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WProWAdzenie
Oddajemy Czytelnikom cztery tomy opracowań pod wspólnym tytułem Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. Wszystkie tomy
zostały przygotowane pod opieką naukową profesorów Antoniego Mironowicza oraz Waldemara Parucha i mają służyć pomocą w pierwszej kolejności
studentom najmłodszego kierunku studiów na Wydziale Politologii UMCS
– Studiów wschodnioeuropejskich. Tematycznie opracowania odpowiadają
czterem modułom dydaktycznym prowadzonych Studiów wschodnioeuropejskich i odnoszą się do czterech obszarów: t. 1: Bałkany. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość (red. Małgorzata Podolak); t. 2: Ukraina i Białoruś:
przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją (red. Waldemar Paruch); t. 3: Rosja (red. Antoni Mironowicz); t. 4: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość (red. Mariusz Korzeniowski,
Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec).
W każdym z tomów został przyjęty identyczny układ tematyczny
obejmujący 10 zagadnień. Według Komitetu Naukowego stanowiły one najważniejsze obszary podstawowej wiedzy niezbędnej na Studiach wschodnioeuropejskich w początkowych latach edukacji akademickiej. Bez zrozumienia
istoty zjawisk historycznych, geograficznych, przyrodniczych, społecznych,
ekonomicznych i prawnych trudno wyobrażać sobie zrozumienie dziejów
Europy Wschodniej, w ich wyjątkowej komplikacji, wynikającej z położenia
geopolitycznego oraz oddziaływania otoczenia międzynarodowego.
1. Uwarunkowania historyczne i dzieje nowożytne regionu na tle
europejskim
2. Tradycja państwowa a budowa (odbudowa) suwerennych państw
w regionie
3. Od przekształceń komunistycznych w regionie do uczestnictwa we
współpracy europejskiej
4. Położenie geopolityczne i znaczenie regionu w stosunkach
międzynarodowych
5. Procesy narodowotwórcze, narody i problemy narodowościowe w regionie
8
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6.
7.
8.
9.
10.

Systemy polityczne w regionie – między autorytaryzmem a demokracją
Geografia historyczna, polityczna i ekonomiczna regionu
Religie, kościoły i spory religijno-wyznaniowe w regionie
Architektura, sztuka i turystyka w regionie
Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca międzynarodowa
w regionie
Projekt utworzenia na Wydziale Politologii UMCS studiów ukierunkowanych na przeszłość i teraźniejszość najbliższych sąsiadów Polski na
Wschodzie pojawił się stosunkowo niedawno. Podjęte przez dr. hab., prof.
UMCS Waldemara Parucha oraz ks. dr. Aleksego Kucego działania zostały sfinalizowane bardzo szybko i na rok akademicki 2011/2012 przeprowadzono pierwszą rekrutację na wspomniane studia, spotykając się z dużym
zainteresowaniem ze strony kandydatów. Potwierdzone kolejnym naborem
zainteresowanie kandydatów nowym kierunkiem studiów przyczyniło się
także do podjęcia działań mających na celu kształcenie na poziomie studiów
magisterskich i w roku akademickim 2013/2014 jest zaplanowana rekrutacja
również na II stopień kształcenia na wspomnianym kierunku studiów.
Studia wschodnioeuropejskie mają charakter unikatowy nie tylko
w naszym regionie, ale także w skali całego państwa. Ich celem jest przybliżenie nie tylko słuchaczom z Polski, ale również z innych państw wybranego
subregionu Europy w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Mając na uwadze głębokie przemiany, jakie zaszły na przełomie XX i XXI wieku w Europie Wschodniej we wszystkich dziedzinach
i sferach życia społecznego, dekompozycję stosunków międzynarodowych
w regionie oraz rozkwit kultury i przedsiębiorczości, połączony z renesansem
religii uznaliśmy na Wydziale za celowe podjęcie kształcenia obejmującego
obszar Europy Wschodniej. Jednocześnie rozszerzony został obszar poznawczy także o Europę Południowo-Wschodnią obejmującą państwa bałkańskie.
Podobnie za celowe uznaliśmy nieograniczanie się do Europy geograficznej,
ale objęcie wschodnich państw Europy politycznej – stąd planowany moduł
dydaktyczny obejmujący państwa Kaukazu.
Obszar ten jest ważny dla pozostałych państw kontynentu europejskiego, aczkolwiek dla państw Europy Zachodniej raczej postrzegany przez pryzmat Rosji i jej znaczenia w stosunkach międzynarodowych. Obszar Europy
Wschodniej posiada jednak znaczny potencjał ekonomiczny, kulturowy i polityczny, wyrażony choćby w aspiracjach poszczególnych narodów należących
swego czasu do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przeło-
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mowych dla tego obszaru latach 1990–1991 oraz działaniach zmierzających
do uzyskania lub odzyskania suwerenności i własnego bytu państwowego.
Dzisiaj obszar ten zarówno jest ważny gospodarczo, dysponuje znacznymi rezerwami surowcowym, jak i może w przyszłości stać się atrakcyjny turystycznie. Przygotowanie specjalistów znających państwa tego obszaru, historię,
kulturę zamieszkałych w nich narodów oraz ich język stanowi cel kształcenia.
Studia te mogą mieć wymiar teoretyczny i praktyczny; dla części osób będą
tylko uzyskanym wykształceniem wyższym, ale dla części absolwentów mogą
stać się swoistą przepustką do podjęcia pracy. Sami studenci widzą celowość
kształcenia na tym kierunku; powstałe wkrótce po rozpoczęciu kształcenia
na kierunku studenckie koło naukowe zorganizowało już kilka ciekawych
imprez, włącznie z wyjazdami zagranicznymi.
Wydawane pierwsze opracowania mają również charakter dydaktyczny, aczkolwiek opracowane zostały według reguł wydawania publikacji naukowych. Zamierzeniem inicjatorów tych publikacji jest kontynuacja
wydawnictwa, a z czasem utworzenie serii wydawniczej. Brak jest bowiem
politologicznego periodyku zajmującego się Europą Wschodnią. Lukę tę mają
szansę zapełnić publikacje powstałe na rzecz kierunku Studia wschodnioeuropejskie. Mamy nadzieję, że ten ambitny cel będzie skutecznie realizowany
w następnych inicjatywach wydawniczych.
Każdy z czterech woluminów miał redaktorów naukowych odpowiedzialnych za spójność rozdziałów, natomiast Komitet Naukowy zajął się
ujednoliceniem rozwiązań warsztatowych przyjętych w publikacji, co okazało
się wyjątkowo ważne z racji postawionego celu – wykorzystania w dydaktyce, w pracy na seminariach dyplomowych. Oczywiście ujednolicenie zostało
dokonane na poziomie minimalnym, bowiem odpowiedzialność za ustalenia
naukowe ponoszą autorzy poszczególnych rozdziałów. Każdy rozdział został
zaopatrzony w bibliografię, a każdy z tomów w indeks osobowy. W oparciu
o przyjęte zasady dokonano transliteracji z zapisu cyrylicą na język łaciński
w odniesieniu do osób – bohaterów historycznych i autorów licznych opracowań obcojęzycznych, a także tytułów wykorzystanych publikacji 1. Przyjęliśmy, że w przypisach opis bibliograficzny będzie dokonywany w języku
oryginalnym, a w bibliografii przy zastosowaniu transliteracji. Wobec krain

1

We wszystkich czterech woluminach w stosunku do znakόw cyrylickich została zastosowana transliteracja zgodnie z Polską Normą wydaną przez Polski Komitet Normalizacyjny w lutym 2000 roku:
PN – ISO 9 (Informacja i dokumentacja – Transliteracja znakόw cyrylickich na znaki łacińskie).
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geograficznych obowiązywała zasada podawania nazw polskich, niekiedy
jednocześnie w innych wersjach hitorycznych.
Grzegorz Janusz
Dziekan Wydziału Politologii UMCS
Komitet Naukowy
Waldemar Paruch
Antoni Mironowicz
Tomasz Wicha
Lublin, 10 grudnia 2012 roku
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Ukraina i Białoruś tratkowane łącznie stanowią przestrzeń wyjątkowo ważną z powodu geopolitycznego i demograficznego. Koncentracja polityczna na tym obszarze lub jego opanowanie przez zewnętrzny podmiot
polityczny pociąga za sobą dwa skutki: 1) przejęcie kontroli nad trasami komunikacyjnymi Wschód–Zachód, czyli między Europą i Azją; 2) dominację
w Europie Środkowej, położonej na terenach między morzami Bałtyckim,
Adriatyckim, Egejskim i Czarnym. Z racji ukształtowania terytorialnego oraz
cech topograficznych i naturalnych na ziemiach ukraińsko-białoruskich zaistniały dogodne warunki dla: osadnictwa nad brzegami licznych rzek, migracji
niemal we wszystkich kierunkach drogami lądowymi i morskimi z sąsiednich
regionów o znacznie gorszych warunkach (Skandynawia, Bałkany, Azja Środkowa), rozwoju demograficznego lokalnych społeczności z powodu obfitości
żywnościowej, podbojów rozległych przestrzeni gwarantujących pomnożenie
zasobów decydujących o potędze w różnych epokach historycznych.
Z tego opisu wyłania się obraz ziem ukraińsko-białoruskich jako
terytorium o łatwej dostępności z zewnątrz i możliwości przemieszczania
się w jego granicach. Najlepszym dowodem na prawdziwość tej tezy były:
osadnictwo helleńskie nad brzegami Morza Czarnego, wyprawy Waregów
rzekami w głąb lądu, najazdy mongolskie z rozległych stepów azjatyckich,
osadnictwo germańskie nad Morzem Bałtyckim, rozsiedlenie ludności żydowskiej na całym terytorium, napływ ludności ormańskiej do południowej części
regionu, zainteresowanie potencjałem ziem ukraińsko-białoruskich ze strony
sąsiednich państw (Polska, Rosja, Szwecja, Turcja, Niemcy).
Analizując dzieje ziem ukraińsko-białoruskich stajemy przed dylematem poznawczym o wyjątkowym znaczeniu dla organizacji badań. Można wyróżnić dwa stanowiska. Jedni z naukowców (zob. tekst Waldemara Parucha)
podnosili znaczenie cech wspólnych dla tego terytorium, które uwidaczniły
się w długim czasie historycznym, więc są wyjątkowo ważne dla politologów.
Upoważniają do przyjęcia założenia o istnieniu regionu obejmującego ziemie
ukrainne, a także Białą Ruś, Ruś Czerwoną i Ruś Czarną, niezależnie od licz12
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nych odrębności dziejowych i zróżnicowaniu społecznym, bowiem najważniejsze są cechy geopolityczne i cywilizacyjne oraz przyrodnicze. Dla innych
badaczy (zob. rozdział Nadii Gergało i Pawła Frankowskiego) z wymienionych podobieństw nie należy formułować wniosków, które upoważniałyby
do traktowania Ukrainy i Białorusi jako wyodrębnionej części kontynentu.
Proponuje się ich postrzeganie jako odrębne podmioty, gdyż w w najważniejszych sytuacjach historycznych odmienności dominowały nad jednością, co
było widoczne w dokonywanych wyborach.
Projektując tę monografię redakcja przyjęła stanowisko oparte na
przeświadczeniu, że można traktować ziemie ukraińskie i białoruskie jako
całościowy przedmiot badań, co nie oznacza zacierania różnic między Ukrainą i Bialorusią. Wyszliśmy jednak z założenia, że uwarunkowania wspólne przesądziły o tożsamości ziem i ludności, niż zindywidualizowane losy
mieszkańców. Uznaliśmy, że położenie geopolityczne między Rzeczpospolitą
i Rosją rozstrzygnęło o bardzo wielu ważnych kwestiach.
Po pierwsze, w czasach nowożytnych i najnowszych (poza starożytnością i wczesnym średniowieczem) oddziaływanie Wschodu i Zachodu na
ziemie ukraińsko-białoruskie odbywało się za pośrednictwem centrów cywilizacyjno-kulturowych i polityczno-utrojowych ulokowanych z jednej strony
w Krakowie, Wilnie i Warszawie, a z drugiej strony w Moskwie i Sankt Petersbursgu. Po drugie, o tożsamości politycznej regionu decydowały wyniki
rywalizacji polsko-rosyjskiej oraz zdolność obu stron w zakresie poszukiwania sojuszników, opanowanie (zbrojne lub pokojowe) ziem ukrainnych
i Białej Rusi przesądzało o wynikach sporu historycznego między Kremlem
i Wawelem. Po trzecie, nie byłoby odrębności ziem ukraińsko-białoruskich,
gdyby nie długotrwałe krzyżowanie się wpływów i oddziaływań zachodnioeuropejskich (katolickich, protestanckich, mojżeszowych) oraz wschodnioeuropejskich (prawosławnych, ormańskich, islamskich); brak jednoznacznych
rozstrzygnięć spowodował nieprzekształcenie ziem ukraińsko-białoruskich jedynie w tradycyjne polskie województwa i rosyjskie gubernie, niezależnie od
narzucania własnych rozwiązań administracyjnych, lecz uczynił z nich odrębne kwestie, które należało traktować podmiotowo. Po czwarte, położenie na
obszarze rywalizacji o zasoby spowodowało uruchomienie najpierw procesu
narodowotwórczego w odniesieniu do Ukraińców i Białorusinów, a następnie
podjęcie działań na rzecz budowania własnej państwowości. Ukształtowanie
się wspólnot etniczno-kulturowych ukraińskiej i białoruskiej zdecydowanie
„wzbogaciło” rzeczywistość polityczną, wprowadzając trzeci czynnik, oprócz
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polskiego i rosyjskiego. Po piąte, granice między częścią białoruską a ukraińską w regionie były następstwem strukturalizacji państwa polskiego i rosyjskiego pod kątem odniesienia sukcesu we wspomnianej rywalizacji o zasoby
tych ziem. Linia między Ukrainą i Białorusią wynikała przede wszystkim ze
skutków historycznych, a nie z tymczasowej woli suwerennych decydentów
rządzących w Kijowie i Mińsku.
Monografia Ukraina i Białoruś: przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją składa się z 11 tekstów i jest woluminem drugim
opracowania Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. Zaprezentowano w nim wyniki analiz najbardziej podstawowych zagadnień z dziejów
Ukrainy i Białorusi w aspekcie: historycznym, ustrojowym, gospodarczym,
społecznym, religijnym, geograficznym, transnarodowym, architektonicznym.
W większości opracowań utrzymano podział na część ukraińską i białoruską,
przyjmując dzisiejszą perspektywę państwową. Wyjątkiem w tym aspekcie są
rozdziały: Waldemara Parucha, Andrzeja Gila, Łukasza Lewkowicza, Pawła
Frankowskiego i Nadii Gergało (tekst drugi), w których przyjęto ujęcie raczej
przedmiotowe, niż podmiotowe. Autorzy pozostałych tekstów nie tylko uznali, że należy przeanalizować problematykę w konwencji odrębności Ukrainy i Białorusi, ale również poszukiwali cech różnicujących, np. Eleonora
Kirwiel, Olga Krokowska, Paweł Sygowski. Niewątpliwie takie rozwiązanie
miało swoje uzasadnienie w analizowanej materii.
Celem monografii było przekazanie uporządkowanej wiedzy na temat
Ukrainy i Białorusi w kontekście studiów wschodnioeuropejskim. Bynajmniej
nie chodziło o monodysplinarne ujęcie zagadnień (np. politologiczne czy historyczne), ale o pokazanie złożoności spraw i konieczności korzystania z dorobku róznych nauk społecznych i humanistycznych. Oba podmioty analizy
oraz rozliczne kwestie przedmiotowe i problemowe wymagają organizacji
wieloletnich zintegrowanych badań, połączonych z działalnością dydaktyczną na wszystkich trzech poziomach studiów – licencjackim, magisterskim
i doktoranckim.
Waldemar Paruch
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Ziemie międZy rZecZpoSpolitą
a roSją: UWarUnkoWania hiStorycZne
prZekSZtałceń politycZnych
na Ukrainie i BiałorUSi

1. Ukraina i Białoruś – status geopolityczny i tożsamość
historyczna
Status geopolityczny oraz tożsamość historyczna Ukrainy i Białorusi
zostały zdeterminowane przez dwie cechy. Pierwszą jest rozległość i nizinny
charakter obszaru, poprzecinanego rzekami (Dniepr, Dniestr, Prut, Prypeć,
Berezyna, Niemen, Szczara, Dźwina), stanowiących z jednej strony naturalną
przeszkodę na osi Wschód–Zachód, a z drugiej strony ułatwienie w komunikacji w ujęciu Północ–Południe. Drugą cechą była historyczna zależność od
dwóch ważnych podmiotów politycznych – cesarstwa wschodniorzymskiego
i państwa polsko-litewskiego. Bez związków z Bizancjum i Rzeczpospolitą
nie byłoby odrębnych bytów politycznych, takich jak Ukraina i Białoruś, lecz
jedynie prowincje państwa rosyjskiego, leżące na pograniczu z Zachodem
oraz poddane infiltracji środkowoeuropejskiej1.
Historycznie rozpowszechnionym określeniem dla ziem ukraińsko-białoruskich była nazwa Ruś, stosowana w IX wieku na określenie wareskiej
kompanii handlującej niewolnikami. Następnie po jej ekspansji na ziemie
i miasta wschodnioeuropejskie (Nowogród i Kijów) przeniesiono to pojęcie na państwo. Ruś dzieliła się z powodów geograficzno-przyrodniczych na
Czerwoną, Białą i Czarną. Przedmiotowe nazwy, różnicujące ziemie ruskie,
1

Zależność podmiotowości ukraińskiej i białoruskiej od Bizancjum i Rzeczpospolitej wprowadził do
obiegu naukowego w skali powszechnej historyk Ihor Ševčenko. Zob. J. Kłoczowski, Unia polsko-litewska, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000, s. 87.
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pojawiły się w użyciu w późnym średniowieczu w kręgach władzy oraz w środowiskach intelektualnych2.
Wprawdzie Ruś Kijowska jest uważana za kolebkę nie tylko Białorusinów, ale również Ukraińców, to jednak w sensie semantycznym oba określenia mają inne pochodzenie. W określeniu Białoruś występuje nawiązanie do
Rusi Białej, stanowiącej część państwowości kijowskiej, którą po najeździe
mongolskim opanowali władcy litewscy chroniąc ją przed ekspansją moskiewską w XV wieku (Mapa 1)3. O ile określenia Ruś Czarna i Czerwona
nie zostały przekształcone w nazwę państwowości, lecz jedynie regionów,
o tyle Ruś Biała stała się podstawą dla nazwy państwa – Białoruś. Nazwa
Ruś Czarna była dość rzadko używana; na jej terenie, czyli z ziem położonych w dorzeczu środkowego Niemna utworzono w 1507 roku województwo nowogródzkie. Natomiast pojęcie Ruś Czerwona raczej funkcjonowało
w piśmiennictwie i komunikacji społecznej poza regionem na określenie Rusi
Halicko-Wołyńskiej (Halicko-Włodzimierskiej), a następnie części ziem województwa ruskiego i bełskiego, praktycznie nie występując w słownictwie
ludności autochtonicznej.
Pojęcie Ruś Biała zostało zastosowane w XIII wieku na określenie
ziem położonych wokół Nowogrodu i Pskowa. W XIV i XV wieku dodano
do tych dwóch miast centralnych dla Białej Rusi także Połock, Witebsk, Smoleńsk, Brześć. Nazwa zaś upowszechniła się wtedy jako określenie ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego zamieszkanych przez prawosławnych Rusinów,
w odróżnieniu od terytoriów zasiedlonych przez Bałtów. W czasie istnienia
Rzeczypospolitej Obojga Narodów nastąpiło geograficzne i administracyjne
zdefiniowanie Białej Rusi, dokonane prawdopodobnie za panowania Stefana
Batorego. Był to obszar położony w dorzeczach górnego Dniepru i górnej
Dźwiny, obejmujący pięć województw: połockie, witebskie, mścisławskie,
smoleńskie i mińskie4.
Wywodząc pojęcie Białoruś od określenia historyczno-geograficznego
Ruś Biała, zarówno politycy, jak i naukowcy stanęli przed sporem o dziedzic-

2

3

4

Zob. M. Franz, Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI–XVII wieku, Toruń 2006,
s. 56–57; szczegółowe rozważania na temat pojęcia Ruś w: N. V. Riasanovsky, M. D. Steinberg, Historia Rosji, Kraków 2009, s. 23–28.
T. A. Olszański, Historia Ukrainy XX w., Warszawa [b.r.w.], s. 7–11; H. Samsonowicz, Historia Europy
Środkowo-Wschodniej do początku XIV wieku, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1, red.
J. Kłoczowski, Lublin 2000, s. 88.
M. Franz, op. cit., s. 56–57; D. Michaluk, Białoruska Republika Ludowa 1918–1920: U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010, s. 30–31.
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two Rusi Kijowskiej. W tym aspekcie musieli odnieść się do dwóch alternatywnych tradycji – wieloetnicznego i różnoreligijnego Wielkiego Księstwa
Litewskiego, do którego dorobku politycznego mogą nawiązywać współcześni Litwini, Polacy i Białorusini oraz imperium rosyjskiego, którego twórcy
traktowali Białą Rosję, podobnie Wielką Rosję i Małą Rosję, jako krainy
jednego państwa a mieszkańców za regionalny odłam narodu rosyjskiego lub
społeczeństwa radzieckiego.
W odróżnieniu od ludności Żmudzi i Auksztoty – najpierw pogańskiej,
a następnie katolickiej – tereny Rusi Białej, podobnie jak Rusi Halicko-Włodzimierskiej, zamieszkiwała ludność prawosławna, będąca depozytariuszem
kultury materialnej i duchowej państwa kijowskiego. Jednak dzieje polityczne
ziem białoruskich i czerwonoruskich stały się odmienne w XIV wieku, bowiem dzieliła je przynależność państwowa – litewska i polsko-węgierska oraz
władztwo polityczne – Giedyminowiczów, Piastów i Andegawenów. Dopiero
przejęcie rządów w Krakowie i Wilnie przez Jagiellonów stworzyło zworniki polityczno-państwowe i prawne, ale już w warunkach powiązań unijnych
między Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim, przy
zachowaniu bardzo licznych odrębności prawno-państwowych i organizacyjno-kościelnych. Ruś Biała stała się na trwałe ziemią przynależną do drugiej
części państwa dualistycznego, a lokalny Kościół katolicki został podporządkowany arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu, podczas gdy województwo ruskie
i ziemie ukrainne przyłączono w okresie XIV–XVI wieku do Korony, tworząc
jednocześnie w 1375 roku arcybiskupstwo lwowskie. Takie rozgraniczenie
stopniowo utrwaliło odrębności na dwóch poziomach: 1) Rusi Białej od innych ziem postkijowskich, dlatego też współczesna granica ukraińsko-białoruska w znacznym stopniu pokrywa się z linią graniczną między Koroną
a Wielkim Księstwem; 2) województwa ruskiego od trzech województw południowo-wschodnich (kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego), co
miało swoje skutki dla rozwoju sprawy ukraińskiej w czasach nowożytnych
i stosunków polsko-ukraińskich5.

5

Politycy niemieccy formułując koncepcje Mitteleuropy uznawali Ruś Czerwoną za jedną z ziem składowych, wyłączając ją z projektu politycznego – Ukraina.
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Mapa 1
Ruś w okresie najazdów mongolskich (1220–1240)

Źródło: Strona internetowa [dalej: SI] „Izbornyk”, http://izbornyk.org.ua, „Русь–Україна
та суміжні землі (1220–1240 рр.)”, inf. z 25 IX 2012.
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Mapa 2
Ruś Kijowska (XI–XII wiek)

Źródło: SI „Wikimedia”, http://commons.wikimedia.org, „Kievan Rus in 11th century
(1015–1113)”, inf. 23 IX 2012.
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Mapa 3
Wielkie Księstwo Litewskie (1386–1434)

Źródło: SI „Wikipedia”, http://en.wikipedia.org, „Grand Duchy of Lithuania (1386–
1934)”, inf. z 29 XII 2012.

Natomiast nazwa Ukraina została wprowadzona do użycia w czasach
istnienia polsko-litewskiej państwowości oraz zmiany granic między Koroną
a Wielkim Księstwem na mocy aktu unii lubelskiej w 1569 roku6. Używana
najczęściej w liczbie mnogiej – krainy lub przymiotnikowej – ukrainny oznaczała kresy, czyli ziemie pogranicza, pozbawione bezpieczeństwa i organów
władzy państwowej oraz bardzo słabo zaludnione. W XVI wieku tym terminem nazywano ziemie nad Dnieprem w postaci dwóch lub trzech województw
6

Po raz pierwszy określenie Ukraina wystąpiło w źródle z 1187 roku, ale nie użyto go dla oznaczenia
jakiejkolwiek formy państwowości. Szerzej zob. D. Beauvois, Spory historyków (Francja, Rosja, Polska) wokół Ukrainy–Rusi, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2…, s. 34.
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kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego. Pierwotnie statusu ukrainnego
nie nadawano Rusi Halicko-Włodzimierskiej, ale w XVII wieku wraz z licznymi wojnami, wymienione cechy można było przypisać również ziemiom
położonym bardziej na zachód. Krainami Rzeczypospolitej zaczęto więc nazywać Ruś Czerwoną i Wołyń, mimo iż istniała mocna świadomość separacji
polityczno-prawnej Rusi Czerwonej od terytoriów inkorporowanych na mocy
decyzji z 1569 roku. O ile mieszkańcy tej pierwszej nie podkreślali swojej
odrębności od innych ziem Korony, o tyle szlachta województw kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego eksponowała taką wyjątkowość, często
traktując swoje krainy jako trzecią część Rzeczypospolitej, tzw. województwa
ukrainne lub ruskie. Taka postawa miała swoje uzasadnienie w treści konstytucji Sejmu „lubelskiego”, w której określono, że królewskie przywileje
„ruskie” będą zasadami wpisanymi do przysięgi koronacyjnej króla7.
Mychajło Hruszewśkyj, historyk ukraiński w okresie tworzenia się
własnego narodu na przełomie XIX i XX wieku kierując się racjami politycznymi wprowadził do obiegu naukowego i publicznego tożsamość dwóch
pojęć – Ukraina i Ruś oraz użył pierwszego określenia do czasów przedukraińskich, wbrew rozwiązaniom semantycznym stosowanym w czasach
średniowiecznych i nowożytnych. Dla niego Ukraina była obszarem zamieszkiwanym w latach jego życia przez ludność ukraińskojęzyczną, a za jej przodków uznał mieszkańców Rusi Kijowskiej. W ten sposób połączył kryterium
etnograficzne z historycznym, wyznaczając granice Ukrainy. Inny proces
następował w polskojęzycznej komunikacji społecznej, w której określenie
przymiotnikowe ukrainny zaczęto zastępować w XIX i XX wieku pojęciami
kresy lub ziemie zabrane (utracone). Tym samym terytoria ukrainne, zagrożone przez Turków i Tatarów oraz przez bunty społeczne (kozacko-chłopskie)
przekształciły się w polskiej świadomości, za sprawą polityki rosyjskiej oraz
wizji literackich, w kresy wschodnie Rzeczypospolitej, ziemie będące przedmiotem sporu z Rosją, „raj utracony”, „zniszczoną Arkadię”, „metaprzestrzeń
przygody”8. W odniesieniu do Białorusi takie zabiegi semantyczne nie były
potrzebne, bowiem w sposób naturalny Biała Ruś, czyli pojęcie geograficzno-przyrodnicze stała się najpierw nazwą ziem Wielkiego Księstwa, z których
utworzono po rozbiorach zachodnie gubernie imperium rosyjskiego, a na7

8

H. Litwin, Narody Pierwszej Rzeczypospolitej, [w:] Tradycje polityczne dawnej Polski, red. A. Sucheni-Grabowska, A. Dybkowska, Warszawa [b.r.w.], s. 178.
Zob. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński: Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–
1914, Lublin 2005, s. 12.
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stępnie nazwą podmiotu politycznego aspirującego do bycia autonomiczną
częścią Rosji lub suwerennym państwem.
Ukraina i Białoruś, przynależąc do Europy Środkowej, noszą większość typowych cech określających status geopolityczny i tożsamość historyczną subregionu. To właśnie one spowodowały oddzielenie ziem
ukraińsko-białoruskich od Europy Wschodniej. Trzy cechy mają znaczenie
podstawowe i wynikają z podziału trychotomicznego kontynentu europejskiego na część zachodnią, środkową i wschodnią9. Owe cechy tworzą także
„syndrom środkowoeuropejski”, który odcisnął piętno na dziejach Ukrainy
i Białorusi, w ten sposób warunkując współczesną politykę. Jednocześnie
należy podkreślić wstępnie, że w wyniku długotrwałych procesów historycznych uruchomionych w XIII–XV wieku z jednej strony imperium rosyjskie
„zagospodarowało” w całości Europę Wschodnią, łącząc ją z dziejami Azji
i blokując przeniesienie zjawisk późnośredniowiecznych właściwych dla
pozostałych obszarów kontynentu europejskiego, a z drugiej strony sukcesy
terytorialne państwowości litewskiej, w połączeniu ze strategiczną opcją wybraną przez elitę polityczną Wielkiego Księstwa zawarcia unii z Królestwem
Polskim, wyznaczyły granicę między Europą Środkową i Wschodnią. Większość ziem ukraińsko-białoruskich została w znacznym stopniu odizolowana
na kilka stuleci od rozwoju państwowości rosyjskiej. Należy powtórzyć za
takimi historykami jak Andrzej Nowak i Roman Szporluk, że uwarunkowań
historycznych współczesnej Ukrainy i Białorusi nie można rozpatrywać bez
analizy rywalizacji polsko-rosyjskiej oraz kształtowania się narodu polskiego
i rosyjskiego10.

9

10

Podział trychotomiczny Europy został upowszechniony w piśmiennictwie naukowym, wbrew skutkom
II wojny światowej, przez Oskara Haleckiego. O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały,
Lublin 2000, passim; zob. K. Brzechczyn, Odrębność historyczna Europy Środkowej, Poznań 1998,
s. 10–11.
R. Szporluk, Imperium, komunizm i narody, Kraków 2003, passim; A. Nowak, Od imperium do imperium: Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Warszawa 2004, passim.
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Mapa 4
Wielkie Księstwo Litewskie w 1654 roku – podział na województwa

Źródło: SI „Wikipedia”, http://en.wikipedia.org, „Lithuania and its administrative divisions (1654)”, inf. z 29 XII 2012.
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Tabela 1
Herby wybranych województw Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Województwa ruskie i ukrainne
Województwo

Województwa litewskie

Herb

Województwo
Wileńskie
Brzesko-litewskie
Mścisławskie
Mińskie
Trockie

Ruskie

Wołyńskie

Witebskie
Połockie

Bełskie

Nowogródzkie

Podolskie

Smoleńskie

Herb

Bracławskie

Czernihowskie

Kijowskie

Źródło: opracowanie na podstawie – SI Polska – herby ziem Rzplitej, http://akromer.
republika.pl, „Herby Rzeczypospolitej”, inf. z 25 IX 2012.
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Po pierwsze, Ukraina i Białoruś nie mają granic geograficznych, opartych na wyraźnych naturalnych przeszkodach. Jeśli przyjmiemy, że rzeki zachęcały ludność do osadnictwa na obu brzegach (Dniepr, Dniestr, Dźwina,
Prut) oraz stanowiły szlak komunikacyjny, wokół którego rozwijało się życie
codzienne, to ziemie ukraińsko-białoruskie miały charakter otwarty, o niskim
poziomie bezpieczeństwa. W mowie potocznej są obecne określenia tereny
naddnieprzańskie i naddniestrzańskie, co wyraźnie wskazuje na rolę łączącą
wymienionych rzek. Z tych powodów politycy, publicyści oraz naukowcy
musieli przyjmować skomplikowane, często pozageograficzne kryteria w konstruowaniu mapy polityczno-terytorialnej, nie mogli się odwołać do łańcuchów górskich, wielkich jezior i rzek. Ten stan wywoływał kontrowersje.
Istotną cechą geograficzną o wysokiej doniosłości politycznej dla
mieszkańców ziem ukraińsko-białoruskich, w odróżnieniu od innych krain
środkowoeuropejskich, była wielka przestrzeń, która stwarzała dogodne warunki do osadnictwa i wyżywienia11. Z tego powodu istniała wielka szansa
dokonania koncentracji politycznej na wielką skalę, skupienia wokół jednego
ośrodka politycznego licznej ludności zamieszkującej rozległe terytoria, obfitujące w bogactwa, głównie w grunty orne i pastwiska.
Po drugie, na ziemiach ukraińsko-białoruskich przez wieki przenikały
się wartości i procesy właściwe dla europejskiego Wschodu i Zachodu, tworząc nową środkowoeuropejską jakość, którą Jerzy Kłoczowski nazwał „mocno ugruntowaną historycznie sytuacją cywilizacyjną”, a Natalia Jakowenko
– przestrzenią cywilizacyjną, „metawspólnotą” z różnorodnością kulturową
i etniczną12. Europa Środkowa stawała się więc odrębną częścią kontynentu,
odmienną od dwóch pozostałych subregionów, położoną między Zachodem
i Wschodem, co oznaczało bezpośrednią łączność dziejów Ukrainy i Białorusi
z historią innych państw istniejących na tym obszarze, w tym Polski, Węgier,
Litwy, Estonii, Łotwy, Czech, Słowacji i Rumunii, ale także Niemiec. Przy
takim podejściu Rosja jest traktowana jako państwo zewnętrzne wobec regionu, położone na obrzeżach dwóch cywilizacyjno-kulturowych typów idealnych – europejskiego i azjatyckiego. Podobne nastawienie dominowało wśród
Rosjan, czego dobitnym przykładem było traktowanie ziem ukraińsko-bia-

11

12

O roli przestrzeni w myśleniu politycznym w: A. Chodubski, Odrębność dziedzictwa kulturowo-cywilizacyjnego Rosji, [w:] Drogi i bezdroża ku demokracji: Przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2005, s. 190 i n.
J. Kłoczowski, Wprowadzenie, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1…, s. 18; N. Jakowenko,
Druga strona lustra: Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku, Warszawa 2010, s. 381.
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łoruskich jako obce terytorium w okresie wojny 1654–1667, które należało
zniszczyć i ograbić a ludność wymordować, nie biorąc pod uwagę łączności
wyznaniowej13.
Podstawowym składnikiem tożsamości historycznej Ukrainy i Białorusi jest bycie częścią Europy Środkowowschodniej (oddzielonej od niemieckojęzycznej Europy Środkowozachodniej), obszarem współistnienia lub
rywalizacji między dwoma europejskimi cywilizacjami: łacińską i bizantyjską
oraz dwoma wariantami chrześcijaństwa – wyznaniem katolickim i prawosławnym. Jednakże tożsamość mieszkańców ziem ukraińsko-białoruskich
była również kształtowana w wyniku oddziaływania cywilizacji euroazjatyckiej w rosyjskiej interpretacji oraz rozwiązań właściwych dla kultury niemieckiej przynoszonych na te tereny przez osadnictwo tego typu ludności oraz
działania polityczne i militarne państw niemieckich. Utrwalił się więc przez
wieki dylemat – czy ziemie ukraińskie i białoruskie są bardziej „Zachodem”
położonym najdalej na wschodnich rubieżach Europy, innym od polskiego,
czy raczej „Wschodem” zlokalizowanym na jego pograniczu, odmiennym od
rosyjskiego.
Oddziaływanie rzymskiego i chrześcijańskiego Wschodu było pierwotne, rozpoczęło się w 988 roku wraz z chrystianizacją w obrządku wschodnim
z wykorzystaniem języka starocerkiewnosłowiańskiego. Rezygnacja z języka
greckiego była dość ważna, bowiem przyczyniła się do szybkiego rozszerzania chrześcijaństwa. Natomiast oddziaływanie rzymskiego i chrześcijańskiego
Zachodu nastąpiło zdecydowanie później w XIV wieku w wyniku sporu polsko-węgierskiego o Ruś Czerwoną oraz opanowania licznych księstw ruskich
przez litewskich wielkich książąt – Witenesa, Giedymina i Olgierda, którzy
zachowali religię prawosławną, prawa i zwyczaje ruskie, tym sposobem Wielkie Księstwo Litewskie przejęło znaczną część dorobku cywilizacyjnego Rusi
Kijowskiej redukując zakres i zasięg oddziaływania mongolsko-tatarskiego,
a następnie moskiewskiego. Generalnie można stwierdzić, że chrześcijaństwo, a więc i europejskość, na ziemiach ukraińsko-białoruskich miały rodowód wschodniobizantyjski (IX–X wiek), natomiast wpływy zachodniorzymskie (XIV–XV) spełniły rolę czynnika modyfikującego tożsamość obszaru,

13

A. Nowak, Od imperium do imperium…, s. 44; S. Alexandrowicz, Osadnictwo żydowskie na ziemiach
litewsko-białoruskich od XV do XIX w. (Cechy szczególne), [w:] Świat Niepożegnany: Żydzi na dawnych
ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku, red. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn 2004,
s. 59.
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zwłaszcza w odniesieniu do takich ośrodków jak Kijów, Nowogród Wielki,
Smoleńsk, Nowogród Siewierski, Łuck, Twer, Psków, Kozielsk14.
Nałożenie się na siebie dwóch procesów chrystianizacyjnych w połączeniu z kulturą polityczną Rzeczypospolitej zaowocowało na ziemiach ukraińsko-białoruskich tolerancją religijną, której beneficjentami były mniejszości
religijno-wyznaniowe różnego typu, korzystające z wolności praktykowania
kultu, rozwoju własnej organizacji kościelnej, kształtowania sfery prywatnej
wiernych, partycypacji w życiu publicznym bez zasadniczej dyskryminacji.
Taki wzorzec cywilizacyjno-kulturowy był atrakcyjny dla elity ruskiej, stopniowo włączanej do narodu politycznego państwa polsko-litewskiego, co musiało wywołać akulturację oraz chęć porzucenia ortodoksyjnego prawosławia
w wariancie moskiewskim na rzecz polonizacji, niekiedy przy utrzymaniu
przynależności do chrześcijaństwa wschodniego. Przykładem takiej ewolucji
mogą być panowie kresowi Rzeczypospolitej, tacy jak: Adam Kisiel, Jarema
Wiśniowiecki, Konstanty Wasyl Ostrogski15.
Najpełniejszym przejawem syntezy cywilizacyjno-kulturowej były
działania wykonane i instytucje powstałe w Rzeczypospolitej w XVI i XVII
wieku. Nadały one specyficzne cechy, takim kategoriom jak demokracja,
tolerancja, pluralizm, ojczyzna, wolności, prawa, racja stanu, etniczność,
wspólnota, lokalność. Dlatego też bez wątpliwości można uznać w czasach
nowożytnych i najnowszych Ukraińców i Białorusinów za spadkobierców tradycji Rzeczypospolitej w takim samym stopniu jak Polaków i Litwinów oraz
Żydów. Z zakresu historii wydarzeniowej można przywołać trzy przypadki
o znaczących skutkach, widocznych w ujęciu długookresowym.
W 1596 roku dokonała się unia kościelna (tzw. brzeska) między Kościołem prawosławnym w Rzeczypospolitej a Stolicą Apostolską. Akt kościelny skutkował powstaniem nowego wyznania i kościoła chrześcijańskiego – greckokatolickiego. Był podyktowany wśród staropolskiej elity prawosławnej między innymi obawami przed uzależnieniem dwóch patriarchatów
– moskiewskiego i konstantynopolitańskiego od despotycznej władzy carskiej
i sułtańskiej, w obu przypadkach obcej tradycji Rzeczypospolitej w kwestii
tolerancji oraz wolności wewnętrznej kościołów16. Po upadku państwa sta14

15
16

J. Kłoczowski, Wprowadzenie…, s. 19; idem, Europa Środkowo-Wschodnia w XIV–XVII, [w:] Historia
Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1…, s. 113.
D. Beauvois, Spory historyków…, s. 42.
J. Kłoczowski, Europa Środkowo-Wschodnia w XIV–XVII wieku, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1…, s. 221–222; idem, Unia brzeska, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej,
t. 2…, s. 113 i n.
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ropolskiego, którego część litewsko-ruska pokazywała wymiar dziedzictwa
kijowskiego inny od moskiewskiego, jedynie Kościół greckokatolicki pozostał takim podmiotem, dzięki czemu wyznaczał w Austrii także granicę między tożsamością ukraińską a rosyjską i polską17. Podobna sytuacja nie mogła
wystąpić na ziemiach białoruskich, stając się jedną z przyczyn zapóźnienia
tamtejszego procesu narodotwórczego.
Z tego powodu Rosja, a następnie ZSRR, traktowały grekokatolicyzm
z wyjątkową wrogością, widząc w nim zagrożenie dla przekształcenia ludności ruskiej w Rosjan oraz przejaw dywersji świata zachodniego na obszarze prawosławnym lub komunistycznym. Natomiast konsekwentna polityka
władz Pierwszej Rzeczypospolitej, wsparta postawą większości szlachty i duchownych, doprowadziła w XVII i XVIII wieku na ziemiach ukrainnych do
dominacji Kościoła greckokatolickiego podporządkowanego papieżom nad
Cerkwią prawosławną zależną od carów, prowadząc faktycznie niemal do
jedności wyznaniowej ludności ruskiej oraz hamując proces jej rusyfikacji
(Mapa 3). Odwrotna sytuacja nastąpiła po 1839 roku, kiedy carat zlikwidował
grekokatolicyzm, czyniąc z Cerkwi narzędzie rusyfikacji i upowszechniania
propagandy wielkoruskiej. W XIX i XX wieku na terenie Galicji (metropolia lwowska, a także biskupstwa stanisławowskie i przemyskie) oraz na
emigracji w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kościół greckokatolicki, w znacznie większym stopniu niż Cerkiew prawosławna w imperium rosyjskim, stał się czynnikiem z jednej strony wspierającym ukraiński
proces narodotwórczy, a z drugiej strony utrudniającym najpierw polonizację
i rusyfikację, a następnie sowietyzację. To wśród ukraińskich wyznawców
katolicyzmu następowało utożsamianie kozaczyzny z ukrainizmem, mimo iż
kozacy byli w okresie powstań zdeterminowanymi zwolennikami prawosławia i przyczynili się do jego odrodzenia na obszarze Rzeczypospolitej.

17

B. Cywiński, Ogniem próbowane: Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej, t. 1: Korzenie tożsamości, Warszawa 1993, s. 103–105.
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Mapa 5
Sytuacja wyznaniowa w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (ok. 1750)

Źródło: SI „Wikimedia”, http://commons.wikimedia.org, „Religions in Poland 1750”, inf.
z 27 IX 2012.

Reformy przeprowadzone w Cerkwi prawosławnej przez metropolitę
kijowskiego Piotra Mohyłę, które pozwoliły na przenikanie dorobku umysłowego Zachodu do życia religijnego rozwijającego się na ziemiach ukraińskich
oraz osadziły prawosławie w kulturze politycznej Rzeczypospolitej odrywając
go od rozwiązań moskiewskich. Wagę dorobku Mohyły podkreślali historycy.
Jerzy Kłoczowski napisał: „Mohyła reorganizował – z poparciem króla Władysława IV – Kościół prawosławny Rzeczypospolitej, głęboko go reformując”18.
Inaczej akcenty ewaluacyjne rozłożył Maciej Franz, podkreślając, że
wielką ideą metropolity kijowskiego było „zapewnienie Rusinom i prawosławnym w ziemiach polskich równości wobec innych narodów Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Jednocześnie duchowny odrzucił poszukiwanie
przez społeczność kozacko-prawosławną wsparcia w Turcji i Rosji, zwłaszcza
18

J. Kłoczowski, Unia brzeska…, s. 117.
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„chcąc za wszelką cenę uniknąć szukania swego losu u boku Moskwy”19. Mohyła podjął działania, ukierunkowane na nadanie Cerkwi prawosławnej nie
tylko autokefalii, ale nowego wizerunku, zgodnego z przemianami w chrześcijaństwie wywołanymi przez reformację i kontrreformację. Dzięki jego staraniom Kijów tymczasowo odzyskał rolę przodującego ośrodka prawosławia
w Europie, w oparciu o który starano się przywrócić jedność dziejów ruskich
i europejskich, zachwianą w wyniku podbojów mongolsko-tatarskich oraz
rozwoju państwowości moskiewskiej aspirującej do utworzenia nowej jakości
politycznej20.
W XVI i XVII wieku powstała w Rzeczypospolitej formacja wojskowa kozaków, która w wyniku powstań skierowanych przeciwko państwu
albo zbudowała własne formy państwowe przypominające instytucje ustrojowe staropolskie (hetman wojsk ruskich), albo domagała się uznania za jeden
z uprzywilejowanych stanów Rzeczypospolitej mających prawa partycypacji
w życiu publicznym (elekcje królów, sejm, sejmiki, sądy, trybunał, akademia). Niezależnie od różnych intencji należy się zgodzić z opinią Tadeusza
Olszańskiego: „[…] Kozaczyzna ukraińska była nieodrodnym dzieckiem Rzeczypospolitej”21. Była także nosicielem kultury politycznej ukształtowanej
„w cieniu” państwa staropolskiego, której składnikiem było między innymi
wysokie poczucie podmiotowości oraz przekonanie, że z władzą państwową
można prowadzić negocjacje i zawierać porozumienia ku pożytkowi obu stron
– kozaków i państwa. Symbolem takiej polityki był hetman kozacki Piotr
Konaszewicz-Sahajdaczny.
Jednocześnie dość ważnym składnikiem tożsamości historycznej
ukraińskiej i białoruskiej stało się przeświadczenie o odrębności od tradycji
wielkoruskiej, będącej syntezą kultury prawosławnej i cywilizacji mongolskiej. W dyskusjach politycznych i debatach naukowych wysuwa się różne argumenty. Po pierwsze, historycznym centrum prawosławia był Kijów
a nie stolice rosyjskie, mimo przeniesienia do Moskwy siedziby patriarchatu,
w 1458 roku nastąpiło utworzenie dwóch oddzielnych metropolii – kijowskiej dla ziem prawosławnych polsko-litewskich i moskiewskiej dla wiernych
zamieszkujących państwo rosyjskie. Po drugie, tożsamość ukraińska i białoruska są zakorzenione w dziejach Rusi Kijowskiej, która była bytem politycznym pierwotnym wobec Moskwy. Po trzecie, polityczna wspólnota wokół
19
20
21

M. Franz, op. cit., s. 224.
J. Kłoczowski, Unia brzeska…, s. 222–223.
T. A. Olszański, op. cit., s. 13.
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Kijowa ukształtowała się wcześniej niż wielkoruska, bowiem Ruś Zalewska
(Suzdalsko-Moskiewska) została skolonizowana, poddana slawityzacji i chrystianizacji przez przybyszów z ośrodka kijowskiego, którzy wyparli ludność
ugrofińską. Po czwarte, po upadku Rusi Kijowskiej, podzielenia się domeny
Rurykowiczów na księstwa feudalne oraz upadku jedności ruskiej w okresie
najazdu mongolskiego, formami państwowości wskazywanymi jako „ukraińskie” i „białoruskie” były Księstwo Halicko-Włodzimierskie, a następnie
Wielkie Księstwo Litewskie, nastąpiło więc odcięcie się od Rusi Zalewskiej,
Wielkiego Księstwa Moskiewskiego oraz idei Moskwy – „trzeciego Rzymu”22. Po piąte, kozaczyzna uznawana za protonaród ukraiński oraz szlachta
zamieszkująca Ruś Białą otrzymały liczne prawa i wolności od monarchów
Rzeczypospolitej, a nie od carów Wszechrusi.
Poza wczesnym i środkowym średniowieczem, kiedy Ruś Kijowska
recypowała idee bezpośrednio z Cesarstwa Bizantyjskiego poprzez kontakty
na bardzo wielu płaszczyznach: handlowej, społecznej, cywilizacyjnej, religijnej, ustrojowej i dynastycznej, w okresie późnośredniowiecznym impulsy
kulturowe zaczęły docierać na te ziemie w sposób pośredni23. W tym konkretnym przypadku w czasach nowożytnych i najnowszych wartości wschodnie,
również azjatyckie, przybywały na Ukrainę i Białoruś w interpretacji rosyjskiej, a wartości zachodnioeuropejskie uprzednio ulegały adaptacji w Polsce.
Bezpośrednie wpływy Konstantynopola, Rzymu, Paryża, Wiednia, Berlina,
Londynu zostały osłabione.
W ujęciu geopolitycznym zainteresowanie rosyjskie i zachodnioeuropejskie regionem było odmienne. Dla państw zachodnioeuropejskich wymienione ziemie stanowiły peryferia, którymi zajmowano się w kontekście
mocarstw walczących o ich opanowanie lub sprawujących tam rządy – Rzeczpospolita, Turcja, Rosja/ZSRR, Szwecja, Niemcy, Austro–Węgry. Dla Rosji,
niezależnie od formy państwowości – od Wielkiego Księstwa Moskiewskiego,
poprzez imperium carskie i komunistyczne do Federacji Rosyjskiej – region
był bardzo cennym przedmiotem, wobec którego wysuwano roszczenia. O ile
dla centrów politycznych zachodnioeuropejskich były to krainy zapomniane,
o tyle dla stolic rosyjskich stały się czynnikiem potęgi pozwalającym kształtować sytuację w Europie w celu jej podporządkowania.

22
23

Ibidem, s. 9; J. Kłoczowski, Europa Środkowo-Wschodnia w XIV–XVII wieku..., s. 159.
Odmienne zdanie w sprawie przejściowości cywilizacyjne Europy Środkowej zob. T. Kisielewski, Europa Środkowa – zakres pojęcia, Lublin 1992, s. 31.
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Ukraina i Białoruś były postrzegane przez Moskwę/Sankt Petersburg
jako części imperium, identyczne w swojej roli jak gubernie noworosyjskie.
Zajęcie Kijowa, Lwowa i Mińska przez Rosję powodowało odcięcie tych
miast od Europy Środkowej i nadawanie im cech wschodnioeuropejskich. Był
to podział sztuczny niepokrywający się z orientacjami kulturowymi i identyfikacją cywilizacyjną oraz ignorujący dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej
– bytu politycznego typowego dla Europy Środkowej na rzecz tożsamości
euroazjatyckiej, której eksponentem była Rosja24. Pierwsza Rzeczpospolita
zakorzeniła w świadomości mieszkańców wszystkich swoich ziem potrzebę
oswajania cywilizacji łacińskiej i przenoszenia jej na rodzimy grunt do życia
prywatnego i sfery publicznej. Natomiast w Rosji prawosławnej i carskiej,
a następnie komunistycznej dominował pogląd o odmienności i wyższości tego państwa nad modelami utrwalonymi w Europie Zachodniej. Takie
przekonanie ograniczało zakres i zasięg modernizacji imperium rosyjskiego.
Okcydentalizacja miała w praktyce współistnieć z euroazjatyzmem.
Po trzecie, ziemie ukraińskie i białoruskie są jednolitym obszarem
geopolitycznym i historycznym, na którym była widoczna podobna trwałość
i zmienność bytów politycznych, instytucji oraz ich funkcjonowania. Procesy
polityczne zachodzące na ziemiach ukraińsko-białoruskich były generowane
przez ich położenie między Wschodem i Zachodem, co zostało zauważone na
początku XX wieku. Takie usytuowanie z jednej strony umożliwiało osmozę
i dyfuzję kulturową (stykające się obrzeża Europy i Azji), a z drugiej strony
tworzyło wrażenie zamieszkiwania na peryferiach obu kręgów kulturowych
(rozdroże Europy i Azji)25.

24

25

R. Szubska, Wariacje środkowoeuropejskie: O różnorodności i wspólnocie, [w:] Róża wiatrów Europy,
red. A. Tyszka, Warszawa 1999, s. 19–20; SI portalu „Liga”, http://www.file.liga.net, [Najnowsze informacje dotyczące Wspólnoty Niepodległych Państw, Eurozjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, Wspólnej
Przestrzeni Gospodarczej], inf. z 21 V 2009.
N. Jakowenko, Druga strona lustra…, s. 377–378.
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Mapa 6
Podział ziem ukraińskich w imperium rosyjskim na gubernie w XIX wieku

Źródło: SI „Wikimedia”, http://commons.wikimedia.org, „Gubernias de Ucraina”, inf.
z 29 XII 2012.

Świadomość społeczna mieszkańców tego obszaru była zdominowana
przez poczucie lojalności terytorialnej, zwane krajowością w postaci identyfikacji z ziemią zamieszkania. Na pierwszym poziomie było staropolska kraina, np. Wołyń, Podlasie, Podole, Kijowszczyzna, Bracławszczyzna, Żmudź,
Wileńszczyzna, Ruś Biała, Ruś Czerwona, a na drugim poziomie historyczna
część Rzeczypospolitej – Korona, Księstwo, Ukraina. Mimo tej zbieżności,
należy podkreślić, że już w średniowieczu ukształtowały się dwa odrębne
centra państwowe: ukraińskie w postaci Kijowa, Perejasławia i Czernihowa
oraz białoruskie wokół Połocka i Smoleńska26.
Ani Ukraina, ani Białoruś – mimo rozległości terytorialnej – nie stanowiły rdzenia Europy Środkowej, lecz jej wschodnie rubieże, stykając się
w wielkiej skali ze zwartym osadnictwem rosyjskim na Wschodzie, co miało
swoje liczne skutki, między innymi demograficzne i społeczne. Na żadnych
innych ziemiach środkowowschodnich nie było tak silnego oddziaływania
26

T. A. Olszański, op. cit., s. 8.
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Wschodu, ale nie w wersji helleńskiej i bizantyjskiej, lecz w wariancie azjatyckim. Tym samym jest uzasadnione podkreślanie zbieżności dziejowej
między Ukrainą i Białorusią, niezależnie od ich współczesnej odrębności
państwowej. Są regionem różniącym się od innych ziem środkowoeuropejskich nie tylko wtórnym przejmowaniem wzorców zachodnioeuropejskich,
ale również mniejszym niż w odniesieniu do Polski, Czech, państw bałtyckich
i Węgier oddziaływaniem na ich status geopolityczny i tożsamość historyczną potencjału politycznego państwowości niemieckiej oraz Niemców jako
wspólnoty. Zmiany w stosunkach między Niemcami a Rosją miały bezpośredni wpływ na losy ziem ukraińsko-białoruskich, wtedy, kiedy stawały się
teatrem działań wojennych między obu państwami. Do wojen zaś dochodziło
w warunkach kwestionowania przez Niemcy pozycji Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym na ziemiach ukraińsko-białoruskich, które stawały
się polem walk niemiecko-rosyjskich/radzieckich (1914–1918, 1941–1944)27.
Ziemie ukraińsko-białoruskie spełniały rolę pogranicza między Europą Środkową a Wschodem, podobnie jak kraje niemieckie i austriackie oraz szwajcarskie między Europą Środkową a Zachodem28.

2. narody etniczno-kulturowe na ziemiach ukraińskich
i białoruskich
Na ziemiach ukraińskich i białoruskich zwyciężył model niemiecki
w kwestii narodowościowej, polegający na budowie państw narodowych
w wyniku zjednoczenia w nich całej wspólnoty etniczno-kulturowej. Nie
dokonał się więc klasyczny proces narodowotwórczy29, w którym każde
państwo stworzyło własny naród definiowany w kategoriach politycznych30.
Jednak w odróżnieniu od innych regionów środkowoeuropejskich, Wielka
27

28

29

30

P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami: Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej
w XX wieku, Warszawa 1996, s. 9.
Zob. A. Podraza, Co należy rozumieć pod pojęciem „Europa Środkowa” na przełomie XX I XXI wieku,
[w:] Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa: Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001, red. J. Purchla, Kraków 2002, s. 28.
Autor używając dwóch określeń przymiotnikowych – narodotwórczy i narodowotwórczy, nie uznał
ich za synonimy, lecz pojęcia odmienne znaczeniowo. Proces narodowotwórczy, w odróżnieniu od
narodotwórczego, oznacza związki przyczynowo-skutkowe zakończone powstaniem określonego stanu,
w tym przypadku narodów jako wspólnot etniczno-kulturowych. Natomiast proces narodotwórczy ma
charakter otwarty i trudno określić jego kolejne fazy, można je jedynie prognozować.
Analiza procesu narodowotwórczego oraz rywalizacji między grupami etnicznymi na ziemiach ukraińsko-białoruskich zob. D. Beauvois, Rzeczpospolita polsko-litewska w XVIII wieku i pięć narodów na
jej obszarach w wieku XIX, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1…, s. 244–317.
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Wojna nie zakończyła się zwycięstwem ruchów ukraińskiego i białoruskiego
o charakterze irredentystycznym i zjednoczeniowym. Jesień Narodów w 1918
roku była więc ułomna, bowiem nie doprowadziła do powstania niepodległej
oraz suwerennej Ukrainy i Białorusi. Proces państwowotwórczy rozpoczęty
w I wojnie światowej nie zakończył się sukcesem, tym samym narody ukraiński i białoruski, podobnie jak na przełomie XIX i XX stulecia, nadal kształtowały się w opozycji do państwa, co je wyróżniało spośród innych narodów
środkowoeuropejskich, dysponujących w latach międzywojennych własną
organizacją państwową. W okresie 1921–1991 przedmiotem odniesienia dla
Ukraińców i Białorusinów stały się przede wszystkim państwowość polska
i radziecka/rosyjska.
Proces narodotwórczy na ziemiach ukraińsko-białoruskich nie mógł
zostać oparty na pozytywnych skutkach odziedziczonych po okresie średniowiecznym i nowożytnym, bowiem nie istniała w długim czasie historycznym państwowość ani ukraińska, ani białoruska. Państwo kozackie oraz
białoruski charakter Wielkiego Księstwa Litewskiego nie mogły wypełnić
zaistniałej pustki, bowiem powstania kozackie i rozbiory doprowadziły do
likwidacji fenomenu, jakim była szlachta ruska wyznania prawosławnego,
rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Kozaczyzna stała się ruchem antyszlacheckim, a Rosja doprowadziła do polaryzacji wśród szlachty na polską
i katolicką oraz rosyjską i prawosławną. Nie ukształtowały się dwa feudalne
narody polityczne – białoruski i ukraiński, na które składałyby się warstwy
i grupy uprzywilejowane pod względem prawnym i ekonomicznym (szlachta,
mieszczaństwo, duchowieństwo), uczestniczące we władzy państwowej oraz
będące zarazem nosicielami regionalnej ludowości. Wymogiem partycypacji
politycznej było zaakceptowanie jednej z dwóch alternatywnych tradycji –
polskiej lub rosyjskiej – w postaci kultury politycznej, historii, organizacji
przestrzeni publicznej, relacji między sacrum i profanum.
W XV wieku na ziemiach ukraińsko-białoruskich w zależności od
przynależności państwowej powstały dwa narody feudalne polityczne – polski i rosyjski, umacniane przez unowocześniającą się instytucję państwa.
Poza tak rozumianą wspólnotą pozostawał lud, stanowiący około 80 proc.
mieszkańców państwa, który w zdecydowanej większości był ruskojęzyczny
w różnych dialektach regionalnych, stopniowo się różnicujących na białoruski i ukraiński31. Jak zauważył Ryszard Radzik, szlachta Rzeczypospolitej
31

J. Bardach, Od narodu politycznego do narodu etnicznego w Europie środkowo-Wschodniej, „Kultura
i Społeczeństwo”, 1993, nr 4, s. 4.
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gente Rutheni lub gente Lithuani nie mogła ze swej istoty stać się czynnikiem
narodotwórczym w odniesieniu do Białorusinów i Ukraińców, gdyż te dwa
procesy unicestwiały naród polityczny (natio Polonus). Plebejusze mogli się
do niego dostać jedynie w wyniku nobilitacji o charakterze indywidualnym,
co niemal stawało się równoznaczne z akceptacją kultury wysokiej o polskim
charakterze. Dla warstw wyższych przymiotnik ruski miał jedynie sens regionalny (geograficzny), rzadziej wyznaniowy32.
Jednak Polska i Rosja ulegały modernizacji w oparciu o zdecydowanie
odmienne wzorce ideologiczne, ustrojowe i społeczne oraz wokół innej symboliki. Z taką możliwością wyboru na ziemiach ukraińsko-białoruskich zetknęła się najpierw elita społeczna (XV–XVIII wiek), a następnie etnos (XIX
i XX stulecie). Primo, uczestnictwo stanów uprzywilejowanych w życiu publicznym w Polsce odbywało się w oparciu o reguły parlamentaryzmu i samorządu stanowego, które zostały ujęte w pojęciu Korona Królestwa Polskiego.
Natomiast materialnym oparciem była dziedziczna własność, niezależna od
woli królów. W Wielkim Księstwie Moskiewskim przywołanie do rządzenia
odbywało się na mocy woli władcy, który także decydował o pozycji społeczno-ekonomicznej jednostki i jego rodziny, gdyż cała ziemia w Rosji była traktowana jako własność (ojcowizna) księcia/cara. Tym samym szlachta rosyjska
została ściśle związana z tronem, a stany uprzywilejowane były faktycznie
społecznościami służebnymi wobec władcy. Czapki Monomacha nie można
więc utożsamiać z ustrojowo-prawnym znaczeniem korony królestwa33. Secundo, elity polityczne Rzeczypospolitej i Rosji odmiennie zdefiniowały rację
stanu, co uwidoczniło się najpełniej w XVI i XVII wieku, kiedy doszło do
licznych wojen. Kooperacja między nimi była wyjątkiem, rywalizacja stała
się niemal regułą. Zwycięstwo jednej ze stron prowadziłoby do likwidacji
alternatywnego modelu państwa i kultury politycznej. Tertio, rozgraniczenie
między sferą prywatną i przestrzenią publiczną w Rzeczypospolitej i Rosji
miało zdecydowanie różny charakter. W obu państwach były: 1) inne źródła
prawa – z jednej strony królewskie immunitety i przywileje, a z drugiej car32
33

R. Radzik, Kim są Białorusini?, Toruń 2003, s. 22.
Złota czapka Monomacha była rosyjskim insygnium władzy wielkich książąt moskiewskich, a następnie
koroną koronacyjną carów. W przekazach rosyjskich czapka miała być darem cesarza bizantyjskiego
Konstantyna IX Monomacha (tzw. dary Monomacha, czyli dla wnuka i zarazem księcia kijowskiego
Władimira II Wsiewołodowicza Monomacha). W rosyjskiej doktrynie państwowej ten mało prawdopodobny gest był symbolem sukcesji między Moskwą a Konstantynopolem, monopolizacji przez Moskwę
tradycji rusko-kijowskiej oraz legitymizacji władzy książęcej i carskiej. Zob. K. Chojnicka, Narodziny
rosyjskiej doktryny państwowej: Zoe Paleolog – między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków 2008,
s. 295–338.
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skie ukazy; 2) odmienny sposób kształtowania porządku prawnego – z jednej
strony efekt prac prawodawczych „króla na Sejmie”, a z drugiej wola monarchów przekazywana urzędom; 3) różne systemy sądownictwa – z jednej
strony sądy stanowe niezależne od monarchy wyrokujące w sposób liberalny,
a z drugiej uprawnienia sądownicze carskich urzędników orzekających drakońskie kary, w tym administracyjne.
Biorąc pod uwagę proces narodotwórczy na Ukrainie i Białorusi, to
wyjątkowe znaczenie należy przypisać trzem zjawiskom.
1. Na ziemiach ukraińsko-białoruskich w XIX i w I połowie XX wieku były widoczne dwa alternatywne trendy narodotwórcze o przeciwnych
kierunkach. Z jednej strony podjęto wysiłki, wręcz naturalne, utworzenia narodów jako wspólnot politycznych, a z drugiej strony nasilała się etnicyzacja
wspomnianego procesu, prowadząca do powstania narodów etniczno-kulturowych. Dochodziło więc do licznych sporów i niekonsekwencji widocznych
w sferze politycznej. Pierwszy trend był jak najbardziej zgodny z historią
środkowoeuropejską, w której lokalne ojczyzny od wieków były wieloetniczne i różnoreligijne, podczas gdy drugi kierunek miał mocne osadzenie w rzeczywistości politycznej, bowiem warstwy plebejskie wykazywały identyfikację z ludowością, językiem, tradycją, etnosem i religią, a nie z wolnościami,
prawami oraz formami państwowości.
U schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej, inspirując się filozofią oświeceniową oraz oceniając wydarzenia rewolucyjne we Francji, elita polityczna
zaczęła głosić teorię jednego polskiego narodu złożonego z dwóch członów
(polskiego i litewskiego), zgodnie ze stanem prawnym i tradycją staropolską.
Nowoczesny naród polityczny miał obejmować zarówno stany uprzywilejowane uczestniczące dotychczas w życiu politycznym, jak i etnos mówiący
różnymi dialektami, zamieszkujący liczne województwa i ziemie, tworzący
zbiorowości religijno-wyznaniowe, będący nosicielem różnych typów ludowości. Sejm Wielki przyjął w tym duchu dwa najważniejsze akty prawne
– Konstytucję 3 maja oraz ustawę z 20 X 1791 roku Zaręczenie wzajemne
obojga narodów.
Upadek państwa nie spowodował destrukcji takiego stylu myślenia,
który nadal dominował w życiu społecznym. W latach 1815–1864 traktowano jako jedność mieszkańców Królestwa Polskiego i ziem zabranych,
w tym ukraińskich i białoruskich. Czynnikami jednoczącymi były: historia
Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, poczucie jedności
wszystkich ziem w granicach przedrozbiorowych, demokratyczny i zdecen-
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tralizowany model państwa, immunitety, wolności i konstytucje nadane przez
polskich monarchów oraz ustanowione przez Sejm, czyny wojenne na przestrzeni dziejów, język polski będący środkiem komunikowania się w sferze
publicznej, liczne miejsca symboliczne (np. Wawel, Jasna Góra). Dla polskiej
elity społecznej utracone państwo było symbolem demokracji, wolności i tolerancji, przeciwstawianych despotyzmowi domu Romanowów. Rosyjski model
państwa oraz towarzysząca mu kultura polityczna nie były atrakcyjne dla Polaków. Wobec braku akceptacji panowania Rosji nad ziemiami staropolskimi,
przekazywanie wiedzy o przeszłości stało się ucieczką przed rzeczywistością
polityczną, w której nie było miejsca dla Rzeczypospolitej. Cechą polskości
uczyniono idealizowanie własnego państwa.
Organizując powstania narodowe (od listopadowego do styczniowego), zamierzano angażować świadome jednostki zamieszkujące wszystkie
ziemie staropolskie w walce o restytucję Rzeczypospolitej oraz przywrócenie
wolności właściwych dla tego państwa. Debata polityczna między różnymi
nurtami politycznymi (konserwatyści, radykałowie, liberałowie) dotyczyła
przede wszystkim tempa i zakresu upowszechniania wolności wśród warstw
plebejskich, postrzeganych jako całość w granicach przedrozbiorowego państwa, niezależnie do ich lokalnego języka, wyznania i cech folklorystycznych.
W II połowie XIX wieku wpływowe polskie podmioty polityczne (środowiska
konserwatywne i liberalne, Liga Polska, ruch socjaldemokratyczny, obóz niepodległościowy), których liderzy wywodzili się z warstw uprzywilejowanych
będących depozytariuszami tradycji staropolskiej, podjęli historyczne wyzwanie rewitalizacji wspólnoty politycznej oraz zatrzymania etnicyzacji procesów
narodotwórczych. Uważano, że można przekształcić staropolski naród politycznych z reliktami stanowymi w nowoczesną zbiorowość, w której nastąpi
upowszechnienie wolności i kultury politycznej charakteryzującej Pierwszą
Rzeczpospolitą. Temu miały służyć liczne projekty reform społeczno-ekonomicznych oraz działań edukacyjnych w interesie chłopów o świadomości
„tutejszych” mówiących dialektami wiejskimi, robotników i ludności żydowskiej. Uważano, że Rzeczpospolita była nosicielem cech atrakcyjnych dla
mieszkańców wszystkich ziem, niegdyś tworzących ten organizm państwowy.
Nowoczesny naród polski mógł być jak najbardziej wspólnotą wieloetniczną,
wielokulturową i różnoreligijną.
Przeciwwagą dla polskiego procesu narodotwórczego stały się dążenia władców imperium rosyjskiego do ukonstytuowania rosyjskiego narodu
politycznego jednolitego w skali państwa, chociaż złożonego z różnych grup
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etniczno-kulturowych, między innymi wielkorosyjskiej, małorosyjskiej, białoruskiej (zapadnoruskiej), polskiej, niemieckiej, żydowskiej. Zdaniem Marka
Waldenberga, carowie rosyjscy przyłączając w XVIII i XIX wieku do swojego państwa nowe ziemie starali się wytworzyć więź konsolidacyjną w postaci
patriotyzmu państwowego powstałego na bazie rosyjskiej tradycji oraz lojalności wobec dynastii Romanowów34. Dość precyzyjnie ten cel ujął Władimir
I. Nazimow, generał-gubernator Kraju Północno-Zachodniego (wileński).
Występując w imieniu cara Aleksandra II powiedział do elity społecznej na
balu w 1856 roku, że program cara polega, aby na zawsze „usunięte zostały
bariery między pobratymczymi narodami”35.
Daniel Beauvois zauważył, że w latach 1793–1794 caryca Katarzyna II w ukazach zagwarantowała na ziemiach zajętych w rozbiorach własność ziemską wynikającą z praw Rzeczypospolitej oraz ogłosiła równość
szlachty polskiej i rosyjskiej w prawach. Mimo tych pozornie korzystnych
regulacji prawnych, stan wrogości między polską szlachtą a Rosją pozostał
stały i wysoki, bowiem równouprawnienie rosyjsko-polskie miało opierać się
przynajmniej na dwóch założeniach nieakceptowalnych dla strony polskiej:
1) utożsamianie szlachectwa ze służbą na rzecz cara, podczas gdy w polskiej
tradycji wyróżnikiem była stanowa wolność i służba dla Rzeczypospolitej;
2) uznanie zależności statusu własności ziemi od woli politycznej wyrażanej
przez carską administrację, podczas gdy w Rzeczypospolitej posiadanie dóbr
wynikało z niewzruszonych praw, na straży których stał Sejm oraz sądy36.
Opinię podobną do przywołanych wyraził także Jarosław Hrycak, pisząc, że przed powstaniem listopadowym Sankt Petersburg nie przywiązywał
wielkiego znaczenia do kwestii narodowościowej – wyznania i etniczności,
kładąc nacisk na lojalność wobec cara. Terytoria, uważane przez Polaków
za ziemie zabrane, czyli nienależące do Królestwa Polskiego, carat nazywał więc „guberniami polskimi”, jednak zwalczał równocześnie wszelkie
tradycje alternatywne wobec rosyjskiej, zwłaszcza staropolską i kozacką37.
Z tego powodu wprawdzie utrzymywano liczne odrębności prowincjonalne,
np. w Królestwie Polskim (późniejszy Kraj Przywiślański) i w „guberniach
polskich” (Kraj Północno-Zachodni i Kraj Południowo-Zachodni), stwarzano
34
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M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej: Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000, s. 121–125.
Cyt. za D. Fajnhauz, 1863: Litwa i Białoruś, Warszawa 1999, s. 11.
D. Beauvois, Trójkąt ukraiński…, s. 80, 443.
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korzystne warunki przynależności do elity politycznej szlachty zamieszkującej wszystkie prowincje imperium, nie zmniejszono generalnie w latach
1815–1831 polskiego stanu posiadania w zakresie własności. Kiedy w 1803
roku car Aleksander I otwierał polskojęzyczny Uniwersytet Wileński, niemal
w tym samym czasie (1804 rok) władze imperium zakazały nauczania w języku ukraińskim oraz zamknęły w 1811 roku Akademię Kijowską pielęgnującą
wielokulturowy charakter wspólnoty ukraińskiej. Zaczęto także oficjalnie
głosić ideę historycznej przynależności ziem ukraińsko-białoruskich do państwa rosyjskiego, co starał się udowodnić Nikołaj M. Karamzin publikując
w latach 1816–1829 przy wsparciu władz carskich historię Rosji. W jego
mniemaniu, wieloreligijne Wielkie Księstwo Litewskie nie było wyrazem
potęgi państwowości ruskiej, lecz jej źródeł należało szukać w prawosławnej
Rusi Kijowskiej i Księstwie Płockim, których naturalnym spadkobiercą była
Moskwa38.
Najlepiej opisane zjawisko można dostrzec badając otoczenie polityczne Aleksandra I, a także kariery w Rosji polskich arystokratów i greckich
fanariotów. Trudno także zauważyć w okresie 1815–1864 rozwiniętą rosyjską kolonizację ziem zachodnich imperium, co potwierdzało nadzieję carów
na utworzenie państwowej wspólnoty politycznej. Jednak we wspomnianym
okresie – między wojnami napoleońskimi a powstaniem styczniowym były
zauważalne przedsięwzięcia władz carskich adresowane nie tylko do polskiej
szlachty, ale również do duchownych, mieszczan, ludności żydowskiej oraz
tutejszych chłopów. Konsekwentnie administracja carska, system szkolny
i władze cerkiewne eksponowały koniec polskiej państwowości, wieczny charakter władzy carskiej, prawowitość jedynej wiary, czyli prawosławia oraz historycznie potwierdzoną wrogość między polskim ziemiaństwem a chłopami
i kozakami. Wskazywały wyjątkową łączność religijną i kulturową szlachty
rosyjskiej oraz włościaństwa zamieszkującego ziemie ukraińsko-białoruskie,
co praktycznie oznaczało likwidację Kościoła greckokatolickiego. Taka polityka imperium rosyjskiego zdeterminowała proces narodotwórczy na ziemiach staropolskich. W odniesieniu do etnosu ukraińskiego i białoruskiego
zostały wzmocnione z jednej strony niechęć do polskości utożsamianej ze
szlacheckim państwem, a z drugiej liczne pierwiastki wschodnie, wywiedzione z kultury i tradycji rosyjskiej oraz postrzegane jako alternatywne wobec
zachodnioeuropejskich i środkowoeuropejskich.
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Mikołaj I, chcąc usprawnić i ujednolicić imperium uruchomił dwa
wyjątkowo ważne procesy. Pierwszy polegał na centralizacji i unifikacji
jego obywateli, w tym celu zniósł różne przywileje i odrębności przynależne
ziemiom podbitym przez jego poprzedników, w tym język rosyjski zastąpił
w życiu publicznym inne języki lokalne. Mowa rosyjska miała jako jedyna
status państwowy, niezależnie od istniejącej struktury językowej mieszkańców danej guberni czy też powiatu. W 1852 roku ukazem car nałożył na
polską szlachtę ziem zabranych obowiązek uczestnictwa w rosyjskim systemie władzy, co – jak trafnie zauważył D. Beauvois – kończyło faktyczny
bojkot rosyjskiej państwowości przez bardzo licznych przedstawicieli polskiej
społeczności i tworzyło nowe sprzyjające warunki dla wyrzeczenia się polskości39. Niemal jednocześnie realizowano również triadę Sergieja Siemionowicza Uwarowa: „samowładztwo, prawosławie, ludowość/narodowość”40.
W ostatnich dekadach XIX stulecia stała się ona podstawą dla rusyfikacji
w sensie etniczno-kulturowym. Drugi proces sprowadzał się do deklasacji
w latach 1831–1863 około 80 proc. szlachty polskiej zamieszkującej ziemie
ukraińskie, której odmówiono statusu obywatelskiego, tym samym odebrano
około 340 tys. Polakom prawo uczestnictwa w życiu publicznym imperium
rosyjskiego41.
Na przełomie XVIII i XIX wieku upadająca Rzeczpospolita oraz zwycięska Rosja uruchomiły lub wykorzystywały cztery historyczne zjawiska:
1) rozwój i nobilitację języków krajowych (polskiego, rosyjskiego) rozpoczęte w XVI wieku, widoczne przede wszystkim w życiu religijnym, systemie
oświatowym oraz funkcjonowaniu urzędów państwowych; 2) oświeceniowy
styl myślenia o narodzie jako wspólnocie politycznej wszystkich obywateli
państwa, skupionej wokół zasady prawnej równości oraz wyodrębnionej ze
względu na przynależność państwowo-terytorialną; 3) oświeceniową politykę
kulturowej uniformizacji społeczeństwa za pomocą powszechnej służby wojskowej, państwowego systemu edukacyjnego, unifikacji i kodyfikacji prawa
pisanego oraz promocji jednego języka krajowego; 4) nasycenia w romantyzmie identyfikacji państwowo-politycznej elementami historycznymi i ludowymi oraz przeniesienia ludowości do kultury wysokiej. Według Benedicta
Andersona, powstawały nowe „wyobrażone wspólnoty” typu narodowo-pań39
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M. Cimbajew, Idee federalizmu w Rosji carskiej, [w:] Centrum i regiony narodowościowe w Europie od
XVIII do XX wieku, red. E. Wiśniewski, Łódź 1998, s. 36–37; D. Beauvois, Trójkąt ukraiński…, s. 456.
L. Bazykow, Historia Rosji, Wrocław 1985, s. 288.
Zob. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński…, s. 467.
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stwowego42, ale po 1795 roku, a na pewno po 1815 roku Rosja pozostała
na ziemiach ukraińsko-białoruskich jedynym podmiotem politycznym, który
mógł posłużyć się wskazanymi instrumentami, zwłaszcza należącymi do grupy pierwszej i trzeciej.
W konsekwencji w I połowie XIX wieku na ziemiach ukraińskich
i białoruskich zderzyły się ze sobą dwa procesy narodotwórcze: polski i rosyjski. Tamtejszy etnos został poddany naciskowi na polu kultury z dwóch
stron, bowiem obie elity polityczne chciały świadomie zbudować narody
w postaci wspólnot politycznych, a przedmiotem zainteresowania były warstwy plebejskie, mające dotychczas jedynie identyfikację religijno-wyznaniową i regionalno-lokalną oraz społeczną. Jednak ten cel, osiągalny w Europie
Zachodniej, w środkowej części kontynentu stał się nierealny. Na tym samym
terytorium nie mogły istnieć dwa narody polityczne, odwołujące się do innej
tradycji, historii i praw. Nastąpiła na Ukrainie i Białorusi etnicyzacja procesu narodotwórczego, która była następstwem oporu społecznego przeciwko
klasycznemu modelowi powstawania narodów, z którego korzystała przede
wszystkim Rosja.
2. Na olbrzymim obszarze pogranicznym spornym w dziejach między
Rzeczpospolitą a Rosją ukształtowały się narody etniczno-kulturowe: polski,
rosyjski, ukraiński, białoruski i żydowski43. Jednak w odniesieniu do trzech
ostatnich zbiorowości zaistniał problem identyfikacji cywilizacyjno-kulturowej i religijno-wyznaniowej, gdyż pod tymi względami etnosy ukraiński
i białoruski nie były jednolite. Zaliczały się do nich jednostki i lokalne społeczności, które dzieliła przynależność kulturowa i wyznaniowa do dwóch
kręgów: zachodniego (łacińskiego, greckokatolickiego, staropolskiego)
i wschodniego (greckiego, prawosławnego, wszechrosyjskiego). Wyjątkowo
słabe antecedencje istnienia białoruskiej i ukraińskiej wspólnoty politycznej
można by poszukiwać w dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Siczy Zaporoskiej, bowiem w obu przypadkach były to organizmy polityczne,
zamieszkiwane nie tylko przez ludność wieloetniczną i różnojęzyczną, ale
również korzystającą z praw Rzeczypospolitej, zadecydowanie odmiennych
od ukazów książąt i carów moskiewskich.
42
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Zob. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: Rozważania o źródłach i rozpowszechnianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997, s. 18–25.
Zob. R. Radzik, Formowanie się narodów w Europie Środkowo-Wschodniej, „Kultura i Społeczeństwo”,
1993, nr 4, s. 20–22; M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej: Dzieje, idee,
Warszawa 1992, s. 13; B. Anderson, op. cit., s. 18–25.
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Mieszkańcy Księstwa i Siczy tworzyli odrębne wspólnoty terytorialne, korzystające z rozwiązań ustrojowych państwa staropolskiego oraz mające
własne elity społeczne, mocno powiązane z urzędami państwowymi i samorządem szlacheckim oraz miejskim. Byli to: 1) Litwini przeciwstawiani Koroniarzom, kierowani przez rody litewskie wywodzące swoje korzenie z okresu
pierwszych unii polsko-litewskich (np. Radziwiłłów, Sapiehów, Paców) oraz
biskupów rzymskokatolickich i greckokatolickich; 2) Rusini zamieszkujący
ziemie ukrainne, reprezentowani na forum państwowym przez książąt ruskich
(m.in. Wiśniowieckich, Potockich, Ostrogskich, Zasławskich, Żółkiewskich,
Czetwertyńskich), starszyznę kozacką oraz biskupów prawosławnych44. Jednak tego typu wiedza historyczna nie była wykorzystywana w myśleniu politycznym na ziemiach ukraińsko-białoruskich XIX wieku. Mimo iż ziemie
białoruskie stanowiły większość obszaru Wielkiego Księstwa, to spór o jego
charakter rozgrywał się przede wszystkim między Polakami i Litwinami.
W jego wyniku w ostatnich dekadach XIX stulecia zwyciężyło przekonanie,
że odrębny naród litewski powstał w wyniku oporu wobec polonizacji oraz
przeciwko projektom ukształtowania wspólnoty politycznej.
Takie myślenie nie odnosiło się do zasadniczej większości mieszkańców ziem ukraińsko-białoruskich. Według rosyjskich spisów powszechnych, ludność uznawana za Białorusinów stanowiła 78 proc. (w 1858 roku)
i 73 proc. (w 1897 roku) ogółu ludności obszaru jej zamieszkiwania45, ale
kształtująca się rodzima elita społeczna w minimalnym stopniu upominała
się o bycie spadkobiercą Wielkiego Księstwa, które w okresie XIV–XVII
nosiło bardzo liczne cechy ruskie (np. język urzędowy, dominacja wyznań
wschodniochrześcijańskich – prawosławnego i greckokatolickiego). Na przełomie XIX i XX wieku przestano też lansować pogląd, że kozacy w okresie
staropolskim starali się raczej o uzyskanie statusu ruskiej części narodu politycznego (ugoda z Hadziacza), niż odrębnej społeczności militarnej, będącej
czynnikiem destrukcyjnym wobec Rzeczypospolitej oraz protoplastą tylko
ukraińskiej wspólnoty etniczno-kulturowej46.
O ile Żydzi stanowili jedyną mojżeszową zbiorowość religijną przy
olbrzymim jej zróżnicowaniu, o tyle w ujęciu kulturowo-politycznym niektórzy uważali się za spadkobierców tradycji żydowskiej Pierwszej Rzeczypo44
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Zob. N. Jakowenko, Druga strona lustra..., s. 261–292; H. Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę
1569–1648, Warszawa 2000, s. 123 i n.
Dane za S. Łaniec, Białoruś w drugiej połowie XIX stulecia, Olsztyn 1997, s. 10.
Zob. oceny M. Franz, op. cit., s. 110–111.
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spolitej, podczas gdy inni przyjęli orientację rusofilską, starając się być wiernymi obywatelami imperium carskiego. Wśród licznej rzeszy Żydów zanikała
wiedza o królach Rzeczypospolitej, którzy stworzyli z państwa staropolskiego
Paradisus Judeorum. W jej miejsce pojawiło się przekonanie o rosyjskich
korzeniach wyznawców mozaizmu, mimo iż Rosja w ujęciu historycznym nie
była ojczyzną dla żydowskiej diaspory47. Zarysowany dylemat został wzmocniony przez skutki działalności ruchu haskala, który chciał zmodernizować
społeczność żydowską, odebrać jej status plebejskości i izolacji oraz uczynić
z Żydów składnik narodów politycznych – albo dominującego (Polacy), albo
panującego (Rosjanie). Nastąpić miała akulturacja Żydów przy zachowaniu
ich odrębnej religii, ale mozaizm nie powinien decydować o identyfikacji
narodowościowej48. W tych warunkach Żydzi nie mieli żadnych szans na
utworzenie wspólnoty politycznej, zostali niejako „skazani’ na identyfikację
etniczno-kulturową.
Na przełomie XIX i XX wieku było widać, że na ziemiach ukraińsko-białoruskich polityka budowy narodów jako wspólnot politycznych stawała się coraz bardziej niewykonalna, dlatego też następowała erozja polskiej
i rosyjskiej wspólnoty politycznej, mimo podejmowania wysiłków na rzecz
ich modernizacji (program polskiego ruchu narodowodemokratycznego i socjalistycznego oraz reformy cara Aleksandra II). Jednak zanim wybuchła
Wielka Wojna władze rosyjskie zrezygnowały z przekształcenia wszystkich
mieszkańców imperium w rosyjską wspólnotę polityczną. Porzucono politykę narodowościową zmierzającą w tym kierunku na rzecz odwołania się do
nacjonalizmu o charakterze etniczno-kulturowym, przewartościowując jeden
z elementów triady Uwarowa – ludowość, którą zaczęto definiować jako
wsparcie przez państwo dla rosyjskości. Konstantin P. Kaufman, generał-gubernator wileński oświadczył Polakom zgromadzonym w Grodnie: „Powinniście się stać Rosjanami od stóp do głów. […] Nie wolno wahać się, żadna
inna narodowość żyć tu nie ma prawa, tylko rosyjska. Kto inaczej myśli, dla
tego nie ma miejsca w tym kraju, dla tego miejsce jest za Bugiem”49. Po47
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S. Alexandrowicz, op. cit., s. 47. W 1791 roku Katarzyna II wydała ukaz o zakazie osadnictwa żydowskiego na ziemiach starorosyjskich, wprowadzając „strefy osiedlenia” wyznaczone przez granice
Pierwszej Rzeczypospolitej. W 1882 roku Aleksander III zmodyfikował ustawodawstwo rosyjskie, nadal
utrzymując kierunek antyżydowski, ale wykluczając z osadnictwa żydowskiego miasta: Kijów, Jałtę,
Mikołajew.
P. S. Wandycz, Odrodzenie narodowe i nacjonalizm (XIX–XX wiek), [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2…, s. 163–165.
Cyt. za. D. Fajnhauz, op. cit., s. 303.
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twierdzeniem dokonujących się przewartościowań były konfiskaty własności
polskiej w tzw. guberniach zachodnich, połączone z intensywnym rozwojem
w latach 1865–1914 kolonizacji rosyjskiej, która wywołała katastrofę polskości na tych terenach. Przykładowo doprowadziła na Ukrainie prawobrzeżnej
przed Wielką Wojną do wyrównania stanu posiadania polskiego i rosyjskiego
liczonego w odniesieniu do majątków ziemskich prywatnych50.
Ostatni dwaj carowie, wspierani przez elitę rosyjską, stanęli na stanowisku istnienia „trójjedynego narodu” rosyjskiego o charakterze etniczno-kulturowym, który tworzą trzy grupy regionalne: wielkoruska, małoruska
i białoruska51. Przeciwstawiono Rosjan innym grupom etnicznym, deklarującym jednoznacznie niechęć wobec rosyjskości i prawosławia. Polacy i Żydzi
zamieszkujący ziemie ukraińsko-białoruskie zostali uznani za inorodców, czyli zbiorowości odrębne od rosyjskiego narodu, wobec których zastosowano
różne ograniczenie i represje, chcąc wymusić poszanowanie rosyjskiej racji
stanu, zwłaszcza w warunkach polaryzacji środowiska międzynarodowego.
Natomiast Wielkie Księstwo Litewskie zostało potraktowane za tymczasowy
przejaw polskiej niewoli, który utrudnił ujednolicenie etniczne mieszkańców
historycznej Rusi Kijowskiej52.
Wskazane nadzieje na początku XX wieku wyrażały niemal wszystkie główne rosyjskie stronnictwa polityczne typu: prawicowego (Narodowy
Związek Rosyjski im. Michała Archanioła, Związek Narodu Rosyjskiego),
liberalnego (Związek Wyzwolenia, Partia Konstytucyjno-Demokratyczna),
centrowego (Partia Progresistów, Związek 17 Października) i lewicowego
(Partia Socjalistów Rewolucjonistów, Narodowo-Socjalistyczna Partia Pracy).
Ich przywódcy liczyli, że po zreformowaniu systemu politycznego będzie
można skonsolidować wszystkich mieszkańców imperium, niezależnie od
„różnic obyczajowych i historycznych” oraz ewentualnie rozważyć zakres
samorządności guberni zachodnich państwa (samorząd terytorialny, autonomia, federalizacja). Jednocześnie zakończono politykę iluzji opartą na przeświadczeniu, że można wymienione grupy przekształcić w Rosjan w sensie
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Zob. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński…, s. 464.
Rozważania Aleksieja I. Millera zob. A. Nowak, Od imperium do imperium…, s. 34–35.
E. Mironowicz, Współczesne idee białoruskości, [w:] Tematy polsko-białoruskie: Historia, literatura,
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politycznym, natomiast wyjątkowo słabe były skłonności w zakresie uznania
istnienia narodów: białoruskiego i ukraińskiego.
Powstanie styczniowe zostało przez władze carskie potraktowane jako
uzasadnienie dla podjęcia polityki wyniszczenia polskości na ziemiach ukraińsko-białoruskich w ujęciu długookresowym. Uderzono przede wszystkim
w podstawę polskiej dominacji na kresach, jaką stanowiła ziemia, doprowadzając do jej przejęcia w znacznym stopniu przez Rosjan53. Etniczna rusyfikacja została zaś nasilona wobec ludu tzw. małorosyjskiego i białoruskiego
oraz miała pomnożyć zasoby demograficzne imperium. Nie udała się z dwóch
powodów. Po pierwsze, Polacy kultywując swoją odrębność etniczną i kulturową oraz walcząc o własne wielkie państwo, wskazywali ludności tutejszej
na ziemiach ukraińsko-białoruskich alternatywny model rozwoju państwowego i narodowego. Po drugie, samodzierżawie rosyjskie nie stanowiło projektu
politycznego atrakcyjnego w sensie społecznym i ekonomicznym dla warstw
plebejskich, dlatego też władze carskie starały się rusyfikować przede wszystkim za pomocą środków represyjnych54.
W warunkach nasilania się po powstaniu styczniowym sporu etnicznego między Polakami i Rosjanami, zmienił się ich stosunek do historii. Władze
carskie uruchomiły nową politykę historyczną w odniesieniu do ukraińskich
i białoruskich warstw plebejskich. Spadło znaczenie dyskredytacji dziejów
Rzeczypospolitej na rzecz eksponowania jej jedynie polskiego i zarazem antyrosyjskiego charakteru. Twórcy i obrońcy staropolskiej państwowości zostali uznani za Polaków, natomiast jej krytycy byli postrzegani jako Rosjanie,
którzy w wyniku polskiej ekspansji czasowo zamieszkiwali obce państwo.
Z historii starano się wyeliminować Rusinów, będących beneficjentami unii
polsko-litewskich. W interesie rosyjskiej polityki narodowościowej w ostatnich dekadach XIX wieku było maksymalne wyizolowanie polskiej grupy
etnicznej od innych społeczności oraz jej zredukowanie do ziemiaństwa i duchowieństwa katolickiego.
Przedefiniowanie pojęć naród polski, historia Polski i polonizacja
zostało dokonane na przełomie XIX i XX stulecia przez obóz wszechpolski,
53
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który w swoim stylu myślenia sięgnął po czynniki etniczne, kulturowe i wyznaniowe. Dla narodowych demokratów Rzeczpospolita Obojga Narodów
była państwem polskim, ale w ujęciu etnicznym, a poprzedni sposób rozumowania uznano za przejaw słabości i anachronizmu. W narodowodemokratycznej myśli politycznej pisano o etnogenezie narodu i jego pierwiastkach,
takich jak: język, kultura, terytorium, położenie geograficzne, religia, rasa,
obyczajowość, tradycja i państwo. Ten ostatni pierwiastek był tylko jednym
z kilku równie ważnych, ale zdecydowanie podkreślano, że w państwie gospodarzem może być tylko jedna grupa etniczno-kulturowa narzucająca swoją
wolę innym, „zdegradowanym” jedynie do roli mieszkańców55.
Wykrystalizowanie się narodowodemokratycznego postrzegania
spraw narodowościowych stworzyło na polskiej arenie politycznej warunki
dla debaty o Ukraińcach i Białorusinach. Doszło do niej w Drugiej Rzeczypospolitej, kiedy Józef Piłsudski postanowił jeszcze raz ukształtować naród
polski w postaci wspólnoty politycznej zorientowanej na państwo, skupiającej
także wieloetnicznych mieszkańców województw kresowych. Porzuciwszy
rozumowanie w kategoriach etniczności, ludowości i wyznania, Komendant
liczył, że ukraińskie i białoruskie „małe polifoniczne ojczyzny” mogą stać się
wzorem dla narodu polskiego definiowanego w skali państwowej56. W Rzeczypospolitej miała panować symbioza między różnymi podmiotami: polskim
dworem, litewsko-białoruską i ukraińską wsią, żydowskim miasteczkiem57.
Na przełomie XIX i XX wieku etnicyzacja zaczęła również dokonywać się w żydowskim myśleniu o kwestii narodowościowej. Według spisów
powszechnych – rosyjskiego z 1897 roku i austriackiego z 1900 roku – na ziemiach staropolskich przyłączonych do Rosji (dziewięć zachodnich guberni)
i Austrii (Galicja) Żydzi stanowili ok. 13,0 proc. mieszkańców, w łącznej liczbie 3,1 mln. ludności58. Nowy podmiot polityczny – ruch syjonistyczny porzucił założenie właściwe dla haskali, że Żydzi osiedleni na Ukrainie i Białorusi
mogą być częścią polskiego lub rosyjskiego (oraz niemiecko-austriackiego)
narodu politycznego. U podstaw syjonizmu legło przekonanie, że również
55
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Żydzi mogą utworzyć naród, wydzielony z ogółu za pomocą wyróżników
etnicznego, religijnego, językowego, kulturowego i rasowego.
Rosja nie była w stanie narzucić polskim warstwom uprzywilejowanym oraz miejscowemu etnosowi własnej koncepcji narodu politycznego.
Tak rozumiana rusyfikacja zakończyła się klęską, bowiem szlachta polska
nie dała się przekształcić w rossijskoje dworianstwo, czyli faktycznie wyrzec
się tożsamości politycznej wynikającej z dziejów Pierwszej Rzeczypospolitej. W ten sposób spór polsko-rosyjski na ziemiach ukraińsko-białoruskich
przeniósł się z płaszczyzny państwowo-politycznej na etniczno-kulturową59.
Państwo rosyjskie za swoją bazę społeczną uznało w ostatnich dekadach XIX
wieku tylko prawosławnych Rosjan. Nie udała się także polonizacja ludu,
bowiem polska elita społeczna nie dysponowała aparatem państwowym, gdyż
szkoła, wojsko i administracja były rosyjskie. W tych warunkach zarówno
rosyjski naród panujący za pomocą aparatu państwowego, jak i polski naród
dominujący liczebnie (w 1910 roku na ziemiach staropolskich ludność polskojęzyczna stanowiła 17–20 milionów na 48 milionów60), ale także w sferze
kultury materialnej i duchowej nie mogły w sposób efektywny upowszechniać wartości politycznych, lecz jedynie etniczno-kulturowe. Starcie się na
ziemiach ukraińsko-białoruskich racji politycznych dwóch wspólnot narodowych – Polaków i Rosjan stworzyło dla warstw plebejskich warunki dla
identyfikacji w postaci wyboru trzeciej opcji ukraińskiej i białoruskiej. Taka
identyfikacja mogła nosić jedynie cechy etniczno-kulturowe, czyli wyznaczone przez wspólne pochodzenie, własny język niepaństwowy, ludowość,
status kulturowy i wyznanie. Ten akt nie opierał się na podstawie polityczno-państwowej o historycznym rodowodzie, bowiem w środowisku plebejskim
nie było rozwiniętej świadomości państwowej, przekazywanej dziedzicznie.
Postawy etnosu na ziemiach ukraińsko-białoruskich zniweczyły polski
i rosyjski klasyczny proces narodotwórczy. Obie zbiorowości uruchomiły mechanizm obronny, eksponując własne czynniki etniczne, kulturowe, językowe
i wyznaniowe. Po powstaniu styczniowym dla Polaków było to antidotum
wobec rusyfikacji, a dla Rosjan środek obronny przed polskim „spiskiem”.
Imperium zaczęło promować jedną kulturę, język i wiarę, czyniąc zarazem
z Polaków urodzonych buntowników i burzycieli porządku społecznego, ładu
moralnego i systemu politycznego. Wyniki I wojny światowej umocniły te
nurty polityczne ukraińskie i białoruskie, wzorem litewskich, które odrzuciły
59
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model narodu politycznego jako szkodliwy, identyfikując go z procesami polonizacji i rusyfikacji prowadzonymi albo przez stare elity feudalne (ziemianie), albo przez aparat państwa. Zanegowano pozytywny sens dwóch zjawisk
historycznych – unii polsko-litewskich oraz zjednoczenia ziem ruskich przez
Moskwę. Przyjęto interpretację, że zarówno Rzeczpospolita, jak i imperium
rosyjskie były obcymi państwami dla Litwinów, Ukraińców i Białorusinów.
Pierwsi i drudzy zaczęli odwoływać się w argumentacji na rzecz narodowej
odrębności do wczesnośredniowiecznych form państwowości i rodów dynastycznych – Wielkiego Księstwa Litewskiego pod rządami Giedyminowiczów
oraz Rusi Kijowskiej pod panowaniem Rurykowiczów. Ukraińcy poszukiwali
swojej tożsamości narodowej w ruchu kozackim (XVI–XVIII) i hajdamackim
(XVIII).
Żaden z trzech wymienionych narodów nie aspirował do spadku po
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i państwie carów. Natomiast twórców
i zwolenników „unijnych” rozwiązań polityczno-ustrojowych oraz projektów wszechrosyjskich zaczęto traktować jak zdrajców litewskiej, ukraińskiej
i białoruskiej państwowości.
Ukraińcy i Białorusini zostali zaliczeni w XX wieku przez uczestników licznych debat intelektualnych i politycznych do narodów plebejsko-niehistorycznych. Rola państwa w procesie narodotwórczym była drugorzędna.
Pierwsi starali się odwoływać do Rusi Kijowskiej i państwa kozackiego,
natomiast drudzy za swoją państwowość uznali Wielkie Księstwo Litewskie
w okresie przedunijnym. Wymienione formy państwowości posłużyły do
sformułowania programu terytorialnego oraz uzasadnienia dawności własnej etnogenezy. Z przeszłości czerpano przekazy o mitycznych przodkach,
ziemi pierwotnie zasiedlonej, ważnych bohaterskich czynach, identyfikacji
wyznaniowej, posłannictwie cywilizacyjnym. Wielka Wojna spełniała rolę
„inkubatora” dla dojrzewania narodów etniczno-kulturowych zamieszkujących pogranicze polsko-rosyjskie z racji warunków politycznych. Proces
narodotwórczy został zdynamizowany przez niemal równoczesny (w ciągu
2 lat) upadek imperium rosyjskiego, demontaż okupacji niemieckiej oraz kłopoty z budową polskiej organizacji państwowej61. Stojąc w obliczu ekspansji
rosyjskiej i radzieckiej, Ukraińcy i Białorusi zaczęli kreślić własny wizerunek
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narodów broniących Europy przed azjatyckim barbarzyństwem, także w ujęciu historycznym.
3. Na ziemiach ukraińskich i białoruskich bardzo późno i powoli zaczął się proces modernizacji struktur i stosunków społecznych. Dzieje Rusi,
najazdy mongolsko-tatarskie oraz wojny między państwami sukcesyjnym
o dziedzictwo kijowskie doprowadziły do znacznego obniżenia potencjału
społecznego ziem. Dokonało się ich wyludnienie, upadek bezpiecznych szlaków handlowych oraz ruina gospodarcza ośrodków miejskich kontrastująca
z olbrzymimi przestrzeniami gruntów rolnych. Opinia ówczesnych pokoleń
była jednoznaczna, najlepiej oddawały ją dwa pojęcia używane w komunikowaniu publicznym: ziemie ukrainne i Dzikie Pola. One także wyrażały
najważniejsze tęsknoty zbiorowe: za bezpieczeństwem polityczno-militarnym
i wolnościami ekonomicznymi.
Dopiero w XVI i XVII wieku rozpoczął się ruch osadniczy oparty
o swobodę osadnictwa, samoorganizację nowych mieszkańców oraz szeroki zakres wolności, w tym podatkowych. Dwa zjawiska społeczne okazały
się dość ważne w kontekście rozwoju. Po unii lubelskiej nastąpiła ekspansja
wielkich rodów ukrainnych, których reprezentanci, niezależnie od wyznania,
stawali się królewskimi ministrami oraz przejmowali urzędy ziemskie, w tym
senatorskie, w pozostałych województwach Korony. O ile szlachta polska
kolonizowała kresy Rzeczypospolitej, o tyle magnaci kresowi kolonizowali
centrum państwa. Natomiast na mocy III Statutu Litewskiego z 1588 roku
szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz zamieszkująca ziemie ukrainne Korony uzyskała prawo swobodnego zakładania miasteczek we własnych
dobrach dziedzicznych62. Takie uprawnienie zdynamizowało napływ ludności
żydowskiej na kresy Rzeczypospolitej. Wynikiem tych procesów było nadanie
ludności ukraińsko-białoruskiej charakteru wieloetnicznego, wielojęzycznego i różnowyznaniowego oraz ukształtowanie się więzi rodzinnych między
mieszkańcami kresowych i centralnych województw Rzeczypospolitej.
Wymienione cechy nosił nie tylko etnos (chłopi polskojęzyczni
i ruscy), ale również stany uprzywilejowane – szlachta (rzymskokatolicka,
prawosławna, greckokatolicka, protestancka), duchowni licznych wyznań
(katoliccy, prawosławni, ormiańscy, żydowscy) i mieszczanie (m.in. Żydzi
i Ormianie), a także kozacy. O ile etnos był poza świadomą identyfikacją
etniczną, o tyle regionalne stany uprzywilejowane stanowiły część narodu
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politycznego Rzeczypospolitej, którego istnienie było możliwe jedynie na
podstawie praw i wolności tego państwa. Tylko w Rzeczypospolitej częścią
elity społecznej mogli być jednocześnie: książę Jeremi Wiśniowiecki – rzymskokatolicki Rusin, wojewoda Adam Kisiel – prawosławny Rusin, metropolita kijowski Piotr Mohyła – prawosławny Rusin, arcybiskup połocki Jozafat
Kuncewicz – greckokatolicki Rusin, hetman kozaków rejestrowych Piotr
Konaszewicz-Sahajdaczny – prawosławny Rusin63.
W czasie powstania Bohdana Chmielnickiego elita społeczna (szlachecka i kozacka) uległa rozdwojeniu, wybierając dwie różne opcje polityczne – identyfikacji z racją stanu, prawami Rzeczypospolitej i ładem
społecznym lub budowy własnego państwa nawet za cenę wojny domowej
między kozakami i warstwami plebejskimi a szlachtą, mieszczanami i Żydami, ostrego sporu religijnego prawosławni–katolicy oraz zawarcia sojuszu
z wrogami Rzeczypospolitej (Turcja, Rosja). Klęska projektu Chmielnickiego
spowodowała w 1667 roku (i ostatecznie w 1699 roku po wyeliminowaniu
Turcji) podział społeczności kozackiej na dwie części w ujęciu państwowym,
ale również aksjologicznym. Dniepr stał się barierą wewnątrzukraińską – po
jednej stronie na prawym brzegu województwa wschodnie Rzeczypospolitej,
a po drugiej stronie na lewym brzegu ziemie hetmańskie podległe Rosji. Taki
stan można uznać następnie za przyczynę podziału Ukrainy w XIX wieku na
część austriacką (Królestwo Galicji i Lodomerii) i rosyjską (gubernie małorosyjskie). W jednym i drugim przypadku historycznym powstały zdecydowanie różne warunki dla procesów społecznych, w tym narodotwórczego.
Powstania kozackie oraz wojny między mocarstwami w okresie
1648–1721 zahamowały proces modernizacji ekonomicznej i społecznej ziem
ukraińsko-białoruskich. Najazdy szwedzkie, moskiewski i tureckie wywołały
niemal powrót do sytuacji z XIV wieku, czyli po inwazji mongolsko-tatarskiej. Wielkie Księstwo Litewskie w okresie 1654–1667 utraciło ponad połowę ludności, a jego stolica została doszczętnie zniszczona przez Rosjan.
Dwupaństwowy podział ziem ukraińsko-białoruskich w XVIII wieku między
Rzeczpospolitą i Rosję miał także swoje negatywne konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Rzeczpospolita była państwem zapóźnionym pod względem gospodarczym będącym w stadium zapaści finansowej, natomiast Rosja
imperium autorytarnym o wyraźnym obliczu konserwatywnym, izolujących
ten obszar od przemian cywilizacyjnej zachodzących w zachodniej części
63
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kontynentu. W konsekwencji więc kozaczyzna uległa likwidacji na ziemiach
ukraińskich, derywacji uległy społeczne podstawy jej bytu, upadł styl życia
kozackiego oraz kultura polityczna zbiorowości, a warstwy plebejskie bardzo
długo pozostawały poza gospodarką rynkową i wspólnotą polityczną. Jedyną
szansą awansu dla mieszkańców pogranicza polsko-rosyjskiego było zdobycie wykształcenia, niejednokrotnie za granicą, co spowodowało powstanie
non-elity, jaką stała się inteligencka warstwa narodotwórcza o rodowodzie
plebejskim. Tak pojmowana inteligencja plebejska starała się balansować
między Polakami podnoszącymi atrakcyjne hasła wolnościowe i zwalczanymi przez imperium oraz władzą państwową działającą w interesie Rosjan, ale
odrzucającą potrzebę radykalnych reform i zwalczającą wszelkie tendencje
demokratyczne.
Modernizacja struktur i stosunków społecznych na ziemiach ukraińsko-białoruskich uruchomiona przed Wielką Wojną była kontynuowana
w Drugiej Rzeczypospolitej, ale uległa istotnej modyfikacji w Rosji, kiedy
w 1917 roku władzę przejęli bolszewicy. Ruch komunistyczny uważał, że
w nowej rzeczywistości kwestia narodowościowa straci swoje znaczenie,
gdyż jest efektem rozwoju kapitalistycznego. W tych warunkach mniemano,
że komuniści nie mają przynależności narodowościowej, co znalazło wyraz
w decyzjach personalnych w odniesieniu do Ukrainy radzieckiej podjętych
w 1920 roku. W ich wyniku Rosjanin Wiaczesław Michajłowicz Mołotow
został sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Bolszewików Ukrainy, Bułgar Chrystian Rakowski premierem a Mołdawianin Michaił
Wasiljewicz Frunze dowódcą sił zbrojnych Ukrainy i Krymu64.
Jednak zarówno Włodzimierz I. Lenin, jak i Józef W. Stalin zamierzali
kwestię narodowościową wykorzystywać w aspekcie taktycznym w walce
z kapitalizmem i w umacnianiu władzy bolszewickiej65. Pierwotnym pomysłem (leninowskim) było uczynienie z hasła samostanowienia narodów
czynnika rewolucyjnego, a następnie przyjęcie przez państwo radzieckie roli
kreatora polityki narodowościowej sprzecznej z założeniami strategicznymi ruchu komunistycznego. W latach dwudziestych władze komunistyczne, wbrew ideologii, wspierały rozwój kultur narodowych, co obiektywnie
mogło sprzyjać rozwojowi tożsamości etnicznej Ukraińców i Białorusinów,
których reprezentanci zostali dokooptowani do elity komunistycznej. Na64
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stąpiła ukrainizacja i białorutenizacja życia publicznego w obu republikach
radzieckich, którą wykorzystano w propagowaniu celów komunistycznych za
pomocą nauki języków krajowych, wspierania kultury rodzimej oraz zerwania
z wszechrosyjskością. Ponadto ukrainizacja i białorutenizacja miały ułatwić
ekspansję ZSRR w Europie Środkowej, przede wszystkim być czynnikiem
dywersji na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej w wyniku zjawiska osmozy, czyli przenikania komunizmu do mniejszości ukraińskiej i białoruskiej
zamieszkujących to terytorium. Kreowano wizerunek radzieckiej Ukrainy
i Białorusi jako „Piemontu”, który miał „odebrać” ziemie utracone na rzecz
Polski, Czechosłowacji i Rumunii. Z tego powodu w latach 1921–1926 władze bolszewickie doprowadziły do znacznego rozszerzenia terytorialnego
i ludnościowego Białorusi radzieckiej (z 59,6 tys. km kw. do 125,5 tys. km
kw. z 1,6 mln ludności do 4,9 mln mieszkańców) poprzez przesunięcie granicy wschodniej republiki w wyniku przyłączenia znacznej części guberni
witebskiej i homelskiej66.
W 1934 roku Stalin przeszedł do drugiej fazy w polityce narodowościowej, dokonując radykalnego zwrotu, między innymi pod wpływem
hitlerowskiej myśli politycznej, ale także zmiany podejścia do rosyjskości,
bowiem już w 1929 roku odrzucono tezę Lenina o „wielkorosyjskim szowinizmie państwowym”67, niejako zastępując go w latach trzydziestych walką
z „burżuazyjnym nacjonalizmem” białoruskim i ukraińskim. Ogłoszenie doktryny „budowy socjalizmu w jednym kraju” oznaczało jednocześnie budowę
nowego podmiotu politycznego – narodu radzieckiego. Ta wymyślona wspólnota polityczna miała być oparta na rosyjskiej tradycji, historii, etnogenezie,
języku i kulturze oraz na komunistycznych wyobrażeniach o nowym człowieku (homo sovieticus)68, w ujęciu realnym powstały warunki dla uruchomienia polityki rusyfikacji oraz jednoczesnej likwidacji następstw ukrainizacji
i białorutenizacji życia społecznego.
ZSRR zamierzał wzorem Stanów Zjednoczonych, za pomocą środków
wykorzystywanych przez Adolfa Hitlera, zbudować własny naród, co miało
służyć podniesieniu potencjału politycznego imperium stojącego wobec wielkiej wojny o hegemonię w skali światowej. Konstruktywizm komunistyczny
stał się ideologiczną przesłanką dla represji etnicznych, które dotknęły Pola66
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ków, Ukraińców i Białorusinów. W odniesieniu do Polaków została przeprowadzona w latach 1937–1938 operacja mająca na celu radykalne zniszczenie
polskich pozostałości na ziemiach ukraińsko-białoruskich, aby uniemożliwić
Drugiej Rzeczypospolitej – państwu „kapitalistycznemu” – wykorzystanie
mniejszości polskiej w nowej wielkiej wojnie ze światem euroatlantyckim,
do której Stalin przygotowywał ZSRR. Wymordowano wówczas około 85 tysięcy Polaków kresowych, a Polacy ginęli wtedy czterdziestokrotnie częściej
niż inni obywatele radzieccy69.
Natomiast dwukulturowa tożsamość narodowa ukraińska i białoruska nie mogła zostać uznana przez ZSRR, którego władze aspirowały do
sukcesji po imperium rosyjskim, wykorzystując instrumenty niegdyś będące
w dyspozycji carów. Zaczęto dość pieczołowicie zacierać wszelkie ślady odrębności ukraińskiej i białoruskiej w sferze zarówno materialnej i świeckiej,
jak również duchowej i kościelnej. Najbardziej symbolicznym działaniem
były decyzje w latach 1933–1934 roku o reformie języków białoruskiego
i ukraińskiego w kierunku przekształcenia go w dialekt regionalny rosyjskiego oraz zniesienie w 1936 roku odrębnego obywatelstwa ukraińskiego na
rzecz wszechzwiązkowego70.
Republiki radzieckie białoruska i ukraińska straciły w II połowie
lat trzydziestych wszelkie cechy autonomiczne przysługujące im w ZSRR,
ich status zaczął przypominać gubernie rosyjskie w XIX wieku. Natomiast
państwo radzieckie miało odwoływać się do dorobku historycznego jedynie
imperium rosyjskiego oraz być wyrazicielem interesów rosyjskich, co oznaczało odebranie Ukraińcom i Białorusinom własnej przeszłości, zanegowanie
ich znaczenia w rozwoju ziem ruskich oraz odmienności kulturowej, religijnej i językowej. Patriotyzm radziecki został oparty na języku rosyjskim,
rosyjskiej wykładni dziejów, kulcie wyższości Rosjan na innymi narodami
znajdującymi się w bloku radzieckim71. Taka polityka pozostawała w jaskrawej sprzeczności z procesami politycznymi uruchomionymi w II wojnie
światowej, w czasie której dokonała się polaryzacja etniczna w wyniku: popularności nacjonalizmu, tymczasowego kryzysu państwowości radzieckiej,
ludobójczego charakteru wojny, okupacji niemieckiej i radzieckiej, upadku
wieloetnicznych i różnoreligijnych ojczyzn lokalnych, licznych przesiedleń
z powodów etnicznych, przywrócenia kolonizacji rosyjskiej.
69
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W latach 1954–1958 władze ZSRR przeszły do trzeciej fazy w polityce narodowościowej, która w większym stopniu była kontynuacją niż zerwaniem z poprzednimi rozwiązaniami. Zmiana dotyczyła jedynie niektórych
drugorzędnych środków, bowiem zrezygnowano z najostrzejszych przejawów
rusyfikacji Ukraińców i Białorusinów. Cezury kształtowania nowej polityki
wyznaczały obchody 300-lecia umowy perejasławskiej, 40 rocznicy powstania państwowości komunistycznej na Białorusi oraz reforma rusyfikacyjna
w zakresie szkolnictwa. Utrzymano w 1961 roku fikcję istnienia narodu
radzieckiego, którym w przyszłości powinno stać się społeczeństwo ZSRR
niezależnie od zróżnicowanie etnicznego. Państwo miało działać na rzecz
realizacji tego strategicznego celu, co oznaczało jednocześnie niepodejmowanie jakiejkolwiek aktywności umacniającej tożsamość narodową ukraińską
i białoruską. Dość precyzyjnie określił ten cel Nikita S. Chruszczow, mówiąc
w Mińsku, że im szybciej wszyscy w ZSRR będą mówić po rosyjsku, tym
szybciej zbudują komunizm72.
O ile zrehabilitowano proces powstawania komunistycznych republik
ukraińskiej i białoruskiej w okresie przedstalinowskim i uznano tymczasową odrębność etniczną obu wspólnot, o tyle zwalczano wszelkie związki
cywilizacyjno-kulturowe z Zachodem, które postrzegano jako antyrosyjskie
i szkodliwe dla komunizmu. Ukraińcy i Białorusini nie mogli być dziedzicami ani Rusi Kijowskiej, ani Pierwszej Rzeczypospolitej, przynależeć do
kręgu cywilizacji zachodniorzymskiej. Z tego powodu zwalczano skutki
religijno-kościelnej unii brzeskiej nie uznając Kościoła greckokatolickiego
oraz obchodząc w 1954 roku 300-lecie umowy perejasławskiej nadawano
jej nadal sens nieuchronnego organicznego zjednoczenia Ukrainy z Rosją,
którą jednoznacznie uznano za spadkobierczynię Rusi Kijowskiej. To właśnie
wtedy Moskwa przekazała Ukrainie Krym, pokazując tym samym swoją suwerenność wobec Kijowa.
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3. Znaczenie pogranicza a koncentracja polityczna
w regionie
Rola pogranicza między Europą Środkową a Wschodem spełniana
przez Ukrainę i Białoruś spowodowała, że ich elity polityczne bezpośrednio
zetknęły się z rosyjskim myśleniem o środowisku międzynarodowym i polityce zagranicznej. Cechą Europy Środkowej był pluralizm oraz poszanowanie dla odmienności kulturowej i religijnej przeniesione na poziom relacji
międzypaństwowych z lokalnych polifonicznych ojczyzn, co niejednokrotnie
owocowało preferowaniem modelu polityki, polegającego na prowadzeniu
dialogu w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych. W Rosji natomiast dominowało podejście realistyczne, w którym eksponuje się dominację mocarstw
dążących do wprowadzenia lub utrzymania równowagi między nimi. Jednym ze środków stosowanych w tak zdefiniowanej polityce była ekspansja
terytorialna polegająca na wcielaniu lub uzależnianiu sąsiednich terytoriów.
W tych warunkach Ukrainę i Białoruś włączano do rosyjskiej państwowości,
co przynosiło trzy skutki. Primo – zdobyte zasoby (ziemie, ludność, surowce) stawały się niezbędnym składnikiem potęgi imperialnej, wzmacniającym
centrum moskiewskie w stosunkach nie tylko europejskich, ale również w relacjach z sąsiadami azjatyckimi. Secundo – przyłączone ziemie otwierały
drogę do łatwego w sensie wojskowym opanowania całej Europy Środkowej
oraz oddziaływania na sytuację w Europie Zachodniej, zwłaszcza na stosunki
między Francją, Wielką Brytanią i państwami niemieckimi. Tertio – zajęcie
krain ruskich urealniało plany realizacji wielkich idei: „trzeciego Rzymu”,
panslawistycznych lub komunistycznych, wykorzystywanych przez władze
imperium w procesie legitymizacji.
Przynależność państwowa ziem ukraińsko-białoruskich rozstrzygała
o konsolidacji politycznej w Europie Środkowej. Historycznie były możliwe
dwa warianty.
Pierwszy polegał na konsolidacji w oparciu o własne zasoby i dokonał
się efektywnie tylko dwukrotnie: w średniowieczu przybierając postać Rusi
Kijowskiej, najbardziej rozległego terytorialnie państwa na kontynencie oraz
po Jesieni Ludów 1989–1991, kiedy Ukraina i Białoruś uzyskały suwerenność. Natomiast podejmowano także nieudane działania na rzecz zbudowania
silnego bytu politycznego ukraińskiego lub białoruskiego.
Pierwszym nieudanym historycznie przedsięwzięciem państwowotwórczym o charakterze protoukraińskim była aktywność kozaków, którzy
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między średniowieczem a nowoczesnością w XVII stuleciu starali się stworzyć własną państwowość. Przywódcy kozaccy, przede wszystkim Bohdan
Chmielnicki, podjęli działania na rzecz ustanowienia w wielkiej przestrzeni
ziem ukrainnych (a nawet białoruskich) własnego państwa, będącego elementem równowagi między Rzeczpospolitą, Rosją, Turcją i Szwecją. Chmielnicki
dość poprawnie zauważył, że w połowie XVII wieku równowaga strategiczna
w tej części kontynentu była stosunkowo krucha, gdyż państwa polsko-litewskie i osmańskie nie miały już wystarczająco dużo sił, aby rozszerzać swój
model cywilizacyjny i ustrojowy, podczas gdy Szwecja i Rosja były stosunkowo słabe, żeby przejąć inicjatywę strategiczną w regionie, realizując własne
misje – opanowania wybrzeży Morza Bałtyckiego oraz zebrania wszystkich
ziem ruskich. W tej sytuacji kozacy dysponowali siłą militarną, która mogła
wywołać dekompozycję albo w skali międzynarodowej (własne państwo),
albo w skali wewnętrznej (zmiany ustrojowe w Rzeczypospolitej).
Elita kozacka poszukiwała legitymacji własnej państwowości z jednej
strony w wierze prawosławnej i cechach kulturowych wschodnioeuropejskich,
a z drugiej strony w tradycjach Wojska Jego Królewskiej Mości Rejestrowego
utworzonego przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów, obdarzonego przez jej
władze wolnościami i autonomią oraz domagającego się przyznania im praw
rycerskich, co oznaczało posiadanie ziemi i przynależność do staropolskiego
narodu politycznego73. Słabość potencjału politycznego, brak niezależności
ekonomicznej oraz penetracja ze strony mocarstw ościennych udaremniły realizację projektu kozackiego. Polityka Chmielnickiego lawirowania między
Rzeczpospolitą, Turcją, Rosją i Szwecją doprowadziła do błędu politycznego
w postaci umowy kozacko-rosyjskiej w Perejasławiu w 1654 roku. Hetman
kozacki zamiast ugody dwustronnej, analogicznej do porozumień z królami
Rzeczypospolitej, potwierdzonych w konstytucjach sejmowych doprowadził
do poddańczego podporządkowania wojska zaporoskiego carowi, który obiecał w akcie swojej woli dochowanie przywilejów kozackich. Umowa perejasławska pozwoliła carom nie tylko używać tytułu władców „całej Wielkiej
i Małej Rusi”, ale również ogłosić się po zagarnięciu Kijowa spadkobiercami
tradycji ruskiej74.
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W konsekwencji więc na ziemiach ukrainnych żadne państwo kozackie nie powstało, a bezpośrednim efektem polityki hetmanów w okresie
1648–1699 był podział między Polskę, Rosję i Turcję ziem zasiedlonych
przez kozaków, na których starali się ustanowić własną formę państwowości75. Skutkiem pośrednim, widocznym współcześnie na Ukrainie jest jej
podział według kryterium językowego i świadomościowego na ukraińskojęzyczną i rosyjskojęzyczną. Wewnętrzna linia rozgraniczenia między tymi
dwoma strefami pokrywa się w ogólnych zarysach z granicą polsko-rosyjską
ustanowioną w 1667 roku.
Mapa 7
Podział współczesnej Ukrainy na strefy językowe – ukraińskojęzyczną
i rosyjskojęzyczną

