, rzeczywistej wolności i swobody wyznania, stworzenia niezbędnych warunków dla odrodzenia narodu ukraińskiego oraz mniejszości narodowych13.Wybory potwierdziły, że cały czas duże wpływy posiada partyjna nomenklatura, która w dalszym ciągu kontrolowała sytuację w państwie. Komuniści zwyciężyli w większości regionów i uzyskali 75% miejsc w parlamencie. Blok 
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Demokratyczny otrzymał 25% głosów, co przekładało się na 108 deputowanych. Zwycięstwo odniósł jedynie w regionach zachodnich: obwodzie lwowskim, iwano-frankiwskim i tarnopolskim. Opozycjoniści stworzyli w parlamencie własny blok pod nazwą Rada Ludowa, w skład której ostatecznie weszło 125 deputowanych. Jego przywódcy postulowali, by opozycja posiadała swojego przedstawiciela we władzach parlamentu i na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady proponowano Ihora Juchnowśkiego. Komuniści jednak się na to nie zgodzili. Przewodniczącym parlamentu 4 czerwca 1990 r. wybrany został pierwszy sekretarz KC KPU Wołodymyr Iwaszko, a funkcję jego zastępcy pełnili Iwan Pluszcz oraz Wołodymyr Hryniow14.

14 Ibidem, s. 556-557; T. Kuzio, A. Wilson, Ukraine. Perestroika to Independence, foreword N. Stone, Edmonton-Toronto 1994, s. 129.15 Stenogram posiedzenia: Заседания Ш1стдесят сьоме, Сесшний зал Верховно! Ради Укра!нсько! PCP. 16 липня 1990 року. 10 година ранку, Головуе Перший заступник Голови Верховно!' Ради Укра!нсько! PCP депутат Плющ I.C., [on-line:] http://www. rada.gov.ua/zakon/skll/BULll/160790_67.htm, odczyt: 13 VI 2011; УкраИна. политична 
icmopin..., s. 930; Г. Касьянов, ор. cit., s. 17-18; T. Kuzio, A. Wilson, op. cit., s. 131.
16 Декларац/я про державний суверенитет Украти, прийнята Верховною Радою 
УкраИнсько1 PCP 16 липня 1990 р., [w:] Ю. Алексеев, С. Кульчицький, А. Слюса- ренко, ор. cit, s. 181-186; Г. Касьянов, ор. cit., s. 18-19.

W pierwszej połowie 1990 r. republiki nadbałtyckie ogłosiły deklaracje niepodległości, natomiast Azerbejdżan, Gruzja, Rosja, Uzbekistan oraz Mołdawia przyjęły deklaracje suwerenności. Rozmowy w sprawie przyjęcia tego dokumentu na Ukrainie rozpoczęły się dopiero 28 czerwca 1990 r. Część deputowanych proponowała wówczas, by za przykładem republik nadbałtyckich zdecydować się na przyjęcie aktu niepodległości, jednak jego przegłosowanie było wówczas nierealne. Już debata w sprawie deklaracji suwerenności wyzwoliła olbrzymie emocje, a podczas dyskusji zgłoszono pięć wersji tego dokumentu. Ostatecznie Deklaracja suwerenności Ukrainy przyjęta została 16 lipca 1990 r. i poparło ją 355 deputowanych (przy czterech głosach przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się]15.W dokumencie tym stwierdzono, że jedynym źródłem władzy w państwie jest naród, do którego zostali zaliczeni obywatele republiki wszystkich narodowości. Zaznaczono, że Ukraina sprawuje zwierzchność nad własnym terytorium, a ukraińskie granice są nienaruszalne i nie mogą być zmienione bez woli i zgody władz Ukrainy. Wprowadzono obywatelstwo USRR, które jednak nie wykluczało posiadania obywatelstwa ZSRR, ponieważ każdy obywatel miał prawo do jego zachowania. Ukraina zadeklarowała również zamiar stworzenia własnej armii oraz waluty, a także systemu bankowo-finansowego, podatkowego i celnego. Wysunięto również roszczenia do części majątku ZSRR oraz zadeklarowano nadrzędność konstytucji i ustaw USRR na ukraińskim terytorium16.
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Powyższe procesy uświadomiły władzom ZSRR nieuchronność wprowadzenia gruntownych zmian ustrojowo-instytucjonalnych w państwie. W1990 r. trwała więc dyskusja dotycząca wynegocjowania i podpisania nowego traktatu związkowego reformującego ZSRR. Należy dodać, że w lipcu 1990 r. doszło na Ukrainie do istotnych zmian we władzach państwowych. Iwaszko opuścił Kijów i wyjechał do Moskwy, a zajmowane przez niego funkcje szefa Komitetu Centralnego KPU i przewodniczącego parlamentu zostały rozdzielone. Na czele partii komunistycznej 22 czerwca 1990 r. stanął Hurenko. Bardzo ważne stanowisko przewodniczącego Rady Najwyższej 23 lipca 1990 r. objął natomiast dotychczasowy szef wydziału ideologicznego partii Krawczuk. Polityk ten w późniejszym okresie odegrał znaczącą rolę w dezintegracji i ostatecznym upadku Związku Radzieckiego17.

