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Rosja wobec „pomarańczowej rewolucji” 
na Ukrainie

Celem niniejszego artykułu jest analiza stosunku Rosji do wydarzeń związanych 
z wyborami prezydenckimi na Ukrainie z 2004 r. Mimo iż w dniu dzisiejszym wie-
dza o kulisach poszczególnych wydarzeń jest wciąż niepełna, pojawia się już coraz 
więcej ocen i analiz dotyczących „pomarańczowej rewolucji”, które wzbogacają na-
szą wiedzę o wydarzeniach rozgrywających się wówczas na Ukrainie. Trudno w dniu 
dzisiejszym przewidzieć wszystkie jej skutki, ale wydarzenia, które jej towarzyszyły, 
miały przełomowe znaczenie dla historii Ukrainy. Dzięki niej kryzys polityczny na-
brał rozgłosu poza granicami Ukrainy i zyskał międzynarodową rangę1. 

Terytorium dzisiejszej Ukrainy od wielu wieków pozostawało w sferze zaintereso-
wania Rosji. Po rozpadzie ZSRR państwa wchodzące w skład WNP były i są trakto-
wane przez Rosję jako strefa jej „żywotnych” interesów oraz ogromnych możliwości 
współpracy, głównie w dziedzinie gospodarczej, militarnej, bezpieczeństwa czy kul-
turalnej2. W literaturze przedmiotu, w odniesieniu do państw powstałych po rozpadzie 
ZSRR, funkcjonuje od 1992 r. pojęcie tzw. bliskiej zagranicy, przy czym można tu 
wyróżnić dwie grupy tych państw. Państwa bliskiej zagranicy – sensu stricto – to trzy 
słowiańskie republiki: Rosja, Białoruś i Ukraina. W szerszym kontekście zalicza się tu 
wszystkie państwa powstałe na terytorium b. ZSRR, razem z republikami bałtyckimi3. 
Rosyjskie władze w celu odbudowy mocarstwowej pozycji – z jednej strony – refor-
mują i umacniają państwo od wewnątrz, a z drugiej – dążą do zdobycia i utrzymania 
pozycji lidera na obszarze WNP. Politykę Rosji wobec Ukrainy można także rozpatry-
wać w kontekście jej rywalizacji z Zachodem o jak największe wpływy w przestrzeni 
postradzieckiej. Każda próba zbliżenia się innych mocarstw do państw tzw. bliskiej 

1 P.J. Dobriansky, Ukraine’s Choice: Europe or Russia?, http://www.state.gov/g/rls/rm/2004/39696.
htm (dostęp: 30.09.2009).

2 A. Kozyriew, Demokratyczna transformacja, Warszawa 1995, s. 144–149.
3 G. Bogielski, Polityka wobec WNP [w:] Rosja, pod red. B.J. Albina, W. Baluka, Wrocław 2003, 

s. 179.
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zagranicy jest odbierana jako strata dla Rosji. Szczególnie ostry sprzeciw Rosji budzi 
możliwość przyciągnięcia Ukrainy przez Zachód w orbitę swoich wpływów4. 

Masowe poparcie „pomarańczowej rewolucji” wynikało m.in. ze społecznej po-
trzeby zmian w ukraińskim systemie politycznym i chęci aktywnego udziału w kre-
owaniu przyszłości swojego kraju. Ukraińskie społeczeństwo zrobiło ogromny krok 
na drodze do przekształcenia się w naród świadomy praw i obowiązków politycz-
nych, a także w społeczeństwo obywatelskie5. Jak napisał Dmitrij Trienin, „Ukraińcy 
z ludności zaczęli zmieniać się w obywateli, i to obywateli państwa o aspiracjach 
europejskich”6. Proces ten oczywiście nie zakończył się wraz z objęciem urzędu pre-
zydenta przez Wiktora Juszczenkę. Trwa w dalszym ciągu i będzie miał szansę po-
wodzenia, jeśli obejmie swoim zasięgiem jak największy obszar kraju i przeniknie 
społeczeństwo do tego stopnia, by niemal każdy mieszkaniec Ukrainy był przeko-
nany, że kwestia budowy nowego państwa opartego na demokratycznych zasadach, 
przejrzystych mechanizmach sprawowania władzy itp. jest jego osobistą sprawą”7. 
Jest to bardzo długi i trudny proces, dlatego przed ukraińskim społeczeństwem jesz-
cze daleka droga do budowy prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, ale „po-
marańczowa rewolucja” dała szansę, aby w tym kierunku podążać.