Źródło: SI „Wikimedia”, http://commons.wikimedia.org, „RussiaUseEn”, inf. z 25 IX
2012.

75

Wnikliwa analiza dążeń kozackich w kontekście międzynarodowym zob. Β. Горобець, Еліта козацкої
України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Московою та Варшавою, 1654–1665, Kиїв
2001, passim.

59

ZIEMIE MIęDZy RZECZPOSPOLITą A ROSJą: UWARUNKOWANIA ...

Po raz drugi w okresie Jesieni Narodów w 1918 roku elity ukraińskie
i białoruskie podjęły nieudany wysiłek na rzecz wykorzystania kryzysu mocarstw aktywnych w Europie Środkowej, aby wywalczyć własne państwo.
Charakter geopolityczny i demograficzny terytoriów między Polską i Rosją
przesądzał o statusie ziem ukraińskich i białoruskich, oba terytoria, a następnie państwa, uzyskały znaczenie strategiczne, Ukraina z racji wielkości
różnych parametrów (ludnościowych, przestrzennych, geograficznych, ekonomicznych, militarnych) a Białoruś z powodu położenia geopolitycznego na
drodze z Zachodu do centrum Rosji. Znaczenie ziem ukraińsko-białoruskich
pokazywały kolejne konflikty w Europie Środkowej i Wschodniej. Wojska
Rzeczypospolitej w 1610 roku, Wielka Armia napoleońska w 1812 roku oraz
siły zbrojne państw skupionych w osi w 1941 roku podążały na Moskwę szlakiem smoleńskim. W I wojnie światowej Rosja i Austro–Węgry zmobilizowały łącznie ok. 3,8 mln żołnierzy ukraińskich76. W głównych stolicach świata
przyswojono sobie pogląd, że bez opanowania ziem ukraińsko-białoruskich
Rosja nie może efektywnie kształtować sytuacji na kontynencie europejskim,
a bez zasobów gospodarczych wpływać na stosunki w skali powszechnej.
W Moskwie i Sankt Petersburgu nie było również wątpliwości, że zajęcie
ziem ukraińsko-białoruskich w XVII i XVIII wieku uczyniło z Cesarstwa
Rosyjskiego imperium, natomiast opanowanie w czasie I wojny światowej
Galicji miało umożliwić realizację projektów słowianofilskich w odniesieniu
do Europy Środkowej, w tym na Bałkanach oraz zniszczyć ukraińskość, dla
której „Piemontem” były terytoria habsburskie. Rosja mogła wówczas stać
się hegemonem na kontynencie. Podobna sytuacja powtórzyła się w II wojnie
światowej. Najpierw w wyniku współpracy z III Rzeszą, ZSRR zawłaszczył
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, dołączając je do pozostałych zagarniętych ziem staropolskich, a następnie uczynił z ziem ukraińsko-białoruskich
składnik swojego potencjału w przygotowaniach do wielkiej wojny z Niemcami w 1941 roku o Europę.
W 1900 roku Mykoła Michnowśkyj opublikował we Lwowie broszurę Samostijna Ukrajina (Самостiйна Украіна czyli Niepodległa Ukraina),
formułując hasło wielkiej Ukrainy od Karpat do Kaukazu zamieszkanej przez
naród ukraiński uznany za suwerena77. Do realizacji wspomnianego projektu
ukraińskie organizacje irredentystyczne (przede wszystkim ruch strzelców siczowych) przygotowywały się od lat 1910–1911 w warunkach spodziewanej
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wielkiej wojny z Rosją. Natomiast Rada Główna Ukraińska wezwała we Lwowie Habsburgów do zjednoczenia wszystkich ziem ukraińskich w jeden kraj
koronny. Akcja ukraińska w czasie I wojny światowej, w znacznym stopniu
będąca recepcją polskich projektów politycznych i militarnych, przyczyniła
się do jednoznacznego starcia na ziemiach ukrainnych zwolenników trzech
koncepcji politycznych: Samostijnej Ukrainy, jedinoj i niedielimoj Rosji oraz
restytucji Rzeczypospolitej. Tylko pierwsza koncepcja była oparta na wysokiej podmiotowości Ukrainy w stosunkach międzynarodowych oraz zdecydowanie wzmacniała tożsamość narodową Ukraińców.
Twórcy koncepcji Samostijnej Ukrainy zerwali z przekonaniem zawartym w traktacie Istorija Rusiw (Historia Rusów) opublikowanym w 1846
roku przez Osypa Bodianśkiego, że celem maksymalnym dla Ukraińców powinno być osiągnięcie autonomii w imperium rosyjskim, na podobieństwo
samodzielności zagwarantowanej w układzie perejasławskim w 1654 roku.
W skali całej elity ukraińskiej na początku XX wieku, a zwłaszcza w latach
1917–1918 następowała wyraźna ewolucja od postawy trialistycznej i lojalnościowej wobec domu habsburskiego lub uzyskania autonomii w państwie
rosyjskim w kierunku niepodległości78. Ukraińska Centralna Rada w IV Uniwersale 22 I 1918 roku proklamowała suwerenność Ukrainy, zrywając wszelkie związki państwowe będące dziedzictwem przeszłości, a traktat brzeski
podpisany 9 II 1918 roku przez Ukrainę z państwami centralnymi stanowił
uznanie międzynarodowe niepodległej ukraińskiej państwowości. Dwie jej
formy, kolejno następujące po sobie, ale mające tę samą genezę – Ukraińska
Republika Ludowa (Уκρаϊнська Нарoдна Республiка) oraz Państwo Ukraińskie (Уκρаϊнська Держава) – wyraźnie aspirowały nie tylko do rozszerzenia podmiotowości politycznej, ale również zjednoczenia wszystkich ziem
objętych programem narodowym; chodziło między innymi o sporne krainy:
Kubań, Krym, Besarabię, Chełmszczyznę, Podlasie, Wołyń, Małopolskę
Wschodnią.
Znacznie trudniej było zaktywizować w kierunku niepodległościowym lud białoruski, przynajmniej z dwóch podstawowych powodów. Po
pierwsze, całość ziem białoruskich należała do imperium rosyjskiego, żadne
z mocarstw nie mogło więc odegrać takiej roli, jak w kwestii ukraińskiej
Austro–Węgry, które stymulowały aktywność ukraińskiego ruchu irredentystycznego zarówno przeciwko orientacji filorosyjskiej i panslawistycznej,
78
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jak i wbrew postawom stronnictw polskich dążących do restytucji Pierwszej
Rzeczypospolitej. Faktycznie dopiero Niemcy, zajmując na kilka miesięcy
ziemie białoruskie roztoczyły patronat nad sprawą białoruską wykorzystując
ją przeciwko Rosji i Polakom. Po drugie, dość słabe były czynniki etniczno-kulturowe odróżniające Białorusinów od Rosjan, na ich korzyść nie działał system szkolny, Cerkiew prawosławna, służba wojskowa, administracja
państwowa i samorządowa, system prasowo-wydawniczy. Z tego powodu na
Białorusi stosunkowo trwałe było przeświadczenie o konieczności utrzymania związków państwowych z Rosją i uznawania Białorusinów za zachodnią
grupę etniczną narodu rosyjskiego.
W tych warunkach ogłoszenie 25 III 1918 roku niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej (Беларуская Народная Рэспублікаi) miało słabą
bazę społeczną, faktycznie zredukowaną jedynie do części elity społecznej.
To w kręgach jej poprzedników w 1882 roku została opublikowana broszura
Listy o Białorusi a w 1884 roku w pierwszym numerze czasopisma „Homon”
(„Гoмaн”) rzucono hasło: „[…] Białoruś powinna być dla Białorusinów, a nie
dla obcych elementów!”. Jednak jeszcze wówczas tytułowe pojęcie Białoruś
było raczej utożsamiane z istniejącym rosyjskim krajem, a nie wizją niepodległego państwa, natomiast Białorusinów definiowano raczej w kategoriach
tutejszego ludu, niż wielowarstwowej wspólnoty społecznej79. Ówczesna
idea białoruskości nie miała żadnego zakorzenienia historycznego, lecz była
wyrazem działalności ideotwórczej radykalnego ruchu narodnickiego, który
przedmiotem swojego odniesienia uczynił Rosję, a nie dzieje ziem białoruskich w średniowieczu i nowożytności.
Przed wybuchem Wielkiej Wojny białoruski program narodowy był
rachityczny i trudno go uznać za państwowotwórczy, gdyż był zdominowany
przez hasła społeczne a nie przez postawy irredentystyczne. Główny periodyk „Nasza Niwa” („Haɯa Hiва”), wydawany legalnie skupiał swoją uwagę
na pracy organicznej na rzecz ugruntowywania świadomości narodowej, nie
generując debaty o wielkich problemach politycznych, w tym terytorialnych80.
Dopiero w latach 1918–1920 politycy białoruscy, podobnie jak ukraińscy,
tworząc podstawy własnej państwowości swoimi aspiracjami terytorialnymi
objęli całość ziem uznawanych za etnograficznie białoruskie, niezależnie od
ich tożsamości historycznej. Zamierzano przyłączyć do nowego państwa ta-
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kie ośrodki miejskie jak: Wilno, Grodno, Białystok, Smoleńsk, Czernihów,
Witebsk.
Ukraińskie i białoruskie ruchy niepodległościowe nie wykorzystały po
Wielkiej Wojnie swojej historycznej szansy. Nie powstały państwa narodowe
między Polską a Rosją, mimo korzystnej koniunktury. Przyczyn należy szukać
w zaawansowaniu procesu narodotwórczego, który został zdeterminowany
bardzo trwałym podziałem ziem ukraińsko-białoruskich na część zachodnią
i wschodnią. Dość długo racje narodowościowe przegrywały z poczuciem
wspólnoty religijnej i cywilizacyjno-kulturowej z Rosjanami oraz z tzw.
krajowością, czyli patriotyzmem regionalnym, dlatego też znaczna część
elity społecznej ukraińskiej i białoruskiej jeszcze w XX wieku przejawiała
skłonność do ograniczania swoich celów politycznych jedynie do uzyskania autonomii w imperium rosyjskim lub jego federalizacji wokół interesów
wszechrosyjskich. Postrzegano patriotyzm ukraiński i białoruski w myśleniu
politycznym jako niższy poziom wobec wszechrosyjskości.
Z analizy historycznej wynika, że na ziemiach ukraińskich i białoruskich konsolidacja polityczna mogła dokonać się tylko w warunkach „wielkiej
smuty” w dziejach Rosji, czyli kryzysu państwowości. Taka sytuacja wystąpiła trzykrotnie: 1605–1613, 1917–1921, 1989–1991. Wówczas następowało
nie tylko przejściowe osłabienie potęgi rosyjskiej, ale również dokonywała się
dezaktualizacja wśród elity ukraińskiej i białoruskiej orientacji moskiewskiej.
Brak wspomnianych okoliczności unicestwiał wszelkie dążenia do uzyskania
podmiotowości, a sugestie pozyskania Rosji dla sprawy ukraińskiej i białoruskiej doprowadzały do uczynienia z ziem ukraińsko-białoruskich guberni
imperium.
Uprzedmiotowienie ziem ukraińsko-białoruskich było drugim wariantem historycznym, który został zrealizowany w okresie od XIV do XX wieku.
Dokonało się wówczas zajęcie tych krain przez jedno z ościennych mocarstw:
Litwę, Polskę, Turcję i Rosję. Zaczął działać mechanizm, że państwo, które
opanowałoby całość obszaru stawałoby się nie tylko hegemonem w Europie
Środkowej, ale uzyskiwałoby znaczne zwiększenie własnego potencjału politycznego w rozgrywce kontynentalnej. W obliczeniach strategicznych dla
decydentów dość ważna była siła liczebna i moc bitewna kozaków – zarówno
„polskich” rejestrowych, jak i „moskiewskich” dońskich. Biorąc pod uwagę
ten wariant strategiczny, należy generalnie postrzegać dzieje międzynarodowe
ziem ukraińsko-białoruskich jako starcie dwóch wielkich idei – unii, przekształconej w koncepcję federacyjną, której nosicielem byli politycy Rzecz-
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pospolitej Obojga Narodów i Druga Rzeczpospolita oraz Moskwy – „trzeciego Rzymu” aspirującej do stworzenia ośrodka politycznego narzucającego
Europie system polityczny i ład społeczny zgodny z zasadami prawdy historycznej, najpierw wywiedzionej z prawosławia, a następnie z komunizmu.
W przypadku Księstwa i Korony, a także wspólnego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów, opanowanie ziem ukrainnych i Rusi Białej
przesądzało o pozycji mocarstwowej Wilna i Krakowa. Należy przyznać rację
J. Kłoczowskiemu, że walka o spuściznę po Rusi Kijowskiej, a zwłaszcza
„karta prawosławna”, miała kluczowe znaczenie w rywalizacji polsko-rosyjskiej o rozległe pogranicze81. Bez tych terytoriów i ich mieszkańców państwo
dualistyczne nie tylko utraciłoby swój mocarstwowy status w środowisku
międzynarodowym i rolę promotora własnego modelu ustrojowego, ale również uległoby unicestwieniu w starciu z Rosją i zostałoby przekształcone
w gubernie monarchii absolutnej. Powstanie państwa polsko-litewskiego, dysponującego zasobami ziem ukraińskich i białoruskich zasadniczo zmieniało
dystrybucję siły w Europie Środkowej, stało się zagrożeniem dla realizacji
aspiracji mocarstwowych Rosji, Szwecji i Turcji82.
Uporządkowanie kwestii rejestru kozackiego stwarzało Rzeczypospolitej możliwości rozbudowy potencjału militarnego pozwalającego w I połowie XVII wieku działać na rzecz upowszechniania na Wschodzie idei unii
(zajęcie Smoleńska, Moskwy), a w II połowie tego stulecia wygrywać wojny,
aby zatrzymać realizację idei Moskwy – „trzeciego Rzymu”. Warto przywołać
polskie inicjatywy unijne z tego okresu, które w przypadku realizacji przynosiłyby uporządkowanie sytuacji na ziemiach ukraińsko-białoruskich.
Pierwszą grupę tworzyły projekty unijne powstałe w okresie 1600–
1611. Najpierw zostały przedłożone w Moskwie 4 XII 1600 roku przez wielkie poselstwo Rzeczypospolitej. Kanclerz wielki litewski Lew Sapieha zaproponował „wieczną przyjaźń i pokój”, a faktycznie zawarcie unii politycznej
między „państwami Rzeczypospolitej i Moskwy”. Nowe skonfederowane
państwo miało: prowadzić wspólną politykę zagraniczną i wojskową, mieć
identycznie zorganizowaną przestrzeń publiczną, praktykować tolerancję wyznaniową w odniesieniu do katolicyzmu i prawosławia, utworzyć jednolity
81
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system oświatowy, wprowadzić wspólny ład gospodarczy oparty na wolności
handlu, posiadać jedną mennicę i skarb, zaprowadzić wspólną elekcję monarchy. Jak deklarował Sapieha: „Dla ujednolicenia wizerunku miała zostać wykonana podwójna korona dla władców”83. Propozycja Sapiehy była wyrazem
recepcji myśli jagiellońskiej i batorańskiej o zbudowaniu jednego organizmu
państwowego, w którym trzecim członem – oprócz Litwy i Polski – byłaby
Rosja. Jednak ziemie ukraińsko-białoruskie nadal pozostawałyby częścią albo
Księstwa, albo Korony, oddzielone od Rosji. Federację między Krakowem,
Wilnem i Moskwą przewidywało porozumienie hetmana Stanisława Żółkiewskiego z bojarami i mieszczaństwem rosyjskim zawarte w 1610 roku, w wyniku którego Władysław Waza miał zostać carem na Kremlu. Projekty unijne
upadły, gdyż zwyciężyło przekonanie króla Zygmunta III Wazy, że tylko unia
polsko-litewsko-rosyjska oparta na wartościach fundamentalnych i zasadach
ustrojowych Rzeczypospolitej może spowodować koniec strategicznej rywalizacji o pogranicze.
Drugim historycznie rozwiązaniem, adresowanym tylko do elity społecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów stała się propozycja jej przekształcenia w państwo trialistyczne, najpełniej sprecyzowana w 1658 roku w ugodzie hadziackiej, konstytuującej Księstwo Ruskie (Księstwo Ruthenia) oraz
jego odrębne instytucje. Przesłanka nadal była ta sama jak na początku XVII
stulecia – chęć obrony przed moskiewską ekspansją skierowaną na ziemie
ruskie. Chciano widzieć w kozakach nosicieli tradycji ruskiej dopełniającej
wielokulturowy charakter Rzeczypospolitej, ale po wojnach w II połowie
XVII wieku z Turcją i Rosją państwo polsko-litewskie konstytucjami sejmowymi w latach 1696–1699 podjęło decyzję o integracji terytoriów ruskich
z pozostałymi ziemiami Korony oraz o likwidacji wszelkich autonomicznych
instytucji kozackich84.
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Mapa 8
Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1635 roku

Źródła: SI „Wikimedia”, http://commons.wikimedia.org, „Rzeczpospolita wojewodztwa”,
inf. z 26 IX 2012.
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Mapa 9
Księstwo Ruskie według ugody hadziackiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie – SI „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org,
„IRP1658”, inf. z 26 IX 2012.

Do historycznych rozwiązań unijnych nawiązał w latach 1919–1920
Józef Piłsudski w swoich planach federacyjnych, widząc bardzo ścisłą współpracę odradzającej się Rzeczypospolitej z tworzącą się ukraińską państwowością. We wszystkich trzech polskich projektach dominowały kalkulacje
międzynarodowe i cywilizacyjne; zamierzano związać ziemie ukrainne i białoruskie z Zachodem przeciwko Rosji, aby zabezpieczyć Polskę, a w konsekwencji całą Europę Środkową przed imperializmem rosyjskim, niezależnie od jego uzasadnienia (prawosławne, wszechrosyjskie, panslawistyczne,
komunistyczne). Współpraca polsko-ukraińska miała także doprowadzić do
przewartościowania w stosunkach rosyjsko-niemieckich, uznawanych za
wyjątkowo groźne dla kontynentu europejskiego. Klęska polskich, ukraińskich i białoruskich zwolenników planów federacyjnych doprowadziła do
utrzymania natury stosunków rosyjsko-niemieckich, nastawionych albo na
współpracę w celu uprzedmiotowienia Europy Środkowej, albo na wojnę, aby
zawłaszczyć całą środkową część kontynentu i sięgnąć po hegemonię.
Natomiast dla Rosji, Turcji, Szwecji, Austro–Węgier i Niemiec, Ukraina i Białoruś były to ziemie peryferyjne, ale o wyjątkowym znaczeniu strategicznym. Dzięki nim Osmanowie mogli przekształcić Morze Czarne w „we-
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wnętrzne islamskie jezioro” opanowując jego północne brzegi a Wazowie
zabezpieczali bałtyckie imperium szwedzkie od południa (dominium maris
Baltici). O ile projekty imperialne Konstantynopola i Sztokholmu odnosiły się
do części ziem ukraińsko-białoruskich, o tyle Moskwa/Sankt Petersburg dążyły do opanowywania całości ziem ukraińsko-białoruskich, bowiem był to cel
wynikający z woli bycia jednocześnie jedynym spadkobiercą Rusi Kijowskiej,
państwa mongolskiego oraz prawosławnego Cesarstwa Bizantyjskiego („trzeci Rzym”)85. W ujęciu polityki realnej, a nie symbolicznej, Moskwa/Sankt
Petersburg uzyskiwały rangę centrów decyzyjnych kształtujących sytuację
w rdzeniu Europy Środkowej (Rzesza niemiecka, ziemie polskie i węgierskie)
oraz we wszystkich regionach peryferyjnych (południowo-wschodnim – bałkańskim i północnym – skandynawskim). Dla Wiednia kwestia ukraińska na
przełomie XIX i XX wieku stała się narzędziem w osłabianiu zarówno Rosji
jako wroga w środowisku międzynarodowym, jak i Polaków jako grupy etnicznej dążącej do zmiany ładu polityczno-terytorialnego. Według Berlina,
z kwestii ukraińskiej można było uczynić narzędzie wyparcia wpływów rosyjskich z Europy Środkowej na rzecz realizacji koncepcji niemieckiej Mitteleuropy, dlatego też w 1889 roku w Niemczech pojawił się projekt utworzenia
Królestwa Kijowskiego.
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Mapa 10
Gubernie rosyjskie na Ukrainie (XIX/XX wieku)

Źródło: SI „Wikimedia”, http://commons.wikimedia.org, „Gubernias Ucraina”, inf.
z 25 IX 2012.

Dwie wielkie historyczne klęski w walce o samodzielną konsolidację
polityczną na terenach ukraińsko-białoruskich w okresie powstań kozackich
i Wielkiej Wojny doprowadziły do regresu niemal wszystkich czynników
kształtujących potencjał regionu. Powstania kozackie, pociągające za sobą
najazdy zewnętrzne na Rzeczpospolitą, w tym szwedzki, turecko-tatarski i rosyjski, doprowadziły do katastrofy demograficznej, społecznej, ekonomicznej i cywilizacyjnej. Został przerwany intensywny rozwój zapoczątkowany
w XVI wieku odnoszący się do gospodarki miejskiej i wiejskiej. O ile na
przełomie XVI i XVII wieku kwitła na ziemiach ukrainnych i białoruskich gospodarka miejska oraz następował zrównoważony rozwój między produkcją
rzemieślniczą a rolną, o tyle po klęsce powstań kozackich nastąpiła agraryzacja tego obszaru oraz upadek miast86. Niemal identyczna sytuacja powstała
na początku lat międzywojennych. Według Jewhena Pasternaka, w wyniku
bardzo licznych wojen i ostatecznego zwycięstwa bolszewików ubyło na zie86

L. Podhorodecki, op. cit., s. 6–10.

69

ZIEMIE MIęDZy RZECZPOSPOLITą A ROSJą: UWARUNKOWANIA ...

miach ukraińskich 1/8 ludności, zniknął ekonomiczny dostatek, powstały na
szeroką skalę patologie społeczne, nastąpiła trwała zapaść w rolnictwie oraz
przejściowa w przemyśle, a naruszeniu uległy proporcje między obu głównymi działami gospodarki87. Wielki głód na Ukrainie w latach 1930–1933 był
następstwem tych negatywnych procesów, wzmocnionych przez decyzje polityczne władz bolszewickich w sferze ekonomicznej, zwłaszcza własnościowej
(upaństwowienie ziemi) i rozwojowej (industrializacja w gospodarce). Władze radzieckie zaczęły traktować ziemie ukraińsko-białoruskie w kategoriach
obszarów skolonizowanych, ważnych strategicznie, ale podporządkowanych
interesom rosyjskiego rdzenia. Taka postawa stała się czynnikiem wielce
szkodliwym dla ziem ukraińsko-białoruskich w czasie II wojny światowej.

4. Systemy polityczne między tradycją staropolską
a rosyjską
Ewolucja systemów politycznych na ziemiach ukraińsko-białoruskich
dokonała się w dwóch fazach, jeśli weźmiemy pod uwagę dzieje europejskie. W okresie od IX wieku do XVI stulecia na tym obszarze zaistniały
formy organizacji państwowej właściwe również dla Europy Zachodniej,
takie jak monarchia patrymonialna dynastii Rurykowiczów (Ruś Kijowska),
podział feudalny na odrębne księstwa tworzące wspólnotę polityczno-prawną
i cywilizacyjno-kulturową z racji sprawowania rządów przez przedstawicieli
tego samego domu panującego oraz monarchia stanowa w postaci Wielkiego
Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W czasie rozwoju
procesu unijnego między Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem
Litewskim, instytucje monarchii stanowej zostały rozciągnięte na Ruś Czarną
i Białą oraz ziemie ukrainne.
Stosunkowo powoli, ale konsekwentnie system polityczny na ziemiach
ukraińsko-białoruskich upodabniał się do polskiego, co oznaczało, że od XVII
wieku przekształcenia systemowe na tym obszarze zaczęły przebiegać nie
tylko według własnych kierunków odmiennych od zachodnioeuropejskich, ale
również z wyraźnym podziałem w zależności od przynależności do państwa
sprawującego suwerenność na ziemiach ukraińsko-białoruskich (Rzeczpospolita lub Rosja). Po raz pierwszy wyraźnie taka dychotomia ujawniła się
w latach 1458–1471, kiedy z jednej strony w Kijowie powstała metropolia
87
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prawosławna niezależna od patriarchatu moskiewskiego, a z drugiej strony
Wielkie Księstwo Moskiewskie zagarnęło Nowogród Wielki i z nową dynamiką przystąpiło do realizacji programu „zbierania ziem ruskich”88. Zmiana
przynależności danej ziemi między Rzeczpospolitą a Rosją oznaczała znacznie więcej niż jedynie przesunięcia graniczne oraz wymianę osoby panującego z króla na cara, lecz również bardzo szybką przebudowę systemową
– z modelu staropolskiego na rosyjską monarchię absolutną.
Rzeczpospolita Obojga Narodów nie uzyskała formy monarchii absolutyzmu ani klasycznego, ani oświeconego, a przestrzeń publiczna i sfera
prywatna w Cesarstwie Rosyjskim były zorganizowane na podstawie samodzierżawia nieograniczonego oraz cywilizacji euroazjatyckiej; istniały tylko
pozorne podobieństwa Rosji do monarchii absolutnych istniejących w Europie
Zachodniej i Środkowej. W eschatologii prawosławnej rosyjskiej zakładano
przenikanie się raju wiecznego i życia ziemskiego; myślenie o przestrzeni
publicznej miało wyraźnie strukturę binarną i finalną. Według tej konwencji
Moskwa jawiła się nie tylko jako „trzeci Rzym”, ale również ostatni, a wszelkie instytucje publiczne mogły być albo święte, albo grzeszne, nie przewidywano ich neutralnego charakteru. Królestwo Boże miało być urzeczywistnione „w konkretnym – własnym – państwie ziemskim, przeciwstawianym
całemu pozostałemu światu”, być wyrazem poszukiwania absolutnego dobra,
absolutnej prawdy i absolutnej wolności, co oznaczało odrzucenie postawy
kompromisowej, na której została zbudowana Rzeczpospolita. O ile majestat
Rzeczypospolitej był wyrażany przez króla na Sejmie, o tyle świętość Rosji
została utożsamiona z carem. Mieszkańcy pogranicza ukraińsko-białoruskiego stanęli więc wobec strategicznej alternatywy politycznej89.
Po upadku Rzeczypospolitej, model rosyjski został rozciągnięty na
zasadniczą większość ziem ukraińsko-białoruskich, z wyjątkiem niewielkich
terytoriów ruskich należących do monarchii habsburskiej (Galicja, Zakarpacie, Bukowina). Tak scharakteryzowana ewolucja systemów politycznych na
Ukrainie i Białorusi została zdeterminowana przez trzy grupy czynników.
1. Na ziemiach ukraińsko-białoruskich ścierały się ze sobą dwie
skrajnie odmienne tradycje ustrojowe: staropolska demokracja i rosyjskie
samodzierżawie. Na przełomie XIX i XX wieku rolę uzupełniającą w od88
89

Zob. K. Zernack, op. cit., s. 174.
M. Broda, Religijno-ideologiczne metamorfozy „rosyjskiej idei” i mityczny archetyp „Rosja – dusza
świata”, [w:] Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna, t. 1, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, Toruń 2010, s. 110.
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niesieniu do Ukraińców można przypisać modelowi państwa habsburskiego.
Możliwość kompromisu między wymienionymi tradycjami nie istniała, gdyż
politycy i ideolodzy decydujący o charakterze Rzeczypospolitej i Cesarstwa
Rosyjskiego przyjęli zdecydowanie różne założenia aksjologiczne, z których
wynikały granice między sferą prywatną a przestrzenią publiczną, relacje
sacrum–profanum, preferowane formy ustrojowe i właściwe dla nich instytucje polityczne. O ile Rzeczpospolita nie była państwem militarystycznym
a jej elita preferowała kompromisowe metody polityczne, o tyle Rosja została ukierunkowana na ekspansję w celu promowania własnych rozwiązań
ustrojowych, opartych na przeświadczeniu, że władza carska jest depozytariuszem prawdy. Odmiennie w obu państwach funkcjonowała elita polityczna, co
miało olbrzymi wpływ na konsolidację polityczną oraz politykę zagraniczną.
Akt konfederacji warszawskiej z 28 I 1573 roku wprowadzający tolerancję
religijno-wyznaniową w Rzeczypospolitej został nie tylko przyjęty w okresie
bezkrólewia i wpisany do Artykułów tzw. henrykowskich stanowiących zasady ustrojowe obowiązujące monarchów, ale również ogłoszony w języku
polskim i ruskim, co było niewątpliwie wyrazem poszanowania różnorodności mieszkańców państwa. Natomiast w 1589 roku utworzono w Moskwie
patriarchat, podporządkowany carom oraz aspirujący do zwierzchności nad
prawosławnymi mieszkańcami ziem Rzeczypospolitej, czyniąc z hierarchii
i wiernych nosicieli rosyjskiej racji stanu oraz modelu ustrojowego, w którym
nie obowiązywała zasada tolerancji religijno-wyznaniowej90.
W Rosji peryferia oraz ich mieszkańcy nie kształtowały celów politycznych monarchii Romanowów. Decydowała jednoznacznie wola centrum,
a gubernie zachodnie zostały uprzedmiotowione. Natomiast w Rzeczypospolitej występowało silne przenikanie się centrum i peryferii. Władze centralne
nie tylko dokonywały mobilizacji zasobów, ale również inkorporowały cele
regionalne nadając im rangę strategicznych. Mając świadomość rozwoju absolutyzmu w państwach sąsiednich (Rosja, Prusy, Szwecja), naród polityczny Rzeczypospolitej hołdował regule, że najlepszym środkiem zapewniania
bezpieczeństwa jest rozszerzenie zasad ustrojowych państwa dualistycznego,
a następnie wyzwolenie braci szlachty, który po przegranych wojnach znaleźli
się pod obcym absolutnym panowaniem (zapisy w pacta conventa o odzyskaniu awulsów utraconych w latach 1648–1709)91.
90
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M. Franz, op. cit., s. 212–213.
A. Bues, Kształtowanie się monarchii polsko-litewskiej w XVI wieku, [w:] Rozkwit i upadek I Rzeczypospolitej, red. R. Butterwick, Warszawa 2010, s. 95.
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Ukraińcy i Białorusi musieli odnieść się do obu tradycji politycznych
(polskiej i rosyjskiej). Politycy podejmujący się ich syntezy ponosili spektakularne klęski. Najbardziej dolegliwymi z nich był upadek zarówno Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i państwa kozackiego oraz ruchu kozackiego.
Carowie rosyjscy wykorzystywali separatyzm litewski w XVII i XVIII wieku,
żeby zniszczyć Rzeczpospolitą, a następnie w XIX stuleciu przekształcić ziemie litewsko-białoruskie w tzw. gubernie zachodnie imperium. Elita kozacka
starała się traktować identycznie oba organizmy państwowe – polski i rosyjski. Zbudowawszy własny samorząd na podobieństwo sejmików szlacheckich,
kozacy wywoływali kolejne powstania (sicz), traktując je na podobieństwo
rokoszy przeciwko królom Rzeczypospolitej i żądając dekompozycji ustrojowej dualistycznego państwa oraz uznania za część jego narodu politycznego.
Jednocześnie w kategoriach gry politycznej zwrócono się o pomoc do Rosji,
odnosząc się do niej z zastosowaniem kategorii używanych w polityce wewnątrz Rzeczypospolitej. Natomiast w tradycji rosyjskiego samodzierżawia
poddani nie zawierali układów z carem, cechą rosyjskiego narodu politycznego nie była ani wolność, ani samorząd oraz żadna grupa społeczna nie mogła
uzyskać podmiotowego dostępu do organów władzy państwowej.
Rzeczpospolita, traktowana jako modelowa forma państwowości, była
przede wszystkim ofertą systemową europejską dla mieszkańców ziem ukraińsko-białoruskich, nie zaś tylko państwem polskiej grupy etnicznej. Krzysztof Rak nazwał ten projekt pax Polona92. Jednak ukraiński ruch narodowy
rodzący się na przełomie XIX i XX wieku odczytał dzieje Rzeczypospolitej
Obojga Narodów w sposób wrogi, eksponując antypaństwowy charakter powstań kozackich oraz obniżając pozytywną rolę okresu staropolskiego dla
ukształtowania się państwowości ukraińskiej. W odniesieniu do Białorusinów
krytyka Rzeczypospolitej zaowocowała koncepcją zachodnioruską (zapadnoruską), w której tożsamość tej zbiorowości została zdefiniowana jako bycie
zachodnim Rosjaninem, oparte na wyznaniu prawosławnym skonfrontowanym z katolicyzmem, akceptacji samodzierżawnej rosyjskiej państwowości
przeciwko tradycji wielkolitewskiej, wszechrosyjskiej jedności narodowej
przy odrzuceniu odrębnej białoruskiej identyfikacji kulturowej93.
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K. Rak, op. cit., [b.p.].
A. Buczyński, Wybrane aspekty zapadnoruskiej tożsamości, [w:] Białoruś: Przeszłość i teraźniejszość.
Kultura – literatura – język, red. R. Radzik, M. Sajewicz, Lublin 2010, s. 11–22; D. Michaluk, op. cit.,
s. 40–46.
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Opaczne odczytywanie staropolskiej konstrukcji ustrojowej przez
narody etniczno-kulturowe (także polski) powstające w Europie Środkowej przy jednoczesnej polityce ekspansjonistycznej Rosji doprowadziły do
stopniowego eliminowania pozostałości po Pierwszej Rzeczypospolitej na
ziemiach ukraińsko-białoruskich. Ten proces nastąpił również w odniesieniu
do systemu politycznego. Specyficzne autonomiczne rozwiązania instytucjonalne, odziedziczone po Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Rosja stopniowo zlikwidowała na ziemiach białoruskich oraz na Ukrainie lewobrzeżnej
i Słobodzkiej w latach 1765–1839/1840 (od redukcji samorządu kozackiego
do likwidacji unii kościelnej i zakazu używania nazwy Białoruś). Chodziło
o kozacki pułkowy system administracyjny, samorząd miejski, szkolnictwo
polskie, status języka ruskiego, prawo ruskie oparte na statutach litewskich,
Kościół greckokatolicki, krajowość białoruską94. Jednak całkowita likwidacja
przez Rosję odrębności ziem ukraińsko-białoruskich okazała się nierealna,
bowiem imperium Romanowów obejmowało nie tylko terytoria peryferyjne,
ale również rdzeń polskiej państwowości, prezentowanej jako alternatywna
wobec państwa carów95.
Jednak wyraźne rezydua staropolskie ujawniły się w dwóch przypadkach. Pierwszy – w Małopolsce Wschodniej/Galicji ukonstytuowała się w latach 1918–1919 Zachodnioukraińska Republika Ludowa (Західно Укаϊнська
Народна Республіка), będąca historyczną kontynuacją staropolskiego województwa ruskiego, czyli Rusi Czerwonej (Halickiej). Funkcjonowała jako
byt polityczny alternatywny w sensie kultury politycznej wobec Państwa
Ukraińskiego, które powstało na ziemiach guberni małorosyjskich. Republika
deklarowała jednoznacznie swój demokratyczny charakter i związki z cywilizacją zachodniorzymską. Starała się, mimo woli przejąć część doświadczeń
polskich i habsburskich oraz uczestniczyła w projektach federalizacji Austro–Węgier, podczas gdy Państwo Ukraińskie stało się faktycznie dyktaturą
w stylu rosyjskim hetmana Pawło Skoropadśkiego. Było uwikłane w rosyjską
wojnę domową oraz spory o charakter państwa rosyjskiego96.
Drugi przypadek wystąpił na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, kiedy podczas okupacji niemieckiej funkcjonowała w okresie od marca
94
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J. Hrycak, op. cit., s. 31.
Wypowiedź Szporluka w: A. Nowak, Od imperium do imperium…, s. 348.
Proklamowanie zjednoczenia obu państw ukraińskich nastąpiło dopiero 3 I 1919 roku i to przy zachowaniu specjalnego statusu obwodu zachodniego. Idem, Imperial Temtation…, s. 34; T. A. Olszański,
op. cit., s. 89.

74

Waldemar Paruch

do grudnia 1918 roku Białoruska Republika Ludowa. Jej twórcy w zamyśle
politycznym, programie terytorialnym, symbolice państwowej oraz odniesieniach historycznych nawiązywali do Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
niezależnie od krytycznego stosunku do działań polskich podejmowanych
w tym okresie (tzw. polski imperializm)97.
Mapa 11
Postulowany kształt terytorialny Białoruskiej Republiki Ludowej

Źródło: SI „Wikimedia”, http://commons.wikimedia.org, „BNR (Ruthienie Blanche Map
1918”, inf. z 25 XII 2012.

Druga Rzeczpospolita podjęła rywalizację z Rosją o charakter cywilizacyjno-kulturowy ziem ukraińsko-białoruskich wspierając w latach
1918–1920 budowę niepodległej Ukrainy i odrębnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w granicach historycznych, a następnie w latach 1926–1939 przygotowując się do realizacji wielkiego strategicznego planu rozbicia ZSRR na
państwa narodowe. Natomiast Polska Ludowa, będąca w relacji klientystycznej wobec ZSRR, odrzuciła kanony polskiej myśli politycznej oraz dorobek
Pierwszej Rzeczypospolitej na ziemiach ukraińsko-białoruskich przyjmując
97

Szerzej zob. D. Michaluk, op. cit., s. 208 i n.; Я. Mipaнoвiч [E. Mironowicz], op. cit., s. 30–36.
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historyczne racje rosyjskie, chociażby w kwestii granic, kozaków, grekokatolicyzmu, federacjonizmu, rusyfikacji. Celem miało być wyeliminowanie
strony polskiej w rywalizacji o przywództwo regionalne oraz ograniczenie
identyfikacji Ukraińców i Białorusinów tylko do opcji wschodniej98. Miarą
symboliczną złożoności efektów rywalizacji polsko-rosyjskiej o status pogranicza może być przywołanie przez niepodległą Ukrainę i Białoruś w 1991
roku odrębnych tradycji, podobnie jak w okresie 1917–1920. Elita ukraińska
uznała za herb państwa tryzub – symbol zaczerpnięty z dziejów Rusi Kijowskiej, odrzucając Archanioła Michała, uznawanego w okresie XVII–XIX
wieku za znak Księstwa Ruskiego – trzeciej części Rzeczypospolitej. Takie
działania były odcięciem się od tradycji staropolskiej i akceptacją nurtu radykalnego wśród kozaków w okresie ich powstań. Bohdan Chmielnicki stawał
się bohaterem narodowym – pomysłodawca umowy w Perejasławiu, a nie Jan
Wyhowski – orędownik unii w Hadziaczu. Natomiast na Białorusi odniesiono się odmiennie do dziedzictwa Rzeczypospolitej, eksponując kontynuację
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz jego symbolikę.
2. Położenie geopolityczne oraz uwarunkowania kulturowo-historyczne dość łatwo prowadziły na ziemiach ukraińskich i białoruskich do
zakwestionowania demokracji na rzecz rozwiązań autorytarnych lub totalitarnych. Jednak źródłem tego trendu były obce państwa, do których przynależały wspomniane terytoria. W czasach nowożytnych i najnowszych ład
demokratyczny zaistniał albo bardzo dawno (1569–1795) w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, albo jedynie epizodycznie w latach 1918–1926 na części
Ukrainy i Białorusi, należącej do Drugiej Rzeczypospolitej (i Pierwszej Republiki Czechosłowackiej w latach 1918–1938). W XIX wieku, ziemie ukraińskie i białoruskie stanowiły gubernie Rosji rządzonej autorytarnie, a mały
ich skrawek w postaci Królestwa Galicji i Lodomerii był prowincją państwa
habsburskiego o identycznym systemie politycznym, ale z odmienną polityką
narodowościową.
W czasie walk o ustanowienie państwa ukraińskiego i białoruskiego
w latach 1917–1920 nie zostały zbudowane instytucje, mające demokratyczną legitymizację, bowiem struktury tymczasowe nie zostały ustabilizowane
i przekształcone w rozwiązania systemowe oraz organy reprezentatywne dla
całego społeczeństwa. Za typowo demokratyczne instytucje trudno uznać
Ukraińską Centralną Radę, ukraińskie zjazdy narodowe, wojskowe i wło98

A. Nowak, Imperial Temtation…, s. 26.
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ściańskie, Sekretariat Generalny, Wolne Kozactwo, hetmanat, Ukraińską Radę
Narodową i Dyrektoriat99. Identyczne opinie można sformułować wobec instytucji białoruskich takich jak: dwa zjazdy białoruskie w Mińsku, Białoruski
Komitet Narodowy, Centralna Rada Organizacji Białoruskich, Wszechbiałoruski Kongres Narodowy100.
Wyraźnie był odczuwalny brak wyborów powszechnych parlamentarnych lub prezydenckich, mimo iż przeprowadzenie takich niejednokrotnie
zapowiadano. Niektóre zaś z organów władzy państwowej miały rodowód
rosyjski (hetmanat) lub rewolucyjny (rady), wyraźnie odbiegając od europejskiej tradycji konstytucyjnej i parlamentarnej. Niemniej za pośrednictwem
galicyjskim na zjednoczonej Ukrainie pojawiła się nowoczesna administracja,
sądownictwo i praworządność, którą można było ewentualnie recypować na
pozostałe ziemie państwa.
Niezależnie od niedemokratycznej legitymizacji, w latach 1917–1920
zbudowano podstawowe instytucje nowoczesnej ukraińskiej i białoruskiej
państwowości, „uzupełniające” w świadomości społecznej struktury powstałe
w okresie Rusi Kijowskiej, Księstwa Połockiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz powstań kozackich. W czasie wojen o niepodległość Ukrainy i Białorusi zmodernizowano również symbolikę i mitologię państwową.
W pierwszym przypadku sięgnięto po barwy złotą i błękitną oraz znaki herbowe Włodzimierza Wielkiego i Rurykowiczów (tryzub, złoty lew) oraz nadano rangę pieśni państwowej utworowi Ще не вмерла Україна. Odnowiono
również własną tradycję wojskową – strzelcy siczowi, Ukraińska Organizacja Wojskowa, Wolne Kozactwo i hajdamaczyzna oraz instytucję hetmanatu.
W drugim przypadku zastosowano kolory biały i czerwony oraz pogoń, będącą godłem w herbie księstw połockiego i mścisławskiego, a w konsekwencji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Napisano także słowa hymnu Ваяцкі
марш, będący oryginalnie pieśnią żołnierską w czasie powstania słuckiego
w 1920 roku101.
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Wymienione organy reprezentowały Ukraińców w skali lokalnej lub ogólnej w ostatniej fazie I wojny
światowej. T. A. Olszański, op. cit., s. 38 i n.
P. Wandycz, Wiek XX, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1…, s. 449–450; Я. Mipaнoвiч
[E. Mironowicz], op. cit., s. 30–37.
T. A. Olszański, op. cit., s. 297–299; D. Michalczuk, op. cit., s. 272–279.
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Tabela 2
Symbolika państwowa ukraińska i białoruska
Symbolika ukraińska
państwowość
Księstwo
Halicko-Wołyńskie

Symbolika białoruska

Herb

okres

Księstwo Połockie

Księstwo Ruskie
1658–1659
Wielkie Księstwo
Litewskie
Królestwo Galicji
i Lodomerii

Państwo
Ukraińskie
1918

Białoruska Republika Ludowa
1918–1919

Zachodnioukraińska Republika
Ludowa
1918
Ukraińska Republika Radziecka
1949–1992

Białoruska Republika Radziecka
1951–1991
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Ukraina
Herb tzw. mały

Białoruś
1991–1995

Ukraina
Herb tzw. duży
(konkurs) 2009

Białoruś

Źródło: opracowanie na podstawie – SI „Historical Flags of Our Ancestors”, http://www.
loeser.us, „The Flags of the Poles”, inf. z 29 XII 2012; SI „Wikipedia”, http://
uk.wikipedia.org, „Alex K Halych-Volhynia”, „Aex K Kyiv Michael 2”, „Alex
K Ukrainska Derzahava”, „ZUNR coa”, „Coat of arms of Ukrainian”, „24469”,
„Wappen Kömigreich Galizien & Lodomerien”, „Coat of arms of Belarus”, „Byelorussian SSR coat (1981–1991)”, „Coat of Arms of Belarus (1991)”, „Pogonia”,
„Grand Ducal Coat of Arms of Lithuania”, inf. z 29 XII 2012.

3. W latach międzywojennych rozwiązania w zakresie systemów
politycznych zastosowane na Ukrainie i Białorusi, stały się fragmentem
dziejów politycznych przede wszystkim Polski i Rosji, ale również Czechosłowacji i Rumunii. Większość ziem ukraińsko-białoruskich należała do
Drugiej Rzeczypospolitej i ZSRR, ale Ruś Podkarpacka była częścią Czechosłowacji, a Bukowina została zajęta przez Rumunię. Powtórzyła się więc
sytuacja z dwóch okresów historycznych: w XVII wieku, kiedy na ziemiach
ukraińsko-białoruskich praktykowano z jednej strony ustrój demokratycznej
i elekcyjnej Rzeczypospolitej, a z drugiej strony absolutyzm carski, oraz
w XIX stuleciu, kiedy ziemie ukraińskie były podzielone między państwo
Habsburgów i Romanowów, prowadzące mimo wspólnego ładu autorytarnego
odmienną politykę narodowościową, religijną, społeczną, historyczną, regionalną, samorządową, gospodarczą.
Między dwoma wojnami światowymi rozdwojenie systemowe było
bardzo wyraźne. Druga Rzeczpospolita, Rumunia i Czechosłowacja, niezależnie od transformacji systemowej z demokracji do autorytaryzmu, były
państwami prawa, z niezależnym wymiarem sprawiedliwości, pluralizmem
politycznym, o gospodarce wolnorynkowej, podczas gdy Rosja realizowała
na ziemiach ukraińsko-białoruskich rozwiązania komunistyczne. Tym samym w ukraińskiej i białoruskiej republice radzieckiej obowiązywała jedna
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państwowa ideologia obejmująca wszystkie sfery życia społecznego, rządy
niepodzielne sprawowała komunistyczna monopartia, obowiązywała zasada
jednolitości władzy państwowej, funkcjonowały obozy koncentracyjne oraz
gospodarka została upaństwowiona. Komunistyczne sacrum wchłonęło profanum, a „idea radziecka” stała się wersją „misji rosyjskiej” realizowanej
przez państwo w ówczesnym świecie. Władza bolszewicka, podobnie jak carska, zdecydowanie wykraczała poza sferę profanum, bowiem dysponowała
kompetencjami sakralnymi rozpoznawania dobra i zła. Koncepcja „Moskwy
– trzeciego Rzymu” została przekształcona w koncepcję „Związku Radzieckiego – Ojczyzny proletariatu”102.
W okresie 1917–1939 część Ukrainy i Białorusi, a po 1939 roku całość obu państw została poddana totalitarnemu eksperymentowi jako ziemie
tworzące dwie republiki radzieckie lub okupowane przez III Rzeszę. Rządzona przez bolszewików Ukraina zawarła z Rosją Radziecką 28 XII 1920 roku
traktat sojuszniczy, który formalnie kreował suwerenny związek międzypaństwowy, a faktycznie podporządkowywał Ukrainę centrum bolszewickiemu.
Podobne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do Białorusi103. Mieszkańcom
ziem ukraińsko-białoruskich został narzucony system totalitarny, połączony
z okupacją przez państwa ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie zasobów tych terytoriów dla budowy własnego imperium. Komuniści i faszyści
zdecydowali się również celowo na zatrzymanie rozwoju gospodarczego oraz
obniżenie potencjału demograficznego Ukrainy i Białorusi, aby uczynić z nich
kolonie, poddane polityce eksterminacji w okresie 1933–1945. Efektem była
zasadnicza przebudowa struktury społecznej mieszkańców ziem ukraińsko-białoruskich. Jak napisał Timothy Snyder: „Tutaj nałożyły się i weszły w interakcję potęga oraz złe zamiary ustrojów nazistowskiego i sowieckiego”.
Najpełniejszym ich wyrazem była kolektywizacja w ZSRR oraz „ostateczne
rozwiązanie” przeprowadzane przez III Rzeszę, kiedy społeczeństwa zamieszkujące Ukrainę i Białoruś złożyły zbiorową wielomilionową ofiarę w celu
realizacji projektów politycznych, opartych na ideologii totalitarnej104.
W tych warunkach przed 1991 rokiem nie można uznać demokracji za zbiorowe doświadczenie społeczeństw ukraińskiego i białoruskiego.
Demokracja była stanem jedynie incydentalnym, na pewno nie trwałym, na102
103
104

M. Broda, op. cit., s. 116.
T. A. Olszański, op. cit., s. 97.
T. Snyder, op. cit., s. 414. Analiza eksperymentów na ziemiach ukraińsko-białoruskich w: Ibidem,
s. 410 i n.
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rzuconym przez zewnętrzne centrum polityczne: Kraków, Wilno, Warszawa,
Praga, Bukareszt. Lokalna elita polityczna mogła uczestniczyć w rządach demokratycznych pod warunkiem, że akceptowała model państwa. Natomiast
obca państwowość, nie tylko demokratyczna, wywoływała niejednokrotnie
nastawienie wrogie. Wystarczy odwołać się do powstań kozackich, buntów
chłopskich, walk polsko-ukraińskich o Galicję, działań terrorystycznych we
wschodniomałopolskich województwach Drugiej Rzeczypospolitej i na rubieżach Polski Ludowej, rozwój ruchu karpatoruskiego na ziemiach czechosłowackich w latach 1938–1939.
Znaczny wpływ na wybór i funkcjonowanie systemów politycznych Ukrainy i Białorusi miały relacje między demokracją a kapitalizmem.
Z racji przynależności tych ziem do autorytarnych państw Romanowów
i Habsburgów bardzo długo utrzymywały się relikty feudalizmu widoczne
w stosunkach własnościowych, rozwoju gospodarki miejskiej, industrializacji
i obrocie gospodarczym, strukturze i stosunkach społecznych oraz sytuacji
warstw plebejskich. Gospodarka na ziemiach ukraińsko-białoruskich przeżywała swój okres świetności w XVI i w I połowie XVII wieku, do czasu
kryzysu Rzeczypospolitej w latach 1648–1667. Ówczesne długotrwałe wojny,
powstania kozackie oraz polityka grabieżcza rosyjska, szwedzka, tatarska,
siedmiogrodzka i turecka doprowadziły do załamania gospodarczego, agraryzacji życia społecznego, zerwania szlaków handlowych. Z ustaleń Daniela
Beauvois wynika, że w czasy nowożytne na początku XIX stulecia Ukraina
wkraczała prawie bez miast, skoro Kijów liczył wtedy 13 tys. mieszkańców,
a pozostałe miasteczka były jedynie centrami administracyjnymi, które niemal nie prowadziły typowo miejskiej aktywności gospodarczej105.
Kiedy w ostatniej fazie Wielkiej Wojny oraz w pierwszych miesiącach
po jej zakończeniu podjęto nieudane próby utworzenia państwowości ukraińskiej i białoruskiej oraz ustanowienia demokracji, stosunki kapitalistyczne nie
były ukształtowane. Tym samym w województwach wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej demokracja „wyprzedziła” kapitalizm, a w Rosji komuniści doszli do władzy, zanim dokonała się kapitalistyczna modernizacja. Faktycznie
modernizacja ekonomiczna i społeczna na ziemiach ukraińsko-białoruskich
dokonywał się w warunkach autorytarnych (Polska, Rumunia) i totalitarnych
(ZSRR). Jej przejawem była industrializacja oraz urbanizacja, a także przekształcanie społeczeństwa wiejskiego w miejskie.
105

D. Beauvois, Trójkąt ukraiński…, s. 45.
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Można sformułować wniosek, że na ziemiach ukraińsko-białoruskich
wola polityczna wyprzedzała rzeczywistość. Ustanawianie demokracji, autorytaryzmu i totalitaryzmu odbywało się gwałtownie – najpierw na poziomie
politycznym (Jesień Narodów, Jesień Ludów, majowy zamach stanu, rewolucje lutowa i październikowa), nowe instytucje miały dopiero uruchomić
określone procesy społeczne i ekonomiczne uzupełniające rozstrzygnięcia
systemowe. Starano się zaprowadzić system demokratyczny na ziemiach
bez klasycznej gospodarki wolnorynkowej, stosownej kultury politycznej,
warstwy rodzimych przedsiębiorców i stabilnej klasy średniej, zakończenia
unarodowienia warstw plebejskich. Autorytaryzm, będący następstwem przewrotu wojskowego Józefa Piłsudskiego objął społeczności lokalne nieidentyfikujące się z Rzeczpospolitą, dlatego też trudno było osiągnąć sukcesy
polityczne w odniesieniu do kresowych Ukraińców, Białorusinów, Żydów
oraz „tutejszych”. Komuniści przejęli w latach 1917–1920 rządy nad społeczeństwem wiejskim, tradycjonalistycznym, ukierunkowanym na zaspokojenie podstawowych roszczeń własnościowych, niechętnym wobec projektów
rewolucji światowej i budowy ładu komunistycznego. Na Ukrainie i Białorusi
znacznie łatwiej było dokonać recepcji z zewnątrz systemowych zasad, procedur, instytucji i mechanizmów, niż zbudować szybko dobrze funkcjonujący
system demokratyczny, autorytarny i totalitarny. Skala niekonsekwencji była
olbrzymia w wymiarze społecznym i ekonomicznym.
*****
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BiałorUś i Ukraina WoBec eUropy –
kontekSt dZiejoWy i WSpółcZeSność:
ZaryS proBlematyki

1. Wstęp
Wybitny, nieżyjący już od kilku lat amerykański politolog Samuel P.
Huntington, w monografii Zderzenie cywilizacji z dużą pewnością zakreślił
granice, jak sam to nazywał, poszczególnych cywilizacji, które, na podstawie sobie właściwych kryteriów (różnice kulturowe, znajdujące swe korzenie
w wyznawanych religiach), starał się zidentyfikować, opisać i umieścić w globalnej przestrzeni. Dla Europy badacz ten uznał za stosowe wydzielić dwie
takie cywilizacje – zachodnią, będącą kwintesencją europejskości, a której
centrum są Niemcy i Francja, oraz wschodnią, której liderem jest Rosja. Kryterium podziału było klarowne – państwa tzw. Zachodu są dziedzicami religijności Rzymu (kościołów katolickiego i protestanckiego), państwa Wschodu
czepią swoje wzorce z Bizancjum (kościół prawosławny). W tak rozumianym
kontynentalnym porządku granicą tych dwóch cywilizacji jest prosta i trwała
linia, przecinająca Europę na dwie części – od Morza Białego po Adriatyk.
Co charakterystyczne, kilka współczesnych państw – Białoruś, Ukraina, Rumunia i Serbia – są tą linią podzielone, co sugerowałoby ich niejednolitość
cywilizacyjną1. W świetle przyjętych przez Huntingtona kryteriów, w przypadku Serbii i Rumunii jest to zrozumiałe. Granica ta oddziela od pozostałej
części tych jednostek państwowych dwie węgierskie historyczne prowincje
– Siedmiogród (Erdély) i Wojwodinę (Vajdaság). Co do Białorusi i Ukrainy,
sytuacja jest nieco bardziej złożona, niż tego chciał Huntington.
1

S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2011, s. 263–269.

86

Andrzej Gil

Kwestie tożsamości narodowej, źródła tych szczególnych więzi, mocą
których luźne niegdyś jednostki i mniejsze grupy ludzkie zostały uformowane
i spojone w jedną całość, czy też cele, jakie przed sobą stawia dany naród,
są jednymi z najtrudniejszych do poznania i zrozumienia. Dotykamy sfery
bardzo niekiedy swoistej, będącej wynikiem długotrwałych i różnorodnych
procesów, oddziaływań i wzajemnych interakcji, niekiedy bardzo dotkliwych
i traumatycznych, niekiedy wręcz tragicznych, kładących się cieniem na całe
pokolenia lub też skutkujących zagładą danej grupy społecznej – etnicznej
lub narodowej. Są też i takie narody, które szukają swojego miejsca na mapie świata, pragnąc odpowiedzieć na pytania – kim jesteśmy, jaka jest nasza
tożsamość, skąd się wywodzimy i dokąd podążamy? Nie są to pytania retoryczne, albo wynikające z niezaspokojonej ciekawości, a są zadawane, aby
z jednej strony kształtować teraźniejszość, z drugiej zaś wpłynąć na przyszłość – swoją, swojej rodziny, swojej małej i dużej ojczyzny. Pytania o narodowe korzenie, o źródła zbiorowej tożsamości, są dążeniem do zrozumienia
teraźniejszości i wyboru drogi dla narodowej zbiorowości.
Wydaje się, że w przypadku takich państw, jak przywoływane przez
Huntingtona Białoruś i Ukraina, poczucie tożsamości, a także formułowanie cywilizacyjnych wyróżników i wynikających z nich celów jest o wiele
bardziej skomplikowana, niż wynikałoby z prostego podziału na dwa światy
– „zachodni” i „wschodni”. Złożoność ich dziejów, dokonywane wybory, częstokroć będące wynikiem zewnętrznego, nie zawsze przyjaznego, oddziaływania, na tyle skomplikowały te procesy, że konieczne jest przeanalizowanie
wielu różnorodnych czynników składających się na obecny stan zawieszenia
między wieloma zróżnicowanymi obszarami cywilizacyjnymi. W przypadku
obu państw zasadne są pytania nie tylko o źródła charakteru narodowego,
ale i cele, do jakich te narody dążą – do Europy, w jakiej postaci, czy też
kontestują ideę europejską na rzecz rowiązania alternatywnego.
Nie wchodząc w szczegóły, ostatnie dyskusje wokół pojęć związanych
z wartościami europejskimi ukazują zasadnicze różnice w ich interpretacji.
Generalnie mówić można, w ogromnym uproszczeniu, o Europie opartej na
tradycji judeochrześcijańskiej z takimi wartościami, jak odpowiedzialność,
pracowitość czy zdolność do samoograniczania oraz o Europie z modelem
państwa opiekuńczego, socjalnego, nastawionego na zapewnienie wszystkim
jej mieszkańcom wysokich standardów ekonomicznych.
Rozważając zatem postawę społeczeństw wschodnioeuropejskich wobec Europy musimy mieć na uwadze, o jaką Europę pytamy, gdyż, wobec tej
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definicyjnej nieostrości pojęcia, można uzyskać obraz daleko odbiegający od
prawdy. Jak można przypuszczać na podstawie prowadzonych bardzo wyrywkowych badań, statystyczny obywatel Ukrainy czy Białorusi wybiera raczej
model państwa socjalnego, z bezpieczeństwem ekonomicznym i perspektywą
lepszego życia dla siebie i dla swojej rodziny. Mniej go interesuje problem,
skąd Europa czerpie swoje zasoby i jaka jest w tym rola jej obywateli. Dlatego też hasło „wartości europejskie” czy „droga do Europy”, oznaczać może
w rzeczywistości chęć zamiany na państwo ogólnoeuropejskie ukraińskiego
czy (w mniejszym stopniu) białoruskiego państwa opiekuńczego, które nie
może spełniać swojej roli z racji na wyczerpanie się możliwości ekonomicznych. Warto zatem przeanalizować problem wyborów cywilizacyjnych Ukraińców i Białorusinów w tak zwanym długim trwaniu, poczynając od pierwszych, fundamentalnych decyzji włączających te narody w określone kręgi
kulturowe poprzez krótką panoramę ich zachowań wobec świata zewnętrznego w kontekście przyswajania oraz adaptacji obcych wzorów i rozwiązań.
Nie jest przecież łatwo wyzwolić się z określonych w narodowym kodzie
kulturowym typów właściwych tylko sobie wizji i zachowań. Stąd zasadna
jest analiza mapy kulturowej, warunkującej samoidentyfikację wymienionych
dwóch społeczności.