17 T. Kuzio, A. Wilson, op. cit, s. 153.18 D. R. Marples, op. cit, s. 72-73; Г. Касьянов, op. cit, s. 26-27; T. A. Olszański, Trud 
niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Kraków 2003, s. 31.

16 stycznia 1991 r. Rada Najwyższa ZSRR podjęła decyzję o przeprowadzeniu 17 marca 1991 r. referendum w sprawie przebudowy Związku Radzieckiego. W ogólnozwiązkowym głosowaniu obywatele mieli odpowiedzieć na pytanie: Czy uważasz za niezbędne zachowanie odnowionej federacji równoprawnych, suwerennych republik, w której zagwarantowane będą prawa i wolności obywateli wszystkich narodowości? Na Ukrainie dodano kolejne dwa pytania. Pierwsze z nich, wniesione przez deputowanego Łukianenkę, brzmia- ło: Czy jesteś za zachowaniem USRR w składzie ZSRR na podstawie Deklaracji suwerenności? W obwodach lwowskim, iwano-frankiwskim i tarnopolskim na podstawie decyzji rad obwodowych dodano również trzecie pytanie: Czy opowiadasz się za całkowitą niezależnością Ukrainy? Należy zwrócić uwagę na dwuznaczność dwóch pierwszych pytań. Głosowanie przeciwko nie oznaczało bowiem sprzeciwu wobec samego istnienia ZSRR i było poparciem istniejącego 
status quo. Formalnie więc obywatele mieli jedynie możliwość poparcia reform lub opowiedzenia się za zachowaniem dotychczasowych zasad funkcjonowania ZSRR18.W referendum na Ukrainie frekwencja wyniosła 83% (w ogólnozwiązkowym ponad 80%). Na pierwsze z postawionych pytań pozytywnie odpowiedziało 70,2% obywateli. Drugie natomiast poparło 80,2% osób. Takie wyniki oznaczały, że społeczeństwo ukraińskie akceptowało udział Ukrainy w ramach ZSRR, choć jednocześnie opowiadało się za rozszerzeniem swobód i niezależności republiki. W zachodnich obwodach na trzecie z postawionych pytań 88% głosujących odpowiedziało, opowiadając się za niepodległością. Wyniki te 
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należy uznać za potwierdzenie większej świadomości politycznej zamieszkującej te tereny ludności związanej z silnymi tradycjami państwowotwórczymi tego regionu19.

19 Украина.утвердження..., s. 163; Ю. Мицик, О. Бажан, В. Власов, Icmopin Укроти. 
Навчальний поабник, КиТв 2008, s. 543-544; Т. A. Olszański, ор. cit., s. 31-32.20 D. R. Marples, ор. cit., s. 75; Т. A. Olszański, ор. cit., s. 32.
21 Украина. утвердження...,5.161-162.
22 Ibidem, s. 163; Ю. Мицик, О. Бажан, В. Власов, ор. cit., s. 544.