„Pomarańczowa rewolucja” rozpoczęła się 22 listopada 2004 r., po zarzutach sztabu 
wyborczego Wiktora Juszczenki o sfałszowanie wyników drugiej tury wyborów pre-
zydenckich, a zakończyła w styczniu 2005 r., po zaprzysiężeniu Wiktora Juszczenki 
na prezydenta Ukrainy. Dynamika wydarzeń „pomarańczowej rewolucji”, a także 
zaangażowanie społeczności międzynarodowej dodawały nowych wątków do pro-
cesów społecznych zachodzących wówczas na Ukrainie. Przebieg „pomarańczowej 
rewolucji” bacznie obserwowały przede wszystkim Rosja, USA i Unia Europejska 
(jako całość, ale także poszczególni jej członkowie, w szczególności Polska i Litwa)8. 
Wielu analityków twierdzi, że „pomarańczowa rewolucja” stała się okazją do ujaw-
nienia strategii politycznych tych aktorów stosunków międzynarodowych wobec 
Ukrainy9. Przywołać w tym miejscu należy opinię Zbigniewa Brzezińskiego, który 
uważa Ukrainę za jedną z pięciu „osi geopolitycznych” decydujących o równowadze 
sił w całym regionie eurazjatyckim. Region ten Z. Brzeziński porównuje do „sza-
chownicy, na której nadal toczy się gra o panowanie nad światem”. Znaczenie Ukra-
iny polega na tym, że sam fakt jej niepodległości i suwerenności pozbawia Rosję 
niezbędnych elementów umożliwiających prowadzenie polityki imperialnej. Ukraina 

4 Д. Арель, Украина выбирает запад, но без востока, „Pro et Contra” 2005, № 1, s. 39–51.
5 T.A. Olszański, Ukraina: po kryzysie przed wyborami, http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2004/

12/041216.htm (dostęp: 30.09.2009).
6 Д. Тренин, Внешнее вмешательство в события на Украине и российско-западные отноше-

ния, http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/9022Ukraine_int_0412241.doc (dostęp: 30.09.2009).
7 Ibidem.
8 Mediatorami podczas obrad okrągłego stołu, które miały doprowadzić do kompromisu między 

obozem władzy reprezentowanym przez L. Kuczmę, W. Janukowycza i W. Łytwyna oraz opozycją repre-
zentowaną przez W. Juszczenkę, byli A. Kwaśniewski, V. Adamkus, J. Solana, B. Gryzłow.

9 Д. Тренин, op.cit.
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może także oddziaływać na postawę i zachowanie innych państw na obszarze postra-
dzieckim, sprzeciwiając się tradycyjnemu traktowaniu tego obszaru jako „rosyjskiej 
strefy wpływów” i ingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw10. Na marginesie, 
dla głównych aktorów ukraińskiej sceny politycznej, jak i dla większości wyborców 
opowiedzenie się za opcją integracyjną z Zachodem lub Rosją miało podczas „poma-
rańczowej rewolucji” drugorzędne znaczenie. Przyczyny wybuchu niezadowolenia 
społecznego dotyczyły sytuacji wewnętrznej w państwie, jednak w miarę rozwoju 
wydarzeń postawa społeczności międzynarodowej okazała się dla Ukraińców ważna 
i mogła spowodować wzrost sympatii proeuropejskich11.

Rosja od samego początku zaangażowała się w przebieg wyborów prezydenckich 
na Ukrainie. Rosyjscy politycy nie kryli też swoich sympatii i poparcia dla kandy-
datury W. Janukowycza. 22 listopada 2004 r. Władimir Putin jako pierwszy pogra-
tulował W. Janukowyczowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Dwa dni póź-
niej deputowani Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej przyjęli oświadczenie na 
temat sytuacji na Ukrainie, w której wyrazili „poważne zaniepokojenie bezprawnymi 
działaniami radykalnej opozycji, mogącymi spowodować tragiczne konsekwencje 
dla bratniego narodu ukraińskiego”12. Rosyjscy deputowani wyrazili w tym samym 
oświadczeniu poparcie dla „woli obywateli Ukrainy, wyrażonej 21 listopada 2004 r.”, 
a więc de facto uznali Janukowycza za legalnego zwycięzcę wyborów, nie czekając 
na ostateczną decyzję Centralnej Komisji Wyborczej ani ukraińskiego Sądu Najwyż-
szego. Stwierdzili także, iż „wyniki wyborów na Ukrainie nie są obojętne dla Rosji, 
którą łączą z Ukrainą wielowiekowe, ścisłe więzy”13.