2. czynniki kształtujące tożsamość narodową Białorusinów
i Ukraińców
Zazwyczaj tożsamość współczesnych Białorusinów i Ukraińców sytuuje się w oparciu o oś Wschód–Zachód, sugerując ich dualizm kulturowy,
rozłożony, z różnymi akcentami, między dwa kręgi cywilizacyjne – łaciński
i grecki. Stąd bardzo często stosowana jest niemalże rytualna formuła „Białoruś/Ukraina między Wschodem i Zachodem”. Jednakże, biorąc pod uwagę historyczne doświadczenia obu tych narodów, ich samoidentyfikacja budowana
była w oparciu o bardzo złożone wektory wpływu, w tym niemniej ważną oś
Północ–Południe, czyli oddziaływanie z jednej strony Skandynawii (zarówno wikińskiej, jak i późniejszej szwedzkiej), z drugiej zaś kultur stepowych:
Chazarów, Pieczyngów, Połowców i Tatarów, oraz państwa Turków osmań-
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skich2. Doświadczenie przeszłości, które konstytuuje współczesną tożsamość
obu narodów, musi uwzględnić wpływy wszystkich tych centrów.
Dzisiejszy podział zachodniej gałęzi Słowian Wschodnich na dwa
narody jest stosunkowo późny, jak się wydaje, ukształtował się ostatecznie
w XIX wieku, i to raczej w jego późniejszej fazie. Pierwotnie stanowili jeden
lud, będący bytem końcowym długotrwałego procesu łączenia konglomeratu plemion różnego pochodzenia – słowiańskiego, fińskiego, bałtyjskiego
i tureckiego, złączonych rządzącą dynastią i otaczającą ją elitą pochodzenia
wareskiego (skandynawskiego) a od końca X wieku także wspólną religią –
chrześcijaństwem wschodnim. W zależności od geografii ich rozmieszczenia
zmieniał się stopień zróżnicowania wewnętrznego pomiędzy poszczególnymi
elementami etnicznymi, ale już w średniowieczu można mówić o pełnej slawityzacji mieszkańców zachodniej Rusi. Można chyba przyjąć, że podział na
dwie Rusie – zachodnią i wschodnią, dokonał się jeszcze w XIV i XV wieku.
U źródeł kształtowania się samoświadomości Rusinów stały trzy
wydarzenia: (1) związane z Chazarią i Skandynawią początki organizacji
politycznej, (2) chrystianizacja, której źródła tkwią w Bizancjum i na Bałkanach, (3) najazd mongolski, skutkujący włączeniem ziem ruskich w mentalną przestrzeń imperium stepowego z całym jego bagażem praw, zwyczajów
i doświadczeń.
Początki Rusi są złączone z dwoma ośrodkami władzy, będącymi silnymi centrami oddziaływania sięgającego daleko poza ich granice. Początkowo taką rolę dla ziem ruskich odgrywał Kaganat Chazarski, potężne państwo,
leżące w dorzeczach Wołgi, Donu i Dniepru oraz obejmujące swym wpływem
rozległe przestrzenie w Europie Wschodniej. Chazaria stanowiła istotny wzorzec cywilizacyjny dla kształtującej się państwowości ruskiej, a co za tym
idzie i tożsamości jego mieszkańców, szczególnie dla południowo-wschodniej
ich części, z natury rzeczy otwartej na prądy płynące z tego kierunku3. Z Kaganatem tym była powiązana Bułgaria Wołżańsko-Kamska, kolejny ośrodek

2

3

П. П. Толочко, Кочевые народы степей и Киевская Русь, Санкт-Петербург 2003, passim; The
Other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans, eds. F. Curta, R. Kovalev,
Leiden–Boston 2008, passim.
М. И. Артамонов, История Хазар, Ленинград 1962, s. 365–384; А. П. Новосельцев, Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа, Москва 1990, passim; Л. Гумилев,
Открытие Хазарии, Москва 2004, passim.
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państwowy o mieszanym turecko-fińskim osadnictwie, mający duży wpływ
na ziemie ruskie4.
Nie można jednocześnie zapomnieć, że wyznaniem panującym w Kaganacie Chazarskim (i po części w Bułgarii) był islam (chociaż część jego elity wyznawała judaizm), stąd religia ta nie była obca dla tych ruskich warstw
społecznych, które stykały się z Chazarami. Refleksy tej znajomości znalazły
swoje odbicie w znanym opowiadaniu o wyborze nowej wiary dla Rusinów
przez księcia kijowskiego Włodzimierza (zwanego Wielkim), w którym islam
jest wspominany jako jedna z możliwych opcji religijnych, odrzucony zapewne z racji skojarzenia z uciskiem chazarskim5.
Drugim kierunkiem wpływu była Skandynawia Wikingów (zwanych
na Rusi Waregami), przeżywająca w końcu I tysiąclecia n.e. rozkwit potęgi. Wyprawy morsko-rzeczne Waregów sięgały Morza Kaspijskiego i Azji
Centralnej oraz Konstantynopola i Morza Śródziemnego. Ich głównymi szlakami wojenno-handlowymi były Wołga i Dniepr. O ile nie mogli, z różnych
przyczyn (silna Chazaria), podporządkować sobie tej pierwszej, o tyle szlak
dnieprzański stał się ich osią wpływu. Skutkiem tej dominacji było nie tylko
stosunkowo pokaźne osadnictwo, ale również organizacja polityczna uzależnionych plemion różnego pochodzenia na szlaku „od Waregów do Greków”,
z centrum w Kijowie. Dynastia rządząca Rusią Kijowską do jej upadku, a później Rusią Moskiewską do końca XVI wieku, była skandynawskiego pochodzenia, Waregowie stanowili też elitę przywódczą tego państwa w pierwszych
wiekach jego istnienia6. Sama zaś Ruś Kijowska była raczej konglomeratem
na wpół niezależnych terytoriów, niż jednolitym organizmem państwowym,
a jej spoiwem była właśnie dynastia7.
Międzynarodowe oddziaływanie kształtowało się wraz z miejscowymi czynnikami tożsamość ludności Rusi Kijowskiej na początku jej dziejów
(X–XI wiek), oraz wraz ze zmianami geopolitycznymi w Europie. Co prawda
udało się władcom Rusi wyeliminować Chazarię drogą rozwiązań militarnych, ale przestrzeń stepu zawsze generowała kolejne zagrożenia ze strony
4

5
6

7

А. П. Смирнов, Волжские булгары, Москва 1951, passim; Р. Г. Фахрутдинов, Очерки по истории
Волжской Булгарии, Москва 1984, passim.
Powieść minionych lat, przekł., oprac. F. Sielicki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 68.
W. Duczko, Ruś Wikingów: Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie
Wschodniej, Warszawa 2006, passim.
Zob. H. Paszkiewicz, Początki Rusi, przyg. K. Stopka, Kraków 1996, passim; О. П. Толочко, П. П. Толочко, Київська Русь, Київ 1998, passim; А. В. Майоров, Галицко-волынская Русь: Очерки социально-политических отношений в домонгольский период, ред. И. Я. Фроянова, Санкт-Петербург
2001, passim.
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ludów koczowniczych, z natury rzeczy lepiej przygotowanych do rozstrzygnięć siłowych. Nadto, oprócz ludów stepu istotne były dwa stare ośrodki cywilizacyjne – Cesarstwo Bizantyńskie i Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu
Niemieckiego. Oba upatrywały w Rusi potencjalnego sojusznika, ważnego
partnera politycznego i militarnego. Adresatem ich oferty była skandynawska elita rządząca Rusią, powiązana na różne sposoby z oboma cesarstwami.
Wyrazem tego zainteresowania były inicjatywy misyjne, ukierunkowane na
przyjęcie chrześcijaństwa bądź z Rzymu, bądź też z Konstantynopola.
Chrzest władcy dotychczas pogańskiego kraju miał znaczenie nie tylko sakralne, ale również polityczne, oznaczał przede wszystkim wytworzenie
się zależności między tym podmiotem, który dar chrztu otrzymał a podmiotem, który go ofiarował. Dlatego też wybór przyszłej konfesji nie był dziełem
przypadku, a bardzo złożonej kalkulacji politycznej. W tym czynniku zatem
należy upatrywać motywów decyzji księcia Włodzimierza o przyjęciu chrztu
z Bizancjum. Jego bezpośredni sąsiedzi – Polska i Węgry – poddani byli
silnym wpływom Rzeszy rządzonej przez Ottonów. Bizancjum było zaś na
tyle daleko, że z tej strony nie groziło Rusi żadne bezpośrednie niebezpieczeństwo, np. interwencja militarna. Opowiedzenie się za Konstantynopolem, a nie Rzymem, włączyło Ruś w krąg kulturowy, który wybitny badacz
brytyjski rosyjskiego pochodzenia Dimitri Obolensky nazwał „wspólnotą
bizantyńską – Byzantine Commonwealth”8. Decyzja wielkiego księcia miała
dalekosiężne skutki, odczuwalne do dzisiaj dla wielu państw Europy, zwłaszcza Wschodniej i Południowej9.
Przyjęcie prawosławia dla ziem ruskich stało się bodaj najważniejszym czynnikiem kształtującym tożsamość ich mieszkańców. Proces recypowania nowych idei był rozłożony w czasie, niemniej jednak już od XII
stulecia i początków XIII wieku można mówić o powszechnej chrystianizacji
Rusi Kijowskiej. Wzorce kulturowe płynęły wszakże z różnych ośrodków,
najmniej, jak się wydaje, z samego Bizancjum, przeżywającego po 1204 roku
(IV wyprawa krzyżowa) permanentny kryzys. W rzeczywistości ruskiej ten
proces oznaczał początkowo swoistą kompilację elementów napływowych
(przede wszystkim bałkańskich) i miejscowych, co skutkowało przez pewien
czas fenomenem „dwuwiary” – trwania obok siebie obyczajowości niechrześcijańskiej i chrześcijańskiej. Dopiero wraz z ugruntowaniem organizacji
8
9

D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe 500–1453, New york 1971, passim.
Zob. I. Ševčenko, Misje religijne z perspektywy Bizancjum, [w:] Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej,
Białorusi, Ukrainy i Rosji (X–XVII wiek), red. J. Kłoczowski, Kraków 1997, s. 33–53.
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cerkiewnej (metropolia kijowska) i wewnętrzną aktywnością misyjną doszło
do szerokiej chrystianizacji i przeniknięcia elementów nowej wiary do podstaw życia społecznego, także na wsi, co manifestowało się z jednej strony
tworzeniem silnej sieci parafialnej, z drugiej zaś adaptacją nowych elementów
konfesyjnych (przede wszystkim obrzędowości) do tradycyjnego sposobu życia10. Prawosławie, poprzez swoją powszechność i głębię recepcji, stało się
podstawowym elementem konstytuującym ruską tożsamość. Splot okoliczności sprawił, że wraz z upływem czasu stało się elementem izolującym Ruś od
rzeczywistości zewnętrznej, w tym zwłaszcza, co jest paradoksem, od świata
kultury łacińskiej.
Elementem porządku świata była w państwach o większości ortodoksyjnej zasada harmonii między władzą świecką i duchowną. Wszędzie tam,
gdzie prawidłowość ta była naruszona, świat był skażony dysharmonią, naruszającą jego naturalny porządek. Zauważmy, że od końca XV wieku jedynym
państwem, gdzie panowała realna równowaga (przynajmniej w teorii) między
oboma władzami było Wielkie Księstwo Moskiewskie. Bizancjum upadło
w 1453 roku, a inne państwa prawosławne, jak Serbia czy Bułgaria, stały się
zdobyczą turecką jeszcze wcześniej. W tych właśnie warunkach narodził się
interesujący pogląd, którego autorem był mnich Filoteusz z Pskowa, głoszący
kosmogeniczną prawdę o dziejach świata – pierwszy Rzym upadł pod ciosami
barbarzyńców, drugi – Konstantynopol stał się zdobyczą sułtana Mehmeda
II, zaś trzeci – Moskwa będzie trwał wiecznie, bo czwartego już nigdy nie
będzie11. Teoria ta z jednej strony była bardzo użyteczna politycznie, z drugiej
zaś wykluczała poza nawias innych, w tym także zachodnich Europejczyków,
w ogromnej większości katolików i (od 1517 roku) protestantów. Wszelkie
poglądy, utożsamiane z myślą zachodnią, stały się a priori podejrzane, skażone, przez pochodzenie z tego właśnie kręgu kulturowego. Poczucie obcości
wobec Zachodu stało się więc immanentną cechą światopoglądu kształtowanego przez wschodnioruską (moskiewską/rosyjską) ortodoksję.
Czynnikiem, który mocno zaznaczył się w specyfice ustroju i organizacji społeczeństwa Rusi było dziedzictwo mongolsko-tatarskie. Prawie cała
Ruś w wyniku kilku wypraw na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych

10

11

М. Д. Присёлков, Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв., СанктПетербург 2003, passim; А. В. Карпов, Язычество, христианство, двоеверие: Религиозная жизнь
Древней Руси в IX–XI веках, Санкт-Петербург 2008, passim.
Н. В. Синицына, Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции, Москва 1998,
passim.
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XIII wieku stała się częścią ogromnego imperium stepowego Czyngisydów
i trwała w tej zależności przez następne niemal ćwierć tysiąclecia (formalnie
do 1480 roku). Co prawda ziemie ruskie były peryferią tegoż imperium, ale
w pełni włączoną w jego system zarządzania i kontroli. Największymi beneficjentami rządów monogolsko-tatarkich były Cerkiew prawosławna, której
zagwarantowano pełną wolność działania i Wielkie Księstwo Moskiewskie,
którego władcy (odrośl Rurykowiczów, potomkowie Daniela, syna Aleksandra Newskiego) potrafili, stosując czynny serwilizm względem władzy chańskiej, wygrać rywalizację z innymi książętami dzielnicowymi12. Zapewniło
to im potrzebne do budowy silnego państwa środki oraz do czasu tatarskie
poparcie13.
Stopień zależności Rusi od stepowców był różny – najmniejszy bądź
żaden na jej północy i zachodzie. Północ, a przede wszystkim Nowogród
Wielki, trwała w związkach z Hanzą. Zachód zaś – zjednoczone księstwa
halickie i włodzimierskie – ewoluował w kierunku więzi z Polską oraz Węgrami, a częściowo także z innymi państwami Europy Środkowej. Miejscowi
dynaści wchodzili częstokroć w mariaże z Piastami i Arpadami, prowadząc
aktywną politykę mającą na celu zacieśnianie relacji z obszarem kultury łacińskiej. Wyrazem takiego elastycznego podejścia było przyjęcie korony z rąk
papieża Innocentego IV przez księcia halickiego Daniela Romanowicza i jego
koronacja na króla Rusi w 1253 roku w Drohiczynie. Takie otwarcie obu
księstw pozwoliło na stworzenie lokalnej syntezy różnych elementów obu,
dotychczas silnie izolowanych, europejskich kręgów kulturowych. Przyjęta
postawa manifestowała się w architekturze i sztuce, organizacji społecznej
i przestrzennej, zwłaszcza miast, gdzie używane było prawo magdeburskie
i osiedlali się wychodźcy z państw niemieckich i śląskich, w przyjmowaniu
zewnętrznych oznak władzy na wzór zachodnioeuropejski. Jednocześnie zachowane zostały tradycyjne podstawy kulturowe wyrosłe na gruncie bizantyjsko-prawosławnym. Księstwo Halicko-Włodzimierskie stało się przykładem
udanego spotkania dwóch światów, owocującego rzeczywistym dialogiem

12
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А. Н. Насонов, Монголы и Русь. История татарской политики на Руси, Москва–Ленинград 1940,
passim; Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский, Золотая Орда и ее падение, Москва–Ленинград 1959,
passim; Ch. J. Halperin, Russia and the Golden Horde, Bloomington 1985, passim; А. А. Горский,
Москва и Орда, Москва 2000, passim; Ю. Г. Мизун, Ю. В. Мизун, Ханы и князья. Золотая Орда
и русские княжества, Москва 2005, passim.
Н. С. Борисов, Политика московских князей. Конец XIII – первая половина XIV века, Москва 1999,
passim; Л. В. Черепнин, Образование русского централизованного государства в XIV–XV веках:
Очерки социально-экономической и политической истории Руси, Москва 1960, s. 627–896.
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ponad granicami. Jego mieszkańcy zachowali swą ruską tożsamość, jednocześnie uczestnicząc w szerszym, co najmniej środkowoeuropejskiej nurcie
wydarzeń w różnych ich kontekstach14.
Ten epizod z dziejów Rusi Zachodniej zakończył się wraz z wygaśnięciem wołyńsko-halickiej linii Rurykowiczów (1340) i rozpoczęciem konfliktu
o ich dziedzictwo między Litwą, Węgrami i Polską. W tych nowych geopolitycznych uwarunkowaniach zasadniczo zmieniła się sytuacja społeczności
zamieszkującej terytorium dawnego Księstwa Halicko-Włodzimierskiego.
Przestała istnieć przyrodzona dla niej dynastia, legitymizowana przez kilkuwiekową już tradycję Rusi Kijowskiej i opromieniona blaskiem dokonań.
Taka sytuacja miała bardzo negatywne konsekwencje dla Cerkwi prawosławnej, która utraciła w ten sposób zarazem głównego opiekuna i partnera dla
swoich działań, ale także w wymiarze pastoralnym. Kilkudziesięcioletnia
wojna o sukcesję halicko-wołyńską zakończyła się podziałem dotychczas
jednorodnego obszaru i zainstalowaniem obcego reżimu politycznego. Południowo-zachodnia część dostała się pod władzę katolickiej Polski, północno-wschodnia zaś weszła w skład Litwy formalnie jeszcze pogańskiej15.
Pęknięcie, jakie zarysowało się w mentalnej przestrzeni ogólnoruskiej
w połowie XIII wieku, pogłębiło się na tyle, że od końca XIV wieku można
mówić o wielu Rusiach. Na kanwie narastających różnic wytwarzały się silne regionalne tożsamości, mogące w sprzyjających warunkach doprowadzić
do powstania odrębnych narodów. Teoretycznym spoiwem była organizacja cerkiewna, ale proces rozpadu jedności metropolii kijowskiej na dwie
części, odpowiadające prawie podziałom politycznym budowanym wokół
dwóch ośrodków dynastycznych – Jagiellonów krakowsko-wileńskich i Rurykowiczów moskiewskich – trwał przez cały ten czas i zakończony został
ostatecznie w 1458 roku. Wtedy to w skomplikowanej grze z międzynarodowym podtekstem, zakończono fikcję strukturalnej wszechruskiej wspólnoty

14
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О. Б. Головко, Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя, Київ 2006, passim;
І. Крип’якевич, Галицько-волинське кгязівство, Львів 1999, passim; В. Александрович, Мистецтво галицько-волинської дкржави, Львів 1999, passim; D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów: Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku), Kraków 2008, passim; Ruś Kijowska i Polska
w średniowieczu (X–XIII w.): Materiały konferencji Instytutu Historii PAN. Warszawa 6-7 X 1998, red.
S. Bylina, Warszawa 2003, passim; W. Nagirnyj, Polityka zagraniczna księstw ziemi halickiej i wołyńskiej w latach 1198 (1199)–1264, Kraków 2011, passim.
H. Paszkiewicz, Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, Kraków 2002, passim.
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i powstały dwie metropolie – w Moskwie i w Kijowie (chociaż metropolici
częściej rezydowali w Nowogródku i Wilnie)16.
Ten wielki podział nie był jedynym. Zarówno po jego zachodniej, jak
i po wschodniej stronie, jak wspomniano, obecne były silne dyferencjacje.
Jednakże wespół z postępującą integracją wewnętrzną obu monarchii jagiellońskich (a później elekcyjnych) – Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony
Królestwa Polskiego – którą otwierała unia krewska w 1385 roku, a ważnym
etapem była unia lubelska w 1569 roku, wzrastał też stopień wzajemnej zwartości Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej. Był to do końca XVI wieku proces pokojowy, a zaburzony został z przyczyn tkwiących w samej wspólnocie
ruskiej. W przypadku pozostałych ziem ruskich zjednoczenie wokół Moskwy
następowało drogą eliminacji, częstokroć fizycznej, wszelkich różnic i odmienności. Przykładem była likwidacja odrębności Tweru, Nowogrodu czy
Pskowa i tragiczny los ich mieszkańców. Podział wschodnich Słowian na Rusinów (późniejszych Ukraińców i Białorusinów) i Wielkorusów (późniejszych
Rosjan) stał się w XVI wieku faktem, chociaż istniała świadomość wspólnej
tradycji, zwłaszcza religijnej. Ze strony moskiewskiej przez cały późniejszy
okres silne były dążenia do reintegracji świata ruskiego pod przewodem cara
i traktowanie ludności zachodnioruskiej jako szczepu wielkoruskiego.
Dla współczesnej tożsamości Białorusinów i Ukraińców, a co za tym
idzie, ich wyborów cywilizacyjnych, były ważne, ściśle ze sobą zespolone,
dwa procesy zapoczątkowane pod koniec XVI wieku: 1) rozbicie religijne
wspólnoty ruskiej w Rzeczypospolitej oraz 2) ruch kozacki, prowadzący do
wykrystalizowania się opozycyjnych postaw wobec świata wewnętrznego
i zewnętrznego. Zróżnicowanie wyznaniowe było prawdopodobnie największe właśnie wśród Rusinów. Dotychczas stosunkowo jednolita konfesyjnie
populacja ruska, objęta granicami metropolii kijowskiej, poddana została
silnym wpływom tak protestanckim, jak i łacińskim. Charakterystycznym
zjawiskiem, dotykającym społeczność ruteńską, był odpływ elit społecznych,
przyjmujących bądź jedno z wielu wyznań reformowanych, bądź katolicyzm.
Porzuceniu wiary przodków zazwyczaj towarzyszyły kulturowe zmiany, prowadzące w konsekwencji do polonizacji wyższych i średnich warstw społecznych. Tożsamość ruska zachowana została przede wszystkim w kulturowo aktywnym mieszczaństwie, zorganizowanym w bractwa cerkiewne oraz
wśród chłopów, postrzegającego swoją ruskość w kategoriach mniej intelek16

В. М. Лурье, Русское православие между Москвой и Киевом: Очерк истории русской православной традиции между XV–XX веками, Москва 2009, s. 23–101.
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tualnych, a bardziej obyczajowych. W ciągu XVII wieku, wraz z wydatnym
zmniejszeniem roli wyznań reformowanych i jednoczesnym zwiększeniem
oddziaływania potrydenckiego, aktywnego pastoralnie i naukowo katolicyzmu, prawosławie z wolna zanikało. Reforma ortodoksyjnego metropolity
kijowskiego Piotra Mohyły przyszła zbyt późno, a ponadto została zaprzepaszczona na Rusi przez powstanie Bohdana Chmielnickiego i ruch kozacki.
W XVIII wieku świat ruski w Rzeczypospolitej miał już w zasadzie
oblicze katolickie, chociaż zachował wszystkie swoje pierwotne właściwości. Trwanie w relacji z Kościołem łacińskim oznaczała dla Rusinów-unitów
bezpośredni udział w życiu Europy. Unia brzeska nie stworzyła kategorii
„między”, jak często się – nawet w dobrej wierze – ją opisuje. Katolicyzm
obrządku wschodniego stanowił nową jakość – zachowując wszystkie zasadnicze wartości kultury i tradycji kijowskiej, jednocześnie był zdolny otworzyć
się na osiągnięcia świata Zachodu, przyjmując je i twórczo rozwijając w przestrzeni, którą znany lwowski historyk Ihor Skoczylas nazwał Slavia Unita17.
Z perspektywy doświadczeń ziem ruskich Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego XVIII stulecie było jedynym okresem,
kiedy, przynajmniej we fragmencie, Białoruś i Ukraina stały się – z własnego
przecież wyboru – integralną częścią europejskiego obszaru cywilizacyjnego.
Rozbiory Rzeczypospolitej położyły kres temu unikatowemu doświadczeniu.
Austriacka Galicja została poddana procesom integracyjnym w monarchii
habsburskiej, które paradoksalnie zaowocowały rozejściem się ukraińskiej
myśli państwowotwórczej z ideami ogólnoeuropejskimi, zaś Ukraina Naddnieprzańska i Białoruś stały się częścią imperium rosyjskiego ze wszystkimi
tego konsekwencjami, a zwłaszcza powszechną rusyfikacją.
Oprócz czynnika religijnego, dla kształtowania się postaw wobec zewnętrznego świata, tak w okresie nowożytnym, jak i współcześnie, ważna
była kwestia kozacka. Początkowo, o czym zupełnie się zapomina, kozaczyzna była zjawiskiem wspólnym dla całej ruskiej ekumeny. Dopiero z czasem,
z racji na warunki terenowe i zagrożenie zewnętrzne od strony koczowników
tatarskich, zaczęła być utożsamiana z jej południowym obszarem – Dzikimi
Polami na Zadnieprzu. Wraz z porządkowaniem tego obszaru i włączaniem
go w struktury państwowe i własnościowe, nastąpił też ruch zwrotny – opór
przed modernizacją, na czele którego stanęła starszyzna kozacka wraz z kontrolowanym przez siebie zapleczem.
17

I. Skoczylas, Sobory eparchii chełmskiej XVII wieku: Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej, Lublin 2008, s. 85–94.
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Mit kozacki jest najbardziej nośny, popularny i produktywny na
współczesnej Ukrainie, a jednocześnie, biorąc pod uwagę realia historyczne
i wymowę ideologiczną, jest zdecydowanie antyeuropejski i – co nie jest
żadnym paradoksem – prorosyjski. Konserwuje najgorsze antyzachodnie stereotypy, jednocześnie kształtując fałszywy ukraiński patriotyzm o charakterze
ekskluzywistycznym, wyłączającym spośród tego narodu poważną, nieprawosławną jego część. W takim ujęciu ruch kozacki XVI–XVII wieku jawi się
jako ukraiński ruch narodowy, nakierowany na utworzenie własnego państwa.
Odwołuje się do dwóch paradygmatów – pojęcia ukraińskiego etnosu i jego
odwiecznego terytorium. W takiej perspektywie cała tradycja wielonarodowego Wielkiego Księstwa Litewskiego, władającego ziemiami naddnieprzańskimi do unii lubelskiej w 1569 roku, a także kontynuującej jego władztwo
po unii (do końca wieku XVIII) Rzeczypospolitej wielu narodów, jawi się
nie tylko jako obca, ale wręcz nieprzyjazna wobec ukraińskiej tożsamości
narodowej i dziedzictwa historyczno-kulturowego.
Wizja Polski jako głównego wroga państwowości ukraińskiej, reprezentowanej przez organizmy polityczne nawiązujące do dziedzictwa Rusi
Kijowskiej, jest fundamentem spojrzenia na procesy dziejowe zachodzące
na tym obszarze od późnego średniowiecza. Podstawą takiego ujęcia jest postrzeganie Korony Królestwa Polskiego po unii lubelskiej jako narodowego
państwa Polaków, w którym Ukraińcy (i Białorusini) podlegali różnym represjom i prześladowaniom. Pogląd taki wpisuje się w zwyczajowe wśród
narodów powiązanych z Rosją widzenie obecności Polski na Wschodzie, co
jest skutkiem oddziaływania tradycji tak okresu carskiego, jak i sowieckiego. Tradycje te, silnie powiązane, czasem urastają do karykaturalnych wręcz
form. Unia lubelska jawi się w takiej perspektywie jako narzędzie „twardej”
– czy nawet imperialnej – polityki polskiej wobec ziem ruskich (ukraińskich
i białoruskich)18. Jako jej dopełnienie traktowana jest unia brzeska z 1596
roku19. Przynależność ziem ukraińskich do państwa polskiego jest pokazywana powszechnie jako czas klęski narodowej, polonizacji i katolicyzacji, których wynikiem było spolszczenie szerokich warstw społecznych, zwłaszcza

18

19

Zob. analizę postaw historiografii ukraińskiej wobec unii lubelskiej: N. Jakowenko, Ilu historyków – tyle
unii: Uwagi z okazji 440-lecia unii lubelskiej, [w:] Unia lubelska – dziedzictwo wielu narodów, red.
A. Gil, Lublin 2010, s. 50–60.
W tej sprawie zob. C. Плохій, Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні,
Київ 2005, passim.
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magnaterii i szlachty, a także rozwój struktur Kościoła katolickiego i polskiej
własności ziemskiej.
Nie jest akceptowana popularna w Polsce myśl o szczególnej na tle
Europy pozycji Rzeczypospolitej wielu narodów jako wspólnej ojczyzny
wszystkich jej obywateli, posiadających unikatową jak na owe czasy możliwość narodowego i religijnego rozwoju. Sytuacja, kiedy w jednej przestrzeni
żyje razem, a nie obok siebie wiele różnorodnych społeczności, jest uważana
w wymiarze ukraińskim za nienaturalną, ze względu na szczególne prawa
wynikające z paradygmatów roli swojego etnosu i odwiecznej ukraińskości
tych ziem.
W takim kontekście ruch kozacki jest prezentowany jako ruch narodowowyzwoleńczy, wzbogacony o wymiar społeczny i religijny, skierowany
przeciwko polskiej władzy – centralnej i lokalnej. Jego apogeum była wojna
polsko-ukraińska, zapoczątkowana powstaniem Bohdana Chmielnickiego
w roku 1648. Celem tej wojny, z jednej strony była likwidacja obecności
jakichkolwiek obcych struktur na ziemiach ukraińskich, z drugiej zaś utworzenie państwa na etnicznie ukraińskich ziemiach, rozumianych przez współczesnych teoretyków w kategoriach „odwiecznych ziem etnicznych”. Celem
przywódców powstania z połowy wieku XVII było zbudowanie „sobornej”
Ukrainy, uznanej przez ówczesny europejski system polityczny za państwo
niezależne20.
Taki pogląd jest oderwany od rzeczywistości historycznej, o wiele bardziej złożonej, a przede wszystkim nie tak spolaryzowanej, jak tego oczekują
twórcy koncepcji „ukraińskiej rewolucji narodowej” XVII wieku. Rzekomy
biegunowy układ sił między stronami jest kolejnym uproszczeniem wytworzonym na użytek teraźniejszości. Świat wschodnich ziem Rzeczypospolitej
po unii lubelskiej obejmował o wiele szersze spektrum problemów, niż tylko
i wyłącznie rzekomy konflikt polskości z ukraińskością. Obfitował w procesy
tworzenia się różnych tożsamości, w których narodowość odgrywała o wiele
mniejszą rolę, niż się to dzisiaj postrzega.
W wyniku oddziaływania chociażby szlacheckiej kultury politycznej,
różnych prądów religijnych i umysłowych oraz procesów ekonomicznych,
na ziemiach ruskich Korony wytworzyło się wiele tożsamości o charakterze
mieszanym, odwołujących się do różnych odniesień społecznych, czy też religijnych. Istnienie społeczeństwa wieloetnicznego i wieloreligijnego nakładało
20

Podstawy teoretyczne: В. Смолій, В. Степанков, Українська національна революція XVII ст. (1648–
1676 рр.), Київ 2009, passim.
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na każdą jednostkę konieczność odnalezienia się w takiej sytuacji. Stąd codziennością była znajomość dwóch lub więcej języków (ruskiego, polskiego,
a w przypadku szlachty – łaciny lub tatarskiego) oraz obyczajów religijnych
czy kultury lokalnej (miejskiej i wiejskiej). Mitem jest postrzeganie ruskości
(białoruskości i ukraińskości) tylko poprzez pryzmat mowy, religii i obyczaju.
Rusin mógł wyznawać prawosławie, katolicyzm w obu obrządkach czy którąś
z denominacji protestanckich. Mógł używać na co dzień języka polskiego,
a w życiu politycznym łaciny i pozostawać dalej Rusinem21.
Kreowany obraz genezy narodu ukraińskiego, odwołujący się w zasadniczej mierze do okresu powstań kozackich – „ukraińskiej rewolucji narodowej” – jako czynnika sprawczego i decydującego o jego przyszłości, jest
z gruntu fałszywy. Podstawą tego obrazu jest postać Kozaka – wyznającego
prawosławie, miłującego wolność i sprawiedliwość, a przede wszystkim dążącego do niezależnej Ukrainy. Oparcie współczesnej ideologii państwowej
na micie kozackim wyłącza zasadniczą masę ludności ruskiej (przodków
dzisiejszych Ukraińców) z procesu współuczestniczenia w tworzeniu się tegoż narodu. Usuwa poza nawias wspólnej pamięci wszystkich (a była ich
w okresie powstań XVI–XVII wieku większość), którzy nie wpisują się w mit
kozacki. Dochodzi więc do paradoksu, kiedy to potomkowie tych, którzy byli
przez Kozaków prześladowani i mordowani, czczą ich pamięć, a o swoich
antenatach albo nie wiedzą nic, albo nie akceptują ich dziejowego wyboru.
Z perspektywy wiedzy o procesach narodowotwórczych jest oczywiste, że
Ukrainę stworzyli nie Kozacy czy ich mityczni następcy, ale ludzie, którzy
stali do nich w opozycji, rozwijając kontakty z Zachodem oraz wszczepiając
w społeczeństwo ruskie idee okcydentalne.
W wieku XVIII – jak już wspomniano – dokonało się niemal całkowite
zwycięstwo idei europejskich na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej. Dlatego
też w wymiarze kulturowym Ruś w tym okresie nie różniła się zasadniczo od
innych obszarów zachodniego kręgu cywilizacyjnego czasów baroku. Tworzyła się wspólna, europejska przestrzeń od Atlantyku aż po Dniepr, i była to
zasługa także Rusinów – współtwórców tego fenomenu. Dość wspomnieć,
że w roku 1772 zasadniczą część (około 90 proc.) wspólnot wyznaniowych
w Rzeczypospolitej tworzyli katolicy trzech obrządków: łacińskiego, unickiego i ormiańskiego.

21

Zob. N. Jakowenko, Druga strona lustra: Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku,
przekł. K. Kotyńska, red. T. Chynczewska-Hennel, Warszawa 2010, passim.
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Czym natomiast była ówczesna Kozaczyzna? Można powiedzieć, że
wyborem drogi do nikąd. Jej swoistym manifestem stała się rada perejasławska z roku 1654, będąca w rzeczywistości antytezą aktu unii lubelskiej. W jej
wyniku tam, gdzie była wolność, pojawiła się niewola, objawiona w postaci
carskich wojewodów i garnizonów rosyjskich w najświętszych dla Rusi miejscach, jak Ławra Kijowsko-Pieczarska. Tam, gdzie była względna tolerancja,
nastały fanatyzm i nienawiść wyznaniowa, okupione tysiącami i dziesiątkami
tysięcy ofiar. Tam, gdzie – może i powoli, ale jednak – przychodziły pospołu postęp i stabilizacja, pojawiła się ruina22. Przedziwnym zrządzeniem losu
symbolami współczesnej państwowości ukraińskiej są ludzie, których skutki
działalności doprowadziły do narodowej klęski i upadku rodzącej się własnej
tożsamości. Hasło rady perejasławskiej w 1654 roku: „Wolimy wschodniego
cara” (w domyśle: od polskiego króla), stało się symbolem odejścia od obywatelskiej wolności do mentalności poddanego.
Współcześnie Ukraińcy, przyjmując kozackie dziedzictwo, ze swojej
tradycji usuwają alternatywne pierwiastki – otwarcie na innych, przy zachowaniu świadomości swej odrębności. Odejście od Europy było jednocześnie
zbliżeniem się – aż do niemal całkowitego scalenia – do Rosji. Skutki tego
Ukraina odczuwała – i odczuwa – po dziś dzień.
Nieco inna była sytuacja ziem białoruskich, poddanych straszliwemu
najazdowi moskiewskiemu w latach 1654–1667, będącego skutkiem rujnującej działalności Bohdana Chmielnickiego. Zniszczenia, jakich doświadczyło wówczas Wielkie Księstwo Litewskie, położyły się cieniem na losach
miejscowych Rusinów. Oprócz niewyobrażalnych strat materialnych ponieśli
nieodwracalne ubytki demograficzne, zwłaszcza wśród szlachty i mieszczaństwa23. Kilkuletnia rosyjska okupacja Wielkiego Księstwa załamała miejscowy potencjał etniczny, co nie pozwoliło w dalszej perspektywie na naturalny
w XIX wieku rozwój białoruskiego nacjonalizmu. Jednocześnie od II połowy
XVII wieku była widoczna intensyfikacja wpływów kultury polskiej w społeczeństwie Wielkiego Księstwa Litewskiego, co stało się integralną częścią
krajobrazu kulturowego, politycznego i religijnego oraz w swojej ostatecznej
formie także historycznego. Taki stan spowodował wytworzenie się miejsco-

22

23

Eadem, Historia Ukrainy do 1795 roku, przekł. A. Babiak-Owad, K. Kotyńska, Warszawa 2011,
s. 367–396.
Г. Сагановiч, Невядомая вайна 1654–1667, Мiнск 1995, passim; А. Тарас, Войны Московской
Руси с Великим Княжеством Литовским и Речъю Посполитой в веках, Москва–Минск 2006,
s. 723–778.
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wej elity, mającej polską świadomość narodową, ale pochodzenia zarówno
białoruskiego, jak i polskiego, w pełni funkcjonującej w ponadlokalnej, powszechnej kulturze zachodniej (polskiej). Zasięg tego zjawiska był na tyle
szeroki, że objął nie tylko warstwy wówczas społecznie uprzywilejowane
(magnateria i praktycznie cała miejscowa szlachta), ale także mieszczaństwo,
duchownych katolickich obu obrządków – łacińskiego i unickiego oraz prawosławnych, a częściowo nawet chłopów (zwłaszcza rzymskokatolickich).
Jednocześnie był to proces niewymuszony i dobrowolny24. Jego skutkiem
było włączenie w znacznym zakresie ziem białoruskich Wielkiego Księstwa
Litewskiego we wspólnotę kultury polskiej, przejawiające się w architekturze
i wystroju świątyń (zwłaszcza kościołów rzymskokatolickich), magnackich
założeniach rezydencjonalnych pałaców, zwykłych dworkach szlacheckich,
rozplanowaniu i budowie miast i miasteczek. Te zjawiska oznaczały, że zanikła miejscowa kultura białoruska, a krajobraz kulturowy otrzymał zachodni
– w tym i polski – sztafaż25. W praktyce wytworzyła się symbioza kulturowa,
z silnym elementem polskim.
Doświadczenie obecności kultury polskiej na ziemiach białoruskich
zostało naruszone w wyniku rozbiorów i poddania tego obszaru wpływom
rosyjskim. Niemniej jednak oddziaływanie kultury polskiej na miejscową
społeczność trwało dalej, a w niektórych przypadkach rozwijało się nawet
z coraz większą intensywnością. Szczególnie na początku XIX wieku polityka rosyjska (za cara Aleksandra I) była nakierowana na modernizację tego
regionu, co realizowano poprzez stosowanie kultury polskiej jako narzędzia,
zwłaszcza w edukacji. Nieprzypadkowo w pierwszych trzech dziesięcioleciach XIX wieku (aż do powstania listopadowego), znacznie zwiększył się
społeczny zasięg obecności kultury polskiej na ziemiach ruskich (białoruskich
i ukraińskich) Cesarstwa Rosyjskiego, przy praktycznym braku jakichkolwiek
znamion rusyfikacji. Stwierdzić należy, że kultura polska stała się wszechobecnym elementem wypełniającym tkankę społeczną ziem białoruskich
(i ukraińskich) imperium rosyjskiego. Jej narzędziem były: system edukacji
(zwłaszcza wyższej i średniej)26, Kościół katolicki (łaciński i unicki) oraz ca24

25

26

Zob. M. B. Topolska, Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku,
Poznań–Zielona Góra 2002, passim.
Zjawisko dyfuzji kulturowej opisano w: Архітэктура Беларусі: Нарысы эвалюцыі ва
ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксціе, т. 2: XV–сярэдзтна XVIII ст., Мінск 2006; т. 3, кн.
1: Другая палова XVIII–першая палова XIX ст., Мінск 2007, passim.
Uwagi w pracy: D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803–1832, t. 1–2,
Lublin 1991, passim.
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łość urządzenia życia społecznego, w tym pozostałości samorządu lokalnego.
Faktycznie język polski był obecny na każdym polu aktywności społecznej.
Tendencje te uległy załamaniu po klęsce powstania listopadowego oraz po
likwidacji Kościoła unickiego w Cesarstwie Rosyjskim (1839). Likwidacja unii oznaczała poddanie ludności chłopskiej (białoruskiej, ale będącej
pod mniejszym lub większym oddziaływaniem kultury polskiej) oraz części mieszczaństwa wpływom rusyfikacyjnym, idącym poprzez moskiewską
Cerkiew prawosławną. Przez kilka dziesiątek lat Rosji udało się skutecznie
zatrzeć pamięć o unickiej przeszłości wśród tej grupy społecznej i wyrugować
znaczącą część zachodnich wpływów kulturowych27.
Procesowi likwidacji śladów wpływów Zachodu towarzyszyła wzmożona rusyfikacja, co doprowadziło do zmiany struktury etnicznej białoruskich
ziem dawnego Wielkiego Księstwa. Od II połowy XIX wieku Białorusini
w powszechnym postrzeganiu stanowili szczep narodu rosyjskiego. Pozbawieni byli w zasadzie tych wyróżników, które nadawały w tym czasie narodową odrębność. Ich droga do wykształcenia się takiej świadomości przebiegała
w sposób zdecydowanie odmienny od ukraińskiej.

3. Ukraiński ruch nacjonalistyczny
Przynależność ziem ukraińskich i białoruskich do Rosji oznaczała dla
ich mieszkańców nie tylko groźbę utraty kruchej tożsamości, ale również
udział w procesach, które charakteryzowały Wielkorusów. Zauważmy, że tendencje do przekraczania granic własnego poczucia przynależności narodowej
cechowały wszystkich, którzy opowiadali się za realizacją różnego typu projektów ówczesnej lewicy, z jej odwoływaniem się do solidarności klasowej
a nie etnicznej. Elity wszystkich trzech wschodniosłowiańskich narodów
w jakimś zakresie były zaangażowane w liczne ruchy o charakterze socjalistycznym czy wręcz komunistycznym. Natomiast warstwa chłopska, w swej
masie konserwatywna, skupiała się wokół dynastii Romanowów i wartości,
które symbolizowała. Trudno było narodowo nastrojonym grupom działaczy
ukraińskich i białoruskich znaleźć na tyle atrakcyjną ideologię, aby zainteresować nią szerokie kręgi ludności i w ten sposób zaszczepiać myśl o ko-

27

S. Marozawa, Białoruś, jesień 1838–wiosna 1839: ostatni akt unickiej tragedii, „Rocznik Instytutu
Europy Środkowo-Wschodniej”, 2006, nr 4, s. 53–69.
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nieczności opowiedzenia się za propagowanym przez nie projektem własnej
tożsamości etnicznej.
Próby utworzenia państwowości białoruskiej (Białoruska Republika
Ludowa) i ukraińskiej (Ukraińska Republika Ludowa), podejmowane po
upadku caratu, zakończyły się niepowodzeniem. Jest paradoksem, że polityka ukrainizacji i białorusinizacji (tzw. korenizacja) została podjęta w latach
dwudziestych XX wieku w odpowiednich republikach związkowych ZSRR,
co wynikało z meandrów ówczesnej sowieckiej polityki narodowościowej.
Proces ten zakończył się na początku lat trzydziestych, a zastąpiony został
kolejną już falą rusyfikacji i sowietyzacji, trwających praktycznie do końca istnienia Związku Radzieckiego, chociaż w tej kwestii można wyróżnić
regionalne odmienności. Najistotniejsza miała miejsce na obszarach, które
weszły w skład ZSRR po 17 IX 1939 roku, przede wszystkim w południowo-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim, gdzie w okresie międzywojennym rozwijał
się ukraiński ruch nacjonalistyczny (nacjonalizm integralny), nawiązujący
z jednej strony do Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej z lat 1918–1919,
a z drugiej zaś do różnych ideologii totalitarnych28.
Idea integralnego nacjonalizmu wyrosła na gruncie poszukiwań, właściwych dla wszystkich zniewolonych narodów Europy końca ery „koncertu mocarstw”. Sprzeczności narosłe między europejskimi liderami dawały
nadzieję na możliwość „wybicia się na niepodległość” wszystkim, którzy
pragnęli wolności i samodzielności we własnym państwie – także świadomym swej tożsamości Ukraińcom. Problem pojawiał się na ziemiach, gdzie
świadomość narodowa była jeszcze w uśpieniu lub stykały się ze sobą bardzo
podobne pragnienia dwóch bądź więcej narodów. Niejednokrotnie wskazane
zjawiska dotyczyły społeczności żyjących od wieków razem na terytorium
uważanym przez ich elity za przynależne do własnej przestrzeni życiowej.
Nieprzypadkowo wtedy zrodziło się pojęcie egoizmu narodowego oraz ekskluzywizmu narodowego.
Przed elitą ukraińską na przełomie XIX i XX wieku stało bardzo
trudne zadanie: jak obudzić tożsamość narodową w społeczności podzielonej granicami różnych państw, poddanej obcym wpływom politycznym,
kulturowym i religijnym, a wreszcie niespójnej wewnętrznie i niestawiającej
28

История имперских отношений: Бкрарусы и русские 1772–1991 гг., сост. А. Тарас, Минск 2008,
s. 229–419; З. Шыбека, Нарыс гісторыі Беларусі 1795–2002, Мінск 2003, s. 169–239; S. yekelchyk,
Ukraina: Narodziny nowoczesnego narodu, Kraków 2009, s. 93–169.
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sobie wysokich aspiracji w dziedzinie budowania własnej tożsamości etnicznej i państwowej. Nie należy też zapominać, że w ogromnej większości
wyobraźnia polityczna ówczesnych ukraińskich działaczy politycznych nie
sięgała dalej, niż perspektywy bycia „Tyrolczykami Wschodu” w przypadku
austriackiej Galicji Wschodniej lub formy autonomii w Cesarstwie Rosyjskim
(Małorosja). Znaczna też ich część w ogóle negowała konieczność istnienia
państwa ukraińskiego, odwołując się do różnych koncepcji socjalistycznych
budowy ponadnarodowego „robotniczego raju”, a nie anachronicznego organizmu opartego na jedności krwi i poczuciu wspólnoty plemiennej. Wyjątkiem był Mykoła Michnowśkyj, „prekursor ukraińskiego nacjonalizmu XX
wieku”29, twórca i działacz kilku ukraińskich partii politycznych. W znanym
eseju politycznym Самостійна Україна, wydanym w 1900 roku we Lwowie,
sformułował projekt niezależnego państwa ukraińskiego. Jego ideałem była
„Jedna, jednolita, niepodzielna, wolna i niezależna Ukraina, od gór karpackich aż do kaukaskich”30. Oprócz idei „wielkiej Ukrainy” – dzieła do dzisiaj,
według nacjonalistów, niedokończonego – oraz nawiązania do dychotomii
„naród gnębicieli – naród gnębiony” i pojęcia „obcych”, uwagę w twórczości
Michnowśkiego zwracał wątek obecności nielicznej, ale zdyscyplinowanej
i ideologicznie zwartej grupy ludzi oddanych „sprawie” – niekiedy wbrew
milczącej, biernej większości. Jest to z jednej strony nawiązanie do Nietzscheańskiego „nadczłowieka”, z drugiej zaś do całkiem pragmatycznego wymiaru działalności bolszewików Lenina – zawodowych aktywistów, zdolnych
do wywołania rewolucji, przejęcia i utrwalenia swojej władzy w Rosji. W tym
należy upatrywać nośności przekazu Michnowśkiego, który oswoił swoich
współczesnych z tak abstrakcyjnymi do niedawna zwrotami, jak „Ukraina”
czy „naród ukraiński”. Poprzez swą działalność polityczną i aktywność pisarską wprowadził problem państwa ukrańskiego do świadomości społecznej
w Europie, chociaż na krótko, bowiem nieudane eksperymenty z ukraińską
państwowością w latach 1918–1919 wykazały, że czas „wielkiej Ukrainy”
jeszcze nie nadszedł.
Wojna o Lwów i Galicję w latach 1918–1919 była starciem dwóch
nacjonalizmów – polskiego i ukraińskiego – walczących o sprawy zasadnicze,
bez nadziei na kompromis. Żadna ze stron nie była gotowa do uznania moż29

30

Tak bardzo trafnie nazwał Michnowśkiego R. Torzecki, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–
1929, Kraków 1989, s. 150.
М. Міхновський, Самостійна Україна, [w:] idem, Самостійна Україна: Справа української інтелігенції, Київ 2007, s. 45.
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liwości współistnienia, dlatego polskie zwycięstwo było odebrane przez galicyjskich Ukraińców w kategorii klęski narodowej. W tej atmosferze pojawił
się szereg ukraińskich organizacji nacjonalistycznych, stawiających sobie za
cel realne oddziaływanie na sytuację w południowo-wschodnich województwach Rzeczypospolitej. Ruchy te swoje (zwłaszcza Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów) podstawy ideologiczne czerpały z wielu źródeł i wzorców,
w tym także z faszystowskich Włoch i Niemiec, a także poniekąd i z komunistycznego ZSRR. Nie tylko na ziemiach Galicji i Wołynia triumfy brunatnego
i czerwonego totalitaryzmu zdawały się być przykładem tworzenia nowej
jakości życia publicznego i dążenia do „nowego, lepszego świata”. Sukces
zdeterminowanej garstki rewolucjonistów, oparty na głoszonych, nośnych
społecznie ideałach i wsparty osobowością oraz charyzmą niemal „ponadludzkiego” przywódcy (a takimi wydawali się Hitler, Mussolini, Stalin), był
dla wielu przykładem do naśladowania, zwłaszcza w obliczu licznych napięć
i problemów, jakich w II Rzeczypospolitej nie brakowało. Oprócz szerszych
tendencji i zjawisk, charakterystycznych dla Europy „wersalskiej”, ukraiński
ruch narodowy miał cechy swoiste, do których należała między innymi specyficzna forma nacjonalizmu nazywana czynnym bądź integralnym.
Głównym teoretykiem tego kierunku w okresie międzywojennym
był mieszkający wówczas we Lwowie Dmytro Doncow, autor szeregu prac
– w tym najsłynniejszej pod tytułem Нaцioнaлiзm (Nacjonalizm), wydanej
w 1926 roku. Bez tej publikacji i jej bardzo szerokiego społecznego oddźwięku nie byłoby atmosfery i ducha, które charakteryzują ukraiński ruch nacjonalistyczny. Najważniejsze w poglądach Doncowa było przeświadczenie
o konieczności posiadania przez Ukraińców własnego państwa, które powstać
miało w oparciu o wolę narodu dążącego do tego w sposób zdecydowany oraz
bez oglądania się na sprawy i rzeczy nieistotne. Narodowi przewodzić miała
grupa ludzi świadomych i aktywnych, zmierzających do wyrwania mas ze
stanu nieświadomości i bierności – do czynu. W takim ujęciu istniał wręcz
narodowy przymus działania na rzecz „Ukrainy od Karpat do Kaukazu”. Pod
koniec lat trzydziestych pojawiło się u Doncowa zainteresowanie faszyzmem,
systemem mającym wymierne doświadczenia historyczne. Zwracała uwagę
wręcz fascynacja osobą Adolfa Hitlera jako wodza nie tylko narodu niemieckiego, ale i całego antykomunistycznego bloku narodów Europy. Idea wodzostwa trafiła poprzez twórczość Doncowa do katalogu pojęć ukraińskich
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nacjonalistów tego okresu i została spożytkowana w kulcie Stepana Bandery
jako „wodza” narodu ukraińskiego31.
W oparciu o koncepcje filozoficzne Doncowa Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów wypracowała własny system wartości. Jak pisał badacz
tego problemu Roman Wysocki, cechowały go „[…] prymat woli nad rozumem, czynu nad myślą, życia nad teorią. Propagowano kult walki, bohaterów,
poświęcenia, wierności i odwagi. Odwoływano się do zmodyfikowanej wersji
historii i powoływano się na etyczny idealizm odrzucający szczęście jednostki. Wartości moralne relatywizowano zgodnie z zasadą »cel uświęca środki«.
Nacjonalizm miał wychować nowy typ człowieka silnego i nieugiętego, fanatycznie oddanego ideałom”32.
Bez Doncowa i jego prac, niewątpliwie silnie oddziałujących na polityczną wyobraźnię młodych Ukraińców, nie zostałoby wychowane pokolenie
ludzi, dla których Ukraina była wartością najwyższą; za nią warto było poświęcić życie, niekoniecznie – jak się później okazało – własne. Organizacja
Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojna siła, Ukraińska Powstańcza Armia, od
końca 1942 roku poczęły przeprowadzać czystki etniczne, w wyniku w zbrojnych akcjach, noszących zbrodniczy (ludobójczy) charakter, zgładzono około
100-120 tysięcy Polaków. Setki tysięcy innych mieszkańców zmuszono do
opuszczenia rodzinnych stron. Podkreślić należy bardzo wyraźnie, że, wbrew
stanowisku wielu historyków, publicystów i polityków ukraińskich szukających źródeł tych wydarzeń w innych przesłankach (np. wojna chłopska, walka
o ziemię, obca prowokacja), była to świadoma decyzja kierownictwa OUN,
mająca na celu eksterminację narodu pretendującego do tej samej przestrzeni33. Niszczono przy okazji wszelkie ślady polskości, takie jak kościoły, kapli31

32
33

Д. Донцов, Твори, t. 1: Геополітичні та ідеологічні праці, Львів 2001, passim (tom ten zawiera
najważniejsze prace Doncowa – Сучасне політичне положення нації і наші завдання, Підстави
нашої політикі, Націоналізм); idem, Nacjonalizm, Kraków 2008, passim. O poglądach Doncowa
i ich wpływie na ukraiński nacjonalizm zob. R. Wysocki, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
w Polsce w latach 1929–1939, Lublin 2003, s. 76–88; T. Stryjek, Ukraińska idea narodowa okresu
międzywojennego: Analiza wybranych koncepcji, Wrocław 2000, s. 110–190 (rozdział Dmytro Doncow
(1883–1973), czyli naród w perspektywie wszechogarniającej teorii polityki); Я. Дашкевич, Дмитро
Донцов і боротьба довкола його спадщини, [w:] idem, Постаті: Нариси про діячів історії, політикі, культури, Львів 2006, s. 477–486; W. Poliszczuk, Doktryna Dmytra Doncowa: Tekst. Analiza,
Toronto 2006, passim.
R. Wysocki, op. cit., s. 87.
Jak każda doktryna, także i integralny nacjonalizm ukraiński potrzebował uproszczonej wersji przeznaczonej „dla mas”. Taką funkcję pełnił Dekalog, albo Dziesięć Przykazań Ukraińskiego Nacjonalisty,
którego punkty 7 i 8 nawoływały wręcz do nienawiści i zbrodni wobec „obcych”. Zob. K. Łada, Treść
i znaczenie „Dekalogu” nacjonalistycznego OUN, [w:] Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, red. B. Grott, Kraków 2008, s. 65–80.
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ce, zabytki i szkoły. Z krajobrazu Wołynia znikły setki polskich wsi i kolonii.
Przy realizowaniu czystek etnicznych nacjonaliści stosowali podobne metody
„odczłowieczania” Polaków, stosowane przez Niemców w stosunku do ludności żydowskiej34. W rezultacie takiej polityki ziemie zachodnioukraińskie
miały być, zgodnie z doktryną nacjonalistyczną, jednolite etnicznie i kulturowo (przypomnieć należy, że ludność żydowska uległa zagładzie w czasie
Holocaustu)35.
Ocena integralnego nacjonalizmu ukraińskiego musi brać pod uwagę
różne, niekiedy bardzo trudne do wyważenia racje. Po 1944 roku mieszkańców zachodniej części Ukraińskiej SRR dotknęły prześladowania i cierpienia.
Zamordowano dziesiątki tysięcy świadomych narodowo Ukraińców, a kolejne
tysiące wywieziono na Wschód. Władze sowieckie wywołały klęskę głodu,
który spowodował nowe ofiary. Wśród tych wydarzeń jedynym praktycznie
rzecznikiem idei ukraińskiej niepodległości pozostawała OUN36. Przez struktury antykomunistycznego podziemia przewinęły się rzesze młodych zazwyczaj ludzi, zapatrzonych w ideał „jednej, jednolitej, niepodzielnej, wolnej
i niezależnej Ukrainy”37. W tych nowych realiach kaci stawali się ofiarami.
W świadomości mieszkańców zachodniej Ukrainy wytworzył się po wojnie
obraz bohaterskich patriotów walczących z bolszewizmem. Wcześniejsze
wydarzenia, w postaci zbrodni na Polakach, uległy zapomnieniu bądź wyparciu ze społecznej pamięci. Bohaterowie nie mogli być przecież pospolitymi zbrodniarzami. Jednocześnie doceniając wagę pamięci historycznej jako
34

35

36

37

А. Заярнюк, Виконавці етнічної чистки поляків на Волині як інтелектуальна проблема, [w:]
Волинь і Холмщина 1938–1947 рр. Польсько-українське протистояння та його відлуння: Дослідження, документи, спогади, ред. Я. Ісаєвич та ін., Львів 2003, s. 282–283.
Z bogatej literatury zob. G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960, Warszawa 2006, passim; idem,
Od rzezi wołyńskiej do Akcji „Wisła”: Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011, passim.
Zauważyć jednak należy, że była to niepodległość pojmowana specyficznie. Zarówno w czasie wojny,
jak i współcześnie, nie toczyła się dyskusja na temat wizji niepodległej Ukrainy w ujęciu obozu nacjonalistycznego. O ile trudno było oczekiwać szerokiej refleksji na ten temat w czasie bezpośrednich
działań militarno-politycznych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku na terenie zachodniej Ukrainy (chociaż możliwa była taka dyskusja w diasporze), o tyle może dziwić brak takowej
współcześnie wśród środowisk nacjonalistycznych i ich sympatyków. Jednakże nawet pobieżna analiza
propozycji ustrojowych, jakie wysuwała OUN dla przyszłej Ukrainy, ukazuje jednoznacznie totalitarny
charakter takiej państwowości. Kryterium etniczne, wodzowski styl rządów, narodowy ekskluzywizm
i brak demokracji politycznej oraz gospodarczej były tylko niektórymi cechami charakteryzującymi
przyszłą Ukrainę pod rządami OUN. Nie jest zatem dziwny stan, że podobnie jak w przeszłości, tak
i współcześnie, nikt praktycznie nie przypomina propozycji konstytucyjnych obozu nacjonalistycznego.
Jest to zrozumiałe, z uwagi na ich jawnie totalitarny charakter. Zaledwie częściowo projekt konstytucji
Ukrainy w wersji nacjonalistycznej wspomniany jest w pracy: І. Ільюшин, Українська Повстанська
Армія і Армія Крайова: Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.), Київ 2009, s. 119–123.
S. yekelchyk, op. cit., s. 207–217.
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środka oddziaływania, już w czasie wojny politycy i wojskowi OUN starali
się wpływać na postrzeganie ich działań przez opinię publiczną, zarówno
na miejscu, jak i za granicą, relatywizując własną działalność, stosując dezinformację, a przede wszystkim posługując się sprawną propagandą, także
wizualną38. Dlatego też dla wielu świadomych swojej tożsamości Ukraińców, zwłaszcza w zachodniej części tego państwa, wszelka krytyczna ocena
działań OUN i UPA (i ogólnie ruchu nacjonalistycznego) jest utożsamiana
z zamachem na ich tożsamość i traktowana jako akcja antyukraińska. Na
ich poczucie zagrożenia nakłada się ponadto kalka z przeszłości, nakazująca
przyjmować wszystko, co płynie od Polaków, z podejrzliwością czy wręcz
wrogością. Im bardziej więc strona polska akcentowała konieczność ponownego przewartościowania afirmacji działalności OUN i UPA przez stronę
ukraińską, tym bardziej strona ta usztywnia swoje stanowisko w tej kwestii.
Wyrazem politycznym takiego stanowiska jest działalność partii Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Wolność”, która praktycznie rządzi Ukrainą zachodnią
po wygranych wyborach samorządowych 31 X 2010 roku.

4. Zakończenie
Cechą społeczeństw ukraińskiego i białoruskiego jest szczególny synkretyzm, objawiający się z jednej strony dogłębną sowietyzacją, z drugiej zaś
nacjonalizacją, zwłaszcza warstwy inteligenckiej i w przypadku zachodnich
części obu państw, także chłopskiej39. Sowietyzacja Białorusi i Ukrainy dokonała się nie tylko w sferze symboliki, ale również w aksjologii. Na podstawie
czysto sowieckich kliszy został zbudowany obraz rzeczywistości wewnętrznej
i zewnętrznej. Trudno oczekiwać, aby w takiej sytuacji było możliwe zasadnicze przebudowanie głęboko zakorzenionych przekonań i wartości. Niechęć do
Paktu Pólnocnoatlantyckiego, utożsamianego z agresją i burzeniem porządku
38

39

О. Стасюк, Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941–1953 рр.), Львів 2006, passim. O konkretnym przykładzie odnoszącym się do kwestii odpowiedzialności za rozpoczęcie czystek na Wołyniu
zob. G. Motyka, Od rzezi…, s. 284–292.
Społeczeństwa obu państw poddane zostały w czasach radzieckich inżynierii społecznej, mającej na celu
wychowanie „człowieka radzieckiego”. Zob. Т. С. Протько, Становление советской тоталитарной
системы в Беларуси (1917–1941), Минск 2002, passim; M. Riabczuk, „Postsowiecka schizofrenia”
czy „schizofreniczna postsowieckość”?: Zjawisko ambiwalencji społecznej na Ukrainie i Białorusi,
„Studia Białorutenistyczne”, 2010, t. 4, s. 73–89. Badania przeprowadzone w Doniecku i we Lwowie
pokazały, że wbrew przypuszczeniom w podejściu do spraw socjalnych nie ma zasadniczych różnic
między społeczeństwem zachodniej i wschodniej Ukrainy. Zob. „Україна модерна”, 2007, Спеціяльний випуск: Львів – Донецьк: соціяльні іденитчності в сучасній Україні.
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światowego, a także głęboki krytycyzm do „świata Zachodu”, są silnie zakorzenione w obu tych społecznościach. Jednocześnie, mimo deklarowanej
niekiedy niechęci, obywatele Białorusi i Ukrainy mają świadomość istnienia
wspólnoty pojęć i wartości z Rosją. Nie przekłada się to zawsze na polityczne
decyzje, ale jest częścią przestrzeni wyobraźni. Mimo wszystko Moskwa jest
im bliższa niż Bruksela i Warszawa, niezależnie od częstych wyjazdów na
tzw. Zachód do tymczasowej pracy lub w celu osiedlenia się. Opcję rosyjską
rozbudza Cerkiew prawosławna, w obu państwach pozostająca w jurysdykcyjnej zależności od patriarchatu moskiewskiego.
Z przestrzeni tej wyrugowano wpływy zachodnioeuropejskie. Do
tego stanu przyczyniły się prześladowania religijne greckich i rzymskich katolików, prowadzące do likwidacji wymiany kulturowej, jaka towarzyszyła
działalności obu tych wspólnot. Dokonano też zagłady Polaków, jak w latach
trzydziestych XX wieku w Białoruskiej SRR, bądź ich rozproszenia po terytorium Syberii i Azji Centralnej lub deportacji do Polski (w latach 1944–
1956), co w naturalny sposób osłabiło wpływy Zachodu na ziemie białoruskie
i ukraińskie. Jedynym zwartym terytorium, gdzie dominuje ludność osadzona
w tradycji zachodniej, jest ukraińskie Zakarpacie, zamieszkane w znacznym
odsetku przez Węgrów.
Przeświadczenie, że mieszkańcy zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi, z racji wspólnoty dziejów w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej lub
II Rzeczypospolitej (bądź, jak w przypadku Galicji, do Austrii), wykazują
silne dążenia europejskie czy też są przygotowani do wkroczenia na drogę
przekształceń w duchu europejskim wydają się być złudzeniem. Taka opinia odnosi się przede wszystkim do obywateli obwodów przygranicznych
z Polską, wśród których jest silny nurt akceptujący nacjonalizm integralny,
co znajduje swój wyraz w dokonywanych przez nich wyborach politycznych.
Wydaje się, że dominująca tamże Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka także
opowiada się za taką ideowością, bazującą na rozbudzonym i nieskrępowanym nacjonalizmie.
Doświadczenie historyczne ukształtowało współczesność Białorusi
i Ukrainy. Trudno doszukać się w nich rzeczywistych i ugruntowanych, a nie
koniunkturalnych, dążeń do integracji europejskiej. Wydaje się więc, że Samuel P. Huntington nie miał racji, prowadząc granice cywilizacji Wschodu
i Zachodu przez Ukrainę i Białoruś. Jak należy sądzić, przebiega ona dokładnie na ich zachodnich granicach.
*****
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SyStem politycZny niepodległej Ukrainy
i BiałorUSi

1. historyczne i kulturowe uwarunkowania zmian
Zmiany systemowe w państwach wschodniosłowiańskich (Ukraina,
Białoruś, Rosja) mają dużo wspólnych cech, ale także wiele różnic, decydujących o stopniu zaawansowania transformacji. Należy pamiętać również
o uwarunkowaniach towarzyszących zmianom systemowym i odgrywających
często w procesie przemian decydującą rolę. Do czynników warunkujących
zmiany zalicza się nie tylko polityczne, ale także ekonomiczne, społeczne
i kulturowe. Znajdujące się między Rosją a Unią Europejską państwa wschodniosłowiańskie stanowią odmienne przypadki reform systemu politycznego,
dlatego opisanie tej kwestii stanowi interesujące wyzwanie badawcze.
Kulturowe uwarunkowania zmian odgrywają bardzo ważne znaczenie
w procesie kształtowania nowego systemu politycznego. Porównanie przykładu białoruskiego i ukraińskiego potwierdza tezę, że zaawansowanie procesów
narodotwórczych w wymiarze zarówno etniczno-kulturowym, jak i politycznym jest jednym z istotnych elementów wpływających na demokratyzację.
Białorusini i Ukraińcy należą do grupy wschodnich Słowian. Początki
swojej państwowości wyprowadzają z okresu Rusi Kijowskiej. Jednak różnice w tradycji rozwoju politycznego pojawiły się już w XIII wieku. Wskutek
podziału politycznego Rusi Kijowskiej ziemie białoruskie zostały wcześniej
podporządkowane Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, a na ziemiach ukraińskich ten proces rozpoczął się znacznie później. W kontekście tradycji własnej
państwowości Ukraińcy podkreślają duże znaczenie Księstwa Halicko-Wołynskiego (XIII–I połowa XIV wieku), któremu przypisują miano królestwa
bądź państwa. Podważając prymat Moskwy w zjednoczeniu ziem ruskich
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uważają, że królestwo było spadkobiercą tradycji politycznych i kulturowych Rusi Kijowskiej. Następnie większość ziem białoruskich i ukraińskich
znalazła się w granicach Polski. W tym przypadku również pojawiła się odmienność w ukraińskiej tradycji politycznej. Na pograniczu Polski i Państwa
Moskiewskiego powstało w XVII wieku „państwo kozackie”, które stoczyło
walkę o niepodległość. Próbę usamodzielnienia się od sąsiadów Ukraińcy
nazywają narodowo-wyzwoleńczą rewolucją (1648–1676).
Rozbiory Polski zadecydowały, że ziemie białoruskie i znaczna część
ziem ukraińskich znalazła się w granicach Rosji carskiej. Galicja Wschodnia
znajdywała się zaś w zaborze austriackim, co także odróżnia ukraińskie tradycje polityczne od białoruskich. Na przełomie XIX i XX wieków Lwów został
„Piemontem” narodowego odrodzenia Ukraińców, przejmując inicjatywę od
Kijowa. W trakcie rozpadu imperium rosyjskiego i ostatniej fazy I wojny
światowej Ukraińcy podjęli próbę uzyskania niepodległości, zaś Białorusini
w swojej większości ze względu na charakter świadomości narodowej byli
biernymi uczestnikami procesu. Pod patronatem niemieckim powstała co
prawda Białoruska Republika Ludowa, ale ze względu na krótki żywot nie
miała dużego znaczenia dla procesu samostanowienia narodu w odróżnieniu od Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Kontrowersyjny
okres w historii Białorusi sprzyjał kształtowaniu narodu politycznego, ale
utrwalił także autorytarne tendencje organizacji życia społecznego. Po rozpadzie ZSRR Białorusini po raz pierwszy stanęli przed wyzwaniem budowania
własnego i niepodległego państwa oraz zakończenia procesu kształtowania
tożsamości narodowej1.
Ukraińcy w latach 1917–1920 po raz kolejny walczyli o własne państwo zarówno na wschodzie kraju (Ukraińska Republika Ludowa, Państwo
Ukraińskie), jak i na zachodzie (Zachodnioukraińska Republika Ludowa).
Próby te jednak nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, jednak świadczyły
o wysokim poziomie polityzacji etniczności. W ZSRR powstała Ukraińska
SRR, a część ziem ukraińskich znalazła się w granicach II Rzeczypospolitej (podobnie jak część ziem białoruskich), Czechosłowacji i Rumunii2. Na
Ukrainie procesy narodotwórcze i państwowotwórcze zostały wówczas zapoczątkowane, ale nie zakończone. Ukształtowanie granic Białorusi i Ukrainy
nastąpiło w wyniku II wojny światowej. Funkcjonowanie Białorusi i Ukrainy
1
2

Zob. Z. Szybieka, Historia Białorusi 1795–2000, Lublin 2002, passim.
Zob. N. Jakowenko, Historia Ukrainy do końca XVIII wieku, Lublin 2000, passim; J. Hrycak, Historia
Ukrainy 1772–1999, Lublin 2000, passim.
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w ZSRR potwierdzało rosyjską supremację w gronie narodów wschodniosłowiańskich, a jedynie słuszną wersją własnej historii była rosyjska interpretacja dziejów ziem ruskich. Wspomniane odmienne od rosyjskich tradycje
polityczne sprzyjały usamodzielnieniu się republik w okresie przełomu, co
szczególnie miało istotne znaczenie w przypadku Ukrainy.
W kontekście tematu rozważań przypomnijmy podstawy systemu radzieckiego byłych republik, ponieważ te doświadczenia wywarły bezpośredni
wpływ na zmianę systemu politycznego. Uczestnicząc w powołaniu ZSRR
(1922) białoruska i ukraińska socjalistyczne republiki radzieckie były ważną
częścią składową związkowego państwa „robotników i chłopów”. Formalnie
radziecki ustrój polityczny opierał się na dominacji rad różnego szczebla,
które obowiązywała zasada demokratycznego centralizmu (podporządkowanie organów niższego szczebla organom wyższego szczebla). Organy przedstawicielskie skupiały pełnię władzy (zasada jedności władzy państwowej),
powołując egzekutywę i judykatywę. Jednak faktycznie władzę sprawowała
partia komunistyczna, która kontrolowała wszystkie dziedziny życia, w tym
naczelne instytucje władzy państwowej poprzez przynależność urzędników
wysokiego szczebla do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. System gospodarki komunistycznej był oparty na znacjonalizowaniu środków
produkcji i centralnym planowaniu.
W latach dwudziestych XX wieku Białoruś i Ukraina wykazywały
jeszcze względną samodzielność w procesie kształtowania swojego ustroju
politycznego. Świadczyły o tym stanie proces uchwalania konstytucji republik. Pierwszą ustawę zasadniczą Białoruś przyjęła w 1919 roku, którą
zmieniono dopiero w 1927 roku po trzech latach funkcjonowania Konstytucji
Związku Radzieckiego (1924). Ukraina radziecka pierwszą konstytucję także
przyjęła w 1919 roku, zaś zmiany dokonała dopiero w 1929 roku. Należy
jednak zaznaczyć, że przedtem dokonywano nowelizacji ustaw zasadniczych.
System naczelnych organów władzy państwowej na Ukrainie i Białorusi wyglądał podobnie. Wyborcy wyłaniali Zjazd Rad, najwyższy organ
władzy państwowej. Deputowani nie byli zawodowymi parlamentarzystami
i gromadzili się na krótkie posiedzenia dwa razy do roku, a między obradami funkcje legislatywy i naczelnego organu przekazywano Centralnemu
Komitetowi Wykonawczemu, który sprawował kontrolę nad Radą Komisarzy
Ludowych (rząd). Jednak konstytucje republik nie zawierały przepisów re-
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gulujących system sądownictwa3, kwestie te były regulowane na podstawie
regulaminu, zatwierdzanego przez Centralny Komitet Wykonawczy i Radę
Komisarzy Ludowych4.
Zmiany w systemie naczelnych organów władzy republik związkowych nastąpiły po uchwaleniu w 1936 roku nowej Konstytucji ZSRR. W następnym roku Ukraina i Białoruś uchwaliły nowe ustawy zasadnicze, które
przyjęto odpowiednio 30 stycznia i 19 lutego. Struktura konstytucji obydwu
republik była identyczna, poza jednym wyjątkiem. Ukraińska konstytucja
zawierała rozdział o Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, znajdującej się w jej składzie. Należy także podkreślić, że
w ustawach zasadniczych były rozdziały nie tylko o wymiarze sprawiedliwości, ale także o systemie wyborczym oraz prawach i obowiązkach obywateli.
W porównaniu do poprzedniej formuły dwustopniowego wyłonienia organu
przedstawicielskiego, tym razem w republikach związkowych zastosowano
rozwiązania bezpośrednich wyborów Rady Najwyższej w oparciu o system
większościowy na 4-letnią kadencję. Deputowani Rady Najwyższej, naczelnego organu władzy państwowej, nadal nie byli zawodowymi parlamentarzystami, a między jej krótkimi sesjami władzę sprawowało Prezydium Rady
Najwyższej. Władzę wykonawczą skoncentrowano w dyspozycji Rady Komisarzy Ludowych, którą podporządkowano Radzie Najwyższej i Prezydium.
Władzę sądowniczą sprawowały Sądy Najwyższe, także wybierane przez organ przedstawicielski5. Zmiany konstytucyjne nie podważyły podstawowych
zasad systemu radzieckiego.
Uchwalenie w 1978 roku nowych konstytucji republik związkowych
nie podważało istoty systemu. Ustawodawca wprowadził szereg mało znaczących zmian, zatwierdzając jedynie wcześniejszą zmianę nazwy naczelnego
organu władzy wykonawczej z Rady Komisarzy Ludowych na Radę Ministrów. Przepis o kierowniczej roli KPZR jedynie zalegalizował istniejący od
początku ZSRR monopol władzy partii komunistycznej.

3

4
5

Zob. Strona internetowa [dalej: SI] Rady Najwyższej Ukrainy, www.static.rada.gov.ua, „Конституція
(основний закон) Української соціялістичної радянської республіки”, s. 1 i n., inf. z 20 VII 2012.
П. Музиченко, Історія держави і права України, Київ 2000, s. 438.
SI Rady Najwyższej Ukrainy, www.static.rada.gov.ua, „Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки”, s. 1 i n., inf. z 23 VII 2012; SI Narodowego Prawniczego Portalu Internetowego
Republiki Białoruś, http://pravo.by, „Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики”, s. 1 i n., inf. z 23 VII 2012.
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2. etapy zmian systemowych
W politologii wyróżniamy dwuetapowe (Adam Przeworski), trzyetapowe (Claus Offe) i wieloetapowe (Steven M. Fish) podejście do badania zmian systemowych6. Autorowi jest bliższe trzyetapowe podejście
obejmujące fazy: 1) preparacyjną, 2) podejmowania decyzji politycznych
w sprawie ukonstytuowania reżimu demokratycznego, 3) normalizacji politycznej – ustabilizowania demokracji (Dankwart A. Rustow)7. W badaniach
na obszarze postradzieckim takie podejście stosował wrocławski politolog
Andrzej Czajowski, wyróżniając w procesie przejścia do demokracji w Federacji Rosyjskiej trzy fazy: 1) liberalizacji, 2) poszukiwań, 3) kształtowania8.
Wymienione podejście można zastosować do analizowania zmian na Białorusi i Ukrainie. Etap liberalizacji dla obydwu krajów generalnie pokrywał
się z okresem pierestrojki. Faza poszukiwań przypadła na okres 1991–1996,
zaś jej początek wytyczał rozpad ZSRR i rozpoczęcie samodzielnych poszukiwań formuły ustroju politycznego. W 1996 roku Ukraina przyjęła nową
konstytucję, a Białoruś dokonała nowelizacji ustawy zasadniczej z 1994 roku,
która wzmocniła władzę prezydenta. W przypadku trzeciego etapu możemy
podkreślić odejście Białorusi od transformacji demokratycznej i konsolidacji
reżimu autorytarnego w kolejnej dekadzie. Natomiast Ukraina podjęła trudny
wysiłek konsolidacji reżimu demokratycznego, napotykając liczne problemy
natury politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej.
Z objęciem władzy w ZSRR przez Michaiła Gorbaczowa rozpoczęła
się liberalizacja systemu radzieckiego, nazywana pierestrojką (пeрecтpoйкa).
Pomimo ogólnych tendencji, proces ten miał swoją specyfikę w poszczególnych republikach. Na początku 1987 roku na stanowisku I sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Białorusi nastąpiły zmiany. Najwyższe
stanowisko w republice objął Jefrem Sokołow, który zastąpił odchodzącego
do KC KPZR Nikołaja Sluńkowa. Zmiany trudno uznać za rewolucyjne,
ponieważ pierwszym dygnitarzem w republice został były przewodniczący
brzeskiego komitetu partyjnego, który jako jeden z nielicznych w okresie
pierestrojki otrzymał gwiazdę bohatera Związku Radzieckiego. Awansując
6

7

8

В. Гельман, Постсоветские политические трансформации: Наброски к теории, „Полис”, 2001,
№ 1, s. 18.
A. Antoszewski, Tranzycja polityczna, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski i R. Herbut, Wrocław 2000, s. 611–612; zob. A. W. Jabłoński, Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku, [w:]
Demokracja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wrocław 2002, s. 9–25.
Zob. A. Czajowski, Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Wrocław 2001, passim.
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N. Sluńkow odpowiadał w KC KPZR za sprawy gospodarcze. Wpływy białoruskich komunistów w partii komunistycznej wzrosły także ze względu na
nikłe tendencje odśrodkowe w republice.
Demontaż systemu radzieckiego na Białorusi odbywał się również
w okresie pierestrojki. W kontekście wdrażanych reform białoruska republika
związkowa należała do najbardziej konserwatywnych. Procesy liberalizacji
docierały do Mińska ze znacznym opóźnieniem; ich początek możemy wyznaczyć na 1989 rok, wtedy powstał Białoruski Front Ludowy (BFL), który
został zarejestrowany rok później. Nurt narodowy w nomenklaturze białoruskiej nie odgrywał znaczącej roli, ponieważ jej świadomość była wyraźnie
zdominowana przez opcję sowiecką, dlatego też żaden z dygnitarzy najwyższego szczebla nie przyłączył się do opozycji demokratycznej. W wyborach
do Rady Najwyższej (1990) opozycyjny Blok Demokratyczny zdobył jedynie
67 mandatów (w tym BFL uzyskał 26 mandatów) na 360 możliwych. W Radzie Najwyższej opozycyjna frakcja, która powstała na platformie BFL liczyła 40 deputowanych, zaś pozostali parlamentarzyści skupili się w szeregach
frakcji „partii władzy”: Sojusz i Białoruś.
Na białoruskiej arenie politycznej zarysowywał się właściwie biegunowy układ sił, ponieważ w białoruskiej partii komunistycznej nie było
wyraźnego podziału na liberalne i konserwatywne skrzydło. Opozycja nie odgrywała istotnego znaczenia, dlatego jeden z biegunów wyraźnie zdominował
białoruską arenę polityczną. Naśladując wydarzenia w innych republikach
Rada Najwyższa BSRR uchwaliła deklarację o suwerenności państwowej
i znowelizowała konstytucję radziecką (27 VII 1990). Jesienią 1990 roku
I sekretarzem KC KPB został Anatolij Małofiejew, piastujący przedtem stanowisko sekretarza mińskiego komitetu partyjnego. Zmiany polityczne na
Białorusi nie wykraczały poza ramy wytyczone przez związkowe centrum.
Komunistyczna Partia Ukrainy zawsze miała w KPZR zdecydowanie
mocniejszą pozycję w porównaniu do swoich białoruskich kolegów, dlatego
Moskwa bacznie kontrolowała kwestie personalne w Komunistycznej Partii
Ukrainy. Po dojściu do władzy M. Gorbaczow nie odwołał I sekretarza KC
KPU, a zmiany w ukraińskiej partii komunistycznej miały miejsce dopiero
na jesieni 1989 roku. Hamującego politykę liberalizacji systemu Wołodymyra Szczerbickiego na stanowisku I sekretarza KC KPU zastąpił Wołodymyr
Iwaszko, działacz partyjny z Charkowa. W tym czasie z inicjatywy Związku
Pisarzy Ukrainy powstał także Ludowy Ruch Ukrainy na rzecz Przebudowy.
Te wydarzenia dają podstawy twierdzić, że na Ukrainie i Białorusi liberaliza-
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cja rozpoczęła się nieco później niż to miało miejsce w republikach nadbałtyckich i zakaukaskich.
Proces zmian został zdynamizowany przez wymianę na najwyższym
szczeblu władzy, zaś szczególnie podział ukraińskich komunistów na dwa silne i rywalizujące ze sobą obozy: zwolenników suwerenności republiki (suweren-komunistów) i stronników państwa scentralizowanego (konserwatystów).
Przejawem samodzielności oraz naśladowania przodujących w procesie zmian
republik było uchwalenie przez Radę Najwyższą Ukrainy Ustawy o językach
w Ukraińskiej SRR (1989), Deklaracji o państwowej suwerenności (1990)
i Ustawy o suwerenności gospodarczej (1990). Te dokumenty decydowały
o tożsamości etniczno-językowej, suwerenności politycznej i niezależności
gospodarczej Ukrainy oraz świadczyły o usamodzielnieniu się ukraińskiej
nomenklatury partyjnej i gospodarczej.
Pierwszy dokument uchwaliła Rada Najwyższa poprzedniej kadencji,
natomiast kolejne przyjmował nowy skład parlamentu wyłoniony w częściowo wolnych wyborach w marcu 1990 roku. W Radzie Najwyższej z prawej
strony uplasował się Demokratyczny Blok (ok. 130 deputowanych), z lewej
strony konserwatywne skrzydło nomenklatury (ok. 150 deputowanych), a po
środku liberalne skrzydło suweren-komunistów (ok. 150 deputowanych).
Przynależność do KPZR powoli traciła na znaczeniu, a proces rozkładu partii komunistycznej szybko postępował. Na początku kadencji komunistom
udało się utworzyć grupę parlamentarną „Za Radziecką Suwerenną Ukrainę”
(239 deputowanych), zaś opozycja powołała do życia Radę Narodową (125
mandatów). W schyłkowym okresie istnienia ZSRR postępowała fragmentaryzacja ukraińskiej areny politycznej, ale trójkątny układ utrzymywał się
przez następne lata.
Zniesienie monopolu partii komunistycznej i obecność opozycji
w Radzie Najwyższej USRR wprowadziły rywalizację. Na ukraińskiej arenie
politycznej rywalizacja toczyła się między komunistami a demokratyczną
opozycją, a także w KPU między suweren-komunistami (Łeonid Krawczuk)
i konserwatystami (Stanisław Hurenko). Ukraińska nomenklatura nie przejawiała wyraźnych tendencji niepodległościowych, skłaniając się raczej do
zwiększenia zakresu suwerenności republik w wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturowym. Jednak niepowodzenie sierpniowego puczu moskiewskiego (1991) spowodowało, że liberalne skrzydło KPU podjęło, wespół
z opozycją demokratyczną, decyzję o proklamowaniu niepodległości (24 VIII
1991). Rada Najwyższa Białoruskiej SRR podobną deklarację uchwaliła na-
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stępnego dnia, zaś decydującym motywem jej przyjęcia były obawy nomenklatury, która poparła pucz moskiewski przed rozliczeniem. W odróżnieniu
od Ukrainy na Białorusi nie podjęto decyzji o przeprowadzeniu referendum
niepodległościowego oraz wprowadzeniu instytucji prezydenta.
W referendum 1 XII 1991 roku niepodległość Ukrainy poparło 90,3
proc. biorących udział w głosowaniu, co stanowiło 76 proc. obywateli posiadających prawo wyborcze. Referendum było połączone z pierwszą elekcją głowy państwa. W rywalizacji prezydenckiej bezapelacyjnie zwyciężył
przedstawiciel nomenklatury Łeonid Krawczuk, zdobywając 61,59 proc.
głosów, podczas gdy lider opozycji Wiaczesław Czornowił jedynie 23,27
proc. poparcia. Na Ukrainie dokonało się ustanowienie pluralizmu politycznego i wolności ekonomicznej. Natomiast na Białorusi efekty były znacznie
skromniejsze z powodu na mniejsze znaczenie opozycji oraz mniej wyraziste
podziały w komunistycznej nomenklaturze.
Uzyskanie niepodległości przez Ukrainę i Białoruś warunkowało
przebieg transformacji demokratycznej. W obydwu przypadkach mieliśmy do
czynienia z odgórnym procesem zmian, kiedy obóz rządzący (nomenklatura)
rozpoczął i kontynuował przekształcenia. Wprowadzając formalnie instytucje
demokratyczne mające zagwarantować stabilny i demokratyczny rozwój państwa nomenklatura zachowała wpływ instytucji nieformalnych (powiązania
polityczne i gospodarcze dawnej nomenklatury radzieckiej), które pozwoliły
jej nie tylko zachować władzę w okresie transformacji postkomunistycznej,
ale także przejść proces pierwotnego „nagromadzenia kapitału”. Zatem wśród
elity rządzącej interes prywatny zaczął górować nad narodowym9.
W I połowie lat dziewięćdziesiątych nomenklatura na Ukrainie i Białorusi poszukiwała optymalnych rozwiązań ustroju politycznego, które zagwarantowałyby jej stan posiadania. Zawieszenie działalności partii komunistycznej w obydwu republikach spowodował „zrzeszenie” nomenklatury
w nieformalne instytucje zwane „partią władzy”. Zaniechanie powołania
nowej partii politycznej reprezentującej interesy nomenklatury sprzyjało powstawaniu nieformalnych struktur w „partii władzy”.
Zdelegalizowanie partii komunistycznej na Ukrainie sprawiło, że jej
miejsce na lewej stronie spektrum zajęła Socjalistyczna Partia Ukrainy (SPU)
oraz Związek Komunistów Ukrainy, który został zastąpiony przez odrodzoną Komunistyczną Partię Ukrainy (KPU). Prawicowa opozycja, skupiona
9

W. Baluk, Pomarańczowa rewolucja. Ukraińska droga do wolności, „Racja Stanu”, 2007, nr 1, s. 245 i n.
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w Kongresie Sił Narodowo-Demokratycznych (Demokratyczna Partia Ukrainy i Ukraińska Republikańska Partia), wspierała politykę prezydenta na rzecz
budowania ukraińskiej państwowości, uważając tą kwestię za najważniejszą
na tym etapie rozwoju państwa. Taką politykę częściowo popierał także Ludowy Ruch Ukrainy (LRU). Partia Demokratycznego Odrodzenia Ukrainy
(PDOU) utworzyła zjednoczenie „Nowa Ukraina”, platformę skupiającą
umiarkowane siły politycznego centrum. Należy także nadmienić, że w tym
okresie miał miejsce proces odrodzenia partii nacjonalistycznych, związanych
niegdyś z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów. Dawna frakcja banderowców powołała Kongres Ukraińskich Nacjonalistów.
Działające na Ukrainie partie polityczne w mniejszym stopniu wpływały na przebieg zmian aniżeli grupy oligarchiczno-klanowe. W państwie
funkcjonowało kilka takich grup, ale największy wpływ w I połowie lat dziewięćdziesiątych miały kijowska, dniepropietrowska i doniecka. Kryzys gospodarczy i proces prywatyzacji nomenklatura wykorzystała do przejmowania
majątku narodowego po mocno zaniżonej cenie. W nomenklaturze rywalizowały o władzę w kraju wymienione grupy oligarchiczne, doprowadzając nie
tylko do kryzysu ekonomicznego, ale także do politycznych perturbacji. Odzwierciedleniem wzajemnych zależności i rywalizacji były konflikty między
prezydentem Łeonidem Krawczukiem (grupa kijowska) a premierem Łeonidem Kuczmą (grupa dniepropietrowska). Premierowi udało się wywalczyć na
krótki okres nawet dodatkowe kompetencje (prawo do wydawania dekretów)
w zakresie spraw gospodarczych. Doniecka grupa interesu miała wówczas
nieco słabszą pozycję, co potwierdzało powołanie Juhyma Zwiahilskiego na
stanowisko premiera (na krótki czas) i to w charakterze pełniącego obowiązki.
Narastający kryzys polityczny rozwiązano w wyniku przyspieszonych
wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Przedterminowa elekcja głowy
państwa doprowadziła do zmiany w fotelu prezydenta. Ster władzy na Ukrainie przejął Łeonid Kuczma, dyrektor największego na Ukrainie przedsiębiorstwa z Dniepropietrowska, który w II turze pokonał urzędującą głowę
państwa, uzyskując ponad 52 proc. głosów.
W wyborach parlamentarnych10, przeprowadzonych w oparciu o system większościowy, znaczną część mandatów zdobyli tzw. bezpartyjni, którzy
zasilali szeregi „partii władzy”. Nomenklatura potwierdziła swój mandat, co
10

W marcu 1994 roku bezpartyjni uzyskali 227 mandatów; lewica (komuniści, socjaliści i partia wiejska)
– 124; centrum – 5, w tym PDOU – 4; centroprawica – 23, w tym LRU – 20; prawica – 17, w tym
UPR – 11, KUN – 5 (Dane Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy).

122

Walenty Baluk

było także efektem słabej pozycji ugrupowań narodowodemokratycznych,
które nie potrafiły wykorzystać szansy na zbudowanie obozu alternatywnego.
Preferencje wyborcze wyraźnie przesunęły się na lewą stronę spektrum.
Na Białorusi nieformalnej „partii władzy” przewodniczył ówczesny
premier Wiaczesław Kiebicz, którego wspierały Białoruski Kongres Naukowo-Przemysłowy oraz Partia Agrarna (PA). Środek areny politycznej został
zagospodarowany przez Białoruską Socjaldemokratyczną Hromadę (BSDH)
i Zjednoczoną Demokratyczną Partię Białorusi (ZDPB), które powołały blok
„Nowa Białoruś”. Na prawej stronie areny politycznej znalazł się BFL, zaś
lewą część spektrum wypełniły ugrupowania wywodzące się z KPB–KPZR
(Partia Komunistów Białoruska i Komunistyczna Partia Białorusi). Inne
ugrupowania nie odgrywały wówczas istotnej roli, zaś wymienione partie
polityczne dopiero rozpoczęły proces instytucjonalizacji11.
Białoruś była republiką parlamentarną, a funkcję głowy państwa
pełnił Stanisław Szuszkiewicz, przewodniczący parlamentu. Forma państwa
stwarzała dogodne warunki do kształtowania się sytemu pluralistycznego i rywalizacyjnego. Jednak zarówno opozycja, jak i nomenklatura postulowały
wprowadzenie urzędu prezydenta. Obóz premiera W. Kiebicza proponował
pójść w kierunku republiki prezydenckiej. W uchwalonej 15 III 1994 roku
konstytucji zastosowano rozwiązania właściwe dla systemu republiki prezydencko-parlamentarnej, posiadającego mechanizmy równoważenia poszczególnych segmentów władzy.
Na Ukrainie również toczyła się rywalizacja między zwolennikami
rozwiązań parlamentarnych i prezydenckich. Stronnikami pierwszych z nich
były przeważnie partie lewicowe, które w systemie parlamentarnym widziały
podobieństwa do systemu radzieckiego. Natomiast kontrolującej władzę nomenklaturze zależało na silnej egzekutywie. Wprowadzenie półprezydenckiej
formy rządów było rozwiązaniem kompromisowym. Na tym etapie przemian
ujawniły się znaczne różnice między rozwojem białoruskiego a ukraińskiego
systemu politycznego. Utrzymanie stosunkowo wysokiego poziomu rywalizacji na Ukrainie zapewniło wzmocnienie konkurujących ze sobą grup oligarchicznych. W tym układzie prezydent pełnił rolę arbitra pomiędzy interesami
poszczególnych grup interesu. Początki kształtowania się podobnego układu
na Białorusi zostały zahamowane po dojściu do władzy Alaksandra Łukaszen-

11

W. Baluk, Próby kształtowania systemu partyjnego, [w:] Europa Wschodnia – dekada transformacji:
Białoruś, red. B. J. Albin, W. Baluk, Wrocław 2004, s. 95 i n.
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ki, który skoncentrował w swojej dyspozycji całą władzę nie pozwalając na
rozwój silnych grup interesu w oparciu o podziały branżowe lub regionalne.
Na Ukrainie prezydent wytyczał kierunek zmian ustrojowych, natomiast na Białorusi głowa państwa zmonopolizowała ten proces. Uchwalona
w 1996 roku nowa konstytucja Ukrainy wzmocniła pozycję głowy państwa,
ale Radzie Najwyższej udało się zachować stosunkowo silną i niezależną
pozycję. Nowa ustawa zasadnicza wprowadzała system półprezydencki,
nazywany na Ukrainie republiką prezydencko-parlamentarną. Prezydent L.
Kuczma starał się podporządkować sobie Radę Najwyższą po wyborach parlamentarnych (1998)12, zaś po reelekcji (1999)13 dążył do jeszcze większego wzmocnienia władzy prezydenckiej, inicjując w tej sprawie referendum
(2000). System polityczny zaczął ewoluować w kierunku reżimu „miękkiego
autorytaryzmu”, w którym obowiązywała zasada pluralizmu oligarchicznego,
nieformalnie zastępująca zasadę pluralizmu politycznego.
W implementacji wyników referendum prezydentowi przeszkodził
kryzys polityczny, związany z ujawnieniem sprawy rzekomego zlecenia zabójstwa dziennikarza Grigorija Gongadze (jesień 2000 roku). Niezadowolenie
społeczne wobec reżimu politycznego zostało skanalizowane przez lewicową
i prawicową opozycję, która stanęła na czele masowych akcji protestacyjnych
„Ukraina bez Kuczmy” oraz inicjowała powstanie miasteczek namiotowych.
W celu koordynowania wysiłków powołano Forum Ocalenia Narodowego,
którą to strukturę zaczęto utożsamiać z opozycją prawicową. W tym okresie
ukształtowały się trzy nurty opozycji: 1) lewicowy skupiał się wokół socjalistów; 2) centroprawicowy koncentrował się wokół Partii Reformy i Porządek,
do której dołączyły dwa odłamy Ruchu; 3) prawicowy, początkowo skupiał
się wokół republikanów (Ukraińskiej Republikańskiej Partii) i partii „Sobór”, do których w styczniu 2001 roku dołączyła Julia Tymoszenko i partia
„Ojczyzna”14.

12

13

14

Wybory odbywały się w oparciu o system mieszany. W systemie proporcjonalnym 4-procentowy próg
przekroczyły następujące ugrupowania: Postępowa Socjalistyczna Partia Ukrainy (17 mandatów, łącznie
w jednym i drugim systemie), Komunistyczna Partia Ukrainy (122), Blok Socjalistycznej Partii Ukrainy
i Chłopskiej Partii Ukrainy (35), Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy (z) – 17, Ludowo-Demokratyczna
Partia (30), Zielonych Ukrainy (19), Partia „Hromada” (24), Ludowy Ruch Ukrainy (46). Deputowani
bezpartyjni uzyskali tym razem jedynie 101 mandatów w okręgach jednomandatowych (Dane Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy).
Wynik ustalono dopiero w II turze, w której Kuczma uzyskał 56,25 proc. głosów, a lider komunistów
P. Symonenko – 37,8 proc. poparcia (Dane Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy).
К. Бондаренко, Уроки революції, що не відбулася, „Національна безпека і оборона”, 2002, № 7,
s. 56 i n.
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Opisane wydarzenia są często nazywane przez politologów „niezrealizowaną rewolucją”, ponieważ nie doprowadziły do wymiany (alternacji)
władzy. Wydawałoby się, że obóz władzy opanował sytuację, powołując kontrolowany przez oligarchów rząd Anatola Kinacha oraz brutalnie rozpędzając ludzi protestujących w miasteczkach namiotowych. Prezydenta poparły:
Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy (zjednoczona), uważana za „polityczne
ramię” klanu kijowskiego, „Pracująca Ukraina” reprezentująca interesy grupy
dniepropietrowskiej, Partia Regionów – „ramię” klanu donieckiego, a także
ugrupowania kojarzone z „partią władzy” (Ludowo-Demokratyczna Partia,
Agrarna Partia Ukrainy). Jednak fala niezadowolenia społecznego stale narastała, pomimo zaniechania akcji ulicznych. Pojawienie się bardzo silnej
centroprawicowej opozycji na czele z charyzmatycznym liderem – W. Juszczenko, do którego lgnęła część „partii władzy” było kolejnym elementem
mogącym w przyszłości doprowadzić do wymiany władzy.
Wybory parlamentarne w 2002 roku15, pomimo, że okazały się sukcesem opozycji nie wpłynęły istotnie na zmianę układu sił w państwie, ponieważ
mieszana ordynacja wyborcza pozwoliła „partii władzy” zachować kontrolę
nad parlamentem, a egzekutywę i tak kontrolował prezydent. Jednak opozycja
odniosła przede wszystkim moralne zwycięstwo, demonstrując skuteczność
rywalizacji politycznej i uzyskując sympatię wyborców. Decydujące rozstrzygnięcie w kwestii wymiany władzy miało nastąpić w kolejnych wyborach
prezydenckich. „Partia władzy” zdawała sobie sprawę z siły opozycji, dlatego
też rozpoczęła proces reformy konstytucyjnej, mającej ograniczyć kompetencje głowy państwa. W ten sposób próbowano też wypracować nowy model
relacji między grupami interesu, opierający się na koalicji parlamentarnej.
Rywalizacja o władzę grup (partii) interesów polityczno-ekonomicznych w trakcie wyborów prezydenckich jesienią 2004 roku16 miała istotny
wpływ na proces przemian. Po pierwsze, manipulacjom wyborczym przeciwstawiło się społeczeństwo, wychodząc licznie na majdany. Po drugie, „rewolucja pomarańczowa” pozwoliła zapobiec cofaniu się Ukrainy w rozwoju
demokratycznym. Jednak obozowi władzy udało się wprowadzić zmiany do
15

16

Wyniki elekcji parlamentarnej w marcu 2002 roku: KPU – 66 mandatów (59 w systemie proporcjonalnym i 7 w systemie większościowym); SPU – 23 (20+3); SDPU(z) – 24 (19+5); proprezydencki Blok
„Za jedyną Ukrainę” – 101 (35+66); Blok „Nasza Ukraina” – 112 (70+42); Blok Julii Tymoszenko – 22.
Kandydaci bezpartyjni uzyskali 93 mandaty (Dane Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy).
Wyniki II tury zostały uznane przez Sąd Najwyższy za sfałszowane. Powtórzenie II tury miało miejsce
26 XII 2004 roku, a w elekcji zwyciężył W. Juszczenko uzyskując 51,99 proc. głosów. Jego rywal
W. Janukowycz zdobył – 44,2 proc. poparcia (Dane Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy).
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konstytucji, co było elementem porozumienia przy „okrągłym stole”. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że negatywnie wpłynęły one na funkcjonowanie sytemu naczelnych organów władzy państwowej. Z jednej strony
zwiększenie kompetencji parlamentu i rządu kosztem głowy państwa, pozytywnie wpłynęło na wzmocnienie władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale
z drugiej strony w dyspozycji prezydenta pozostało wiele możliwości wywierania wpływu na koalicję większościową i rząd. Połowiczna reforma konstytucyjna, w sytuacji konfrontacji najważniejszych ugrupowań, była przyczyną
licznych konfliktów w tzw. trójkącie władzy (prezydent–rząd–parlament).
Alternacja władzy w wyniku „rewolucji pomarańczowej” doprowadziła do zniknięcia z ukraińskiej sceny politycznej „partii władzy”. Rządy
w kraju przejęły konkretne ugrupowania polityczne, tworząc specyficzny
konglomerat partii lewicowych i prawicowych. W rządzie powołanym przez
nowego prezydenta Wiktora Juszczenkę rządzie zasiadali ministrowie lewicowej SPU, liberalnej Partii Przemysłowców i Przedsiębiorców Ukrainy
oraz prawicowej „Naszej Ukrainy” i Bloku Julii Tymoszenko. Porażka partii oligarchicznych (Partii Regionów, „Pracującej Ukrainy”, zjednoczonych
socjaldemokratów), które na scenie politycznej zajęły miejsce „partii władzy”, jeszcze nie świadczyła o likwidacji układu oligarchicznego, bowiem
w partiach „Nasza Ukraina” i Blok Julii Tymoszenko znajdywało się wielu
przedstawicieli dużego biznesu, a także partie oligarchiczne nie zrezygnowały
z rywalizacji o władzę.
Społeczeństwo obdarzyło obóz „pomarańczowy” dużym kredytem
zaufania, który można było wykorzystać do naprawy systemu politycznego
i ładu ekonomicznego. Jednak liderów „rewolucji pomarańczowej” szybko
poróżniła walka o wpływy na rynku energetycznym i o sympatie wyborców.
W konsekwencji wybory parlamentarne w 2006 roku17 wygrała opozycyjna
Partia Regionów, zaś z rywalizacji w obozie „pomarańczowym” zwycięsko
wyszła Julia Tymoszenko, zwiększając liczebność swojej frakcji w parlamencie. Pomimo podpisania porozumienia o powstaniu większościowej „koalicji
demokratycznej” (BJuTy, „Nasza Ukraina”, SPU) obozowi „pomarańczowemu” nie udało się powołać rządu, ponieważ socjaliści w momencie pierwszego głosowania nad kandydaturą przewodniczącego parlamentu faktycznie
opuścili szeregi koalicji, zawierając sojusz z Partią Regionów i komunista17

W elekcji najwięcej mandatów uzyskała Partia Regionów – 186; Blok Julii Tymoszenko – 129; „Nasza
Ukraina” – 81; Socjalistyczna Partia Ukrainy – 33 i Komunistyczna Partia Ukrainy – 21 (Dane Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy).
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mi18. Prezydent był zmuszony powołać rząd W. Janukowycza, w którym
oprócz ministrów spraw zagranicznych i obrony znaleźli się inni przedstawiciele głowy państwa. W takim układzie scena polityczna funkcjonowała
do wiosny 2007 roku, kiedy to kolejny kryzys polityczny doprowadził do
rozwiązania parlamentu i rozpisania nowych wyborów. Wrześniowe wybory
wyeliminowały socjalistów, pełniących rolę „języczka u wagi” w poprzednim rozdaniu, których zastąpił Blok Łytwyna (20 mandatów). Partie obozu
„pomarańczowego” BJuTy (156 mandatów) i „Nasza Ukraina” (72 mandaty)
mogły powołać tym razem własny rząd (Julii Tymoszenko). Jednak większość
228 mandatów, przy wymaganej 226, okazała się mało stabilna, co w sytuacji
podziałów w „Naszej Ukrainie” oraz ambicji Julii Tymoszenko prowokowało
liczne napięcia i kryzysy. Jeden z takich kryzysów zakończył się niezrealizowaną decyzją głowy państwa o rozwiązaniu parlamentu i poszerzeniem
koalicji rządzącej o Blok Łytwyna. W opozycji znalazły się Partia Regionów
(175 mandatów) i komuniści (27 mandatów)19.
Istotne zmiany na Ukrainie nastąpiły po wyborach prezydenckich 2010
roku, kiedy prezydentem został Wiktor Janukowycz, lider Partii Regionów.
Wówczas wbrew obowiązującemu prawu dokonano zmiany większościowej
koalicji rządzącej. Nowy gabinet Mykoły Azarowa został powołany przez
Partię Regionów, komunistów i ludowców. Partia Regionów złożyła wniosek
do Sądu Konstytucyjnego w sprawie unieważnienia reformy konstytucyjnej
z 2004 roku. Instytucja stojąca na straży porządku konstytucyjnego przekraczając swoje kompetencje orzekła o natychmiastowym powrocie do wykładni
ustawy zasadniczej z 1996 roku, co automatycznie zwiększyło kompetencje
głowy państwa. W ten sposób Partia Regionów przejęła kontrolę nie tylko nad
legislatywą, ale także nad egzekutywą. Przeprowadzając reformę sądownictwa opanowała także wymiar sprawiedliwości. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu Julii Tymoszenko, Jurija Łucenko oraz innych ministrów rządu
obozu „pomarańczowego” wskazywało nie tylko na stronniczość sądów, ale
także na ograniczenie pluralizmu i wypaczenie rywalizacji politycznej. Procesy te społeczność europejska uznała za polityczne prześladowanie opozycji.