Wyniki referendum Gorbaczow uznał za sukces, ponieważ stanowiły dla niego legitymizację dalszych rozmów na temat przebudowy ZSRR. Krawczuk z kolei uzyskał silny argument, by w dalszych rozmowach forsować rezygnację z idei federacji i powołania nowego związku na zasadzie konfederacji20.Projekt nowego traktatu związkowego Gorbaczow rozesłał do republik związkowych jeszcze w listopadzie 1990 r. Dokument ten określał każdą republikę jako suwerenne państwo, które posiada pełnię władzy na swoim terytorium. W istocie jednak centrum zachowywało pełnię władzy w zakresie obrony suwerenności i integralności terytorialnej ZSRR. Co więcej, zdecydowana większość propozycji była sprzeczna z zapisami przyjętej pół roku wcześniej Deklaracji suwerenności Ukrainy, przede wszystkim w zakresie artykułów dotyczących polityki międzynarodowej i gospodarczej. W tych propozycjach mowa też była o nadrzędności ustaw związkowych nad republikańskimi21.Z inicjatywy Gorbaczowa 23 kwietnia 1991 r. w Nowo-Ogariewie odbyły się rozmowy szefów dziewięciu republik (Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenii, Kirgizji, Tadżykistanu i Azerbejdżanu) dotyczące istoty nowego traktatu związkowego, którego podpisanie planowano na wrze- sień-październik 1991 r. Przywódcy podpisali wówczas wspólne oświadczenie o niezwłocznych działaniach skierowanych na przywrócenie stabilizacji i przełamanie kryzysu w państwie. Za konieczne uznano przywrócenie porządku konstytucyjnego i przestrzeganie ustaw związkowych. Podkreślono również pilną potrzebę wynegocjowania nowego traktatu związkowego22.Kwestia tego dokumentu wielokrotnie omawiana była na posiedzeniu ukraińskiego parlamentu. W Radzie Najwyższej można mówić o istnieniu trzech grup deputowanych posiadających odmienne podejście do tej sprawy. Pierwsza bez żadnych zastrzeżeń wyrażała całkowite poparcie dla zaproponowanego tekstu traktatu. Druga kategorycznie przeciwstawiała się wejściu Ukrainy do odnowionego państwa związkowego. Trzecią, w skład której wchodził Krawczuk, można uznać za grupę kompromisową. Postulowała ona przyjęcie takich rozwiązań, które najpełniej uwzględniałyby interesy republik związkowych przy zachowaniu istnienia władz centralnych w Moskwie. Podczas rozmów Krawczuk starał się jednak nie składać otwartych deklaracji i w zasadzie stanowisko Ukrainy w znacznym stopniu hamowało rozmowy na ten temat. Przed jednym z kolej
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nych spotkań w tej sprawie, zaplanowanym w Nowo-Ogariewie na 3 czerwca 1991 r., stanowisko Ukrainy Gorbaczow określił wręcz jako takie, z którego powinni być zadowoleni przeciwnicy podpisania nowej umowy związkowej23.

23 Укра!на..по.ттична icmopin..., s. 932-935.
24 Постанова Верховно! Ради УкраТнсько! РСР Про проект Договору про Союз Суверенних 
Держав, представлений Президентом СРСР, „Голос УкраГни", 1991, 29 VI; Т. A. Olszański, op. cit., s. 33; А. Бутейко, Зовнйиня политика УкраИни в 1991-1997роках, тдсумки та 
перспективи, [w:] Геопол1тичнемайбутнеУкраИни, ред. Б. Гуменюк, КиУв 1998, s. 23.25 A. Khnazov, After the USSR. Ethnicity, Nationalism, and Politics in the Commonwealth of 
Independent States, Madison, Wis.-London 1995, s. 43.26 Remarks to the Supreme Soviet of the Republic of the Ukraine in Kiev, Soviet Union, [on- -line:] http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=19864&st=&stl, odczyt: 13 VI 