W trakcie trwającego kryzysu politycznego na Ukrainie urzędujący prezydent 
L. Kuczma udał się 2 grudnia 2004 r. do Moskwy na spotkanie z prezydentem W. Pu-
tinem. Media powiązały tę „niespodziewaną” wizytę z trwającymi na Ukrainie roz-
mowami „okrągłego stołu”, dotyczącymi rozwiązania kryzysu politycznego. Trudno 
było wówczas oprzeć się wrażeniu, że całe spotkanie było „sztucznie” zaaranżowa-
ne, a w rzeczywistości były to „przymusowe” konsultacje ukraińskiego prezydenta 
w Rosji. Spotkanie nagłośniono, emitując w serwisie informacyjnym państwowe-
go kanału telewizyjnego RTR („Rossija”) obszerną relację z ówczesnego spotkania 
prezydentów na lotnisku Wnukowo-2. O realnym przebiegu spotkania i jego usta-
leniach nic nie wiadomo. Opinia publiczna mogła się tylko zapoznać z ofi cjalnymi 
oświadczeniami. Ukraiński prezydent wiele uwagi poświęcił w nich negatywnym 
skutkom gospodarczym działań opozycji i wyraził nadzieję, że porozumienie pod-
pisane 1 grudnia 2004 r. w Kijowie pozwoli zapobiec dalszemu pogłębianiu się ist-
niejącego kryzysu. Kuczma negatywnie ocenił propozycję powtórzenia drugiej tury 

10 Z. Brzeziński, Wielka szachownica: cele polityki amerykańskiej, Warszawa, 1998, s. 29–50.
11 J. Konieczna, Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. Próba zrozumienia przyczyn, Prace OSW, 

z. 18, Warszawa, lipiec 2005.
12 О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации „О ситу-

ации в Украине”, Постановление Государственной Думы Федерального Собрания № 1201-IV ГД, от 
24.11.2004 г., http://wbase.duma.gov.ru/ntc/search.asp?d1=24.11.2004&d2=&td=on&Rg=0&Og=2&Va
=5&Nm=&Ni=&Pd=0&Pb=0&Rb=&Kl=&Tx=&ss=1; por. http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2004/
11/041126.htm (dostęp: 30.09.2009).

13 Ibidem.
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głosowania, w czym poparł go W. Putin. Kuczma był zwolennikiem rozpisania no-
wych wyborów, które mogłyby się odbyć najwcześniej w marcu 2005 r. Rosyjski 
prezydent oświadczył, że Rosja „gotowa jest wystąpić w roli pośrednika w takim 
zakresie, w jakim Ukraina uzna to za możliwe”, a ponadto wyraził poważne zaniepo-
kojenie „tendencjami rozpadu Ukrainy” i poparł działania L. Kuczmy, mające na celu 
zachowanie integralności terytorialnej państwa i wyjście z kryzysu. Podsumowując, 
L. Kuczma pozytywnie ocenił zaangażowanie i podejmowane przez Rosję działania 
na rzecz przezwyciężenia kryzysu na Ukrainie, a W. Putin uprzejmie podziękował 
Kuczmie „za wysoką ocenę pośrednictwa Rosji” i dodał, że ostateczna decyzja o spo-
sobie rozwiązania kryzysu politycznego powinna należeć nie do Rosji, UE czy in-
nych organizacji międzynarodowych, lecz do narodu ukraińskiego14. Taka zgodność 
w ocenie rosyjsko-ukraińskich stosunków zdarza się nieczęsto.