18

19

Zob. W. Baluk, Proces tworzenia koalicji gabinetowej na Ukrainie po wyborach w 2006 roku, [w:]
Studia z nauk społecznych i humanistycznych, red. J. Juchnowski, M. S. Wolański, Wrocław 2008,
s. 533.
R. Herbut, W. Baluk, Kształtowanie się partii politycznych i systemów partyjnych w państwach postradzieckich, [w:] Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego,
red. R. Herbut, W. Baluk, Wrocław 2010, s. 155.
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Proces zmian politycznych na Białorusi posiadał własną dynamikę
i specyfikę, a stosunkowo wysoki poziom rywalizacji w elekcji prezydenckiej
w 1994 roku nie zapowiadał odwrotu od demokracji. Do rywalizacji o urząd
prezydenta między kandydatem nomenklatury Wiaczesławem Kiebiczem
a przedstawicielem obozu demokratycznego Stanisławem Szuszkiewiczem
niespodziewanie włączył się Alaksander Łukaszenko – człowiek różnie oceniany. Jedni przedstawiali go jako kandydata kołchozowej nomenklatury, zaś
inni wskazywali na jego powiązania ze służbami specjalnymi. Został pierwszym prezydentem niepodległej Białorusi, w II turze wygrał rywalizację z ówczesnym premierem20, popieranym przez Moskwę.
Nowa głowa państwa szybko rozpoczęła proces koncentracji władzy,
podejmując rywalizację z parlamentem. Dlatego wyłoniony w rywalizacyjnych wyborach niezależny parlament postrzegał tę sytuację jako zagrożenie
swojej supremacji. W celu zdominowania białoruskiej sceny politycznej prezydent utrudniał przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 1995 roku,
nawołując obywateli do bojkotu elekcji. Konsekwencją takiej polityki oraz
złożonej formuły wyborczej były trudności z ukonstytuowaniem się nowego
parlamentu. W maju 1995 roku z 260 deputowanych wybrano zaledwie 119
przedstawicieli. Dopiero pod koniec roku udało się uzyskać kworum. Najwięcej mandatów zdobyli tzw. niezależni – 94 oraz centrolewica w postaci PKB
– 44 i PA – 34. Partia Zgody Narodowej i Zjednoczona Partia Obywatelska
uzyskały po 8 mandatów. Wielkimi przegranymi była BSDH – 2 przedstawicieli oraz BFL, który nie wywalczył żadnego mandatu21.
Konfrontacyjny styl uprawiania polityki A. Łukaszenki oraz dążenie
do dominacji nad wszystkimi organami władzy państwowej doprowadziły na
Białorusi w 1996 roku do kryzysu politycznego, w tym konstytucyjnego. Głowie państwa, z pominięciem prawa, udało się wprowadzić, dzięki mediacji
Federacji Rosyjskiej, prezydencki projekt nowelizacji konstytucji, przegłosowany w referendum. Zmiany w ustawie zasadniczej wzmocniły pozycję
prezydenta, który został ulokowany ponad naczelnymi organami władzy państwowej. Nowelizacja wprowadziła dwuizbowy parlament (Radę Republiki
i Izbę Reprezentantów), który z pominięciem procedur wyborczych został
skompletowany ze zwolenników prezydenta. Nowa legislatywa nie została
uznana przez państwa demokratyczne, które wspierały „starą” Radę Najwyż20

21

W II turze A. Łukaszenko uzyskał 80,61 proc. głosów, a W. Kiebicz – 14,22 proc. (Dane Centralnej
Komisji Wyborczej Republiki Białoruś).
W. Baluk, Próby kształtowania się systemu partyjnego…, s. 110–112.
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szą. Do bezprawnych posunięć prezydenta należy zaliczyć także wydłużenie
o dwa lata swojej pierwszej kadencji. Zmiany rozpoczęły na Białorusi proces
zwijania reform demokratycznych.
Kolejne wybory parlamentarne przebiegały już pod dyktando administracji prezydenta. W październiku 2000 roku „kandydaci bezpartyjni”
zdobyli 78 mandatów ze 110 możliwych, a przedstawiciele partii politycznych wprowadzili do parlamentu zaledwie 21 przedstawicieli. Zdecydowana
większość deputowanych była kontrolowana przez obóz prezydenta. Rok
później Łukaszenko bez trudu uzyskał reelekcję, zdobywając w I turze 76
proc. głosów22.
Ostateczny odwrót od demokracji rozpoczął się wraz z pojawieniem
się „rewolucji kolorowych” na obszarze WNP w latach 2003–2004. Prezydent
A. Łukaszenko zaczął obawiać się eksportu rewolucji na Białoruś, co zaowocowało zniesieniem ograniczenia sprawowania przez jedną i tę samą osobę
funkcji prezydenta przez dwie kolejne kadencje. Takich zmian dokonano na
podstawie wyników referendum z października 2004 roku, połączonego z wyborami parlamentarnymi. Do parlamentu dostało się jedynie 12 przedstawicieli partii politycznych, przeważnie Komunistycznej Partii Białorusi i Partii
Agrarnej, które były zależne od prezydenta23.
W 2006 roku A. Łukaszenko został wybrany na stanowisko głowy
państwa po raz trzeci z rzędu, zdobywając w I turze 83 proc. poparcia. W różnego rodzaju sondażach poziom poparcia wynosił ok. 65 proc., co wskazywało na sfałszowanie wyników wyborów na poziomie co najmniej 10 proc. Kandydaci opozycji uzyskali znikomą liczbę głosów. Reprezentant zjednoczonej
opozycji Aleksander Milinkiewicz otrzymał 6,1 proc., chociaż w sondażach
poziom poparcia plasował się na poziomie 18 proc.24 Trudno jest wyjaśnić
powody fałszowania przez władzę wyników wyborów, mimo oczywistego
zwycięstwa Łukaszenki. Możemy jedynie się domyślać, że z powodu nadmiernej obawy przed nieudaną „rewolucją dżinsową”. Kilkutysięczne manifestacje białoruskiej opozycji zostały brutalnie potraktowane przez władzę,
a jeden z kandydatów Aleksander Kazulin został nawet uwięziony. Opozycja
nie stanowiła realnego zagrożenia dla reżimu Łukaszenki, a jej brutalne potraktowanie należy rozpatrywać w kategoriach prewencji. Kolejna wygrana
22
23
24

Ibidem.
Ibidem, s. 95 i n.
Strona internetowa [dalej: SI] Niezależnego Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych i Politycznych,
http://iiseps.org, „Oкончательные итоги президентских выборов”, inf. z 15 VI 2012.
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przez Alaksandra Łukaszenkę elekcja prezydencka miała miejsce 24 XII 2010
roku, w której także zwyciężył w I turze, uzyskując ponad 79 proc. głosów.
Protesty również zostały brutalnie stłumione przez siły porządkowe.
Od standardów demokratycznych odbiegały wybory nie tylko prezydenckie, ale także parlamentarne. We wrześniu 2008 roku do Izby Reprezentantów trafiło jedynie 7 przedstawicieli partii politycznych (KPB i PA)25,
uległych wobec głowy państwa. Zdecydowana większość deputowanych była
formalnie bezpartyjna, a faktycznie należała do nieformalnej „partii władzy”
prezydenta.
Porównując zmiany systemowe na Ukrainie i Białorusi możemy konstatować, że zwijanie reform demokratycznych w Mińsku nastąpiło zdecydowanie szybciej niż w Kijowie, mając głęboki i stały charakter. Już na początku XXI wieku Białoruś śmiało można było zaliczyć do państw „twardego”
autorytaryzmu. Natomiast na Ukrainie po okresach intensywnego rozwoju
demokratycznego następowały lata cofania się demokracji. Jednak odwrót nie
był tak głęboki, jak miało to miejsce na Białorusi. Na przeszkodzie pełzaniu
Ukrainy w kierunku autorytaryzmu zawsze stawała rywalizacja między grupami interesu oraz protesty społeczne (2000–2001, 2004).

3. System naczelnych organów władzy państwowej
Reforma systemu radzieckiego polegała na zastąpieniu zasady jedności władzy państwowej zasadą trójpodziału władzy. Na początkowym etapie
okresu liberalizacji planowano jedynie wzmocnić pozycję rad jako naczelnych organów władzy państwowej. W moskiewskim centrum oraz republikach decydenci szybko doszli do wniosku, że w okresie przemian politycznych i ekonomicznych potrzebna jest silna egzekutywa. Nowelizacja ustrojów
konstytucyjnych republik odbywała się równolegle z liberalizacją systemu
politycznego ZSRR. Ukraina jeszcze przed rozpadem państwa związkowego
rozpoczęła prace nad projektem nowej konstytucji i uchwaliła Ustawę o powołaniu instytucji prezydenta (5 VII 1991). Białoruś była jedną z nielicznych
republik, które w tym czasie preferowały rozwiązania typu parlamentarnego.
W okresie poszukiwań ustrojowych Ukraina wypróbowała rozwiązania właściwe dla systemów parlamentarnego, półprezydenckiego i prezy25

SI Centralnej Komisji Wyborczej Republiki Białoruś, http://www.rec.gov.by, „Выборы депутатов
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва”, inf.
z 12 VII 2012.
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denckiego. Ostatecznie decydując się na model półprezydencki. Uchwalona
w 1996 roku konstytucja wprowadzała system prezydencko-parlamentarny.
Korekta ustawy zasadniczej w 2004 roku zmieniła system na parlamentarno-prezydencki, który przetrwał ponad cztery lata, czyli od 2006 do 2010 roku26.
Zmiana na stanowisku prezydenta w 2010 roku zaowocowała powrotem do
wykładni konstytucji z 1996 roku. Przez ponad dwie dekady transformacji
demokratycznej na Ukrainie ciągle trwają dyskusje polityków i ekspertów
na temat reformy konstytucyjnej. Częste zmiany nie odzwierciedlają procesu
doskonalenia ustawy zasadniczej, a jedynie rywalizację grup interesu.
Uchwalona w marcu 1994 roku nowa Konstytucja Białorusi wprowadzała rozwiązania systemu półprezydenckiego, natomiast nowelizacja tejże
ustawy w wydaniu Alaksandra Łukaszenki w 1996 roku de facto zmieniła
ustrój na prezydencki. Formalnie nadal mieliśmy do czynienia z rozwiązaniami systemem mieszanego, ale duży zakres kompetencji przyznanych głowie
państwa pozwalał politologom na stosowanie określenia system prezydencki
wschodni.
Parlamenty niepodległej Białorusi i Ukrainy były faktycznie kontynuacją rad najwyższych. Organy przedstawicielskie republik związkowych nie
były klasycznymi parlamentami, dlatego w okresie zmian systemowych stanowienie niezależnej i profesjonalnej legislatywy miało istotne znaczenie dla
budowy państwa demokratycznego. Rada Najwyższa (RN) Ukrainy zachowała nazwę i 450-osobowy skład także w okresie niepodległości. Jednoizbowy
parlament uznano za jedyny organ władzy ustawodawczej, wyłaniany w wyborach demokratycznych, powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich.
Kadencja RN wynosiła 4 lata, a od 2006 roku parlament wyłaniano na 5 lat.
Pomimo wycofania się z reformy konstytucyjnej, deputowani postanowili pozostać przy 5-letniej kadencji parlamentu oraz zamienić marcowy termin elekcji na październikowy. Ukraina przetestowała różne systemy wyborcze. Na
początku zmian stosowano system większościowy (1994), mieszany (1998,
2002) i proporcjonalny (2006, 2007). Wybory parlamentarne w październiku
2012 roku zostały przeprowadzone ponownie według systemu mieszanego,
w którym 225 deputowanych było wybranych w systemie proporcjonalnym
26

Nowelizacja Konstytucji z 2004 roku zmieniła między innymi procedurę powoływania premiera i rządu, przekazując więcej kompetencji w tym zakresie parlamentowi i wyłonionej w ciągu 1 miesiąca
(po zaprzysiężeniu parlamentu nowej kadencji) większości koalicyjnej, która decydowała o wyborze
premiera i ministrów. Wniosek o powołanie poszczególnych ministrów składał premier, poza resortami
spraw zagranicznych i obrony, w odniesieniu do których prerogatywy zachował prezydent. Szerzej zob.
W. Baluk, Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy…, s. 131–146.
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(obywatel głosuje na zamknięte listy partyjne), a 225 deputowanych zostało
wyłonionych w jednomandatowych okręgach wyborczych. Powrotu do poprzedniego systemu dokonała rządząca Partia Regionów, która ze względu
na malejące poparcie obawiała się utraty władzy.
Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Ukrainy od 18 roku
życia, a bierne od 21 roku życia. Deputowany jest zawodowym parlamentarzystą, którego obejmuje zakaz łączenia stanowisk, w tym ministerialnych.
W trakcie pełnienia obowiązków, deputowanego chroni immunitet poselski.
Na posiedzeniu Rady Najwyższej deputowany ludowy głosuje osobiście.
Przepis ten był niejednokrotnie łamany przez deputowanych różnych opcji
politycznych, którzy głosowali przy pomocy kart swoich kolegów. Takie zachowanie podważało legalność wielu podejmowanych decyzji, ale jeszcze
nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności.
Do podstawowych kompetencji Rady Najwyższej należy uchwalanie
ustaw, w tym zasadniczej. Decyzje w sprawie ustaw są podejmowane większością głosów składu konstytucyjnego (226), natomiast zmiany konstytucji
może dokonać większość 2/3 deputowanych. Radzie Najwyższej Ukrainy
przysługuje także szereg kompetencji kreacyjnych, które przeważnie dzieli
z innymi organami władzy państwowej. Parlament wyrażał zgodę na powołanie przez prezydenta premiera i prokuratora generalnego (wymagana
większość 226). Wyrażenie prokuratorowi wotum nieufności pociągało za
sobą jego dymisję, zaś wotum nieufności dla rządu nie miało obligatoryjnego
charakteru, a dymisja zależała od woli politycznej prezydenta. Rada Najwyższa wyrażała zgodę na powołanie i odwołanie przez głowę państwa prezesa
Narodowego Banku Ukrainy (NBU), przewodniczącego Komitetu Antymonopolowego, Funduszu Własności Państwowej i Państwowego Komitetu ds.
Telewizji i Radiofonii (PKTR) oraz członków Centralnej Komisji Wyborczej.
Parlament wybierał również połowę składu Rady NBU i Narodowej Rady
ds. Telewizji i Radiofonii, 1/3 sędziów Sądu Konstytucyjnego i powoływał
sędziów na stałe27.
Rada Najwyższa posiadała także funkcje organu kontrolującego, ponieważ nie tylko uchwalała budżet, ale i monitorowała jego wykonanie przy
pomocy powoływanej przez siebie Izby Obrachunkowej. W systemie politycznym Ukrainy odrzucenie przez parlament ustawy budżetowej nie pociągało dymisji rządu. Za kolejną instytucję kontroli parlamentarnej można uznać
27

Konstytucja Ukrainy, Warszawa 1999, s. 52 i n.
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Urząd Pełnomocnika RN ds. Praw Człowieka, monitorującego przestrzeganie
praw i wolności obywateli. Instytucja rzecznika praw człowieka została nadmiernie upolityczniona po „rewolucji pomarańczowej”, kiedy pełnomocnik
wystartowała w wyborach parlamentarnych z nominacji Partii Regionów.
W sprawach stanowiących interes społeczny Rada Najwyższa miała prawo
powołać tymczasową komisję śledczą. Rada Najwyższa posiadała szereg innych prerogatyw: 1) określała zasady polityki wewnętrznej i zagranicznej;
2) składała z urzędu prezydenta; 3) zatwierdzała programy działań rządu;
4) zatwierdzała ogólną strukturę, liczebność i określała funkcje służb mundurowych; 5) aprobowała decyzje o udzieleniu pomocy wojskowej; 6) zatwierdzała decyzje prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego;
7) ratyfikowała i wypowiadała umowy międzynarodowe.
Konstytucja Białorusi z 1994 roku wprowadziła jednoizbowy parlament (Radę Najwyższą), do którego wybierano 260 deputowanych na 5-letnią
kadencję28. Znowelizowana w 1996 roku z inicjatywy Alaksandra Łukaszenki
ustawa zasadnicza władzę ustawodawczą przekazała dwuizbowemu Zgromadzeniu Narodowemu, które nazwano organem przedstawicielskim i ustawodawczym. Należy podkreślić, że w dokumencie nie ma przepisu o jedynym
bądź najwyższym organie ustawodawczym. Przywiązany do radzieckich
tradycji A. Łukaszenko w tym przypadku odstąpił od spuścizny sytemu rad,
ponieważ wprowadzenie izby wyższej (Senatu) w zaproponowanym kształcie
oraz wydawanie dekretów z mocą ustawy dawało prezydentowi możliwość
kontrolowania wszystkich segmentów władzy.
Do Izby Reprezentantów wybierano na 4-letnią kadencję 110 deputowanych w wyborach powszechnych, równych, wolnych, tajnych i bezpośrednich. Bierne prawo wyborcze do izby niższej przysługuje obywatelom
Białorusi od 21 roku życia, a do izby wyższej od 30 roku życia. Powoływaną
również na okres 4 lat Radę Republiki (izbę wyższą) uznano za organ terytorialnego przedstawicielstwa. Jednak sposób wyłaniania deputowanych do
Rady Republiki wskazywał na podporządkowanie izby prezydentowi. Do
składającej się z 64 deputowanych Rady Republiki wyłaniano po 8 przedstawicieli w 6 obwodach oraz Mińsku w wyborach pośrednich, a kolejnych 8
deputowanych mianował prezydent29.

28
29

Конституция Республики Беларусь принята 15 марта 1994 года, Минск 1994, s. 14.
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями), Минск 1997, s. 71
i n.
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Deputowani byli zawodowymi parlamentarzystami, którym przysługiwał immunitet poselski i wiązał ich zakaz łączenia stanowisk (wyjątek
piastowanie stanowisk ministerialnych). Wyborcom przysługiwało prawo
pozbawienia deputowanego mandatu w przypadku złamania przez niego
konstytucji, ustaw i aktów normatywnych prezydenta oraz popełnienia czynu
dyskredytującego deputowanego. Procedurę uruchamiała inicjatywna grupa,
która uzyskała 20 proc. poparcia mieszkańców danego okręgu wyborczego.
Deputowany tracił mandat, kiedy za jego odwołaniem się opowiedziało 50
proc. biorących udział w glosowaniu, przy co najmniej 50-procentowej frekwencji. W wyborach do Izby Reprezentantów konsekwentnie stosowano
system większościowy, w którym zwycięzca musiał uzyskać w jednomandatowym okręgu wyborczym ponad 50 proc. głosów30.
Kompetencje Izby Reprezentantów dotyczyły przeważnie sfery ustawodawczej, które dzieliła nie tylko z Radą Republiki, ale również z głową
państwa. Na wniosek prezydenta lub 150 tys. obywateli rozpatrywała projekty zmian lub wykładni norm konstytucyjnych. Rozpatrywała projekty
ustaw, w tym określających kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej,
doktryny wojennej, politykę narodowościową, społeczną i gospodarczą. Izba
niższa zajmowała się między innymi ratyfikacją umów międzynarodowych,
zatwierdzeniem budżetu i przyjęciem sprawozdania z jego wykonania, a także
szeregiem konkretnych spraw wymienionych w ustawie zasadniczej. Z ważnych kompetencji kreacyjnych Izbie Reprezentantów przysługiwało prawo do
zatwierdzenia bądź odrzucenia kandydatury premiera oraz programu działań
rządu. Jednak skorzystanie z tych uprawnień utrudniał przepis pozwalający
prezydentowi rozwiązać izbę niższą w przypadku dwukrotnego odrzucenia
kandydatury nowego szefa rządu. Natomiast dwukrotne odrzucenie programu
działań rządu traktowano jako wyrażenie gabinetowi wotum nieufności, co
dawało prezydentowi prawo do rozwiązania Izby Reprezentantów. W ten sposób wprowadzono istotne ograniczenia w zakresie korzystania przez Izbę Reprezentantów z przysługujących jej kompetencji kontrolnych i kreacyjnych.
Ponadto obydwie izby mogły być rozwiązane przez prezydenta w przypadku
drastycznego i systematycznego łamania prawa (wymagana opinia Sądu Konstytucyjnego). Prezydent nie mógł rozwiązać izb parlamentu w ciągu roku od
ich pierwszego posiedzenia oraz w okresie stanu wyjątkowego i wojennego.
30

W. Baluk, Rywalizacja wyborcza w państwach Europy Wschodniej, [w:] Na gruzach imperium: W stronę
nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,
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Przyjęte w Izbie Reprezentantów projekty zmian oraz wykładnia konstytucji, a także uchwalone projekty ustaw musiały być zatwierdzone przez
Radę Republiki, aby stać się prawem. Decyzje obydwie izby podejmowały
większością głosów składu konstytucyjnego. Izba wyższa miała 20 dni na
podjęcie decyzji, a jej brak w wyznaczonym terminie oznaczał akceptację.
W przypadku rozbieżności między izbami przewidywano powołanie komisji
pojednawczej. Jeżeli izby nie potrafiły w komisji wypracować wspólnego
stanowiska, to na wniosek prezydenta Izba Reprezentantów większością 2/3
głosów podejmowała decyzję ostateczną. Weto prezydenta obydwie izby
Zgromadzenia Narodowego odrzucały większością 2/3 głosów.
Radzie Republiki przysługiwał szeroki zakres kompetencji kreacyjnych. Izba wyraża zgodę na powołanie przez prezydenta prezesa Sądu Konstytucyjnego, prezesa i sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Gospodarczego, przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej, Prokuratora
Generalnego, prezesa i członków zarządu Banku Narodowego. Rada Republiki samodzielnie wybierała 6 sędziów SK i 6 członków CKW, wyrażała zgodę na wprowadzenie przez prezydenta stanu wojennego i wyjątkowego oraz
ogłoszenie częściowej bądź pełnej mobilizacji. Rada Republiki na podstawie
wysuniętych przez Izbę Reprezentantów oskarżeń większością 2/3 głosów
podejmowała decyzję o usunięciu z urzędu głowy państwa.
Decydując się na zastosowanie rozwiązań systemu półprezydenckiego
zarówno Ukraina, jak i Białoruś wprowadziły dualistyczny model egzekutywy, dzieląc kompetencje wykonawcze między głowę państwa a rząd. Jednak
egzekutywa w obydwu państwach została zdominowana przez instytucję prezydenta. Na Ukrainie siłę prezydenckiego urzędu równoważono stosunkowo
silną pozycją parlamentu. Natomiast na Białorusi głowa państwa wiedzie
prym nie tylko w egzekutywie, ale de facto wywiera znaczący wpływ na inne
naczelne organa władzy państwowej. Ukraiński prezydent, w odróżnieniu od
białoruskiego, nie ma tylu możliwości rozwiązania parlamentu, co wzmacnia
pozycję ukraińskiej legislatywy.
Prezydent Ukrainy jest głową państwa, a Gabinet Ministrów uznano
za najwyższy organ w systemie władzy wykonawczej. Prezydenta obierano
na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych. Bierne prawo wyborcze
przysługuje obywatelom od 35 roku życia, a jedna i ta sama osoba nie może
piastować urzędu dłużej jak przez dwie kolejne kadencje. Głowa państwa za
zgodą RN powoływała premiera, a do odwołania szefa rządu takiej zgody nie
potrzebowała. W podobnym trybie powoływano i odwoływano prokuratora
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generalnego. Na wniosek premiera, prezydent powoływał ministrów i kierowników lokalnej administracji państwowej31. Na wniosek szefa rządu prezydent tworzył, reorganizował i likwidował ministerstwa i centralne instytucje
egzekutywy, co pozwoliło mu zachować zwierzchnictwo nad egzekutywą.
Za przyzwoleniem parlamentu powoływał i odwoływał zwierzchników Komitetu Antymonopolowego, Funduszu Majątku Państwowego, Państwowego
Komitetu ds. Telewizji i Radiofonii. Samodzielnie powoływał połowę składu
Rady Narodowego Banku Ukrainy, Narodowej Rady ds. Telewizji i Radiofonii, 1/3 składu Sądu Konstytucyjnego oraz tworzył sądy w trybie ustalonym
w ustawie32. Funkcje ustawodawcze były ograniczone głównie do możliwości
nakładania weta na uchwalone przez parlament ustawy. W ciągu trzech lat
po uchwaleniu konstytucji prezydentowi przysługiwało prawo wydawania
dekretów z mocą ustawy w sprawach gospodarczych, niemających regulacji
ustawowych, z jednoczesnym skierowaniem do parlamentu projektu odpowiedniej ustawy33.
Prezydent powoływał organy pomocnicze i służby konsultacyjne (Administrację Prezydenta) oraz Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.
Odgrywały one znaczącą rolę w sprawowaniu władzy, ponieważ pozwalały
prezydentowi równoważyć wpływy Gabinetu Ministrów. Wymienione instytucje państwowe tworzyły tzw. trójkąt władzy prezydenckiej na Ukrainie.
Prezydentowi przysługiwało szereg innych kompetencji jako głównodowodzącemu siłami zbrojnymi, kierującemu sprawami bezpieczeństwa
i obrony. Powoływał i odwoływał wyższe dowództwo sił zbrojnych i formacji paramilitarnych, składał w RN wniosek o ogłoszeniu stanu wojny i decydował o użyciu sił zbrojnych. W przypadkach koniecznych podejmował
decyzje o ogłoszeniu stanu wyjątkowego (ta decyzja wymagała zatwierdzenia
RN) i klęski żywiołowej. Do prezydenta należy także przyznawanie nagród
państwowych, ułaskawienie, przyznanie azylu oraz inne szczegółowe przewidziane konstytucją uprawnienia. Głowa państwa nie może delegować swoich
kompetencji.
Gabinet Ministrów uznano za najwyższy organ władzy wykonawczej,
a do systemu egzekutywy weszły także administracje państwowe na szczeblu
obwodowym, w tym w miastach o statusie specjalnym (Kijów i Sewastopol)

31
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Konstytucja Ukrainy…, s. 63 i n.
Ibidem.
A. Білоус, Політико-правові системи: Світ і Україна, Київ 2000, s. 109.
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oraz powiatowym34. Gabinet Ministrów składał swe pełnomocnictwa nowo
wybranemu prezydentowi i był zobowiązany podać się do dymisji w razie
wyrażenia mu przez Radę Najwyższą wotum nieufności. Gabinet Ministrów
odpowiada przed prezydentem i podlega kontroli ze strony Rady Najwyższej.
System centralnych organów egzekutywy składał się z ministerstw,
komitetów państwowych oraz centralnych organów o statusie specjalnym.
Najwyższym organem w tej hierarchii jest Gabinet Ministrów. W jego skład,
w roku 2012, wchodzili premier, pierwszy wicepremier, trzech wicepremierów i szesnastu ministrów, czyli tyle ile było resortów35. Do centralnych organów o statusie specjalnym zaliczano między innymi służby: celne, graniczne,
fiskalne, bezpieczeństwa, a także komitet antymonopolowy i fundusz majątku
państwowego. Spośród komitetów państwowych wyróżniamy samodzielne
placówki i funkcjonujące w poszczególnych ministerstwach36. Ustawa o Gabinecie Ministrów została uchwalona dopiero w maju 2008 roku. Wycofanie
się z reformy konstytucyjnej zdezaktualizowało wielokrotnie nowelizowany
dokument, dlatego w październiku 2010 roku Wiktor Janukowycz podpisał
nową Ustawę o Gabinecie Ministrów37.
Gabinet Ministrów zapewnia polityczną i ekonomiczną suwerenność
państwa poprzez realizację polityki wewnętrznej i zagranicznej. Podejmuje
działania w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i wolności obywateli, porządku publicznego i walki z przestępczością, zdolności obronnych
i bezpieczeństwa narodowego. Rząd podejmuje także działania, aby realizować ogólnonarodowe programy rozwoju gospodarczego; prowadzi politykę
finansową, inwestycyjną, fiskalną, społeczną, oświatową, kulturalną i inne
sektorowe. Ważnym zadaniem rządu było opracowanie i realizacja budżetu
państwa.
W porównaniu do prezydenta Białorusi, prezydent Ukrainy ma
zdecydowanie mocniejszą pozycję, co rozstrzygnęły już pierwsze artykuły
34
35
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Konstytucja Ukrainy…, s. 63 i n.
Ministerstwa: spraw wewnętrznych; zagranicznych; obrony; sprawiedliwości; gospodarki; finansów;
rolnictwa; paliwa i energetyki; infrastruktury, zasobów surowcowych i ekologii; sytuacji kryzysowych;
polityki socjalnej; zdrowia; edukacji, nauki i sportu; kultury; rozwoju regionalnego. Zob. SI Gabinetu
Ministrów Ukrainy, http://www.kmu.gov.ua, „Міністерства”, inf. z 10 VIII 2012.
Działalność rządu powinna była regulować także uchwalona przez parlament Ustawa o Gabinecie
Ministrów Ukrainy, niejednokrotnie wetowana przez głowę państwa. W tej sprawie prezydent wydał
15 XII 1999 roku Rozporządzenie o systemie centralnych organów władzy wykonawczej, Rozporządzenie o zmianach w strukturze centralnych organów władzy wykonawczej oraz Rozporządzenie o składzie
Gabinetu Ministrów Ukrainy.
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odpowiednich rozdziałów konstytucji. W ukraińskiej ustawie zasadniczej
w czterech wierszach stwierdzano, że: „Prezydent Ukrainy jest głową państwa
i występuje w jego imieniu. Prezydent Ukrainy jest gwarantem suwerenności państwa, integralności terytorialnej Ukrainy, przestrzegania Konstytucji
Ukrainy oraz praw i wolności człowieka i obywatela” (art. 102). Natomiast
w białoruskiej konstytucji o prezydencie stanowi aż szesnaście wierszy:
„Prezydent Republiki Białoruś jest głową państwa, gwarantem Konstytucji
Republiki Białoruś, praw i wolności człowieka i obywatela. Prezydent uosabia jedność narodu, gwarantuje realizację podstawowych kierunków polityki
wewnętrznej i zagranicznej, reprezentuje Republikę Białoruś w relacjach z innymi państwami i w organizacjach międzynarodowych. Prezydent podejmuje
środki w celu obrony suwerenności Republiki Białoruś, jej bezpieczeństwa
narodowego i integralności terytorialnej, zapewnia stabilizację polityczną
i ekonomiczną, ciągłość władzy i współdziałanie organów władzy państwowej, występuje w roli pośrednika między organami władzy państwowej. Prezydentowi przysługuje immunitet, jego godność chroni ustawodawstwo” (art.
79)38.
Przywołany artykuł białoruskiej konstytucji stanowił jedynie wstęp
do rozbudowanych kompetencji głowy państwa, w którym zastrzeżenie budzą przepisy o gwarantowaniu realizacji podstawowych kierunków nie tylko w polityce zagranicznej, ale także wewnętrznej oraz o byciu gwarantem
stabilizacji politycznej i ekonomicznej oraz współdziałania organów władzy
państwowej. Ogólność tych sformułowań pozwala prezydentowi na faktyczną
ingerencję we wszystkie sprawy wagi państwowej.
Prezydentowi przysługuje szereg uprawnień natury ustawodawczej,
posiada prawo inicjatywy ustawodawczej i podpisuje bądź wetuje ustawy
uchwalone przez Zgromadzenie Narodowe. Głowie państwa przysługuje
także prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy z własnej inicjatywy
bądź na podstawie delegacji, która określa termin przekazanych kompetencji
i regulowane kwestie. W przypadku wyższej konieczności, głowa państwa
z własnej inicjatywy bądź na wniosek gabinetu (wymagana kontrasygnata
premiera) może wydawać tymczasowe dekrety z mocą ustawy. Takie dekrety podlegają co prawda zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Narodowe, ale
zastosowana formuła „zatwierdzenia”, poprzez ich odrzucenie większością
2/3 głosów deputowanych każdej izby, faktycznie chroni prezydencki akt
38
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normatywny. W tym kontekście interesująco brzmią przepisy art. 137: „[…]
w przypadku niezgodności ustawy, dekretu i rozporządzenia z Konstytucją,
nadrzędność ma Konstytucja. W przypadku rozbieżności między dekretem
lub rozporządzeniem a ustawą, ustawa ma pierwszeństwo tylko w przypadku
kiedy dekret lub rozporządzenie wydano na podstawie delegacji ustawowej”.
Prezydent ogłasza referendum ogólnopaństwowe i wybory organów przedstawicielskich wszystkich szczebli. Ponadto miał prawo do unieważnienia aktów
normatywnych rządu oraz anulowania jego decyzji.
Ważną częścią prerogatyw głowy państwa były kompetencje kreacyjne. Prezydent za zgodą Izby Reprezentantów powoływał premiera, zaś
do jego odwołania takiej zgody nie potrzebował. Jest interesujące, że samodzielnie ustalał strukturę rządu, powoływał i odwoływał wicepremierów,
ministrów i innych członków rządu, dymisjonował rząd i ministrów (podczas
gdy w ukraińskiej ustawie zasadniczej prezydent czynił to na wniosek premiera). Głowa państwa samodzielnie powoływała sędziów, po 6 członków CKW
i SK, a za zgodą Rady Republiki przewodniczących SK, SN, Naczelnego Sądu
Gospodarczego (spośród sędziów tych sądów), CKW, prokuratora generalnego, przewodniczącego i członków zarządu Banku Narodowego. Niezawisłość
władzy sądowniczej podkopuje przepis pozwalający głowie państwa zwolnić
przewodniczących i sędziów wymienionych sądów jedynie z powiadomieniem Rady Republiki. Prezydent powoływał i odwoływał przewodniczącego
Komitetu Kontroli Państwowej, powoływał i obsadzał Radę Bezpieczeństwa
Państwowego, w tym jej sekretarza.
Ponadto prezydent występował jako głównodowodzący sił zbrojnych, powołując i odwołując wyższe dowództwo armii. Podejmował decyzje
w sprawie stanu wyjątkowego i wojennego, występując następnie do Rady
Republiki z wnioskiem o ich zatwierdzenie. Głowa państwa posiadała konstytucyjne prawo do odłożenia w czasie (na okres do 3 miesięcy) strajku, co
dawało prezydentowi możliwość manipulowania czasem, w którym mogły się
odbywać akcje protestacyjne. W przypadku zamieszek prezydent miał prawo
wprowadzenia stanu wyjątkowego. Jak pokazała praktyka polityczna te mechanizmy były skutecznie stosowane w walce z opozycją.
Prezydentowi przysługiwały także inne uprawnienia: 1) przyznawanie
obywatelstwa, 2) stosowanie prawa łaski, 3) podpisywanie umów międzynarodowych, 4) mianowanie korpusu dyplomatycznego, 5) ustanawianie święta
państwowego i dni świątecznych, 6) przyznawanie odznaczeń państwowych.
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Nieścisłości przepisów konstytucyjnych pojawiają się także w części
ustawy zasadniczej, odnoszącej się do Rady Ministrów Republiki Białoruś.
W art. 106 czytamy, że „Władzę wykonawczą w republice Białoruś sprawuje
Rząd – Rada Ministrów Republiki Białoruś – centralny organ zarządzający
państwem”. Po pierwsze, wyraz „centralny” może oznaczać centralny szczebel (ogólnokrajowy) w zarządzaniu państwem lub główny organ zarządzający państwem. Po drugie, można dopatrywać się różnicy między wyrazami
„zarządzający” a „wykonawczy”39. Precyzyjniej czyni to ukraińska ustawa
zasadnicza, która stanowi o „Gabinecie Ministrów jako naczelnym organie
władzy wykonawczej”.
Premiera i ministrów powołuje prezydent, który może także przewodniczyć posiedzeniom Rady Ministrów. Wyrażenie zgody na powołanie premiera przez Izbę Reprezentantów stało się jedynie formalnością, ze względu
na możliwość rozwiązania izby przez prezydenta. Rada Ministrów składa
się z premiera, wicepremierów i ministrów. W skład rządu mogą wchodzić
kierownicy innych organów administracji centralnej. Rada Ministrów składa
pełnomocnictwa nowo wybranemu prezydentowi, ponieważ ze swojej działalności rozlicza się (składa sprawozdanie) przed prezydentem i odpowiada
przed parlamentem.
Pracami rządu kieruje premier, ponosząc personalną odpowiedzialność
z tego tytułu. Premiera zobligowano do przedstawienia w ciągu 2 miesięcy od
dnia powołania na stanowisko programu działań rządu. Ponowne odrzucenie
programu oznacza wyrażenie rządowi wotum nieufności. Jak zaznaczaliśmy
prezydent z własnej inicjatywy może zdymisjonować cały rząd bądź dowolnego ministra.
Premier może się zwrócić do Izby Reprezentantów z wnioskiem o wyrażenie rządowi wotum zaufania. Jeżeli głosowanie wypadnie niepomyślnie
dla Gabinetu Ministrów, to prezydent może wybierać (jako arbiter rozstrzygający spory między naczelnymi organami władzy państwowej) między dymisją
rządu lub rozwiązaniem izby niższej i rozpisaniem nowych wyborów. Rada
Ministrów kieruje systemem podporządkowanych jej organów zarządzania
państwem i innych organów władzy wykonawczej. Na tej podstawie możemy
jedynie domniemywać, że ustawodawca utożsamił system zarządzania państwem z systemem władzy wykonawczej. Rząd opracowuje kierunki polityki
wewnętrznej i zagranicznej oraz działa na rzecz ich realizacji. Przygotowu39
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je budżet i sprawozdanie z jego wykonania, które przedkłada prezydentowi
w celu złożenia w parlamencie. Ponadto dla białoruskiej egzekutywy właściwe
są typowe kompetencje: 1) prowadzenie jednolitej polityki ekonomicznej, finansowej, walutowej, kredytowej, także społecznej, kulturalnej i oświatowej;
2) podejmowanie działań zapewniających ochronę praw i wolności obywatelskich; 3) zapewnianie ochrony interesów państwa, bezpieczeństwa narodowego i obronności, ochrony własności i porządku publicznego; 4) zapewnienia
wykonawania konstytucji, ustaw, dekretów i innych aktów normatywnych;
5) reprezentowanie państwa w kwestiach majątkowych.
Niezawisła władza sądownicza stanowi ważny segment demokratycznego państwa prawa, do którego nawiązują konstytucje Ukrainy i Białorusi. Zasada niezawisłości władzy sądowniczej pozostaje jedynie przepisem
konstytucyjnym niemającym pokrycia w praktyce politycznej i sądowniczej.
W tym przypadku możemy również jedynie różnicować poziomy jej uzależnienia. Na Ukrainie możemy mówić o częściowym uzależnieniu, natomiast
na Białorusi o całkowitym podporządkowaniu judykatywy pionowi władzy
prezydenckiej. Na Ukrainie sprawiedliwość wymierzają jedynie sądy, obejmujące swoją jurysdykcją wszystkie stosunki prawne w państwie. Sądy nie
mogą delegować swoich kompetencji innym organom lub urzędom. Wymiar
sprawiedliwości sprawują Sąd Konstytucyjny i sądy powszechne. Wyłącznym
organem sądownictwa konstytucyjnego jest Sąd Konstytucyjny, składający się
z 18 sędziów wybieranych na 10-letnią kadencję bez możliwości reelekcji.
Po 1/3 składu sędziowskiego wybierają prezydent, Rada Najwyższa i Zjazd
Sędziów. Sędzią SK może zostać obywatel ukraiński po ukończeniu 40 roku
życia, posiadający wyższe wykształcenie prawnicze i 10-letni staż pracy w zawodzie, mieszkający w kraju w ciągu ostatnich 20 lat i władający językiem
państwowym.
Zapisano w art. 147 konstytucji: „Sąd Konstytucyjny rozstrzyga
o zgodności ustaw i innych aktów z Konstytucją Ukrainy i ustala urzędową
wykładnię Konstytucji i ustaw”. Orzeczenia są wydawane na wniosek prezydenta, co najmniej 45 deputowanych, Sądu Najwyższego, Pełnomocnika RN
ds. Praw Człowieka i RN Autonomicznej Republiki Krym.
System sądów powszechnych tworzy się zgodnie z zasadami terytorialności i specjalizacji. W tym systemie sądownictwa najwyższym organem władzy jest Sąd Najwyższy. W systemie sądów wyspecjalizowanych
odpowiednie sądy naczelne: Naczelny Wyspecjalizowany Sąd ds. Cywilnych i Karnych, Naczelny Sąd Gospodarczy, Naczelny Sąd Administracyj-

141

SySTEM POLITyCZNy NIEPODLEGŁEJ UKRAINy I BIAŁORUSI

ny. W przypadku spraw cywilnych i karnych powołano sądy apelacyjne we
wszystkich obwodach, Kijowie i Sewastopolu (miasta o specjalnym statusie)
oraz Autonomicznej Republice Krym. Natomiast sądy apelacyjne do spraw
gospodarczych są w Kijowie, Sewastopolu, Doniecku, Dniepropietrowsku,
Charkowie, Odessie, Lwowie i Równym (podział na makroregiony). Podobny
podział zastosowano w przypadku sądów apelacyjny do spraw administracyjnych, z tą różnicą, że zamiast jednej instytucji w Równym powołano dwie
w Żytomierzu i Winnicy. Podział terenowy sądów gospodarczych i administracyjnych kończy się na szczeblu obwodów, natomiast w sprawach cywilnych i karnych wprowadzono także sądy na szczeblu miast i powiatów40.
Ważną rolę w systemie władzy sądowniczej spełnia Naczelna Rada
Sądownictwa, która składa wnioski o powołanie i odwołanie sędziów, orzeka o naruszeniu przez sędziów i prokuratorów zakazu łączenia stanowisk,
odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów. Najwyższa Rada
Sądownictwa składa się z 20 członków, po 3 członków delegują Rada Najwyższa, prezydent, Zjazd Sędziów, zjazd przedstawicieli szkół prawniczych,
a 2 członków deleguje Krajowa Konferencja Prokuratorów. W skład tego
organu z urzędu wchodzą przewodniczący SN, minister sprawiedliwości
i prokurator generalny.
Na Białorusi władzę sądowniczą sprawują formalnie niezawisłe sądy.
Tryb powoływania sędziów świadczy, że sędziowie są zależni od organów
powołujących, zaś szczególnie od urzędu prezydenta. Sądownictwo na Białorusi również się dzieli na konstytucyjne i powszechne. Sąd Konstytucyjny w 12-osobowym składzie orzeka na wniosek prezydenta, obydwu izb
parlamentu, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Gospodarczego i Rady
Ministrów w sprawach zgodności z konstytucją i normami prawa międzynarodowego (ratyfikowanymi przez Białoruś) ustaw, dekretów i rozporządzeń
prezydenta, postanowień rządu, aktów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu
Gospodarczego, prokuratura generalnego. Na wniosek prezydenta stwierdza
fakty systematycznego lub poważnego naruszenia konstytucji przez parlament, co daje podstawę do rozwiązania legislatywy.
Na czele systemu sądownictwa powszechnego stoi Sąd Najwyższy,
w którym funkcjonują prezydium, plenum oraz odrębne kolegia ds. cywilnych, karnych, wojskowych i patentowych. Terytorialny podział przedstawia się następująco: sądy obwodowe i miasta Mińsk, miejskie i powiato40
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2012.
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we. Sprawami wojskowych zajmuje się Białoruski Sąd Wojskowy, któremu
podporządkowane są okręgowe sądy garnizonowe. Sądownictwo w sprawach
gospodarczych dzieli się na Naczelny Sąd Gospodarczy oraz gospodarcze
sądy obwodowe i miasta Mińsk.
Kwestie szczegółowe w sprawach sądownictwa reguluje Ustawa
o Sądzie Konstytucyjnym Republiki Białoruś (1994) oraz Kodeks Republiki
Białoruś o systemie sądownictwa i statusie sędziów (2006). W dokumencie do
organu samorządu sędziowskiego zaliczono Zjazd Sędziów, który powołuje
organ wykonawczy – Republikańską Radę Sędziów. Natomiast na szczeblu
obwodowym tworzone są również odpowiednie struktury samorządu sędziowskiego, które reprezentują środowisko i pełnią funkcje organów opiniodawczych. Sędziów powołuje prezydent na wniosek ministerstwa sprawiedliwości
i przewodniczącego Sądu Najwyższego41.

4. Podsumowanie
Posiadając większe tradycje walki o własne państwo Ukraińcy szybciej rozpoczęli proces kształtowania narodu nowoczesnego aniżeli Białorusini.
Ukrainę i Białoruś łączą wspólne korzenie i tradycje polityczne, ale państwa
te mają także wiele istotnych różnic, które wpływają na proces budowania
niepodległych państw i kształtowania nowoczesnych narodów.
Obydwa państwa rozpoczęły proces zmian systemowych w okresie
liberalizacji systemu politycznego ZSRR, a kontynuowały po uzyskaniu niepodległości. Początkowo zmiany podążały w kierunku demokratycznym, ale
w II połowie lat dziewięćdziesiątych na Białorusi rozpoczął się odwrót od
demokracji i ukształtował się reżim „twardego” autorytaryzmu. Na Ukrainie
pomimo autorytarnych tendencji nie możemy powiedzieć, że ostatecznie
zaniechano rozwoju demokratycznego. W obydwu państwach mieliśmy do
czynienia z odgórnym typem transformacji, kiedy nomenklatura rozpoczynała
i kontynuowała proces zmian.
Poszukując odpowiednich rozwiązań konstytucyjnych Ukraina i Białoruś formalnie wprowadziły systemy półprezydenckie. Natomiast faktycznie
w systemie politycznym Ukrainy mamy do czynienia z dominacją prezydenta, a na Białorusi nawet z hegemonią głowy państwa. Implementacja zasady

41

SI Narodowego Prawniczego Portalu Internetowego – Republiki Białoruś, http://pravo.by, „Кодекс
Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 29 июня 2006 г.”, inf. z 20 VIII 2012.
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trójpodziału władzy bez zbudowania demokratycznego państwa prawa będzie
niezwykle trudnym zadaniem.
*****
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UkraińSka i BiałorUSka idea pańStWoWa
– próBy UrZecZyWiStnienia

1. ukraina
Chociaż do 1914 roku Ukraina i Ukraińcy istnieli w planach państw
europejskich (w szczególności Austro–Węgier i Niemiec), a także Rosji (plany odnośnie Galicji), to jednak zostały one odkryte w kontekście globalnej
polityki dopiero w trakcie I wojny światowej. Przed jej wybuchem ziemie
ukraińskie już od ponad stu lat były podzielone pomiędzy dwa imperia –
Habsburgów i Romanowów. Ukraiński ruch nacjonalistyczny w każdym
z tych państw, formułując swoje hasła polityczne i zadania na przyszłość,
próbował jednocześnie wznieść się ponad swoje wewnętrzne podziały i pokonać zewnętrzne niekorzystne uwarunkowania1.
W 1900 roku na dwóch przeciwległych krańcach Ukrainy patriotycznie nastrojona młodzież ukraińska ujawniła swoje dążenie do niezawisłości
Ukrainy jako narodowego ideału. W Charkowie Mykola Michnowski na tajnych zebraniach młodzieży ogłosił referat Niezawisła Ukraina, w którym po
raz pierwszy wyraził polityczne credo: „Jedna, jedyna, niepodzielna, wolna,
niezawisła Ukraina od Karpat aż do Kaukazu”. W tym samym roku we Lwowie zgromadzenie ukraińskich studentów przyjęło rezolucję: „Najwyższym
celem narodowo-politycznych dążeń całej młodzieży jest niezawisła Ukraina”. Trzeba wskazać, że to właśnie lwowskie zgromadzenie studentów po raz
pierwszy na ziemiach ukraińskich publicznie ogłosiło dążenie do utworzenia
niezawisłego, wolnego i zjednoczonego państwa ukraińskiego2.
1

2

С. Віднянський, Велика війна як прояв кризи європейської цивілізації: До 90-річчя початку Першої
світової війни, „Дзеркало тижня”, 2004, № 30, s. 5–7.
I. Monołatyj, Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914–1918, Warszawa 2011, s. 6.
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Początkiem ukraińskiego ruchu narodowo-wojskowego w XX wieku
stał się krajowy zlot, w 100-lecie urodzin Tarasa Szewczenki, który odbył się
28 VI 1914 roku we Lwowie. Zlot zbiegł się z zamachem na następcę tronu
Austro–Węgier Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię. W zlocie udział
wzięło 12 500 osób, reprezentujących 120 177 członków 2 166 strzeleckich,
siczowo-sokolich i płastowych organizacji działających w Galicji. Jeden
z uczestników, Mykola Ugrin-Bezgrisznyj pisał: „Entuzjazm [jest] wielki.
[...] Każdy zrozumiał, że oto rozpoczyna się nowa epoka w historii całej
Ukrainy. Od 1775 roku oto naród ukraiński szykuje się do decydującego boju
o wolność Ukrainy z orężem w dłoni”3.
W dniu 2 VIII 1914 roku główni ukraińscy politycy Galicji i Bukowiny
powołali międzypartyjną organizację – Główną Ukraińską Radę (GUR). W jej
programie przewidywano utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego na
terytorium Ukrainy, Naddnieprza i narodowo-terytorialną autonomię ukraińskich ziem Austro–Węgier. W celu formowania wojskowych oddziałów
ochotników ukraińskich, we Lwowie 4 VIII 1914 roku została utworzona
Główna Bojowa Uprawa (w późniejszym okresie – Ukraińska Bojowa Rada
Uprawa, UBU). Tegoż dnia we Lwowie został utworzony Związek Wyzwolenia Ukrainy (ZWU) – organizacja polityczna Ukraińców–emigrantów z Rosji
dla propagowania idei niezależności Ukrainy. Dlatego dnia 25 sierpnia ZWU
ogłosił odezwę An die offentliche Meinungs Europas (Do publicznej opinii
Europy), w której stwierdzono, że jedyną obroną dla Europy przed agresją
Rosji może być niepodległe państwo ukraińskie a jego utworzenie jest niezbędne dla ustalenia równowagi politycznej i pokojowego rozwoju Europy4.
Już 7 VIII 1914 roku ukraińscy politycy nawoływali: „Rozszerza się
pożar wojny, w którym pękną okowy, uciskające zniewolone narody. W tym
pożarze wykuwa się przyszłość Ukrainy. Ukraińska Bojowa Uprawa staje się
jednolitym dowództwem organizacji ukraińskich ochotników, która otrzymuje
nazwę Ukraińskich Strzelców Siczowych. Ukraiński Narodzie!.. Do broni!..
Z orężem w dłoni uderzymy na odwiecznego naszego wroga, na carat! Z bronią w ręku będziemy walczyć o nasze prawa, honor i przyszłość!”5.

3
4

5

Ibidem, s. 20.
Ю. Назарук, Діяльність Союзу Визволення України в Австро-Угорщині на початку Першої світової війни, [w:] Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszłość
i teraźniejszość, t. 1, red. I. Sibiniak, Toruń–Kijów 2002, s. 366.
I. Monołatyj, Ukraińscy Strzelcy Siczowi…, s. 21.
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W ciągu trzech tygodni do Ukraińskich Strzelców Siczowych napłynęło około 28 000 osób, reprezentujących wszystkie warstwy społeczne
i zawody. Ilościowy skład tej formacji ograniczono do 2 500 ludzi. Dopiero 3
IX 1914 roku w Stryju odbyła się uroczysta przysięga na wierność państwu,
pod którego sztandarami strzelcy mieli ruszyć do boju za wolność swojego
ojczystego kraju. Oprócz niej, strzelcy złożyli inną, o wiele bardziej ważną
przysięgę swojemu narodowi: „Ja …, Ukraiński Strzelec Siczowy, przysięgam
ukraińskim kniaziom, hetmanom, Zaporoskiej Siczy, mogiłom i całej Ukrainie, że wiernie będę służyć Ojczyźnie, będę bronić jej przed wrogami, będę
walczyć o honor oręża ukraińskiego do ostatniej kropli krwi. Tak mi, Panie
Boże i Archaniele Michale dopomóżcie. Amen”6. Tak więc za datę narodzin
Legionu USS jest uznawany dzień 3 IX 1914 roku. Od tego czasu z Legionem
USS była związana praca, ukierunkowana na obudzenie i umocnienie wśród
ludności ukraińskiej poczucia narodowej godności oraz idei zjednoczenia
ziem ukraińskich7.
Jednak w okresie I wojny światowej Ukraińcy zaniedbali promocję
swoich aspiracji narodowych wśród państw Ententy. Żyjący w granicach rosyjskiego imperium do jesieni 1917 roku rozważali zakres swobód narodowych, jakie miał im zapewnić związek z nową demokratyczną Rosją. Także
ukraińscy poddani Habsburgów nie wykazywali aktywności poza granicami
Austro–Węgier. Z lojalności wobec tronu czynili argument na rzecz wyodrębnienia Galicji Wschodniej w kraj koronny8.
Po rewolucji lutowej, kiedy upadł carat w Rosji, na Ukrainie Naddnieprzańskiej ukraiński ruch narodowy nabrał wówczas rozmachu. Już na
początku marca 1917 roku z inicjatywy Spółki Ukraińskich Postępowców
została założona ogólnoukraińska organizacja społeczna – Ukraińska Centralna Rada (UCR), która stała się jedynym przedstawicielskim organem parlamentarnego typu, wokół którego kumulowały się działania zjednoczeniowe
Ukraińców różnych przekonań politycznych. Na początku kwietnia 1917 roku
odbył się Ukraiński Narodowy Kongres, który uzupełnił Centralną Radę. Był
utworzony Wykonawczy Komitet Rady (z czasem – Mała Rada), który stał się
swoistym rządem na Ukrainie. Głównym politycznym celem Kongresu była
walka o osiągnięcie autonomii Ukrainy w składzie federalnej demokratycznej
6
7
8

Ibidem, s. 27.
G. Skrukwa, Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914–1921, Toruń 2008, s. 52.
І. Монолатій, Разом, але майже окремо: Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр., Івано-Франківськ 2010, s. 220–221.
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Rosji. Jednak postulaty niepodległości Ukrainy i utworzenia niezależnego
państwa były wysuwane tylko przez oddzielnych działaczy i grupy. Podkreślić trzeba, że większość ukraińskich partii politycznych i ich liderów, stała
na stanowisko autonomii Ukrainy9.
Proces odrodzenia narodowego objął również wojsko. Rozpoczął się
proces organizowania oddzielnych ukraińskich formacji, które oświadczały,
że wspierają władze UCR. Pierwszy ukraiński pułk im. Bohdana Chmielnickiego był sformowany na początku 1917 roku. Już w październiku tego roku
pod bronią znalazło się blisko 3 mln. żołnierzy-Ukraińców. Główne decyzje
pierwszego i drugiego ukraińskiego zjazdu wojskowego wzmocniły proces
tworzenia ukraińskich oddziałów wojskowych i stały się istotnym wsparciem
działalności politycznej Centralnej Rady.
W dniu 23 VI 1917 roku Centralna Rada wydała swój pierwszy Uniwersał, który faktycznie ogłaszał autonomię życia politycznego na Ukrainie
– „od tego dnia sami będziemy tworzyć swoje życie”10. Jednocześnie został
utworzony rząd – Sekretariat Generalny. Ten krok Centralnej Rady wywoływał niepokój i irytację Rządu Tymczasowego i większości rosyjskich partii
politycznych. Po rozmowach z delegacją rządową i szalonej kampanii „presji”
Centralna Rada faktycznie odwołała swoje zamiary bezzwłocznego wprowadzenia autonomii, o czym zawiadomiła w swoim drugim Uniwersale w dniu
16 VII 1917 roku11. Zatem Rząd Tymczasowy uznał jurysdykcję Sekretariatu
Generalnego tylko w granicach guberni kijowskiej, wołyńskiej, podolskiej,
czernihowskiej i połtawskiej12. To był początek rozczarowywania mas ludowych działalnością Centralnej Rady. Najuboższe warstwy społeczeństwa
z niecierpliwością czekały na zdecydowane kroki w sprawie autonomii Ukrainy (państwa ukraińskiego). Tymczasem przeważająca większość rosyjskich
polityków była przeciwko ukraińskim tendencjom separatystycznym, upatrując w nich zagrożenie dla terytorialnej całości Rosji. Jednocześnie bolszewicy
w teorii podtrzymywali demokratyczne pragnienia UCR, to jednak w prak9

10

11

12

C. Шаповалов, Державотворча діяльність Центральної Ради зі встановлення цивільного і військового апарату після повалення самодержавства (березень–грудень 1917 р.), [w:] Держава
і армія (Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка»), ред. Л. Дещинський,
Львів 2009, № 652, s. 175–176.
Strona internetowa [dalej: SI] Rady Najwyższej Ukrainy, http://zakon3.rada.gov.ua, „(І) Універсал Української Центральної Ради до українського народу й поза Україною сущого”, s. 1, inf. z 28 VI 2012.
SI Rady Najwyższej Ukrainy, http://zakon3.rada.gov.ua, „(ІI) Універсал Української Центральної
Ради”, s. 1, inf. z 28 VI 2012.
М. Дністрянський, Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики,
Львів 2006, s. 150–151.
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tyce rozpatrywano ruch ukraiński tylko jako jeden z czynników, który należy wykorzystać w walce przeciwko rządowi. Rosnąca anarchia i osłabienie
władzy Rządu Tymczasowego powodowało, że bolszewicy zdobywali coraz
większe rzesze zwolenników. Demagogia stosowana przez nich utwierdzała
ich sympatyków w poglądzie, iż tylko oni są w stanie doprowadzić do szybkiego zakończenia wojny oraz bezzwłocznego pokoju. Głoszono także hasło
przekazania ziemi chłopom, zakładów i fabryk pracownikom a politycznej
władzy – radom deputowanych.
Jednak Centralna Rada nie dopuściła do przejścia władzy przez frakcję bolszewików i ogłosiła się najwyższą władzą na Ukrainie. W dniu 20 XI
1917 roku ogłosiła swój trzeci Uniwersał, w którym proklamowała utworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) – organizmu odrębnego od Rosji
zasadniczej, chociaż pozostającego częścią państwa rosyjskiego na zasadzie
federacji. W dokumencie ogłoszono przekazanie całej ziemi chłopom, ustanowiono ośmiogodzinny dzień pracy, zniesiono karę śmierci i ogłoszono
amnestię dla skazanych za przestępstwa polityczne. Zapowiedziano również
wprowadzenie kontroli państwowej nad przemysłem (jednak bez jego nacjonalizacji), reformę sądownictwa i rozszerzenie kompetencji samorządu
terytorialnego. Zadeklarowano też poszanowanie wolności słowa, druku,
wyznania, zebrań, stowarzyszeń, strajków, nietykalności osobistej, nienaruszalności mieszkania oraz prawo do posługiwania się językami miejscowymi
w kontaktach z władzami wszystkich szczebli. Obiecano również wprowadzenie autonomii osobistej dla członków mniejszości narodowych, z których
wymieniono trzy: wielkoruską (rosyjską), żydowską i polską13.
Zarazem przywódcy Centralnej Rady nie odważyli się na ogłoszenie
samodzielności Ukrainy. Takie zachowanie było wynikiem dominacji w świadomości politycznej większości polityków ukraińskich federalistyczno-autonomistycznych koncepcji, ale też braku konsekwentnego państwowego światopoglądu14. W szczególności wyniki wyborów do Zebrania Założycielskiego
w listopadzie 1917 roku przekonująco świadczyły o przewadze ukraińskich
politycznych partii, które otrzymały najwięcej, bo 70 proc. oddanych głosów, podczas gdy bolszewicy tylko 10 proc. Jednak organizacje bolszewickie
na Ukrainie wzmacniały swoją pozycję polityczną. Sprzyjał temu trendowi
13

14

SI Rady Najwyższej Ukrainy, http://zakon3.rada.gov.ua, „(ІII) Універсал Української Центральної
Ради”, s. 1, inf. z 28 VI 2012.
В. Верстюк, Т. Осташко, Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник, Київ 1998,
s. 6.
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przede wszystkim brak decyzji Centralnej Rady, między innymi w zakresie
polityki agrarnej, zawarcia pokoju i kwestii wojskowej15. Nie zważając na
niepowodzenie na Zjeździe Rad Delegatów Chłopskich, Żołnierskich i Robotniczych w Kijowie (17 XII 1917 roku), zwołanego w celu likwidacji Centralnej Rady, jego delegaci (bolszewiccy) przejechali do Charkowa i ogłosili
powstanie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Działania rządu charkowskiego
były w pełni sterowane z Petersburga. Oddziałom bolszewickim wydano rozkaz marszu na Kijów, tym samym Rosja radziecka de facto wypowiedziała
wojnę Ukrainie16.
W takiej sytuacji jedynym ratunkiem zapobiegającym ustanowieniu
bolszewicko-rosyjskiej władzy na Ukrainie, było zawarcie pokoju z państwami centralnymi i otrzymanie od nich wojskowego i politycznego poparcia.
Jednakże w celu prowadzenia pełnoprawnych rozmów i zawarcia pokoju
potrzebowano niezawisłego statusu Ukrainy. W takich warunkach w dniu
22 I 1918 roku UCR ogłosiła swój czwarty Uniwersał zarazem Deklarację
niepodległości Ukrainy: „[…] od dzisiaj Ukraińska Republika Ludowa staje
się niepodległym, od nikogo niezależnym, wolnym, suwerennym Państwem
Narodu Ukraińskiego”17. Po ogłoszeniu tego Uniwersału autonomizm stał się
tylko historią ukraińskiej myśli politycznej, zwolniwszy miejsce w realnym
politycznym życiu dla idei suwerennego państwa ukraińskiego. W szczególności zaś idea samodzielności stała się głównym kierunkiem ukraińskiego
ruchu wyzwoleńczego.
W obliczu nacierających wojsk bolszewickich, ostatnią nadzieją na
utrzymanie władzy było dla Centralnej Rady uzyskanie pomocy z zewnątrz.
W dniu 9 II 1918 roku doszło do podpisania traktatu brzeskiego pomiędzy
URL a Niemcami, Austro–Węgrami, Turcją i Bułgarią. Na jego mocy ustalono granicę między URL a Austro–Węgrami, którą stała się dawna granica
między monarchią habsburską a Rosją. Sojusznicy uznali URL za państwo
samodzielne. W myśl porozumienia ustalili z nim stosunki dyplomatyczne,
a także zobowiązali się prowadzić wzajemny handel towarami. Takie rozwiązanie dla Ukrainy oznaczało dostarczenie milionów pudów18 produkcji
agrarnej dla Niemiec i ich sojuszników. Dodatkowymi warunkami traktatu
15

16
17

18

Ю. Терещенко, І. Срібняк, Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної
держави: Навчальний посібник, Київ 2003, s. 64.
Я. Тинченко, Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917–березень 1918), Київ–Львів 1996, s. 15–24.
SI Rady Najwyższej Ukrainy, http://zakon3.rada.gov.ua, „(ІV) Універсал Української Центральної
Ради”, s. 1, inf. z 28 VI 2012.
Pud był rosyjską miarą wagi – 16,38 kg, funt – 0,453 kg.
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brzeskiego były organizacja zbrojnej pomocy dla URL w walce z bolszewikami oraz miliardowa pożyczka19. Podpisanie traktatu, a następnie wkroczenie ponad 450-tysięcznej armii niemieckiej i austro-węgierskiej na Ukrainę
umożliwiło rządowi ukraińskiemu i Centralnej Radzie powrót do Kijowa.
Armie sojuszników podzieliły Ukrainę na strefy wpływów (północną – niemiecką i południową – austro-węgierską), nadmiernie eksploatując ją gospodarczo. Rząd nie miał realnej siły, żeby przeciwstawić się Niemcom, którzy
zachowywali się jak okupanci, ingerując coraz mocniej w sprawy należące do
jurysdykcji państwa ukraińskiego. Strona niemiecka prowadziła aresztowania
bez zgody władz ukraińskich, sądziła i wykonywała wyroki na obywatelach
Ukrainy20.
Tym bezprawnym działaniom nie mogły zapobiec władze ukraińskie.
Same były zbyt osłabione przez wewnętrzne konflikty polityczne destabilizujące pracę Centralnej Rady oraz powodujące kryzysy rządowe. W tym czasie
na scenie politycznej coraz wyraźniej uaktywniały się siły konserwatywne,
wśród których można wymienić: Ukraińską Ludową Gromadę, Ukraińską Demokratyczno-Rolniczą Partię, Związek Rolnych Właścicieli. Siły te pragnęły
wstrzymania „socjalistycznych eksperymentów” Centralnej Rady, wznowienia wszystkich praw prywatnej własności i utworzenia mocnej władzy państwowej, która wspierałaby się na historycznej tradycji ukraińskiej.
W takiej skomplikowanej sytuacji na swoim ostatnim posiedzeniu
29 IV 1918 roku Centralna Rada zaakceptowała konstytucję URL Statut
o ustroju państwowym, prawach i wolnościach w Ukraińskiej Republice
Ludowej. Władza należała do narodu – tak precyzował ów dokument. Za
źródło władzy uznawano naród, a Ogólnonarodowe Zebrania Ukrainy za najwyższą władzę prawodawczą w państwie, wybieraną w wyborach ogólnych,
równych, bezpośrednich, tajnych i proporcjonalnych. Ustrój URL określono
jako parlamentarną republikę. Najwyższy funkcjonariusz URL, czyli głowa
Ogólnonarodowego Zebrania według konstytucji powinien wykonywać „całe
czynności, związane z przedstawicielstwem Republiki”. Konstytucja gwarantowała wszystkim obywatelom URL równość i prawa polityczne, natomiast
mniejszości narodowe, takie jak Żydzi, Rosjanie, Polacy, otrzymywały naro-

19

20

О. Кураєв, Політика Німеччини й Австро-Угорщини в Першій світовій війні: український напрямок, Київ 2009, s. 244.
Ibidem, s. 272–281.
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dowo-osobistą autonomię. URL znosiła karę śmierci21, ale z realizacją tych
postanowień było gorzej. Następnego dnia 29 IV 1918 roku odbywający się
w Kijowie zjazd włościański obwołał głową państwa ukraińskiego byłego
generała armii carskiej Pawła Skoropadskiego. Ten natychmiast ogłosił się
dyktatorem z tytułem hetmana Ukrainy. Następnie proklamował uroczyście
powstanie Państwa Ukraińskiego, potocznie zwanego Hetmanatem. Przy pomocy oddziału wojsk niemieckich dokonano aresztowania rządu i rozpędzono
Centralną Radę. Unieważniono wszystkie ustawy UCR, zamiast Ukraińskiej
Republiki Ludowej ogłaszono powstanie Państwa Ukraińskiego. Ustawa
o tymczasowym ustroju państwowym Ukrainy oddawała hetmanowi pełnię
władzy wykonawczej i prawodawczej. To on gwarantował prawo do własności prywatnej i ogłaszał wybory do przyszłego Sejmu Ukraińskiego22.
Nie zważając na przeciwdziałanie tak ukraińskich, jak i wielu rosyjskich partii, które upatrywały w ukraińskim państwie tylko przyczółek dla
odbudowy „jedynej i niepodzielnej Rosji”, hetmański rząd zrealizował szereg
ważnych państwowotwórczych kroków. Do sukcesów tego rządu można zaliczyć utworzenie aparatu państwowo-administracyjnego i nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Uznanie władzy hetmana de iure zostało dokonane
najpierw przez Niemcy i Austro–Węgry w Kijowie już 2 V 1918 roku. Kilka
dni później zrobiły to Bułgaria i Turcja. Swoich przedstawicieli przysłały do
Kijowa również Dania, Persja, Grecja, Norwegia, Szwecja, Włochy, Szwajcaria. Taka postawa wielu państw oznaczała faktyczne uznanie ukraińskiego
państwa. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego nadesłała do Kijowa swojego
posła w randze ministra23. Rządowi hetmańskiemu udało się doprowadzić do
przyłączenia Krymu do Ukrainy (na zasadach autonomii), poza tym zawarto
sojusze z Republiką Dońską, Republiką Kubańską i Gruzją. Także Ukrainie
strona niemiecka przekazała statki floty czarnomorskiej. Była wprowadzona
wymienialna waluta narodowa. Jej zabezpieczeniem miały być surowce naturalne Ukrainy oraz cukier.
Hetmanat wniósł istotne przeobrażenia administracyjno-oświatowe
w nowo tworzonym państwie ukraińskim. Dostrzegalne były znaczne osiągnięcia w zakresie rozbudowy życia narodowo-kulturalnego. Za czasów

21
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Конституційні акти України 1917–1920: Невідомі конституції України, ред. Д. Яневський, Київ 1992,
s. 73–79.
Ю. Терешенко, Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції, „Український історичний журнал”, 2008, № 4, s. 24–25.
Ibidem, s. 32.
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Hetmanatu P. Skoropadskiego otwarto 50 państwowych szkół średnich oraz
150 gimnazjów, powołano Bibliotekę Narodową, Ukraińską Akademię Nauk,
ukraińskie uniwersytety w Kijowie i Kamieńcu Podolskim. Jednocześnie
utworzono Główny Urząd Sztuki i Kultury Narodowej, Ukraińskie Archiwum
Narodowe, Operę Narodową, Teatr Państwowy, Orkiestrę Państwową24.
Jednak reżim P. Skoropadskiego okazał się niestabilny ze względu na
liczne wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny. Najpierw skompromitował się
w opinii warstw plebejskich, gdyż całkowicie był uzależniony od dowództwa
niemieckiego. Obwiniano go za represje, jakie ponosiły warstwy chłopskie
ze strony miejscowego ziemiaństwa współpracującego niekiedy z Niemcami. Dodatkowe niezadowolenie wynikało stąd, że ukraińscy chłopi pragnęli
bezpłatnego przekazania ziemi dworskiej i likwidacji tego typu gospodarstw,
nie zadowalali się jedyenie projektami hetmańskiej ustawy agrarnej. Wkrótce na całej Ukrainie wybuchły chłopskie zamieszki powstańcze. W aparacie
administracyjnym, w związku z opozycją większości ukraińskiej inteligencji urzędniczej, większość posad zostało zajętych w zasadzie przez Rosjan.
Większość urzędników wywodziła się jeszcze z czasów przedrewolucyjnych.
Nie ukrywali swojego wrogiego stosunku do niezawisłej Ukrainy. Do tego
trzeba dodać aktywną wywrotową działalność organizacji bolszewickich. Ich
kierownicy namawiali ukraińskich działaczy socjalistycznych do powstania
przeciwko państwu25.
Inna sytuacja przedstawiała się na ziemiach ukraińskich znajdujących się pod berłem Habsburgów. W ostatnich miesiącach I wojny światowej, w warunkach korozji struktur państwowych Austro–Węgier, Ukraińcy
dotychczas pozbawieni państwa wysunęli postulaty niepodległościowe26. Na
placu Św. Jura we Lwowie 19 X 1918 roku członkowie powstałej Ukraińskiej
Rady Narodowej (URN) proklamowali państwo, które po kilkunastu dniach
przyjęło nazwę Zachodnioukraińska Republika Ludowa (ZURL) i ogłosiło
tymczasową konstytucję27. W szczególności pierwszą uchwałą, którą URN
proklamowała było utworzenie na ziemiach ukraińskich Austro–Węgier
państwa ukraińskiego: „Cały etnograficzny ukraiński obwód w Austro–
Węgrach – a w szczególności Wschodnia Galicja z ostateczną linią Sanu
24
25

26

27

Ibidem, s. 34–35.
Ю. Терещенко, І. Срібняк, Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної
держави: Навчальний посібник, Київ 2003, s. 67–68.
Zob.: I. Monołatij, M. Witenko, Sąsiedzi nieznani: Wspólnoty etniczne Galicji Wschodniej w polityce
Habsburgów, Iwano-Frankiwsk 2007, s. 131–146.
В. Великочий, Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР, Івано-Фраківськ 2003, s. 87.
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z włączeniem Łemkowszczyzny, północno-zachodnia Bukowina z miastami
Czerniowce, Storożyneć i Seret i ukraińska strefa północno-wschodnich Węgier tworzą jedno całościowe ukraińskie terytorium. To ukraińskie narodowe
terytorium ukonstytuowało się jako ukraińskie państwo”28. Uchwałę Rady
Narodowej można porównać z trzecim Uniwersałem Ukraińskiej Centralnej
Rady, w którym ogłoszono na etnograficznych ziemiach ukraińskich w Rosji,
Ukraińską Republikę Ludową, lecz nie jako państwo suwerenne, a tylko jako
autonomiczną część państwa rosyjskiego. Różnica była jedna w manifeście
galicyjskim nie było ani jednego słowa o federacji z Austrią29. Jednocześnie
w październiku 1918 roku URN nie wypowiedziała się w sprawie zjednoczenia z Hetmanatem, co więcej, podkreślano odrębność ZURL od państwa
ukraińskiego nad Dnieprem30.
W dniu 1 listopada ukraińska konspiracja wojskowa zaczęła przejmowanie kraju, zapewniając osłonę dla wyłaniającej się nowej administracji
i formującej się Ukraińskiej Halicyjskiej Armii (UHA). Z wyjątkiem Lwowa, Przemyśla i zagłębia naftowego, w których spotkała się z oporem powstających polskich oddziałów zbrojnych, proces powstawania zachodniego
państwa ukraińskiego przebiegał bez zakłóceń31. Prawne podstawy nowego
państwa określała przyjęta 13 XI 1918 roku Tymczasowa ustawa zasadnicza
o niezależności państwowej ziem ukraińskich byłej monarchii austro-węgierskiej. Zgodnie z mapą Ethnographische Karte der österreichischen Monarchie
Karla Czerniga, ZURL pretendowała do władzy na następujących obszarach
należących do austriackich krajów koronnych: Galicji i Lodomerii oraz Bukowiny, a także węgierskich komitatów Szepes (Spisz), Sáros (Szarysz), Zemplén (Zemplín), Bereg, Ugocsa i Máramaros32. Akces do ZURL zgłosili też
Podkarpaccy Łemkowie z tzw. Łemkowszczyzny wschodniej, którzy opowiedzieli się po stronie Ukraińców i utworzyli Republikę Komańczańską lub
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Постанова Української Національної Ради: Проголошення Української Держави на українських
областях Австрії і Угорщини, [w:] Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Документи і матеріали, ред. О. Карпенко, К. Мицан, t. 1, Івано-Франківськ 2001, s. 180–181.
В. Великочий, op. cit., s. 88.
T. A. Olszański, Historia Ukrainy XX wieku, Warszawa 1993, s. 83.
M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Wschodnią Galicję 1918–1919 r. Polskie spojrzenie, [w:]
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, ред. Я. Ісаєвич, Львів 2009,
№ 18, s. 377.
Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність Західно-Української Народної Республіки, [w:] Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Документи і матеріали, ред.
О. Карпенко, К. Мицан, t. 2, Івано-Франківськ 2001, s. 5–6.
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tzw. Republikę Wisłocką (istniała od listopada 1918 do stycznia 1919 roku)33.
Jeszcze jednym tworem o charakterze niezawisłym była Republika Huculska
(istniała od styczniu do czerwca 1919 roku), która objęła wschodnie Zakarpacie34. Wprawdzie trzeba zaznaczyć, że w tym krótkim czasie Bukowina
i ziemie dawnego Królestwa Węgier, zamieszkane przed Ukraińców, zostały
zajęte przez wojska rumuńskie, węgierskie i czechosłowackie35, a ponieważ
ZURL miała obejmować ziemie sporne między Polakami a Ukraińcami
w Galicji, państwo to od razu znalazło się w stanie wojny z odrodzonym
państwem polskim. W czasie wojny polsko-ukraińskiej po wycofaniu wojsk
ukraińskich, Polacy jeszcze w listopadzie 1918 roku przejęli kontrolę nad
Lwowem, a rząd zachodnioukraiński przeniósł się do Tarnopola, a następnie
do Stanisławowa36.
Na Ukrainie Naddnieprzańskiej po zawarciu rozejmu pomiędzy państwami centralnymi a Ententą 11 XI 1918 roku i rozpoczętej w konsekwencji
ewakuacji wojsk niemieckich z jej terytorium, jak również wskutek złych nastrojów społecznych (rabunkowa gospodarka niemiecka, ogłoszenie przez hetmana federacji z Rosją) nadarzyła się okazja do antypaństwowego przewrotu.
Dnia 13 listopada odbyło się w Kijowie spotkanie przedstawicieli ukraińskich
partii socjalistycznych, na którym uchwalono utworzenie Dyrektoriatu URL
i rozpoczęcie powstania antyhetmańskiego. W połowie grudnia opanowano
całe terytorium kraju a nowe władze ogłosiły 26 grudnia przywrócenie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jednak realizując politykę odzyskiwania terytoriów utraconych w wyniku traktatu brzeskiego, bolszewicy w listopadzie 1918
roku utworzyli w Kursku Tymczasowy Robotniczo-Chłopski Rząd Ukrainy,
a Armia Czerwona wkroczyła na terytorium URL, tym samym nieformalnie
rozpoczynając II wojnę ukraińsko-bolszewicką. Ponieważ noty protestacyjne
rządu ukraińskiego pozostały bez odpowiedzi, Ukraina oficjalnie 16 I 1919
roku wypowiedziała wojnę Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice
Radzieckiej37.
W takich okolicznościach w dniach 23-28 I 1919 roku w Kijowie
odbył się Kongres Ludu Pracującego Ukrainy, który w celu utworzenia par33
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Ф. Коковський, Лемківська республіка 1918–1919, „Календар Червоної Калини на 1935 рік”, 1934,
s. 115–117.
J. Macek, Republika Huculska, „Plaj. Almanach Karpacki”, 1999, nr. 19, s. 122–135.
М. Дністрянський, op. cit., s. 154, 171.
M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa 2000, passim.
О. Чіхрадзе, Підготовка та початок війни більшовицької Росії проти України (осінь 1918–зима
1919 рр.), „Військово-науковий вісник”, 2001, № 3, s. 185, 187.
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lamentu przekazał całą prawodawczą i najwyższą władzę Dyrektoriatu URL.
Formalnie podporządkował się Kongresowi, ale ten upoważnił go do sprawowania rządów i wydawania zarządzeń koniecznych do obrony państwa.
W swoim uniwersale Kongres wskazywał, że „[…] ze wszystkich stron całości i niezależności Ukraińskiej Republiki Ludowej zagrażają silne państwa.
Po to, żeby nie powtórzyła się [...] niewola pod władzą cudzych narodów,
Kongres Ludu Pracującego Ukrainy przyzywa wszystkich synów pracującego
chłopstwa i robotników na walkę o ziemię i wolę”38. Jednocześnie Kongres
zatwierdził Akt zjednoczenia obu państw ukraińskich – URL i ZURL – proklamowany 22 I 1919 roku na placu Św. Zofii w Kijowie. Deklarowano: „Od
teraz na wszystkich ukraińskich ziemiach, rozdzielonych wiekami, Galicji,
Bukowinie, Zakarpackiej Rusi i Naddnieprzańszyznie będzie jedyna duża
Ukraina. Marzenia, dla spełnienia których najlepsi synowie Ukrainy walczyli i umierali, stały się rzeczywistością”39. Jednak ten akt otrzymał charakter
deklaratywny, ponieważ zachodni Ukraińcy zachowali swój rząd, parlament
i odrębne ustawodawstwo, sądownictwo i siłę zbrojną40. Swoje istnienie
ZURL zakończyła 16 VII 1919 roku, kiedy ostatnie oddziały UHA zostały
wyparte za Zbrucz po ciężkich walkach przez ofensywę Wojska Polskiego.
Rząd na emigracji ZURL działał w Wiedniu do 1923 roku, kiedy stało się
jasne, że starania o korzystną dla Ukraińców decyzję Ententy są bezskuteczne.
Pod presją przewyższających sił armii bolszewickiej wojska ukraińskie, kierowane przez Symona Petlurę, a także rząd URL były zmuszone 5 II
1919 roku opuścić Kijów. Na większej części terytorium Ukrainy została odnowiona władza radziecka. W szczególności już 3 I 1919 roku Armia Czerwona zajęła Charków, który stał się pierwszą siedzibą rządu i stolicą Ukraińskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (do 1934 roku, kiedy stolicę państwa
przeniesiono do Kijowa). Dnia 25 I 1919 roku Rząd Tymczasowy uchwalił
połączenie Ukrainy z Rosją na zasadach federacji, a 29 stycznia został przemianowany na Radę Komisarzy Ludowych USRR (w miejsce Tymczasowego
Robotniczo-Chłopskiego Rządu Ukrainy). W dniu 10 III 1919 roku uchwalono konstytucję USRR, według której Ukraina ogłaszała się państwem suwerennym, z prawem do własnej polityki zagranicznej, flagi i godła. Do grudnia
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1922 roku USRR stanowiła formalnie niezależne państwo, bez własnej armii,
posiadające jednak własny komisariat spraw zagranicznych i służbę dyplomatyczną. Odrębne przedstawicielstwa Ukrainy powstały w Polsce, Niemczech,
Austrii, Turcji, Czechosłowacji i krajach bałtyckich, a nawet w Rosji Sowieckiej. USRR brała udział w negocjacjach pokojowych z Polską prowadzonych
w Mińsku i Rydze w 1920 roku. W wyniku traktatu ryskiego rząd Polski uznał
USRR za jedynego reprezentanta ludności ukraińskiej41. Jednak ta „państwowość” była faktycznie osłoną niepodzielnego panowania Rosji bolszewickiej.
W grudniu 1922 roku po utworzeniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich USSR stała się republiką związkową ZSRR (aż do 1991 roku).
Przez całą wiosnę oraz lato 1919 roku ostre niezadowolenie z polityki
władzy radzieckiej przede wszystkim na ukraińskiej wsi, doprowadziło do
otwartej zbrojnej walki z reżimem bolszewickim. Według oficjalnych źródeł
radzieckich, w czerwcu–lipcu 1919 roku na Ukrainie odbyło się 328 powstań
antybolszewickich. Większymi z nich były powstania Grigorjewa, Zełionogo i Machna. Ostatni z ich ogłosił utworzenie „Wolnego Terytorium” lub
Machnowszczyzny – państwa na terenach wschodniej Ukrainy, istniejącego
w latach 1918–1921. Państwo to składało się z wielu anarchokomunistycznych komun będących pod opieką Rewolucyjnej Powstańczej Armii Ukrainy42. Istnienie znacznego „wewnętrznego” frontu antybolszewickiego dało
szansę Dyrektoriatowi URL umocnić swoję pozycję. W maju–czerwcu była
przeprowadzona reorganizacja armii ukraińskiej, która, stawszy się regularną,
rozpoczęła natarcie i wypierała siły bolszewickie z południowo-zachodniego
Podola. Na początku sierpnia 1919 roku rozpoczęła się wspólna ofensywa
Armii URL i UHA przeciw bolszewikom. Siły skierowano w kierunku Kijowa
i Odessy.
Na jesieni 1919 roku sytuacja armii ukraińskiej, która znalazła się
w „trójkącie śmierci” (rejon Lubar–Czortoryja–Miropol) i była otoczona ze
wszystkich stron przez oddziały Wojska Polskiego, Armii Czerwonej i Sił
Zbrojnych Południa Rosji – stała się katastrofalna. Sytuację skomplikowała
również epidemia tyfusu oraz poważne braki w zaopatrzeniu. Do tego jeszcze dochodziło rozluźnienie dyscypliny wśród wojska ukraińskiego. Dalsze
przebywanie na miejscu groziło rozbiciem przez oddziały rosyjskie lub inter41
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nowaniem w polskich obozach. Rząd i wojska URL, będące otoczone przez
bolszewików, denikinowców i wojska polskie, zdecydowały na naradzie
w Czartoryi 4 XII 1919 roku zrezygnować z otwartej walki i przejść do działań partyzanckich. Odpowiednio do tej decyzji 6 XII 1919 roku rozpoczął się
pierwszy „pochód zimowy” armii URL, trwający od 6 XII 1919 roku do 6 V
1920 roku. W nim armia URL walczyła na tyłach Armii Czerwonej i Armii
Ochotniczej43.
Jak już wspominano, państwo ukraińskie od początku stało się
wrogiem bolszewickiej Rosji. Jedynym wyjściem dla URL było podpisanie
układu z Polską, która spodziewała się ataku bolszewików. Dlatego naczelny dowódca wojsk URL ataman S. Petlura rozpoczął rokowania z Polską.
Negocjacje dotyczyły pomocy wojskowej dla Ukrainy. Według umowy
warszawskiej, zawartej 21 IV 1920 roku pomiędzy rządami URL i Polski,
rząd II Rzeczypospolitej uznawał istnienie URL i zrezygnował z roszczeń
do ziem sięgających granicy Polski z 1772 roku. Rząd URL uznał granicę
polsko-ukraińską na Zbruczu, przecinającą Wołyń na wschód od Zdołbunowa (pozostawiając Równe i Krzemieniec po stronie polskiej) oraz dalej na
północ do linii Prypeci44. Oznaczało to zrzeczenie się przez Ukrainę terenów
etnicznych leżących na zachód od określonej w umowie linii granicznej. Oba
kraje zobowiązały się do niezawierania umów międzynarodowych skierowanych przeciw sobie oraz gwarantowały prawa ukraińskiej ludności w Polsce
i polskiej na Ukrainie45.
Częścią składową umowy była konwencja wojskowa z 24 IV 1920
roku, która rozpoczynała współpracę militarną obu krajów przeciw wojskom
bolszewickim na terytorium Ukrainy46. Zgodnie z podpisaną konwencją, obie
armie miały współdziałać przeciwko wojskom sowieckim, pod kierunkiem
naczelnego dowództwa Wojsk Polskich. Na zdobytych terenach Ukraińcy
mieli wprowadzić swoją administrację. Cała zdobycz, z wyjątkiem pociągów
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pancernych i własności ruchomej, miała należeć do Ukraińców47. Dnia 26 IV
1920 roku S. Petlura mówił: „[...] Rzeczpospolita Polska weszła na drogę
okazania realnej pomocy Ukraińskiej Republice Ludowej w jej walce z moskiewskimi bolszewikami – okupantami, dając możność u siebie formować
się oddziałom jej armii i ta armia idzie teraz walczyć z wrogami Ukrainy. Ale
dziś armia ukraińska walczyć będzie już nie sama, jeno razem z przyjazną
nam armią Rzeczypospolitej Polskiej przeciw czerwonym imperialistom–bolszewikom moskiewskim, którzy zagrażają również wolności narodu polskiego”48. W odezwie Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego do mieszkańców
Ukrainy z tegoż samego dnia znalazło się stwierdzenie: „[...] Z chwilą, gdy
rząd narodowy Rzeczypospolitej Ukraińskiej powoła do życia władze państwowe, gdy na rubieży staną zastępy zbrojne ludu ukraińskiego, zdolne
uchronić kraj ten przed nowym najazdem, a wolny naród sam o losach swoich
stanowić będzie mocen – żołnierz polski powróci w granice Rzeczypospolitej
Polskiej, spełniwszy szczytne zadanie walki o wolność ludów”49.
Początek antybolszewickiej ofensywy zjednoczonych armii polskiej
i ukraińskiej był pomyślny. W ciągu dwóch tygodni sojusznicy opanowali
prawie całą prawobrzeżną Ukrainę. Kampanię polsko-ukraińskich sił ułatwiało przebywanie na tyłach wojsk bolszewickich armii URL pod dowództwem
gen. Mychajła Omelianowicza-Pawlenki. Wykonując rozkaz głównego atamana, ukraińska armia ruszyła na zachód, mając na celu połączenie się z polsko-ukraińskimi wojskami dla zadania głównego ciosu. Skupiwszy się obok
stacji Wapniarki, szeregiem zdecydowanych operacji z tyłu przerwała front
wojsk bolszewickich. W dniu 6 V 1920 roku armia URL przeszła na tereny
ukraińskie, zakończywszy w ten sposób swój marsz w Jampolu. Następnego
dnia polskie wojska, mając 6 Siczowską Dywizję Strzelców, działającą operacyjnie w składzie 3 Armii Wojska Polskiego, zdobyły Kijów. Jednak sukcesy
polskich i ukraińskich wojsk miały charakter nietrwały. Wskutek przełamania
frontu przez 1 Armię Konną Siemiona Budionnego już 10 czerwca stolica
Ukrainy została opuszczona przez koalicjantów. Armia URL uparcie broniła
swoich pozycji na skrajnej prawej flance polskich wojsk, lecz oddziały polskie
nieustannie odstępowały na zachód. W dniach 13-25 VIII 1920 roku w czasie
47

48

49

M. Krotofil, Sojusz polsko-ukraiński z 1920 roku, [w:] „Od armii komputowej do narodowej (XVI–
XX w.)”: Materiały z konferencji naukowej, red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 1998, s. 259–265.
SI Wikiźródła, pl.wikisource.org, „Narodzie Ukrainy! Odezwa Symona Petlury do narodu Ukrainy”,
s. 1, inf. z 30 VI 2012.
SI Wikiźródła, pl.wikisource.org, „Do wszystkich mieszkańców Ukrainy! Odezwa Naczelnego Wodza
Józefa Piłsudskiego do mieszkańców Ukrainy”, s. 1, inf. z 30 VI 2012.