Stanowisko Ukrainy wobec przebudowy ZSRR było jednym z kluczowych czynników powodzenia tego procesu. Zdając sobie z tego sprawę, władze Ukrainy zwlekały ze składaniem konkretnych zobowiązań, czekając najprawdopodobniej na dalszy rozwój wydarzeń. Dlatego też 27 czerwca 1991 r. Rada Najwyższa Ukrainy zdecydowała o odroczeniu do września debaty nad traktatem związkowym. W tym czasie stałe komisje parlamentarne (do 1 września 1991 r.) miały rozpatrzeć zgodność propozycji traktatu z zapisami Deklaracji suwerenności Ukrainy i ustawy o gospodarczej niezależności. Rząd oraz Akademia Nauk USRR zobowiązane zostały do przygotowania wyliczeń ekonomicznych i wniosków prawnych dotyczących wejścia Ukrainy do nowego państwa związkowego. Z kolei powołana przez Prezydium Rady Najwyższej USRR specjalna grupa robocza do 15 września 1991 r. miała przedstawić własne uwagi i rekomendacje dotyczące tego projektu24.Należy podkreślić, że wówczas zarówno na Ukrainie, jak i w całym państwie radzieckim pogarszała się sytuacja gospodarcza. W społeczeństwie ukraińskim powstało podsycane przez wypowiedzi polityków wrażenie, że jest to konsekwencja funkcjonowania w państwie związkowym, a brak żywności wynika z jej eksportu do Rosji i pozostałych republik. Dlatego też wśród Ukraińców zaczął narastać sprzeciw wobec nowego traktatu i dalszych negocjacji w tym zakresie. Wskazywano, że ówcześnie żadne reformy nie przyniosą pożądanego rezultatu i tylko niepodległość będzie najlepszym rozwiązaniem dla państwa ukraińskiego25.W tej bardzo napiętej sytuacji 1 sierpnia 1991 r. z wizytą w Kijowie przebywał prezydent USA George Bush. W wystąpieniu wyraził on poparcie dla działań Gorbaczowa i zachowania istnienia ZSRR. Stwierdził, że wolność nie oznacza tego samego co niepodległość. Dodał, że Stany Zjednoczone nie będą wspomagać tych, którzy dążą do niepodległości, ponieważ jej konsekwencją może być zastąpienie tyranii lokalnym despotyzmem. Podkreślił, że USA nie zamierzają popierać osób promujących samobójczy nacjonalizm oparty na nienawiści etnicznej26.

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=19864&st=&stl
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Stanowisko Busha na Ukrainie przyjęte zostało ze sporym rozczarowaniem, ponieważ w Kijowie liczono na poparcie ukraińskich działań. W ówczesnej sytuacji decyzja prezydenta USA wydaje się jednak całkiem zrozumiała. Chaos, dezintegracja, a nawet rozpad państwa radzieckiego nie były na rękę Stanom Zjednoczonym. Tym bardziej że na terytorium czterech republik znajdowała się broń atomowa. Z punktu widzenia interesów USA najkorzystniejszym rozwiązaniem nie był rozpad, ale właśnie dalsze istnienie osłabionego Związku Radzieckiego ze stabilnymi i przewidywalnymi władzami centralnymi.

Pucz Janajewa i powstanie niepodległej Ukrainy
Olbrzymie znaczenie dla dalszego przebiegu wydarzeń w ZSRR miał tzw. pucz Janajewa, do którego doszło 19-21 sierpnia 1991 r. Konserwatywni działacze komunistyczni zdecydowali się na przeprowadzenie zamachu stanu, by zachować status quo i nie dopuścić do podpisania nowego traktatu27.

2011; G. Bush, B. Scowcroft, Świat przekształcony, tłum. J. J. Górski, Warszawa 2000, s. 528-529.27 Μ. Горбачев, Августовский путч. Причины и следствия, Москва 1991, s. 19-24. Szerzej na ten temat zob. Путч. Хроника тревожных дней, предисл. А. Виноградов, Г. Павловский, Москва 1991; Μ. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Warszawa-Kraków 1994, s. 380-386.
28 Украина, утвердження..., s. 164; D. R. Marples, op. cit., s. 82-90; К. Калачян, Распад 
СССР с точки зрения международного права, „Российский ежегодник международного права" 2003, s. 390; Т. Krząstek, Ukraina, Warszawa 2002, s. 228.

19 sierpnia 1991 r. do Kijowa z tajną misją przyjechał gen. Walentin Warennikow. Wcześniej pełnił on funkcję dowódcy Przykarpackiego Okręgu Wojskowego we Lwowie i w związku z tym bardzo dobrze znał dowódców pozostałych okręgów wojskowych na Ukrainie. Celem jego misji było zapewnienie wsparcia puczu ze strony sił Armii Radzieckiej rozlokowanych na Ukrainie. Warennikow nie zdołał jednak przekonać dowódców i po rozpoczęciu puczu jednostki stacjonujące na Ukrainie zachowały się pasywnie. Pucz został udaremniony, a jego porażka była początkiem nieodwracalnego procesu ogłaszania niepodległości przez poszczególne republiki i w dużej mierze doprowadziła do upadku państwa radzieckiego28.W trakcie puczu Krawczuk zajął pozycję wyczekującą i dalsze decyzje uzależniał od rozwoju sytuacji w Moskwie. Nie zgodził się na wprowadzenie stanu wyjątkowego na Ukrainie, zezwolił na demonstracje jego przeciwników i przygotowanie do strajku powszechnego. 20 sierpnia 1991 r. Prezydium Rady Najwyższej USRR wydało oświadczenie w sprawie trwających w Moskwie wyda- 
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rżeń. Stwierdzono w nim, że na Ukrainie obowiązuje jedynie konstytucja ZSRR i USRR, ustawy i uchwały przyjęte zgodnie z nimi, a wykonują je legalnie wybrane organy władzy państwowej. Zapis ten oznaczał wprost, że na Ukrainie nie obowiązują decyzje Głównego Komitetu Stanu Wyjątkowego. W oświadczeniu wezwano naród ukraiński do zachowania spokoju i powstrzymania się od działań, które mogłyby doprowadzić do zaostrzenia sytuacji społeczno-politycznej i destabilizacji państwa. Warto odnotować, że w treści tego dokumentu nie znalazła się krytyka działań puczystów. Sam Krawczuk zdecydował się na potępienie puczu dopiero po jego załamaniu się29.