Sąd Najwyższy Ukrainy, po rozpatrzeniu skarg sztabu W. Juszczenki, unieważ-
nił w dniu 3 grudnia 2004 r. wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich i nakazał 
jej powtórzenie15. Ostatecznie kryzys polityczny na Ukrainie rozwiązano w sposób 
kompromisowy. 8 grudnia 2004 r. uchwalono tzw. reformę polityczną, która wpro-
wadzała zmiany w konstytucji oraz nowelizację ordynacji wyborczej. Dokonano 
zmiany składu ukraińskiej Centralnej Komisji Wyborczej, która rozpisała powtórną 
turę wyborów na 26 grudnia 2004 r.16

Na ofi cjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji rzecznik prasowy 
Aleksandr Jakowienko, nawet po ogłoszeniu przez ukraiński Sąd Najwyższy decyzji 
unieważniającej drugą turę wyborów17, stwierdził: „aktualne prawodawstwo Ukrai-
ny nie przewiduje, jak wiadomo, możliwości powtórnego przeprowadzenia drugiej 
tury wyborów. Strony prowadzą obecnie konkretne rozmowy o akceptowalnym dla 
wszystkich wariancie wyjścia z kryzysu (...) W takich okolicznościach żądanie Parla-
mentu Europejskiego, aby powtórzyć drugą turę, nie oznacza nic innego, jak poparcie 
dla jednej ze stron, czyli ingerencję w wewnętrzne sprawy Ukrainy”18. W podobnym 
tonie wypowiadał się Borys Gryzłow, przewodniczący rosyjskiej Dumy, który repre-
zentował Rosję podczas wielostronnych, międzynarodowych mediacji ukraińskiego 
okrągłego stołu.

14 О встрече Президента России В.В. Путина с Президентом Украины Л.Д. Кучмой, Москва, 
аэропорт „Внуково – 2”, 2 декабря 2004, ofi cjalna strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, 
http://www.ln.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/6825434B5555E219C3256F5F002720A6?OpenDocument (dostęp: 
30.09.2009).

15 Про призначення повторного голосування з виборів Президента України 26 грудня 2004 
року, Постанова № 1273 від 04.12.2004, База даних-Нормативні акти Центральної виборчої комісії, 
http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/idx (dostęp: 30.09.2009).

16 T.A. Olszański, Ukraina po kryzysie, przed wyborami, 20.12.2004. http://www.osw.waw.pl/pub/
koment/2004/12/041216.html (dostęp: 30.09.2009).

17 Ukraiński Sąd Najwyższy uchylił uchwałę Centralnej Komisji Wyborczej ustalającej zwycięstwo 
W. Janukowycza w drugiej turze wyborów prezydenckich w dniu 3 grudnia 2004 r. i jednocześnie naka-
zał powtórzenie tej tury wyborów w terminie trzech tygodni, licząc od 5 grudnia 2004 r.

18 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вопросом СМИ 
относительно принятой 2 декабря Европарламентом резолюции по Украине, ofi cjalna strona Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych Rosji, http://www.ln.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/C2195273D7F0447FC3256
F5F005EA04B?OpenDocument (dostęp: 30.09.2009).
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Wobec niesprzyjających dla Rosji i ciągle zaogniających się wydarzeń związa-
nych z kryzysem politycznym na Ukrainie strona rosyjska nagłaśniała i wyolbrzy-
miała informacje o podziałach politycznych ukraińskiego społeczeństwa i grożącej 
jej z tego powodu dezintegracji politycznej lub terytorialnej. Przykładem takich 
posunięć był udział w zjeździe delegatów wschodnich i południowych obwodów 
Ukrainy w Siewierodoniecku przedstawicieli Rosji: radcy ambasady Rosji w Kijo-
wie Aleksandra Korsuna i mera Moskwy Jurija Łużkowa. Ten ostatni, jak donosiły 
rosyjskie i ukraińskie media, nawoływał wręcz osobiście do ogłoszenia autonomii 
wschodnich i południowych regionów Ukrainy w przypadku przejęcia władzy przez 
W. Juszczenkę19. Gleb Pawłowski, specjalista do spraw marketingu politycznego, 
ściśle związany z prokremlowskimi ugrupowaniami politycznymi, a zatrudniony 
w sztabie wyborczym W. Janukowycza, za kryzys polityczny na Ukrainie obwiniał 
„prozachodnie siły”. Jego zdaniem, dążyły one do wywołania niestabilności na Ukra-
inie i jej eskalacji po to, by zakłócić równowagę sił w basenie Morza Czarnego20. 