160

Iwan Monolatij, Marta Walak

wojny polsko-bolszewickiej odbyła się bitwa warszawska („cud nad Wisłą”).
Jej wynik zdecydowanie przesądził o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśleniu planów rozprzestrzenienia rewolucji komunistycznej na
Europę Zachodnią50.
Nie zważając na zmiany sytuacji strategicznej na swoją korzyść, Polska nie miała potrzeby kontynuowania walki z Rosją bolszewicką. Wśród
polskich kół rządowych najbardziej rozprzestrzeniała się myśl o podziale stref
wpływu na Ukrainie między Warszawę i Moskwę na podstawie precedensu
rozejmu andruszowskiego z 1667 roku51. W dniu 12 X 1920 roku w Rydze
delegacja polska podpisała zawieszenie broni w wojnie polsko-bolszewickiej,
uznając jako stronę nie tylko RFSRR, ale i USRR, co oznaczało wycofanie
uznania dyplomatycznego URL. Traktat ryski, zawarty ostatecznie 18 III 1921
roku potwierdzał uznanie USRR jako państwa ukraińskiego, a tym samym
anulował postanowienia umowy warszawskiej52.
W warunkach braku broni i wojennego ekwipunku w ciągu października–listopada 1920 roku, armia URL prowadziła rozpaczliwe boje na terenach Ukrainy, hamując presję wojsk bolszewickich. W listopadzie tegoż roku
po ciężkich walkach z Armią Czerwoną armia ukraińska przeszła Zbrucz i została internowana przez Polskę53. W 1921 roku armia URL była rozlokowana
w trzech obozach na terytorium Polski: Kalisz, Szczypiorno і Strzałkowo.
Ogólnie internowana armia liczyła 17 464 żołnierzy. W styczniu 1921 roku
we Lwowie utworzono Sztab Partyzancko-Powstańczy (SPP) przy Głównym
Dowództwie Wojsk URL i przy pomocy Oddziału II Sztabu Generalnego
w celu koordynowania przygotowań do walki z bolszewicką okupacją Ukrainy. Władze Polski zobowiązały się również do zwolnienia z obozów internowania, uzbrojenia i wyposażenia 2000 żołnierzy ukraińskich, którzy mieli
przygotowywać operacje zbrojne na Ukrainie w celu wywoływania powstań
antybolszewickich. SPP koordynował działania oddziałów powstańczych na
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Ukrainie54. W listopadzie 1921 roku zorganizował drugi „pochód zimowy”.
W planie maksymalnym przewidywano opanowanie północnej części prawobrzeżnej Ukrainy, a dla grupy besarabskiej zajęcie Odessy wraz z przyległymi
terenami. W razie powodzenia akcji na opanowane tereny wkroczyłyby
z Polski oddziały armii URL. Na zdobyte obszary miał przybyć S. Petlura,
wezwać ludność do walki partyzanckiej i wypierać powoli jednostki Armii
Czerwonej z terenu Ukrainy55. Wyprawa ta jednak została rozbita, a egzekucja
pod Bazarem 17 XI 1921 roku stanowiła tragiczny finał tego etapu walki
Ukraińców o niepodległość.
Do 1924 roku armia URL przestała istnieć jako zorganizowana siła
militarna. Internowani żołnierze stopniowo zmienili swój stan formalny na
emigrantów politycznych. Duża większość kozaków i starszyzny wojskowej
emigrowała do Francji, Belgii, Luksemburga, a inni szukali azylu i pracy
praktycznie na całym terenie Polski. Następnie weszli częściowo w skład
ukraińskich podziemnych organizacji niepodległościowych. Armia URL
przestała funkcjonować jako regularna formacja wojskowa, lecz postanowiła
zachować różne ośrodki w formie aparatu siedmiu dywizji, wspólnej szkoły,
Sztabu Generalnego i akademickich kursów. Jeszcze w 1926 roku niektórzy dowódcy częściowo podtrzymywali związek z młodszymi oficerami i z kozakami,
okresowo więc składali ministrowi Rządu URL i głównemu atamanowi wojsk
URL sprawozdania o składzie i liczebności oddziałów56.
Głównymi przyczynami porażki ukraińskich ruchów wyzwoleńczych
w latach 1917–1922 były: 1) niedostateczny poziom narodowej świadomości
ukraińskich obywateli; 2) niezdecydowanie ukraińskiej inteligencji w zakresie
zbudowania samodzielnego państwa ukraińskiego; 3) nadanie priorytetu problemom społecznym ze szkodą dla interesów narodowo-państwowych; 4) polityczna dezorientacja chłopów, którzy z potencjalnego zwolennika i uczestnika walki wyzwoleńczej nierzadko stawali się obojętnymi obserwatorami,
co prowadziło do zawężenia bazy społecznej ruchu ukraińskiego. Stworzeniu
niezależnego ukraińskiego państwa przeciwdziałały czynniki zewnętrzne.
Głównymi były: Rosja bolszewicka i nieprzychylna wobec Ukrainy Ententa.
Jednocześnie „problem ukraiński” wyszedł poza ramy polityki imperialnej
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Rosji i Austro–Węgier, stał się jednym z istotnych w polityce europejskiej
okresu międzywojennego.
Wskutek zwycięstwa bolszewików na Ukrainie rząd URL (tzw. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej) początkowo tylko częściowo (koniec 1919 roku), a od końca 1920 roku całkowicie przebywał na
emigracji (na uchodźstwie). Faktycznie od tego momentu zaczął się okres
ukraińskiej państwowości nazwany celnie przez ukraińskiego polityka Ołeksandra Szulhynego „państwem bez terytorium”57. Istnienie rządu URL na
uchodźstwie było symbolem przedłużenia walki o niepodległość Ukraińców.
Rząd ten w każdych okolicznościach bronił interesów narodu ukraińskiego,
prowadząc aktywną polityczną i dyplomatyczną pracę, skierowaną na uporządkowywanie życia wewnętrznego Ukraińców na obczyźnie. Formował
narodową świadomość rodaków na Ukrainie i poza jej zasięgiem, koordynował
narodową, polityczną, naukową, oświatową, kulturalną działalność większości ukraińskich ośrodków na emigracji.
Prawną podstawą jego funkcjonowania były Ustawa o Rządzie Tymczasowym i porządku prawodawczym w URL oraz Ustawa o Państwowej
Radzie Ludowej, wydane 12 XI 1920 roku przez Dyrektoriat URL. Akty te,
opierając się na uchwałach Kongresu Ludu Pracującego Ukrainy ze stycznia 1919 roku, przekazały Państwowej Radzie Ludowej funkcje prawodawcze i kontrolę nad rządem URL. Po wycofaniu się wojsk ukraińskich do
Polski, Dyrektoriat przyjął ustawy umożliwiające dalsze działanie URL na
wychodźstwie. Organami władzy miały być: Państwowa Rada Ludowa, Rada
Ministrów Ludowych i Dyrektoriat. Rezydowały początkowo w Tarnowie
i Częstochowie, następnie w Warszawie, Pradze i Paryżu. Jednak do zwołania
Państwowej Rady, jej funkcje przekazano Radzie Ministrów Ludowych URL.
Natomiast Dyrektoriat wykonywał funkcje głowy państwa, zatwierdzał akty
prawne, umowy, rozporządzenia; reprezentował także przed innymi państwami. Na wychodźstwie rząd URL istniał bez organu prawodawczego. Tylko
krótko w 1921 roku w Tarnowie działała Rada Republiki – przedstawicielski
organ URL w składzie delegatów partii oraz zawodowych i kulturalnych organizacji. W 1948 roku utworzono ukraińską narodową radę jako parlament
na uchodźstwie.
Przebywający na uchodźstwie rząd URL przedłużał stosunki międzynarodowe z państwami, z którymi współpracowano jeszcze podczas pobytu
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na terytorium Ukrainy. W Rejestrze członków dyplomatycznych przedstawicielstw i konsulatów URL za granicą na czas wyjścia rządu URL na emigrację
są wymienione kraje, które utrzymywały oficjalne stosunki z rządem URL.
Były to: 1) ambasady Niemiec, Austrii, Turcji, Bułgarii, Finlandii, Szwajcarii;
2) misje dyplomatyczne Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Watykanu, Francji, Kaukazu, Belgii, Holandii, Danii, Węgier, Szwecji, Norwegii,
Grecji, Łotwy, Estonii, Stanów Zjednoczonych, Czechosłowacji; 3) konsulaty
Niemiec (Berlin, Monachium, Danzig); 4) wicekonsulaty Kaukazu (Baku,
Batumi); 5) tymczasowe zastępstwa i delegacje – zastępstwo URL przy Lidze
Narodów58. Zaprezentowana lista przedstawicielstw URL za granicą świadczyła, że wyemigrowawszy rząd URL na uchodźstwie miał szerokie międzynarodowe poparcie.
Status ukraińskiej służby dyplomatycznej za granicą stale zmieniał się.
Już 31 III 1921 roku minister spraw zagranicznych Andrij Nikowski meldował
Radzie Republiki o likwidacji całego szeregu przedstawicielstw: misji dyplomatycznych w Estonii, Łotwie, Danii, Grecji i Stanach Zjednoczonych; ambasady w Bułgarii; konsulatów w Baku (Azerbejdżan), Batumi (Gruzja) i misji
nadzwyczajnych na Kaukazie59. Najdłużej przetrwała misja dyplomatyczna
URL we Francji. Na początku lat dwudziestych Ołeksandr Szulhyn jako szef
misji URL w Paryżu, później jako kierownik MSZ, podtrzymywał związek
z Ligą Narodów, protestując przeciw bolszewickiej okupacji Ukrainy. Protestował również przeciwko działaniom radzieckim oraz terrorowi i głodowi na
Ukrainie. Niekiedy działalność międzynarodową prowadził rząd URL przez
Ukraińską Spółkę dla Ligi Narodów60. Głównym polem działalności w zakresie polityki zagranicznej była organizacja współpracy zniewolonych przez
Moskwę narodów. Był to ruch prometejski, w którym, oprócz Ukraińców,
brali udział przedstawiciele Kaukazu, Donu, Kubania, Krymu, Turkiestanu61.
Urzędnicy Centrum Państwowego URL uważali, że jedyna droga do
wyzwolenia Ukrainy polega na rozpadzie Związku Radzieckiego. Do realizacji tych określonych planów miały przyczynić się wydarzenia zewnętrzne, np.
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І. Панова, Міжнародне визнання Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі,
“Юридична психологія та педагогіка”, 2011, № 1(9), s. 60, 62–65.
Ibidem, s. 65–66.
Н. Городня, Олександр Шульгин як представник нової генерації української національної еліти
першої половини ХХ століття, „Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Історія”, 2005, вип. 80/81, s. 13.
Zob. В. Комар, Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921–1939 рр.), Івано-Франківськ 2011,
passim.
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wojna z innymi europejskimi państwami albo wewnętrzna rewolucja wśród
nierosyjskich narodów. Rząd URL planował: odnowić armię, utrzymywać
związki z potencjalnymi kadrami ukraińskich powstańczych i rewolucyjnych
ruchów; studiować rzeczywistość na Ukrainie (zwłaszcza problemy narodowe,
ekonomiczne, socjalne); przygotować cywilnych fachowców dla naprawienia
życia państwowego w odrodzonym państwie ukraińskim; zorganizować kadry, które mogłyby poprzeć rząd URL na obczyźnie. Planowano wypracować
przyjacielskie stosunki z innymi państwami i narodami, aby doprowadzić do
wznowienia idei państwowości ukraińskiej. Chciano ustalić związki z ludnością ukraińską, która przebywała w Polsce, Rumunii i Czechosłowacji62.
Poczynając od 1925 roku jednym z głównych kierunków pracy rządu URL
stała się szeroko zakrojona działalność dyplomatyczna. Rząd ukraiński na
uchodźstwie w znacznym stopniu skupiał się na relacjach z państwami byłej
Ententy – Anglią i Francją. Podtrzymywano kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, Polską, Rumunią, Czechosłowacją, ale też utrzymywano związki
z Japonią i Włochami. Na początku 1926 roku premier URL Andrij Liwicki
podpisał ugodę o współpracy z konfederacją kaukaską (Gruzja, Azerbejdżan,
Północny Kaukaz).
Sytuację na Ukrainie analizował utworzony w 1930 roku w Warszawie
Ukraiński Naukowy Instytut (UNI), który był finansowany z budżetu II Rzeczypospolitej. Zgodnie z nieformalną umową z rządem Polski, UNI miał stać
się zakonspirowanym prezydium ukraińskiej Rady Ministrów i naukowym
biurem planowania. Istniało tajne porozumienie, że każdy czynny wicepremier rządu URL musi być dyrektorem Instytutu; sekretarz i współpracownicy
instytucji przeznaczani byli na członków rządu URL. Specjalną uwagę rząd
URL zwracał na ministerstwo wojny, kierując szkoleniem wojskowym kadr
i kombatantów. Niewielka część oficerów armii URL pracowała jako oficerowie kontraktowi w armii polskiej63.
Z rządem URL na uchodźstwie prowadziły działalność społeczno-kulturalną, współpracujące organizacje społeczne, takie jak: Związek Ukraińskich Organizacji Emigracyjnych we Francji, Ukraiński Komitet Centralny
w Polsce, Społeczno-Pomocowy Komitet Ukraińskich Emigrantów w Rumunii, Zjednoczenie Ukraińskie w Czechosłowacji. Ich pracę koordynowała
Główna Rada Emigracyjna. Emigracyjne władze URL działały do 1992 roku,
kiedy to ostatni prezydent URL na uchodźstwie – Mykoła Pławiuk wręczył
62
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М. Лівицький, ДЦ УНР в екзилі між 1920 і 1940 роками, Мюнхен–Філадельфія 1984, s. 22–23.
Ibidem.
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pierwszemu prezydentowi niepodległej Ukrainy Łeonidowi Krawczukowi akt
stwierdzający, że proklamowane w 1991 roku państwo ukraińskie jest prawnym następcą URL64.
Nie zważając na porażkę rządów ukraińskich nie zarzucano prób
wznowienia ukraińskiej państwowości. Najciekawszą próbę mającą na celu
odrodzenie ukraińskiego państwa narodowego dokonano w przeddzień II
wojny światowej na Zakarpaciu. Po układzie monachijskim, w dniu 8 X
1938 roku przedstawiciele wszystkich niepodległościowych stronnictw Rusi
Zakarpackiej ogłosili autonomię tego kraju w Republice Czesko-Słowackiej.
Pod naciskiem Niemiec rząd centralny w Pradze zaakceptował ten fakt65.
W dniu 11 X 1938 roku stronnictwa niepodległościowe sformowały rząd autonomicznej Rusi Zakarpackiej, a 22 listopada tegoż roku Zgromadzenie Narodowe Republiki Czesko-Słowackiej uchwaliło nową konstytucję, przyznającą
Rusi Zakarpackiej autonomię. Nazwa autonomicznego kraju od 30 XII 1938
roku brzmiała Ukraina Karpacka66.
Co prawda dalsze losy Rusi Zakarpackiej nie były pomyślne. Zostały
rozstrzygnięte przez politykę wielkich mocarstw. Nieustanna irredenta węgierska skłoniła hitlerowskie Niemcy do zgody na anektowanie przez Węgry
całej Rusi Zakarpackiej. Odpowiednie porozumienie podpisano 11 III 1939
roku. Po ogłoszeniu niepodległości przez Słowację w dniu 14 III 1939 roku,
również Ruś Zakarpacka 15 marca ogłosiła niepodległość. Zaś Sejm Ukrainy
Karpackiej uchwalił konstytucję nowego państwa – Ukrainy Karpackiej. Jej
prezydentem został Augustyn Wołoszyn. Nie zważając na spontaniczność tego
wydarzenia, ogłoszenie niezależności Ukrainy Karpackiej miało duże znaczenie historyczne. To była druga, po 22 I 1919 roku – Akcie zjednoczenia URL
i ZURL, próba oznajmienia przed całym światem, o samowystarczalności
narodu ukraińskiego. Chociaż ten akt ogłoszenia niezależności, ratyfikowany
15 III 1939 roku na Sejmie Ukrainy Karpackiej, był raczej symboliczny, niż
realny, to odegrał dużą rolę w kształtowaniu świadomości całego narodu67.
Nowe państwo było obiektem stałej węgierskiej irredenty i krótko po ogłoszeniu niepodległości zostało w całości anektowane przez Węgry. Sąsiednia Rumunia odmówiła prośbie Ukrainy Karpackiej o udzielenie pomocy, zaś Polska
64
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І. Панова, Голова Державного Центру УНР в екзилі: політико-правовий статус, „Держава і право”, 2010, вип. 49, s. 84, 89.
О. Пагіря, Карпатська Січ: Військове формування Карпатської України, Київ 2010, s. 12–15.
Ibidem, s. 39.
Л. Гірняк, На стежках історичних подій. Карпатська Україна і наступні роки: Спогади і матеріали, Нью-Йорк 1979, passim.

166

Iwan Monolatij, Marta Walak

była do powstającego organizmu państwowego nastawiona wrogo. Do 18 III
1939 roku tworząca się Karpato-Ukraina została całkowicie zlikwidowana.
Już 5 VI 1939 roku „Nowy Dziennik” nazwał Ukrainę Karpacką: „republika,
która trwała tylko 8 godzin”68.
Inna próba wznowienia ukraińskiej państwowości miała miejsce na
początku wojny radziecko-niemieckiej. W dniu 30 VI 1941 roku we Lwowie został ogłoszony Akt odnowienia Państwa Ukraińskiego. Proklamowano
odnowienie państwa ukraińskiego przez Organizację Ukraińskich Nacjionalistów69: „Wolą ukraińskiego narodu, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
pod przewodnictwem Stepana Bandery ogłasza wznowienie Ukraińskiego
Państwa, za które pokładły swoje głowy całe pokolenia najlepszych synów
Ukrainy”. Dokument zapowiadał tworzenie tymczasowej władzy na ziemiach
zachodnioukraińskich, która podporządkuje się przyszłemu rządowi narodowemu w Kijowie: „Na zachodnich ziemiach Ukrainy tworzy się Ukraińska
Władza, która podporządkuje się Ukraińskiemu Narodowemu Rządowi, co
utworzy się w stolicy Ukrainy – Kijowie z woli ukraińskiego narodu”. Jednocześnie akt odnowienia państwa ukraińskiego zapowiadał ścisłą współpracę,
w tym militarną, z III Rzeszą oraz wzywał Ukraińców do walki z ZSRR.
Stanowiono: „Odnowione ukraińskie państwo będzie ciasno współpracować
z nacional-socialistycznymi Wielko-Niemcami, co pod przewodnictwem
Adolfa Hitlera tworzy nowy ustrój w Europie i świecie i pomaga ukraińskiemu narodowi uwalniać się spod moskiewskiej okupacji. Ukraińska Narodowa
Rewolucyjna Armia, co utworzy się na ukraińskiej ziemi, będzie walczyła
dalej wspólnie z związkową niemiecką armią przeciw moskiewskiej okupacji
za Suwerenne Sobórne Ukraińskie Państwo i nowy ustrój w całym świecie”70.
Zaraz po ogłoszeniu aktu rozpoczęto formowanie rządu (tzw. Krajowy
Rząd Zachodnich Obwodów Ukrainy) z premierem Jarosławem Stećko, wicepremierem Lwem Rebetem oraz z ministerstwami: bezpieczeństwa, spraw
zagranicznych, propagandy, koordynacji politycznej, ochrony zdrowia, spraw
wewnętrznych, gospodarki narodowej, leśnictwa, oświaty i kultury, poczty
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D. Dąbrowski, Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej). 1918–1939,
Toruń 2007, passim.
Nacjonalistyczna organizacja polityczno-wojskowa i terrorystyczna założona w 1929 roku w Wiedniu.
Я. Стецько, 30 червня 1941 року: Проголошення відновлення державності України, Торонто–Лондон 1967, s. 320. UN-B, czyli (OUN-R (rewolucjoniści), „banderowcy” – frakcja (później niezależna
organizacja) Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, powstała ostatecznie w lipcu 1940 roku w Krakowie. Pochodzi od nazwiska przywódcy Stepana Bandery.
А. Боляновський, Українські військові формування в Збройних Силах Німеччини (1939–1945),
Львів 2003, s. 67.
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i telegrafu, kolejnictwa, rolnictwa, spraw wojskowych71. Dekret o utworzeniu
rządu ukraińskiego proklamował, ku zaskoczeniu Niemców, że naród ukraiński jest prawnym gospodarzem na swojej ziemi. Powstanie rządu notyfikowano oficjalnie Niemcom i państwom-sojusznikom III Rzeszy – Włochom,
Węgrom, Rumunii, Finlandii, Słowacji. W dniu 2 VII 1941 roku przebywający w Berlinie minister spraw zagranicznych rządu J. Stećki, Wołodymyr
Stachiw wystosował do ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima
von Ribbentropa list, w którym poinformował o ogłoszeniu 30 czerwca niepodległości Ukrainy.
Na ultimatum Adolfa Hitlera, żądającego odwołania aktu, jego sygnatariusze (przewodniczący OUN-B S. Bandera, premier rządu ukraińskiego
J. Stećko i przewodniczący Ukraińskiego Narodowego Komitetu Wołodymyr
Horbowyj), odpowiedzieli odmownie. Reakcja Niemców była natychmiastowa. W dniu 3 lipca S. Banderę wezwano do Krakowa i zmuszono do wyjaśnienia, że zrealizowana we Lwowie akcja jest, z prawnego punktu widzenia,
zbrodnią stanu72. W dniu 5 lipca wywieziono go do Berlina, następnego dnia
A. Hitler wydał rozkaz rozpędzenia rządu J. Stećki, którego aresztowano
9 lipca, a 11 lipca – pozostałych członków rządu. W połowie lipca 1941 roku
czasowo zwolniono J. Stećkę, a 20 lipca – S. Banderę ze współpracownikami.
Uwolnienie działaczy OUN-B miało pomóc w wykorzystaniu Ukraińców do
walki z ZSRR. Jednocześnie 20 lipca A. Hitler podpisał rozkaz o utworzeniu
od 1 IX 1941 roku Komisariatu Rzeszy Ukraina (Reichskommissariat Ukraine), co ostatecznie grzebało szansę na powstanie państwa ukraińskiego. Już
5 sierpnia dowództwo 17 Armii niemieckiej wydało rozkaz o aresztowaniu
„banderowskich agitatorów” i przekazaniu ich kontrwywiadowi wojskowemu.
W dniu 12 IX 1941 roku przeprowadzono w Berlinie ostateczne rozmowy,
a gdy ponownie S. Bandera, J. Stećko i inni działacze OUN-B kategorycznie
odmówili odwołania deklaracji niepodległości Ukrainy – wysłano ich do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen73.
Nieudane ze względu na niemiecki reżim okupacyjny były także próby Ukraińców Naddnieprza. W dniu 5 X 1941 roku w Kijowie działacze OUN
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R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy: Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 112–116.
Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА, 2-ге стереотипне
видання, Київ 2005, s. 13.
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Andrija Melnyka (OUN-M74) zwoływali założycielskie zebranie Ukraińskiej
Narodowej Rady (UNR). Planowano, że UNR stanie się ogólnoukraińskim
organem przedstawicielskim, który będzie wykonywał funkcje parlamentu
i zostanie politycznym reprezentantem Ukrainy w warunkach próżni, jaka
utworzyła się na jej terytorium po wstrzymaniu działalności administracji
radzieckiej. Przewodniczącym UNR został profesor Uniwersytetu Kijowskiego, ekonomista Mykoła Wełyczkiwskyj, który spróbował ogłosić wznowienie
Konstytucji URL z 1918 roku. Jednak 17 XI 1941 roku władze Komisariatu
Rzeszy Ukraina rozwiązały Radę, która przeszła do podziemia i działała tak
do 1943 roku75.
Pod koniec niemiecko-radzieckiej wojny na terytorium Ukrainy76,
w lipcu 1944 roku z inicjatywy kierownictwa OUN-B i UPA77 odbyło się
zebranie założycielskie Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej (UGRW).
Zamiarem założycieli UGRW było utworzenie bazy społecznej dla walki
zbrojnego podziemia przeciwko Niemcom i Sowietom. Organizacja ta ogłaszała się tymczasowym parlamentem, którym kierowało Prezydium i szef Prezydium. Przewodniczącym został ukraiński agronom, działacz OUN Kyryło
Ośmak. UGRW zdążyła uchwalić prawo o tymczasowym ustroju, platformę
polityczną i deklarację zasad działalności (uniwersał)78. W dokumencie ogłaszano: „Nasz cel – ukraińskie samodzielne sobórne państwo na ukraińskich
etnograficznych ziemiach. Nasza droga – rewolucyjnie-wyzwoleńcza walka
przeciw wszystkim okupantom i ciemiężycielom narodu ukraińskiego. Będziemy walczyć za to, żeby Naród Ukraiński, był władcą na swojej ziemi”79.
Wkraczające wojska sowieckie zmuszały działaczy UGWR do przeniesienia działalności za granicę, wobec czego na Ukrainie walkę o własne
państwo prowadziły drużyny OUN–UPA w latach 1944–1954 (sporadycznie
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OUN-M („melnykowcy”) – nazwa frakcji (później niezależnej organizacji) Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów, powstałej ostatecznie w lipcu 1940 roku w Krakowie. Nazwa pochodzi od nazwiska
przywódcy Andrija Melnyka.
М. Величківський, Сумні часи німецької окупації (1941–1944 року), „Визвольний шлях”, [Лондон]
1965, Част. 12, № 3, passim.
Oficjalnym dniem wyzwolenia Ukrainy od nazistowskich zaborców jest 28 X 1944 roku.
UPA (Ukraińska Powstańcza Armia) – formacja zbrojna stworzona przez OUN-B pod koniec 1942
roku. Działała głównie na Wołyniu i w Galicji Wschodniej oraz na terenie na zachód od linii Curzona.
Walczyła o niepodległość Ukrainy z wojskami niemieckimi, partyzantką sowiecką i polską.
Я. Грицак, Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ–ХХ століття,
Київ 1996, s. 256.
SI Forum – Litopys UPA, www.forum.ottawa-litopys.org, „Український Народе! Універсал Української Головної Визвольної Ради”, s. 1, inf. z 22 VII 2012.
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do 1960 roku80). Próby skonsolidowania ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego
przez inne organizacje i partie ukraińskie na emigracji nie miały powodzenia. Jedynym reprezentantem narodu ukraińskiego zostawał urząd URL na
uchodźstwie.
Po zakończeniu II wojny światowej zaczęła być popularna idea konsolidacji ukraińskiej emigracji politycznej. Już w 1946 roku z inicjatywy działaczy ukraińskich w Kanadzie (tzw. misja Kusznira) rozpoczął prace Ukraiński
Komitet Koordynacyjny, utworzony z przedstawicieli wszystkich partii na
emigracji. Praktyczna realizacja tej idei zaczęła się, kiedy prezydent URL na
emigracji Andrij Liwyćkyj powołał do życia w 1947 roku przygotowawczą
komisję w celu reorganizacji rządu URL (tzw. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej) i utworzenia powojennego koalicyjnego rządu
ukraińskiego. Instytucja ta miała na celu zapewnienie bazy politycznej dla
zreformowanego centrum państwowego URL na czele z prezydentem URL
oraz konsolidacji wszystkich sił politycznych na rzecz powtórnego utworzenia demokratycznego państwa ukraińskiego81.
W czerwcu 1948 roku wszystkie partie polityczne, z wyjątkiem „hetmańców”, zatwierdziły statut przyszłego rządu. Dokument ten określał jego
strukturę, formy pracy i warunki współpracy z emigracyjnym prezydentem
URL. Po długotrwałych negocjacjach w lipcu tegoż roku w Niemczech Zachodnich utworzono Ukraińskę Radę Narodowę (URN). Jej przewodniczącym został Isaak Mazepa. Do URN delegowały swoich przedstawicieli: Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (melnykowcy), Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów (banderowcy)82, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO), Ukraińska Partia Rewolucyjno-Demokratyczna (URDP),
URDP-socjaliści, Ukraiński Związek Narodowo-Państwowy (UNDS), Ukraińska Partia Socjalistów-Rewolucjonistów (UPSR), Ukraińska Partia Socjalistyczno-Radykalna (USRP), Ukraińska Socjal-Demokratyczna Partia Robotnicza (USDRP). UNR chciała być parlamentem, ale zarazem także organem
wykonawczym; sprawowała kontrolę państwową i wybierała prezydenta
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Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА, 2-ге стереотипне
видання, Київ 2005, s. 34.
Zob. Державний центр Української Народної Республіки в екзилі: статті і матеріали, Київ–Вашингтон 1993, s. 405–406.
W 1951 roku banderowcy wyszli z Rady i rozpoczęli z nią walkę.
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URL83. Pomiędzy sesjami część jej funkcji pełniło prezydium URL, które
jednak nie mogło tworzyć prawa i wybierać swoich członków. W 1953 roku
z inicjatywy Oddziału Wykonawczego UNR utworzono Ligę Wyzwolenia
Narodów Związku Radzieckiego (LWNSRSR, tzw. Blok Paryski).
URN odbyła łącznie osiem sesji: pierwsza – w lipcu 1948 roku w Augsburgu; druga – w czerwcu 1949 roku w Laipheim; trzecia – w marcu 1954
roku; czwarta – w marcu 1957 roku; piąta – w listopadzie 1961 roku; szósta
– w marcu 1967 roku (wszystkie w Monachium); siódma – w grudniu 1972
roku w Londynie; ósma – w czerwcu 1979 roku w Monachium. W kwietniu
1978 roku prezydent URL Mykoła Liwyćkyj samodzielnie rozwiązał URN
і wydał dekret o jej reorganizacji. Na znak protestu przeciwko temu aktowi,
część partii i działaczy wyszła z URN i Centrum Państwowego oraz utworzyła
w 1979 roku Radę Przyjaciół URN.
Po II wojnie światowej działalność polityczną na emigracji kontynuowała OUN-B. W lutym 1946 roku w Monachium doszło do powstania
Zagranicznych Formacji OUN, inne nazwy – zagraniczne oddziały OUN,
OUN(z), OUN-Z, kierowanych do 1950 roku przez Stepana Banderę. Po nowym konflikcie w organizacji w 1954 roku z ugrupowania odszedł Lew Rebet
powołując nową strukturę – OUN-Z. Według ideologów z tego odłamu OUN,
głównym zadaniem ukraińskiej emigracji miała stać się mobilizacja polityczna wszystkich sił ukraińskich w walce o przywrócenie państwa ukraińskiego
i utworzenie jednolitego frontu ukraińskiej emigracji. Zdaniem członków
OUN-Z ostateczne ukonstytuowanie się władzy państwowej na Ukrainie,
może wydarzyć się w warunkach demokratycznych przez zwołanie Konstytuanty Ukraińskiej, odpowiednie ukształtowanie ustawodawczych, sądowych
i wykonawczych organów władzy, zwłaszcza z tych sił, które wspierają walkę
o ukraińską państwowość na rdzennych ziemiach ukraińskich84.
Koordynacyjną platformą współpracy ukraińskich emigracyjnych
ugrupowań politycznych reprezentujących narody ZSRR i tzw. bloku wschodniego w okresie powojennym został Antybolszewicki Blok Narodów (ABN),
początki którego sięgają końca 1943 roku. Sformalizowaną strukturę ABN
uzyskał na konferencji w Monachium 16 IV 1946 roku. Miasto to stało się
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В. Гаврик, Ісаак Мазепа в суспільно-політичному житті української еміграції повоєнного періоду
(друга половина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.), „Сторінки історії: Збірник наукових праць”,
2009, Вип. 28, s. 209–218.
Zob. Л. Ребет, Світла і тіні ОУН, Мюнхен 1964, passim.
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jego główną siedzibą85. Najbardziej aktywnym członkiem ABN była OUN-B, której przewodniczący Jarosław Stećko stał jednocześnie na jego czele.
W latach 1950–1990 ABN prowadził współpracę ze Światową Ligą Antykomunistyczną i Europejską Radą Wolności. Miejscowe organizacje ABN
istniały w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, natomiast
w Belgii, Włoszech, Australii i Argentynie ABN był reprezentowany przez
oddziały i grupy. ABN został rozwiązany w 1996 roku, po zrealizowaniu
swoich celów86.
Faktycznie tak zakończyły się próby wznowienia ukraińskiej państwowości w najnowszej historii. Utraconą ukraińską niezależność udało się
odnowić dopiero w sierpniu 1991 roku ogłoszeniem Aktu o państwowej niezależności Ukrainy, który poprzedzała Deklaracja o państwowej suwerenności
Ukrainy (przyjęta 16 VII 1990 roku). W przededniu nowych geopolitycznych
przemian w świecie i rozpadu ZSRR, Rada Najwyższa URSR ogłosiła 24 VIII
1991 roku niezależność Ukrainy i powstanie samodzielnego państwa87.

2. Białoruś
Ukształtowanie państwowości białoruskiej było procesem długotrwałym i bardziej złożonym niż w przypadku pozostałych, analogicznych krajów
w regionie. Wyraźniejszego samookreślenia narodowego Białorusini zaczęli
poszukiwać w II połowie XIX wieku, odwołując się do historii oraz tradycji
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podziały religijne funkcjonujące w społeczeństwie białoruskim, zwłaszcza wśród prawosławnych (dawnych unitów,
których przymusowo włączono do rosyjskiej Cerkwi prawosławnej)88 i katolików, intensywnie oddziaływały na krystalizowanie się ideologii narodowej.
Stały się one podstawą do utworzenia dwóch zasadniczych nurtów intelektualnych badających korzenie białoruskiej tożsamości narodowej. Działania
te odbywały się w rozproszeniu i niejednolicie, co wynikało z izolacji duchowej w jakiej od dziesiątek lat żyły białoruskie środowiska wyznaniowe,
85
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Memorandum of the Anti-Bolshevik Block of Nations, Munich 1946, s. 3–26.
С. Рибачок, Антибільшовицький Блок Народів: форми та напрямки діяльності, „Наукові записки
Національного університету»Острозька академія«. Історичні науки”, Острог 2004, s. 325–330.
I Rady Najwyższej Ukrainy, http://zakon3.rada.gov.ua, „Постанова Верховної Ради Української РСР.
Про проголошення незалежності України”, s. 1, inf. z 22 VII 2012.
С. В. Марозова, Ліквідацыя ўніяцкай царквы як культурна-цывілізацыйны паварот Беларусі, [w:]
Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku, red.
P. Franaszek, A. N. Nieczuchrin, Kraków 2007, s. 133.

172

Iwan Monolatij, Marta Walak

izolacji skrzętnie wykorzystywanej przez władze rosyjskie89. Sukcesywnie
budzona świadomość narodowa w takich warunkach nie miała szans na pełnię realizacji. Prawosławni oscylowali wokół umacnianego zapadnorusizmu
(zachodniorusizmu), natomiast w środowisku katolików idea narodowa była
lansowana przez młode pokolenia inteligencji białoruskiej, wywodzącej swoje korzenie ze szlachty zamieszkałej na tych terenach od wieków. Drogi obu
nurtów od samego początku nie były zbieżne.
Przedstawiciele zapadnorusizmu wraz z ich liderem Michaiłem Kajałowiczem odwoływali się pośrednio w swojej myśli narodowej do rosyjskiej
doktryny narodu90, odrzucając ewentualną opcję polską91, a stosunek zapadnorusów do Polaków był co najmniej niechętny92. Zapadnorusizm dość dobrze
„prosperował” w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku przy
poparciu oficjalnych kół rządowych93. Początkowo władze rosyjskie, podobnie jak uczeni rosyjscy, wskazywali Białorusinom, iż stanowią regionalną,
etnograficzną gałąź wielkiego narodu rosyjskiego94. Sam Kajałowicz w swych
pracach utrzymywał, że tak Białoruś, jak i Ukraina, tworzą terytorialną oraz
etniczną cząstkę Rosji95. Zaś etnograficzne osobliwości tłumaczył wpływami polskimi96. Zapadnorusi domagali się obecności języka białoruskiego
w szkołach oraz w urzędach, przeprowadzenia gruntownej reformy rolnej.
Miało to się odbyć kosztem podziału wielkich majątków ziemskich będących
w posiadaniu Polaków–katolików. Nurt ten uległ znacznej marginalizacji po
powstaniu styczniowym, ale nadal utrzymał duże wpływy, zwłaszcza wśród
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E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 2007, s. 12.
W carskiej doktrynie narodu rosyjskiego zakładano, że naród rosyjski tworzyli wielkoruscy (Rosjanie),
małoruscy (Ukraińcy) i zapadnoruscy (Białorusini). Teza ta w dużym stopniu legła u podstaw koncepcji
zapadnorusizmu. Szerzej zob. А. Цьвікевіч, „Западно-руссізм”: Нарыcы з гісторыі грамадзкай
мыслі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в., Менск 1993, passim.
Opcja polska została zanegowana przez Michaiła Kajałowicza. Wykluczał budowanie jakiejkolwiek
przyszłości politycznej w sojuszu z Polską. Zob. A. Buczyński, Wybrane aspekty zapadnoruskiej tożsamości, [w:] Białoruś: Przeszłość i teraźniejszość. Kultura. Literatura. Język, red. R. Radzik, M. Sajewicz, Lublin 2010, s. 15.
Polacy byli odbierani jako element wrogi i szkodliwy. Po powstaniu styczniowym zastanawiano się
nawet nad możliwością przesiedlenia Polaków „do Polski”, czyli w granice tzw. Kongresówki. Według
Kajałowicza wszyscy katolicy mieszkający na Białorusi byli Polakami.
А. Смалянчук, Ліцвінства, заходнерусізм і беларуская ідэа ХІХ – пачатак ХХ сm, [w:] Białoruś
w XX stuleciu: W kręgu kultury i polityki, red. D. Michaluk, Toruń 2007, s. 59.
Współcześnie wśród białoruskich ideologów państwowych twierdzenie o rosyjskiej naturze Białorusina
promuje bardzo mocno między innymi Uładzimir Andrejewicz Mielnik. Szerzej zob. P. Rudkouski,
Powstawanie Białorusi, Wrocław 2009, s. 19; U. A. Mielnik, Państwowa ideologia Republiki Białoruś:
podstawy teoretyczne, Mińsk 2004, passim.
А. Смалянчук, op. cit., s. 59.
Ibidem.
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warstw plebejskich społeczeństwa, choć zdarzało się, że późniejsze organizacje inteligencji białoruskiej nawiązywały do zapadnorusizmu. Dla władzy
carskiej hasła tego ruchu okazały się zbyt radykalne społecznie i niebezpieczne, dlatego dążono do jego ograniczenia.
Drugi kierunek białoruskiej idei narodowej narodził się w środowisku szlachecko-katolickim. Zaczął przybierać realne kształty pod koniec XIX
wieku, w kręgu młodej inteligencji białoruskiej. Ówcześni młodzi Białorusini energicznie kształtujący swą świadomość narodową byli zorganizowani
w kilka różnych grup o charakterze socjalistyczno-rewolucyjnym. Na tym tle
wyróżniali się bracia Iwan i Anton Łuckiewiczowie. Oni to wraz z pisarzem
Kazimierzem Kostrowickim byli zaliczani do późniejszej czołówki działaczy
białoruskiego ruchu narodowego97. Na początku XX wieku Łuckiewiczowie
oraz Wacław Iwanouski powołali do życia Białoruską Partię Rewolucyjną
(pierwszą białoruską organizację polityczną)98. Podzieliła się ona wkrótce,
gdyż bracia Łuckiewiczowie dokonując secesji utworzyli Białoruską Rewolucyjną Hromadę (występującej od końca 1904 roku pod nazwą Białoruska Socjalistyczna Hromada)99. Natomiast Iwanouski skupił się na pracy
oświatowej100, chociaż wkrótce powrócił do aktywnej działalności politycznej
w szeregach Białoruskiej Socjalistycznej Hromady. Nie można też pominąć
wcześniejszego wkładu do rozwoju idei białoruskiej, takich osób jak Wincenty Dunin-Markiewicz czy Franciszek Bahusiewicz101.
Znaczna część białoruskiej inteligencji, która studiowała w Petersburgu, zaangażowała się w prace rosyjskiego ruchu narodowolców, reprezentując
w ten sposób jeden z odłamów zapadnorusizmu. W środowisku tym jednak
wizję autonomicznej Białorusi traktowano jako ułudną i niedorzeczną. Rosyjscy członkowie Narodnej Woli nie akceptowali dążeń niepodległościowych
swoich kolegów. Całkowicie odmienne stanowisko zajęli tymczasem polscy
socjaliści, popierając separatystyczne dążenia Białorusinów. Jednak mimo to
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E. Mironowicz, op. cit., s.15.
А. Смалянчук, op. cit., s. 61.
Białoruska Socjalistyczna Hromada posiadała swój nieoficjalny organ prasowy, jakim była „ Hаша
ніва” („Nasza Dola”). Gazeta ukazywała się legalnie od września 1906 roku. Ibidem, s. 62–64.
Szerzej na temat wkładu Wacława Iwanouskiego w rozwój białoruskiej idei narodowej zob. J. Turonek,
Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992, passim.
Franciszek Buhasiewicz, mimo iż mocno był związany z polskim ruchem socjalistycznym i niepodległościowym, nie odżegnywał się od swych korzeni białoruskich. Nawoływał do kultywowania rodzimego języka. Sam również tworzył w języku białoruskim. W swej pracy Дудкі беларускай (Dudki
białoruskiej) wydanej w Krakowie w 1891 roku wyjaśniał istnienie własnej białoruskiej mowy. Zob.
А. Смалянчук, op. cit., s. 60.
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nie doszło do zbliżenia między Białoruską Socjalistyczną Hromadą a polskimi
socjalistami. Kwestią sporną okazały się zagadnienia agrarne102.
W rezultacie rozproszenia politycznego, jak też nieskoordynowania
wysiłków niepodległościowych w I dekadzie XX wieku wykształciło się kilka
wariantów białoruskiej myśli narodowej. Nie powiodła się ich konsolidacja
oraz wypracowanie wspólnej, opartej na bazie językowo-etnicznej ideologii
narodowej, co tylko znacznie spowolniło konstruowanie państwowości białoruskiej. Elementem radykalnie zmieniającym ten stan okazał się wybuch
I wojny światowej. Wojna była przełomem, który zburzył dotychczasowy
porządek białoruskiego życia politycznego. Białoruskie środowiska polityczne wchodziły w nią całkowicie nieprzygotowane. Od pierwszych dni wojny
ziemie białoruskie stały się strefą działań przyfrontowych103. Do tego dochodziła mobilizacja obejmująca obszar Mińska, Mohylewa, Witebska i pozostałych wschodnich powiatów białoruskich guberni104. Mobilizacją miało być
objętych z tego obszaru 682,2 tys. mężczyzn105. Na tych ziemiach od sierpnia
1914 roku obowiązywał stan wojenny, dlatego też większość białoruskich
organizacji zaprzestała działalności106. Warunki wojenne sprzyjały natomiast
organizowaniu licznych manifestacji i uroczystości o charakterze patriotycznym. Funkcjonowały dwie gazety białoruskie „Nasza Niwa” oraz „Biełarus”.
Tymczasem ponosząca na froncie wschodnim porażki w 1915 roku107
strona rosyjska coraz bardziej weryfikowała swoje stanowisko narodowościowe i była skłonna do ustępstw. Rewizja carskiej polityki umożliwiła
powołanie do życia w kwietniu 1915 roku legalnej organizacji Białoruskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny108. W skład kierownictwa weszli:
Wacłau Iwanouski, Anton Łuckiewicz i Wacłau Łastouski109. Oprócz pomocy
statutowej prowadzono też inne działania o charakterze narodowym, jednak
102
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E. Mironowicz, op. cit., s. 18.
Rosyjskie wojska zgrupowane były na terenie Białorusi wokół Kwatery Głównej Naczelnego Wodza
(Stawki) znajdującej się w Baranowiczach. Natomiast w Mińsku znajdował się sztab Frontu Zachodniego składającego się z 2, 3 i 10 Armii.
С. Рудовіч, Беларусь у час пиершай сусветнай вайны: некаторыя аспекты этнаполітычнай
гісторыі, [w:] Białoruś..., s. 101.
Ibidem.
E. Mironowicz, op. cit., s. 27.
Wiosną 1915 roku siły niemieckie oraz austro-węgierskie skupione na froncie wschodnim rozpoczęły
ofensywę (po przełamaniu frontu pod Gorlicami), która spowodowała gwałtowne cofanie się armii
rosyjskich. Wojska państw centralnych coraz mocniej spychały przeciwnika w głąb rosyjskiego terytorium. Szerzej zob. J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1991, s. 289–290.
Białoruskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny prężnie działało w latach 1915–1916 w Mińsku
i Piotrogrodzie.
E. Mironowicz, op. cit., s. 30.
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nie miały one dużego zasięgu. Spowodowane to było w znacznej mierze czynnikami zewnętrznymi.
W drugim roku wojny w wyniku szeregu niepowodzeń Stawka (rosyjska Kwatera Główna), nie mogąc utrzymać tych terytoriów, zastosowała
taktykę „spalonej ziemi” i masowych przesiedleń. Wcześniej akcję szeroko
nagłośniono wśród ludności cywilnej rozpowszechniając informacje o okrucieństwach popełnianych przez wojska niemieckie w Królestwie Polskim.
Wywoływało to panikę i popłoch wśród Białorusinów oraz skłaniało do
błyskawicznej ewakuacji. W działania byli zaangażowani duchowni prawosławni, którzy rozpropagowywali w trakcie nabożeństw komunikaty władz
carskich. Ulegający histerii prawosławni (uchodźcy określani „bieżańcami”)
zabierali ze sobą cały dobytek życia110. Przesiedlenia były przeprowadzone
w fatalnych warunkach atmosferycznych – w sierpniu 1915 roku – w trakcie
gorącego lata. Powodowało to liczne choroby układu pokarmowego, zmęczenie i dużą śmiertelność wśród dzieci i osób starszych. W głąb Rosji uciekło
ponad 1,1–1,3 mln osób111. Migracje dotknęły najbardziej powiaty: bielski,
białostocki, grodzieński, wołkowycki, sokólski, próżański, kobryński, brzeski, oszmański, słonimski, lidzki i nowogródzki112.
Zachodnia Białoruś opustoszała nie tylko pod względem ludnościowym, ale także gospodarczym113. W głąb Rosji przerzucano część fabryk;
sprzęt demontowano i przewożono koleją. Ziemie opuszczone przez prawosławnych Białorusinów i wojska rosyjskie znalazły się pod okupacją niemiecką114. Niemcy na zarządzanych przez siebie obszarach prowadzili stosunkowo
ugodową politykę wspierającą dążenia separatystyczne mieszkających tam
narodowości. To powodowało znaczne ożywienie działalności społecznej, politycznej i kulturalnej. W przeciwieństwie do rozwijających się stowarzyszeń
polskich oraz litewskich, Białorusini nie potrafili wykorzystać korzystnego
stanu rzeczy. Większość z działaczy politycznych funkcjonowała bez kon-
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Ibidem.
С. Рудовіч, op. cit., s. 101.
E. Mironowicz, op. cit., s. 31.
H. Głodowska, Białoruś 1914–1929: Kultura pod presją polityki, Białystok 1996, s. 25.
W wyniku zmagań militarnych ziemie białoruskie podzieliły się na dwie strefy: niemiecką i rosyjską.
Front rosyjsko-niemiecki w miesiącach letnich 1915 roku ustabilizował się na linii Dźwińsk–Postawy–
Baranowicze–Pińsk, zasadniczo utrzymał się do lutego 1918 roku. Okupacja niemiecka, podobnie jak
w przypadku ziem znajdujących się pod kontrolą rosyjską charakteryzowała się licznymi ograniczeniami swobód obywatelskich, między innymi zakazano zgromadzeń, strajków, wieców. Funkcjonowały
tylko specjalne komitety pomocy ofiarom wojny.

176

Iwan Monolatij, Marta Walak

taktu z emigrantami. W Wilnie prace kontynuowali bracia Łuckiewiczowie,
Franciszek Alachnowicz, Ałajza Paszkiewicz, Wacław Łastouski115.
Ośrodkiem białoruskiego ruchu narodowego na terenie okupacji niemieckiej stało się Wilno116. Pozostając w izolacji od zdecydowanej reszty społeczeństwa białoruscy działacze zbliżyli się do koncepcji polskiej. Rozwijano
ideę odrodzenia Wielkiego Księstwa Litewskiego, posiłkując się już wcześniejszymi ideami narodowymi. Tymczasem nieliczna grupa białoruskich
katolików, która pozostała w czasie I wojny światowej w miejscu zamieszkania coraz bardziej ulegała asymilacji i polskim wpływom. Prowadzona przez
Polaków szeroko zakrojona działalność kulturalno-oświatowa przynosiła
rezultaty w postaci zacierania różnic między obu narodami.
Sprawę białoruską na forum międzynarodowym poruszono po raz
pierwszy na konferencji (tzw. konferencji narodów Rosji) w Sztokholmie
w kwietniu 1916 roku. Na spotkaniu tym obecni byli białoruscy działacze
– Iwan Łuckiewicz i Wacław Łastouski117. Zaproponowali powstanie autonomicznego państwa białoruskiego w ramach państwa rosyjskiego.
Tymczasem nadeszła rewolucja lutowa, która rozbudziła uśpione aspiracje wielu narodowości znajdujących się w imperium rosyjskim. Upadek
caratu w kręgach białoruskich, przyjęto z radością. Oczekiwano szybkiego
zakończenia działań wojennych. Białoruski ruch narodowy przeżywał w tym
czasie rozwój. Od marca 1917 roku rozpoczęła ponownie działalność odrodzona Białoruska Socjalistyczna Hromada118. Konferencja partii, która odbyła
się 25 III 1917 roku przyniosła propozycje przekształcenia Rosji w państwo
federacyjne oraz nadanie autonomii Białorusi z radą krajową jako organem
władzy ustawodawczej. Zaproponowano także szereg reform społecznych,
między innymi przekazanie ziemi obszarniczej we władanie chłopów, zniesienie przymusowej służby wojskowej, zastąpienie jej milicją obywatelską
oraz upaństwowienie oświaty119. Spotkanie to pozwoliło na przedstawienie
stanowisk kilku odłamów białoruskiego nurtu narodowego, w tym członków
Białoruskiej Partii Socjalistów Ludowych i innych pomniejszych organizacji.
Dlatego też ogłoszono się I Zjazdem Białoruskich Partii i Organizacji. Powo115
116

117
118
119

E. Mironowicz, op. cit., s. 32.
W Wilnie skupiły się wszystkie czołowe postacie sceny politycznej pozostałe po wielkim eksodusie
ludności białoruskiej. W 1916 roku powstał w mieście Klub Białoruski, w następnym roku: teatr, księgarnia i biblioteka.
E. Mironowicz, op. cit., s. 32.
С. Рудовіч, op. cit., s. 107.
E. Mironowicz, op. cit., s. 35.
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łano organ wykonawczy, jakim był Białoruski Komitet Narodowy120. W jego
skład wchodzili reprezentanci większości ówczesnych białoruskich partii121.
Kilka tygodni po powstaniu przedstawiciele BKN udali się na rozmowy z rosyjskim Rządem Tymczasowym. Rozmowy odnoszące się do niepodległości państwa białoruskiego zakończyły się fiaskiem. Dlatego przedstawiciele BKN zaczęli szukać porozumienia z rosyjskimi radykałami. To zbliżenie
ideowe i nowe kierownictwo Białoruskiej Socjalistycznej Hromady spowodowało rozłam w BKN, co w konsekwencji doprowadziło do likwidacji BKN,
a w jego miejsce II Zjazd Białoruskich Partii i Organizacji powołał Centralną
Radę Białoruskich Organizacji i Partii. Była ona reprezentantem lewicowych
interesów. W tej postaci ruch białoruski coraz bardziej ulegał radykalizacji
i zatracał charakter narodowy. Znaczna grupa członków BSH przeszła do
frakcji bolszewików. Starano powstrzymać ten proces. Jesienią 1917 roku na
kolejnym zjeździe BSH została powołana Centralna Rada Białoruskich Organizacji i Partii, którą niezwłocznie przemianowano na Wielką Radę Białoruską122. Dołączyły do niej białoruskie środowiska wojskowe oraz samorządowe. Wielka Rada Białoruska uważała siebie za najwyższą tymczasową władzę
autonomicznej Białorusi. W celu przyspieszenia i skoordynowania prac nad
proklamowaniem niepodległości państwa białoruskiego Rada zwołała 5 XII
1917 roku Zjazd Wszechbiałoruski123. Zwołanie zjazdu odbyło się za zgodą
Ludowego Komisariatu do Spraw Narodowościowych. Jego kierownikiem
był wówczas Józef Stalin. Zjazd można traktować symbolicznie124, bowiem
stał się zaczątkiem dwóch białoruskich tworów państwowych – Białoruskiej
Republiki Ludowej125 oraz Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Obrady zjazdu rozpoczęły się 5 XII 1917 roku, jednak cześć delegatów
dotarła z opóźnieniem. Oficjalnie otwarto go w dniu 7 grudnia. Padły na nim
120

121

122
123
124

125

Ibidem, s. 36. Prezesem BKN mianowano Ramana Skirmunta. Członkami zarządu Białoruskiego Komitetu Narodowego byli: Paweł Alaksiuk, Branisłau Taraszkiewicz, ksiądz Wincuk Hadleuski, Kazimierz
Kostrowicki, Usiewałod Falski, Źmicier Żyłunowicz, Arkadź Smolicz.
Wśród istniejących partii białoruskich należy wymienić: Białoruską Partię Ludową, Zjednoczenie
Chrześcijańsko-Demokratyczne, Białoruski Związek Ludowy, Białoruski Komitet Narodowy, Związek
Demokracji Białoruskiej.
Ibidem, s. 37.
Ibidem, s. 38.
Na zjeździe symbolicznie pojawiła się flaga białoruska. W sprawozdaniu z tego spotkania przedstawicieli białoruskiej sceny politycznej, można odnaleźć informację, iż nad stołem prezydialnym wisiała
biała flaga z napisem Нахай жыве вольная Беларусь (Niech żyje wolna Białoruś), natomiast z lewej
strony umieszczono biało-czerwono-biały sztandar z dewizą Za kraj ojczysty, za wolną Białoruś. O. Łatyszonek, Symbolika państwowa Białoruskiej Republiki Ludowej, [w:] Białoruś w XX..., s. 216.
Szerzej na temat utworzenia i funkcjonowania Białoruskiej Republiki Ludowej: D. Michaluk, Białoruska Republika Ludowa 1918–1920: U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010, passim.
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następujące słowa: „Podkreślając swoje prawo do samookreślenia, ogłoszone
przez rosyjską rewolucję i zatwierdzając demokratyczny ustrój republikański
na białoruskiej ziemi, dla ratowania własnego kraju i dla uchronienia go przed
podziałem i odłączenia od Rosyjskiej Demokratycznej Federacyjnej Republiki, Pierwszy Zjazd Wszechbiałoruski uchwala niezwłocznie powołać ze
swego składu organ krajowej władzy w postaci Rady Delegatów Chłopskich,
Żołnierskich i Robotniczych, który tymczasowo staje na czele kierowania krajem, przystępując do kontaktów z władzami odpowiedzialnymi przed radami
delegatów robotniczych, chłopskich i żołnierskich”126.
Na zjeździe spotkali się przedstawiciele środowisk wojskowych,
nauczycielskich i urzędniczych. Zarejestrowało się około 1872 delegatów.
W dniu 17 XII 1917 roku Zjazd przegłosował rezolucję zapowiadającą wyłonienie władzy krajowej w postaci Wszechbiałoruskiej Rady Delegatów
Chłopskich, Żołnierskich i Robotniczych. Zjazd działając w ten sposób
pominął bolszewicki Komitet Wykonawczy Obwodu Zachodniego Frontu.
W konsekwencji oddziały Frontu Zachodniego w nocy 17 grudnia otoczyły
miejsce obrad Zjazdu i rozpędziły delegatów127, mimo tego aktu Zjazd zdążył
powołać Radę. Organ ten zebrał się następnego dnia, tj 18 XII 1917 roku
i powołał stałe przedstawicielstwo narodowe – Komitet Wykonawczy Rady
I Wszechbiałoruskiego Zjazdu128. Funkcję przewodniczącego powierzono Jazepowi Waronko, który był też kierownikiem referatu zagranicznego. W ten
sposób w Mińsku powstały dwa białoruskie ośrodki rządowe: jawny radziecki
oraz niejawny białoruski.
Na początku 1918 roku doszło do licznych potyczek pomiędzy wojskami I Korpusu Polskiego a oddziałami Frontu Zachodniego, co wywołało
kolejną falę represji ze strony bolszewików wobec Centralnej Białoruskiej
Rady Wojskowej. Jej kierownicy zostali aresztowani. W lutym 1918 roku
podczas rokowań w Brześciu nie dopuszczono do rozmów przedstawicieli
białoruskiego Komitetu Wykonawczego. Postąpiono tak na życzenie szefa
delegacji radzieckiej Lwa Trockiego. Tereny opanowane przez wojska niemieckie w dużej mierze stanowiły ziemie białoruskie. Na zajętych obszarach
strona niemiecka nie stroniła od polityki grabieżczej, uznając to za sposób

126
127

128

Cyt. za: H. Głodowska, op. cit., s. 33.
Bolszewicy opanowali także siedzibę Wielkiej Rady Białoruskiej, Centralnej Białoruskiej Rady Wojskowej i Białoruskiej Socjalistycznej Hromady.
E. Mironowicz, op. cit., s. 41. W składzie 11-osobowego komitetu znaleźli się przedstawiciele mniejszości narodowych – rosyjskiej, litewskiej i polskiej, którą reprezentował Aleksander Pystor.
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pobierania kontrybucji, jaką winni byli jej Rosjanie. Tymczasem w dniu 21 II
1918 roku Komitet Wykonawczy Rady I Wszechbiałoruskiego Zjazdu wydał
deklarację Do narodów Białorusi. Ogłosił się w niej najwyższą władzą cywilną na obszarze Białorusi. Następnie powołał Sekretariat Ludowy Białorusi.
Jego przewodniczącym mianował Jazepa Woronkę.
Początkowo postępowanie strony białoruskiej zostało zignorowane
przez obecne w Mińsku wojska niemieckie. Niemcy nie uznali rządu białoruskiego, zajęli siedzibę Sekretariatu Ludowego oraz skonfiskowali jego
mienie. Z budynków zostały zrzucone flagi białoruskie129, a rząd białoruski
miał zakaz opuszczania miasta. Jednak pod koniec lutego sytuacja uległa
zmianie. Niemiecka administracja wojskowa uznała rząd za przedstawiciela społeczeństwa białoruskiego. Wyrażono zgodę na prowadzenie legalnej
działalności na obszarze Mińszczyzny. W dniu 9 III 1918 roku Komitet Wykonawczy przemianował się na Radę Białoruskiej Republiki Ludowej. Nadał
sobie kompetencje tymczasowej władzy ustawodawczej. Nowo powstałe państwo białoruskie posiadało własną flagę narodową oraz hymn państwowy.
Sztandar białoruski został oficjalnie po raz pierwszy zawieszony w Mińsku
nad pałacem gubernatora w dniu 19 II 1918 roku, tuż po przepędzeniu bolszewików130. Natomiast godłem BRL była oficjalnie Pogoń, nawiązując tym
samym do symboliki książąt litewskich. Tymczasem do hymnu narodowego
aspirowały aż trzy pieśni: białoruska Marsylianka Od wiekuśmy spali (słowa
A. Mikulczyk), hymn ludu białoruskiego A któż tam idzie (słowa J. Kupała,
muzyka U. Terauski) i białoruski hymn rewolucyjny Krew naszą od wieków
już leją kaci131. Ostatecznie hymnem narodowym BRL został marsz wojskowy
(Wyjdziemy w zwartych szeregach) napisany przez Marka Kaściewicza w październiku 1919 roku132. Do symboliki narodowej BRL nawiązywali w okresie
późniejszym Białorusini mieszkający w II Rzeczypospolitej, na Litwie, Łotwie i w innych państwach na emigracji.
W marcu 1918 roku doszło do połączenia wysiłków działaczy białoruskiego ruchu narodowego z obszaru Mińska i Wilna133. W dniu 18 III
129
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Flaga Białoruskiej Republiki Ludowej została zaprojektowana przez inż. Klaudiusza Duż-Duszewskiego po rewolucji lutowej 1917 roku w Rosji. Opracował projekt na życzenie działaczy białoruskich
z Petersburga. Nawiązywała do symboliki białoruskiego godła. Była biało-czerwono-biała. Czerpała
z symboli Wielkiego Księstwa Litewskiego. Szerzej zob. O. Łatyszonek, op. cit., s. 215–217.
Ibidem.
Ibidem, s. 218.
Ibidem.
Działający w Wilnie przez cały okres okupacji Iwan i Anton Łuckiewiczowie oraz Wacłau Łastouski
porzucili ostatecznie koncepcję tworzenia państwa konfederacyjnego z Litwą. Stało to się na skutek
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1918 roku dołączyli do Rady Białoruskiej Republiki Ludowej. W rezultacie
scalenia większości przedstawicieli nurtu narodowego Rada BRL proklamowała w dniu 25 III 1918 roku niepodległość134. Decyzja ta nie została podjęta
zgodnie. Politycy białoruscy byli podzieleni między opcję rosyjską a niemiecką. Ostatecznie zdecydowano się na budowanie białoruskich struktur
państwowych przy poparciu Niemiec. W tym celu wystosowano telegram do
cesarza Wilhelma II z podziękowaniem za wyzwolenie Białorusi i zaproponowano sojusz135. Akcja zakończyła się niepowodzeniem, niemiecka strona nie
odpowiedziała, mimo to skutki przedsięwzięcia dyplomatycznego okazały się
dla Rady BRL katastrofalne. Wewnętrzny konflikt rozgorzał doprowadzając
do dymisji gabinetu Jazepa Woronki i do rozpadu Białoruskiej Socjalistycznej Hromady. W jej miejsce powstały trzy nowe partie: Białoruska Partia
Socjalistów-Rewolucjonistów, Białoruska Partia Socjaldemokratyczna oraz
Białoruska Partia Socjalistów-Federalistów136.
Kolejny szef Sekretariatu Ludowego Raman Skirmunt starał się nadal
szukać akceptacji i wsparcia od Niemców, ale bezskutecznie. W październiku
1918 roku, gdy konsolidowały się prace ustawodawcze w nowo powstałych
państwach premierem białoruskim został Anton Łuckiewicz. Bardzo mocno
zaangażował się w działalność dyplomatyczną, szukając sprzymierzeńców
wśród najbliższych sąsiadów – Polaków i Litwinów. Złożył też wizytę w Moskwie na zaproszenie Włodzimierza Lenina. Po spotkaniu w Moskwie Łuckiewicz nie chciał już nigdy układać się z bolszewikami. W końcu listopada
1918 roku wojska niemieckie rozpoczęły ewakuację z terenu Białorusi. Na
te ziemie wkraczała Armia Czerwona. Dnia 8 grudnia z Mińska wyjechały
władze białoruskie udając się do Wilna, a 10 grudnia Mińsk został opanowany
przez Rosjan. Tym samym kończyła swoje istnienie jako państwo Białoruska
Republika Ludowa; jej władze znalazły się na emigracji. Konstytuowała się
Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka. Jej powstanie wiązało się
z prowadzoną przez bolszewików polityką uwiarygodnienia bolszewickich
haseł o samostanowieniu narodów137.
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ogłoszenia w dniu 19 lutego niepodległości przez Litwinów.
E. Mironowicz, op. cit., s. 45.
Pod telegramem podpisali się przewodniczący Rady Iwan Sierada, Raman Skirmunt, Paweł Alaksiuk,
Jazep Losik i Piotr Kreczeuski.
Ibidem, s. 46. Pierwszy odłam najbardziej rewolucyjny opowiadał się za poszukiwaniem współpracy
z bolszewikami i ogólnie stroną rosyjską; federaliści szukali zbliżenia z Rosją, ale nie z bolszewikami;
socjaldemokraci raczej skupiali się na kontynuowaniu prac istniejących organów białoruskiej władzy.
Ibidem, s. 47.
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Wstępnie zakładano funkcjonowanie państwa białoruskiego w ramach
Litwy, ale w końcu grudnia 1918 roku, gdy miało miejsce spotkanie Józefa
Stalina z przewodniczącym Północno-Zachodniego Komitetu Obwodowego
Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) Aleksandrem Miasnikinem, wskazano konieczność utworzenia dwóch republik: białoruskiej oraz
litewskiej. Republika białoruska miała składać się z guberni grodzieńskiej,
mińskiej, witebskiej i smoleńskiej oraz obszaru Mohylewszczyzny i Homelszczyzny. Następnie 30 XII 1918 roku w Smoleńsku odbył się I Zjazd
Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi138, który proklamował rezolucję o powstaniu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W dniu
1 I 1919 roku podano oficjalnie do wiadomości w Smoleńsku, gdzie tymczasowo znajdowały się władze radzieckie, że została utworzona Białoruska
Socjalistyczna Republika Radziecka. Od początku stycznia 1919 roku prace
rozpoczął tymczasowy Rewolucyjny Robotniczo-Chłopski Rząd Białorusi.
Na jego czele stanął Źmiecier Żyłunowicz.
Nowo proklamowany rząd przeniósł się do Mińska. W dniu 3 II 1919
roku ogłoszono konstytucję Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej pod nazwą Deklaracja praw ludu pracującego i eksploatowanego. Akt
ten jest uważany za pierwszą ustawę zasadniczą Białorusi139. Ówczesna konstytucja Białorusi była wzorowana na konstytucji Rosyjskiej Federacyjnej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej140. Przejęto również podobny wzorzec
instytucji w republice. Terytorialnie uszczuplono obszar nowej republiki, aby
wkrótce doprowadzić do włączenia jej (19 lutego) w skład Socjalistycznej
Republiki Litwy i Białorusi. Działania te miały wykluczyć rozwój aspiracji narodowotwórczych wśród Białorusinów i świadczyć o dobrej woli
władzy radzieckiej wobec zasady samostanowienia narodów. Przeciwko likwidacji BSRR protestowali białoruscy komuniści na czele z Źmiecierem
Żynułowiczem141.
Plany bolszewików pokrzyżował konflikt zbrojny z Polską. W II połowie lutego 1919 roku miały pierwsze potyczki między obu stronami. Ziemie
białoruskie ponownie stały się areną działań zbrojnych. Wojska polskie opanowały zdecydowaną większość terytorium białoruskiego do końca sierpnia
138
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Zjazd KP(b)B wyłonił się z przekształcenia VI Konfederacji Północno-Zachodniego Obwodu RKP(b).
SI Kancelarii Sejmu RP, http://biurose.sejm.gov.pl, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, E. Toczak, Rada Najwyższa Białorusi, „Raport”, 1993, nr 26, s. 1, inf. z 23 VIII 2012.
Ibidem.
O. Łatyszonek, E. Mironowicz, Historia Białorusi od połowy XVIII wieku do końca XX wieku, Białystok
2002, s. 140.
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1919 roku. Polacy pragnąc pozyskać sojusznika w walce z Rosją, szukali
dogodnej płaszczyzny porozumienia ze społeczeństwem białoruskim. Jeszcze
w kwietniu 1919 roku Józef Piłsudski w odezwie do Do ludności W. Ks. Litewskiego deklarował, że oddziały polskie przyniosą mieszkańcom tych ziem
długo oczekiwaną wolność. Kręgi polityczne bliskie Piłsudskiemu (jak i on
sam) lansowały koncepcję federalistyczną142, która była zbieżna z oczekiwaniami licznych działaczy białoruskich. Pokładali w jego osobie wiele nadziei,
zwłaszcza członkowie utworzonego w Mińsku Tymczasowego Białoruskiego
Komitetu Narodowego. Zbliżenie polityczne między stroną białoruską i polską wydawało się wkraczać na właściwe tory.
Przedstawiciele władz obu stron białoruskiej i polskiej: Anton Łuckiewicz – premier rządu Białoruskiej Republiki Ludowej (na uchodźstwie) oraz
Ignacy Padarewski podczas spotkania w lipcu 1919 roku w Paryżu opracowali
projekt umowy federacyjnej obu państw143. Przewidywano utworzenie wspólnego dowództwa wojskowego oraz prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej. W związku z tymi założeniami delegacja Białoruskiej Centralnej Rady
Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny przedstawiła w lipcu 1919 roku Józefowi
Piłsudskiemu koncepcję (z prośbą o poparcie) powołania Białoruskiej Komisji
Wojskowej, która miała czuwać nad całością prac związanych z formowaniem
oddziałów białoruskich. Białoruska Komisja Wojskowa miała działać przy
Naczelnym Dowództwie Polskim. W sierpniu 1919 roku rozpoczęła prace144.
W jej składzie znaleźli się Paweł Alaksiuk, ks. Jan Stankiewicz, Aleksander
Gołowiński, płk Haasan Konopacki, płk Dawid Jakubouski, kpt. Franciszek
Kuszel. Przewidywano sformowanie około 20 tys. armii. Wcześniejsze próby
142
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Twórcy koncepcji federalistycznej zakładali poprawę niekorzystnego środowiska bezpieczeństwa zewnętrznego państwa oraz łagodzenie konsekwencji osiowego położenia geopolitycznego w następstwie
rozbicia terytorialnego Związku Radzieckiego na państwa narodowościowe. Piłsudski konstruując
koncepcję bazował na rodzimym romantycznym prometeizmie. Wskazywał wyjątkowe wartości duchowe Polaków, przypisując Polsce rolę Prometeusza – samotnego bojownika, przeciwstawiającego
się istniejącemu układowi sił w Europie, symbolu nieskończonego wysiłku, który w efekcie zakończy
się wstrząsem politycznym. Historyczna rola Polaków miała polegać na pokonaniu niemożliwości politycznej dając tym samym nadzieję narodom „niehistorycznym”, takim jak Litwini, Białorusini, Łotysze
i Rusini (Ukraińcy), którzy takowej siły nie posiadają. Olbrzymim zagrożeniem według niego był
bolszewizm niszczący indywidualność i rozwój społeczny. Dlatego też Piłsudski energicznie wspierał
działania i ruchy zwalczające bolszewików. J. Zalewski, Kierunek „prometejski” w polityce i propagandzie wojskowej Drugiej Rzeczypospolitej polskiej, [w:] Polska i Ukraina w walce o niepodległość
1918–1920, red. T. Krząstek, Warszawa 2009, s. 374.
E. Mironowicz, op. cit., s. 52.
Na temat prac Białoruskiej Komisji Wojskowej w Polsce szerzej zob. Z. Karpus, Formowanie oddziałów
wojskowych przez Białoruską Komisję Wojskową w Polsce w latach 1919–1920, [w:] Białoruś w XX
stuleciu..., s. 309–320.
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powołania wojska białoruskiego przy pomocy strony niemieckiej oraz władz
Republiki Litewskiej145 zakończyły się połowicznym sukcesem, dlatego liczono na lepsze efekty w kooperacji z Polakami.
W sierpniu 1919 roku po zajęciu przez polskie jednostki Mińska, została wydana odezwa, w której stwierdzano, że „zwycięska armia polska przynosi na swoich szablach narodowi białoruskiemu prawo samostanowienia”146.
Potwierdzeniem tego stanowiska miało być oświadczenie przebywającego
w Mińsku we wrześniu 1919 roku Józefa Piłsudskiego. Wyraził przekonanie,
że naród białoruski powinien sam wybrać formy rządzenia147. Jednak polityka
polska na zajętych terenach, a szczególnie działania Zarządu Cywilnego Ziem
Wschodnich zniwelowały szansę na porozumienie. Obsadzane przez administrację polską osoby nie współpracowały z Białorusinami, ale również swoim
grabieżczym postępowaniem, wywoływały powszechną nienawiść. Prześladowania dotknęły prawosławnych, niezależne gazety białoruskie, środowiska
chłopskie. W dużej mierze dopuszczało się ich wojsko oraz żandarmeria. Idea
federacji upadła.
Wśród polityków białoruskich ponownie powrócono do kierunku
rosyjskiego, czyli zapadnorusizmu. Podzielona Rada Białoruskiej Republiki
Ludowej148 oscylowała coraz wyraźniej w stronę sojuszu z bolszewikami.
Jedynie premier Anton Łuckiewicz i jego najbliżsi współpracownicy nadal
liczyli na układ z Józefem Piłsudskim149. Na tym tle doszło do przełomu
w Radzie BRL, który przyniósł w rezultacie powstanie dwóch równorzędnie
działających rządów białoruskich. W dniu 13 XII 1919 roku większość Rady
BRL wybrała nowego premiera. Został nim Wacław Łastouski. Ogłoszono
wówczas Radę Ludową BRL. Stanowisko przewodniczącego powierzono
Piotrowi Kreczeuskiemu. Tymczasem zwolennicy Łuckiewicza proklamowali
się Radą Najwyższą BRL. Wkrótce aresztowano członków Rady Ludowej
145

146
147
148

149

Od grudnia 1918 roku w Grodnie istniał 1 Białoruski Pułk Piechoty. W prace nad jego sformowaniem
był zaangażowany naczelnik okręgu wojskowego w Grodnie płk Mikołaj Demidow oraz minister do
spraw białoruskich w rządzie litewskim Jazep I. Waronko (wcześniej pełnił funkcję premiera BRL).
A. Jurevičiūtė, Белорусские военные формации в литовской армии 1918–1921 г.г., [w:] Białoruś
w XX stuleciu..., s. 281–285; O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe 1917–1923, Białystok
1995, s. 92–95.
J. Zalewski, op. cit., s. 375.
Ibidem.
Najbardziej niechętne Polsce stanowisko w Radzie Białoruskiej Republiki Ludowej reprezentowali przedstawiciele Białoruskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów oraz Białoruskiej Partii
Socjalistów-Federalistów.
W dniu 20 XI 1919 roku doszło do spotkania premiera Łuckiewicza z Piłsudskim. Ustalono, że Rada
Białoruskiej Republiki Ludowej przekształci się w Narodową Radę Białoruską.
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BRL. Dokonali tego Polacy. Po zwolnieniu część z nich udała się do Kowna,
gdzie jej członkowie jako Rada otrzymali status rządu na emigracji. Zaś rząd
Łuckiewicza przeniósł się do Wilna.
W lipcu 1920 roku obszar Białorusi został zajęty przez będące w ofensywie siły radzieckie. Bolszewicy po opanowaniu tych ziem ponownie proklamowali powstanie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej150.
W składzie nowego białoruskiego radzieckiego rządu151 znaleźli się: Alaksandr
Czarwiakou, Wilhelm Knorin, Jazep Adamowicz. BSRR była niewielkim
terytorialnie tworem państwowym ograniczonym do obszaru Mińszczyzny,
który i tak wkrótce utraciła. Jesienią 1920 roku, a dokładnie w październiku,
polskie oddziały kolejny raz wkroczyły do Mińska. Zdecydowana większość
ziem białoruskich znalazła się na nowo pod kontrolą Polaków. Wydawać by
się mogło, że ponownie zaistniała szansa powrotu do idei federalistycznej.
Traktat ryski z 18 III 1921 roku przesądził o losach Białorusi 152.
Rozmowy w sprawie pokoju i podpisanie dokumentu odbyło się bez udziału
przedstawicieli białoruskich. Ustalona granica polsko-radziecka przekreśliła
nadzieje Białorusinów na powstanie niepodległego państwa. W myśl układu
Polsce przypadły ziemie białoruskie i ukraińskie o skomplikowanej strukturze
etnicznej. Polacy realizując postanowienia pokoju ryskiego doprowadzili do
rozłamu wśród białoruskich środowisk politycznych, jak również zniechęcili
do siebie oddziały białoruskie153 walczące po stronie polskiej podczas woj-

150

151
152

153

Deklarację o proklamowaniu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisano w dniu
31 VII 1920 roku. W imieniu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Litwy i Białorusi akt podpisali: I. Śmigło, Wilhelm Knorin i Alaksander Czarwiakou. W imieniu KC Powszechnego Robotniczego Związku Żydowskiego „Bund” – A. Wajnsztejn, Komitetu Centralnego Białoruskiej Organizacji
Komunistycznej – Usiewaład Ihnatouski, Centralnego Biura Związków Zawodowych Mińska i guberni mińskiej – Aleksander Krynicki. Dokumentu nie podpisali przedstawiciele Białoruskiej Partii
Socjalistów-Rewolucjonistów.
Funkcję rządu pełnił Komitet Wojskowo-Rewolucyjny.
Szerzej na ten temat: J. Borzęcki, Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej, Warszawa 2012, passim; W. Materski, Na widecie: Rzeczpospolita wobec Sowietów
1918–1943, Warszawa 1995, passim; Traktat pokoju pomiędzy Polską a Rosją i Ukrainą Ryga 18 marca
1921. 85 lat później, wstęp, oprac., wybór B. Komorowski, Warszawa 2006, passim.
Polacy wykonując postanowienia traktatu ryskiego przystąpili do rozformowania oddziałów białoruskich w maju 1921 roku. Należy jednak zaznaczyć, że już wcześniej proces tworzenia jednostek
białoruskich nastręczał wiele problemów. Najwięcej trudności sprawiała lokalna polska administracja
na ziemiach białoruskich, bojkotująca akcję. W Białoruskiej Komisji Wojskowej doszło do rozłamu.
Pomimo komplikacji Białorusinom udało się sformować pierwsze jednostki narodowe walczące po stronie polskiej. Wśród nich należy wymienić oddział gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza oraz Brygadę
Sołucką. E. Mironowicz, op. cit., s. 59–61.
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ny154. Znaczna część z nich zaniechała antyradzieckich działań partyzanckich
i przyłączyła się do emigracyjnego ośrodka białoruskiej władzy w Kownie.
Po układzie w Rydze obie strony deklarowały uznanie państwowości
białoruskiej. Ta „niepodległa Białoruś” w formie Białoruskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej początkowo liczyła 59,6 tys. km kw. Były to powiaty
guberni mińskiej: bobrujski, mozyrski, słucki, ihumeński, borysowski, miński. Zamieszkiwało ten obszar około 1,6 mln osób155. Nieco później terytorium BSRR zostało poszerzone (w 1923 roku) dzięki długotrwałym staraniom
białoruskich bolszewików i ostatecznej zgodzie Moskwy o piętnaście powiatów guberni witebskiej, smoleńskiej oraz homelskiej156. Kolejna korekta granic miała miejsce w 1926 roku, gdy dodano jeszcze dwa powiaty: rzeczycki
i homelski. Łącznie po tych zmianach ziemie BSRR miały powierzchnię 125
tys. km kw. z liczbą ludności osiągającą 5 mln. Białoruska Socjalistyczna
Republika Radziecka była całkowicie uzależniona od Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Oba państwa zawarły na początku
1921 roku porozumienie wprowadzające wspólne dla obu krajów komisariaty
ludowe (ranga ministerstwa) – spraw wojskowych, gospodarki, handlu zagranicznego. Białoruś została podporządkowana nieformalnie w sferze administracyjnej władzom centralnym w Moskwie, zanim ogłoszono powstanie
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich157.
Umowa związkowa z 30 XII 1922 roku spowodowała wprowadzenie wspólnego obywatelstwa dla ludności republik związkowych. Białorusini uchwalili swoją konstytucję z opóźnieniem wobec pozostałych republik
związkowych. Miało to miejsce w 1927 roku. Politycy białoruscy nie byli
przekonani do proponowanej przez bolszewików formuły „dyktatury proletariatu”. Ówczesna ustawa zasadnicza Białoruskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej przekazywała oficjalnie władzę radom delegatów robotniczych,
czerwonoarmijnych i chłopskich wszystkich szczebli158. Konstytucja wskazywała, iż najwyższą władzą w republice jest Zjazd Rad BSRR, wybrany
w wielostronnych wyborach, a organem sprawującym władzę między zjaz154
155
156

157
158

Szerzej: O. Łatyszonek, Białoruskie formacje..., s. 121 i n.
E. Mironowicz, op. cit., s. 64.
H. Głogowska, op. cit., s. 78. Białoruś otrzymała następujące powiaty (w myśl decyzji Prezydium
Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego z dnia 4 II 1924 roku): witebski, horodecki,
drysieński, lepelski, orszański, połocki, siennieński, suraski (gubernia witebska); mohylewski, rohaczewski, bychowski, klimowicki, czerykowski i czauski (gubernia homelska); gmina dudziecka ze
stacją Kalinkowicze; powiat horecki i mścisławski (część) przynależne do guberni smoleńskiej.
Ibidem, s. 65.
Ibidem.
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dami Centralny Komitet Wykonawczy BSRR159. Organ ten pełnił funkcje
ustawodawcze oraz wykonawczo-administracyjne. Często jego prerogatywy
pokrywały się z kompetencjami Rady Komisarzy Ludowych (odpowiednik
rządu). Zakres kompetencji dotyczył podziału administracyjnego i przyłączania nowych terenów, ustanawiania podatków, tworzenia nowych organów i instytucji o znaczeniu republikańskim, prawa amnestii, rozpatrywania
protestów i skarg obywatelskich, wydawania instrukcji i kierowania kampanią wyborczą do rad160. Bierne i czynne prawo wyboru do rad należało się
nielicznym – robotnikom, chłopom oraz żołnierzom. Natomiast pozbawieni
tego prawa byli duchowni, prywatni handlowcy, osoby zatrudniające najemną
siłę roboczą w sektorze prywatnym, dawni urzędnicy i policjanci oraz osoby
zaangażowane w działalność polityczną w okresie 1917–1921 skierowaną
przeciwko bolszewikom161.
Latem 1923 roku władze białoruskie ogłosiły amnestię dla działaczy
i członków niebolszewickich organizacji działających na Białorusi w okresie
1918–1921. Takie postępowanie ułatwiło zewidencjonowanie potencjalnych
„wrogów” nowej władzy, a w przyszłości fizyczną ich eliminację, gdyż początkowo liberalne podejście prezentowane przez bolszewików, utwierdzało
część białoruskich polityków w przekonaniu o demokratycznym charakterze
nowego ustroju162. Białoruski system władzy w latach dwudziestych był zdominowany przez jedną partię – Komunistyczną Partię Białorusi. Sterowała
ona całą bieżącą polityką białoruską. Na poszczególnych zjazdach przyjmowano zasady Nowej Ekonomicznej Polityki (NEP), polityki narodowościowej
i kulturalnej163. Partia ta była od 1924 roku jedyną legalną organizacją polityczną na obszarze państwa białoruskiego164.
Newralgicznym problemem z jakim uporać się musiała nowa władza
była odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych. Katastrofalna sytuacja była
w przemyśle. Podobnie było na terenie pozostałych republik radzieckich.
159
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Na czele Centralnego Komitetu Wykonawczego stało Prezydium. Było to specjalne ciało kolegialne
pełniące funkcje ustawodawcze i także w niektórych przypadkach nadzorcze w stosunku do organów
wykonawczych.
H. Głodowska, op. cit., s. 83.
W początkach lat dwudziestych działały jeszcze na obszarze Białorusi partie polityczne o zabarwieniu
socjalistycznym. Akceptowały one zasadniczo postępowanie bolszewików. Spośród tych organizacji
politycznych na uwagę zasługują: Białoruska Partia Socjalistów-Rewolucjonistów; Powszechny Żydowski Związek Robotniczy „Bund” (zlikwidowany pod wpływem nacisków bolszewików w marcu
1921 roku). Bardzo szybko rozprawiono się z nimi.
O. Łatyszonek, E. Mironowicz, op. cit., s. 151–152.
H. Głogowska, op. cit., s. 89.
Ibidem.
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Dlatego decyzją X Zjazdu Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików)
zaczęto realizować wspomnianą już Nową Ekonomiczną Politykę. Miała ona
ożywić gospodarkę. W rozwoju wielu gałęzi gospodarki białoruskiej po zakończeniu I wojny światowej istotną rolę odegrał kapitał prywatny. W roku
1926 na ziemiach białoruskich funkcjonowało 60 178 drobnych przedsiębiorstw przemysłowych i rzemieślniczych, w tym około 58 tys. było w dyspozycji prywatnej165. Kluczowe były przemysły drzewny i spożywczy. W gospodarce rolnej panowało dość liberalne podejście do form własności, istniały
państwowe sowchozy, spółdzielcze kołchozy lub gospodarstwa prywatne166.
Zdecydowanie preferowane było prywatne gospodarstwo rolne średniej wielkości167. Zlikwidowane zostały drobne gospodarstwa chłopskie168, natomiast
kilkunastohektarowe gospodarstwa przyspieszyły unowocześnienie rolnictwa białoruskiego169. Zamożność gospodarstw chłopskich zwiększyła rozwój
różnorodnych stowarzyszeń rolniczych170. Były to towarzystwa kredytowe,
melioracyjne, maszynowe. Ich celem było gromadzenie środków finansowych
na inwestycje w rolnictwie. Tymczasem w kołchozach pracowali dawni parobkowie i najuboższe warstwy społeczne.
Ożywienie gospodarki w sektorze rolnym przyniosło wymierne korzyści dla całej gospodarki białoruskiej. Sukces NEP oddziaływał również na
pozostałe dziedziny życia. W okresie realizacji Nowej Ekonomicznej Polityki
mamy do czynienia z niezwykłą liberalizacją w sferze kultury białoruskiej.
Następowała białorutenizacja życia publicznego. Język białoruski dominowaał jako państwowy. Na terytorium całej BSRR następował dynamiczny rozwój
nauki, oświaty i kultury białoruskiej. Ta „otwartość” nowych władz białoruskich spowodowała, iż w pracę na rzecz odbudowy Białorusi były włączane
osoby z kręgów emigracyjnych. Do kraju powrócił w październiku 1925 roku
Aleksandr Ćwiklewicz (od kwietnia 1923 roku pełnił funkcję premiera rządu
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Ibidem.
Ibidem, s. 91.
Ibidem.
Komuniści białoruscy wspierali w latach dwudziestych średnie i duże gospodarstwa rolne. Pomoc polegała na zmniejszaniu podatków rolnikom, którzy: 1) uprawiali rośliny będące ważnym surowcem dla
przemysłu, między innymi len, konopie, buraki cukrowe oraz 2) inwestowali w polepszenie jakości
uprawianej ziemi.
Twórcą reformy rolnej był ludowy komisarz do spraw rolnictwa Dźmitry Pryszczepau. Kilka lat później
został oskarżony o tworzenie gospodarstw kułackich (kapitalistycznych). O. Łatyszonek, E. Mironowicz, op. cit., s. 154.
Ibidem.
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BRL w Kownie). Na powrót zdecydował się też były premier BRL Wacłau
Łastauski.
Tymczasem od jesieni 1926 roku rozpoczął się powolny kres NEP.
Moskwa zaniepokojona dotychczasowym kierunkiem obranym przez białoruskich bolszewików postanowiła błyskawicznie interweniować. W kolejnych
latach była realizowana stalinowska polityka unifikacji życia gospodarczego
i politycznego, dlatego też dochodziło do rozprawy z „narodowym demokratyzmem” i jego przedstawicielami. Białoruska elita narodowa, w tym inteligencja w wyniku brutalnej kampanii propagandowej (jej początek miał
miejsce w 1929 roku) została oskarżona o szerzenie nacjonalizmu. Przedstawicieli białoruskich kręgów politycznych171 oraz innych społecznych
zmuszano do porzucenia kierowniczych stanowisk państwowych, następnie
oskarżano i skazywano na wieloletnie kary więzienia. Część z nich dostała
wyroki śmierci.
W latach trzydziestych XX wieku doszło do szeroko zakrojonej kampanii rusyfikacyjnej. Władze rozpoczęły walkę z „naleciałościami burżuazyjnymi” w języku białoruskim. W nomenklaturze państwowej i partyjnej język
białoruski został zastąpiony przez rosyjski. Jak zauważył Sokrat Janowicz
Białoruś „[...] w warunkach szczytowej potęgi ZSRR przypominała jakieś
generalne gubernatorstwo. Kulturę narodową w niej poddano swoistej muzeofikacji, język zaś – jego funkcję społeczną – zredukowano do poziomu
osobliwości folklorystycznej”172. Walka ideologiczna przeniosła się na prowincję. Władze w Moskwie zdecydowały się, po wcześniejszym zduszeniu
prywatnych inicjatyw gospodarczych173, na rozliczenie z białoruskimi chłopami, którzy stanowili 80 proc. mieszkańców republiki. Przez ponad dekadę począwszy od 1925 roku, poprzez przymusową kolektywizację174 i przyspieszenie przemysłowe, miało miejsce zwiększenie trzykrotne warstwy robotniczej
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Ibidem, s. 159. Wśród aresztowanych znalazły się następujące osoby: Wacłau Łastauski, Aleksandr Ćwiklewicz, Jazep Losik, Arkadź Smolicz, Iwan Sierada, Anton Balicki, Źmicier Żyłunowicz, Usiewaład
Ihnatouski. Oprócz polityków aresztowano znakomitych białoruskich artystów Janka Kupałę, Jakuba
Kołasę.
S. Janowicz, Kształtowanie się narodu białoruskiego, [w:] Europa nie-prowincjonalna: Non-provincional Europe. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa,
Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772–1999, red. K. Jasiewicz,
Warszawa 1999, s. 247.
Właścicieli prywatnych obciążano w II połowie lat dwudziestych rosnącym podatkiem od zysków.
Początkowo było to 25 proc., potem 45 proc., aż wreszcie 70 proc. W rezultacie doprowadzono do
upadku sektora prywatnego.
Chłopom zabierano gospodarstwa rolne oraz konfiskowano cały inwentarz. Niechętnych kolektywizacji
skazywano na Sybir. Politykę tego typu lekko złagodzono od 1930 roku.
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kosztem wsi białoruskiej. W roku 1939 chłopi stanowili już tylko 22 proc.
społeczeństwa białoruskiego175.
W trakcie usilnego procesu industrializacji powstało na terytorium
Białorusi ponad tysiąc nowych przedsiębiorstw państwowych, w tym około
400 produkowało na potrzeby kompleksu militarno-przemysłowego Związku
Radzieckiego176. W skutek zmian w sektorze gospodarczym i nacisku na rozwój przemysłu ciężkiego oraz napływu ludności wiejskiej do miast, w latach
trzydziestych pojawił się problem mieszkaniowy dla gwałtownie zwiększonej
liczby ludności w miastach.
Końcówka lat trzydziestych XX wieku była czasem terroru i czystek
dokonywanych na białoruskiej ludności cywilnej przez Narodnyj Komissariat
Wnutriennich Dieł (NKWD). Zwiększała się liczba wrogów narodu i władzy.
Wyrok śmierci można było wykonać już na osobie, która ukończyła 12 lat,
gdy tylko oskarżono ją o działalność terrorystyczną177. Jednym z największych
miejsc kaźni Białorusinów była niewielka miejscowość Kuropaty w okolicach
Mińska, gdzie w okresie 1937–1941 wymordowano około od 100 tys. do
250 tys. ludności178.
We wrześniu 1939 roku po wkroczeniu na tereny II Rzeczypospolitej
oddziałów radzieckich rozpoczęły działalność zarządy tymczasowe, rewolucyjne włościańskie komitety, które miały zająć się odbudową życia społeczno-gospodarczego na terenie Zachodniej Białorusi. Władze w Moskwie,
aby uzasadnić opinii światowej aneksję ziemi polskich dokonaną przez swoje
wojska w dniu 17 IX 1939 roku, stwierdziły, iż realizowały tylko wolę narodów białoruskiego i ukraińskiego. Uprawomocnienia bytności radzieckiej na
terenach Zachodniej Białorusi miało dokonać Zgromadzenie Narodowe Zachodniej Białorusi. Wybory do tego organu przybrały formę propagandowego
spektaklu. Miały miejsce w październiku 1939 roku, udział wzięło 90 proc.
uprawnionych do głosowania179. Kandydaci zostali zaproponowani przez komitety włościańskie, zarządy tymczasowe, Gwardię Robotniczą. Nowo wybrane Zgromadzenie Ludowe w końcu października 1939 roku zadecydowało
o przyłączeniu tych ziem do BSRR. Formalne przyłączenie nastąpiło 14 XI
1939 roku180. Na przejętych obszarach ustanowiono nowy podział administra175
176
177
178
179
180

O. Łatyszonek, S. Mironowicz, op. cit., s. 161.
Ibidem.
Ibidem, s. 162.
Ibidem.
Ibidem, s. 191.
Ibidem.

190

Iwan Monolatij, Marta Walak

cyjny oraz stopniowo wprowadzano „porządek” radziecki. Opornych wobec
nowej władzy mieszkańców aresztowano, deportowano lub likwidowano.
Wraz z realizacją planu „Barbarossa” niemieckie oddziały w czerwcu
1941 roku zajęły tereny białoruskie. Wycofujące się wojska radzieckie stosowały metodę „spalonej ziemi” i masowej migracji ludności cywilnej. Niemcy
na okupowane ziemie wprowadzali własną administrację. Brak odpowiednich
kadr zmuszał niemieckiego okupanta do obsadzania niższych stanowisk Polakami. Tymczasem wśród białoruskich środowisk emigracyjnych przebywających w Niemczech i Czechosłowacji pojawiła się idea utworzenia państwa
białoruskiego przy pomocy hitlerowskich Niemiec. Głównym projektodawcą był działacz białoruski Iwan Jermaczenko. Rozmowy były prowadzone
od sierpnia 1939 roku. Już latem 1940 roku w Berlinie Białorusini uzyskali zgodę na powołanie Białoruskiego Komitetu Samopomocy181. Następnie
19 VI 1941 roku utworzono w Berlinie Białoruskie Centrum Narodowe, które
w przyszłości mogło stanowić zalążek rządu białoruskiego.
Niemcy na terytorium białoruskim, po jego opanowaniu, utworzyli Okręg Generalny Białoruś. Jego komisarzem generalnym został Wilhelm
Kube. Prowadził politykę wspierającą białoruski nacjonalizm oraz wszelkie
ruchy kolaborujące z Niemcami, takie jak Białoruska Samopomoc Ludowa,
Białoruska Samoobrona. Jego przychylność zyskała Białoruska Rada Zaufania. Początkowe rozbudzone nadzieje Białorusinów na ewentualną szansę utworzenia bardziej samodzielnego narodowego rządu, rozwiała śmierć
Kubego i objęcie w 1943 roku stanowiska komisarza przez Curta von Gottberga182. Z jego polecenia wykonano wyrok na przewodniczącym Białoruskiej Rady Zaufania Wacłauwie Iwanouskim. Gottberg zaakceptował pomysł
powołania w grudniu 1943 roku Białoruskiej Centralnej Rady183, na której
czele stanął niepopularny w białoruskich kręgach emigracyjnych Radasław
Astrouski (Radosław Ostrowski). Białoruska Centralna Rada była traktowana
przez okupanta jako przedstawiciel narodu białoruskiego. Z inicjatywy Astrouskiego (przy wcześniejszym uzgodnieniu ze służbami bezpieczeństwa III
Rzeszy) w dniu 27 VI 1944 roku miał miejsce II Zjazd Wszechbiałoruski184.
Uczestniczyło w nim około 1040 delegatów. Zwołany kongres uznał się za
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kontynuatora opcji politycznej Białoruskiej Republiki Ludowej. Deklaracja
ta złożona przy wsparciu faszystowskich Niemiec rzutowała później na postrzeganie przez opinię światową rządowego ośrodka emigracyjnego BRL,
mimo iż schorowany Wasil Zacharka odciął się wcześniej od współpracy
z Niemcami.
Analizując działalność władz emigracyjnych Białoruskiej Republiki
Ludowej należy zauważyć, że po roku 1920 początkowo przebywały one na
terytorium Litwy w Kownie, a jeszcze wcześniej przez bardzo krótki czas
w Rydze. W 1923 roku władze litewskie cofnęły uznanie dla białoruskiego
ośrodka emigracyjnego w Kownie185. W tym okresie nastąpiły zmiany personalne w rządzie. Wacłau Łastauski został pozbawiony urzędu pierwszego
ministra, zastąpił go Aleksadr Ćwiklewicz186. Pod koniec 1923 roku rząd BRL
przeniósł się chwilowo do Berlina, aby ostatecznie osiąść w Pradze. Od tego
momentu Praga stała się głównym politycznym ośrodkiem emigracji białoruskiej187. Na stanowisku prezydenta BRL obsadzono Piotra Kreczeŭskiego.
Funkcję tę pełnił do 1928 roku188. Po jego śmierci zastąpił go Wasil Zacharka.
Działalność emigracyjnego rządu białoruskiego w Pradze do 1925
roku była dotowana przez stronę czechosłowacką. Władze republiki traktowały Radę i rząd BRL za przedstawiciela narodu białoruskiego na wychodźstwie189. Sytuacja uległa radykalnemu przekształceniu po konferencji berlińskiej w 1925 roku. Wówczas doszło do rozłamu w emigracyjnym obozie
rządowym. Po konferencji, na której był obecny premier rządu emigracyjnego
i przedstawiciele BSRR część działaczy wraz z premierem Ćwiklewiczem
uznała Mińsk za główny i jedyny ośrodek odrodzenia narodowego. Doszło
do samorozwiązania Rady Ministrów. Nie uznał tego aktu ani prezydent BRL,
ani Rada. Po tym wydarzeniu rząd czechosłowacki ograniczył subwencje dla
białoruskich środowisk emigracyjnych. Po zajęciu Czechosłowacji przez
Niemcy, białoruskie władze emigracyjne przeniosły się do Paryża.
W ostatnim roku wojny, w lutym 1945 roku niepodległościowe środowiska białoruskie skupione w Berlinie podjęły decyzję o opuszczeniu miasta.
Odnosiło się to przede wszystkim do członków powiązanej z Niemcami Bia185
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łoruskiej Centralnej Rady. Jako pierwsza wyjechała grupa działaczy z BCR
na czele z Jerzym Sobolewskim190. Przedstawiciele ci udali się do Westfalii. Kolejni opuścili także stolicę Niemiec, między innymi A. Kałubowicz,
F. Kuszel, Gańko, B. Rogula, którzy następnie skierowali się do Bawarii, do
Girschau191. W marcu wyjechał z Berlina Astrouski (Ostrowski)192. Wkrótce
BCR została rozwiązana (latem). Ostrowski piastujący urząd prezydenta BCR
traktował ten stan jako przejściowy, licząc na reaktywowanie Rady. Tymczasem w sierpniu 1945 roku w Ratyzbonie zostało powołane do życia Białoruskie Centrum Narodowe193. Na jego prezesa wybrano A. Kałubowicza. Nowa
organizacja szybko okazała się mało przydatna dla białoruskiej sprawy. Nie
spełniała pokładanych w niej nadziei i oczekiwań. Z czasem też uwidocznił
się w niej rozdźwięk pomiędzy działaczami dawnej BCR a grupą związaną
z Mykołą Abramczykiem. Ten ostatni traktowany był przez część reprezentantów niepodległościowego ruchu białoruskiego za spadkobiercę zmarłego
w 1943 roku Wasyla Zacharki194.
Abramczyk, który przez okres wojenny odgrywał drugorzędną rolę
w strukturach białoruskich organizacji, po wojnie stopniowo umacniał swoją
pozycję w środowisku emigracyjnym. On to propagował ideę reaktywowania
Rady BRL195. W grudniu 1947 roku Rada BRL ponownie rozpoczęła działalność. Funkcję jej prezydenta powierzono M. Abramczykowi. Kandydatura
ta cieszyła się znaczną przychylnością wśród polityków zachodnich. Doszło
do reaktywowania Białoruskiej Centralnej Rady, za czym gorąco orędował
Astrouski (Ostrowski). W rezultacie powstanie dwóch równorzędnych ośrodków uważających się za jedynego kontynuatora idei niepodległościowej,
doprowadziło do rozłamu w obozie emigracyjnych działaczy białoruskich.
Według stanowiska przedstawicieli Rady BRL wskrzeszenie BCR oznaczało gloryfikację przez Astrouskiego (Ostrowskiego) hitleryzmu196, poza tym
wskazywano, że minimalizował akt 25 III 1918 roku. Adwersarze nie pozostawali dłużni, oskarżając Abramczyka i niektóre osoby z jego najbliższego
kręgu o powiązania z komunistami oraz sympatie polonofilskie. Rozdźwięk
190
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między Radą BRL i BCR przybierał z każdym rokiem na sile, osiągając apogeum w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku.
W następnych latach natężenie antagonizmów wewnątrzemigracyjnych było mniejsze, co zostało uwarunkowane w dużej mierze porzuceniem
myśli o szybkiej restauracji suwerennej państwowości białoruskiej. Kontynuująca działalność w Kanadzie, w Toronto, BRL nie zaprzestała starań
o urzeczywistnienie idei niepodległościowej. Statut Rady BRL jasno precyzował cel Białoruskiej Republiki Ludowej. Było nim wypełnianie woli narodu
białoruskiego wyrażonej w ustawie z dnia 25 III 1918 roku, a kluczowym
zadaniem była odbudowa niepodległego państwa białoruskiego na wszystkich
ziemiach białoruskich, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków
i sposobów197.
*****
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geografia hiStorycZna, politycZna
i ekonomicZna BiałorUSi i Ukrainy

1. Wprowadzenie
Rozpad Związku Radzieckiego stanowił jedno z najważniejszych wydarzeń geopolitycznych końca XX wieku. Istotnym skutkiem tego wydarzenia
stało się powstanie niepodległej Białorusi i Ukrainy. Oba państwa ze względu
na położenie geograficzne oraz potencjał gospodarczy i militarny odgrywają
ważną rolę geopolityczną na obszarze pomiędzy Rosją a Unią Europejską.
Dodatkowo Ukraina jest określana jako tzw. sworzeń geopolityczny, czyli
państwo istotne nie tylko ze względu na posiadane zasoby, ale również ze
względu na znaczenie dla międzynarodowego układu sił. Ponad dwie dekady
niepodległości Białorusi i Ukrainy stanowią dobrą okazję do podjęcia się
analizy geografii historycznej, politycznej i ekonomicznej regionu.
Celem rozdziału jest analiza przemian terytorialnych Białorusi i Ukrainy, których efektem jest współczesna mapa regionu. Przemiany pokazane
zostaną na tle dziejów politycznych Europy Wschodniej. Staną się również
punktem wyjścia do analizy pozycji geopolitycznej Białorusi i Ukrainy z perspektywy uwarunkowań geograficznych – w rozumieniu położenia terytorialnego, relacji z otoczeniem oraz pozycji przestrzennej regionu. Ostatnią
część rozdziału stanowi analiza potencjału ekonomicznego regionu, wskazane
zostały uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonowania gospodarek obu państw. Poddano opisowi również ich znaczenie w regionie w dobie
narastających współzależności między gospodarkami narodowymi.
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2. geografia historyczna
Białorusini należą wspólnie z Ukraińcami i Rosjanami do grupy Słowian wschodnich. Od VIII wieku ziemie Białorusi były zamieszkiwane przez
słowiańskie plemiona Dregowiczów, Krywiczów i Radymiczów, które uważa
się za najstarszych przodków Białorusinów. W X stuleciu obszar Białorusi znalazł się w granicach Rusi Kijowskiej, która przyjęła chrześcijaństwo
wschodnie w 988 roku. W XIV wieku cała Białoruś znalazła się w granicach
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podstawą ustawodawstwa tego państwa
było białoruskie prawo zwyczajowe i pisane, skodyfikowane w statutach litewskich obowiązujących do połowy XIX wieku. Po przejęciu przez Wielkie
Księstwo w XIV wieku chrześcijaństwa w obrządku zachodnim i zawarciu
unii personalnej z Królestwem Polskim na Białoruś zaczęły docierać wpływy
kultury zachodnioeuropejskiej.
Pod koniec XVI wieku Wielkie Księstwo i Królestwo Polskie utworzyły dzięki unii realnej Rzeczpospolitą Obojga Narodów, w której Wielkie
Księstwo zachowało status państwa-członu federacji (zob. Mapa 1). W tym
czasie rozpoczęła się żywiołowa polonizacja szlachty białoruskiej. Proces ten
wraz z przechodzeniem szlachty na katolicyzm nie osłabiał jednak poczucia
więzi politycznej z Wielkim Księstwem jako państwem. W 1596 roku Cerkiew prawosławna w granicach Rzeczypospolitej zjednoczyła się z Kościołem
katolickim. Nowo powstały Kościół unicki, zachowujący dotychczasowy obrządek i język liturgiczny, przetrwał do 1839 roku, kiedy to zlikwidowały go
władze rosyjskie. W wyniku rozbiorów Rzeczpospolitej (1772–1795) ziemie
białoruskie zostały przyłączone do imperium rosyjskiego1.