29 Постанова Верховно! Ради Украшсько'! PCP Про Заяву Президн Верховно! Ради Украшсько! PCP, [on-line:] http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1420-12, odczyt: 13 VI 2011; Полтична icmopin Украши, ред. В. Тан цюpa, Khïb 2002, s. 425-427.
30 Постанова Верховно! Ради Укра'1нсько'1 PCP Про проголошення незалежност! УкраИни, „Голос Украши", 1991,27 VIII; УкраИна.утвердження..., s. 165-166.

Jeszcze w jego trakcie 20 sierpnia 1991 r. Estonia zdecydowała o wyjściu z ZSRR ze skutkiem natychmiastowym. Dzień później identyczną decyzję ogłosiła Łotwa. Również w przypadku Ukrainy porażka puczu miała bezpośredni wpływ na podjęcie działań w tym kierunku. Podczas nadzwyczajnej sesji parlamentu 24 sierpnia 1991 r. deputowani zdecydowali się na ogłoszenie Deklaracji niepodległości Ukrainy. Akt ten poparty został przez większość deputowanych - 346. W dokumencie stwierdzono, że ogłoszenie niepodległości jest konsekwencją śmiertelnego niebezpieczeństwa, w którym znalazła się Ukraina w związku z przewrotem państwowym w ZSRR. W deklaracji odwołano się również do zasady samostanowienia narodów oraz do tysiącletnich tradycji państwo- wotwórczych Ukrainy. Zaznaczono, że na „niepodzielnym i nienaruszalnym" ukraińskim terytorium obowiązują wyłącznie konstytucja oraz ustawy Ukrainy. Wprawdzie deklaracja obowiązywała od chwili jej przyjęcia, jednak deputowani zdecydowali o potwierdzeniu w referendum faktu ogłoszenia niepodległości państwa. Głosowanie w tej sprawie wyznaczone zostało na 1 grudnia 1991 r.30Decyzja o przeprowadzeniu referendum wynikała z kilku powodów. Przede wszystkim kilka miesięcy wcześniej również w referendum Ukraińcy opowiedzieli się za zachowaniem ZSRR i udziałem Ukrainy w państwie związkowym. W związku z tym niepodległość musiała zostać potwierdzona przez suwerena, czyli ukraiński naród. Z punktu widzenia taktyki władz Ukrainy istotne było natomiast, że zachowywały one pole manewru i brały udział w kolejnych rozmowach na temat traktatu. Gorbaczow bowiem w dalszym ciągu naciskał w tej sprawie i jesienią 1991 r. cały czas trwały rozmowy na temat przebudowy ZSRR.Ukraina mimo ogłoszenia niepodległości w dalszym ciągu brała udział w rozmowach na temat nowego traktatu. Podobnie jak wcześniej, zajmowała pozycję wyczekującą i hamowała podjęcie konkretnych decyzji do czasu referendum niepodległościowego. Wydaje się bowiem, że ukraińscy komuniści 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1420-12
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wówczas już definitywnie zdecydowali się na niepodległość państwa. Znamienny był tutaj przykład Krawczuka. 4 lipca 1991 r. na Ukrainie wprowadzono urząd prezydenta, którego wybór miał odbyć się wraz z referendum niepodległościowym. Polityk ten liczył więc na objęcie tego urzędu, w związku z czym jesienią 1991 r. prowadził bardzo aktywną kampanię wyborczą. Równocześnie trwała kampania referendalna i paradoksalnie na rzecz niepodległości agitowała ta sama nomenklatura komunistyczna, która pół roku wcześniej w referendum marcowym nawoływała do głosowania za zachowaniem ZSRR. Co oczywiste, o poparcie przez Ukraińców niepodległości apelowała również opozycja demokratyczna. Dzięki tym zabiegom w kolejnych tygodniach poparcie dla tei idei wśród społeczeństwa ukraińskiego rosło. Z poniżej przedstawionych badań przeprowadzonych jesienią 1991 r. przez Instytut Socjologii Akademii Nauk Ukrainy wynika, że w okresie od września do października 1991 r. odsetek osób popierających niepodległość wzrósł o 8%. Co istotne, wzrost ten miał miejsce dzięki zmianie stanowiska dotychczasowych przeciwników niepodległości.
Wykres 1. Stosunek Ukraińców do niepodległości państwa przed zaplanowanym na 1 grudnia 1991 r. referendum (dane w%).