Powtórzoną drugą turę wyborów, która odbyła się 26 grudnia 2004 r., wygrał 
W. Juszczenko, zdobywając ponad 51% głosów. Putinowi trudno przyszło pogodzić 
się z takim wynikiem wyborów i zaakceptować zwycięstwo lidera „pomarańczowej 
rewolucji”. Dał temu wyraz, odmawiając przyjazdu na uroczystości zaprzysiężenia 
W. Juszczenki, które odbyły się 23 stycznia 2005 r. Długo też zwlekał z gratula-
cjami dla nowego prezydenta Ukrainy, a opublikowano je na ofi cjalnych stronach 
internetowych dopiero 20 stycznia 2005 r. W swojej depeszy gratulacyjnej W. Putin 
wyraźnie napisał, czego oczekuje od W. Juszczenki. Postulaty te zawierały się prak-
tycznie w jednym zdaniu: „uznanie przez Kijów strategicznego znaczenia partner-
stwa z Rosją oraz aktywny udział w tworzeniu wspólnej przestrzeni gospodarczej, 
która, zgodnie ze strategicznymi założeniami Moskwy, ma stanowić fundament no-
wej współpracy w ramach WNP”21. 

Analizując postawę Rosji wobec kryzysu politycznego na Ukrainie, należy, moim 
zdaniem, wziąć pod uwagę następujące czynniki:

1)  konkurujące między sobą koncepcje polityki zagranicznej i ich wpływ na po-
dejmowane przez rosyjskie władze decyzje w polityce zagranicznej;

2)  szeroki kontekst strategicznych celów państwa rosyjskiego na obszarze byłe-
go ZSRR.

W literaturze przedmiotu wymienia się różne koncepcje ideowo-programowe, 
które wpływają na wybór głównych celów i priorytetów w polityce zagranicznej Ro-
sji. Są one jednocześnie elementem sporu o tożsamość cywilizacyjną Rosji. Do naj-
ważniejszych, a jednocześnie o najbardziej rozbieżnych postulatach, należy zaliczyć 
następujące opcje:

19 V. Landsbergis, Imperialne marzenia Putina, „Rzeczpospolita”, 05.01.2005.
20 T.A. Olszański, op.cit.
21 Поздравительное послание президента России В.В.Путина, ofi cjalna strona Prezydenta Rosji, 

http://www.president.kremlin.ru/text/psmes/2005/01/82777.shtml (dostęp: 30.09.2009); por. S. Popow-
ski, Putin gratuluje po raz trzeci, „Rzeczpospolita”, 21.01.2005.
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–  euroatlantycką,
–  euroazjatycką22.

22 K. Łastawski, Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa FR [w:] Federacja Rosyjska 
w stosunkach międzynarodowych, pod. red. A. Czarnockiego, I. Topolskiego, Lublin 2006, s. 59–67; por. 
C.A. Wallander, The Russian National Security Concept: A Liberal-Statist Syntesis, „PONARS Policy 
Memo Series” 1998, nr 30, http://www.csis.org/media/csis/pubs/pm_0030.pdf (dostęp: 30.09.2009).

Tabela 1. Zestawienie wyników oraz frekwencji podczas wyborów prezydenckich 
na Ukrainie w 2004 r.

Data wyborów W. Juszczenko W. Janukowycz Frekwencja

31.10.2004 39,90% 39,26% 74,54%

21.11.2004 46,61% 49,46% 80,40%

26.12.2004 51,99% 44,20% 77,19%

Źródło: Centralna Komisja Wyborcza na Ukrainie, http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2004/wp0011 (dostęp: 30.09.2009).

Rys. 1. Wyniki I tury wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 r.