1

N. Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2000,
s. 52–150; A. S. Kamiński, Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505–1795, Lublin 2000, s. 48–82.
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Mapa 1
Rzeczpospolita Obojga Narodów po unii lubelskiej w 1569 roku

Źródło: Strona internetowa [dalej: SI] wolnej encyklopedii Wikipedia, http://pl.wikipedia.
org, „Historia Polski (1492–1572)”, inf. z 1 I 2013.

Państwo rosyjskie nie uznawało odrębności języka białoruskiego,
traktując go jako lokalny dialekt wielkoruskiego i intensywnie przeciwdziałało białoruskiemu odrodzeniu narodowemu. Przez cały XIX wiek trwała intensywna rusyfikacja i prześladowania unitów. Dopiero zniesienie pańszczyzny
(1861 rok), wyzwoleńcze hasła powstania styczniowego (lata 1863–1864)
oraz stopniowe upowszechnianie się elementarnej oświaty ludowej stworzyły przesłanki do ukształtowania się nowoczesnej białoruskiej świadomości
narodowej.
W 1897 roku odbył się pierwszy spis ludności imperium rosyjskiego,
który pokazał strukturę etniczną ziem białoruskich. Zgodnie z nim w pięciu guberniach białoruskich (mohylewskiej, mińskiej, witebskiej, wileńskiej
i grodzieńskiej) zamieszkiwało 8,5 mln osób. W liczbie tej znalazło się
63,5 proc. Białorusinów, 14,1 proc. Żydów, 5,8 proc. Rosjan, 5 proc. Polaków,
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4,4 proc. Ukraińców, 3,4 proc. Litwinów, 3,2 proc. Łotyszów, 0,3 proc. Niemców, 0,1 proc. Tatarów i 0,2 proc. przedstawicieli innych narodowości. Blisko 480 tys. Białorusinów mieszkało poza granicami wspomnianych guberni,
głównie na Smoleńszczyźnie i Czernihowszczyźnie. Struktura wyznaniowa
Białorusi nieznacznie różniła się od językowej: 70,4 proc. mieszkańców było
wyznania prawosławnego, 13,5 proc. katolickiego, 14 proc. mojżeszowego,
2,1 proc. stanowiły inne wyznania. Większość ówczesnych Białorusinów
mieszkała na wsi i w miasteczkach, natomiast w dużych miastach dominowała ludność żydowska2.
W okresie I wojny światowej terytorium Białorusi zostało podzielone.
W 1915 roku front niemiecko-rosyjski ustabilizował się na linii Dźwińsk–
Brasław–Postawy–Smorgonie–Baranowicz–Pińsk. Stan ten utrzymał się do
lutego 1918 roku. Ziemie białoruskie zajęte przez Niemców zostały podzielone pomiędzy administrację wojskową Ober-Ostu, którą utworzono na jesieni
1915 roku, w pasie operacyjnym przylegającym do rosyjsko-niemieckiej linii
frontu. W 1917 roku w skład Ober-Ostu weszły Litwa, Kurlandia i okręg
białostocko-grodzieński. W marcu 1918 roku podpisano w Brześciu traktat
pokojowy pomiędzy Rosją Radziecką a Niemcami i ich sojusznikami. Strona
radziecka zrezygnowała w nim z ziem pierwszej okupacji niemieckiej (Estonii, Łotwy, Litwy i północno-wschodniej Białorusi). Większa część Białorusi,
zajęta przez wojska niemieckie w trakcie podpisywania pokoju brzeskiego,
miała zostać pod okupacją niemiecką do czasu zapłacenia przez Rosję kontrybucji. Terytorium białoruskie na wschód od Dniepru objęli rosyjscy bolszewicy. Rosja Radziecka uznała również niepodległość Ukraińskiej Republiki
Ludowej i jej prawo do powiatów: brzeskiego, pińskiego, mozyrskiego, rzeczyckiego i homelskiego. Białoruś dzięki wsparciu Niemiec ogłosiła pierwszy
raz w historii 25 III 1918 roku swoją niepodległość – proklamowano wtedy
Białoruską Republikę Ludową. W styczniu 1919 roku po wycofaniu się z Białorusi wojsk niemieckich i zajęciu kraju przez Armię Czerwoną utworzona została pierwsza Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (BSRR), która
dnia 30 XII 1922 roku weszła w skład Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich (ZSRR)3.
W toku rozpoczętej w 1919 roku wojny polsko-bolszewickiej znaczną
część ziem białoruskich zajęły wojska polskie. Letnia kontrofensywa Armii
Czerwonej wyparła Polaków z obszaru Białorusi. Na mocy postanowień trak2
3

E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 2007, s. 24–25.
Z. Szybieka, Historia Białorusi 1795–2000, Lublin 2002, s. 186–262.
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tatu ryskiego z 18 III 1921 roku tereny Białorusi zostały podzielone między
Polskę i Rosję Radziecką. Strona polska przeforsowała granicę wzdłuż Dźwiny, od granicy łotewsko-radzieckiej w kierunku środkowego biegu Prypeci.
Na przyłączonych terenach utworzono województwa: białostockie, nowogródzkie, poleskie oraz wileńskie. Dużymi miastami na tym obszarze były
Grodno i Brześć. Po stronie radzieckiej reaktywowano BSRR o powierzchni
59,6 tys. km kw. i 1,6 mln mieszkańców. Tworzyło ją sześć powiatów guberni mińskiej – bobrujski, mozyrski, słucki, ihumeński, borysowski i miński.
W 1924 roku władze radzieckie przekazały Białorusi 15 powiatów ze składu guberni witebskiej, smoleńskiej i homelskiej. Dzięki tej decyzji obszar
republiki powiększył się do 110,5 km kw., natomiast liczba mieszkańców
przekroczyła 4 mln. Dwa lata później do BSRR dołączono jeszcze powiaty
homelski i rzeczycki, które dotychczas znajdowały się w granicach radzieckiej Ukrainy. W ten sposób terytorium Białorusi powiększyło się do 125 tys.
km kw., a liczba ludności wzrosła do 5 mln.
W konsekwencji agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 IX 1939
roku i podpisaniu 28 września niemiecko-radzieckiego traktatu o przyjaźni i granicach została określona wspólna granica między obu mocarstwami.
Zgodnie z umową na odcinku północnym granicę ZSRR stanowiły rzeki Pisa,
Narew i Bug. Po stronie radzieckiej znalazło się województwo białostockie oraz powiat łomżyński należący do województwa warszawskiego (zob.
Mapa 2)4.

4

E. Mironowicz, op. cit., s. 63–146.
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Mapa 2
BSRR po aneksji wschodnich terytoriów Polski w 1939 roku

Źródło: SI wolnej encyklopedii Wikipedia, http://pl.wikipedia.org, „Okupacja radziecka
w Polsce 1939–1941”, inf. z 1 I 2013.

Po ataku Niemiec na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku na
zajętych obszarach Białorusi wprowadzono nowy podział administracyjny.
Z dawnego obwodu białostockiego, północnej części brzeskiego i zachodniej
baranowickiego utworzono Okręg Białostocki, który został włączony do Nadprowincji Prusy Wschodnie ze stolicą w Królewcu. Następnie do Generalnego
Okręgu Litwa włączono północne rejony dawnego obwodu wilejskiego, a do
Komisariatu Rzeszy Ukraina – południowe rejony obwodu homelskiego, poleskiego, pińskiego i brzeskiego z miastami Brześć i Pińsk. Z pozostałych
ziem BSRR Niemcy utworzyły Generalny Okręg Białoruś, który został włączony do Komisariatu Rzeszy Wschód z siedzibą w Rydze (zob. Mapa 3).
Nową jednostkę administracyjną podzielono na dwie strefy: zachodnią, gdzie wprowadzony został zarząd cywilny i wschodnią z zarządem wojskowym. Władze okupacyjne planowały rozszerzanie zarządu cywilnego na
wschód, jednak wskutek porażki Wehrmachtu pod Moskwą stan ustanowiony
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jesienią 1941 roku przetrwał do końca okupacji. Zachodnia część Generalnego Okręgu Białoruś obejmowała prawie 54 tys. km kw. Obszar ten został
podzielony na 11 komisariatów, w tym miejski – w Mińsku i 10 okręgowych
– w Borysowie, Baranowiczach, Głębokiem, Hancewiczach, Lidzie, Mińsku,
Nowogródku, Słonimiu, Słucku i Wilejce5.
Mapa 3
Podział administracyjny Komisariatu Rzeszy Wschód w 1942 roku

Źródło: SI wolnej encyklopedii Wikipedia, http://pl.wikipedia.org, „Komisariat Rzeszy
Wschód”, inf. z 1 I 2013.
5

J. Turonek, Białoruś pod okupacją niemiecką, Warszawa–Wrocław 1989, s. 85.
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W 1942 roku Niemcy opracowały Generalny Plan Wschodni – plan
osiedleńczy i germanizacyjny terytoriów Europy Środkowej i Wschodniej
po zwycięskim zakończeniu wojny ze Związkiem Radzieckim. W przypadku
Białorusinów zakładano wysiedlenie 75 proc. ludności na zachodnią Syberię,
Ural lub północny Kaukaz. Blisko 25 proc. Białorusinów, zwłaszcza z wyraźnymi cechami nordyckimi, planowano przesiedlić do Rzeszy w charakterze siły roboczej – mieli być traktowani jak pozostali obywatele Rzeszy.
Ze względu na traktowanie przez Niemcy Białorusinów za naród najmniej
niebezpieczny dla Rzeszy, rozważano również pozostawienie ich na terenie Białorusi, oddzielonych od pozostałej ludności białoruskiej. Na obszarze Białorusi planowano osiedlić w ciągu 30 lat kilka milionów osadników
niemieckich6.
Podobnie jak w całej okupowanej Europie, także na Białorusi trwała
eksterminacja ludności żydowskiej, mimo to Białoruś była jedynym okręgiem
generalnym w Komisariacie Rzeszy Wschód, gdzie na początku 1942 roku
żyło blisko 75 proc. Żydów. W tym samym czasie na Litwie, Łotwie i Estonii
ich eksterminacja dobiegała końca. Opóźnienia te były spowodowane głównie
względami ekonomicznymi. Władze okupacyjne chciały maksymalnie wykorzystać potencjał robotników żydowskich w gospodarce niemieckiej. Ponadto
zauważalny był na tym obszarze brak wyraźnych nastrojów antysemickich.
Najgorzej przedstawiała się sytuacja ludności żydowskiej we wschodniej części Białorusi zarządzanej przez SS i policję. W 1942 roku przy udziale policji
litewskiej i łotewskiej zlikwidowano większość gett. Łącznie w obozach koncentracyjnych, gettach i innych miejscach masowej eksterminacji na Białorusi
zginęło ok. 424 tys. Żydów. Najwięcej osób – ponad 200 tys. – zamordowano
w obozie koncentracyjnym w Trościańcu koło Mińska. W wyniku zagłady
Żydów niektóre miasta Białorusi straciły ponad połowę mieszkańców7.
Białoruś podczas II wojny światowej poniosła duże straty ludnościowe i materialne. Według źródeł radzieckich z 1945 roku w latach 1941–1944
w wyniku wojny i okupacji niemieckiej zginęło ok. 2,2 mln mieszkańców
Białorusi. W podanej liczbie znalazło się 810 tys. zamordowanych jeńców
wojennych. Ponadto w okresie okupacji niemieckiej wywieziono z Białorusi
na przymusowe roboty do Niemiec prawie 385 tys. młodych osób. Jedynie
120 tys. z nich powróciło do swoich domów. W lipcu 1944 roku wraz z armią
niemiecką wycofało się na zachód ok. 80 tys. działaczy różnych organizacji
6
7

B. Mącior-Majka, Generalny Plan Wschodni, Kraków 2007, s. 187–188.
E. Mironowicz, op. cit., s. 193-194.
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białoruskich współpracujących z Niemcami. W latach 1944–1945 wcielono
do Armii Czerwonej ponad 600 tys. osób. Rozpoczęły się wtedy również
wywózki Białorusinów podejrzanych o kolaborację z okupantem. Z kraju
zniknęła niemal cała elita narodowa. Oprócz strat ludzkich wojna i okupacja doprowadziły do ruiny gospodarkę Białorusi. Spalonych zostało ponad
200 miast i miasteczek. Najbardziej ucierpiały Mińsk i Witebsk, w których
zniszczenia budynków i infrastruktury miejskiej szacowano na 80-90 proc.;
łącznie podczas wojny na Białorusi spalono 9200 wsi i ok. 1,2 mln budynków. Wszystkie walczące strony odebrały chłopom białoruskim 61 proc. koni,
69 proc. bydła i 89 proc. świń. W 1945 roku wielkość produkcji przemysłowej
Białorusi wynosiła 20 proc. stanu przedwojennego8.
Po wojnie przywódcy koalicji antyhitlerowskiej nadali BSRR prawa
członka założyciela Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Delegacja
białoruska podpisała 26 VI 1945 roku Statut ONZ. Władze radzieckie nie
liczyły się jednak ze wzrostem autorytetu międzynarodowego Białorusi. Już
w sierpniu 1944 roku Józef Stalin planował przekazanie Federacji Rosyjskiej
obwodu połockiego. Tylko dzięki zdecydowanej postawie komunistów białoruskich udało się obronić wschodnie granice republiki. Zupełnie pominięty
został natomiast czynnik białoruski przy ustalaniu granicy z Polską. Komunistyczne kierownictwo Polski na czele z Bolesławem Bierutem wspólnie z J.
Stalinem ustaliło, że nowa granica polsko-radziecka będzie biegła wzdłuż linii
Curzona z 1919 roku. Obwód białostocki został przekazany stronie polskiej.
Taką granicę zatwierdzono na konferencjach w Teheranie, Moskwie i Jałcie9.
W latach 1946–1955 granica między BSRR i Polską była jeszcze kilka
razy poprawiana. Z polecenia centralnych władz radzieckich czterokrotnie
przesuwano granicę na wschód, oddając stronie polskiej kilkadziesiąt wsi
z rejonów sopoćkińskiego, brzostowickiego i świsłockiego, gdzie dominowali
katolicy. W 1944 roku władze radzieckie podjęły również decyzję o wysiedleniu Polaków z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Zgodnie z umową z 9 września
między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego i Radą Komisarzy
Ludowych BSRR ludność polska mieszkająca na terytorium BSRR miała zostać przesiedlona do Polski, natomiast białoruska z Polski do BSRR. Łącznie
w wyniku realizacji umowy w latach 1945–1947 z Białorusi wyjechało 274
tys. osób. W tym samym czasie Polskę opuściło ok. 36 tys. osób narodowości
białoruskiej10.
8
9
10

Ibidem, s. 224–228.
Z. Szybieka, op. cit., s. 367.
E. Mironowicz, op. cit., s. 230–235.
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Przez cały okres powojenny na Białorusi rozwijano przede wszystkim przemysł maszynowy, w tym zbrojeniowy. Był uzależniony od dostaw
surowców z innych republik. Dzięki rosnącemu uprzemysłowieniu od końca
lat sześćdziesiątych stopa życiowa ludności miejskiej na Białorusi należała do najwyższych w ZSRR. Jednocześnie pamięć o II wojnie światowej
stanowiła podstawę formowania nowej tożsamości białoruskiej, wyrażanej
przede wszystkim w języku rosyjskim, nie przeciwstawiającej się wspólnemu
państwu radzieckiemu. Z tego powodu procesy niepodległościowe w BSRR
rozwijały się stosunkowo wolno w porównaniu z innymi republikami. Białorusini nie dążyli aktywnie do niepodległości w odróżnieniu od narodów
bałtyckich i kaukaskich. Rada Najwyższa BSRR uchwaliła 27 VII 1990 roku
deklarację suwerenności republiki w ramach federacji radzieckiej. Dopiero po
upadku puczu Janajewa w Moskwie Białoruś ogłosiła niepodległość 24 VIII
1991 roku. Natomiast 8 XII 1991 roku wspólnie z Rosją i Ukrainą podpisała
w Wiskulach w Puszczy Białowieskiej porozumienie o rozpadzie ZSRR.
Jeśli chodzi o Ukrainę, to najstarszą formacją państwową na tym
terenie była Ruś Kijowska, najpotężniejsze w IX–XII stuleciach księstwo
we wschodniej części Europy (zob. Mapa 4). Wschód i południe Ukrainy
zajmowali wówczas Połowcy (i wchłonięci przez nich później Pieczyngowie) – lud koczowniczy pochodzenia tureckiego, z którym Ruś prowadziła
permanentne walki. Po rozbiciu Rusi na oddzielne księstwa i ich ogólnym
osłabieniu, zostały one w XIII wieku niemal całkowicie podbite przez ordy
mongolskie. Większą samodzielnością odznaczały się tylko księstwa zachodnie – Halickie i Wołyńskie, które w tamtym okresie należały do najlepiej
rozwiniętych gospodarczo obszarów dawnej Rusi Kijowskiej. W XIV wieku
do rywalizacji o dawne ziemie Rusi Kijowskiej włączyły się sąsiednie państwa: Litwa, Polska i Węgry. W XV wieku na obszar Europy Wschodniej
wkroczyły dodatkowe dwa nowe mocarstwa: moskiewskie i tureckie, które
zaczęły konkurować z Polską, Litwą i Węgrami o panowanie nad obszarem
Ukrainy. Turcja najpierw podporządkowała sobie Chanat Krymski, następnie
opanowała południowo-zachodnie obszary Ukrainy. Moskwa natomiast w rezultacie wojny z Litwą przyłączyła ziemię czernihowsko-siewierską. Jednocześnie prowadziła ekspansję wzdłuż Donu i północnego Dońca w kierunku
południowym, anektując obszary Ukrainy Słobodzkiej, a także tereny nad
Donem i wybrzeże Morza Azowskiego11.
11

B. Rychłowsaki, Ukrainy drogi do niepodległości, Warszawa 1992, s. 6–7.
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Mapa 4
Ruś Kijowska w XI wieku

Źródło: SI wolnej encyklopedii Wikipedia, http://pl.wikipedia.org, „Ruś Kijowska”, inf.
z 1 I 2013.

W II połowie XVI wieku król Zygmunt II August włączył do Korony Królestwa Polskiego wszystkie ziemie ukraińskie należące wówczas do
Wielkiego Księstwa. Wzmogło to polską kolonizację tych obszarów, a także polonizację i katolicyzację szlachty ukraińskiej. W I połowie XVI wieku
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w dolnym biegu Dniepru na Zaporożu zaczęły powstawać skupiska ludzi wolnych, zwanych Kozakami. Z czasem przekształcili się w odrębną społeczność,
charakteryzującą się wyprawami wojennymi przeciwko Tatarom i Turkom. Po
nieudanych próbach pełnego podporządkowania ich Rzeczypospolitej stali się
organizatorami kilku powstań przeciwko uciskowi społecznemu i religijnemu.
Powstania kozackie traktuje się jako walki narodowowyzwoleńcze Ukraińców z Polską, a czas niezależności podczas powstania Bohdana Chmielnickiego jako okres istnienia niepodległego państwa ukraińskiego. W 1654 roku
Chmielnicki zawarł z Moskwą ugodę w Perejasławiu, podporządkowując Rosji podległe sobie ziemie lewobrzeżnej Ukrainy. Po ugodzie władze carskie
permanentnie ograniczały autonomię Kozaczyzny. Ostatecznie Sicz Zaporoska została zlikwidowała przez Katarzynę II Wielką w 1775 roku.
Zasadnicze zmiany terytorialne na obszarze Ukrainy nastąpiły pod
koniec XVIII wieku. W 1783 roku Rosja anektowała Chanat Krymski. W następnych latach Turcja została zmuszona oddać Rosji wszystkie swoje ziemie
położone nad północnym brzegiem Morza Czarnego. Utworzono z nich tzw.
Nową Rosję, która została szybko skolonizowana i zagospodarowana przez
Rosjan, Żydów, Polaków i inne sprowadzone tam narodowości. Po upadku
Rzeczpospolitej większość wchodzących w jej skład ziem ukraińskich anektowała Rosja, natomiast ich część zachodnią zajęła Austria, tworząc Królestwo Galicji i Lodomerii ze stolicą we Lwowie. Przez cały XIX wiek ludność
Ukrainy Naddnieprzańskiej rozwijała się pod dominującym wpływem kultury
rosyjskiej i prawosławia, natomiast mieszkańcy Galicji znaleźli się w kręgu
oddziaływania kultury zachodnioeuropejskiej12.
Podczas I wojny światowej Ukraińcy galicyjscy opowiedzieli się za
państwami centralnymi, licząc na przeprowadzenie podziału Galicji i uzyskania autonomii w Austro–Węgrzech. Obalenie caratu i przejęcie władzy
w Rosji przez Rząd Tymczasowy spowodowały powołanie w marcu 1917
roku Centralnej Rady Ukrainy, która domagała się przyznania Ukrainie
uprawnień autonomicznych. Po rewolucji październikowej i zerwaniu stosunków z Rosją Rada proklamowała 9 I 1918 roku utworzenie Ukraińskiej
Republiki Ludowej. Nowe państwo zostało uznane przez państwa centralne.
Jego przedstawiciele wzięli udział w rokowaniach pokojowych w Brześciu.
Na mocy traktatu brzeskiego Rosja Radziecka zrzekła się Ukrainy, wycofała
z niej swoje wojska, wyraziła również zgodę na zawarcie układu graniczne12

W. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 66–289.

211

GEOGRAFIA HISTORyCZNA, POLITyCZNA I EKONOMICZNA BIAŁORUSI ...

go z Centralną Radą. Mocarstwa centralne zaaprobowały włączenie w skład
Ukrainy Chełmszczyzny i części Podlasia. Pod koniec 1918 roku rozpadły się
Austro–Węgry, a państwa centralne poniosły na zachodzie klęskę wojskową.
Proklamowano 6 I 1919 roku w Charkowie Ukraińską SRR (USRR). W Galicji Wschodniej Ukraińcy utworzyli odrębne państwo – Zachodnioukraińską
Republikę Ludową, której wojska zostały wyparte przez Polaków za Zbrucz
w lipcu 1919 roku.
Ostatnim zrywem niepodległościowym Ukrainy było zawarcie
w kwietniu 1920 roku sojuszu z Polską oraz wspólna walka przeciw bolszewikom. Ludność Ukrainy nie poparła tej walki, a traktat ryski zawarty przez
Polskę z bolszewikami przekreślił dalsze istnienie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Zgodnie z jego postanowieniami granicę polsko-radziecką na odcinku ukraińskim wytyczono wzdłuż rzeki Stwigi, przez Korzec i dalej wzdłuż
Horynia, przez Białozorkę, następnie Zbruczem aż do Dniestru. W wyniku
wojny, konfliktu z Polską i decyzji władz radzieckich poza granicami Ukrainy
znalazły się: Galicja Wschodnia i część Wołynia (Polska), Ruś Podkarpacka
(od 1918 w Czechosłowacji), północna Bukowina i Besarabia (Rumunia) oraz
Krym (w Rosji Radzieckiej). Działania wojenne pochłonęły na Ukrainie 1,5
mln ofiar, przyniosły również ogromne straty materialne i przemieszczenia
ludności13.
W 1922 roku USRR weszła z innymi republikami sowieckimi w skład
ZSRR. Stanowiła drugi pod względem obszaru i liczby ludności składnik
federacji (29 mln mieszkańców, w tym 23 mln Ukraińców). Stolicę przeniesiono do Charkowa (do 1934 roku). Przez pierwsze lata prowadzono
ukrainizację życia politycznego, upowszechniano również edukację. Zmiany
nastąpiły wraz z ustabilizowaniem się władzy Stalina. W 1928 roku zaczęło
się uprzemysłowienie kraju, następnie powszechna kolektywizacja rolnictwa.
Opór chłopów ukraińskich władze złamały terrorem i planową akcją skutkującą kilkoma milionami ofiar wielkiego głodu w latach 1931–1932. Od 1929
roku zaczęła się bezwzględna rusyfikacja, niszczenie zabytków, masowe mordowanie ukraińskich księży. Podczas wielkich czystek 1935–1938 Ukraina
poniosła ofiary największe w ZSRR.
Od końca lat trzydziestych władze radzieckie realizowały politykę
jednoczenia ziem ukraińskich. Roszczenia terytorialne dotyczyły różnych
państw, przede wszystkim Polski. Zgodnie z podpisanym we wrześniu 1939
13

B. Rychłowski, op. cit., s. 14–15.
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roku niemiecko-radzieckim układzie o przyjaźni i granicy, oba państwa wyznaczyły swoje granice wzdłuż biegu Pisy, Narwi, Bugu i Sanu (zob. Mapa 5).
W listopadzie 1939 roku Rada Najwyższa ZSRR uchwaliła ustawę o włączeniu zachodniej Ukrainy w skład ZSRR z jednoczesną rekomendacją połączenia ich z Ukraińską SRR. Kilkanaście dni później Prezydium Rady Najwyższej USRR włączyło te ziemie w skład republiki. W czerwcu 1940 roku rząd
ZSRR wystosował notę do Rumunii, żądając zwrotu Besarabii i północnej
Bukowiny. Rząd rumuński zgodził się na ultimatum i na wspomniane terytoria wkroczyły wojska radzieckie. Z części Besarabii utworzono Mołdawską
Socjalistyczną Republiką Radziecką, która weszła w skład ZSRR. Natomiast
południową część Besarabii i Północną Bukowinę włączono do Ukraińskiej
SRR. W ten sposób w latach 1939–1941 zjednoczono większość ziem ukraińskich w Europie Wschodniej14.
W latach 1941–1944 ziemie ukraińskie były okupowane przez Niemcy i Rumunię. Zostały podzielone na cztery odrębne jednostki terytorialne.
Ziemie Galicji Wschodniej w sierpniu 1941 roku włączono do Generalnego
Gubernatorstwa jako Dystrykt Galicja. Północna Bukowina i Besarabia zostały anektowane przez Rumunię, natomiast z obszarów położonych między
Bohem a Dniestrem utworzono Transnistrię mającą status rumuńskiego protektoratu. Z pozostałych 12 obwodów centralnej Ukrainy ustanowiono Komisariat Rzeszy Ukraina ze stolicą w Równem. Granice nowego komisariatu
nie pokrywały się z granicami i obszarem USRR. Z 533 tys. km kw. weszło
w jego skład 339 tys. km kw. z 17 mln mieszkańców. Na północy włączono do
niego tereny białoruskie i rosyjskie, np. Brieńsk (zob. Mapa 6). Pod zarządem
wojskowym pozostały obwody czernichowski, sumski, charkowski, Zagłębie
Donieckie oraz znaczna część Krymu15.

14
15

A. Chojnowski, J. Bruski, Ukraina, Warszawa 2005, s. 65–137.
Po wojnie planowano rozszerzyć granice Komisariatu Rzeszy Ukraina daleko na wschód. Docelowo
miał obejmować obszar 600 tys. km kw. W 1942 roku władze niemieckie rozważały również utworzenie
Komisariatu Don–Wołga. Cz. Madajczyk, Faszyzm i okupacje 1938–1945: Wykonywanie okupacji przez
państwa Osi w Europie, t. 1: Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań 1983, s. 624–653.
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Mapa 5
Ostateczny podział terytorium Polski pomiędzy Niemcami a ZSRR – załącznik do
paktu o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 roku

Źródło: SI wolnej encyklopedii Wikipedia, http://pl.wikipedia.org, „Represje ZSRR wobec Polaków i obywateli polskich 1939–1946”, inf. z 1 I 2013.
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Mapa 6
Podział administracyjny Komisariatu Rzeszy Ukraina w 1942 roku

Źródło: SI wolnej encyklopedii Wikipedia, http://pl.wikipedia.org, „Komisariat Rzeszy
Ukraina”, inf. z 1 I 2013.

Według Generalnego Planu Wschodniego Niemcy planowały po
wojnie wysiedlić na Syberię Zachodnią 65 proc. Ukraińców. Część z nich
miała zostać przesiedlona na obszary osiedleńcze dla narodu ukraińskiego
w Komisariacie Rzeszy Ukraina, które nie stanowiły przyszłego niemieckiego
obszaru kolonizacyjnego. Chodziło prawdopodobnie o Zagłębie Donieckie,
którego przemysł miał być rozbudowany siłami ukraińskimi. Głównymi obszarami kolonizacji niemieckiej na Ukrainie miały być zachodnia Ukraina,
Krym z obwodem chersońskim oraz łuk Dniepru16. Ofiarą brutalnego terroru
niemieckiego na Ukrainie padła ludność żydowska. Już w pierwszych miesiącach okupacji oddziały specjalne SS wymordowały ponad 200 tys. Żydów,
np. w Babim Jarze pod Kijowem. W 58 miastach zachodniej Ukrainy doszło
wtedy również do pogromów antyżydowskich, w których zginęło 24 tys. Żydów. Szacuje się, że podczas całej okupacji niemieckiej zginęło 1,7 mln osób
pochodzenia żydowskiego17. W latach 1942–1943 nacjonaliści ukraińscy zadali duże straty również stronie polskiej. Prawdopodobnie liczba śmiertelnych
ofiar wśród ludności polskiej wyniosła ok. 80-100 tys. osób, w tym 50-60 tys.
16
17

B. Mącior-Majka, op. cit., s. 187–196.
J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999: Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 240.
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na Wołyniu, 30 tys. w Galicji Wschodniej oraz 5-10 tys. na Lubelszczyźnie
i Podkarpaciu. Morderstwa połączone z masowymi ucieczkami ludności doprowadziły do depolonizacji regionu18.
Ukraina wkraczała w lata powojenne z ogromnymi stratami gospodarczymi, które szacowano na 285 mld rubli (według cen z 1940 roku). Życie
straciło ok. 10 mln mieszkańców republiki. Blisko 10 mln osób dotknęły
przymusowe przesiedlenia (w tym 2,5 mln wywieziono na roboty do Niemiec). Zniszczonych zostało 714 miast, prawie 30 tys. wsi, 16 tys. zakładów
przemysłowych, 28 tys. gospodarstw rolnych oraz 33 tys. szkół i uczelni.
Potencjał gospodarczy Ukrainy zmniejszył się o 40 proc. w stosunku do
okresu przedwojennego. Radykalnie zmieniła się struktura narodowościowa
kraju. W skutek polityki niemieckiej diametralnie zmniejszyła się liczebność
społeczności żydowskiej – z 2,5 mln w latach trzydziestych do ok. 800 tys.
osób po wojnie. W 1944 roku władze radzieckie przesiedliły z republiki kolonistów niemieckich i Tatarów krymskich. Po 1945 roku Ukrainę opuściło
prawie milion obywateli przedwojennego państwa polskiego, natomiast z Polski i Słowacji przybyło do tego kraju ponad 500 tys. Ukraińców. Jednolity
etnicznie charakter republiki został zachowany jednak przez krótki okres. Po
wojnie nastąpił masowy napływ ludności rosyjskiej na Ukrainę. Mniejszość
rosyjska w USRR przed wojną liczyła 4 mln osób, natomiast pod koniec
lat pięćdziesiątych już 7 mln. Byli to głównie robotnicy wielkoprzemysłowi
i przedstawiciele administracji państwowej19.
Końcowy etap wojny i pierwsze lata powojenne władze ZSRR wykorzystały do umocnienia i poszerzenia swojego stanu posiadania. Dotyczyło
to głównie Ukraińskiej SRR, której granice przesunięte zostały na zachód
kosztem państw sąsiednich, przede wszystkim Polski. Jednym z pierwszych
decyzji PKWN było podpisanie 27 VII 1944 roku tajnego układu z ZSRR
o polsko-radzieckiej granicy państwowej, który regulował jej przebieg w oparciu o pozorne kryterium etniczne. W sierpniu 1945 roku podpisano kolejną
umowę wytyczającą linię graniczną między Polską a ZSRR. W oparciu o te
dokumenty Polska podpisała porozumienia z USRR (w 1944 i 1945 roku)
o wymianie ludności. W latach 1944–1948 przesiedlono z Ukrainy do Polski
ok. 800 tys. osób pochodzenia polskiego, zaś z Polski na Ukrainę powróciło
ponad 480 tys. Ukraińców. Kolejne repatriacje Polaków z Ukrainy trwały
w latach 1957–1959. Na pograniczu z Rumunią przywrócono stan z 1940
18
19

A. Chojnowski, J. Bruski, op. cit., s. 150–164.
Ibidem, s. 166–170.
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roku. Do Związku Radzieckiego włączono również Ruś Podkarpacką, którą
po upadku Czechosłowacji anektowały Węgry. W 1950 roku z inicjatywy
strony radzieckiej przeprowadzono drobną korektę granicy między Polską
i Ukrainą. Polska przekazała wówczas stronie ukraińskiej obszar położony
koło Sokala nad Bugiem, otrzymała natomiast w zamian tereny w Bieszczadach. Dużo większe znaczenie dla Ukrainy miało włączenie do niej w latach
pięćdziesiątych obwodu krymskiego. Został przekazany USRR na podstawie dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 19 II 1954 roku. Był to
prezent Nikity Chruszczowa z okazji 300. rocznicy zjednoczenia Ukrainy
z Rosją (zob. Mapa 7). Ukraina, podobnie jak Białoruś, została członkiem
założycielem ONZ, mimo że realnie nie dawało jej to żadnej samodzielności
w prowadzeniu polityki zagranicznej20.
Mapa 7
Rozwój terytorialny USRR w latach 1922–1954

Źródło: SI portalu historycznego Historycy.org, http://www.historycy.org, „Rozwój terytorialny Ukrainy w XX wieku”, inf. z 1 I 2013.

W rezultacie polityki radzieckiej całe ukraińskie terytorium etniczne
zjednoczone zostało w jednym państwie. Pod względem obszaru Ukraińska
SRR zajmowała w ZSRR trzecie miejsce, ustępując jedynie Rosji i Kazach20

B. Rychłowski, op. cit., s. 17–18.
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stanowi. Podobnie było w przypadku liczebności mieszkańców – Ukraina
miała drugą po Rosji pozycję, skupiając 18 proc. ludności ZSRR. Była to
republika o dużym potencjale gospodarczym. Koncentrowała w swoich granicach 19,8 proc. ogółu zatrudnionych w przemyśle i 21,7 proc. w rolnictwie.
Udział USRR w ogólnoradzieckiej produkcji przemysłowej wynosił w 1990
roku 17,4 proc. a w produkcji rolnej 22 proc. Po wojnie przywrócono kurs
rusyfikacyjny. Próbowano bezskutecznie zniszczyć ukraiński ruch narodowy. Przełomem były reformy polityczne Michaiła Gorbaczowa, a także
katastrofa ekologiczna w Czarnobylu. Reakcją społeczeństwa ukraińskiego
na wspomniane wydarzenia był żywiołowy protest społeczny. W 1988 roku
powstał Ukraiński Związek Helsiński. Zaczęły się odradzać kościoły. W 1989
roku powstał Ukraiński Ruch Narodowy na Rzecz Przebudowy, przekształcony w Ukraińską Partię Republikańską. Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR
uchwaliła 16 VII 1990 roku Deklarację suwerenności państwowej w ramach
ZSRR. Po nieudanym puczu w Moskwie 24 VIII 1991 roku Rada Najwyższa
proklamowała pełną niepodległość Ukrainy. W grudniu 1991 roku Ukraina
podpisała wspomniane porozumienie likwidujące ZSRR21.

3. geografia polityczna
Białoruś jest państwem śródlądowym położonym we wschodniej części kontynentu europejskiego. Zajmuje obszar 207,6 tys. km kw., co daje
jej 13 miejsce pod tym względem w Europie. Jest to więc państwo średniej
wielkości (zob. Mapa 8). Ukształtowanie powierzchni terytorium Białorusi
charakteryzuje przewaga obszarów nizinnych – ponad 70 proc. powierzchni
kraju stanowią obszary poniżej 200 m n.p.m. Najwyższym szczytem Białorusi
jest Góra Dzierżyńskiego (346 m n.p.m.) położona na Wzniesieniach Mińskich. Nizinny charakter kraju i brak obszarów górzystych stanowią sprzyjające warunki dla rozwoju rolnictwa. Grunty orne zajmują 29 proc. powierzchni
państwa, dominują jednak gleby niższych klas. Blisko 30 proc. powierzchni
Białorusi stanowią tereny bagienne i torfowiska (np. Polesie). Dużym problemem państwa jest brak surowców mineralnych. Wydobywa się głównie sól
potasową, a także niewielkie ilości ropy naftowej i gazu ziemnego. Z tego
względu na uwagę zasługuje bardzo wysoki udział ropy i przerobionych
produktów naftowych w strukturze białoruskiego eksportu, co jest związane
21

Ibidem, s. 19–26.
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z zakupem ropy i gazu od Rosji po znacznie zaniżonych cenach w stosunku
do cen rynkowych22. W okresie powojennym jednym z najistotniejszych wydarzeń dla Białorusi była awaria leżącej przy białoruskiej granicy elektrowni
atomowej w Czarnobylu 26 IV 1986 roku. Blisko 70 proc. pyłów radioaktywnych powstałych po wybuchu reaktora opadło na Białoruś, co spowodowało
silne skażenie jednej czwartej terytorium republiki.
Mapa 8
Terytorium współczesnej Białorusi

Źródło: SI Centralnej Agencji Wywiadowczej, https://www.cia.gov, „Belarus”, inf.
z 1 I 2013.

22

K. Iwańczuk, Pozycja geopolityczna Białorusi, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red.
I. Topolski, Lublin 2009, s. 130.
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Białoruś zamieszkuje 10 mln obywateli (dane z 1999 roku). W stolicy
kraju Mińsku mieszka 1,68 mln osób, co stanowi 24 proc. całej populacji. Od
1993 roku odnotowuje się na Białorusi ujemny przyrost naturalny. Od 1989
roku ubyło w tym kraju 107 tys. osób, co stanowi 1 proc. populacji. Terytorium Białorusi jest tyglem etniczno-kulturowym. Mieszkają na nim przedstawiciele 130 narodowości i grup etnicznych. Większość z nich stanowią narody i grupy etniczne byłego Związku Radzieckiego23. Zasadniczą większość
stanowią Białorusini – 81,2 proc. Największą mniejszość narodową stanowią
Rosjanie – 11,4 proc. następnie Polacy – 3,9 proc., Ukraińcy – 2,4 proc.
oraz Żydzi – 0,3 proc. Na obszarze Białorusi żyją również Tatarzy i Litwini,
a także Azerowie i Gruzini, którzy przybyli do niej po II wojnie światowej.
Białorusini dominują generalnie we wszystkich obwodach kraju. Największym skupiskiem ludności polskiej na Białorusi jest obwód grodzieński, gdzie
stanowi ona 25 proc. społeczności. Ponadto mniejszość polska zamieszkuje
zachodnie rejony obwodu mińskiego i witebskiego. Rosjanie zamieszkują
przede wszystkim białoruskie miasta, gdzie stanowią 10-20 proc. ludności.
Najwięcej jest ich w Mińsku (264 tys.). Natomiast mniejszość ukraińska
stanowi względnie największą społeczność w obwodzie brzeskim (3,8 proc.
i homelskim (3,3 proc.). Pozostałe narodowości zamieszkują głównie Mińsk
(1,5 proc.)24. Większość mieszkańców Białorusi (ok. 60 proc.) wyznaje prawosławie, katolicy stanowią 8 proc. społeczeństwa, a niewierzący – 30 proc.
Pozostałe wyznania (ewangelicy, grekokatolicy, muzułmanie, wyznawcy judaizmu) mają marginalne znaczenie. Kościół prawosławny Białorusi jest egzarchatem patriarszym w ramach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Na
Białorusi obowiązują dwa równorzędne języki urzędowe: białoruski i rosyjski. W praktyce rosyjski dominuje w życiu publicznym, mediach i miastach,
białoruski zaś pozostaje językiem wsi oraz patriotycznej inteligencji.
Białoruś graniczy z pięcioma państwami: na wschodzie z Rosją, na
południu z Ukrainą, na zachodzie z Polską, natomiast na północnym zachodzie
z Litwą i Łotwą. Łącznie granice Białorusi mają długość 2909 km. Długość
granic z poszczególnymi sąsiadami przedstawia się następująco: najdłuższa
jest z Rosją – 959 km, następnie z Ukrainą – 891 km, Litwą – 502 km, Polską

23

24

J. Prokopiuk, Struktura narodowościowo-językowa Białorusi końca XX wieku, „Sprawy Narodowościowe”, 2004, nr 24-25, s. 208–209.
S. Tokć, Struktura narodowościowa BSRR według spisów powszechnych (1959–1999), „Białoruskie
Zeszyty Historyczne”, 2004, nr 22, s. 68–70; T. Browarek, Struktura narodowościowa i społeczna, [w:]
Białoruś w stosunkach…, s. 84–85.
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– 416 km i Łotwą – 141 km. Granice białoruskie zostały przejęte w spadku po
Związku Radzieckim, zarówno te pomiędzy byłymi republikami związkowymi, jak i z Polską. Białoruś nie ma sporów granicznych z żadnym ze swoich
sąsiadów25.
Uzyskanie przez Białoruś niepodległości miało istotne znaczenie geopolityczne i geostrategiczne dla Europy Wschodniej. Pozycję geopolityczną
Białorusi charakteryzują następujące elementy: (1) Białoruś jest tzw. państwem frontowym, graniczącym z państwami Paktu Północnoatlantyckiego:
Polską, Litwą i Łotwą z jednej strony oraz z Rosją z drugiej strony; (2) Białoruś graniczy z państwami Unii Europejskiej; (3) Białoruś jest w koncepcjach
geopolitycznych Rosji częścią tzw. bliskiej zagranicy, czyli wyłącznej strefy
wpływów tego państwa; (4) Białoruś leży na ważnych szlakach tranzytowych
ropy naftowej i gazu ziemnego na linii Rosja–Europa26. Niezwykle istotne
jest położenie tranzytowe Białorusi. Przez terytorium tego państwa przebiega
najkrótsza droga dla surowców i produktów rosyjskich do Europy Zachodniej i obwodu kaliningradzkiego. Obszar Białorusi przecinają trzy gazociągi
tranzytowe (w tym jamalski) oraz system rurociągów „Przyjaźń”. Od kilku
lat strona rosyjska podejmuje jednak działania służące zmniejszeniu roli Białorusi jako kraju tranzytowego27.
Stosunki Białorusi z państwami sąsiednimi można określić jako bardzo zróżnicowane. Zdecydowanie najlepsze relacje posiada z Rosją. Generalnie Białoruś zajmuje w polityce rosyjskiej szczególne miejsce, co wynika ze
znaczenia geopolitycznego, geostrategicznego i tranzytowego tego państwa.
W koncepcjach rosyjskiej polityki zagranicznej Białoruś stanowi istotny
element strefy bezpieczeństwa i interesów Rosji. Jako jedno z nielicznych
państw świata Rosja w pełni uznaje rządy Alaksandra Łukaszenki i pełni
rolę jego protektora i „adwokata” na arenie międzynarodowej. Na obszarze
Białorusi zlokalizowane są dwa ważne rosyjskie obiekty wojskowe: stacja
radiolokacyjna „Wołga” w Baranowiczach oraz radiostacja dalekiego zasięgu „Antiej” w pobliżu Wilejki. Rosja jest najważniejszym partnerem han-

25
26
27

K. Iwańczuk, Pozycja geopolityczna Białorusi…, s. 130–132.
Ibidem, s. 133.
Świadczy o tym budowa Gazociągu Północnego po dnie Morza Bałtyckiego, budowa terminalu w Primorsku w obwodzie leningradzkim, rozszerzenie możliwości eksportowych portu Noworosyjsk na
Morzu Czarnym, stały spadek udziału Białorusi w tranzycie rosyjskiej ropy naftowej. A. Eberhardt,
Problematyka energetyczna w stosunkach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś, [w:] Geopolityka
rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, red.
E. Wyciszkiewicz, Warszawa 2008, s. 68–71.
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dlowym Białorusi. Duże zależności występują przede wszystkim w zakresie
zaopatrzenia tego kraju w surowce energetyczne. Białoruś jest także ważnym
reeksporterem broni rosyjskiej. Należy zwrócić uwagę na bliskość językową
i kulturową Białorusinów i Rosjan, będącą dla władz obu państw argumentem
za kontynuacją integracji politycznej28.
Od 1991 roku stosunki białorusko-rosyjskie kilkukrotnie ewoluowały. Można wyodrębnić w tym zakresie trzy okresy: (1) 1991–1994 – umiarkowany dystans, próba znalezienia równowagi między Rosją a Zachodem;
(2) 1994–2000 – intensywna integracja zakończona umową o utworzeniu Państwa Związkowego Białorusi i Rosji (8 XII 1999 rok); (3) po 2001 roku – hamowanie procesu integracji, wojny energetyczne, próby przeorientowania się
Białorusi na Zachód29. Na uwagę zasługuje przede wszystkim proces integracji białorusko-rosyjskiej. Rozpoczął się podpisaniem 2 IV 1996 roku Układu
o Stowarzyszeniu Białorusi i Rosji, następnie 2 IV 1997 roku przyjęte zostało
Porozumienie o utworzeniu Związku Białorusi i Rosji. Ostatecznie 8 XII 1999
roku Rosja i Białoruś podpisały Układ o utworzeniu Państwa Związkowego
oraz Program działań Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej w celu realizacji jego założeń. Dnia 26 I 2000 roku doszło do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia o utworzeniu Państwa Związkowego, co formalnie
oznaczało jego powstanie. Zgodnie z przyjętymi umowami utworzone zostały
wspólne organy związkowe: Najwyższa Rada Państwowa, Rada Ministrów,
Stały Komitet oraz Parlament Związkowy. W teorii nowe państwo związkowe miało stanowić wzorcową formę integracji (reintegracji) w regionie
postradzieckim. W praktyce wystąpiły istotne różnice pomiędzy stroną rosyjską i białoruską. A. Łukaszenka dąży do integracji dwóch równoprawnych
podmiotów, natomiast władze rosyjskie nie zgadzają się na zjednoczenie obu
państw na równych prawach. Z tego względu procesy integracyjne w ramach
państwa związkowego zostały „zamrożone”. Wyjątek stanowi jedynie integracja na płaszczyźnie militarnej30.
Stosunki z pozostałymi sąsiadami są zdecydowanie gorsze. Z Ukrainą popsuły się przede wszystkim po „pomarańczowej rewolucji”. Reżim
białoruski obawiał się możliwości eksportu „kolorowych rewolucji” na tery-

28
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W. Konończuk, Trudny „sojusznik”: Białoruś w polityce Rosji, „Prace OSW”, 2008, nr 28, s. 7–24.
K. Iwańczuk, Pozycja geopolityczna Białorusi…, s. 132.
K. Kakareko, Państwo Związkowe Białorusi i Rosji, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2008,
nr 1, s. 293–328; I. Topolski, Region Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Regiony w stosunkach
międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009, s. 111.
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torium Białorusi. Między oboma państwami dochodziło również do rywalizacji o względy Rosji31. Pozostałe państwa graniczące z Białorusią (Polskę,
Litwę i Łotwę) różni zasadniczo orientacja geopolityczna oraz krytycyzm
tych państw wobec sytuacji politycznej na Białorusi, przede wszystkim braku
procesów demokratyzacji i polityki prezydenta Łukaszenki wobec opozycji32.
Dodatkowo w stosunkach białorusko-polskich jest istotny problem mniejszości narodowych i ochrony ich praw. Jak już było wspomniane Polacy na
Białorusi stanowią drugą po Rosjanach najliczniejszą mniejszość narodową.
Oficjalnie żyje ich ok. 396 tys. osób, nieoficjalnie może to być społeczność
licząca nawet 1,5-2 mln. Od 1990 roku jedynym oficjalnym reprezentantem
mniejszości polskiej na Białorusi jest Związek Polaków na Białorusi. Konflikt wokół wyborów do jego władz w 2005 roku spowodował „oziębienie”
stosunków dyplomatycznych na linii Warszawa–Mińsk.
Według spisu powszechnego z 2002 roku, narodowość białoruską
w Polsce zadeklarowało 48,7 tys. osób, faktycznie mniejszość szacowana jest
na ok. 200-300 tys. Jest ona więc drugą po niemieckiej największą mniejszością w Polsce33. Niezależnie od stosunków międzypaństwowych na Białorusi
dobrze rozwijała się współpraca dobrosąsiedzka na poziomie lokalnym. Na
pograniczu UE i Białorusi od końca lat dziewięćdziesiątych działają euroregiony: Bug, Niemen, Puszcza Białowieska, Kraj Jezior. Zajmują się one
przede wszystkim współpracą władz lokalnych i regionalnych, ochroną środowiska, turystyką i rozwojem przedsiębiorczości34.
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A. Szeptycki, Stosunki między Ukrainą i Republiką Białoruś: uwarunkowania, stan, perspektywy, „Materiały Studialne PISM”, 2006, nr 1, s. 16.
K. Iwańczuk, Pozycja geopolityczna Białorusi…, s. 132.
Na początku 2005 roku Zarząd Główny Związku zawiesił prezesa Tadeusza Kruczkowskiego oskarżanego o korupcję i „nieobyczajne zachowanie”. Decyzja ta została cofnięta przez białoruskie Ministerstwo
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Zob. A. Eberhardt, Polska a konflikt wokół Związku Polaków na Białorusi, „Rocznik Polskiej Polityki
Zagranicznej”, 2006, s. 261–262; T. Kubin, Stosunki polsko-białoruskie w końcu XX wieku i na początku XXI wieku, [w:] Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XX wieku, red. M. Stolarczyk,
Katowice 2011, s. 175–177.
J. Ładysz, Euroregiony pomostem integracji i współpracy Białorusi z Unią Europejską, [w:] Euroregiony wschodniego pogranicza – założenia i osiągnięcia, red. A. Stasiak, Białystok 2002, s. 61–76;
E. Małecka, Euroregiony na granicach Polski 2007, Wrocław 2007, s. 145–164.
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Ukraina zajmuje zaś obszar 603,7 tys. km kw., co daje jej pod tym
względem 52 pozycję w świecie i stanowi 5,7 proc. powierzchni Europy oraz
0,44 proc. terytorium świata. Jest to drugie po Rosji największe terytorialnie państwo w Europie. Rozciągłość Ukrainy z zachodu na wschód wynosi
ponad 1300 km, natomiast z północy na południe 890 km (zob. Mapa 9)35.
Ukształtowanie powierzchni terytorium Ukrainy charakteryzuje dominacja
równin, które zajmują ponad 90 proc. powierzchni kraju, w tym ponad 70
proc. stanowią niziny (Polesie, Nizina Naddnieprzańska, Nizina Czarnomorska). Góry zajmują zaledwie 5 proc. powierzchni kraju, głównie w części
południowo-zachodniej i na Krymie (najwyższy szczyt Howerla ma 2061 m
n.p.m.). Tak ukształtowana powierzchnia stwarza niezwykle korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego. Użytki rolne stanowią
71,5 proc. powierzchni państwa, a na grunty orne przypada prawie 57 proc.
powierzchni. Ponadto Ukraina posiada znaczne obszary bardzo żyznych gleb
(głównie czarnoziemów, gleb bielicowych i kasztanowych), co stawia ten kraj
w czołówce producentów zbóż na świecie.
Na obszarze Ukrainy znajdują się również duże i zróżnicowane zasoby surowców naturalnych. Państwo to zajmuje czołowe miejsca na świecie
w wydobyciu rud manganu, uranu, żelaza, węgla kamiennego i surowców
budowlanych. Dużym problemem jest natomiast brak na Ukrainie złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego, co uzależnia ten kraj od importu z Rosji36. Należy
dodać, że środowisko naturalne Ukrainy jest bardzo zniszczone. Na terytorium tego państwa utworzono zaledwie 3 parki narodowe i 16 rezerwatów
przyrody. Północna część Ukrainy została dotknięta wspomnianą katastrofą
ekologiczną spowodowaną awarią elektrowni atomowej w Czarnobylu37.

35

36
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T. Kapuśniak, Pozycja geopolityczna Ukrainy, „Przemyskie Studia Politologiczne”, 2007, nr 1 (1),
s. 109–110.
K. Iwańczuk, Pozycja geopolityczna Ukrainy, [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red.
M. Pietraś, T. Kapuśniak, Lublin 2007, s. 128–129.
M. Pokora, 20 lat po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu, „Kontrola Państwowa”, 2007, nr 1,
s. 129–138.
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Mapa 9
Terytorium współczesnej Ukrainy

Źródło: SI Centralnej Agencji Wywiadowczej, https://www.cia.gov, „Ukraine”, inf.
z 1 I 2013.

Na Ukrainie mieszkało w 2001 roku 48,4 mln osób, tworzących ok.
130 grup etnicznych i narodowych, stanowiących 27,3 proc. populacji państwa. Struktura etniczna Ukrainy przedstawiała się następująco: Ukraińcy –
77,8 proc., Rosjanie – 17,3 proc. (głównie na Zaporożu, Krymie i w obwodzie
odeskim), Białorusini – 0,6 proc., Mołdawianie – 0,5proc., Tatarzy krymscy
– 0,5 proc., Bułgarzy – 0,4 proc., Węgrzy – 0,3 proc., Rumuni – 0,3 proc.,
Polacy – 0,3 proc. (głównie w obwodach żytomierskim i chmielnickim), Żydzi – 0,2 proc., inni – 1,8 proc. Należy dodać, że od ogłoszenia niepodległości
na Ukrainie odnotowuje się negatywne tendencje demograficzne. Od 1989
roku szacunkowo ubyło w tym państwie ok. 3 mln obywateli. Ponadto poza
granicami Ukrainy mieszka ok. 7,5 mln Ukraińców, w tym 4,4 mln w Rosji38.
Dość jest skomplikowana również struktura wyznaniowa Ukrainy.
Za osoby wierzące uważa się 70 proc. ukraińskiego społeczeństwa (ok. 33
mln osób). Struktura wyznaniowa prezentuje się następująco: Ukraińska
Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego – 7,2 mln, Ukraińska
Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego – 5,5 mln, Ukraińska Cer38

P. Andrusieczko, Zmiany struktury narodowościowej i językowej na Ukrainie w kontekście wyników
spisu powszechnego z 2001 roku, „Sprawy Narodowościowe”, 2004, nr 24-25, s. 199–201; S. Helnarski,
Mniejszości narodowe na Ukrainie, Białorusi i Litwie, [w:] Nacjonalizm – konflikty narodowościowe
w Europie Środkowo-Wschodniej, red. S. Helnarski, Toruń 2001, s. 289.
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kiew Greckokatolicka – 3,8 mln, kościoły protestanckie – 1,1 mln, kościoły
rzymskokatolickie – 330 tys., Ukraińska Autokefaliczna Prawosławna Cerkiew – 330 tys. Z innych ważnych związków wyznaniowych działających na
Ukrainie należy wymienić wyznawców judaizmu, muzułmanów, wspólnoty
religii Wschodu39.
Ukraina graniczy z siedmioma państwami: na wschodzie i północnym
wschodzie z Rosją, na północy z Białorusią, na zachodzie z Polską i Słowacją,
na południowym zachodzie z Węgrami, Mołdawią i Rumunią. Łącznie granice lądowe Ukrainy wynoszą 4658 km. Najdłuższe granice to państwo posiada
z Rosją – 1576 km, potem kolejno z Mołdawią – 939 km, Białorusią – 891 km,
Rumunią – 531 km, Polską – 428 km, najkrótsze natomiast z Węgrami – 103
km i Słowacją – 90 km40. Linia brzegowa Ukrainy (wybrzeże mórz Czarnego
i Azowskiego) wynosi 2782 km, w tym granica morska – 1053 km. Głównymi rzekami Ukrainy są Dniepr, Boh, Dniestr i Doniec. Największe zbiorniki
wodne są zlokalizowane na Dnieprze (Kremieńczucki, Kachowski)41.
Współczesne granice Ukrainy zostały odziedziczone wprost po
Związku Radzieckim, co determinowało w najnowszej historii państwa szereg konfliktów granicznych z sąsiadami. Najpoważniejszym z nich jest zakończony w maju 1997 roku rosyjsko-ukraiński spór o Półwysep Krymski.
W podpisanym wtedy przez prezydenta Rosji Borysa Jelcyna porozumieniu
postanowiono o równym podziale Floty Czarnomorskiej i wydzierżawieniu
przez stronę rosyjską na 20 lat portu w Sewastopolu za 97,75 mln USD.
rocznie. Rosja potwierdziła ostatecznie przynależność Sewastopola i Krymu
do Ukrainy. Ukraina wyraziła natomiast zgodę na przekazanie Rosji arsenału
nuklearnego za sumę 200 mln. USD. Jednak nadal trwają między oboma
państwami spory o przebieg granicy w obwodach charkowskim, sumskim
i łużańskim oraz o status i delimitację Morza Azowskiego oraz Cieśniny
Kerczeńskiej.
Drugim obszarem konfliktogennym jest pogranicze ukraińsko-rumuńskie. Rumunia już w 1991 roku odmówiła uznania przynależności do Ukrainy
północnej Bukowiny i południowej Besarabii, anektowanych przez Związek
Radziecki na mocy paktu Ribbentrop–Mołotow42. Od początku lat dziewięćdziesiątych obie strony toczą spór o przynależność Wyspy Wężowej na Morzu
39
40
41
42

T. Olejarz, Religie na Ukrainie, [w:] Ukraina w stosunkach…, s. 49–55.
Almanach państw świata, Warszawa 2003, s. 426.
T. Kapuśniak, Pozycja geopolityczna…, s. 110–111.
Idem, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa–Lublin 2008,
s. 44–45.
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Czarnym. Chodzi konkretnie o określenie jej statusu: czy jest ona wyspą,
jak uważa strona ukraińska, czy skałą, jak twierdzą władze Rumunii. Rozstrzygnięcie konfliktu ma znaczenie dla wyznaczenia linii rozgraniczającej
wyłączne strefy ekonomiczne obu krajów na szelfie kontynentalnym, gdzie
znajdują się szacunkowe złoża ok. 100 mld sześć. gazu ziemnego i 10 mln
ton ropy naftowej. Po zmianie rządu rumuńskiego został podpisany 2 VI 1997
roku traktat o dobrosąsiedzkich stosunkach i współpracy pomiędzy Ukrainą
i Rumunią, który pozostawił Wyspę Wężową po stronie ukraińskiej. Natomiast 3 II 2009 roku Międzynarodowy Trybunał w Hadze uznał, że sporne
terytorium nie jest częścią linii brzegowej, dzięki czemu nie uznano go za
krańcowy punkt terytorium Ukrainy. Decyzja Trybunału była korzystna dla
strony rumuńskiej, która w jej wyniku otrzymała 80 proc. wyspy z większością wspomnianych złóż ropy i gazu (ok. 70 proc.)43.
Wciąż jest nierozwiązany konflikt z Rumunią o budowę kanału
w ukraińskiej części delty Dunaju, a także separatystyczne dążenia Naddniestrza, które według strony rumuńskiej jest wspierane przez rząd w Kijowie44.
Od końca lat dziewięćdziesiątych na wspólnym pograniczu jest rozwijana
współpraca transgraniczna. W 1993 roku został utworzony pierwszy w Europie Środkowej związek transgraniczny – Euroregion Karpacki, z udziałem
strony ukraińskiej i rumuńskiej45. Ciekawym przykładem współpracy jest
również założony w 1998 roku Euroregion Dolny Dunaj obejmujący swoim
zasięgiem obszary przygraniczne Ukrainy, Rumunii i Mołdawii46.
Ukraina ma duże znaczenie geopolityczne na obszarze euroazjatyckim. Zdaniem Zbigniewa Brzezińskiego jest sworzniem geopolitycznym,
czyli państwem, którego znaczenie wynika nie tyle z jego potęgi lub ambicji,
co raczej z ważnego położenia geograficznego oraz skutków jego potencjal43

44

45

46

Ukraina przegrała spór z Rumunią o status Wyspy Wężowej, „Tydzień na Wschodzie”, 2009, nr 5 (80),
s. 9.
Szerzej o problemie: M. Kosienkowski, Ukraina wobec Naddniestrza, „Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2009, nr 27, passim.
Powstaniu Euroregionu Karpaty towarzyszyły wielkie kontrowersje. Z jednej strony władze rumuńskie
i słowackie zabroniły początkowo swoim samorządom przystępowania do tego euroregionu obawiając
się irredenty mniejszości węgierskiej, a także gorąca debata nad powstaniem Euroregionu Karpackiego
toczyła się również w Sejmie RP, a z drugiej strony wielkim entuzjastą utworzenia euroregionu była
strona ukraińska. Władze Użgorodu postrzegały przyszły euroregion jako szansę na otwarcie Zakarpacia
na świat, i co za tym idzie, rozwój współpracy gospodarczej w regionie. Zob. R. Kuźniar, Euroregion
Karpacki – przesłanki powstania, uwarunkowania współpracy, „Sprawy Międzynarodowe”, 1994, nr 3,
s. 73–100; M. Szczepaniak, Euroregion Karpacki. Pięć lat kooperacji wielostronnej, „Przegląd Politologiczny”, 1998, nr 1-2, s. 49–53.
H. Dumała, Euroregiony w Europie Środkowo-Wschodniej w ujęciu porównawczym (na przykładzie
euroregionów Nysa, Bug i Dolny Dunaj), [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji
i integracji: Wymiar polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010, s. 581–600.
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nej niestabilności dla zachowań innych graczy geostrategicznych. Uważał,
że Ukraina jako niepodległe państwo może wpływać na transformację Rosji.
Natomiast Rosja bez Ukrainy przestaje być imperium euroazjatyckim. Brzeziński zakładał, że państwo to tylko w sytuacji ponownego zdobycia władzy
nad Ukrainą ma szansę stania się potężnym imperium spinającym Europę
i Azję47.
Pozycję geopolityczną Ukrainy można rozpatrywać w dwóch wymiarach: regionalnym i globalnym. Zgodnie z pierwszym podejściem można wyróżnić następujące elementy: (1) Ukraina jest państwem frontowym,
graniczących z państwami Paktu Północnoatlantyckiego (Polską, Słowacją,
Węgrami, Rumunią, Bułgarią, Turcją); (2) Ukraina graniczy z państwami
Unii Europejskiej (Polską, Słowacją, Węgrami); (3) Ukraina zajmuje drugą
pozycję w Europie pod względem powierzchni i piątą pod względem liczby
ludności; (4) Ukraina pełni ważną rolę w basenie Morza Czarnego, będąc
jednym z inicjatorów współpracy regionalnej na tym obszarze; (5) Ukraina
częściowo jest położona w „szarej strefie bezpieczeństwa”, rozciągającej się
od Bałkanów przez obszar Naddniestrza i Krym aż do Zakaukazia; (6) Ukraina stanowi w koncepcjach geopolitycznych Rosji istotną część tzw. bliskiej
zagranicy, czyli jej wyłącznej strefy wpływów; (7) Ukraina leży na ważnych
osiach strategicznych: Rosja–Bałkany oraz Paryż–Berlin–Warszawa–Kijów48.
Pozycja geopolityczna Ukrainy w wymiarze globalnym wynika z położenia tego państwa w stosunku do głównych cywilizacji obecnego świata,
a także rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i Rosją. Według koncepcji Samuela Huntingtona na terytorium Ukrainy skupiają
się linie podziału dwóch głównych cywilizacji – zachodniej i prawosławnej,
a poprzez basen Morza Czarnego państwo to graniczy także z cywilizacją
islamu49. Najbardziej aktywnym graczem na analizowanym obszarze jest
zdecydowanie Rosja. Relacje ukraińsko-rosyjskie można zdefiniować jako
bardzo złożone i trudne, głównie ze względu na geopolityczne znaczenie
i burzliwą historię obu państw. Jednym z głównych celów geostrategicznych
Rosji w okresie prezydentury Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa
stało się odbudowanie strefy wpływów na obszarach utraconych w wyniku
rozpadu Związku Radzieckiego. Efektem tych wysiłków było podejmowanie przez Rosję wobec Ukrainy działań nastawionych na wykorzystywanie
różnorodnych elementów nacisku, zwłaszcza w sferze gospodarczej (ener47
48
49

Z. Brzeziński, Wielka Szachownica, Warszawa 1999, s. 41–46.
K. Iwańczuk, Pozycja geopolityczna…, s. 130–131; T. Kapuśniak, Ukraina jako…, s. 46–47.
S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997, s. 243–247.
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getycznej). Przykładem był wywołany przez stronę rosyjską kryzys gazowy
w latach 2005–2006 roku, będący rezultatem „pomarańczowej rewolucji”
i objęcia funkcji prezydenta przez Wiktora Juszczenkę. Brak asertywnej polityki Ukrainy, jak i całej UE (brak europejskiej polityki energetycznej) mogą
powodować, iż dominacja energetyczna Rosji przełoży się na jej przewagę
polityczną na tym obszarze50.
Duże znaczenie dla pozycji geopolitycznej Ukrainy mają stosunki
ze Stanami Zjednoczonymi poprzez Pakt Północnoatlantycki. Współpraca
z Ukrainy z Organizacją Paktu rozpoczęła się w 1991 roku, kiedy Kijów
przystąpił do Północnoatlantyckiej Rady Współpracy, a następnie w 1994
roku do Programu Partnerstwo dla Pokoju. Istotnym momentem w rozwoju
współpracy z Sojuszem było podpisanie w lipcu 1997 roku podczas szczytu
w Madrycie Karty na rzecz szczególnego partnerstwa pomiędzy Sojuszem
a Ukrainą. Powołano wtedy do życia Komisję NATO–Ukraina stanowiącą
stałe forum wspólnych prac i organ zatwierdzający wszelkie wspólne działania. Podstawowym dokumentem regulującym zasady współpracy jest przyjęty
w listopadzie 2002 roku podczas szczytu Sojuszu w Pradze Plan Działań
NATO–Ukraina. W tym dokumencie zapisano, że pełna integracja z euroatlantyckimi strukturami bezpieczeństwa jest strategicznym celem Ukrainy.
Dużym problemem jest brak poparcia społeczeństwa ukraińskiego dla ewentualnego członkostwa Ukrainy w Organizacji Paktu. W badaniu opinii społecznej z 2005 roku tylko 15 proc. respondentów opowiedziało się za takim
rozwiązaniem51.
Istotnym graczem na obszarze Ukrainy jest także Unia Europejska.
W 1994 roku zawarła z Ukrainą i Mołdawią Porozumienie o Partnerstwie
i Współpracy, które stworzyło podstawy prawne relacji z państwami Europy
Wschodniej. W marcu 2003 roku Komisja Europejska przedstawiła koncepcję Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, która była próbą opracowania całościowej strategii UE wobec wschodnich sąsiadów. Ostatnią propozycją polityki
wschodniej UE jest zgłoszony przez Polskę i Szwecję w połowie 2008 roku
projekt Partnerstwa Wschodniego (oficjalnie został przyjęty na szczycie UE
w Pradze 7 V 2009 roku). Inicjatywę tę należy traktować jako „miękki” pro50

51

T. Kapuśniak, Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy: ciągłość i zmiana, [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej: Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, red.
L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. Bajor, Kraków 2010, s. 171–178; idem, Wpływ Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę: instrumenty polityczne i ekonomiczne, „Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”,
2007, nr 16, s. 32–35.
Idem, Potencjalne kierunki zewnętrznych przemian Ukrainy, „Polityka Wschodnia”, 2005, nr 1-2,
s. 122–124.
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jekt na rzecz przybliżenia państw wschodnioeuropejskich, w tym kaukaskich
do standardów UE. Partnerstwo Wschodnie jest na etapie implementacji.
Dużym problemem są ograniczone środki przeznaczone na jego realizację
(ok. 600 mln euro)52. UE wspiera finansowo również rozwój współpracy
transgranicznej na swoich zewnętrznych granicach. Granice Ukrainy mają dla
Unii kluczowe znaczenie ze względów bezpieczeństwa, ekonomicznych oraz
społecznych. Głównymi aktorami realizującymi współpracę na tym obszarze
są euroregiony (wspomniane Karpaty i Dolny Dunaj oraz Bug)53.

4. geografia ekonomiczna
W przypadku Białorusi czynniki geograficzne, w tym przede wszystkim obszar, ukształtowanie terenu i zasoby naturalne nie decydują o jej potencjalnej przewadze w stosunku do innych państw. Bardzo słabo wypada ona
również na tle państw postradzieckich, szczególnie Rosji i Ukrainy. Jak było
wspomniane Białoruś nie posiada dużych zasobów surowcowych, a posiadane są niewspółmierne do potrzeb gospodarczych państwa. Jest ona również
całkowicie uzależniona od importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego.
Należy jednak podkreślić, że Białoruś posiada największe w Europie zasoby
soli potasowych, których eksploatacja stanowi 15 proc. światowego wydobycia. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zasoby torfu, którego białoruskie pokłady obejmują 7,2 proc. powierzchni kraju (1,5 mln ha) i oceniane są
na 30 mld m sześć.
Istotnym czynnikiem geograficznym Białorusi jest dobrze rozwinięta
sieć wodna i duże kompleksy leśne. Gęsta sieć rzek, w większości żeglownych, jest wykorzystywana w gospodarce drzewnej. Przez terytorium Białorusi przechodzą najkrótsze trasy transportowe łączące Europę Zachodnią z Rosji
oraz Bałtyk z Morzem Czarnym. Potencjał transportowy jest wykorzystywany
jednak głównie w tranzycie surowców energetycznych z Rosją. Na obszarze
Białorusi jest bardzo rozbudowana sieć ropociągów (2906 km) i gazociągów
(5036 km). Społeczeństwo białoruskie charakteryzuje z jednej strony niska

52

53

Idem, Ukraina na geopolitycznej szachownicy Europy Wschodniej, [w:] Wspólnota Niepodległych
Państw: fragmegracja–bezpieczeństwo–konflikty etniczne, red. T. Kapuśniak, Lublin–Warszawa 2011,
s. 59–60.
Zob. R. Sadowski, Współpraca transgraniczna na nowej granicy Unii Europejskiej, „Prace OSW”,
2004, nr 14, s. 26–41.
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liczba ludności i ujemny przyrost naturalny, z drugiej zaś strony korzystna
struktura wiekowa oraz rosnący wskaźnik wykształcenia54.
Od rozpadu ZSRR gospodarka białoruska nie przeszła znaczącej transformacji ekonomicznej. Efektem prowadzonej przez kilkadziesiąt lat radzieckiej polityki gospodarczej jest wysoki stopień uprzemysłowienia i urbanizacji
Białorusi. Władze białoruskie wstrzymały na początku lat dziewięćdziesiątych
prywatyzację, co pozwoliło im na utrzymanie dominacji państwa w gospodarce (ok. 75 proc. PKB wytwarzają przedsiębiorstwa państwowe). Sytuacja
ta dotyczy nie tylko przemysłu, ale również produkcji rolnej, w której wciąż
dominują mało wydajne gospodarstwa kolektywne (kołchozy i sowchozy).
Potencjał przemysłowy Białorusi tworzy ok. 140 przedsiębiorstw przemysłu
maszynowego i metalowego, zlokalizowanych w największych białoruskich
miastach: Mińsku, Lidzie, Grodnie, Borysowie, Mohylewie, Bobrujsku, Połocku i Homlu. Białoruś specjalizuje się w produkcji samochodów ciężarowych, w tym ciężarówek odpowiadających normom europejskim. Produkty
białoruskie mają również zastosowanie w przemyśle kosmicznym. Ważną rolę
w gospodarce Białorusi odgrywa przemysł petrochemiczny, reprezentowany
przez duże rafinerie w Nowopołocku i Mozyrzu. Duże znaczenie w polityce gospodarczej kraju odgrywa przemysł zbrojeniowy i eksport uzbrojenia.
Zauważalne jest duże uzależnienie Białorusi od Rosji i zamknięcie na świat.
Uzależnienie to ma charakter dwukierunkowy, opierający się na imporcie
surowców energetycznych oraz eksporcie produktów przetworzonych. Duża
część przedsiębiorstw przemysłowych, głównie z sektora maszynowego, elektrotechnicznego i petrochemicznego, nadal jest silnie powiązana z przedsiębiorstwami rosyjskimi55.
Celem polityki władz białoruskich jest uzyskanie wysokiego wzrostu
gospodarczego przy zapewnieniu względnej stabilności społecznej. Ograniczone, powolne reformy gospodarcze mają spowodować uniknięcie wstrząsów społeczno-gospodarczych, wysokiego bezrobocia i pojawienia się kapitalizmu oligarchicznego. Centralne zarządzanie gospodarką nie przeszkadza
Białorusi w osiąganiu stosunkowo wysokiego wzrostu gospodarczego, co jest
uzależnione od wzrostu gospodarczego w Rosji, przywilejów na rynku rosyjskim wynikających z unii celnej oraz pomocy finansowej Rosji. Istotne są
również niskie ceny importowanych z Rosji surowców energetycznych przy
równoległym wzroście cen produktów naftowych i energochłonnych produk54
55

K. Marzęda, Pozycja ekonomiczna Białorusi, [w:] Białoruś w stosunkach…, s. 138–141.
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tów eksportowanych z Białorusi do państw UE. Zauważalna jest wzrastająca
wartość wymiany handlowej Białorusi. Jej głównym partnerem handlowym
wciąż pozostaje Rosja. Udział tego państwa w białoruskim eksporcie i imporcie utrzymywał się w 2007 roku na poziomie odpowiednio 36,6 proc.
i 60 proc. Ważnymi partnerami gospodarczymi Białorusi pozostają również
państwa Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), na które przypada łącznie
57 proc. obrotów handlowych Mińska. Coraz większe znaczenie w handlu
z Białorusią odgrywają państwa UE. Na ten kierunek przypadało w 2007 roku
43,7 proc. białoruskiego eksportu i 21,8 proc. importu. Istotnym partnerem
gospodarczym Białorusi jest również Ukraina (eksport – 6,1 proc., import –
5,3 proc.)56.
Funkcjonowanie dużej części gospodarki Białorusi jest uzależnione
od współpracy z Rosją, co jest w dużym stopniu konsekwencją związków
wytworzonych jeszcze w okresie istnienia Związku Radzieckiego. Po 1991
roku zmiany były bardzo powolne, w porównaniu do innych państw postradzieckich. Rosja od początku lat dziewięćdziesiątych pozostaje głównym
partnerem handlowym Białorusi. Tak znacząca skala wymiany handlowej
była możliwa dzięki zachowaniu wielu powiązań gospodarczych oraz integracji gospodarczej obu państw. W listopadzie 1992 roku podpisano pierwsze
rosyjsko-białoruskie porozumienie o wolnym handlu. W styczniu 1995 roku
zostało rozszerzone o protokół o wprowadzeniu zasad wolnego handlu bez
wyjątków i ograniczeń oraz porozumienie o unii celnej57. Istotną rolę w rozwoju białorusko-rosyjskich stosunków gospodarczych odgrywają różnego
rodzaju struktury integracyjne. Do najważniejszych z nich należą: Państwo
Związkowe, Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza i Wspólna Przestrzeń
Gospodarcza. Jednym z priorytetów pierwszej organizacji jest docelowe
utworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej, co wiąże się z wprowadzeniem wspólnej waluty i jednego centrum emisyjnego, utworzeniem strefy
wolnego handlu, funkcjonowaniem połączonego systemu energetycznego
i transportowego, współdziałaniem systemów łączności i telekomunikacji58.
Europejska Wspólnota Gospodarcza jest traktowana jako tzw. twarde
jądro WNP. W skład tej utworzonej w 1995 roku organizacji wchodzą, oprócz
wspomnianych dwóch państw, także Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan. Podstawowym zadaniem działalności związku jest również utworzenie wspólnego obszaru gospodarczego. Ostatnia wspomniana instytucja
56
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została ukonstytuowana przez Rosję, Białoruś, Kazachstan i Ukrainę w 2003
roku. Celem powstania nowej organizacji było połączenie pod względem celnym terytorium jego członków, wspólny handel z zagranicą, wspólna polityka
podatkowa. W praktyce Wspólna Przestrzeń Gospodarcza nie funkcjonuje59.
Zależność Białorusi od wschodniego sąsiada jest szczególnie widoczna we współpracy energetycznej. Sektor energetyczny Białorusi importuje 98
proc. surowców energetycznych z Rosji. Z tego kierunku jest sprowadzane
blisko 100 proc. zużycia krajowego gazu ziemnego i 80-90 proc. ropy naftowej. Rosja jest również największym dostawcą węgla kamiennego i energii
elektrycznej, co ma istotne znaczenie biorąc pod uwagę energochłonność
białoruskiego przemysłu60. Białoruś jest obok Ukrainy kluczowym dla Rosji państwem tranzytowym. Przez terytorium białoruskie jest przesyłanych
rocznie do państw UE 20 proc. rosyjskiego eksportu gazu ziemnego (45 mld
sześć.), ok. 30 proc. ropy naftowej (80 mln ton) oraz 100 mln innych ładunków (ok. 30 proc. transportu). Przechodzące przez Białoruś gazociąg jamalski
i ropociąg „Drużba” są dla Rosji obiektami o znaczeniu strategicznym i nie
ma możliwości zastąpienia ich w całości alternatywnymi trasami. Białoruś
jest również najważniejszym państwem dla rosyjskiego tranzytu do obwodu
kaliningradzkiego. Ponadto Rosja jest krajem najbardziej zainteresowanym
przejęciem lub kontrolowaniem kluczowych gałęzi gospodarki Białorusi,
w tym przede wszystkim sektora naftowo-gazowego i sieci rurociągów61.
Uzależnienie energetyczne Białorusi od Rosji pogłębi prawdopodobnie budowa białoruskiej elektrowni atomowej. Władze białoruskie liczą, iż
powstanie nowej inwestycji zredukuje import rosyjskiego gazu ziemnego –
głównego surowca używanego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
Ponadto strona białoruska zakłada możliwość eksportu nadwyżek energii
elektrycznej do państw UE. Zawarte w ostatnim czasie porozumienia w sprawie inwestycji oddają jednak stronie rosyjskiej częściową kontrolę nad białoruskim systemem sieci elektroenergetycznych. Rosja jest także jedynym
kredytodawcą, wykonawcą tej inwestycji i wyłącznym dostawcą paliwa
nuklearnego62.
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Położenie geograficzne Ukrainy jest czynnikiem sprzyjającym nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów gospodarczych, szczególnie
handlowych. Ukraina jak już było wspomniane posiada bogate i różnorodne
zasoby surowcowe. Na terytorium tego państwa zlokalizowane są złoża węgla
kamiennego i brunatnego (Zagłębie Donieckie) oraz rudy żelaza, manganu,
tytanu, rtęci, aluminium i niklu. Ponadto występują w dużych ilościach złoża
siarki, potasu, soli kamiennej, fosforytów, kaolinu, grafitu, nefelinu i ałunitu.
Na Ukrainie czynnie działa 8 tys. kopalń, w których wydobywa się 80 rodzajów surowców. W okolicach Borysławia znajdują się złoża naturalnego
wosku ziemnego, natomiast na Podkarpaciu i w Basenie Donieckim występują pokłady soli kamiennej oraz soli potasowych. Ukraina posiada również
znaczne zasoby wód mineralnych. Dużym problemem są ograniczone ilości
ropy naftowej i gazu ziemnego. Ukraińskie złoża ropy naftowej są szacowane
na ok. 395 mld baryłek, natomiast złoża gazu ziemnego wynoszą ok. 1,221
mld m sześć. Wydobycie ropy naftowej pokrywa jedynie 10 proc., a gazu
ziemnego 20 proc. zapotrzebowania Ukrainy. Najważniejsze złoża obu surowców są położone na Podkarpaciu, w okolicach Doniecka i na Krymie.
Należy podkreślić dużą zależność gospodarczą Ukrainy od dostaw surowców
energetycznych z Rosji63.
Biorąc pod uwagę czynnik demograficzny, Ukrainę charakteryzuje ujemny przyrost naturalny. Jest on wynikiem spadającej liczby urodzeń,
wzrostu śmiertelności oraz trudnej sytuacji gospodarczej. Dodatkowo na
demografię Ukrainy negatywnie wpływa migracja ludności. Duży potencjał
państwa stanowi jednak siła robocza. Ukraiński rynek pracy wyróżnia się
bardzo dobrze wykształconymi i wykwalifikowanymi pracownikami. Na 1000
mieszkańców powyżej 20 roku życia wykształcenie wyższe posiada 313. Należy podkreślić, że duża część ukraińskich specjalistów, inżynierów i programistów została odziedziczona po Związku Radzieckim. Ukraina jest zaliczana
również do czołówki europejskiej, biorąc pod uwagę liczbę studentów (37 na
1000 osób). Dużym problemem społecznym na Ukrainie jest wysoka liczba
osób zarażonych HIV/AIDS. W 2001 roku państwo to zajmowało 20 pozycję
na świecie z liczbą 360 tys. zakażonych, ustępując jedynie krajom afrykańskim i azjatyckim64.
Na obszarze Ukrainy jest całkiem dobrze rozwinięta infrastruktura
komunikacyjna. Długość ukraińskich sieci transportowych obejmuje 190,2
63
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tys. km. Z tego długość sieci kolejowych wynosi 22,473 km, w tym zaledwie
8600 km jest zelektryfikowanych. Długość dróg wynosi 169,739 km, z czego
8000 km to drogi nieutwardzone. Udział transportu morskiego i rzecznego
jest niewielki, podobnie lotniczego. W transporcie kolejowym dominują
rudy żelaza, węgiel i produkty ropopochodne, które są eksportowane do Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Słowacji, Węgier, Austrii, Republiki Czeskiej
i Rumunii, a poprzez porty morskie także do innych państw. Od dłuższego
czasu następuje integracja systemu transportowego Ukrainy z systemami europejskimi i światowymi. W celu stworzenia bezpiecznego szlaku transportowego z Europy do Azji przez terytorium Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu
władze tych państw podpisały w 1996 roku trójstronną umowę o utworzeniu
euroazjatyckiego korytarza transportowego Iljiczewsk–Poti–Tbilisi–Baku.
W 1999 roku rządy Ukrainy, Bułgarii i Gruzji podpisały umowę o wspólnym
wykorzystaniu kolejowej przeprawy promowej pomiędzy portami Warna,
Poti, Batumi i Iljiczewsk. W tym samym roku 12 państw regionu podpisało umowę o koordynacji działań w kwestii międzynarodowego transportu
i rozwoju korytarza Europa–Kaukaz–Azja. Istotnym elementem ukraińskiej
gospodarki jest transport rurociągowy. Długość tras rurociągowych na Ukrainie wynosi 43 tys. km, z czego na ropociągi przypada 4000 km, na rurociągi
służące transportowi produktów naftowych 4500 km, na gazociągi zaś 34400
km. Ukraina posiada również 31 portów morskich skoncentrowanych nad
morzami Czarnym i Azowskim – transportem morskim przewozi się blisko
połowę towarów w handlu zagranicznym65.
Dobra sytuacja makroekonomiczna Ukrainy powoduje, że jest ona
państwem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. Warunkuje to zauważalny od 2000 roku wzrost gospodarczy, niską inflację oraz stabilny kurs
hrywny. W 2007 roku eksport towarów wzrósł w stosunku do 2006 roku
o 28,4 proc. i dał wartość 49,2 mld USD. Głównymi partnerami Ukrainy
w eksporcie są: Rosja (25,7 proc.), Turcja (7,4 proc.) i Włochy (5,4 proc.).
Łączny udział państw WNP w eksporcie wyniósł 38 proc., a UE – 28,4 proc.
W ostatnich latach dominującą pozycję w eksporcie Ukrainy zajmują metale
i produkty metalopodobne. Metalurgia żelaza stanowi 1/3 całego eksportu
towarowego państwa. Eksportowane są również produkty ropopochodne, wyroby elektroniczne, maszyny, artykuły spożywcze i tekstylia. W 2007 roku,
w porównaniu z 2006 rokiem, wzrósł także import o 34,7 proc. i osiągnął wartość 60,7 mld USD. Głównymi partnerami Ukrainy w imporcie były: Rosja
65
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(27,8 proc.), Niemcy (9,6 proc.), Turkmenistan (7 proc.). Udział państw WNP
w imporcie wyniósł 42,6 proc., UE zaś – 36,6 proc. Importowane były przede
wszystkim surowce naturalne: ropa, gaz i węgiel. Istotne miejsce w strukturze ukraińskiego importu zajmują wyroby elektryczne, chemiczne, plastikowe
i gumowe, urządzenia transportowe. Wbrew powszechnej opinii większość
inwestycji zagranicznych na Ukrainie nie należy do Rosji. Od początku lat
dziewięćdziesiątych na Ukrainie najwięcej zainwestowały: Stany Zjednoczone – 631 mln USD, Holandia – 357 mln USD, Cypr – 357 mln USD, Rosja
– 294 mln USD66.
Ukraina jest państwem leżącym na peryferiach centrów energetycznych: Rosji, Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu oraz Unii Europejskiej.
W najbliższej przyszłości ma szansę stać się kluczowym państwem tranzytowym rosyjskiego gazu ziemnego oraz innych surowców z rejonu Morza
Kaspijskiego do Europy (zob. Mapa 10). Może to przyczynić się do geoekonomicznego awansu Ukrainy. Przy pragmatycznej polityce ukraińskich
decydentów i odpowiedniej koniunkturze międzynarodowej jest możliwe geoekonomiczne połączenie Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu z państwami
Europy Zachodniej właśnie poprzez sieć transportową Ukrainy67. W tym celu
jest planowane utworzenie systemu energetycznego Ceyhan–Samsun–Odessa–Brody, czyli między Bliskim Wschodem a Unią Europejską. Drugi szlak
transportu ma na celu połączenie Azji Środkowej poprzez Baku–Supsę–Odessę z państwami europejskimi. Odessa jest dla Ukrainy kluczowym portem –
potencjalnie może umożliwić uniezależnienie się tego państwa od surowców
rosyjskich. Celem strategicznym Ukrainy jest połączenie kaspijskich surowców energetycznych z rynkami Unii Europejskiej. Szansą na realizację tego
celu może być przedłużenie rurociągu Odessa–Brody do Płocka–Gdańska68.
Aspiracje Ukrainy do posiadania statusu państwa tranzytowego są w opozycji
do interesów Rosji w regionie czarnomorskim, gdzie dąży ona do zwiększenia
swoich wpływów oraz monopolizacji tras przesyłowych. Pomyślność polityki
ukraińskiej zależy od zacieśniania kontaktów z państwami regionu, w szcze-
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gólności z Gruzji, Turcją, które również dążą do uzyskania statusu głównych
państw tranzytowych w Basenie Morza Czarnego69.
Mapa 10
System gazociągów na obszarze postradzieckim

Źródło: SI przedsiębiorstwa East European Gas Analysis, http://www.eegas.com, „Major
Gas Pipelines of the Former Sowiet Union and Capacity of Export Pipelines”,
inf. z 1 I 2013.

Istotnym projektem o charakterze modernizacyjnym były współorganizowane przez Ukrainę ostatnie mistrzostwa Europy. W założeniach władz
ukraińskich Euro 2012 miało być impulsem dla rozwoju gospodarczego kraju
oraz pokazaniem na arenie międzynarodowej, że Ukraina jest w stanie przygotować tak dużą imprezę sportową. W ramach przygotowań wybudowano
lub zmodernizowano cztery stadiony, rozbudowano cztery porty lotnicze
w miastach-gospodarzach turnieju (Lwowie, Kijowie, Charkowie, Doniecku),
69
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wyremontowano lub wybudowano również 1600 km dróg. Finalnie dzięki
wspomnianym inwestycjom infrastruktura na Ukrainie znacznie się poprawiła, trudno jednak mówić o modernizacji kraju. Środki skierowane na przygotowania do turnieju były stosunkowo skromne (ok. 5 mld USD), w tym część
z nich została wydana w sposób nieprzejrzysty. Nie wykorzystano również
szansy na zwiększenie liczby przejść granicznych między Ukrainą a Polską70.

4. Zakończenie
Proklamowanie niepodległości przez Białoruś i Ukrainę, a także rozpad Związku Radzieckiego zmieniły historię Europy Wschodniej. Oba wydarzenia przyczyniły się do wytworzenia nowej sytuacji socjopolitycznej i geopolitycznej w regionie. W pełni uzasadnione jest więc traktowanie ich jako
wydarzeń przełomowych końca XX wieku. Z analizy historycznej wynikają
dość skromne i specyficzne tradycje odrębności państwowej Białorusi i Ukrainy, uwikłanych w rywalizację sąsiednich państw o terytorium. Wskazano na
prowadzony przez kilkadziesiąt lat proces odgórnego jednoczenia ziem obu
państw przez władze radzieckie. Analiza geopolityczna uwidoczniła, że cały
region charakteryzuje bardzo ważne położenie geopolityczne, geostrategiczne i tranzytowe w wymiarze europejskim. Pokazała również, że jego rola
w stosunkach międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej
rośnie.
Z badań historycznych wynika, że wciąż Ukraina i Białoruś stanowią istotny obszar zainteresowań Rosji, w mniejszym stopniu również Unii
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę rozwój przyszłych
wydarzeń w regionie można przedstawić trzy alternatywne prawdopodobne
scenariusze: (1) scenariusz „negatywny” – pogłębianie się uzależnienia politycznego i gospodarczego obu państw od Rosji; (2) scenariusz „pozytywny” – oparty na założeniu o powolnym otwieraniu się na współpracę z Unią
Europejską; (3) scenariusz „pośredni” – równa odległość między Brukselą
70

Mimo, że decyzja o przyznaniu Ukrainie Euro została podjęta w 2007 roku, to w związku z kryzysem
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przyspieszenia realizacji inwestycji. Oficjalnie z budżetu państwa wydano na organizację turnieju 5 mld
USD. Jednak szacunki całkowitych kosztów sięgają nawet 13,4 mld USD. Większość środków budżetowych zostało wydanych w sposób nieprzejrzysty. Głównymi beneficjentami były firmy prawdopodobnie
powiązane z częścią elity rządzącej. Zob. S. Matuszak, T. Olszański, Euro 2012 – niewykorzystana
szansa Ukrainy?, „Komentarze OSW”, 2012, nr 80, s. 1–3.
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i Moskwą. Można prognozować, że w niedalekiej przyszłości istotnym graczem w regionie staną się również Chiny.
*****
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goSpodarka BiałorUSi W trakcie
prZemian: SpojrZenie Z polSki

1. Wprowadzenie
Republika Białoruś reprezentuje znaczący w skali europejskiej potencjał terytorialny, demograficzny i gospodarczy. Funkcjonując na skrzyżowaniu ważnych dla Europy szlaków handlowych i komunikacyjnych: Wschód–
Zachód i Południe–Północ, w sferze krzyżujących się wpływów Europy Zachodniej i Rosji, państwo to stanowi istotny pod każdym względem fragment
integrującego się kontynentu1. Ze względu na bliskie położenie oraz wspólne
dziedzictwo historyczne jest dla Polski ważnym sąsiadem i partnerem. Te
okoliczności nakazują nam bliżej zainteresować się republiką, tymczasem
ciągle jest ona dla Polaków jednocześnie bliska i zarazem daleka, a białoruskie problemy gospodarcze są w Polsce mało znane. Ten stan jest powodem
licznych nieporozumień, uprzedzeń, mitów i niekiedy manipulacji. Cierpią na
tym niewykorzystane możliwości wzrostu wzajemnej wymiany gospodarczej,
których odzwierciedleniem są między innymi niskie wskaźniki obrotów handlowych i kapitałowych2.
Gospodarka białoruska, pomimo realizacji specyficznej strategii transformacji i rozwoju, różnej zwłaszcza w zestawieniu z sąsiednimi państwami
– członkami Unii Europejskiej, po uzyskaniu niepodległości i przełamaniu
recesji transformacyjnej osiągnęła stosunkowo wysoką dynamikę wzrostu go1

2

Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt badawczy Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, nr NN 112323438.
Udział Polski w obrotach handlu zagranicznego Białorusi w 2011 roku wynosił zaledwie 2,77 proc.,
a w skumulowanej wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Białorusi 1,5 proc. Było to
mniej niż inwestycje Łotwy (1,8 proc.) i Litwy (1,7 proc.). Investicyi i stroitelstvo v Respublike Belarus:
Statističeskiy sbornik, Minsk 2012, s. 93; Foreign trade of the Republic of Belarus: Statistical book,
Minsk 2012, s. 41, 48.
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spodarczego. Startując z bardzo niskiego poziomu, zdołała znacznie przybliżyć się do średniej europejskiej: PKB per capita Białorusi, obliczony według
parytetu siły nabywczej w 1995 roku stanowił tylko 19 proc. średniej UE,
a w 2011 roku wynosił już 47 proc. tej średniej, a więc wzrósł do poziomu
wyższego niż w Bułgarii i Rumunii. W ocenie eksperta Ośrodka Studiów
Wschodnich w Warszawie: ,,Białoruś była w »gonieniu« średniej unijnej absolutnym rekordzistą, nawet w porównaniu z najszybciej rozwijającymi się
państwami środkowo-europejskimi”3. Nietypowe koleje losu tej gospodarki
w ostatnich dwóch dziesięcioleciach mogą stanowić interesujący przedmiot
analiz ekonomicznych, bardzo potrzebnych dla zrozumienia przemian, zachodzących na Białorusi.