Źródło: Oprać, własne na podstawie: YKpalHCbKuu eu6ip. nojiimuMHi cucmewu..., s. 536.



Czy to była (r)ewolucja? Rola i znaczenie Ukrainy... 157
W trwającej równocześnie kampanii prezydenckiej zdecydowanym liderem był Krawczuk. Środowiska opozycyjne nie uzgodniły jednego kandydata i tym samym pozbawiły się i tak niewielkich wprawdzie szans na wygraną. Krawczuk z kolei prowadził skuteczną kampanię, w trakcie której wykorzystywał możliwości administracyjne wynikające z pełnienia funkcji szefa parlamentu. Sztandarowym hasłem programowym jego kampanii była tzw. „koncepcja 5D" - państwowość [derżawnist'], demokracja [demokratija], duchowość [duchownist'), dostatek [dostatek], zaufanie [dowir‘ja]. Krawczuk skutecznie przejął również od opozycji hasła niepodległościowe, dzięki czemu do końca kampanii udało mu się zachować zdecydowaną przewagę nad konkurentami31.

31 Украшський eu6ip: полйпичш системи...,s. 536; Ю. Мицик, О. Бажан, В. Власов, 
op. cit, s. 545.
32 Поэтична icmopix УкраИни..., s. 428.33 Звернення Верховно! Ради Укра!ни до парламенте i народ1в св1ту, [on-line:] http:// zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1927-12, odczyt: 13 VI 2011.
34 Ibidem.

W przeprowadzonym 1 grudnia 1991 r. referendum zdecydowana większość, czyli 90,92% Ukraińców opowiedziała się za niepodległością. Frekwencja wyniosła natomiast ponad 84%. W przeprowadzonych jednocześnie wyborach prezydenckich Krawczuk otrzymał poparcie 61,59% głosujących i już w pierwszej turze wybrany został na pierwszego prezydenta niepodległej Ukrainy32.5 grudnia 1991 r. Rada Najwyższa Ukrainy wystosowała apel do parlamentów i narodów świata. Deputowani oświadczyli, że traktat o stworzeniu ZSRR z 1922 r. dla Ukrainy przestaje rodzić skutki prawne. Potwierdzili równocześnie wszelkie zobowiązania międzynarodowe wynikające dla niej z dotychczasowych umów zawartych przez ZSRR, jednak pod warunkiem ich zgodności z konstytucją i interesami narodowymi. Zaznaczono, że Ukraina jako państwo członkowskie ONZ będzie prowadzić politykę zagraniczną skierowaną na wzmocnienie pokoju i bezpieczeństwa w świecie oraz aktywizację współpracy międzynarodowej w celu rozwiązania problemów globalnych. Podkreślono, że polityka zagraniczna Ukrainy będzie opierać się na ogólnie przyjętych zasadach prawa międzynarodowego33.Stwierdzono, że Ukraina jako państwo europejskie gotowa jest przyłączyć się do Aktu Końcowego, Karty Paryskiej i innych dokumentów KBWE. Zaapelowano do parlamentów i rządów państw uczestniczących w tym procesie o poparcie dla pełnego włączenia tego państwa w ogólnoeuropejskie procesy współpracy. Ukraina wyraziła również gotowość do ustanowienia stosunków dyplomatycznych z innymi państwami i budowania dwustronnych stosunków na zasadach równoprawności, suwerennej równości, niewtrącania się w wewnętrzne sprawy, uznania integralności terytorialnej i nienaruszalności istniejących granic34.
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Następnie 8 grudnia 1991 r. w miejscowości Wiskula na Białorusi doszło do spotkania Krawczuka, Jelcyna i przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi Stanisława Szuszkiewicza. Z relacji Krawczuka wynika, że rosyjski prezydent miał go wówczas zapytać, czy Ukraina zmieniła stanowisko w sprawie podpisania nowej umowy. Po kategorycznym zaprzeczeniu z jego strony Jelcyn miał wyrazić opinię, że w tej sytuacji nie da się utrzymać istnienia ZSRR. Krawczuk twierdzi również, że to on był inicjatorem stwierdzenia, że Związek Radziecki przestaje istnieć, a w jego miejsce powołana zostaje nowa struktura o nazwie Wspólnota Niepodległych Państw. Dodaje, że początkowo ta propozycja wywołała szok wśród zgromadzonych i uczestniczący w spotkaniu politycy przyjęli ją z niedowierzaniem. Była ona bowiem dość śmiała, ponieważ w dalszym ciągu Gorbaczow prowadził rozmowy na temat przebudowy ZSRR, istniały organy państwa oraz pięciomilionowa armia, a na terytorium republik rozmieszczona była broń atomowa35.