Źródło: J. Konieczna, Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. Próba zrozumienia przyczyn, Prace Ośrodka Stu-
diów Wschodnich, z. 18, Warszawa, lipiec 2005, s. 12, opracowanie na podstawie danych ukraińskiej Centralnej 
Komisji Wyborczej, http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2004/wp0011 (dostęp: 30.09.2009).
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Wśród zwolenników koncepcji euroatlantyckiej należy wymienić: Andrieja Ko-
zyriewa, Jagora Gajdara, Witalija Czurkina, Gienadija Burbulisa, Wiktora Szejnisa, 
Władimra Kuźniecowa, Andrieja Kortuowa i Nikołaja Kosołapowa. Uogólniając, 
zwolennicy koncepcji euroatlantyckiej opowiadają się za współpracą Rosji z Zacho-
dem, zwłaszcza z państwami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi. Postulują 
także wykorzystanie najnowocześniejszych zdobyczy cywilizacyjnych Zachodu do 
modernizacji i demokratyzacji zasad życia społeczno-politycznego w Rosji. Stosunki 
Rosji z największymi potęgami ekonomicznymi są dla niej bardzo ważne ze wzglę-
du na możliwość otrzymywania pomocy gospodarczej czy dostępu do nowoczes-
nych technologii. Konfrontacyjna polityka wobec Zachodu groziłaby Rosji izolacją 
i ponownym rozwojem wyścigu zbrojeń. Zwolennicy koncepcji euroatlantyckiej 
opowiadają się za większą otwartością społeczeństwa rosyjskiego wobec Zachodu 
i budowaniem w Rosji społeczeństwa obywatelskiego, co ma na celu „europeizację” 
Rosji23. Największy akcent kładą jednak na kwestie ekonomiczne, postulując przebu-
dowę rosyjskiego systemu społecznego i gospodarczego zgodnie z zasadami gospo-
darki wolnorynkowej. W sferze polityki bezpieczeństwa pozytywnie wypowiadali 
się na temat roli NATO, Rady Europy czy OBWE w stabilizacji sytuacji i koordyna-
cji wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim. Eu-
roatlantyści opowiadali się za szeroką współpracą euroatlantycką obejmującą obszar 
od Vancouveru do Władywostoku. Aktywnie włączali się w proces przekształcenia 
KBWE w OBWE, co nastąpiło 1 stycznia 1995 r. Opcja ta była najpełniej realizowa-
na w latach 1991–1992, kiedy ministrem spraw zagranicznych Rosji był Andriej Ko-
zyriew. Narastająca od początku 1993 r. krytyka tej opcji, zwłaszcza w środowiskach 
opozycyjnie nastawionych do A. Kozyriewa i prezydenta B. Jelcyna, spowodowała 
utratę jej wpływu na kształt polityki zagranicznej. Zredagowana w 1993 r. koncepcja 
polityki zagranicznej FR odzwierciedlała już w dużo większym stopniu wpływ opcji 
euroazjatyckiej.

Koncepcja euroazjatycka opiera się na założeniu o kulturowej, geografi cznej 
i etnicznej odmienności Rosji od cywilizacji europejskiej, a nawet jej wyższości. Jest 
to koncepcja, która z powodzeniem może służyć jako pokrzepienie tej części rosyj-
skiego społeczeństwa, która z sentymentem wspomina czasy mocarstwowości Rosji 
i znaczącej roli, jaką odgrywała wówczas w polityce światowej. Potęga państwa, jaką 
osiągnął ZSRR, stanowiła źródło dumy narodowej, która prysła jak „bańka mydlana” 
po rozpadzie imperium. Euroazjatyzm utożsamiany jest często z nowoczesną wersją 
myśli słowianofi lskiej. Klasyczny euroazjatyzm powstał na początku lat 20. XX w. 
w środowisku rosyjskich emigrantów. Jego twórcy i ideolodzy to m.in.: Nikołaj Tru-
bieckoj, Piotr Sawicki, Nikołaj Aleksiejew, Gieorgij Fłorowski, Piotr Suwczinski, 
Lew Karsawin, Gieorgij Wiernadski. Współcześnie – w połączeniu z rosyjskimi te-
oriami geopolitycznymi traktującymi północną Eurazję jak „serce świata” – euro-
azjatyzm może być wykorzystywany jako otoczka ideologiczna do projektów re-
konstrukcji i ekspansji „wielkiej” Rosji. Jest kontrpropozycją do ekspansji sztucznej 