2. położenie geograficzne i geopolityczne oraz sytuacja
demograficzna
Republika Białoruś jest krajem średniej wielkości położonym w Europie Wschodniej. Zajmuje obszar 207,6 tys. km kw. (13 miejsce w Europie), zamieszkany na początku 2012 roku przez 9465,2 tys. osób (16 miejsce
w Europie). Terytorium to stanowi 0,15 proc. powierzchni lądowej świata,
1,9 proc. – Europy i 0,94 proc. – WNP, a liczba jego mieszkańców stanowi
0,16 proc. ludności świata, 1,4 proc. – Europy i 3,9 proc. – WNP. Podstawowe informacje o potencjale terytorialnym, demograficznym i ekonomicznym
Białorusi na tle państw sąsiednich zawiera Tabela 1.

3

K. Pełczyńska-Nałęcz, Integracja czy imitacja? UE wobec wschodnich sąsiadów, ,,Prace OSW’’, 2011,
nr 36, s. 17.
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Tabela 1
Powierzchnia, ludność i PKB Białorusi na tle UE, WNP i państw sąsiednich
(2011 rok)
Powierzchpaństwo
nia,
tys. km kw.

ludność*

pkB

UE 27

4310,7

503,5

114

wg kursów walut
wg ppp
mld per capimld
per capiuSd ta, uSd
uSd
ta, uSd
17577,7 34911 15821,3 31607

WNP

22109,9

279,0

13

2412,1

8646

3362,4

12052

Białoruś

207,6

9,5

47

55,5

5881

141,8

15028

Litwa

65,3

3,2

52

42,7

13075

61,6

18856

Łotwa

64,6

2,0

36

28,3

12671

34,9

15662

Polska

312,7

38,2

122

513,8

13540

771,7

20334

Rosja

17075,4

143,0

8

1850,4

12993

2238,4

16736

Ukraina

603,7

45,5

77

165,0

3621

329,5

7233

mln
osób

na 1
km
kw.

Legenda:
* stan na 2 I 2012 roku.
Źródło: Strona internetowa [dalej: SI] Międzypaństwowego Komitetu Statystycznego
WNP, http://www.cisstat.org, inf. z 12 XII 2012; SI Eurostatu, http://epp.eurostat.europa.eu, inf. z 12 XII 2012; SI Międzynaodowego Funduszu Walutowego,
wwww.imf.org, inf. z 12 XII 2012.

Białoruś posiada skromne bogactwa naturalne. Są one różnie oceniane, jednak większość specjalistów uważa, że ich deficyt stanowi trudną do
pokonania barierę rozwoju. Wprawdzie odkryto i udokumentowano około
5 tys. złóż 30 rodzajów kopalin, jednak tylko niektóre z nich są uznawane za
znaczące i nadają się do eksploatacji4. Największe znaczenie mają bardzo bogate złoża soli potasowej i kamiennej. Zapasy przemysłowe pierwszej z nich
wynoszą 6,9 mld ton (3 miejsce w świecie). Eksploatacja ich pozwala Białorusi wytwarzać ponad 10 proc. światowej produkcji nawozów potasowych.
Jeszcze większe są zasoby przemysłowe soli kamiennej (22 mld ton). Bardzo
duże są również zasoby surowców do produkcji materiałów budowlanych:
piasków, wapieni, glin i kamienia budowlanego. Swoistą ciekawostkę stanowi
informacja, że w obwodzie homelskim w latach osiemdziesiątych odkryto
4

O. S. Shimova, Ocenka prirodno-ekologičeskih konkurentnych preimuščestv Belarusi, ,,Przegląd Polityczno-Gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej’’, 2005, nr 1(2), s. 126.
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perspektywiczne złoża wydobycia diamentów. Z surowców energetycznych
na pierwszym miejscu trzeba wymienić torf, którego pokłady na Białorusi
są bardzo obfite i występują we wszystkich regionach. Rozpoznane zasoby
przemysłowe torfu obejmują 4,4 mld ton. Wydobywa się 2,3 mln ton rocznie tego surowca z około 100 złóż. Na Polesiu występują niewielkie złoża
ropy naftowej i gazu ziemnego. W 2010 roku wydobyto 1700 tys. ton ropy
naftowej i 213 mln m. sześć. gazu ziemnego5. Ponadto, występują zasoby
łupków bitumicznych i węgla brunatnego, które nie są eksploatowane. Ocenia
się, że własne zasoby energetyczne ani współcześnie, ani w przewidywalnej
przyszłości nie będą w stanie zaspokoić potrzeb gospodarki narodowej, tym
bardziej, że w ostatnim dwudziestoleciu wydobycie surowców energetycznych na Białorusi maleje.
Białoruś nie posiada tradycji bytu suwerennego, a jej obszar przez
wiele stuleci był przedmiotem rywalizacji sąsiednich i dużych narodów. Państwowość białoruska zaistniała na krótko dopiero w marcu 1918 roku, gdy
Rada Kongresu Wszechbiałoruskiego proklamowała niepodległą Białoruską
Republikę Ludową. Dnia 31 VII 1920 roku ogłoszono deklarację suwerenności Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (BSRR), która działała w składzie Rosji Radzieckiej. W wyniku traktatu pokojowego zawartego
między Polską a Rosją 18 III 1921 roku w Rydze, część zachodnia ziem
białoruskich znalazła się w granicach II Rzeczypospolitej. Terytorium BSRR
zmniejszyło się wówczas do zaledwie 52,3 tys. km kw. Po przekształceniu
Rosji Radzieckiej 30 XII 1922 roku w państwo federalne – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich BSRR stała się jedną z trzech tzw. republik związkowych tego państwa (pozostałymi były: Rosyjska Federacyjna
Socjalistyczna Republika Radziecka i Ukraińska Socjalistyczna Republika
Radziecka). W 1924 roku do BSRR przyłączono niektóre sąsiednie rejony
Rosji i Ukrainy, dzięki czemu jej powierzchnia wzrosła do 110,5 tys. km
kw., kolejne powiększenie nastąpiło w 1926 roku (do 126 tys. km kw.), a we
wrześniu 1939 roku włączono część Polski wschodniej, zajętą przez Armię
Czerwoną, dlatego też terytorium republiki osiągnęło maksimum wielkości
233,7 tys. km kw. Granice Białorusi, liczącej 207,6 tys. km kw., wytyczono po
II wojnie światowej. Ostatnia ich korekta miała miejsce w 1950 roku6. W tym

5
6

Republic of Belarus: Statistical yearbook 2011, Minsk 2011, s. 347.
Informacje o zmianach terytorialnych Białorusi zob. O. J. Prihodčenko, Nacyonalnaya ekonomika Belarusi, Minsk 2009, s. 35.
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kształcie terytorialnym BSRR przetrwała jako jedna z 15 republik ZSRR, aż
do momentu rozwiązania tego mocarstwa.
Pod koniec lat osiemdziesiątych proces rozkładu potężnego ZSRR
wszedł w końcową fazę. Korzystając z tego zjawiska, Rada Najwyższa BSRR
ogłosiła 25 VIII 1991 roku niepodległość, a 17 września tego roku zmieniła
nazwę na Republika Białoruś. Od tego aktu państwo białoruskie funkcjonuje
jako suwerenny podmiot prawa międzynarodowego, jednak proces kształtowania się tożsamości narodowej w tym kraju jeszcze się nie zakończył7.
Wspólnie z Rosją i Ukrainą Białoruś podpisała 8 XII 1991 roku układ o rozwiązaniu ZSRR i utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw8.
Centralne położenie Białorusi na kontynencie europejskim decyduje
o jej przejściowym, tranzytowym charakterze. Przez ten obszar przebiegał
szlak historyczny „iz Wariag w Greki” (z kraju Waregów do Grecji) – system
dróg handlowych, łączących region wschodniego Bałtyku z dorzeczami Wołgi i Donu oraz morzami: Kaspijskim, Azowskim i Czarnym9. Współcześnie
przez to terytorium przechodzą ważne drogi łączące zachód i wschód oraz
północ i południe Europy, wśród których największe znaczenie posiada transkontynentalna magistrala kolejowa, łącząca wybrzeża Oceanu Atlantyckiego i Pacyfiku. Biegną także magistrale rurociągowe, dostarczające ogromne
ilości ropy naftowej i gazu ziemnego z Rosji i Azji Środkowej do Europy
Środkowej i Zachodniej, aż do portów w państwach bałtyckich. Ziemie białoruskie od dawna pełnią rolę pomostu między Europą Zachodnią a Wschodnią.
Położenie to, z jednej strony sprzyjało rozwojowi handlu, transportu i wszelkiego rodzaju pośrednictwu, z drugiej było przyczyną licznych konfliktów,
najazdów i wojen, powodujących wielkie straty materialne i ludzkie10.
Istotnym elementem położenia geopolitycznego są państwa sąsiadujące. Białoruś nie ma bezpośredniego dostępu do morza, więc wszystkie jej
granice mają charakter lądowy. Na północy i wschodzie państwo to graniczy
7
8

9
10

Polska i Białoruś, red. A. Eberhardt, U. Ułachowicz, Warszawa 2003, s. 11–13.
Soglašenije o sozdanii Sodruzhestva Niezavisymyh Gosudarstv, [w:] Sodruzhestvo: inform. vestnik
Soveta glav gosudarstv i Soveta glav pravitelstv SNG, Minsk 1992, No 1, passim. Na mocy deklaracji
podpisanej w Ałma-Acie 21 XII 1991 roku do WNP na prawach członków–założycieli weszły ponadto: Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgizstan, Mołdawia, Tadżykistan, Turknistan, Uzbekistan,
a w grudniu 1993 roku Gruzja. To ostatnie państwo w sierpniu 2009 roku zrezygnowało z członkostwa
w WNP.
Zob. M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2002, s. 14–20.
Największe straty spowodowała II wojna światowa i okupacja niemiecka (1942–1944), w wyniku której, według oficjalnych szacunków, zginęło 2,2 mln mieszkańców Białorusi. Kompetentni historycy
uważają jednak tę liczbę za znacznie zaniżoną i szacują ją nawet na 4 mln. Zob. E. Mironowicz,
Białoruś, Warszawa 1999, s. 170.
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z Rosją (990 km), na południu z Ukrainą (975 km), na zachodzie z Polską (399
km), na północnym zachodzie z Litwą (462 km) i Łotwą (143 km). Całkowita
długość tych granic wynosi 2969 km; są pozbawione poważniejszych barier
naturalnych, a liczba przejść drogowych i kolejowych jest wystarczająca do
utrzymywania kontaktów międzynarodowych. Ułatwia to wymianę międzynarodową i współpracę przygraniczną, stanowiącą ważną szansę ożywienia
terenów peryferyjnych, zaniedbanych w okresie tzw. realnego socjalizmu.
Proklamowanie niepodległości Białorusi (1991) nastąpiło w warunkach braku podstawowych nawet atrybutów suwerennej państwowości.
W pierwszym etapie politycznej i gospodarczej transformacji Białorusi
(1991–1994) była widoczna tendencja dokonania zwrotu ku tzw. Zachodowi,
jednak ciągle dominowała dyspozycyjność i lojalność wobec Rosji. Orientacja europejska i rynkowa została zarzucona po dojściu do władzy w Mińsku
prezydenta Alaksandra Łukaszenki w 1994 roku, a tym bardziej po referendum z 24 XI 1996 roku, które dało prezydentowi władzę niemal absolutną.
Łukaszenka, wykorzystując sceptyczny stosunek dużej części obywateli do
kapitalistycznej gospodarki rynkowej oraz tradycyjne poczucie wspólnoty
z Rosją (około 60 proc. ludności Białorusi mówi jedynie po rosyjsku), był
rzecznikiem swoiście rozumianego socjalizmu rynkowego oraz zbliżenia ze
wschodnim sąsiadem. Takie nastawienie doprowadziło do zdominowania in
statu nascendi mechanizmu rynkowego przez mające długie tradycje metody
sterowania, nota bene akceptowane i popierane przez dużą część społeczeństwa11. Spowodowało to pogłębienie politycznego i gospodarczego uzależnienia od Rosji oraz jednocześnie ochłodzenie stosunków z Zachodem. Białoruś
jako jedyne państwo europejskie nie jest członkiem Rady Europy, nie należy
też do, ważnych we współczesnym świecie organizacji międzynarodowych
typu gospodarczego i handlowego. Jest natomiast członkiem–założycielem
ONZ, należy też do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.
Pogłębianie i rozwijanie wszechstronnej współpracy Białorusi i Federacji Rosyjskiej zaowocowało utworzeniem w WNP regionalnego ugrupowania obejmującego te dwa państwa, które po kilkakrotnych przekształceniach
przyjęło 8 XII 1999 roku specyficzną formę Związkowego Państwa Biało-

11

Zob. Idem, Parlamentarna Republika Białoruś: Przemiany ustrojowe na Białorusi w latach 1990–1995,
[w:] Polska–Wschód: Polityka, gospodarka, historia, Białystok 2009, s. 29–47.
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rusi i Rosji12. Jego głównymi celami są: zbudowanie jednolitej przestrzeni
ekonomicznej, zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego,
harmonizacja systemów prawnych, koordynacja polityki socjalnej, rozwój
nauki, oświaty i kultury, ochrona środowiska przyrodniczego, zintegrowanie
systemów transportowych i energetycznych, połączenie służb celnych i ochrony granic, a także stopniowe wprowadzenie w przyszłości unii walutowej13.
Realizacja tych doniosłych zadań napotyka jednak na poważne przeszkody,
wynikające ze sprzeczności niektórych interesów. Władze białoruskie, obawiając się utraty kontroli nad swoimi przedsiębiorstwami, hamują ekspansję
firm rosyjskich, a wprowadzenie wspólnej waluty oddala się w nieokreśloną przyszłość. Pomimo tych trudności, Białoruś pozostaje najważniejszym
sojusznikiem i partnerem Rosji, szczególnie bliskim w sferze obronności
i bezpieczeństwa14. Uczestniczy także w wielu wielostronnych projektach
integracyjnych, realizowanych w WNP z inicjatywy Rosji, lecz w większości nieudanych. Jest członkiem Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej
(EAWG)15. W 2010 roku jako pierwsza ratyfikowała pakiet porozumień (rok
później zrobiły to Rosja i Kazachstan) o utworzeniu Wspólnej Przestrzeni
Gospodarczej, która rozpoczęła działalność w 2012 roku.
Bardzo istotne znaczenie dla Białorusi mają stosunki gospodarcze
z Unią Europejską, szczególnie po jej rozszerzeniu na wschód16. Stosunki
te ciągle jeszcze reguluje umowa o współpracy gospodarczej i handlu między EWG i ZSRR z grudnia 1989 roku. Układ o partnerstwie i współpracy
(PCA) między Unią Europejską i Republiką Białoruś, podpisany 6 III 1995
roku podczas wizyty prezydenta Łukaszenki w Brukseli, nie wszedł w życie
z powodów politycznych. Taki sam los spotkał tymczasowe porozumienie
o handlu między UE i Białorusią, podpisane 26 III 1996 roku, które miało re-

12

13

14

15

16

Strona internetowa SI Portalu Informacyjno-Analitycznego Państwa Związkowego Rosji i Białorusi,
http://www.soyuz.by. Dogovor o sozdanii Soyuznogo gosudarstva, ,,Bulleten mezhdunarodnyh dogovorov”, 2000, No 3 [b.p.], inf. z 5 X 2012.
SI Portalu Informacyjno-Analitycznego Państwa Związkowego Rosji i Białorusi, http://www.soyuz.by,
„Programma deystvij Rossiyskoy Federacyi i Respubliki Belarus po realizacyi Dogovora o sozdanii
Soyuznogo gosudarstva”, inf. z 5 x 2012.
N. N. Šumskiy, Regionalnyje ekonomičeskije obyedinienija postsovetskih gosudarstv, Minsk 2010,
s. 172.
EAWG została utworzona w 2000 roku przez Rosję, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan
(w latach 2006–2008 należał do tej organizacji również Uzbekistan). Członkami–obserwatorami są:
Armenia, Mołdawia i Ukraina.
A. E. Dayneko, G. V. Zabavskiy, F. A. Dmitrakovič, Razširenije Evropeyskogo Soyza. Ekonomičeskije
i pravovyje aspekty, Moskva 2004, s. 236–270; E. P. Kačurovskiy, Belarus: Integracyonnoje izmerenije,
Minsk 2008, s. 403–415.
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gulować stosunki handlowe do momentu wejścia w życie układu PCA17. W tej
sytuacji rozwój wzajemnych kontaktów jest utrudniony, niemniej jednak UE
jest dla Białorusi najważniejszym po WNP partnerem handlowym. W 2011
roku udział UE w białoruskim eksporcie wynosił 37,89 proc., a w imporcie
18,98 proc.18
Białoruś ze wskaźnikiem 48 osób/km kw. należy do słabo zaludnionych państw Europy19. Pod tym względem ustępuje trzem swoim sąsiadom:
Polsce (122 osoby/km kw.), Ukrainie (79 osoby/km kw.) i Litwie (53 osoby/
km kw.), natomiast przewyższa Rosję (8 osoby/km kw.) i Łotwę (36 osoby/
km kw.). Najgęściej zaludniony jest region stołeczny (obwód miński i miasto
Mińsk) – 81 osób/km kw., najrzadziej zaś położony na północnym-wschodzie
obwód witebski – 33 osoby/km kw. Jednocześnie Białoruś odznacza się wysokim poziomem urbanizacji. Odsetek ludności miejskiej systematycznie rośnie,
wynosząc na początku 2011 roku 75,1 proc. (na Litwie 68,4 proc., na Łotwie
69,0 proc., w Polsce 61,6 proc.). Największym miastem jest stolica państwa –
Mińsk, liczący według stanu na 1 I 2011 roku 1864 tys. mieszkańców. Innymi
dużymi miastami są stolice obwodów: Homel (501 tys.), Witebsk (355 tys.),
Mohylew (361 tys.), Grodno (338 tys.), Brześć (316 tys.).
Od kilkunastu lat na Białorusi panuje tendencja depopulacyjna. Liczba
ludności tego kraju osiągnęła maksimum w 1994 roku (10243,5 tys. osób),
a nastęnie rozpoczął się spadek jej liczbności. Na początku 2012 roku wynosiła już tylko 9465,2 tys. osób, a więc była niższa od stanu z 1994 roku
o 778,3 tys. osób, tj. o 7,6 proc. Stopa urodzeń pozostaje niższa od stopy
zgonów, a przeciętna oczekiwana długość życia ludzkiego jest jedną z najniższych w Europie. Podobne tendencje wystąpiły we wszystkich europejskich państwach postradzieckich. W 2010 roku wskaźnik ubytku naturalnego ludności Białorusi wynosił 3,0‰ (na 1 tys. mieszkańców), podczas gdy
w Rosji – 1,8‰, Ukrainie – 4,2‰. Natomiast bardzo pozytywnie wyróżnia
się Białoruś pod względem umieralności niemowląt, najniższej w całej WNP
17

18
19

Unia Europejska, podobnie jak OBWG i Rada Europy, nie uznała wyników referendum z dnia
24 XI 1996 roku w sprawie wprowadzenia zmian do konstytucji Republiki Białoruś. Dlatego też UE
w oświadczeniu z 15 IX 1997 roku postanowiła o zamrożeniu stosunków z Białorusią, w tym również
o zatrzymaniu procesu ratyfikacji układu PCA przez poszczególne państwa członkowskie Wspólnoty.
Do chwili wydania tego oświadczenia wspomniany układ ratyfikowały: Austria, Dania, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. Sovremennaya Belarus: enciklopedičeskiy spravočnik,
t. 1, Minsk 2006, s. 742.
Foreign trade…, s. 40, 45.
Dane o ludności zob. Social conditions and living standards of population in the Republic of Belarus:
Statistical book, Minsk 2012, passim.
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i nieco niższej niż w Polsce. W 2010 roku umieralność wynosiła na Białorusi
tylko 4,0‰ (na 1 tys. żywych urodzeń), w Rosji – 9,1‰, Ukrainie – 11,4‰,
a w Tadżykistanie nawet 52,2‰ (w Polsce 5,2‰).
Białoruś cieszy się korzystnym wizerunkiem w opinii ludności
postradzieckiej, o czym pośrednio świadczy dodatnie saldo stałej migracji
międzynarodowej, które w 2011 roku wyniosło 9900 osób. Ogólna liczba
imigrantów jest około 2,5 raza większa od liczby emigrantów, a w przypadku
osób napływających z państw WNP nawet około 3 razy20. Niewątpliwie na
ten wizerunek wpływają pozytywne wskaźniki rynku pracy. W 2011 roku
odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosił 61,2 proc., stopa zatrudnienia (udział zatrudnionych w liczbie ludności aktywnej ekonomicznie) 74,2
proc., zaś oficjalna stopa bezrobocia rejestrowanego tylko 0,6 proc. Ocenia się
jednak, iż bezrobocie rzeczywiste jest znacznie wyższe niż rejestrowane, na
co wskazują wybiórcze badania ankietowe gospodarstw domowych21. Wynika
to stąd, że we wzroście bezrobocia rejestrowanego nie są zainteresowani ani
pracodawcy, ani pracownicy. Pierwsi dlatego, że udzielają masowych zwolnień i są poddawani presji administracyjnej ze strony władz, a ponadto są
skłonni utrzymywać rezerwę siły roboczej, aby zabezpieczyć się w przypadku
poprawy koniunktury w przyszłości, gdy zaistnieją warunki do zwiększania
produkcji. Dlatego też zakłady pracy zamiast zwolnień narzucają pracownikom niepełne zatrudnienie lub urlopy bezpłatne. Natomiast pracownicy na to
się godzą, ponieważ trudności z rejestracją w urzędach pracy i niski wymiar
zasiłków dla bezrobotnych zniechęca ich do przyjęcia statusu bezrobotnego,
a ponadto obawiają się, że w przyszłości mogliby nie zostać ponownie przyjęci do pracy.
W rezultacie bezrobocie rejestrowane jest bardzo zaniżone w stosunku
do rzeczywistego. To ostatnie można określić tylko na podstawie wybiórczych
badań ankietowych. Na Białorusi nie prowadzi się takich badań w sposób
systematyczny, natomiast są one realizowane w Rosji i wynika z nich, że
bezrobocie rejestrowane jest 4 do 5 razy niższe od faktycznego22. Można
przypuszczać, że na Białorusi różnica ta jest jeszcze większa. Należy dodać,
20

21

22

Ruch migracyjny między Białorusią a Polską jest niewielki, lecz także charakteryzuje się saldem dodatnim (w 2010 roku z Polski na Białoruś na stałe przyjechało 242 osoby, a w odwrotnym kierunku
wyjechało 113).
Zob. Čelovečeskij potencyal Belarusi: ekonomičeskije vyzovy i socyalnyje otviety. Nacyonalnyj otčot
o čeloviečeskom razvitii, Mińsk 2003, s. 58.
Rosstat podał, że w 2010 roku bezrobotni zarejestrowani w Rosji stanowili 28,2 proc. liczby bezrobotnych wynikającej z badań ankietowych. Rossija v cifrah 2011, Moskva 2011, s. 105.
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że zasoby pracy na Białorusi odznaczają się stosunkowo wysokimi kwalifikacjami; w 2010 roku udział osób z wykształceniem wyższym w ogólnym
zatrudnieniu wynosił 25,4 proc. (mężczyźni 21,5 proc., kobiety 28,9 proc.).

3. Proces reform
Białoruś, wkraczając na drogę rozwoju suwerennego, podjęła się bardzo trudnego zadania – przebudowy systemu politycznego i gospodarczego
z jednoczesną restrukturyzacją gospodarki krajowej. Początkowo proces ten
przebiegał podobnie jak w innych państwach postsowieckich, jednak po kilku
latach strategie transformacji się rozeszły.
W przeciwieństwie do sąsiadów zachodnich i północnych (Polski,
Litwy i Łotwy), a nawet Rosji, reformy na Białorusi postępowały powoli
i niekonsekwentnie. Widoczne były rozterki władz co do kształtu przyszłego
modelu polityczno-gospodarczego, brakowało wizji rozwoju i wyraźnie sprecyzowanych celów strategicznych. Kluczowy dla transformacji systemowej
problem prywatyzacji na Białorusi był (i nadal jest) traktowany z dystansem,
jeśli nie z niechęcią, a proces przekształceń własnościowych był bardzo powolny. Białoruś pod tym względem odbiega znacznie od wszystkich państw
sąsiednich (zob. Tabela 2).
Tabela 2
Udział sektora prywatnego w gospodarce krajowej Białorusi
na tle państw sąsiednich (proc. PKB)
państwo 1991 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010
Białoruś

5

10

10

15

20

20

25

25

25

30

30

30

Litwa

10

20

60

70

70

70

75

75

75

75

75

75

Łotwa

10

25

40

60

65

65

70

70

70

70

70

70

Polska

40

45

55

60

65

70

75

75

75

75

75

75

Rosja

5

25

50

60

70

70

70

70

65

65

65

65

Ukraina

10

10

40

50

55

60

65

65

65

65

60

60

Źródło: Transition report 1999: Ten years of transition [EBRD], London 1999; Transition report 2003: Integration and regional cooperation [EBRD], London 2003;
Transition report 2009: Transition in crisis? [EBRD], London 2009; Transition
report 2010: Recovery and reform [EBRD], London 2010.
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Obok powolnej prywatyzacji, Białoruś wyróżnia się także słabym
tempem sektorowej restrukturyzacji gospodarki narodowej. Przemysł tradycyjnie utrzymuje wysoką pozycję, zaś rolnictwo wprawdzie relatywnie traci
na znaczeniu, ale nadal wyróżnia się wyższym udziałem w PKB, niż w każdym z państw sąsiednich. Sektor usług, w tym zwłaszcza nowoczesnych usług
biznesowych, ciągle pozostaje niedorozwinięty.
Reformy białoruskie, początkowo dość dobrze się zapowiadające,
uległy zahamowaniu w wyniku zmian w sytuacji politycznej w połowie lat
dziewięćdziesiątych. Zapoczątkował je wybór pierwszego prezydenta państwa, którym został Alaksandr Łukaszenka (Aleksandr Grigoriewicz Łukaszenko). Dzięki niemu w polityce gospodarczej nastąpił nawrót do instrumentarium charakterystycznego dla ,,realnego socjalizmu”, zgodnego z koncepcją
ideologii państwowej, umacniającej panujący układ władzy. Ustanowiony
wówczas model sui generis ,,neosocjalizmu” stanowi szczególną kombinację administracyjno-nakazowych i parametryczno-rynkowych instrumentów
regulowania procesu gospodarczego23. Ma on zagwarantować stabilny, efektywny i społecznie zorientowany rozwój społeczno-gospodarczy. Według jego
twórców, ten model ,,[…] odzwierciedla specyfikę historii państwa, tradycję
narodu i jego mentalność, w której przeważają takie cechy jak: kolektywizm
i skłonność do pomocy społecznej oraz sprawiedliwość społeczna. Wyklucza natomiast takie elementy, jak: egocentryzm, eksploatacja pracy żywej,
wysokie bezrobocie, duże zróżnicowanie społeczeństwa pod względem
dochodów”24.
Jest zaskakujące, że model ten zdaje się satysfakcjonować wielu
obywateli, ciągle przywiązanych do ,,minionej epoki”, a nawet wierzących
w możliwość restauracji ,,radzieckiego dobrobytu”25. Trudno zrozumieć tę
23

24
25

Model ten na Białorusi jest nazywany „społecznie zorientowaną gospodarką rynkową”, rozumianą jako:
„wysokoefektywna gospodarka z rozwiniętą infrastrukturą rynku i przedsiębiorczości, skuteczną regulacją państwową, motywującą pracowników do poszerzania i doskonalenia produkcji, a pracowników
najemnych do wysokowydajnej pracy”. Nacyonalnaya strategija ustoyčivogo socyalno-ekonomičeskogo
razvitija Respubliki Belarus na period do 2020 g. [Nacyonalnaya Komissya po ustoyčivomu razvitiju
Respubliki Belarus], Minsk 2004, s. 13.
Ibidem.
Według badań przeprowadzonych przez białoruski Niezależny Instytut Badań Politycznych i Społeczno-Ekonomicznych, w sierpniu 2006 roku na prezydenta Łukaszenkę gotowych było zagłosować 54,9 proc. ankietowanych, dla 66 proc. dobrobyt materialny był ważniejszy od demokracji a dla
48,5 proc. poprawa sytuacji ekonomicznej była ważniejsza niż niepodległość (przeciwnego zdania było
41,9 proc.). Aż 41,5 proc. ankietowanych stwierdziło, że Białorusini nie różnią się wcale od Rosjan. Cyt
za: SI Ośrodka Studiów Wschodnich, www.osw.waw.pl, R. Sadowski, Białoruś 2006: Raport, Warszawa
2007, inf. z 17 III 2007. Podobne badanie przeprowadzone 3 lata później (sierpień 2009 roku) wykazało
nieco mniejsze poparcie dla Łukaszenki: zagłosowanie na niego deklarowało 42,9 proc. ankietowanych
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nostalgię, ale działająca w takich uwarunkowaniach gospodarka dynamicznie
rozwijała się; od 1996 roku Białoruś nieprzerwanie osiągała przyrost realnego
PKB, w niektórych latach imponujący: 10,4 proc. w 1997 roku, 11,4 proc.
w 2004 roku, 10,0 proc. w 2006 roku, 10,2 proc. w 2008 roku26. Najsłabszymi
pod tym względem okazały się lata kryzysu rosyjskiego i globalnego kryzysu
finansowego, jednak nawet wówczas Białoruś nie weszła w recesję, odnotowując niewielkie, ale dodatnie wskaźniki wzrostu gospodarczego. Stosunkowo stabilnej gospodarce towarzyszyły takie zjawiska, jak: wyjątkowo niskie
bezrobocie, wzrost dochodów realnych ludności27, niewielkie rozwarstwienie
dochodowe społeczeństwa28 i nieduże dysproporcje w rozwoju regionalnym.
Zestawienie, z jednej strony niewątpliwego zahamowania procesu
transformacji, a z drugiej dość stabilnego i dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, ukazuje nietypowość realizowanej na Białorusi strategii
rozwoju, trudnej do przekonywującego wyjaśnienia. Być może rację mieli
niektórzy znawcy spraw białoruskich, którzy uważają, że ustrój polityczny
(a więc również system gospodarczy) tego państwa zależy nie tyle od osobowości prezydenta Łukaszenki, ile od cech cywilizacyjnych narodu białoruskiego29. Niewątpliwie specyficzny model przemian znajdował dotychczas
poparcie zarówno przeważającej części społeczeństwa, jak i większości kra-

26

27

28

29

(na kandydata opozycji 25,2 proc.). Jednocześnie niemal połowa badanych (48,4 proc.) uważała, że
wybór Łukaszenki na prezydenta ,,przyniósł krajowi więcej korzyści niż szkód” (przeciwnego zdania
było 21,7 proc.). Niemal tyle samo odpowiedziało twierdząco na pytanie: ,,czy koncentracja praktycznie
całej władzy w rękach Łukaszenki jest korzystna dla Białorusi?”. Ponad 71 proc. respondentów określiło
swój stosunek do Rosji jako ,,bardzo dobry” lub ,,w zasadzie dobry”, a 80 proc. nie uważało jej za
zagranicę. Cyt. za: SI portalu EurActiv.pl. http://www.euractiv.pl, „Omówienie badania NISEPI”, inf.
z 12 XII 2010. W ostatnich wyborach prezydenckich (19 XII 2010 roku) na Łukaszenkę głosowało,
według oficjalnych danych, 79,65 proc. wyborców. Zdaniem opozycji, wybory te zostały sfałszowane,
a protesty władze brutalnie stłumiły. W odpowiedzi UE wznowiła sankcje wizowe wobec przedstawicieli reżimu prezydenta Łukaszenki, natomiast nie nałożyła na Białoruś sankcji ekonomicznych.
Duże przyrosty PKB Białorusi stały się przedmiotem bardzo różnych interpretacji, wśród których znalazły się także pozytywne oceny białoruskiego ,,sukcesu gospodarczego”. Jedną z nich sformułował
znany komentator brytyjski J. Steele, pisząc w artykule Słowiański Castro, że ,,Łukaszenka doprowadził wszystko do ładu”, a Białoruś to: ,,jedyny kraj poradziecki który utrzymał większościowy udział
państwa w gospodarce i ma niezłe wyniki”. ,,The Guardian”, 10 III 2006, przedruk w języku polskim,
,,Forum”, 2006, nr 12, s. 89.
Realne dochody ludności do dyspozycji rosły aż do 2009 roku, chociaż w różnym tempie: najwolniej
w latach 2001–2003, najszybciej w latach 2003–2006.
Współczynnik Gini – wskaźnik odzwierciedlający rozwarstwienie dochodów w społeczeństwie, który
w państwach postkomunistycznych rósł bardzo szybko, na Białorusi był wyjątkowo niski i zwiększał się
powoli; w 2007 roku wynosił 0,27, podczas gdy w Rosji 0,42. Education on for Some More than Others?
[UNICEF Regional Office for CEE and CIS], Geneva 2007, s. 28; SI Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju, http://www.ebrd.com. Strategy of Belarus [Document of the EBRD], inf. z 12 XI 2012.
Zob. M. Habowski, Stosunki Białorusi z Polską, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red.
J. Topolski, Lublin 2009, s. 252–253.
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jowych analityków. Podkreślali, że wybrana przez Białoruś strategia przemian
ewolucyjnych na drodze do ,,społecznie zorientowanej gospodarki rynkowej”
była słuszna, ponieważ:30
– Białoruś, w przeciwieństwie do Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, nie posiadała historycznie ukształtowanych atrybutów
państwa suwerennego;
– Białoruś nie dysponowała własnym systemem zarządzania gospodarką krajową, do 1991 roku decyzje w tym zakresie były podejmowane
w Moskwie;
– gospodarka białoruska przez ponad siedem dziesięcioleci stanowiła element systemu gospodarczego ZSRR, dlatego też jej struktura produkcyjna
nie odpowiadała strukturze popytu wewnętrznego, a rynek krajowy w zasadzie nie istniał;
– naród białoruski stanowił organiczną część narodu radzieckiego, od kilku
pokoleń był wychowywany w duchu wartości kolektywistycznych i internacjonalistycznych, wskutek czego przyswoił sobie mentalność socjalistyczną, niezgodną z wartościami demokratycznego systemu rynkowego.
Tę argumentację trudno w całości odrzucić, ponieważ niektóre jej
przesłanki są prawdziwe. Nie można jej jednak uznać za wystarczające
usprawiedliwienie dla wyhamowania procesu transformacyjnego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przez cały okres transformacji postęp reform na
Białorusi był bardzo słaby31, co zostało odczytane przez część białoruskich
ekonomistów i przedsiębiorców, których zaniepokoił pogłębiający się deficyt
reform, widoczny zwłaszcza na tle państw sąsiednich. Pojawiły się opinie
negatywne wobec modelu gospodarki, w których podkreślano, że charakterystyczne dla niego metody bezpośredniego, scentralizowanego, państwowego
zarządzania wyczerpały swoje możliwości regulacyjne i należy je zastąpić

30

31

L. M. Kriukov, Regionalne procesy transformacji rynkowej na Białorusi, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Włocławek 2002,
s. 102.
Z analiz porównawczych opracowywanych przez instytucje i organizacje międzynarodowe wynika,
że Białoruś pod względem zaawansowania procesu transformacji zajmowała zawsze jedno z ostatnich
miejsc wśród wszystkich 29 państw postkomunistycznych. Dowodzą tego coroczne Raporty o transformacji – Transition Reports publikowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD). Według
ostatniego z nich, w 2011 roku Białoruś zajmowała 28 miejsce, wyprzedzając jedynie Turkmenistan.
Stwierdzono w tym opracowaniu całkowity brak reform w zakresie: zasobów przyrodniczych, elektroenergetyki, kolejnictwa i funduszy inwestycyjnych. SI Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
http://www.ebrd.com, Transition Report 2011: Crisis in Transition: The People’s Perspective [EBRD],
London 2011, s. 9, inf. z 12 XI 2012.
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mechanizmami rynkowymi. Formułowane coraz częściej zastrzeżenia dotyczyły dotychczas przede wszystkim:32
– bardzo powolnej prywatyzacji;
– braku ukształtowanej systemowo infrastruktury prawnej, regulującej stosunki rynkowe;
– niewystarczających warunków rozwoju sektora przedsiębiorstw małych
i średnich;
– ukrytego bezrobocia;
– wysokiej materiało- i energochłonności produkcji;
– nadmiernie rozbudowanej działalności socjalnej przedsiębiorstw;
– braku restrukturyzacji wielkich przedsiębiorstw;
– niskich nakładów inwestycyjnych.
Opinie te długo były ignorowane przez władze, które konsekwentnie
demonstrują swoje przywiązanie do ,,społecznie zorientowanej gospodarki
rynkowej”. Trzeba jednak zauważyć, że w ostatnich kilku latach dokonano
modyfikacji systemowych, idących w pożądanych kierunku. W 2006 roku
ograniczono prawo ,,złotej akcji”, które pozwalało państwu sprawować pełną
kontrolę w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach, a w 2008 roku prawo to
całkowicie zniesiono. Uproszczono system podatkowy, co korzystnie wpłynęło zwłaszcza na rozwój małej przedsiębiorczości oraz na firmy zlokalizowane
w małych, prowincjonalnych miejscowościach. Dokonano także częściowej
deregulacji: uproszczono rejestrację nieruchomości, skrócono procedurę rejestracji przedsiębiorstw i przedsiębiorców indywidualnych do jednego dnia,
częściowo zliberalizowano ceny i stopy procentowe, zwiększono do 50 proc.
maksymalną granicę udziału kapitału zagranicznego w kapitale całkowitym
wspólnego przedsiębiorstwa, ujednolicono zasady ubezpieczenia depozytów
w bankach państwowych i prywatnych. Dzięki temu udało się nieco przyspieszyć proces prywatyzacji i zwiększyć napływ kapitału zagranicznego.
Bardzo wzrósł napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, który
w 2005 roku wynosił zaledwie 451,3 mln USD, a w 2011 roku już 13248,0
mln USD33. Pojawiło się więcej banków prywatnych, co poprawiło dostęp
do kredytów. Wszystkie te zmiany spowodowały szybką rozbudowę sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których liczba wzrosła do 91,8 tys.
32

33

Belarusskaja ekonomika: analiz, prognoz, regulirovanije, „Ekonomiceškij bulleten NIEI”, 2003, No 8 (74),
passim.
Investycyi i stroitelstvo…, s. 88. Dokonało się kilka dużych prywatyzacji, między innymi sprzedano
50 proc. akcji spółki ,,Beltransgaz” rosyjskiemu ,,Gazpromowi” za kwotę 2,5 mld USD.
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w 2011 roku, a ich udział w PKB do 22,9 proc. (tylko w latach 2007–2009
liczba przedsiębiorstw mikro i małych zwiększyła się o 67proc.)34. W rezultacie tych dokonań Białoruś wydatnie poprawiła swoją pozycję w światowych
rankingach warunków przedsiębiorczości 183 państw, opracowywanych co
roku przez Bank Światowy (Doing Business): w 2007 roku zajmowała 129
miejsce, rok później 110, w 2010 roku awansowała na 91, a w 2012 roku na
69, otrzymując bardzo wysoką punktację w kategoriach: rejestracja własności
(4 miejsce), uruchamianie biznesu (9 miejsce) i gwarancje dochowania umów
(14 miejsce)35. Dla porównania: Rosję w rankingu za 2012 roku sklasyfikowano na 120 pozycji, Ukrainę na 152, a Polskę na 62.
Wspomniane zmiany trochę ograniczyły rolę państwa, które jednak
w dalszym ciągu zdecydowanie dominuje w białoruskim systemie gospodarczym. Władze centralne szeroko stosują regulację bezpośrednią przy pomocy wskaźników dyrektywnych oraz bardzo rozbudowanego kompleksu
instrumentów prawno-administracyjnych (zwłaszcza administracyjnych), jak:
różnego rodzaju nakazy i zakazy–zezwolenia, licencje, rozdzielniki, normatywy. System podatkowy wyróżnia się wysoką presją fiskalną. Żadnych reform nie wprowadzono w sektorach ubezpieczeniowym i infrastrukturalnym,
które funkcjonują praktycznie tak samo, jak w epoce ,,realnego socjalizmu”.
Dotyczy to również systemu ubezpieczeń społecznych, który nie uległ żadnej istotnej zmianie, pomimo zaostrzającego się kryzysu demograficznego.
Jak stwierdzono w jednym z dokumentów EBRD: ,,Białoruś należy do tych
państw, które osiągnęły najmniejsze postępy w dziedzinie przejścia do ekonomiki rynkowej”36. Perspektywy dalej idących reform systemowych w tym
kraju są bardzo odległe i mgliste.

4. dynamika rozwoju
Podobnie jak w innych państwach postkomunistycznych, początkowy etap transformacji systemowej na Białorusi charakteryzował się recesją
gospodarczą (zob. Tabela 3). W 1990 roku po raz pierwszy od zakończenia
II wojny światowej, realny PKB spadł w porównaniu do roku poprzedniego.
Recesja trwała 6 lat; najgorszym był rok 1994, gdy PKB spadł o 12,6 proc.
34

35
36

Small and medium – sized business in the Republic of Belarus: Statistical data book [National Statistical
Committee of the Republic of Belarus], Minsk 2012, s. 24, 26.
SI portalu Doing Business, www.doingbusiness.org, inf. 5 x 2012.
Strategy of Belarus…, s. 24.
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Załamanie gospodarki białoruskiej było jednak łagodniejsze niż w innych
państwach transformacji i znacznie krótsze niż na Ukrainie, a także w Rosji,
natomiast w porównaniu z Polską było i głębsze, i dłuższe.
Tabela 3
Wskaźniki tempa wzrostu/spadku realnego PKB Białorusi i państw sąsiednich,
w latach 1990–2011 (w proc. do roku poprzedniego)
Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Białoruś
-3,0
-1,2
-9,6
-7,6
-12,6
-10,4
2,8
10,4
8,3
1,5
5,8
4,7
5,0
7,4
11,4
9,4
10,0
8,6
10,2
0,2
7,7
5,3

Litwa
-5,0
-6,2
-21,3
-16,6
-9,5
3,5
4,9
7,4
5,2
0,0
12,3
6,7
6,8
10,3
7,4
7,8
7,8
9,8
2,9
-14,8
1,4
5,9

Łotwa
2,9
-10,4
-34,9
-14,9
0,6
-0,8
3,3
8,6
3,6
1,5
5,7
7,3
7,2
7,6
8,9
10,1
11,2
9,6
-3,3
-17,7
-0,3
5,5

Polska
-11,6
-7,0
2,6
3,8
5,2
7,0
6,1
6,9
4,8
3,5
4,3
1,2
1,4
3,9
5,3
3,6
6,2
6,8
5,1
1,6
3,9
4,3

Rosja
-4,0
-5,0
-14,5
-8,7
-12,7
-4,1
-3,5
0,8
-4,6
0,0
10,0
5,1
4,7
7,4
7,1
6,4
8,2
8,5
5,2
-7,8
4,3
4,3

Ukraina
-3,4
-11,6
-13,7
-14,2
-23,0
-12,2
-10,0
-3,2
-1,7
-2,5
5,9
9,2
5,2
9,6
12,1
2,7
7,3
7,9
2,3
-14,8
4,1
5,2

Źródło: Transition report 1999: Ten years of transition [EBRD], London 1999, Annex 3.1:
Macroeconomic performance tables, s. 73; SI Eurostatu, http://eurostat.ec.europa.
eu, inf. z 12 XI 2012; SI Międzypaństwowego Komitetu Statystycznego WNP,
http://www.cisstat.org, inf. z 12 XI 2012.

Podkreślenia wymaga, że Białoruś, podobnie jak Polska początkowo,
wbrew licznym prognozom, uniknęła recesji w okresie kryzysu światowego,
odnotowując w 2009 roku, jako jedno z czterech państw europejskich dodatni
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wskaźnik wzrostu gospodarczego37. Sukces ten jest szczególnie wymowny
na tle państw sąsiadujących, z których wszystkie (z wyjątkiem wspomnianej
Polski) odnotowały głębokie załamanie: w 2009 roku w porównaniu do 2008
roku. PKB Litwy spadł o 14,8 proc., Łotwy – 17,7 proc., Rosji – 7,8 proc.,
Ukrainy – 14,8 proc. Po wejściu w 1996 roku na ścieżkę wzrostu gospodarczego Białoruś stosunkowo sprawnie przezwyciężyła kryzys transformacyjny i nadrobiła dużą część dystansu do krajów rozwiniętych, dochodząc
do poziomu słabszych gospodarczo państw Unii Europejskiej. W 2011 roku
wytworzony w tym kraju PKB per capita, obliczony z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, stanowił 47 proc. średniej UE 27, było to więcej niż
w przypadku Bułgarii i Rumunii. Jednocześnie Białoruś pod tym względem
znacznie przewyższała średnią WNP, a swą południową sąsiadkę – Ukrainę
– aż dwukrotnie (zob. Tabela 4).
Tabela 4
PKB PPP per capita Białorusi na tle państw sąsiednich
(w proc. średniej UE 27 i WNP, 2011 roku)
Państwo

UE 27 = 100

WNP = 100

Białoruś

47

125

Litwa

60

156

Łotwa

50

130

Polska

64

169

Rosja

53

139

Ukraina

23

60

UE 27

100,0

262

WNP

38

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMF – SI Miedzynarodowego Funuszu
Walutowego, www.imf.org, World Economic Outlook Database, April 2012, inf.
z 14 XI 2012.

Korzystne dla Białorusi wnioski wypływają także z analizy skumulowanych wskaźników PKB (zob. Wykres 1). Wynika z niej, że tempo wzrostu
37

Oprócz Białorusi i Polski państwami tymi były Albania i Kosowo. Natomiast spośród państw członkowskich WNP wzrost realnego PKB odnotowały, oprócz wspomnianej Białorusi, państwa: Azerbejdżan,
Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. World Economic Outlook [IMF], Washington D.C., [October] 2010, s. 75, 84.
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gospodarczego Białorusi było znacznie wyższe od przeciętnego dla całej grupy państw transformacji systemowej. Białoruś już w 2003 roku odbudowała
poziom realnego PKB z 1989 roku, podczas gdy Litwie i Łotwie udało się to
dopiero dwa lata później, Rosji trzy lata później, a Ukraina nie uczyniła tego
do 2012 roku38.
Wykres 1
Realny PKB Białorusi w latach 1990–2011
w stosunku do 1989 roku (1989 = 100)

Legenda:
* linia krzywa (oznaczona EBRD-30) ukazuje przeciętne zmiany realnego PKB
dla 30 państw transformacji systemowej, uwzględnionych w raporcie.
Źródło: Transition Report 2011: Crisis in Transition: The People’s Perspective? [EBRD],
London [November] 2011, s. 117.

Wskazane wyniki gospodarcze sprawiają, że Białoruś pod względem
poziomu rozwoju zajmuje niezłe pozycje w rankingach międzynarodowych.
Według raportów o rozwoju społecznym (Human Development Report) Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Białoruś od 2005 roku
należy do grupy państw o wysokim poziomie rozwoju, co roku podnosząc
wartość indeksu HDI (zob. Tabela 5). W 2011 roku zajmowała 65 miejsce
38

Trudno uwierzyć, ale realny PKB Ukrainy w 2011 roku stanowił tylko 62 proc. poziomu z 1989 roku (!).
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w zbiorowości 187 państw objętych badaniem; była to najwyższa pozycja
w grupie krajów członkowskich WNP.
Tabela 5
Wskaźniki rozwoju społecznego (Human Development Index)
Białorusi na tle państw sąsiednich
Państwo 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010
Białoruś

.

Litwa

-

Łotwa

2011
HDI Lokata Poziom

0,723 0,738 0,744 0,746 0,751 0,756

65

wysoki

0,695 0,749 0,793 0,803 0,806 0,802 0,805 0,810

40

b. wysoki

0,693 0,673 0,732 0,784 0,800 0,803 0,798 0,802 0,805

43

b. wysoki

.

.

Polska

-

0,727 0,770 0,791 0,800 0,804 0,807 0,811 0,813

39

b. wysoki

Rosja

-

0,675 0,691 0,725 0,742 0,748 0,747 0,751 0,755

66

wysoki

Ukraina 0,707 0,665 0,669 0,712 0,725 0,729 0,720 0,725 0,729

76

wysoki

Legenda:
* w rankingu 187 państw; lokaty 1–47 zajmują państwa o bardzo wysokim poziomie rozwoju społecznego, 48–94 wysokim, 95–141 średnim, 142–187 niskim.
Źródło: Human Development Report 2011 [UNDP], New york 2011, s. 131–132; SI
Raportu o Rozwoju Społecznym, hdr.undp.org, International Human Development Indicators, Regional and National Trends in the Human Development Index
1980–2011 [UNDP], inf. z 1 IX 2012.

Stosunkowo korzystne wyniki gospodarki białoruskiej nasuwają pytania o ich przyczyny. Zastanawiając się nad tą sprawą, niektórzy analitycy
wybierali najprostsze wyjaśnienie. Podawali w wątpliwość wiarygodność białoruskich danych statystycznych. Trudno zająć w tej kwestii jednoznaczne
stanowisko, bowiem z jednej strony nie ma dowodów na świadome fałszowanie tych danych, a z drugiej nie można także udowodnić, że takie praktyki nie
miały miejsca. Dlatego też zastrzeżenia co do jakości danych białoruskich są
w Polsce bardzo częste, bowiem nie wyklucza się deformacji czy manipulacji.
Alternatywne do białoruskich zbiory informacji nie istnieją, nie pozostaje
zatem nic innego, jak korzystanie z tych, które są dostępne. Należy dodać, że
taka sytuacja w badaniach ekonomicznych nie jest wyjątkiem.
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Innym, często spotykanym argumentem jest powoływanie się na
szczególne korzyści odnoszone przez Białoruś z tytułu ścisłej współpracy
z Rosją. W przeciwieństwie do poprzedniego, ten stan nie wzbudza wątpliwości, chociaż trudno go dokładnie określić. Niewątpliwie Białoruś zręcznie wykorzystuje swoje położenie geopolityczne dla celów ekonomicznych.
Świadcząc dla Rosji istotne ,,usługi” w sferze militarnej we wspólnej polityce
obronnej i wspólnej przestrzeni obronnej; otrzymuje od niej znaczące wsparcie gospodarcze, polegające głównie na dostawach surowców energetycznych
zwolnionych od cła i sprzedawanych po cenach znacznie obniżonych w stosunku do cen rynkowych. Importowany na uprzywilejowanych warunkach
gaz ziemny pozwala Białorusi pokryć 85 proc. jej potrzeb energetycznych,
zaś sprowadzana z Rosji ropa naftowa nie tylko pokrywa całą resztę tych potrzeb39, lecz w dużych ilościach jest reeksportowana w formie przetworzonej
na Zachód (również do Polski) po cenach rynkowych40. Trudno oszacować
uzyskane z tego tytułu dochody, jednak według źródeł białoruskich tylko
sprzedaż produktów naftowych przynosiła w okresie do 2006 roku włącznie
około 3 mld USD średniorocznie41. Podobne korzyści przynosił import gazu
ziemnego zużywanego na własne potrzeby. Według jednego z białoruskich
analityków, gdyby w 2006 roku Białoruś za ten surowiec zapłaciła Rosji taką
cenę, jaką wówczas płaciły Niemcy, to musiałaby wydać na ten cel kwotę
stanowiącą równowartość około 10 proc. PKB (3,7 mld USD)42. Natomiast
według analityków NBP, tanie dostawy ropy naftowej i gazu ziemnego z Rosji
sięgały w ostatnich 15 latach średniorocznie 16,8 proc. PKB Białorusi43. Od
2007 roku Rosja stara się stopniowo wprowadzać zasady rynkowe do swoich
stosunków z Białorusią. W związku z tym rentowność białoruskiego ,,biznesu
naftowego” znacznie spadła, niektóre jednak przywileje w tym zakresie nadal
się utrzymują.

39

40

41

42
43

W bilansie energetycznym Białorusi gaz ziemny pokrywa 85,0 proc. potrzeb, ropa naftowa 14,8 proc.
i tylko 0,2 proc. przypada na inne źródła energii.
O skali tego swoistego wsparcia świadczą następujące dane: w 2009 roku Białoruś zaimportowała z Rosji 21,5 mln ton ropy naftowej, a z własnych zasobów wydobyła 1,7 mln ton tego surowca. Jednocześnie
w tymże roku wyeksportowała 1,7 mln ton ropy naftowej i 15,5 mln ton produktów naftowych. Foreign
Trade of the Republic of Belarus. Statistical Book [National Statistical Committee of the Republic of
Belarus], Minsk 2010, s. 138, 140.
Ekonomika Belarusi: issledovanija, prognozy, monitoring [Issledovatelskiy Centr IPN], Minsk 2007,
No 4, passim.
E. P. Kačurovskiy, Belarus: integarcyonnoje izmerenije, Minsk 2008, s. 277.
Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [Narodowy Bank Polski,
Instytut Ekonomiczny], [b.m.w.] 2011, aneks 3, s. 67.
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Tani import surowców energetycznych stanowi ważny, ale nie jedyny
czynnik wzrostu gospodarki białoruskiej. Wydaje się, że główny udział w tym
procesie w latach ubiegłych miały dwa czynniki: stosunkowo wysoki i dynamicznie rosnący eksport oraz stosunkowo niski, lecz również szybko rosnący
popyt zewnętrzny. Mało u nas wiadomo, że pod względem handlu zagranicznego gospodarka białoruska należy do najbardziej otwartych w skali Europy.
W 2011 roku wartość eksportu tego kraju stanowiła 78 proc. PKB, importu
85 proc. PKB44. Dla porównania: w Polsce wskaźnik ten wynosił w eksporcie
36 proc. PKB, w imporcie 40 proc. PKB45. W przeliczeniu na 1 mieszkańca
eksport Białorusi (oczywiście, łącznie z reeksportem), wynosił 2663 USD,
a import 3673 USD, było to mniej niż w przypadku Polski (eksport 4899
USD, import 5414 USD)46. Podstawowe informacje o handlu zagranicznym
Białorusi zawiera Tabela 6.
Tabela 6
Handel zagraniczny Białorusi w latach 1995–2009

w tym:
Rosja

32,6

39,4 21,3

28,6

25,3

34,9 41,4 45,8

44,2

66,7

44,1

65,9 43,7

63,8

53,9

58,9 49,2 61,4

import

eksport

16,7

import

eksport

2011

import

2010

16,0

import

eksport

2009

eksport

2008
import

Białoruś,
ogółem,
7,3 8,6
mld USD
WNP,
60,0 70,2
proc.

2005
eksport

import

Państwo

eksport

2000

Ukraina

50,6 64,8
7,6 3,9

35,8
5,7

60,6
5,4

32,4
8,5

59,7 31,5
5,4 7,9

58,5
4,5

39,4
10,1

51,8 35,0 54,5
5,4 10,0 4,5

UE 27,
proc.

27,9 20,1

44,6

21,6

43,5

21,7 43,7

22,9

30,1

21,6 37,9 19,0

w tym:
Polska

3,8

5,3

3,5

5,5

2,9

2,8

3,5

3,1

2,6

3,9

2,7

2,8

Źródło: Respublika Belarus: Statističeskiy yezhegodnik 2010 [Nacyonalnyj statističeskiy
komitet Respubliki Belarus], Mińsk 2010, s. 552–553.
44
45
46

Foreign trade of the Republic of Belarus…, s. 28.
Obliczono na podstawie danych Małego Rocznika Statystycznego 2012 [GUS], Warszawa 2012, passim.
Belarus i strany SNG. Statističeskiy sbornik [Nacyonalnyj statističeskiy komitet Respubliki Belarus],
Minsk 2010, s. 132; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010 [GUS], Warszawa 2010, s. 389, 473.

262

Wojciech Kosiedowski

Jak wynika z Tabeli 6 do 2008 roku obroty handlu zagranicznego
Białorusi szybko rosły. Głównym partnerem była Rosja, a na drugim miejscu
UE (w niektórych latach eksport do UE był wyższy niż do Rosji). Obroty
z Polską były niskie w stosunku do potencjalnych możliwości (w 2011 roku
2,7 proc. w eksporcie i 2,8 proc. w imporcie) i nie wykazywały tendencji rosnącej. W związku ze światowym kryzysem finansowym, w 2009 roku obroty
białoruskiego handlu zagranicznego bardzo się zmniejszyły: eksport spadł do
poziomu 65,3 proc. stanu z roku ubiegłego, a import do 72,5 proc. Negatywne
saldo handlowe, które w związku z urynkawianiem rosyjskiego eksportu surowców energetycznych pogarszało się już od 2006 roku, w 2009 roku wyniosło minus 7265 mln USD. Był to skutek przede wszystkim wysoko ujemnego
salda handlu z Rosją, które w tymże roku wyniosło minus 10008 mln USD;
w obrotach z UE Białoruś od dawna notuje saldo dodatnie. W tych warunkach
rola eksportu jako tradycyjnej ,,lokomotywy” gospodarki białoruskiej została
nadszarpnięta, jednak w kolejnych latach (szczególnie w 2011 roku) sytuacja
się poprawiła, chociaż stan z 2008 roku nie został jeszcze osiągnięty.
Drugą ,,lokomotywą” wzrostu gospodarczego Białorusi był wzrost
popytu wewnętrznego spowodowany zwiększeniem dochodów realnych
ludności. W latach dziewięćdziesiątych popyt ten był niezwykle niski, co
umożliwiło później osiąganie relatywnie wysokiej dynamiki jego wzrostu wraz ze wzrostem dochodów. Dochody realne do dyspozycji ludności
w 2009 roku były niemal pięciokrotnie wyższe niż w 1995 roku i 2,6 raza
wyższe niż w 2000 roku47, a przeciętna płaca realna w 2009 roku stanowiła
288 proc. poziomu z 2000 roku48. Bardzo zmniejszył się odsetek ludności
żyjącej w ubóstwie (według norm białoruskich zalicza się do tej kategorii osoby otrzymujące przeciętny dochód dzienny poniżej 3 USD w cenach z 2007
roku), który w 2000 roku wynosił 42 proc., a w 2007 roku już tylko 7,7
proc.49 Jednocześnie odsetek ludności żyjącej poniżej minimum socjalnego
(wynosi ono około 4,5 USD w cenach z 2007 roku dziennie na osobę) spadł
z 77 proc. w 2000 roku do 29 proc. w 2009 roku50. W ostatnich jednak latach
realne dochody ludności zmniejszyły się, z tego powodu obniżył się też popyt
wewnętrzny.
47
48
49

50

Social conditions…, s. 77–78.
Belarus i strany SNG…, s. 25.
Według ONZ, kryterium ubóstwa stanowi przeciętny dochód dzienny w wysokości 1,25 USD
(z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej). Na Białorusi udział ludności o takich dochodach wynosił
poniżej 2 proc. Human Development Report 2010 [UNDP], New york 2010, s. 161.
Belarus i strany SNG…, s. 39.
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5. Zakończenie
Wykreowany przez prezydenta Łukaszenkę model swoistego ,,neosocjalizmu” spotkał się z akceptacją dużej części społeczeństwa białoruskiego
oraz znacznym wsparciem ze strony Rosji, dzięki czemu przyniósł stosunkowo korzystne rezultaty. Jego możliwości są jednak już bliskie wyczerpania. Gospodarka białoruska negatywnie odczuła konsekwencje światowego
kryzysu gospodarczego, a przede wszystkim spadku popytu zewnętrznego,
w związku z tym zmniejszenia eksportu, wzrostu cen importowanych surowców energetycznych i jednocześnie spadku cen eksportowanej w dużych
ilościach soli potasowej. Wprawdzie tempo wzrostu PKB w najgorszym 2009
roku utrzymało się powyżej zera, ale jego spadek względem poprzednich lat
był bardzo poważny (z 8,2 proc. w 2007 roku i 10,2 proc. w 2008 roku do
zaledwie 0,2 proc. w 2009 roku). Tak znaczne osłabienie koniunktury musiało
spowodować osłabienie dynamiki popytu wewnętrznego oraz ogólne pogorszenie sytuacji ekonomicznej i społecznej.
Trzeba zgodzić się z tymi analitykami, którzy twierdzą, że bez poważnych reform rynkowych i strukturalnych oraz poprawy klimatu politycznego Białorusi grozi destabilizacja gospodarcza. W sferze ekonomicznej
szczególnie jest niezbędne wdrożenie reform rynkowych, stwarzających odpowiednie warunki dla rozwoju sektora prywatnego i konkurencji. Oznacza
to potrzebę ograniczenia arbitralnej i woluntarystycznej interwencji państwa
w gospodarkę. Konieczne jest więc przyspieszenie prywatyzacji i znaczne
umocnienie instytucji rynkowych oraz zapewnienie im trwałej bazy normatywnej. Wprowadzenie tych reform nie jest jednak możliwe bez niezbędnego
postępu w sferze politycznej, a przede wszystkim: zagwarantowania wolnych,
demokratycznych wyborów władz, zapewnienia swobody mediów, poszanowania praw człowieka, znacznego umocnienia instytucji społeczeństwa obywatelskiego, usunięcia przeszkód politycznych w rozwoju kapitału ludzkiego
i społecznego. O konieczności zmian w polityce ekonomicznej coraz śmielej
wypowiadają się sami Białorusini. Rodzi to nadzieję, że wspomniane reformy
mają szanse realizacji w niezbyt już odległej przyszłości.
Stosunki gospodarcze białorusko-polskie są bardzo skromne i nie
widać żadnych zwiastunów ich poprawy. Stan taki utrzymuje się już od dawna, niewątpliwie ze szkodą dla obu stron. Podstawową jego przesłanką są
obiektywnie istniejące różnice ustrojowe i złe stosunki polityczne. Niemniej
jednak, wydaje się, że uwarunkowania te nie mogą stanowić wystarczającego
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usprawiedliwienia dla aż tak niskiego poziomu wzajemnych obrotów handlowych i kapitałowych. Handel przygraniczny (tzw. mrówkowy) nawet w tych
warunkach ma się znakomicie, będąc źródłem utrzymania dla dziesiątków
tysięcy mieszkańców pogranicza. Trudno zrozumieć, dlaczego polski kapitał
miałby być na Białorusi słabiej reprezentowany, niż litewski czy łotewski.
*****
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proceSy narodotWórcZe na Ukrainie
i BiałorUSi: analiZa poróWnaWcZa

1. historiografia problemu
Przy porównaniu aktualnych trendów transformacji społecznej narodów Europy Środkowo–Wschodniej z procesami konsolidacji narodowej,
które zaistniały ponad sto lat temu, nasuwa się jeden generalny wniosek –
i wówczas, i teraz przewodzą w tej grupie te same podmioty. Najbardziej
jaskrawym przykładem mogą służyć narody bałtyckie. W tym regionie przy
bardzo analogicznych tendencjach rozwoju narodowego, w zaawansowaniu
narodotwórczym Estończycy nieznacznie wyprzedzają Łotyszy, pozostawiając daleko za sobą Litwinów. W wieku XX postawa klarownie wyartykułowanej identyfikacji narodowej tworzyła podstawę reform społecznych, stanowiła swoistą formę kapitału społecznego. Rozpatrując zagadnienie z takiej
perspektywy, korzeni dzisiejszej sytuacji narodowej na Ukrainie i Białorusi
należy doszukiwać się w wieku XIX i na początku XX stulecia.
W kontekście prezentowanych badań warto przypomnieć polskiego
historyka Józefa Chlebowskiego, który zajmował się formowaniem nowoczesnych narodów w granicach monarchii habsburskiej (jak pisał sam – „wschodniej Europy Środkowej”). W monografii O prawie do bytu małych i młodych
narodów: kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie
Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.) przeprowadził analizę mechanizmów tworzenia się nowoczesnych narodów w Austro–Węgrzech, europejskiej części imperium otomańskiego oraz zachodnich
połaci Rosji carskiej1.
1

J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów: kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.),
Warszawa 1983, passim.
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Porządkując bogaty materiał historyczny Chlebowczyk opisał model
procesów narodotwórczych. Jego fundamentem było założenie, że na proces
ten składają się przenikające się i oddziaływujące na siebie wzajemnie sfery
„subiektywna” i „obiektywna”. Pisał: „Istotę sfery subiektywnej procesów
narodotwórczych wzajemnie sprzężonej z sferą czynników obiektywnych
stanowi pojawiająca się i coraz bardziej w miarę upływu czasu umacniająca
i upowszechniająca świadomość wspólnych więzi w czasie współczesnym
jak i wspólnych losów w przeszłości. W grę wchodzi tu [...] rozwój – we
wzajemnym powiązaniu chociaż w różnym zakresie i o różnej intensywności
globalnej (to znaczy odnoszącej się do wszystkich klas, warstw i grup społecznych) świadomości gospodarczej, politycznej (państwowej) oraz kulturowej. [...] Powyższe przeobrażenia w sferze świadomościowej, przebiegające
na zasadzie oddziaływania obopólnego, były konsekwencją – bezpośrednią
czy pośrednią – obiektywnie przebiegających przemian ekonomiczno-społecznych: rozwoju powiązań rynkowych i gospodarki towarowej, procesów
industrializacyjno-urbanizacyjnych i związanych z postępami gospodarki
kapitalistycznej przekształceń w strukturze socjalnej, z wzrostem mobilności
społecznej i terytorialnej”2.
Tak ogólnie zarysowany model realizował się w sposób zróżnicowany w różnych regionach kontynentu europejskiego, ale szczególną rolę
odgrywały pod tym względem dwa czynniki – posiadanie własnego języka
narodowego oraz państwa. Język był: po pierwsze – środkiem komunikacji
społecznej; po drugie – nośnikiem rozwoju i ciągłości cywilizacyjno-kulturowej danej społeczności. Dla Chlebowczyka, podobnie jak walka o własne
państwo narodowe (o jego zdobycie, odzyskanie czy utrzymanie), język jawił
się centralnym elementem formującej się świadomości politycznej. Język,
w rozumieniu Chlebowskiego „odgrywa ważną, a w niektórych wypadkach
[...] kluczową rolę w kształtowaniu kultury ogólnonarodowej, globalnej świadomości kulturalnej”3.
Chlebowczyk zaznaczył, że na zachodzie Europy procesy narodotwórcze przebiegały w sposób klasycznie prosty. Punktem wyjścia dla nich
był rozwój scentralizowanych organizmów państwowych, między innymi
poprzez unifikację językową doszło do „pełnej identyfikacji pojęć »państwa«
i »narodu«, przynależności państwowej i przynależności narodowej”4. W Eu2
3
4

Ibidem, s. 7–8.
Ibidem, s. 8–9.
Ibidem, s. 11.
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ropie Środkowej i Wschodniej sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana,
bowiem obok narodów politycznych uformowanych w okresie feudalizmu
funkcjonowały w XIX wieku „grupy językowo-etniczne oraz narodowości
w większości plebejskie (o niepełnej strukturze socjalnej, dostające się dopiero w orbitę działania i oddziaływania zarówno poziomych, jak i pionowych
procesów emancypacyjnych i integracyjnych)”. Procesy przekształcania się
tych właśnie grup w nowoczesne wspólnoty narodowe posiadały wyraźną specyfikę. Zostały wyodrębnione przez Chlebowczyka jako środkowo-wschodnioeuropejski wariant przebiegu procesów narodotwórczych. W wariancie
tym nie państwo, a właśnie język pełnił rolę elementu początkującego proces
narodotwórczy5.
Istotnym elementem specyfiki środkowo- i wschodnioeuropejskiej
oraz właściwym obszarem przebiegu procesów narodotwórczych w ujęciu
Chlebowczyka było pogranicze etniczno-językowe. Wskazał, iż do końca
XVIII wieku sytuacja językowa na pograniczu była dość klarowna: pozycję uprzywilejowaną pełnił język grupy panującej, który był językiem państwowym (urzędowym) oraz cieszył się prestiżem społecznym wynikającym
z posiadanych wpływów politycznych, przewagi ekonomiczno-społecznej
oraz dorobku cywilizacyjnego. Grupy mniejszościowe posługiwały się własnym, często posiadającym jedynie wersję plebejską językiem „prostym” czy
„tutejszym”. Sytuacja taka pod koniec XVIII i początku XIX wieku sprzyjała zjawisku asymilacji. W tej właśnie fazie doszło do niezwykle ciekawego
zjawiska we wschodnioeuropejskim procesie narodotwórczym. Mianowicie,
bardzo dynamiczne procesy asymilacyjne niejako zatrzymały się, dominować
zaczęła sytuacja dwu-, a często wielojęzyczności mieszkańców pogranicza.
W dalszej fazie tego procesu w większości społeczności mniejszościowych
zrodziły się ruchy na rzecz obrony własnego języka i walki o prawo danej
grupy etnicznej do samookreślenia, a następnie do pełnego równouprawnienia
języka społeczności mniejszościowej w życiu publicznym6.
Ta faza procesu narodotwórczego, określana przez Chlebowczyka
jako faza językowo-kulturalna prowadziła do przekształcenia dotychczasowych więzi społecznych, opartych na wspólnocie obyczaju, skodyfikowanej
w prawie zwyczajowym i tradycjonalizmie w poczucie jedności opartej na
wspólnocie języka oraz świadomie odbieranej i kultywowanej kultury. Szczególnie ważne wydaje się podkreślenie, że zdaniem Chlebowczyka w tej fazie
5
6

Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 56–78.
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procesu istotną rolę odgrywały zjawiska „instynktownego etnocentryzmu”
– samorzutnej obrony własnej kultury, języka, a także wyznania. Nie można
więc jednoznacznie wiązać początków i postępów samookreślenia narodowego z działalnością inteligencji7.
Inteligencja stała się „reżyserem” procesu dopiero później, w drugiej jego fazie określonej jako polityczna. Początkiem tego zjawiska było
skonstruowanie przez inteligencję mitologicznej wizji historii narodowej,
która stała się fundamentem więzi narodowej (jako kategorią ideologiczną).
Następnie inteligencja przystąpiła do wielkiego zadania upowszechniania
ideologii narodowej wśród mas, jednocześnie tworząc kolejne programy
polityczne oraz walcząc o ich realizację. Początkowo żądania ruchu narodowego były skromne i sprowadzały się do zapewnienia warunków rozwoju
narodu w dotychczasowym układzie politycznym (Chlebowczyk określił to
mianem postulatu suwerenności wewnętrznej). Jednak nieuchronnie pojawiał
się postulat suwerenności zewnętrznej i program budowy własnego państwa
narodowego8.
Przedstawione wyniki badań Chlebowczyka wydają się szczególnie
ciekawe w kontekście trzech zagadnień: 1) roli języka we wczesnych fazach
procesu narodotwórczego, 2) znaczenia pogranicza w procesie narodotwórczym, 3) charakteru i roli zjawisk asymilacji w procesach integracji ponadlokalnej. Zastosowanie propozycji Chlebowczyka z perspektywy interpretacji
rozwoju ukraińskiego i białoruskiego ruchów narodowych oraz roli w tym
procesie kwestii językowych daje możliwość pogłębienia rozumienia ówczesnej rzeczywistości społecznej.
Warto zaznaczyć, że wiele propozycji zawartych w monografii Chlebowczyka (pierwsza wersja z 1975 roku) zostało rozpowszechnionych i funkcjonuje w nauce jako autorskie koncepcje innych badaczy, przede wszystkim
Mirosława Hrocha, Ernsta Gellnera oraz Anthony’ego Smitha9. Hroch wprowadził do obiegu naukowego w opracowaniu Die Vorkämpfer der nationalen
Bewegung bei den kleinen Völkern Europa (wydanym w Pradze w 1968 roku)

7
8
9

Ibidem, s. 83–97.
Ibidem.
Zob. M. Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the
Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller Nations, Cambridge 1985, passim; A. Smith,
The Ethnic Origins of Nations, Oxford 1986, passim; E. Gellner, Nations and Nationalism, London
1991, passim.
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pojęcie „małe narody”10, powstałe w wyniku procesów modernizacyjnych
w Europie, głównie Środkowej i Wschodniej. Zaliczył do nich między innymi
Czechów, Słowaków, Estończyków, ale również Ukraińców i Białorusinów,
a także z pewnymi zastrzeżeniami Polaków. Za proces narodowotwórczy czeski badacz uznał formowanie się narodu w wyniku modernizacji, polegającej
na aktywności elit, przy przechodzeniu z agraryzmu do kapitalizmu, połączonym z emancypacją polityczną, która faktycznie miała miejsce, ale tylko
w państwach scentralizowanych, głównie na zachodzie Europy. Taką drogę
przeszły narody: francuski, niderlandzki, szwedzki, a z pewnym opóźnieniem
hiszpański i portugalski11.
Natomiast według Hrocha, w procesie tworzenia się małego narodu
można wyróżnić trzy fazy: 1) faza naukowa – integracja grupy patriotycznej
inteligencji, studiującej język, obyczaje, przeszłość i warunki życiowe swojej
wspólnoty, którą uważa za potencjalny naród; 2) faza agitacji narodowej –
elita prowadzi szeroko zakrojoną akcję promocyjno-agitacyjną we własnej
wspólnocie lokalnej (w niektórych przypadkach te próby zakończyły się porażką, w innych natomiast sukcesem już w II połowie XIX wieku); 3) faza
masowego ruchu narodowego – następowała tylko w przypadku sukcesu
drugiej fazy (co miało miejsce na przykład u Czechów, Finów, Chorwatów
i Słoweńców)12.
Główną przyczynę powstania narodów Hroch zdefiniował jako całokształt przemian politycznych, gospodarczych i socjalnych w okresie przejścia od rolniczej społeczności feudalnej do nowoczesnej społeczności przemysłowo-kapitalistycznej. Wśród cech zasadniczych tego procesu wymienił
następujące czynniki:
a) wprowadzanie drogą rewolucji lub reform ustroju konstytucyjnego, równości obywatelskiej i innych zasad społeczeństwa obywatelskiego;
b) industrializacja, która obejmowała rewolucję nie tylko przemysłową, ale
również agrarną, komunikacyjną i administracyjną;
c) wzrost mobilności społecznej w przestrzeni publicznej, co prowadziło
w konsekwencji do rozwoju komunikacji społecznej13.

10

11
12
13

M. Hroch, Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europa, Praha 1968,
passim.
Idem, Małe narody Europy: Perspektywa historyczna, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003, s. 7.
Ibidem, s. 9.
Ibidem, s. 139.
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Oryginalność wywodów Hrocha polegała na definiowaniu narodu będącego jako produktu świadomego postępowania, wynikiem intencjonalnej
pracy elit. Powstanie narodu było możliwe tylko przy zaistnieniu określonych
warunków, przede wszystkim powinna funkcjonować „wspólnota etniczna”
(nierządząca) zamieszkująca zwarty teren. Następnie, państwo, na obszarze
którego żyje ta „wspólnota”, musi być doświadczone przez kryzys społeczny.
Kolejnym warunkiem było osiągnięcie przez niewielką część owej wspólnoty etnicznej wyższego stopnia wykształcenia, przy zachowaniu tożsamości
i dokonaniu właściwej diagnozy kryzysu społecznego w państwie zamieszkiwania. Kiedy społeczeństwo przeżywa kryzys starych wartości, któremu
towarzyszy modernizacja, to wówczas rodzą się sprzeczności interesów między różnymi grupami społecznymi i etnicznymi. Z tego powodu wspólnota
etniczna ma poczucie krzywdy, a biorąc pod uwagę, że jest ona wystarczająco
liczna i zdeterminowana, to w konsekwencji zaczyna przyjmować wizję przekształcenia się w naród14.
Zastosowanie tego modelu oczywiście może tłumaczyć zarówno sukces, jak i porażkę procesu narodowotwórczego. Warto zauważyć, że Hroch
nie kwestionował istoty wkładu elit w „tworzenie” narodu, nawet podkreślał
fałszerstwa „budzicieli” narodu czeskiego, takich jak Václav Hanka. Jednak
uważał, że powstanie narodu czeskiego było przede wszystkim imponującym
procesem oddolnym ewolucji społecznej. Dla Hrocha warunkiem powstania
nacjonalistycznych ideologii było przede wszystkim istnienie ludu, czyli przestrzeni polityczno-społecznej, dzięki której owa ideologia funkcjonowała15.
W stosunku do formowania się procesów narodotwórczych na Ukrainie i Białorusi, Hroch odniósł się tylko do niektórych aspektów zagadnienia, przede wszystkim stwierdził, że Ukraińcy i Białorusini znajdowali się
(i znajdują się) w fazie tzw. opóźnionego rozwoju narodowego16. Przyczyn
takiego stanu rzeczy badacz doszukiwał się w wielu aspektach historycznych,
kulturowych, gospodarczych i społecznych. Wśród ostatnich wymieniał między innymi: dominację chłopów w strukturze społecznej, tzw. społeczeństwo
plebejskie (tak jak w przypadku Irlandczyków, Estończyków i Litwinów) oraz
14
15

16

Ibidem, s. 158–159.
A. Walicki, Nacjonalizm i społeczeństwo obywatelskie w teorii Ernesta Gellnera, [w:] Idee a urządzenie
świata społecznego: Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, red. E. Nowicka, M. Chałubiński,
Warszawa 1999, s. 259.
Według Hrocha nawet na początku lat dziewięćdziesiątych ruchy narodowe obu narodów znajdowały się
w odnowionym stadium agitacji narodowej, która miała poprzedzać masowy ruch narodowy. M. Hroch,
Małe narody…, s. 87.
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brak warstwy drobnomieszczańskiej. Zaznaczał również, że w strukturze społecznej obydwu narodów znaczną część inteligencji, która prowadziła agitację
narodową, stanowili nauczyciele. Specyfikę tę tłumaczył głównie dostępnością awansu społecznego dla chłopów, których „reprezentanci” mogli przejść
do tej grupy zawowodwej17.
Znaczącą przyczyną zapóźnienia procesu narodotwórczego Ukraińców i Białorusinów Hroch upatrywał w czynniku urbanizacyjnym. Wskazywał na bardzo słabą rolę miast w tym procesie z powodu zamieszkiwania wsi
przez te dwie wspólnoty etniczne. Wśród innych przyczyn wyróżniających
oba narody w kontekście analizowanego procesu, Hroch wyróżnił słaby poziom komunikacji społecznej oraz brak mobilności w sferze gospodarczej
(chodzi o brak kontaktów chłopów z rynkiem)18.
Analiza porównawcza procesu kształtowania się narodów ukraińskiego i białoruskiego niejednokrotnie była przedmiotem zainteresowań innych
badaczy. Polski historyk Marek Waldenberg w monografii Kwestie narodowe
w Europie Środkowo–Wschodniej: dzieje, idee porównał trzynaście narodów,
zamieszkujących Austro–Węgry oraz Cesarstwo Rosyjskie, biorąc pod uwagę szereg czynników mających wpływ na rozwój ruchów narodowych. Do
najważniejszych uwarunkowań tego procesu Waldenberg zaliczył czynniki:
związane z rozwojem gospodarczym ziem zamieszkanych przez poszczególne narodowości (między innymi obecność zasobów naturalnych, jakość
gleby, rozwój przemysłu), historyczne (własna państwowość w przeszłości),
demograficzne, etniczne, społeczne i kulturowe (liczba ludności w różnych
korelacjach demograficznych, udział ludności miejskiej, poziom analfabetyzmu, ilość klasy robotniczej oraz warstwy inteligencji). Uważał również, że
istotne znaczenie dla omawianego procesu stanowi działalność narodowych
organizacji politycznych i kulturalnych, liczebność tych organizacji, liczba
wydawnictw oraz udział w wyborach19.
Analizując rozwój ruchów narodowych według wymienionych kryteriów autor stwierdził, że najwolniej ze wszystkich tych narodów rozwijali się
Białorusini. W stosunku do opóźnienia procesu tworzenia się narodów ukraińskiego i białoruskiego Waldenberg uznał, że należy się go dopatrywać się
w językowej i religijnej bliskości do rosyjskości (z czego wynikała łatwość
17
18
19

Ibidem.
Ibidem, s. 93.
M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej: dzieje, idee, Warszawa 1992,
s. 91–112.
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rusyfikacji), „chłopskiej” strukturze społecznej, dużym stopniu analfabetyzmu
oraz nielicznej warstwie inteligencji. Różnice pomiędzy kształtowaniem się
procesów narodotwórczych Ukraińców i Białorusinów miały dla Waldenberga
charakter wyłącznie statystyczny: białoruski ruch był gorszą wersją bardzo
mocno zapóźnionego ukraińskiego20.
Podobną pozycję zajął ukraiński badacz Siergej Jekelczyk w publikacji Nacjonalizm Ukraińców, Białorusinów i Słowaków, w której porównał
nacjonalizmy tytułowych narodów nie tylko w kontekście historii politycznej
i społecznej, ale także z pozycji współczesnej kultury. Autor tej publikacji
zwrócił uwagę na „chłopski” charakter struktury społecznej, niski poziom
urbanizacji, stan kodyfikacji języków literackich. Jekelczyk także opowiedział
się za tezą o zapóźnieniu ruchów narodowych Białorusinów, Ukraińców i Słowaków. Za przyczyny uznał ucisk narodowy, aktywną asymilację, słabość
burżuazji oraz brak klasy robotniczej. W dużej mierze autor skupił się jednak
nie na różnicach, ale na podobieństwach ukraińskich, białoruskich i słowackich losów historycznych21.
Natomiast wielu badaczy koncentrowało się nie na analizie podobieństw procesów narodotwórczych, ale na eksponowaniu różnic oraz ich uzasadnianiu. Ryszard Radzik, autor Między zbiorowością etniczną a wspólnotą
narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo–
Wschodniej XIX stulecia, opóźnianie Białorusinów w stosunku do Ukraińców
tłumaczył zawartością kultury narodowej, specyfiką struktury społecznej oraz
polityką administracji rosyjskiej. Według niego, białoruską kulturę tradycyjną
(w porównaniu do ukraińskiej) charakteryzował bardzo niski stopień świadomości historycznej22. Jako jedną z przyczyn słabości narodowego ruchu
białoruskiego Radzik wymienił negatywne konsekwencje likwidacji unickiej
Cerkwi na ziemiach białoruskich. Zaznaczył, że w skutek tego procesu, w odróżnieniu od Ukraińców, Litwinów, Słowaków i Słoweńców, Białorusini byli
pozbawieni warstwy społecznej, zdolnej do artykułowania idei narodowej23.
Warto też przypomnieć monografię ukraińskiego historyka Jarosława
Hrycaka Historia Ukrainy: 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu,
który wskazał na bliskość ukraińskiego i białoruskiego ruchów narodowych,

20
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Ibidem.
С. Екельчык, Нацыяналізм украінцаў, беларусаў і славакаў, „Arche”, 2001, № 2, s. 30–41.
R. Radzik, Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową: Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000, s. 76–78.
Ibidem, s. 80
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mających podobne podłoże społeczne, etniczne i kulturalne: chłopska tożsamość i niski poziom wykształcenia24. Zbieżne były również inne czynniki
społeczno-etniczne: 1) wielkimi właścicielami ziemskimi byli Polacy albo
Rosjanie; 2) drobny handel był zdominowany przez Żydów; 3) rządy w ujęciu lokalnym i regionalnym sprawowała administracja rosyjska. Większy od
białoruskiego rozmach ruchu ukraińskiego Hrycak tłumaczył odwołując się
do dwóch czynników: względnie rozbudowanej warstwy inteligencji, która
pozwoliła Ukraińcom stworzyć co najmniej dwie społeczności narodowe –
w Kijowie i Połtawie – oraz mobilizującej roli społecznej Hetmańszczyzny
dla konstytuowania się w pamięci historycznej narodu ukraińskiego25.
Bardzo podobny punkt widzenia zaprezentował białoruski badacz
Siergiej Tokć. Porównał białoruski ruch narodowy do innych podobnych
ruchów w Europie Środkowo–Wschodniej, przede wszystkim ukraińskiego
i litewskiego. Zainteresował się głównymi etapami rozwojowymi, cezurami wewnętrznymi oraz konsekwencjami istotnymi dla rozwoju społecznego.
Główna konkluzja pracy Tokcia brzmiała następująco: „[…] proces narodotwórczy na ziemiach białoruskich odbywał się w warunkach bardzo trudnych
w porównaniu do innych narodów Europy Środkowo–Wschodniej”26.
Podsumowując, większość badaczy wskazywała na cechy wspólne
procesów narodotwórczych Białorusinów i Ukraińców, wśród których istotną
rolę przypisywano zapóźnieniu konsolidacji narodowej obu narodów. Wśród
głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniano: specyfikę struktury
społecznej – narody „chłopskie”, brak własnej państwowości oraz represyjna
polityka administracji rosyjskiej. Warto też wskazać, że różnice procesów rozwoju ukraińskiego i białoruskiego ruchów narodowych warunkowały również
odmienność bazy społecznej na Ukrainie i na Białorusi w XIX wieku i na
początku XX stulecia. Nie chodzi tylko i wyłącznie o samo istnienie grup
społecznych zdolnych do rekrutacji z własnego środowiska osób aktywnych
politycznie i głoszących hasła narodowe, ale także o gotowość całej społeczności do przetworzenia ideologii narodowej na poziomie masowym oraz
możliwość adekwatnego reagowania na hasła narodowe.
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J. Hrycak, Historia Ukrainy: 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, passim.
Ibidem, s. 100–101.
C. Токць, Беларускі нацыянальны рух ХІХ – пачатку ХХ ст. у кантэксце нацыянальных
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2. Ukraiński i białoruski ruch narodowy
Ukraiński ruch narodowy wyprzedzał pod wieloma względami ruch
białoruski nie tylko na początku XX wieku, w okresie Jesieni Narodów spowodowanej w Europie Środkowo–Wschodniej skutkami I wojny światowej,
a przede wszystkim rozpadem imperiów. Skala eksponowania etniczności
ukraińskiej oraz rzeczywisty stopień jej artykulacji znacznie przewyższała
białoruskie poczynania już na początkowym etapie (faza naukowa) formowania obu narodów.
Warto zastanowić się nad czynnikami warunkującymi taki stan rzeczy. W Europie Środkowo–Wschodniej, tak jak w odniesieniu do Europy Zachodniej, nacjonalizm nie był ideą oryginalną, lecz zapożyczoną. Większość
badaczy ukraińskich, między innymi Hrycak, uważali, że taki wpływ na ruch
ukraiński miał przykład polski. Chodziło o walkę Polaków o własną państwowość przeciwko zaborcom. A Ukraińcy byli pozytywnym wzorem dla Białorusinów. Przykładem może służyć opublikowana przez Iwana Kotlarskiego
Eneida (1798, 1809), która w sposób jednoznaczny inspirowała do powstania
podobnego poematu w języku białoruskim27. Duży wpływ na rozwój literatury
białoruskiej miała twórczość Tarasa Szewczenki ukraińskiego poety, współtwórcy współczesnego języka ukraińskiego28.
Należy też wspomnieć, że ukraiński ruch narodowy od białoruskiego
odróżniały niektóre cechy już na wczesnym etapie rozwoju. Dla przykładu,
traktat Istorija Rusiw (Historia Rusów), pierwszy zabytek nowoczesnej ukraińskiej myśli politycznej miał wyraźny kontekst antypolski i antyrosyjski29.
Ideologia narodowa zainspirowała Bractwo Cyryla i Metodego (1845–1847)
27

28
29

А. И. Мальдис, Становление новой белорусской литературы, [w:] История белорусской
дооктябрьской литературы, peg. В. В. Борисенко, Ю. С. Пширкова, В. А. Чемерицкого, Минск
1977, s. 325.
Zob. Ю. Пшырко, Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура, Минск 1964, passim.
Data powstania oraz autor tego dzieła pozostają nieznani. Odnaleziono je w jednym z archiwów
rodzinnych w 1828 roku, w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku krążyła w rękopiśmiennych
kopiach, a w 1846 roku została opublikowana w Moskwie przez ukraińskiego historyka Osypa Bodianśkiego. Jej myśl przewodnia dotyczyła przywrócenia autonomii Ukrainy z czasów włączenia jej do imperium rosyjskiego (1654). Jarosław Hrycak pisał o Istoriji Rusow: „[…] prezentowała nastroje polityczne
autonomistów ukraińskich, nawołując do naprawienia historycznych krzywd, wyrządzonych przez Rosję
narodowi ukraińskiemu, ale ani przez chwilę nie poddawała w wątpliwość prawa rosyjskiego cara do
rządzenia Ukrainą. Znajdowała tu odbicie szczególna cecha światopoglądu autonomistów: broniąc
historycznych praw Ukrainy i pragnąc ich przywrócenia, nie domagali się oni oddzielenia Ukrainy od
imperium rosyjskiego. Czuli silną nostalgię za przeszłością, ale nie żywili nadziei co do przyszłości.
Autonomiści uważali się za przedstawicieli narodu, który skazany jest na zniknięcie ze sceny historycznej. Przekonywała ich o tym łatwość, z jaką następowała asymilacja ukraińskiej elity”. J. Hrycak,
Historia Ukrainy…, s. 38.
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oraz jego dokument programowy Knyha bytija ukmjinśkoho narodu (Księga bytu
narodu ukraińskiego), autorstwa Mikołaja Kostamarowa30. Ukraiński ruch narodowy miał też doświadczenia udziału w walce politycznej w czasie rewolucji w 1848 roku (Головна́ ру́ська ра́да we Lwowie)31. O jej znaczeniu dla
ukraińskiego ruchu narodowego Hrycak pisał: „[…] podobnie jak w przypadku Bractwa Cyryla i Metodego na Ukrainie Naddnieprzańskiej, działalność
Naczelnej Rady Ruskiej miała duże znaczenie dla formowania się ideologii
ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji. Od tego czasu żądanie podziału
Galicji na dwie części i utworzenia z ukraińskich ziem w Austrii odrębnej
prowincji stanowiło minimalny program polityczny galicyjskich Ukraińców
aż do rozpadu imperium habsburskiego w 1918 r”32.
Znaczacą cechą wyróżniającą ruch ukraiński była jego ciągłość,
przede wszystkim w sferze ideologicznej, na przykład Istorija Rusiw wywarła
ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości politycznej Tarasa Szewczenki33. Jej oddziaływanie było także widoczne w środowisku akademickim (Mykoła
Kostomarow, Pantełejmon Kulisz – uczniowie Izmajiła Srezniewśkiego i Michajło Maksymowicza) oraz rodzinnym (syn jednego z uczestników „ruskiej
trójcy” Markijan Szaszkiewycz Wołodymyr stał na czele ruchu narodowego
w Galicji na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku)34. Pomimo tej specyfiki, nadającej mu odmienność od ruchu białoruskiego, ukraiński pozostawał
wszak nadal nieliczny oraz znajdował się na marginesie interesów większości
społeczeństwa.
Różnic społecznych warunkujących sposób funkcjonowania tych
dwóch narodów było wiele, widocznych przede wszystkim w strukturze etnicznej i religijnej. Znaczna większość ziem ukraińskich wyróżniała homogeniczność religijno-wyznaniowa oraz znacząca liczba ludności autochtonicz-

30

31

32
33
34

Hrycak pisał o ideologii Bractwa Cyryla i Metodego: „[…] stanowiła syntezę programów trzech ruchów:
ukraińskiego ruchu autonomistycznego, polskiego ruchu demokratycznego oraz rosyjskich dekabrystów
na Ukrainie. Szczególnie silnie odznaczały się w jego działalności elementy chrześcijańskie. Znalazło
to odbicie w wyborze patronów towarzystwa – świętych Cyryla i Metodego, którzy nawrócili Słowian na
chrześcijaństwo, w formie samej organizacji, naśladującej dawne bractwa cerkiewne […] Najważniejszą
kwestią dokumentu programowego Bractwa był acisk położony na konieczność wcielenia w życie chrześcijańskich idei sprawiedliwości, wolności i równości”. Ibidem, s. 54–55.
Головна́ ру́ська ра́да – pierwsza ukraińska organizacja polityczna w Galicji, utworzona w czasie Wiosny Ludów wiosną 1848 roku.
Ibidem, s. 64.
Ibidem, s. 26.
Ibidem, s. 51, 93.
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nej35. Biorąc pod uwagę korelację struktur wyznaniowej i etnicznej między
prawosławnymi i greckokatolickimi Ukraińcami, rzymskokatolickimi Polakami i Żydami – wyznawcami judaizmu, na Ukrainie udział tych dwóch ostatnich społeczności w ogólnej strukturze społecznej na Ukrainie (odpowiednio
4,24 proc. i 6,25 proc.) był mniejszy niż na Białorusi (17,9 proc. – katolicy,
8 proc. – Polacy, 10,4 proc. – Żydzi)36.
Kolejną różnicą była znacząca grupa formalnie wolnej ludności wieskiej, oficjalnie nazywanej „małoroskim kozactwem”: w roku 1817 stanowiła
ona 13,86 proc. ludności płacącej podatki, ocenianej na 496 tys. mężczyzn.
W 1834 roku liczba ta praktycznie nie zmieniła się, ale stanowiła już tylko
12,35 proc. ludności płacącej podatki. Do roku 1858 prawie wszyscy „małoroscy kozacy” byli przekształceni w chłopów państwowych, co właściwie nie
zmieniło ich sytuacji materialnej, ale z perspektywy społecznej było znaczącą
degradacją37.
Udział procentowy chłopów pańszczyźnianych w liczbie ludności
opadatkowanej na Ukrainie i Białorusi stanowiło następną cechę wyróżniającą. Na początku XIX wieku na ziemiach ukraińskich chłopi stanowili 55,6
proc., a na białoruskich 57 proc. Do roku 1834 sytuacja co raz bardziej się
różnicowała: odpowiednio 56,85 proc. i 64,8 proc. W roku 1858 liczba chłopów pańszczyźnianych na Ukrainie zmalała do 44,24 proc. W tym samym
czasie na Białorusi wskaźnik ten był najwyższy w europejskiej części Europy
i stanowił 61,8 proc., a w poszczególnych guberniach białoruskich był podobny do niektórych najmniej urodzajnych obszarów rosyjskich38. Na pewno
pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku Białorusini mieli większą liczbę
chłopów pańszczyznianiych w porównaniu do Ukraińców, co więcej mieli
największy odsetek tej ludności na terenie całej Europy Środkowo-Wschodniej a ich udział w społeczeństwie systematycznie wzrastał.
Jednym ze wskaźników mobilności społecznej należy uznać ilość
chłopów w strukturze ludności miejskiej. Do 1850 roku Ukraina również
znacznie odróżniała się od Białorusi. Na Ukrainie lewobrzeżnej i Słobo35

36

37
38

Według badań naukowców radzieckich, na Ukrainie lewobrzeżnej pod koniec XIX wieku społeczność ukraińska stanowiła 98,1 proc. ludności, na prawobrzeżnej – 85,9 proc. В. М. Кабузан, Г. П.
Махнова, Численность и удельный вес украинского населения на территории СССР 1795–1959
гг., „История СССР”, 1965, № 1, s. 31–32.
SI Biblioteki Uniwersytetu Państwowego w Riazaniu im. S. Jesenina, http://library.rsu.edu.ru,
А. Тройницкий, Крепостное население в России, по 10-й народной переписи: Статистическое
исследование, СПб. 1861, inf. z 11 IX 2012.
Ibidem.
Ibidem.
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dziańskiej czynnik ten kształtował się w granicach 32,5 proc. (w guberniach:
czernihowskej – 23,1 proc., charkowskiej – 56,5 proc., jekaterinosławskiej
– 19,2 proc., połtawskiej – 31,4 proc.). W tym samym czasie w miastach
gubernii mińskiej chłopi stanowili zaledwie 0,9 proc. ogólu ludności, w wileńskiej – 1,8 proc., witebskiej – 2,4 proc., grodzieńskiej – 2,6 proc. oraz
mohylewskiej – 6,9 proc.39 Według przytoczynych wskaźników w strukturze
społecznej i religijnej sytuacja na Ukrainie (szczególnie na obszarze Ukrainy
lewobrzeżnej) w znacznym stopniu sprzyjała procesom konsolidacji narodowej. W tym konteście pamięć społeczeństwa ukraińskiego o Hetmańszczyźnie
należy rozpatrywać nie w kategoriach wspólnego mitu narodowego, ale jako
upamiętnienie przeszłości historycznej, której zmiana doprowadziła do znaczącego pogorszenia sytuacji chłopów i Kozaków.
Do ważnym czynników warunkujących różnicowanie procesów narodotwórczych Ukraińców i Białorusinów do połowy XIX wieku należy zaliczyć obecność ośrodków uniwersyteckich. Na ziemiach ukraińskich funkcjonowały od początku XIX wieku – w Charkowie od 1805 roku oraz w Kijowie
od 1845 roku. Obecność tych ośrodków tworzyła odpowiednią atmosferą dla
formowania ideologii narodowej. W połączeniu z właściwościami struktury
etnicznej i społecznej działalność uczelni miała znaczny wpływ na proces
mobilności społecznej oraz kształtowanie się kultury własnego etnosu40. Na
Białorusi takie uwarunkowania po prostu nie funkcjonowały, bowiem nie było
uczelni tej rangi i o takim znaczeniu w ujęciu długotrwałym.
W przypadku i ukraińskiego, i białoruskiego ruchu narodowego warunkiem hamującym był bardzo niski poziom zasięgu edukacji na poziomie
podstawowym. Według danych z roku 1856, odsetek uczniów w populacji
gubernii wołyńskiej stanowił 0,23 proc., podolskiej – 0,25 proc., połtawskiej
– 0,44 proc., kijowskiej – 0,5 proc., czernihowskiej – 0,54 proc., jekatierynosławskiej – 0,92 proc., wileńskiej – 0,52 proc., witebskiej – 0,34 proc.,
grodzieńskiej – 0,37 proc., mińskiej – 0,33 proc., mohylewskiej – 0,50 proc.41

39
40

41

Ibidem.
Wystarczy przypomnieć pochodzenie Pantełejmona Kuliszy, który z pochodzenia był chłopem, albo
Mykoły Kostamarowa – syna rosyjskiego właściciela ziemskiego oraz ukraińskiej chłopki pańszczyźnianej, co w żadnej mierze nie przyszkodziło im w karierze akademickiej. W przypadku Tarasa
Szewczenki pochodzenie w połączeniu z wykształceniem stało się społecznym zjawiskiem o dużym
znaczeniu. J. Hrycak, Historia Ukrainy…, s. 49.
SI Biblioteki Uniwersytetu Państwowego w Riazaniu im. S. Jesenina, http://library.rsu.edu.ru,
А. Тройницкий, Крепостное население в России, по 10-й народной переписи: Статистическое
исследование, СПб. 1861, inf. z 11 IX 2012.
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W II połowie XIX wieku było zauważalny szybszy rozwój ruchu
ukraińskiego niż białoruskiego. Dowodem na taki stan rzeczy może być
znacznie bardziej intensywna walka administracji rosyjskiej z pierwszym
z nich, bowiem zaczęto w nim dostrzegać potencjalne zagrożenie, podobne
do polskiego i litewskiego42. W latach 1859–1895 wydanych zostało siedem
ukazów i postanowień ograniczających możliwość publikacji literatury w języku ukraińskim, między innymi: tajny Cyrkularz wałujewski (Валуевский
циркуляр) z roku 1863 ministra spraw wewnętrznych Carstwa Rosyjskiego
Piotra Wałujewa, ograniczający wydawanie literatury w języku ukraińskim
(przez niego nazwanym „małorosyjskim”) do utworów poetyckich; Ukaz
emski (Эмский указ), wydany w roku 1876 w Bad Ems w Niemczech przez
Aleksandra II, zabraniający używania nazwy „Ukraina”, drukowania książek, broszur, prasy i przekładów (nawet z rosyjskiego) w języku ukraińskim,
a także wwożenia z zagranicy na terytorium Carstwa Rosyjskiego wszelkich
wydawnictw wydrukowanych w tym języku43. Warto zaznaczyć, że nawet po
zastosowaniu przez władze carski tak bezpredensowych środków w walce
z ruchem ukraińskim, czego konsekwencją było przeniesienie centrum działań do Galicji Wschodniej, jego skala na Ukrainie Nadnieprzańskiej znacznie
przewyższała ruch białoruski.
Należy wskazać na jeszcze jeden niezwykle ważny czynnik, wskazujący na większy rozwój procesów narodowych na Ukrainie niż na Białorusi,
którym była sytuacja gospodarcza. Większość wskaźników ekonomicznych
w odniesieniu do ziem ukraińskich była bardziej korzystna dla ich mieszkańców niż dla ludności białoruskiej. Nie zagłębiając się w analizę przyczyn gospodarczego opóźnienia ziem białoruskich warto przypomnieć tezę
Mirosława Hrocha, który wskazał, iż na pewno istnieje związek pomiędzy
rozwojem gospodarczym danej wspólnoty etnicznej a narodotwórczym owej
społeczności. Hroch uznał, że osiągnięcie określonego pułapu rozwoju ekonomicznego sprzyja rozwojowi ruchu narodowego44. Wskaźniki rozwoju ekonomicznego gubernii ukraińskich w II połowie XIX wieku były niskie, a na
Białorusi jeszcze niższe, nawet na początku XX wieku.
Duże znaczenie dla rozwoju ruchów narodowych, obok aktywności
gospodarczej, miał potencjał społeczny, który stanowił bazę rekrutacyjną dla
42

43
44

Zob. W. Rodkiewicz, Russian nationality policy in the Western Provinces of the Empire. 1863–1905,
Lublin 1988, passim.
W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 2001, s. 207, 232.
M. Hroch, Małe narody Europy…, s. 86.
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przyszłych intelektualistów. Białoruski badacz Paweł Tereszkowicz w monografii Etniczna historia Białorusi XIX i początku XX w. W kontekście Europy Środkowo-Wschodniej opracował dane o strukturze społecznej narodów
wschodnioeuropejskich według danych pierwszego spisu powszechnego Carstwa Rosyjskiego z 1897 roku.
Tabela 1
Struktura społeczna narodów Europy Środkowo-Wschodniej
(dane pierwszego spisu powszechnego Carstwa Rosyjskiego z 1897 roku)
grupy etniczne

przedstawiciele warstw społecznych (proc.)
Szlachta duchowieństwo kupcy Mieszczanie

chłopi

Estończycy

0,06

0,03

0,01

2,65

96,30

Łotysze

0,09

0,02

0,06

4,01

95,96

Litwini

2,56

0,03

0,00

3,90

93,30

Białorusini

1,77

0,17

0,00

5,73

92,14

Ukraińcy

0,54

0,31

0,02

5,69

92,80

Źrodło: П. В. Терешкович, Этническая история Беларуси ХІХ – начала ХХ в.:
В контексте Центрально-Восточной Европы, Минск 2004, s. 124.