35 Леонид Кравчук: Це була мирна революц/'я в центр/ Европи, „бвроАтлантика" 2009, пг 3, s. 18-19.
36 Укра/на.утвердження..., s. 171; В. Зиновьев, Распад СССР и образование СНГ, [w:] 
Сибирский международный ежегодник. Сборник статей кафедры Мировой политики 
ТГУ, ред. А. Тимошенко, В. Зиновьев, Томск 2003, s. 14.37 Угода про створення Ствдружносп Незалежних Держав, [on-line:] http://za- konl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_077, odczyt: 13 VI 2011; Укра/на. 
утвердження..., s. 172; М. Sm о leń, op. cit., s. 391.

Przedstawiona przez Krawczuka relacja może wskazywać na spontaniczność podjętej decyzji i działań podczas ówczesnego spotkania. Taka opinia nie jest jednak prawdziwa, ponieważ spotkanie na Białorusi przywódcy ustalili już 15 listopada 1991 r., a proponowaną treść dokumentu Krawczuk miał wcześniej przygotowaną w osobistych notatkach36.Mimo pewnych obaw propozycja Krawczuka została jednak przyjęta. W podpisanej umowie stwierdzono, że Ukraina, Białoruś i Rosja jako państwa założycielskie ZSRR w 1922 r. konstatują, że ZSRR jako podmiot prawa międzynarodowego i rzeczywistość geopolityczna przestał istnieć. Jednocześnie w jego miejsce politycy stworzyli nową strukturę, którą nazwano Wspólnotą Niepodległych Państw37.W wydanym tego samego dnia oświadczeniu przywódcy podkreślili, że powstanie WNP było koniecznością w związku z brakiem perspektyw podpisania nowej umowy reformującej ZSRR, procesem wyjścia republik ze składu państwa, fatalną sytuacją gospodarczą, a także wzrostem napięcia społecznego. Politycy potwierdzili wypełnienie międzynarodowych zobowiązań wynikających dla nich z umów i traktatów byłego ZSRR oraz zagwarantowali zachowanie jednej kontroli nad bronią jądrową i jej nierozprzestrzenianiem. Zaznaczyli, że WNP jest otwarta dla innych państw podzielających cele i zasady podpi

http://za-konl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_077
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sanej umowy38. Po podpisaniu tych dokumentów Jelcyn zadzwonił do Busha, Szuszkiewicz natomiast do Gorbaczowa. W trakcie tych rozmów poinformowali o najważniejszym fakcie, czyli decyzji o rozwiązaniu Związku Radzieckiego39.

38 Заява глав держав республши Биюрусь, РРФСР, Украши, [on-line:] http://zakonl. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_087, odczyt: 13 VI 2011.39 В. Зиновьев, ор. cit., s. 14; Украина,утвердження..., s. 172.
40 Постанова Верховно} Ради Украти Про ратификацию Угоди про створення 
Ствдружноспи Незалежних Держав, „Голос Украши" 1991, 13 XII; В. Зиновьев, ор. 
cit., s. 14; Р. Пихоя, А. Соколов, ор. cit, s. 410.41 Szerzej na temat wątpliwości prawnych dotyczących rozpadu ZSRR zob.: П. Кремнев, 
Распад СССР международно-правовые проблемы, Москва 2005, s. 208-242.42 В. Зиновьев, ор. cit, s. 14; Р. Пихоя, А. Соколов, ор. cit, s. 410.43 Протокол до Угоди про створення Ствдружносп Незалежних Держав, тдписано! 8 грудня 1991 року в м. Мшськ Республ1кою Бморусь, Росшською Федерацию (РРФСР), Украиною, [on-line:] http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_522, odczyt: 13 VI 2011; Р. Пихоя, А. Соколов, ор. cit, s. 412.44 Алма-Атинська декларац1я, [on-line:] http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/Iaws/main. cgi?nreg=997_189,odczyt: 13 VI 2011; Р. Пихоя, А. Соколов,ор. cit,s.412; М. Smoleń, 
ор. cit, s. 391.