23 A. Kozyrev, Russia: A chance for survival, „Foreign Affairs”, Spring 1992, vol. 71, no. 2, s. 10–16.
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i agresywnej cywilizacji euroatlantyckiej. Ostatecznym celem realizacji tej koncepcji 
jest stworzenie światowego imperium eurazjatyckiego. Zwolennicy tej opcji postu-
lują więc zwiększenie wydatków na armię, utrzymanie dostępu do strategicznych 
portów morskich (głównie bałtyckich i czarnomorskich). Protestowali przeciwko 
poszerzaniu NATO na Wschód i domagali się od rosyjskich władz skierowania więk-
szej uwagi na stosunki z krajami WNP. Ryszard Paradowski sugeruje nawet w swych 
licznych opracowaniach, że „jedyną nie zużytą jeszcze ideologią rosyjską, która mo-
głaby stanowić nie tylko legitymizację polityczną, ale również bazę duchową (...), 
jest obecnie idea eurazjatycka”24. Do najbardziej znanych zwolenników tej opcji na-
leżą: Władimir Łukin, Aleksander Bowin, Anatolij Sobczak, Aleksandr Dugin, Lew 
Gumilow, Nikita Michałkow25.

Koncepcja euroazjatycka bardzo dobitnie eksponuje wyjątkowość i niepowta-
rzalność cywilizacji rosyjskiej oraz chęć utworzenia pomostu między Wschodem 
a Zachodem. Opcja ta postuluje dominującą rolę Rosji na obszarze Eurazji. W umoc-
nieniu jej wpływów na obszarze WNP i staniu się liderem na obszarze euroazjaty-
ckim upatruje szansę na wzmocnienie rosyjskiej pozycji w globalnym układzie sił. 
Przedstawiciele tej opcji najbardziej ze wszystkich akcentują niekorzystną dla Rosji 
sytuację związaną z uzyskaniem niepodległości przez Ukrainę. Wiążą to nie tylko 
z utratą ziem, ale także pozbawieniem Rosji wyłączności na reprezentowanie tra-
dycji państwowości ruskiej oraz osłabieniem „słowiańskiego sojuszu” w możliwej 
konfrontacji z „blokiem muzułmańskim”26. Niektóre wątki koncepcji euroazjatyckiej 
znalazły odzwierciedlenie w ofi cjalnym dokumencie władz państwowych Rosji. 
Mam tu na myśli przyjętą 14 września 1995 r. Strategię polityki Federacji Rosyjskiej 
wobec państw-stron WNP27. 

Po drugie, należałoby uwzględnić szeroki kontekst strategicznych celów Rosji 
na obszarze byłego ZSRR. Ukraina odgrywa kluczową rolę w projektach integracji 
obszaru WNP. Projekty te mają za zadanie ugruntować dominującą pozycję Rosji na 
tym obszarze, a przez to wzmocnić jej siłę w Europie i świecie. W przypadku Ukrai-
ny Rosja jest w szczególności zainteresowana: 

–  przekonaniem Ukrainy do konieczności przyspieszenia procesu integracji go-
spodarek obu państw, 

–  ściślejszą współpracą w wybranych przez Rosję sektorach (przede wszystkim 
obronnym, metalurgicznym i petrochemicznym), 

24 R. Paradowski, Idea Rosji-Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilowa: próba rekonstrukcji 
ideologii eurazjatyzmu, Warszawa 1996, s. 9; por. idem, Eurazjatyckie Imperium Rosji. Studium Idei, 
Warszawa 2003, s. 5–9.

25 L. Suchanek, Rosja–Europa–Azja. Euroazjaniści, ich poprzednicy i kontynuatorzy [w:] Między 
Europą a Azją. Idea Rosji Eurazji, pod red. S. Grzybowskiego, Toruń 1998, s. 27.

26 R. Szporluk, Imperium, komunizm i narody, Kraków 2003, s. 212–214; por. J. Bratkiewicz, Polity-
ka zagraniczna Rosji w opcji nacjonalistycznej, „Polityka Wschodnia” 1995, nr 1–2, s. 24.

27 Стратегический курс России с государствами – участниками Содружества Независимых 
Государств, http://www.mid.ru/nsosndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/4e3d23b8804792
24c325707a00310fad?OpenDocument (dostęp: 12.10.2009).
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–  wzrostem wartości wymiany handlowej, 
–  zagwarantowaniem jak największego wpływu na infrastrukturę ropociągów 

i gazociągów, poprzez które jej surowce energetyczne transportowane są na 
Zachód,

–  dalszym stacjonowaniem rosyjskiej marynarki wojennej w Sewastopolu28.
Na politykę Rosji wobec niepodległej Ukrainy wpływa przede wszystkim czyn-

nik geopolityczny, strategiczny, ekonomiczny, militarny i psychologiczny29. Duża 
część Rosjan przeżyła szok spowodowany utratą ziem uznawanych za część histo-
rycznej Rosji i w dużej mierze zamieszkiwanych przez Rosjan. Niestety, cechą cha-
rakterystyczną rosyjsko-ukraińskich stosunków po 1991 r. jest wzajemna nieufność 
i podejrzliwość. Każda propozycja bliższej współpracy lub integracji wywołuje na 
Ukrainie burzliwą debatę. Jej podstawą jest obawa przed zależnością Ukrainy od 
Rosji, zarówno w kwestiach politycznych, jak i gospodarczych, a także rozbieżność 
między deklarowanymi przez rosyjskie władze celami a rzeczywistymi działaniami. 

Rosja chce mieć wokół siebie państwa lojalne politycznie, otwarte na rosyjskie 
inwestycje i zapewniające im bezpieczeństwo, blisko współpracujące w kwestiach 
gospodarczych, bezpieczeństwa i akceptujące rosyjską politykę kulturalną. Władze 
ukraińskie nie zawsze jednak godzą się na rosyjskie warunki w tych kwestiach, stąd 
pojawiają się liczne napięcia i konfl ikty w stosunkach między tymi państwami.

Zaangażowanie Rosji w „pomarańczową rewolucję” nie powinno budzić zdzi-
wienia, ale sposób, w jaki to zrobiła, i osiągnięte rezultaty pozostawiają wiele do 
życzenia. Według Dmitrija Trienina, taktyka Rosji opierała się najpierw na błędnych 
założeniach i sposobach jej realizacji. Początkowo jej sedno polegało na postawieniu 
wszystkich kart na „swojego człowieka”, czyli prorosyjsko nastawionego kandyda-
ta, który gwarantowałby zabezpieczenie rosyjskich interesów na Ukrainie. Wybór 
padł na W. Janukowycza, ówczesnego premiera Ukrainy, bliskiego współpracownika 
L. Kuczmy. Ten wariant realizowany był już podczas trwania kampanii wyborczej na 
Ukrainie. Przejawiał się zaś w okazywaniu szczególnego poparcia i sympatii przez 
rosyjskie władze tylko wobec jednego z kandydatów. Drugi wariant – taktyki wobec 
„pomarańczowej rewolucji” tworzony był pod „presją czasu” i dlatego nie był dobrze 
dopracowany. Jego celem miało być skupienie całej uwagi i energii na najkorzyst-
niejszym zabezpieczeniu rosyjskich interesów, bez względu na wynik wyborów30. 
Pierwszy wariant okazał się nie do zaakceptowania przez społeczeństwo niepodległej 
Ukrainy, a drugi został wcielony w życie zbyt późno. 

Podsumowując, podczas „pomarańczowej rewolucji” rosyjska polityka zagra-
niczna poniosła dotkliwą porażkę. Zostały ujawnione jej wszystkie słabe punkty, 
w szczególności:

28 B. Cichocki, Rosja wobec kryzysu na Ukrainie, „Tydzień na Wschodzie” 2004, nr 43(377), s. 5–7; 
por. В. Кувалдин, Политический кризис на Украине: причины и последствия, http://www.carnegie.
ru/ru/pubs/media/71843.htm (dostęp: 12.10.2009).

29 R. Solchanyk, Ukraine, Russia and the CIS [w:] Ukraine in the World, pod red. L.A. Hajdy, Har-
vard University Press, 1998, s. 19–41.

30 Д. Тренин, op.cit.
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–  nieprofesjonalizm służby dyplomatycznej,
–  brak zdolności do adekwatnej oceny kryzysowej sytuacji na arenie międzyna-

rodowej oraz przyjęcia rozsądnych strategii działania,
–  brak koordynacji wydarzeń oraz nieumiejętność elastycznego reagowania na 

szybko zmieniające się wydarzenia31.
Czas pokaże, czy rosyjskie władze wyciągną słuszne wnioski z tej niezbyt udanej 

polityki wobec Ukrainy i w przyszłości nie będą popełniać podobnych błędów.

31 Ibidem.