Fakt ten został skrytykowany przez Gorbaczowa, który w dalszym ciągu starał się zachować istnienie ZSRR. Podczas spotkania z Jelcynem i prezydentem Kazachstanu Nazarbajewem 9 grudnia 1991 r. w Moskwie ustalono, że w parlamentach poszczególnych republik projekt Wspólnoty Niepodległych Państw będzie rozpatrywany jako alternatywny wobec proponowanej przez Gorbaczowa umowy o Związku Suwerennych Państw (SSG - Sowiet Suwerennych Gasu- darstw). Jednak już następnego dnia parlamenty Ukrainy (z zastrzeżeniami) i Białorusi ratyfikowały umowę o powstaniu WNP, a 12 grudnia 1991 r. zrobiła to Rada Najwyższa RFSRR40.Powyższe decyzje trzech republik doprowadziły do pewnych wątpliwości prawnych dotyczących „legalności" decyzji rozwiązującej ZSRR. Trzy republiki nie miały prawa do podjęcia takiej decyzji i ZSRR mógł zostać rozwiązany jedynie na podstawie decyzji wszystkich zainteresowanych państw. Formalnie więc ZSRR nie istniał dla Rosji, Ukrainy i Białorusi, natomiast sześć pozostałych republik w dalszym ciągu pozostawało członkami Związku Radzieckiego41. Dlatego też z inicjatywy prezydenta Turkmenistanu Saparmurata Nijazowa przywódcy państw środkowoazjatyckich i Kazachstanu 13 grudnia 1991 r. zgromadzili się w Aszchabadzie, by omówić zaistniałą sytuację. Propozycja Nijazowa powołania nowego związku nie zyskała jednak poparcia. Przeważyła wówczas koncepcja przyłączenia się tych państw do WNP42.Następnie 21 grudnia 1991 r. na spotkaniu w Ałma-Acie przywódcy 11 z 15 byłych republik radzieckich podpisali protokół o przystąpieniu do WNP43 oraz deklarację, w której potwierdzono, że wraz z powstaniem WNP Związek Radziecki przestaje istnieć44.

http://zakonl
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W tej sytuacji Gorbaczow nie miał innego wyjścia i 25 grudnia 1991 r. podpisał dekret o rezygnacji z funkcji prezydenta ZSRS. O tym fakcie poinformował w przemówieniu radiowo-telewizyjnym, w którym oficjalnie potwierdził również rozwiązanie Związku Radzieckiego. Gorbaczow zrezygnował jednocześnie z funkcji głównodowodzącego armią, zlikwidował Radę Obrony i przekazał Jelcynowi kontrolę nad bronią atomową. Tego samego dnia o godz. 19.38 czasu moskiewskiego nad Kremlem opuszczona została flaga ZSRR i zawisła trójkolorowa flaga Rosji45. Ten moment można uznać za symboliczny koniec istnienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i otwarcie nowego etapu w historii stosunków międzynarodowych.

45 Р. Пихоя, А. Соколов, ор. cit., с. 412; J. Ślusarczyk, ZSRR. Kryzys i upadek imperium.
Kalendarium 1975-1991, Warszawa 1997, s. 86; M. Smoleń, op. cit., s. 391-392.

Was it a (r)evolution? The role and meaning of Ukrainein the process of the Soviet Union demise
The aim of the presented article is to track the process and role played by Ukraine in disintegration and final demise of the Soviet Union. Literature often presents opinion that Ukraine did not have the significant influence on above mentioned processes. The course of events discussed in the article in a form of chronological and comparative presentation reveals that above statements are not proven. Admittedly, it was not thanks to Ukrainian opposition but the party nomenclature, however, on the basis of presented articles it can be found that Ukraine, and actually the parliament chairman and later president Leonid Krawczuk, had enormous influence on the Soviet Union demise.
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