Dane przedstawione w Tabeli 1 jednoznaczne wskazują, że wszystkie
badane narody należy zaliczyć do kategorii chłopskich. Co ciekawe, bardziej
„chłopski” od Białorusinów i Ukraińców były narody litewski, łotewski i estoński. Na uwagę zasługuje stosunkowo wysoki procent warstwy szlacheckiej
wśród ludności litewskiej i białoruskiej w odniesieniu do innych narodowości.
Wyniki Tabeli 1 pokazują też znaczny udział duchowieństwa w strukturze
społecznej Ukraińców i Białorusinów. Najmniej reprezentowaną przez obie
społeczności warstwą społeczną było kupiectwo.
Dane pierwszego spisu powszechnego Carstwa Rosyjskiego z 1897
roku, zaprezentowane przez Tereszkowicza, przedstawiają dość szczegółowy
obraz społeczeństw według kryterium wykształcenia. W tym zakresie interesująca jest grupa osób z wykształceniem powyżej początkowego. Wśród
Ukraińców stanowiła ona 44,721 tys. osób, a u Białorusinów – 8,320 tys. Tereszkowicz wskazał na fenomen gubernii połtawskiej, gdzie liczba osób z wykształceniem wyższym niż początkowe stanowiła 11,385 tys. osób (25,4 proc.
wszystkich wykształconych Ukraińców). Niewątpliwie brak ośrodków uniwersyteckich na ziemiach białoruskich nie stworzył szansy ukształtowania się
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narodowo zorientowanego środowiska akademickiego, co w dużym stopniu
przyczyniło się do słabej mobilności społecznej ludności białoruskiej. Liczba
osób pochodzenia chłopskiego, która odebrała wykształcenie uniwersyteckie na Ukrainie była w 20 razy wyższa niż na Białorusi (w odniesieniu 348
do 17)45.
Czynniki związane ze zdobyciem wykształcenia były istotne z perspektywy ewolucji procesu narodowotwórczego. Warto wspomnieć, iż Hrycak i Hroch opisali wpływ na proces narodowotwórczy obecności w strukturze społecznej przedstawiceli takich zawodów, jak prawnicy, dziennikarze,
literaci, naukowcy oraz wykładowcy. Reprezentanci właśnie tych zawodów
stanowili główną grupę osób „produkującą” teoretyków i działaczy narodowych. Szczególnie ważną rolę w tym procesie odegrało środowisko nauczycielskie, co wynikało chociażby z nauczycielskiego rodowodu znacznej części
działaczy narodowych białoruskich i ukraińskich46.
Znaczącym elementem, który miał olbrzymi wpływ na proces rozwoju
ruchów narodowych, była struktura społeczno-zawodowa ludności ukraińskiej i białoruskiej. Pomimo „chłopskiego” charakteru Białorusinów i Ukraińców (zob. Tabela 1), to właśnie im po I wojnie światowej nie udało się
utworzyć własnej państwowości narodowej. Jednak przyczyn takiego stanu
rzeczy raczej należy doszukiwać się już nie w danych statystycznych na temat
struktury społecznej i zawodowej, lecz w odniesieniu do sytuacji politycznej
na ziemiach białoruskich i ukraińskich, która zaistniała po Wielkiej Wojnie,
po powstaniu pierszego państwa komunistycznego oraz w wyniku wojny
polsko-bolszewickiej.
Omawiając zagadnienie formowania się ruchów narodowych na
Ukrainie i Białorusi warto wspomnieć jeszcze o kilku czynnikach, które
powinny były zaistnieć, aby proces ten miał szansę rozwoju. Po pierwsze,
sukces ruchów narodowych był zdeterminowany przez poparcie społeczności
zamieszkującej miasta. Sytuacja w obu badanych społecznościach pod tym
względem znacząco się różniła. Na Ukrainie udział ludności autochtonicznej
zamieszkałej w miastach wynosił 904 tys. osób, co stanowiło 32,2 proc. ogółu
mieszkańców miast, na Białorusi zaledwie 107 tys. – 16,5 proc.47 Po drugie,
jednym z najważniejszych czynników sprzyjających formowaniu ruchów
45
46

47

П. В. Терешкович, op cit., s. 155.
Warto pamiętać, że w poczet osób zajmujących się nauczaniem i wychowaniem zaliczano również
różnego rodzaju wychowawców i guwernantów. Ibidem.
Ibidem, s. 157.
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narodowych i składających się na ich sukces, należy uznać ogólny poziom
wykształcenia ludności (chociaż w tych przypadkach bardziej chodziło o poziom analfabetyzmu). Pod koniec XIX wieku, według danych pierwszego
spisu powszechnego Carstwa Rosyjskiego, udział ludności umiejącej czytać
i pisać w odniesieniu do całości populacji u Ukraińców wynosił 12,93 proc.,
a u Białorusinów 13,5 proc.48
Podsumowując, porównanie rozwoju ruchów narodotwórczych na
Ukrainie i Białorusi wskazuje na ich opóźniony charakter, z nieznaczną
przewagą zaawansowania ukraińskiego nad białoruskim. Wśród czynników
wpływających na formowanie ruchów narodowych, które odróżniały Ukrainę od Białorusi należy wymienić: znaczące różnice w strukturze etnicznej
i religijnej, sytuację gospodarczą oraz poziom wykształcenia. Patrząc przez
pryzmat ewolucji tego procesu wśród ważnych wskaźników były: wsparcie
ze strony mieszkańców miast oraz poziom analfabetyzmu. Niewątpliwie istotnym elementem procesu narodotwórczego było wykorzystanie tych uwarunkowań. Na Ukrainie masy społeczne nie były przygotowane do odbioru idei
narodowych. Białorusini nie tylko nie mieli bazy społecznej, która potrafiłaby
przyjąć ideologię narodową, ale brakowało im również przedstawicieli inteligencji, która mogła owe idee formułować.
*****
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religie, kościoły i Spory religijne na
Ukrainie i BiałorUSi

1. Wstęp
Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego na ziemiach ukraińskich
i białoruskich nastąpiło dynamiczne ożywienie życia religijnego. Iwan Hreczko wyróżnił trzy fazy krystalizowania się środowiska religijnego na Ukrainie
po 1991 roku, które można zastosować także w przypadku Białorusi: 1) wyjście części wspólnot religijnych z konspiracji oraz powstanie nowych konfesji, połączone ze strukturalną rekonstrukcją związków religijnych i przystosowanie się do nowej rzeczywistości politycznej i zjawisk społecznych;
2) rewindykacja obiektów sakralnych, głównie przez cerkwie prawosławne;
3) rozbudowa życia religijnego przez każdą konfesję według ich własnych tradycji i dostosowanie praktyk religijnych do zmieniającej się rzeczywistości1.
Sytuacja religijna na Ukrainie i na Białorusi jest dość specyficzna
i zdecydowanie różni się od innych republik postradzieckich. W przypadku Ukrainy należy podkreślić brak jednej cerkwi, z którą utożsamiałaby się
większość społeczeństwa, co jest uwarunkowane historycznie i wynika z wieloletnich podziałów terytorialnych Ukrainy. Sytuację dodatkowo komplikują
spory wewnątrz Cerkwi prawosławnej na Ukrainie, a także znaczące niezdecydowanie Ukraińców w kwestiach religijnych. Białoruskie życie religijne
charakteryzuje: podział wśród wierzących przede wszystkim na wyznawców
Cerkwi prawosławnej i Kościoła rzymskokatolickiego; coraz większe wpływy
kościołów protestanckich, szczególnie w środowiskach ludzie młodych i dobrze usytuowanych; zdecydowanie większy poziom religijności w zachodniej
1

I. Hreczko, Odrodzenie tradycyjnych wyznań chrześcijańskich na Ukrainie, „Kwartalnik Religioznawczy Nomos”, 1994, nr 7-8, s. 242–243.
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części kraju niż w innych regionach, spowodowany czynnikami historycznymi, między innymi przynależnością Białorusi wschodniej i zachodniej do
innych organizmów państwowych, absolutnie odmiennych ideologicznie (do
roku 1939).

2. ukraina
Na początku 2012 roku na Ukrainie zarejestrowano 55 związków
wyznaniowych, do których należało 35013 wspólnot religijnych2. Dane statystyczne wskazują na tendencję wzrostową powstawania organizacji religijnych na Ukrainie, do poziomu 2 proc. rocznie. Największa liczba organizacji
religijnych, aż 12928 jest zarejestrowana w centrum Ukrainy, w obwodach:
żytomirskim, kijowskim, kirowogradzkim, winnickim, dniepropietrowskim,
połtawskim, chmielnickim, czerkaskim, czernihowskim oraz w stołecznym
Kijowie. Na drugim miejscu znajduje się zachodnia część kraju, obwody:
wołyński, zakarpacki, iwano-frankowski, lwowski, riowneński, tarnopolski
i czerniowiecki, licząca 11937 ośrodków religijnych. Natomiast najmniej
organizacji religijnych działa w południowym i wschodnim regionie, czyli
w obwodach: donieckim, zaporożskim, łuhańskim, mikołajewskim, odeskim,
sumskim, charkowskim, chersońskim oraz w Autonomicznej Republice Krym
i w Sewastopolu. Łącznie w tych dwóch regionach zarejestrowanych jest
10147 organizacji religijnych.
Na Ukrainie działa siedem cerkwi prawosławnych. Do trzech najważniejszych zalicza się: Ukraińską Cerkiew Prawosławną Moskiewskiego
Patriarchatu (UCPMP), Ukraińską Cerkiew Prawosławną Kijowskiego Patriarchatu (UCPKP) oraz Ukraińską Autokefaliczną Cerkiew Prawosławną
(UACP). Natomiast pozostałe cerkwie prawosławne są to: Rosyjska Cerkiew
Prawosławna, Rosyjska Wolna Cerkiew Prawosławna (zagraniczna), Niezależna Wspólnota Prawosławna, Greckie Wspólnoty Ukraińskiej Cerkwi
Prawosławnej. Oprócz cerkwi prawosławnych działają kościoły katolickie
(Kościół rzymskokatolicki, Ukraińska Cerkiew Grekokatolicka, Ormiański
Kościół Katolicki) oraz kościoły protestanckie (adwentystów, ewangelicko-baptystyczne, zielonoświątkowców, wspólnoty charyzmatyczne, luterańskie,

2

Strona internetowa Instytutu Swobód Religijnych, http://www.irs.in.ua [dalej: SIISR], „Інформаційний
звіт Мінкультури за 2011 рік »Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно –
конфесійних відносин в Україні«”, inf. z 15 VII 2012.
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kalwińskie). Spośród innych związków wyznaniowych funkcjonujących na
Ukrainie należy wymienić3:
– wspólnoty religijne Żydów (Zjednoczenie Żydowskich Organizacji Religijnych Ukrainy, Wszechukraiński Kongres Żydowskich Wspólnot
Religijnych);
– wspólnoty religijne muzułmanów (Wspólnoty Duchownego Zarządu Muzułmanów Ukrainy, Wspólnoty Religijne Niezależnego Duchownego Zarządu Muzułmanów Ukrainy, Wspólnoty Religijne Duchownego Zarządu
Muzułmanów Krymu);
– wspólnoty religii Wschodu (Wspólnoty Religijne Towarzystwa Świadomości Kriszny, Wspólnoty Religijne Buddystów, Wspólnota Religijna Toaistów, Wspólnota Religijna „Wiara Światła”, Wspólnota Religijna „Misja
Czaitani”, Wspólnoty Religijne Wszechświatowej Czystej Religii);
– wspólnoty religii synkretycznych, (Wspólnoty Religijne Wiary Bahaj,
Wspólnoty Religijne Kościoła Zjednoczenia, Wspólnoty Religijne Wielkiego Białego Bractwa, Wspólnoty Religijne Kościoła Ostatniego Testamentu, Wspólnoty Religijne Chrześcijaństwa Światła Zarannego);
– wspólnoty religii neopogańskich (Wspólnoty Religijne RUNWiry, Wspólnoty Religijne Ojczystej Wiary, Wspólnoty Religijne Soboru Ojczystej
Wiary, Słowiańska Wspólnota Religijna);
– scjentologiczne organizacje (Wspólnota Religijna „Nauka Rozumu”).
Oprócz wymienionych wspólnot działa także szereg innych kościołów niedających się zakwalifikować do konkretnego związku wyznaniowego.
Tak dynamiczny rozwój nowych ruchów religijnych na Ukrainie wyjaśnia
się uwarunkowaniami historycznymi. Zdaniem religioznawcy Włodzimierza
Pawluczuka w społeczeństwach znajdujące się pod wieloletnim wpływem
prawosławia zamiast kultu indywidualności bardzo mocno wykształciła się
skłonności do ideologii „wspólnotowych”4. Interesujący jest poziom religijności na Ukrainie. Generalnie, aż 74 proc. społeczeństwa określa się jako osoby
wierzące, natomiast 22 proc. stanowią osoby niewierzące i 4 proc. osoby niepotrafiące określić się w kwestach swojej religijności (zob. Wykres 1).

3

4

J. Stočkyj, Sytuacja religijna na Ukrainie w latach 1998–1998, [w:] Studia nad demografią historyczną
i sytuacją religijną Ukrainy, red. G. Gryciuk, J. Stočkyj, Lublin 2001, s. 111–114.
W. Pawluczuk, Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków 1998, s. 26.
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Wykres 1

Poziom religijności i identyfikacji wyznaniowej na Ukrainie (2006 rok)

Źródło: Strona internetowa Ukraińskiego Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych
im. O. Razumkowa, http://www.uceps.org [dalej: SIUCBEiPR], „Чи належите Ві
до якоїсь із церков, релігійних конфесій?”, inf. z 15 VII 2012.

Interesująca jest sytuacja, iż spośród osób wierzących, tylko 33,5 proc.
identyfikuje się z określonym kościołem, natomiast aż 40,5 proc. nie identyfikuje się z żadną wspólnotą religijną. Brak identyfikacji dotyczy w głównej
mierze wierzących prawosławnych, którzy przez socjologów są zaliczani do
kategorii „prawosławnych o nieokreślonej przynależności wyznaniowej”5.
Występowanie takiej kategorii wierzących może świadczyć o traktowaniu
przez nich prawosławia, jako typu kultury a nie instytucję.
Dominującym wyznaniem religijnym na Ukrainie jest prawosławie,
do którego zalicza się aż 52,2 proc. wierzących6. Spośród prawosławnych
wierzących i identyfikujących się z określoną cerkwią, aż 39,8 proc. respon-

5

6

I. Borowik, Odbudowanie pamięci: Przemiany religijne w Środkowo–Wschodniej Europie po upadku
komunizmu, Kraków 2000, s. 200.
SIUCBEiPR, Релігійна мережа в Україні: стан і тенденції розвитку, [w:] Релігія і влада в Україні.
Інформаційно – аналітичні матеріали до Круглого столу на тему »Державно – конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку, Київ 2011, s. 35, inf. z 15 VII 2012.
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dentów należy do UCPKP, 29,4 proc. do UCPMP oraz 2,8 proc. do UACP
(zob. Wykres 2).
Wykres 2

Identyfikacja ze wspólnotą religijną (2006 rok)

Źródło: SIUCBEiPR, „Віруючим якої церкви, конфесії Ви себе вважаєте?”, inf. z 15
VII 2012.

Wiodącą pozycję zajmuje również Ukraińska Cerkiew Grekokatolicka
(UCG), do której zalicza się aż 14 proc. respondentów. Natomiast kościoły
protestanckie oraz Kościół rzymskokatolicki znajdują na przedostatnich pozycjach, gdyż do ich wspólnot zalicza się odpowiednio 2,4 proc. oraz 1,7 proc.
wierzących. Przynależność religijna do pozostałych kościołów zarejestrowanych na Ukrainie jest bardzo rozproszona i stanowi łącznie 9,9 proc.
Rzetelne oszacowanie przynależności prawosławnych do określonych
wspólnot religijnych jest utrudnione. Dzieje się tak ze względu na częstą
zmianę przynależności cerkiewnej wśród duchowieństwa. Jeżeli proboszcz
określonej parafii przechodzi np. z Ukraińskiej Autokefalicznej Prawosławnej
Cerkwi do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Kijowskiego Patriarchatu, to
razem z nim, przeważnie nawet nieświadomie, przechodzi cała parafia. Częste
zmiany przynależności wśród duchownych oraz spóźniona rejestracja tego
faktu znacznie utrudnia analizę procesów religijnych na Ukrainie7. Generalnie
7

J. Stočkyj, op. cit., s. 123.
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prawosławie na Ukrainie jest podzielone na trzy cerkwie: Ukraińska Cerkiew
Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu (UCPMP), Ukraińska Cerkiew
Prawosławna Kijowskiego Patriarchatu (UCPKP) oraz Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna (UAPC). Podział prawosławia na Ukrainie
jest uwarunkowany historycznie i sięga czasów Rusi Kijowskiej. Pod koniec
X wieku prawosławna metropolia kijowska byłą częścią składową Patriarchatu Konstantynopolitańskiego8. Natomiast w 1686 roku została bezprawnie
i niekanonicznie podporządkowana Patriarchatowi Moskiewskiemu9. Należy
zaznaczyć, iż podporządkowanie metropolii kijowskiej stronie rosyjskiej nie
jest nadal uznawane przez patriarchę Konstantynopola10.
Na początku XX wieku równolegle z rozpoczęciem walk o odzyskanie
ukraińskiej państwowości rozpoczął się proces uzyskania autokefalii przez
Ukraińską Cerkiew Prawosławną. Proces ten miał zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, nawet wśród ukraińskiego duchowieństwa. Cześć
duchowieństwa, czy to ze względów ideologicznych, czy też w obawie przed
utratą wysokiej pozycji zawodowej, wolała pozostać pod zwierzchnictwem
Patriarchatu Moskiewskiego. Natomiast wśród duchowieństwa o poglądach
narodowych istniały fundamentalne rozbieżności, co do sposobu uzyskania
niezależności. Dlatego też po rozpadzie ZSRR, na Ukrainie ukształtowały się
trzy odrębne cerkwie prawosławne.
UCPMP jest jedyną kanoniczną Cerkwią prawosławną na terytorium
Ukrainy. UCPMP posiada częściową administracyjną autonomię na podstawie
kanonicznego podporządkowana Patriarchatowi Moskiewskiemu. Cerkiew ta
powstała w 1990 roku na skutek przekształcenia Ukraińskiego Egzarchatu
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej11. Metropolitą UCPMP od 1990 roku jest
Wołodymyr (Wiktor Sabodan)12. Według danych Departamentu ds. Religii
i Narodowości Ministerstwa Kultury Ukrainy, na dzień 1 I 2012 roku UCPMP
była najliczniejsza na Ukrainie pod względem placówek duszpasterskich,
gdyż dysponowała aż 67,5 proc. wszystkich prawosławnych placówek13. Natomiast, jeżeli chodzi o liczebność wiernych, to sytuacja wyglądała nieco ina8

9
10
11

12
13

Strona internetowa Ukraińskiej Autokefalicznej Prawosławnej Cerkwi, http://www.soborna.org [dalej:
SIUAPC], „Історія церкви”, inf. z 19 VII 2012.
Ibidem.
Ibidem.
Strona internetowa Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu, http://www.orthodox.org.ua [dalej: SIUCPMP], „Предстоятель УПЦ”, inf. z 17 VII 2012.
SIUCP, „Історія УПЦ”, inf. z 17 VII 2012.
SIISR, „Інформаційний звіт Мінкультури за 2011 рік »Про стан і тенденції розвитку релігійної
ситуації та державно – конфесійних відносин в Україні«”, inf. z 15 VII 2012.
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czej. W badaniach sondażowych przynależność do UCPMP deklarowało 29,4
proc. prawosławnych wierzących, co umieszczało daną Cerkiew na drugiej
pozycji. Większość wierzących identyfikujących się z UCPMP zamieszkiwało część wschodnią i centralną kraju14. Taka geografia wyznaniowa mogła
wynikać ze zdominowania tej części kraju przez ludność rosyjskojęzyczną
o rosyjskiej orientacji politycznej.
UCPMP posiadała na terytorium Ukrainy 46 diecezje, 12340 parafii,
191 klasztorów, 20 seminariów duchownych oraz 4258 szkół niedzielnych15.
Należy zaznaczyć, iż rozwój tych instytucji miał tendencję wzrostową, działo
się tak, dlatego, iż kształcenie duchowieństwa było wspomagane przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Kształcenie nowych kadr jest bardzo ważnym
elementem w przetrwaniu cerkwi. Jeżeli UCPMP ma dalej zwiększać liczbę
swoich wspólnot religijnych, to niezbędne jest prowadzenie nie tylko kształcenia duchownych, ale również systematycznej katechizacji. UCPMP nie
uznaje samodzielności innych cerkwi prawosławnych istniejących na Ukrainie, w tym również UCG. Ponadto sprzeciwia się prowadzeniu wspólnych
Mszy Świętych i ma niezbyt sprzyjające podejście do prowadzenia dialogu
ekumenicznego.
UCPKP została powołana podczas Wszechukraińskiego Soboru
Prawosławnego, obradującego w dniach 23-26 VI 1992 roku. W tym czasie doszło do połączenia Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej
(w czasach ZSRR działającej głównie na emigracji) z częścią Ukraińskiej
Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego w jedną krajową Cerkiew
Prawosławną – Ukraińską Cerkiew Prawosławną Kijowskiego Patriarchatu16.
Połączenie to jednak nie zostało uznane przez część duchownych, dlatego od
czerwca 1992 roku istnieją dwie odrębne cerkwie–UCPKP oraz UACP.
Inicjatorem powołania niezależnej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi
był w głównej mierze były metropolita UCPMP – Fiłaret (Mychajło Denysenko)17. Potrzebę otrzymania autokefalii motywowano uzyskaniem przez
Ukrainę w 1991 roku niepodległości. W tej sytuacji część ukraińskiego duchowieństwa za niezbędne uznała również religijne uniezależnienie się Ukrainy od Rosji, czyli odłączenie ukraińskiej Cerkwi od wpływów Patriarchatu
14
15
16

17

Ibidem.
Ibidem.
Strona internetowa Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Kijowskiego Patriarchatu, http://www.cerkwa.
info [dalej: SIUCPKP], „Біографія”, inf. z 18 VII 2012.
Ibidem.
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Moskiewskiego. Patriarchą UCPKP od 1995 roku jest Fiłaret18. W 1997 roku
Rosyjska Cerkiew Prawosławna rzuciła na kijowskiego patriarchę anatemę,
czyli klątwę wykluczającą ze wspólnoty wiernych19. Fiłaret jednak uznaje
ten akt za bezprawny, gdyż jego zdaniem anatemę rzucono z powodów wyłącznie politycznych, a nie kanonicznych20. Jednak pomimo postawy Fiłareta,
anatema zdecydowanie utrudniała patriarsze prowadzenie dialogu ekumenicznego z innymi chrześcijańskimi cerkwiami. Należy zaznaczyć, iż w początkowym etapie swojej działalności Fiłaret był postrzegany negatywnie nie
tylko w Rosji, ale również na Ukrainie. Niechęć Ukraińców wobec Fiłareta
wynikała z jego poprzednich poglądów, głoszonych w czasie sprawowania
władzy na stanowisku metropolity kijowskiego, negujących idee ukraińskiej
autokefalii21.
Jednak mimo wielu występujących problemów Fiłaretowi udało się
odbudować w społeczeństwie ukraińskim pozycję zarówno swoją, jak i całej
UCPKP. UCPKP zajmuje na Ukrainie pierwszą pozycję pod względem ilości
wiernych oraz drugą pozycję pod względem ilości placówek duszpasterskich.
Na początku 2009 roku UCPKP posiadała 4128 parafii, zaś w 2012 roku już
4482 placówek22. Takie statystyki świadczą o bardzo dynamicznym rozwoju
Cerkwi. W strukturach UCPKP działały: 34 diecezje, 49 klasztorów, 16 seminariów duchownych oraz 1294 szkół niedzielnych23. Największe skupienie
wspólnot religijnych UCPKP znajdowało się w zachodniej (42,4 proc.) oraz
centralnej (41 proc.) części Ukrainy24. Co interesujące we wschodniej części kraju było zarejestrowanych jedynie 8,1 proc. wspólnot UCPKP. Takie
regionalne zróżnicowanie, podobnie jak w przypadku UCPMP, wynikało
z uwarunkowań historycznych oraz dominacji poglądów narodowościowych
i antyrosyjskich w zachodniej części Ukrainy.
Stosunek UCPKP do hierarchów UCPMP nie był zbyt tolerancyjny,
zarówno ze względów kanonicznych, jak i materialnych. UCPKP uważała
się za spadkobiercę dawnej metropolii kijowskiej i domagała się od państwa
oddania w jej władanie historycznych świątyń (przynależnych do UCPMP):
18
19
20
21

22

23
24

Ibidem.
SIUCPKP, „Канонічне положення”, inf. z 18 VII 2012.
Ibidem.
О. Саган, Православ´я в Україні: особливості розвитку і сучасний стан, [w:] Polsko-ukraińskie
badania religii, red. K. Banka, Kraków 2004, s. 189.
SIISR, „Інформаційний звіт Мінкультури за 2011 рік »Про стан і тенденції розвитку релігійної
ситуації та державно – конфесійних відносин в Україні«”, inf. z 15 VII 2012.
Ibidem.
Релігійна мережа…, s. 12.
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Soboru św. Sofii w Kijowie, Ławry Kijowsko–Pieczarskiej, Cerkwi św. Andrzeja, Ławry Poczajowskiej. Jednak pomimo licznych konfliktów i nieporozumień UCPKP nawołuje UCPMP oraz UACP do połączenia się w jedną
Cerkiew narodową. Jednak owo połączenie miałoby polegać na przyłączeniu
się cerkwi prawosławnych do Patriarchatu Kijowskiego25.
UACP, podobnie jak inne cerkwie prawosławne na Ukrainie, uważa
się za sukcesorkę metropolii kijowskiej26. Historia powstania UACP sięga
początków XX wieku. Wraz z rozpadem imperium rosyjskiego w 1917 roku
ukraińscy duchowni oraz politycy o poglądach narodowych postanowili
uniezależnić się od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego27. W tym celu zwołali w Kijowie Wszechukraińską Radę Cerkiewną, która opracowała zasady autokefalii dla Cerkwi ukraińskiej. Zasady te
jednak nie zostały zaakceptowane przez Patriarchat Moskiewski, dlatego też
oddzielenie ukraińskiej Cerkwi od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej zostało przeprowadzone na szczeblu politycznym. Dyrektoriat (najwyższy organ
władzy na Ukrainie) w dniu 1 I 1919 roku przyjął ustawę, uznającą istnienie
Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej28. Jednak nadanie autokefalii oraz przeprowadzenie święceń biskupich w UACP odbyło się w sposób
niekanoniczny, co w przyszłości stwarzało podstawy do podważania legalności jej działań oraz wielokrotnych kryzysów i upadków. Ponowne odrodzenie
UACP rozpoczęło się na początku lat dziewięćdziesiątych. W dniach 5-6 VI
1990 roku podczas Wszechukraińskiego Soboru Prawosławnego potwierdzono odnowienie UACP i podniesienie Głowy UACP do godności patriarchy29.
Jednocześnie unieważniono akt przyłączenia w 1686 roku Ukraińskiej Cerkwi
Prawosławnej do Patriarchatu Moskiewskiego30.
Od 2000 roku na czele UACP stoi patriarcha Metody (Oleh Kulyk)31.
Na 2010 rok w UACP zarejestrowano: 1197 wspólnot religijnych, 12 diecezji,
9 klasztorów, 7 seminariów duchownych32. Zwierzchnicy UACP są przekonani, iż Cerkiew mogłaby liczyć o wiele więcej wspólnot, gdyby urzędnicy
państwowi, zwłaszcza w Kijowie, nie stwarzali im problemów przy rejestra-

25
26
27
28
29
30
31
32

J. Stockyj, op. cit., s. 125.
SIUAPC, „Історія церкви”, inf. z 19 VII 2012.
J. Stockyj, op. cit., s. 126.
Ibidem.
SIUAPC, „Історія церкви”, inf. z 19 VII 2012.
Ibidem.
SIUAPC, „Біографія Владики Мойсея”, inf. z 20 VII 2012.
Релігійна мережа…, s. 13.
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cji33. Liczebność wspólnot UACP nie zmieniła sytuacji, że przynależność do
tej Cerkwi deklarowała nieznaczna ilość wierzących, jedynie 2,8 proc. prawosławnych. W przypadku UACP była charakterystycznym jej regionalizacja,
gdyż większość tych wspólnot, prawie 70 proc., znajdowało się w zachodniej
części kraju, w obwodach: tarnopolskim, lwowskim i iwano-frankowskim34.
UACP w swoich deklaracjach tolerancyjnie odnosi się do innych wyznań na Ukrainie. Jednak w praktyce nie uznaje odprawiania Mszy Świętych
naprzemiennie we wspólnych świątyniach, a także prowadzi liczne spory majątkowe z Patriarchatem Kijowskim oraz Ukraińską Cerkwią Grekokatolicką.
Jest interesujące, że spory o nieruchomości dotyczą nie tylko obiektów historycznych, ale również nowo wybudowanych. Największe problemy UACP
odnotowała w 2010 roku, gdy Darnyckij Sąd Rejonowy, prawdopodobnie
przy poparciu UCPKP, podjął decyzję o likwidacji w Kijowie Cerkwi Przeobrażenia Pańskiego, jako wybudowanej niezgodnie z prawem budowlanym35.
W tym samym roku miało miejsce odebranie UACP Kaplicy Trójcy Świętej
w Użhorodzie i przekazanie jej na rzecz UPCKP36. Taka sytuacja świadczyła
o ogromnej wrogości pomiędzy cerkwiami, co zdecydowanie może utrudnić
prowadzenie dialogu pojednawczego.
Ważną rolę w sferze religijnej Ukrainy odgrywa Ukraińska Cerkiew
Grekokatolicka (UCG), gdyż zajmuje jedną z dominujących pozycji i posiada trzecie miejsce pod względem liczebności wiernych. UCG jest Kościołem katolickim o obrządku bizantyjskim, uznającym zwierzchnictwo
papieża. Bardzo często jest określana mianem Kościoła unickiego. Nazwa
ta pochodzi od unii brzeskiej z 1596 roku, podczas której doszło do połączenia Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim. Wówczas część prawosławnych przyjęła dogmaty katolickie i uznała papieża za głowę swojego Kościoła, zachowując jednocześnie bizantyjski obrządek liturgiczny.
W czasach wojennych XX wieku UCG udało się przetrwać głównie dzięki diasporze ukraińskiej na emigracji oraz pracy w podziemiu. Stopniowe
wychodzenie z podziemia rozpoczęło się pod koniec lat osiemdziesiątych,
gdy Rada ds. Religii przy Radzie Ministrów USRR, zarejestrowała pierwsze
wspólnoty grekokatolickie. Współcześnie UCG liczy 3765 wspólnot religij-

33
34
35
36

SIUAPC, „Рішення чиновників: храм-знести, людей-на вулицю”, inf. z 20 VII 2012.
Релігійна мережа…, s. 14.
Ibidem.
SIUAPC, „Заява пресс-служби УАПЦ-К щодо заграбницьких дій анафемованого Філарета Денисенка проти церки Патріарха Мойсея”, inf. z 20 VII 2012.
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nych, z których 3659 były to parafie, a 106 – klasztory37. Największe skupiska wspólnot UCG znajdowały się na jej historycznych terenach, głównie
w obwodach: lwowskim, iwano-frankowskim, tarnopolskim i zakarpackim.
UCG odegrała bardzo ważną rolę w kształtowaniu się i rozwoju ukraińskiej tożsamości narodowej. W miejscach i regionach, gdzie Cerkiew nie została zlikwidowana przez władze carskie i nieprzyłączona do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, tam stawała się instytucją sprzyjającą rozwojowi języka
ukraińskiego, świadomości narodowej i tożsamości kulturowej Ukraińców38.
Należy zaznaczyć, iż działalność UCG wywołała również negatywne skutki
dla prawosławia ukraińskiego, gdyż przyczyniła się do powstania podziałów
religijnych, skłaniając część Ukraińców do przyłączenia się pod zwierzchnictwo Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w celu poszukiwania „prawdziwej,
niezniekształconej wiary”39.
Zasadniczym podłożem konfliktów w ukraińskim prawosławiu jest zagadnienie autokefalii. Autokefalia oznacza pełną, kanoniczną samodzielność
Cerkwi narodowej, której prawa na danym terytorium są akceptowane przez
całą prawosławną wspólnotę międzynarodową40. Jeżeli chodzi o uzyskanie
autokefalii, to należy zaznaczyć, iż autokefalia nie jest nadawana, lecz uznawana. Chcąc uzyskać stan uznania autokefalii, dana cerkiew musi spełniać następujące warunki: 1) dysponować pokaźną ilością wiernych, duchowieństwa,
biskupów, klasztorów; 2) uzyskać od wiernych, duchowieństwa i biskupów
wspólną wolę uznania autokefalii, wyrażoną w formie uchwały Wszechukraińskiego Soboru, 3) uzyskać uznanie autokefalii przez Cerkiew Matkę41.
We współczesnym prawosławiu opinie na temat sposobów uznania autokefalii są podzielone. Jedni uważają, iż jedynym sposobem uniezależnienia się
jest uznanie autokefalii przez Cerkiew Matkę, czyli jurysdykcyjną jednostkę
cerkiewną, z której wyłoniła się dana Cerkiew42. Drudzy są przekonani, iż
uznać autokefalię może jedynie Patriarchat Ekumeniczny, który jest odpo-

37

38
39

40

41
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SIISR, „Інформаційний звіт Мінкультури за 2011 рік »Про стан і тенденції розвитку релігійної
ситуації та державно – конфесійних відносин в Україні«”, inf. z 15 VII 2012.
M. Łesiów, Rola kulturotwórcza Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej, Lublin 1999, passim.
О. Саган, О. Недавная, Українська Греко-Католицька Церква: особливості розвитку та сучасний
стан, [w:] Polsko-ukraińskie badania religii…, s. 199–211.
SI portalu „Opoka-czytelnia”, http://www.opoka.org.pl, A. Grajewski, Ukraiński tygiel, inf. z 29 VII
2012.
SIUPCKP, „Канонічне положення”, inf. z 28 VII 2012.
SI miesięcznika „Przegląd Prawosławny”, http://www.przegladprawoslawny.pl, M. Ławreszczuk,
W gąszczu jurysdykcji, inf. z 28 VII 2012.
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wiedzialny za wszystkie prawosławne diaspory na świecie43. Uwzględniając
rozbieżności w kwestii uzyskania autokefalii panujące w całym prawosławiu,
nie dziwi występowanie tego typu problemów również na Ukrainie. UCPMP
za swoją Cerkiew Matkę uważa Rosyjską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego, od której w 1990 roku otrzymała częściową autonomię.
Natomiast UCPKP oraz UACP za swoją Cerkiew Matkę uznają Patriarchat
Konstantynopolitański, dlatego też ze strony tego Patriarchatu oczekują uznania autokefalii44.
Uznanie autokefalii ze strony Patriarchatu Moskiewskiego jest praktycznie niemożliwe z kilku względów. Po pierwsze, większość parafii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej znajduje się na terytorium Ukrainy45. Dlatego też
Patriarchat Moskiewski uznając autokefalię Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej
automatycznie zmniejszyłby się, a co za tym idzie osłabił pozycję Rosyjskiej
Cerkwi Prawosławnej. Po drugie, uznanie autokefalii Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej mogłoby uruchomić efekt „domina” i pociągnąć za sobą szereg
podobnych roszczeń ze strony innych republik postradzieckich. Po trzecie,
odłączając się od struktur i wiernych ukraińskich Patriarchat Moskiewski
straciłby prawo określania się mianem sukcesora metropolii kijowskiej.
Natomiast w przypadku uznania ukraińskiej autokefalii ze strony
Konstantynopola pojawia się kilka komplikacji. Po pierwsze, nadanie przez
Konstantynopol tomosu o autokefalii może nastąpić jedynie pod warunkiem
uzyskania na to przyzwolenia od wszystkich cerkwi lokalnych46. To zaś wymaga ze strony ukraińskiego prawosławia rozpoczęcia trudnego procesu pojednania oraz konsolidacji i powołania w konsekwencji jedynej ukraińskiej
Cerkwi Prawosławnej. Po drugie, Konstantynopol może obawiać się uznania
autokefalii strony ukraińskiej, gdyż o to samo mogłyby zacząć ubiegać się
inne cerkwie prawosławne, co w konsekwencji przyczyniłoby się do utraty przez Konstantynopol części władzy47. Po trzecie, Konstantynopol chce
uniknąć konfliktu z Moskwą, dlatego też dąży do podjęcia decyzji w spra-
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Ibidem.
SIUPCKP, „Про автокефалію та необхідність єднання її прихильників”, inf. z 28 VII 2012.
О. Саган, Православ´я в Україні: особливості розвитку і сучасний стан, [w:] Polsko-ukraińskie…,
s. 188.
SIUPCKP, „Патриарх Филарет: то, о чем договорились Константинополь и Москва ведет к расколу Православия”, inf. z 28 VII 2012.
Ibidem; W. Lipiński, Religia i kościół w dziejach Ukrainy, Przemyśl 1999, s. 109.
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wie ukraińskiej autokefalii tylko po uzyskaniu porozumienia z Patriarchatem
Moskiewskim48.
UCPKP oraz UACP od wielu lat prowadzą dialog w sprawie pojednania i konsolidacji. Jednak nie udało się osiągnąć stosownego porozumienia
ze względów prawnych oraz osobistych. Przeszkodą prawną jest brak kanonicznego uznania obu ukraińskich cerkwi przez Patriarchat Ekumeniczny
i cerkwie lokalne oraz anatema Fiłareta49. Do przeszkód osobistych zalicza się
niechęć pomiędzy hierarchami oraz brak porozumienia w sprawie podziału
kompetencji w sytuacji powstania jednej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej50.
Konsolidacja ukraińskiego prawosławia jest utrudniona również przez
czynnik polityczny. W latach 1991–2010 prezydenci Ukrainy, w mniejszym
lub w większym stopniu popierali powstanie niezależnej ukraińskiej Cerkwi
prawosławnej i w dużej mierze wspierali Patriarchat Kijowski51. Natomiast
urzędujący prezydent Wiktor Janukowycz, pomimo deklaracji o równym
traktowaniu wszystkich konfesji na Ukrainie w swoich działaniach wspiera
Patriarchat Moskiewski52, np. w czasie inauguracji urzędowania na stanowisku Prezydenta Ukrainy błogosławieństwo przyjął jedynie od Patriarchy
Moskiewskiego – Cyryla53. Ponadto głowa państwa nie ukrywa swojej przynależności do UPCMP oraz hojnie sprzyja finansowaniu budowy i renowacji
obiektów należących do Patriarchatu Moskiewskiego54. Taka postawa ze strony najwyższego przedstawiciela Ukrainy może znacznie utrudniać i kierunkować prowadzenie międzycerkiewnego dialogu pojednawczego.
Istotną rolę w procesie uzyskania autokefalii i powstania jedynej ukraińskiej Cerkwi prawosławnej może odegrać postawa społeczeństwa Ukrainy.
Jest interesujące, iż na pytanie o konieczność powołania na Ukrainie jedynej,
autokefalicznej Cerkwi prawosławnej, tylko 20,7 proc. respondentów odpowiedziało pozytywnie, natomiast 22,6 proc. negatywnie (zob. Wykres 3).
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SI portalu „Opoka–czytelnia ”, http://www.opoka.org.pl, A. Grajewski, Ukraiński tygiel, inf. z 29 VII
2012.
SI portalu religijnego „Autokefalia”, http://www.uaoc.net., „Обставини та чинники, що ускладнюють
об´єднання”, inf. z 29 VII 2012.
Ibidem.
SIUCPKP, „Патріарх Філарет : визнання Києвського Патріархату – це питання часу ”, inf. z 28 VII
2012.
SI radio „Swoboda”, http://www.radiosvoboda.org, „Янукович підтримує »єдиний російський простір« (европейська пресса)”, inf. z 29 VII 2012.
Ibidem.
SI dziennika „Korespondent”, http://www.ua.korespondent.net, „НГ Релігії: Віктор Янукович збирає
Церкви”, inf. z 29 VII 2012; SI tygodnika „Focus”, http://www.focus.ua, „Господу помолимось. Команда Януковича не шкодує грошей на церкви, собори і мечети”, inf. z 29 VII 2012.
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Większość społeczeństwa, aż 56,7 proc., jest niezdecydowana w tej kwestii,
z czego 39,6 proc. w ogóle nie zna danej problematyki, natomiast 17,1 proc.
respondentom trudno było stanowczo odpowiedzieć na dane pytanie.
Wykres 3

Stosunek Ukraińców wobec utworzenia zjednoczonej,
autokefalicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (2007 rok)

Źródło: SIUCBEiPR, „Чи вважаєте Ви необхідним створення Єдиної помісної української церкви?”, inf. z 29 VII 2012.

Wyniki tych badań raz jeszcze potwierdzają stan, iż większość wierzących na Ukrainie stanowią prawosławni o nieokreślonej przynależności
wyznaniowej. Występowanie takiego zjawiska oznacza, że spory religijne na
Ukrainie dotyczą tylko duchowieństwa, dlatego też Ukrainie w najbliższym
czasie nie grożą konflikty religijne. Natomiast niewiedza i obojętność Ukraińców w kwestiach religijnych może utrudniać budowanie narodowej Cerkwi.

3. Białoruś
Po rozpadzie ZSRR znaczenie religii oraz dynamika życia religijnego
na Białorusi wzrosła. Dla opisania procesu rozwoju sytuacji religijno-wyznaniowej na ziemiach białoruskich należy przypomnieć uwarunkowania w czasach ZSRR. W latach siedemdziesiątych XX wieku największa liczba wspólnot religijnych w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej należała
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do Cerkwi prawosławnej – 380 parafii. Geograficznie największa część z nich
była skoncentrowana na terenach obwodów brzeskiego, grodzieńskiego oraz
zachodniej części mińskiego i witebskiego, czyli na ziemiach które przed
1939 rokiem należały do Rzeczypospolitej Polskiej. We wschodniej części
BSRR w 1970 roku znajdowało się około 20 proc. wszystkich parafii55.
Liczba zarejestrowanych parafii Kościoła rzymskokatolickiego
w 1970 roku wynosiła 100, z których zdecydowana większość była skoncentrowana na Grodzieńszczyźnie (około 60 proc.). Relatywnie mniejsza ilość
parafii znajdowała się w obwodach brzeskim (14), mińskim (17) i witebskim
(10). Wszystkie parafie katolickie, według danych z roku 1970, znajdowały
na ziemiach zachodniej Białorusi56.
Protestanci (baptyści, zielonoświątkowcy i adwentyści) w 1970 roku
byli zrzeszeni w 268 wspólnotach religijnych, geograficznie położonych na
terenie całego kraju. Zdecydowana większość wspólnot protestanckich (70
proc.) znajdowała się w obwodach brzeskim, zachodniej części grodzieńskiego i mińskim. Wśród społeczności religijnych innych wyznań (około
26 wspólnot) dominowały wspólnoty (około 24 proc.), które znajdowały się
w Witebsku, Homlu i obwodzie mińskim. Jedna wspólnota wyznawców judaizmu była zarejestrowana w Mińsku oraz jedna muzułmańska w Iwie57.
Sytuacja religijno-wyznaniowa na Białorusi, tak jak w innych republikach ZSRR, właściwie zaczęła zmieniać się już w II połowie lat osiemdziesiątych po dojściu do władzy w ZSRR Michaiła Gorbaczowa. Po ogłoszeniu przez lidera państwa polityki pierestrojki (пepecтpoйкa) i głasności
(глacнocть) oraz prowadzenia „otwartej” polityki zagranicznej, pozycja
ideologii komunistycznej zaczęła słabnąć. Zmiana sytuacji politycznej przyczyniła się do ewolucji postaw społecznych w zakresie wolności sumienia
i wyznania, co miało wpływ na wzrost religijności obywateli. Tylko w roku
1988 na terenie BSRR zostało zarejestrowanych 29 nowych wspólnot prawosławnych, 7 katolickich oraz 3 protestanckie58.
Do roku 1994 roku liczba wspólnot prawosławnych wzrosła do 860.
Cerkiew prawosławna dominowała nad innymi wyznaniami pod względem liczebności parafii. Lokalizacja nowych społeczności prawosławnych na mapie

55

56
57
58

М. Т. Авсиевич, Л. Е. Земляков, П. Н. Савостенок, Религия в условиях социальных перемен в Беларуси, Минск 1999, s. 16.
Ibidem.
Ibidem.
Республика Беларусь. Энциклопедия, peg. Г. П. Пашков, t. 1, Минск 2005, s. 465.
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kraju znów w większości (70 proc.) dokonała się w wymienionych regionach
Białorusi zachodniej. Bardzo podobnie wyglądała sytuacja parafii rzymskokatolickich, których największy przyrost zanotowano w obwodach zachodnich,
a ogólna liczba do roku 1994 wyniosła 330. Prawie 80 proc. parafii powstało
w obwodach grodzieńskim, brzeskim oraz w zachodniej części witebskiego
i mohylewskiego. Warto zauważyć, że do roku 1994 roku po raz pierwszy
parafie katolickie zostały zarejestrowane we wschodnich regionach Białorusi
i we wszystkich dużych miastach. Znaczący wzrost liczby wspólnot protestanckich (około 440) został zanotowany we wszystkich regionach Białorusi,
ale pozycję dominującą w tym względzie miały obwody brzeski i miński59.
Sytuacja polityczna sprzyjała również odrodzeniu wyznań religijnych
niegdyś funkcjonujących na ziemiach białoruskich. Do roku 1994 zostały zarejestrowane wspólnoty Cerkwi unickiej. Liczba wspólnot innych wyznań do
roku 1994 wzrosła do 100. Znaczący przyrost odnotowały wspólnoty muzułmańskie – 14, wyznawców judaizmu – 11, staroobrzędowców – 8. Oficjalnie
zostały zarejestrowane wspólnoty wcześniej zakazane albo nieznane na ziemiach Białorusi – Świadkowie Jehowy, Mormoni, wyznawcy Hare Kryszna, Baha’i. Do cech wspólnych wyróżniających nowe ruchy religijne należy
zaliczyć niewielką ilość wyznawców, brak tradycji na ziemiach białoruskich,
a także funkcjonowanie głównie w obrębie dużych miast – Mińsk, Witebsk,
Homel, Mohylew60.
Proces dynamicznego wzrostu wspólnot religijnych na Białorusi postępował przez całą ostatnią dekadę XX wieku. W okresie 1991–2001 roku
średnio rocznie rejestrowano od 140 do 160 wspólnot religijnych: najwięcej
odnotowano w roku 1992 – 251, najmniej w roku 1997 – tylko 100. Patrząc
przez pryzmat układu geograficznego, najwięcej wspólnot powstało w dużych
miastach i w obwodzie mińskim. Stosunkowo mniej nowo powstałych parafii zostało zarejestrowanych na zachodzie Białorusi, co uwarunkowane było
historycznie, bowiem ziemie te do roku 1939 znajdowały się w Rzeczypospolitej Polskiej, a po II wojnie światowej nadal istniało na tym terenie w formie
szczątkowej życie religijne61.
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B. Ф. Хулап, Традиционные религиозные объединения на территории Республики Беларусь, [w:]
Посткоммунистическая Беларусь в процессе религиозных трансформаций, ред. А. B. Данилов,
Минск 2002, s. 20–21.
Ibidem, s. 21–22.
А. B. Данилов, B. А. Мартинович, Особенности конфессиональной структуры Республики Беларусь, [w:] Посткоммунистическая Беларусь…, s. 7.
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Struktura zarejestrowanych wspólnot religijnych na dzień 1 I 2004
roku wyglądał następująco62: prawosławni – 1290, katolicy – 432, protestanci
– 855 (w tym zielonoświątkowcy – 494), staroobrzędowcy – 34, unici – 13,
wyznawcy judaizmu – 43, muzułmanie – 27, Świadkowie Jehowy – 26, Baha’i – 6, Mormoni – 3, Hare Krishna – 6. Z danych jednoznacznie wynika,
że najwięcej wspólnot religijnych na rok 2004 miał Kościół prawosławny
(44,5 proc.), protestanci (36,4 proc.) oraz katolicy (16,4 proc.). Najbardziej
dynamicznie rozwijającą się wspólnotą religijną byli zaś protestanci, przede
wszystkim zielonoświątkowcy.
W I dekadzie XXI wieku liczba wspólnot religijnych różnych wyznań
na Białorusi właściwie pozostała niezmienna, zachowując tradycyjny podział
życia religijnego kraju głównie pomiędzy Cerkwią prawosławną, Kościołem
rzymskokatolickim oraz kościołami protestanckimi. Według raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś z 11 XI 2011 roku układ wyznaniowy w państwie przedstawiał się następująco: prawosławni – 82 proc.,
katolicy – 12 proc., protestanci – 2 proc., przedstawiciele innych wyznań
– 6 proc.63 Po dwudziestu latach od upadku ZSRR wiodące miejsce w życiu
religijnym kraju nadal zajmowała Cerkiew prawosławna, która łączyła 1545
parafii i 11 eparchii, 5 seminariów duchowych, 32 klasztory. Na Białorusi
działały 1334 świątynie prawosławne, a 150 było w budowie. W parafiach
pracowało 1577 duchownych64.
Białoruski Kościół Prawosławny, zrzeszający zdecydowaną większość
obywateli tego państwa jest największą wspólnotą religijną na Białorusi. Do
roku 1989 na terenie BSRR funkcjonowała tylko jedna eparchia. Sytuacja
zmieniła się w październiku 1989 roku, kiedy Białoruska Cerkiew Prawosławna w myśl decyzji Soboru Biskupów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego uzyskała status Egzarchatu Białoruskiego Patriarchatu Moskiewskiego,
a także możliwość utworzenia własnego Synodu65. Zmiany te w sposób znaczący zrewidowały sytuację Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej, czyniąc ją
kanonicznie niezależną. Obszar Egzarchatu zajmował eparchie mohylewską,
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Т. П. Короткая, Религиоведение: религии в Беларуси, Минск, 2004, s. 81–82.
SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś, http://www.mfa.gov.by, „Религия и конфессии в Республике Беларусь”, inf. z 11 VI 2012.
Ibidem.
Strona internetowa Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej [dalej SIBCP], http://www.church.by, В. Теплова,
Православная Церковь Беларуси на рубеже тысячелетий: история и современность, inf. z 25 V
2012 .
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pińską i połocką66. Zwierzchnik Egzarchatu nosił początkowo tytuł metropolity mińskiego i grodzieńskiego, patriarszego egzarchy Białorusi, a pierwszym
egzarchą został mianowany Filaret (Wachromiejew). Od 1992 roku tytuł metropolity brzmi „metropolita miński i słucki, patriarszy egzarcha całej Białorusi”. Na dzień 1 I 2012 roku białoruski Egzarchat zrzeszał: 11 eparchii, 1555
parafii, 34 klasztory, 1485 kapłanów, 166 diakonów oraz 46 prawosławnych
środków komunikacji społecznej67.
Przedstawiciele Cerkwi prawosławnej dość szybko wyczuli pod koniec lat osiemdziesiątych koniunkturę sprzyjającą poszerzeniu strefy swoich
wpływów w społeczeństwie. Proces ten znalazł odzwierciedlenie w środkach
masowej informacji i w polityce. Przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego stali się częstymi gośćmi programów telewizyjnych, a także regularnie
aktywizowali się na łamach prasy, byli zapraszani na kierownicze stanowiska
w organizacjach o charakterze społecznym, a od roku 1989 zaczęli aktywnie
działać w sferze polityki68.
Dopiero jednak od 1990 roku możemy mówić o procesie intensywnego wkraczania Kościoła prawosławnego we wszystkie sfery życia społeczeństwa, jeszcze radzieckiego, o początkach posługi kapłańskiej w różnego rodzaju instytucjach oświatowych, szpitalach, placówkach więziennych
i w wojsku, a także o szerokiej dystrybucji literatury religijnej. Wcześniej
dostęp do wszystkich tych obszarów życia społecznego był dla Cerkwi absolutnie zamknięty, z powodu istniejących zakazów i trudności wynikających z nieprzygotowana środowisk zawodowych do możliwości przybycia
duchownych do zakładów pracy69.
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Egzarchat jest to typ jednostki kościelnego podziału administracyjnego występujący w wielu kościołach prawosławnych oraz katolickich kościołach wschodnich. „Terytorium Kościoła, którym rządzi
Patriarcha, rozciąga się na te regiony, w których jest zachowywany ryt właściwy dla tego Kościoła,
a Patriarcha ma zgodnie z prawem nabyte uprawnienie do erygowania prowincji, eparchii oraz egzarchatów”. Zob. SI Archidiecezji Lubelskiej, http://www.kuria.lublin.pl, „Kodeks kanonów Kościołów
wschodnich”, kan. 146, par. 1, inf. z 7 VIII 2012.
SI Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, http://www.patriarchia.ru, „Экзархаты. Белорусский экзархат
Московского Патриархата”, inf. z 5 VI 2012.
W 1986 roku, po raz pierwszy od czterdziestu lat hierarcha kościelny metropolita Pitirim (Nieczajew) został członkiem organizacji społecznej wspieranej przez państwo – Zarządu Fundacji Kultury
Związku Radzieckiego, założonej przez żonę lidera ZSRR Raisę Gorbaczową, co więcej, towarzyszył
jej mężowi w niektórych podróżach międzynarodowych. W roku 1989 trzech wysoko usytuowanych
duchownych Kościoła prawosławnego zostało oficjalnie powołanych na Deputowanych Ludowych
ZSRR: patriarcha Pimen (Izvekov), metropolita Aleksy (Ridiger) i Pitirim (Nieczajew). Н. Митрохин,
Русская православная церковь в 1990 году, „НЛО. Независимый филологический журнал”, 2007,
№ 83, s. 78.
Ibidem, s. 80.
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W zaistniałej sytuacji bardzo odczuwalny był w Cerkwi prawosławnej brak wykształconych i solidnie przygotowanych duchownych. Kolejnym
krokiem i zadaniem Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej było więc utworzenie
placówek dydaktycznych kształcących przyszłych duchownych. W roku 1989
zostało otwarte Mińskie Seminarium Duchowne, działające na bazie Monastyru w Żyrowiczach. Od 1995 roku rozpoczęła swoją działalność Akademia
Teologiczna w Mińsku. Przy eparchiach w Mińsku, Witebsku i Słonimie zaczęły działać seminaria diecezjalne. W krótkim czasie zostały również zorganizowane kursy przygotowawcze dla katechetów przy eparchiach w Mińsku,
Homlu, Grodnie oraz Mohylewie. W Mińsku zaczęły funkcjonować Szkoła
Dzwonników i Szkoła Pisania Ikon. W 1993 roku, przy Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Mińsku powstał pierwszy na terenie Wspólnoty
Niepodległych Państw Wydział Teologiczny, który przekształcony został
w Instytut Teologii przy Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Przy świątyniach Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej funkcjonuje ponad 400 szkółek
niedzielnych70.
Ważne miejsce w życiu religijnym prawosławnej współczesnej Białorusi zajmują zgromadzenia braci i sióstr zakonnych. Już w roku 1989 zostały
reaktywowane słynne klasztory w Połocku, Grodnie, Mohylewie i Pińsku71.
Na dzień 1 I 2012 roku na Białorusi działających było 54 klasztorów, 15 zgromadzeń braci i 10 – sióstr72. Zgromadzenia braci i sióstr zakonnych prowadziły na szeroką skalę zakrojoną pracę społeczną, charytatywną i edukacyjną73.
Ważnym krokiem dla BCP było podpisanie w dniu 12 VI 2003 roku
umowy z władzami Republiki Białoruś. Zakładano przejście do polityki
współdziałania państwa i kościoła na wielu płaszczyznach74. Artykuł 3 umowy brzmiał: „Państwo i Kościół uznają za priorytetowe kierunki współpracy: moralność w sferze publicznej, wychowanie i edukację, kulturę i sztukę, ochrona wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, ochrona
70
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SIBCP, В. Теплова, Православная Церковь Беларуси на рубеже тысячелетий: история
и современность, inf. z 25 II 2012.
Zob. SI Klasztoru w Połocku, http://spas-monastery.by, „Спасо-Евфросиниевский монастырь от
древности до наших дней”, inf. z 2 IX 2012; SI Działu ds. pielgrzymek przy Synodzie Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi, http://piligrim.by, „Гродно. Свято-Рождество-Богородицкий женский
монастырь”, „Пинск. Свято-Варваринский монастырь”, inf. z 2 IX 2012.
Główne klasztory na ziemiach białoruskich zob. SI Działu ds. pielgrzymek przy Synodzie Białoruskiej
Prawosławnej Cerkwi, http://piligrim.by, „Святыни”, inf. z 2 IX 2012.
SI Białoruś Chrześcijańska, http://cb.iatp.by, „Православные общественные организации. Братства
и сестричества”, inf. z 2 IX 2012.
Cały tekst umowy w: SI BCP, „Документы: Соглашения: Соглашение о сотрудничестве между
Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью”, inf. z 5 VII 2012.
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zdrowia, opieka społeczna, dobroczynność, wsparcie rodziny, macierzyństwa
i dzieciństwa, roztoczenie opieki nad osobami znajdującymi się w zakładach
karnych, wsparcie edukacji i opieki psychologicznej i socjalnej wobec wojskowych, ochrona środowiska”. W art. 4 umowy podkreślone zostało, że nie
ma ona na celu ograniczanie praw obywateli w zakresie wolności sumienia
i wyznań75.
Ożywienie religijne dotknęło także Kościół rzymskokatolicki. Przejawy tego procesu były widoczne w wielu aspektach życia wspólnoty rzymskokatolickiej na Białorusi: mianowanie hierarchii kościelnej, wznowienie
działalności zakonów, aktywność misyjna, popularyzacja wydawnictw religijnych, ponowne otwarcie starych i budowane nowych kościołów. Po spotkaniu Michaiła Gorbaczowa z papieżem Janem Pawłem II, stosunki pomiędzy
kierownictwem państwa radzieckiego a Kościołem katolickim unormowały
się i korzystnie wpłynęły na pozycję katolików na Białorusi76. Wymiernym
skutkiem owych zmian było uregulowanie sytuacji prawnej w zakresie wolności religii i sumienia w ZSRR, czyli uchwalenie przez Radę Najwyższą ZSRR
Ustawy O wolności sumienia i religijnych organizacjach z dnia 1 X 1990
roku77. Przyjęcie tej ustawy było wydarzeniem bezprecedensowym w historii
stosunków państwo–kościół w ZSRR. Po raz pierwszy w ustawodawstwie
kraju normatywnie ogłoszone zostały zasady wolności sumienia i zasady działalności organizacji religijnych.
W odniesieniu do Kościoła rzymskokatolickiego wydarzeniem najważniejszym (w wymiarze instytucjonalnym) było odbudowania hierarchii
kościelnej na Białorusi. W lipcu 1989 roku Ojciec Święty mianował ks. Tadeusza Kondrusiewicza administratorem apostolskim katolików na Białorusi,
którego najważniejszym zadaniem było zapewnienie duszpasterzy dla odradzających się parafii i misji. Kondrusiewicz podjął oficjalne rozmowy z władzami państwowymi o pozwolenie na przyjazd księży z zagranicy. Władze
wyraziły zgodę na przyjazd z Polski około 50 księży78.
Ibidem.
Michaił Gorbaczow był pierwszym radzieckim przywódcą, który odwiedził Watykan z oficjalną wizytą.
Sekretarz generalny KC KPZR spotkał się z papieżem Janem Pawłem II w grudniu 1989 roku.
77
SI partnerskiej organizacji niekomercyjnej Rada Rodziców, http://www.r-komitet.ru, „Законодательство
о свободе совести: Закон о свободе совести и религиозных организациях”, inf. z 4 VII 2012; zob.
J. Matwiejuk, Położenie prawne związków wyznaniowych w III RP i Republice Białoruś, aspekt prawno-porównwcze, [w:] Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim: Źródła i stan badań,
red. M. Kitliński, K. Zychowicz, W. Śleszyński, Białystok 2005, s. 452–472.
78
SI Diecezji Włocławskiej (Publikacje Teologicznego Towarzystwa Naukowego), http://web.diecezja.
wloclawek.pl/TTN, J. Salamon, Kościół na Białorusi na progu III tysiąclecia, „Studia Włocławskie”,
75
76
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W kwietniu 1991 roku dekretem Stolicy Apostolskiej erygowano
nowe diecezje na Białorusi oraz mianowano biskupów-ordynariuszy. Biskup
Kondrusiewicz został arcybiskupem europejskiej części Rosji, a na Białorusi powstały: archidiecezja mińsko-mohylewska oraz diecezje grodzieńska
i pińska79. Proboszcz z Pińska ks. Kazimierz Świątek został arcybiskupem
mińsko-mohylewskim i administratorem apostolskim diecezji pińskiej,
a w listopadzie 1994 roku otrzymał kapelusz kardynalski80. Biskupem diecezji
grodzieńskiej został proboszcz Kościoła p.w. Świętego Ducha w Wilnie ks.
Aleksander Kaszkiewicz81. W roku 1992 nawiązano stosunki dyplomatyczne
między Mińskiem i Stolicą Apostolską. W grudniu 1999 roku została ustanowiona Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi (CECB), której pierwszym przewodniczącym był wspomniany kardynał Świątek, a od roku 2006
funkcje tę zaczął pełnić bp. Aleksander Kaszkiewicz82.
Pilną i ważną sprawą było także otworzenie seminarium duchownego,
które rozpoczęło swoją działalność 1 X 1990 roku w Grodnie. Początkowo
studiowali w nim klerycy z terytorium całego ZSRR. W pierwszym roku działalności seminarium miało 78 słuchaczy83. We wrześniu 2001 roku otwarto
w Pińsku Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Tomasza z Akwinu. Na czteroletnich studiach w seminarium kształcą się klerycy
z archidiecezji mińsko-mohylewskiej, diecezji pińskiej i witebskiej84. Trzecią
placówką edukacyjną Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi jest otwarty w październiku 2009 roku w Baranowiczach College Katechetyczny im.
Zygmunta Łozińskiego85.
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1999, t. 2, inf. z 1 VIII 2012.
Zob. Strona internetowa Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Białorusi http://catholic.by, [dalej: SI KRK
na Białorusi], „Instytucje. Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi. Tadeusz Kondrusiewicz.
22.03.2008 r.”, inf. z 6 VIII 2012; Strona internetowa Centrum JPII, http://www.centrumjp2.pl, „Mediateka. Wywiady. Kondrusiewicz Tadeusz ks. Abp.”, inf. z 6 VIII 2012.
Zob. SI „Nasz Dziennik”, http://www.naszdziennik.pl, R. Dzwonkowski, Dźwignął z ruin kościół na
Białorusi, 21.10.2009 r.”, inf. z 7 VIII 2012; SI kresy.pl, http://www.kresy.pl, „Publicystyka. Ludzie.
Kardynał Kazimierz Świątek, 21.10.2009 r.”, inf. z 7 VIII 2012.
Zob. SI kresy.pl, http://www.kresy.pl, „Publicystyka. Bp Aleksander Kaszkiewicz, 10.05.2010 r.”, inf.
z 7 VIII 2012.
SI Diecezji Włocławskiej (Publikacje Teologicznego Towarzystwa Naukowego), http://web.diecezja.
wloclawek.pl/TTN, J. Salamon, Kościół na Białorusi na progu III tysiąclecia, „Studia Włocławskie”,
1999, t. 2, inf. z 1 VIII 2012.
Ibidem.
SI Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, http://www.bu.kul.pl, „O bibliotece: Wydarzenia: Colloquia biblioteczne: Historia Seminarium Duchownego w Pińsku, 25.10.2004 r.”,
inf. z 1 VIII 2012.
Metropolita abp. Tadeusz Kondrusiewicz wręczył 23 VI 2012 roku dyplomy ukończenia uczelni 40
absolwentom. SI KRK na Białorusi, „Pierwsi absolwenci College Katechetycznego w Baranowiczach
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Dane na rok 2011 wskazują, że Kościół rzymskokatolicki na Białorusi
jednoczy cztery diecezje, w skład których wchodzi 475 parafii. W Republice
działają trzy katolickie instytucje edukacyjne oraz dziewięć misji Kościoła
rzymskokatolickiego. Na terenie RB działały wtedy 464 kościoły, a 26 było
w budowie; w parafiach pracowało zaś 418 księży86.
Protestanci na Białorusi są zjednoczeni w 1005 parafiach, 21 stowarzyszeniach i 22 misjach oraz mają 5 placówek edukacyjnych. Protestanckie
życie religijne dzieliło się na 14 kierunków; do głównych należą: zielonoświątkowcy – 505 gmin, baptyści – 275 gmin oraz Adwentyści Dnia Siódmego – 72 wspólnoty. Historycznie tradycyjnym wyznaniem na terytorium
Białorusi jest luteranizm, reprezentowany przez 27 wspólnot87.
Wśród mniej znaczących wyznań na Białorusi wyróżnić należy staroobrzędowców, którzy jednoczą się w 32 wspólnotach oraz mają do dyspozycji 27 świątynie. Wyznawcy judaizmu są zrzeszeni w 52 ekumenach
oraz podzieleni na trzy kierunki: ortodoksi, chasydzi i postępowcy. Islam
jest reprezentowany przez 25 wspólnoty, 24 z nich są sunnickie i tylko jedna
– szyicka. Ponadto w Republice są zarejestrowane parafie: Kościoła greckokatolickiego, Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego oraz wspólnoty Kryszna
i Baha’i. Łącznie na dzień 1 I 2011 roku, według danych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Republiki Białoruś, było zarejestrowanych 3321 wspólnot
religijnych88.
Poziom religijności na Białorusi zmieniał się wraz z ewolucją sytuacji
religijnej w kraju. Charakteryzował go gwałtowny wzrost w okresie po rozpadzie ZSRR, ustabilizowanie się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku oraz
instytucjonalizacja w I dziesięcioleciu XXI wieku89. Warto przypomnieć, że
w czasach radzieckich około 70 proc. mieszkańców Białorusi określała siebie
jako osoby niewierzące. W roku 1998 liczba ta spadła do 25,4 proc., a w roku
2000 do 20 proc., czyli ponad trzykrotnie. Jednocześnie znacząco zwiększyła
się liczba osób wierzących. Wzrost ilości wiernych był szczególnie widoczny
wśród kobiet, w roku 2000 stanowiły one prawie 60 proc. osób wierzących.

86

87
88
89

otrzymali dyplomy, 25.06.2012 r.”, inf. z 1 VIII 2012.
SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś, http://www.mfa.gov.by, „Религия
и конфессии в Республике Беларусь”, inf. z 11 VI 2012.
Ibidem.
Ibidem.
Różnica w cyfrach jest niewielka: w roku 1997 – od 37,5 do 49 proc. ludności Białorusi określało się
jako osoby wierzące, w roku 1998 – 47,5 proc., w roku 2001 – 44,3 proc. Д. К Безнюк, Религиозная
ситуация в Беларуси (опыт комплексного описания), „Социология”, 2003, № 2, s. 73.
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Dla porównania, wśród mężczyzn czynnik ten wynosił 35,3 proc. Liczba osób
niewierzących w latach 1994–2012 wachała się od 14 do 20 proc.90
Gwałtowne odrodzenie się życia religijnego po rozpadzie ZSRR na
Białorusi (jak i na całym obszarze postradzieckim), czyli „bum religijny” był
naturalnym postępowaniem zwrotnym po bankructwie ideologii komunistycznej. Wśród głównych uwarunkowań tego procesu należy wymienić dwa. Po
pierwsze – załamanie się ideologii komunistycznej, której jednym z założeń
były antyreligijność i ateizm, wytworzyło niszę w świadomości społecznej; jej
wypełnieniem było zwrócenie się w stronę różnego rodzaju wyznań i religii,
przede wszystkim tradycyjnych (prawosławie, katolicyzm, protestantyzm),
ale także nietradycyjnych (wspólnoty Kryszna i Baha’i). Po drugie – unormowanie sytuacji prawnej w zakresie wolności sumienia i wyznania; sfera
religijności została uznana przez państwo za płaszczyznę prywatną, dlatego
wszystkie działania publiczne w tym sektorze zostały zminimalizowane91.
Na przełomie XX i XXI wieku doszło na Białorusi do stabilizacji
liczby osób określających się wierzącymi lub niewierzącymi. Proces identyfikacji religijnej, zapoczątkowany przemianami systemowymi pod koniec lat
osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych został zakończony.
W nowych warunkach państwowo-prawnych powstała dość stabilna struktura
preferencji religijnych oraz określenia wyboru formy własnego ustosunkowania się do religii.
Poziom religijności mieszkańców Białorusi został ukształtowany
na dwóch płaszczyznach. Pierwsza – „sowiecka” forma sekularyzacji, czyli
funkcjonowanie w czasach ZSRR modelu polityki przymusowego ateizmu,
bowiem zakładano radykalną zmianę świadomości społeczeństwa oraz wyrobienie absolutnie negatywnego stosunku do wszystkich form religijności.
Druga – „klasyczna” forma laicyzacji w odniesieniu do współczesnych społeczeństw na całym świecie, czyli naturalnego procesu transformacji religijności

90
91

Ibidem.
Л. Г. Новикова, „Религиозный бум” в Беларуси: миф или реальность, „Социология”, 1999, № 2,
s. 33. Religijność postkomunistyczna przejawiać się mogła jako: 1) objaw nieufności wobec poprzedniej dominującej ideologii; 2) próba odreagowania i powrotu do czasów historycznych, czyli angażowania się w życie religijne tradycyjnych wspólnot; 3) postawa nieokreślonej tożsamości religijnej
oraz niezdolności do autentycznego zaangażowania się w proces jej konstruowania, czyli tworzenie
„udomowionej religijności”. A. Maksimowska, Dyskurs o „wierze prawdziwej” i dyskurs o tradycji:
Konstruowanie tożsamości przez staroobrzędowców z Homla i Wietki (Białoruś), [w:] W cieniu drzewa
wiar: Studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae, red. M. Zowczak, Warszawa
2009, s. 167–168.
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w kierunku obniżenia znaczenia i roli religii pod wpływem wielu czynników
(politycznych, ekonomicznych, kulturalnych).
Nałożenie się tych dwóch modeli sekularyzacji spowodowało
ukształtowanie na Białorusi nowego typu religijności, którą reprezentują
osoby deklarujące się jako wierzące, bardzo wysoko oceniające rolę religii
w procesie kultywowania wartości tradycyjnych oraz rozwoju kulturalnym
kraju, ale niepraktykujące. Taka postawa była najbardziej charakterystyczna
dla prawosławnych, wśród których liczba osób regularnie uczestniczących
w nabożeństwach wynosiła 19,5 proc., a osób niepraktykujących w ogóle
– 14,8 proc. Wśród wyznawców katolicyzmu wskaźnik ów był następujący: regularnie chodziło do kościoła – 44,7 proc., nie uczestniczyło aktywnie
w życiu religijnym – 1,3 proc. Do najbardziej aktywnych religijnie należeli
członkowie wspólnot protestanckich, wśród których wskaźnik osób praktykujących wynosił 93,6 proc. Do osób głęboko wierzących zaliczyło siebie 4,2
proc. prawosławnych, 10,2 proc. katolików i 75 proc. protestantów92. Należy
podkreślić, że tylko 12 proc. wszystkich osób uczestniczących w badaniu
uważała, że deklaracja religijności i przynależności do danej wspólnoty religijnej powinna przejawiać się regularnym uczestnictwie w nabożeństwach
oraz przystępowaniem do wszystkich wymaganych sakramentów. Wśród
wierzących w grupie wiekowej do 30 lat dominował jednak odmienny punkt
widzenia: 79 proc. ankietowanych uważało, że identyfikacja wyznaniowa nie
idzie w parze z praktykowaniem religii93.
Wymienione liczby legitymizują cztery istotne refleksje:
a) wyznawcy prawosławia jako religii tradycyjnej, identyfikację religijną
w dużym stopniu traktują przedmiotowo w postaci przywiązania do kręgu kulturowego, czyli cywilizacji bizantyjskiej oraz akceptując swoją
przynależność religijną w dużej mierze rozpatrują ją przez pryzmat historii, tradycji, kultury i mentalności;
b) wyznawcy katolicyzmu aktywnie uczestniczą w życiu religijnym
wspólnoty, chociaż obrzędowość zaczyna także coraz bardziej tracić
na znaczeniu;
92

93

Białoruski socjolog Аleksander Gurko dysproporcji w liczbach w odniesieniu do poszczególnych religii tłumaczył tym, iż wyznawcy prawosławia swoją religię traktują jako ideologię (co powoduje, iż
rytuał ma dla nich charakter wtórny), a wyznawcy katolicyzmu czy protestanci traktują religię jako
swoisty sposób samorealizacji. А. В. Гурко, Конфессиональная ситуация в Республике Беларусь:
этнический и исторический аспекты, Минск 2001, s. 73.
Д. К Безнюк, Религиозная ситуация в Беларуси (опыт комплексного описания), „Социология”,
2003, № 2, s. 74.
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c) protestanci sumiennie traktują naukę kościelną i są najbardziej aktywnymi uczestnikami życia religijnego własnej wspólnoty;
d) proces sekularyzacji w największym stopniu dotyczy osób młodych,
w grupie wiekowej do 30 roku życia.
Omawiając sytuację religijno-wyznaniową na ziemiach białoruskich
należy wspomnieć o kilku istotnych kwestiach wyróżniających ten obszar. Do
najważniejszych czynników, charakteryzujących poziom religijności, a także
mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój życia religijnego na Białorusi,
należy zaliczyć pięć typów uwarunkowań.
1. Uwarunkowania terytorialne – Granice terytorialne w zakresie
religijności można wyznaczyć odwołując się do 1939 roku, oraz kierując
się kryterium przynależności państwowej ziem do Rzeczpospolitej Polskiej
(tzw. Białoruś Zachodnia) oraz do ZSRR (tzw. Białoruś Wschodnia)94. Poziom religijności ludność zachodniej części kraju znacząco różni się od części
wschodniej: 75 proc. badanych na Zachodzie uważa się za osoby wierzące95.
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w przesłankach historycznych,
czyli odmiennej sytuacji ustrojowej w różnych częściach ziem białoruskich,
która powodowała inną politykę państwa wobec kościołów i religii, a to przekładało się na stosunek obywateli owych państw do religii.
Na ziemiach należących do Rzeczypospolitej, pomimo dążeń państwa
do ograniczenia wpływów Cerkwi prawosławnej i zwiększenia znaczenia Kościoła katolickiego, polityka nie miała na celu wyeliminowania religijności
z życia codziennego i publicznego obywateli. Bardzo często wyniki wspomnianych działań miały skutki odmienne od zamierzonych, czyli powodowa94

95

W historiografii polskiej termin Białoruś Zachodnia występuje jako pojęcie Kresy Wschodnie RP. Zob.
Kresy północno-wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej. (Stan badań): Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Filii UW w Białymstoku w październiku 1992, red. J. J. Milewski, Białystok
1993; Polska. Kresy. Polacy: Studia historyczne, red. S. Ciesielski, Wrocław 1994; J. Kołbuszewski,
Kresy, Wrocław 1995, Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich
II Rzeczypospolitej (Białoruś Zachodnia i Litwa Wschodnia w latach 1939–1941), red. M. Giżewska,
T. Strzembosz, Warszawa 1995; Kresy – pojęcie i rzeczywistość: Zbiór Studiów, red. K. Handke, Warszawa 1997; P. Eberhardt, Polska ludność kresowa: Rodowód. Liczebność. Rozmieszczenie, Warszawa
1998; Europa nie-prowincjonalna: Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie granice III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772–1999, red.
K. Jasiewicz, Warszawa 1999; Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
1931–1948, red. S. Ciesielski, Toruń 2003; W. Śleszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007; E. Kirwiel,
Kresy północno-wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939: oblicze polityczne, Lublin
2011.
Badacze białoruscy wskazują, że w rejonach graniczących z Polską w życiu codziennym mieszkańców religia odgrywa rolę cztery razy większą niż na wschodzie Białorusi. Zob. М. Т. Авсиевич, Л. Е. Земляков,
П. Н. Савостенок, Религия в условиях социальных перемен в Беларуси, Минск 1999, s. 16.
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ły coraz większą niechęć Białorusinów do Kościoła katolickiego i gremialny
zwrot w stronę Cerkwi prawosławnej. Postępowanie władz państwowych
mogło więc mieć wpływ na zmianę orientacji religijnej, ale nie przyczyniało
się do obniżenia poziomu religijności mieszkańców tych ziem.
Na ziemiach należących przed 1939 roku do państwa radzieckiego sytuacja wyglądała inaczej. Polityka walki z kościołami, ateizacji społeczeństwa
oraz zastępowania religii przez ideologię odnosiła się do mieszkańców tych
ziem zaraz po ich przyłączeniu do państwa bolszewickiego. Indoktrynacja
komunistyczna w sferze religijnej trwała na ziemiach radzieckiej Białorusi co
najmniej dwadzieścia lat dłużej niż w części zachodniej. Warto też wskazać,
że na ziemiach białoruskich, które po II wojnie stały się częścią składową
BSSR (Białoruś Zachodnia) polityka władz w stosunku do wyznań tradycyjnych (prawosławie, katolicyzm, protestantyzm) była o wiele mniej radykalna
niż w latach międzywojennych96.
2. Uwarunkowania narodowe – W strukturze narodowościowej
głównych wyznań Białorusi dominują Białorusini: wśród prawosławnych –
83,3 proc., katolików – 56,4 proc., protestantów – 73,8 proc. Specyfikę białoruską pod względem identyfikacji narodowo-religijnej stanowi społeczność
katolicka rejonów obwodów grodzieńskiego, brzeskiego i mińskiego mocno
utożsamiająca się z przynależnością do narodu polskiego. W skali całego
kraju wśród katolików liczba osób identyfikująca się z narodowością polską
stanowi 41,6 proc.97
3. Uwarunkowania społeczno-demograficzne – Religijność społeczeństwa białoruskiego jest mocno związana z czynnikiem społeczno-demograficznym. W miarę wzrostu poziomu wykształcenia Białorusinów, zmniejsza
się liczba osób związanych z religiami tradycyjnymi (prawosławiem i katolicyzmem). Protestanckie kościoły znajdują swoich wyznawców wśród osób
96

97

W okresie bezpośrednio po II wojnie światowej (czas odbudowy) walka z religią i kościołami nie
miała takiego znaczenia jak w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Dopiero w II połowie
lat pięćdziesiątych, za czasów rządów Nikity Chruszczowa podjęto szereg działań administracyjnych
na rzecz ideologizacji, zmierzających do likwidacji życia religijnego w tej części kraju. Realnym skutkiem kampanii antyreligijnej było zamknięcie ponad 600 świątyń prawosławnych na Białorusi, w skali
całego kraju (ZSRR) ponad 14 tys. świątyń różnych wyznań. Znane było powiedzenie Chruszczowa:
„W 1970 roku pokażę wam w telewizji ostatniego wierzącego człowieka w ZSRR”. Za wschodnią
granicą 1917–1993: O Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim rozmawia
Jan Pałyga, Warszawa 1993, s. 188.
А. B. Данилов, B. А. Мартинович, Особенности конфессиональной структуры Республики
Беларусь, [w:] Посткоммунистическая Беларусь в процессе религиозных трансформаций, ред.
А. B. Данилов, Минск 2002, s. 8; Л . Г. Титаренко, Национальная идентичность и социокультурные
ценности населения в современном обществе, Минск 2006, passim.
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młodych i dobrze wykształconych – 30,1 proc. Inny jest poziom religijności
w różnych grupach wiekowych: mocno wzrosło poczucie religijności u osób
młodych – 25,3 proc. oraz powyżej 60 roku życia – 44,4 proc. Większość osób
wierzących stanowią kobiety: wśród prawosławnych – 64,2 proc., a wśród
katolików – 70,5 proc.98
4. Uwarunkowania kulturowe – Sytuacja religijna na ziemiach białoruskich została ukształtowana na pograniczu polsko-białoruskim i białorusko-rosyjskim pod wpływem starcia się cywilizacji łacińskiej i bizantyjsko-słowiańskiej. W zależności od epoki oraz przynależności państwowej zmieniała
się dominacja religijna: prawosławia i katolicyzmu. Wskazać jednocześnie
należy, że we wszystkich państwach w różnych epokach historycznych na
etnicznych ziemiach białoruskich dominowała sytuacji wielowyznaniowa.
Współcześnie z prawosławiem w sensie kulturowym identyfikuje się ponad
60 proc. społeczeństwa99.
5. Uwarunkowania polityczne – Postępowanie prezydenta Alaksandra
Łukaszenki polega na utworzeniu szerokiego własnego obozu politycznego.
Zgodnie z tą polityką jeśli, to współpracujesz z władzą, to jesteś sojusznikiem,
zwłaszcza wobec otoczenia międzynarodowego. Z tego powodu prezydent
wielokrotnie zapewnieniał o wolności religijnej na Białorusi, ścisłej współpracy z Cerkwią prawosławną oraz dobrych stosunkach z Kościołem rzymskokatolickim. Niezależny Białoruski Instytut Badań Strategicznych analizując konflikt Białorusi z Unią Europejską wskazał Watykan jako najlepszego
pośrednika w polityce „ocieplenia” owych stosunków100. W dniu 14 XI 2011
roku Łukaszenka spotkał się w Mińsku z przewodniczącym Papieskiej Rady
ds. Popierania Jedności Chrześcijan kardynałem Kurtem Kochem. Białoruski
przywódca skrytykował jako nienormalną politykę Europy wobec Białorusi
i poprosił o poparcie ze strony Kościoła katolickiego, Stolicy Apostolskiej
i papieża Benedykta XVI. Zaznaczył równocześnie, że stosunki wyznaniowe
na Białorusi mają charakter dobry i bezkonfliktowy101.
Warto jednak zaznaczyć, iż Kościół katolicki, pomimo starań ze strony
białoruskiej, nie czynił żadnych kroków, aby taką rolę pełnić. Swoje niezadowolenie wobec takiego stanu rzeczy prezydent Białorusi zadeklarował podczas
98
99
100

101

Ibidem, s. 7.
Ibidem.
SI BBC Ukraina, http://www.bbc.co.uk, В. Боянивский, „Батька” ждет помощи от Папы, inf. z 17
VIII 2012.
SI Portalu Młodzieży Prawicowej, http://xportal.pl, „Białoruś: Prezydent Aleksander Łukaszenka prosi
Stolicę Apostolską o wsparcie (16.11.2011)”, inf. z 17 VIII 2012.
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spotkania w Mińsku w kwietniu 2012 roku z posłem Orderu Maltańskiego Paulem Friedrichem von Fuhrherrem. Łukaszenka stwierdził, iż „liczył na bardziej
owocną współpracę z Kościołem Katolickim” oraz „uważa, że Kościół Katolicki
zdecydowanie za mało udziela się w kwestii poprawienia stosunków Białorusi
z UE”. Powiedział także: „Kościół Katolicki powinien bardziej aktywnie
walczyć o interesy setek tysięcy katolików, mieszkających na Białorusi”102.
Białoruski politolog Władimir Mackiewicz skomentował taktykę Łukaszenki
w następujący sposób: „[…] uporczywie chce wykorzystać autorytet kościoła
katolickiego do wywierania nacisków na rządy krajów europejskich, aby te
zmieniły swój stosunek do władz w Mińsku. […] chce trochę uwolnić się
od wpływów Patriarchatu Moskiewskiego, który odgrywa rolę przekaźnika
polityki imperialnej Rosji”103.

4. Zakończenie
Od połowy lat osiemdziesiątych świadomość religijna społeczeństw
Ukrainy i Białorusi znacząco wzrosła, a czynnik wyznaniowy zaczął odgrywać bardzo ważną rolę w życiu społecznym obu państw. Zmiany te były spowodowane przede wszystkim przez proces demokratyzacji w latach dziewięćdziesiątych, po rozpadzie ZSRR. Religia miała być gwarancją stabilności,
ładu i porządku, nienaruszalności duchowych fundamentów społeczeństwa,
odrodzenia tradycji narodowych. „Renesans religijny” przyczynił się również
do zmiany relacji między kościołami a państwem.
Sytuacja religijna na Ukrainie jest dość skomplikowana. Prowadzenie rzetelnej analizy procesów religijnych w tym państwie jest utrudnione ze
względu na komplikacje, braki oraz opóźnienia przy oficjalnej rejestracji niektórych faktów religijnych. Wewnątrz ukraińskiego prawosławia występują
istotne podziały instytucjonalne i konfesyjne, zaś większość prawosławnych
nie utożsamia się z żadną wspólnotą religijną. Problemem są również spory toczone wewnątrz ukraińskiego prawosławia o nieruchomości, wiernych,
a także o zasadność i sposoby uzyskania autokefalii. Dodatkowo sytuację
komplikuje zaangażowanie polityków w sferę religijną oraz ogromne niezde102

103

SI Portalu Informacyjnego Navuny.by, http://naviny.by/rubrics/politic, „Лукашенко считает, что католическая церковь недорабатывает в налаживании отношений Беларуси с Европой (09.04.2012)”,
inf. z 17 VIII 2012.
SI Portalu Informacyjnego Inosmi.ru, http://inosmi.ru/belorussia, „Виталий Цыганков: Согласие на
визит Папы в Белоруссию нужно получать в Москве (12.04.2012) ”, inf. z 17 VIII 2012.
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cydowanie i obojętność Ukraińców w kwestiach religijnych. Społeczeństwo
nie wspierając niektórych procesów religijnych oraz nie blokując posunięć
antynarodowych daje przyzwolenie na działanie siłom zagrażającym nie
tylko istnieniu religijnej niezależności Ukrainy, ale również bezpieczeństwu
narodowemu państwa. Ponadto podział Cerkwi prawosławnej stwarza również możliwość dla zaistnienia różnego rodzaju sekt i natywistycznych religii
niechrześcijańskich.
Sytuacja religijna współczesnej Białorusi została ukształtowana przez
szereg czynników historycznych, politycznych, kulturalnych i mentalnych.
Na ziemiach białoruskich organicznie współistnieje 26 wyznań i ruchów religijnych. Specyfikę doświadczeń białoruskich w obrazie religijności tworzy
przede wszystkim unikatowość drogi historycznej, czyli ponad tysiącletnie
doświadczenia społeczeństwa, mieszkającego na ziemiach, gdzie wielość religii i wyznań stała się istotnym elementem krajobrazu, mającym wpływ na
kulturę, mentalność oraz tradycję mieszkańców. Kolejnym elementem wyróżniającym ziemie białoruskie pod względem sytuacji religijnej jest wizerunek
społeczeństwa, który został ukształtowany na pograniczu polsko-białoruskim i białorusko-rosyjskim pod wpływem starcia się cywilizacji łacińskiej
i bizantyjsko-słowiańskiej.
*****
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położenie geopolitycZne
i ZnacZenie regionU W StoSUnkach
międZynarodoWych

1. Wstęp – uwarunkowania geopolityczne
Termin geopolityka łączy dwa pojęcia: geografia i polityka1. Chociaż warunki geograficzne państwa są na ogół wartością stałą i nie wykazują
z reguły większych zmian, to czynnik polityczny (zarówno zewnętrzny, jak
i wewnętrzny) jest zmienną, co sprawia, że o tym, „czym jest w istocie dany
obszar geograficzny, [...] decyduje koniunktura polityczna”2. Pozycja geopolityczna państwa jest zatem wypadkową takich czynników, jak wielkość i charakter terytorium, potencjał technologiczny, zasoby naturalne, status państwa,
bezpośrednie otoczenie i relacje z sąsiednimi państwami, uwarunkowania
międzynarodowe oraz sytuacja wewnętrzna w kraju. Pozycja geopolityczna
państwa powinna być zatem rozpatrywana jako proces, który charakteryzuje
się dynamiką, w różnym stopniu zależną od działań podejmowanych przez
państwo, będące częścią wspomnianego procesu. Jednocześnie w tym procesie niektóre czynniki pozostają w zasadzie niezmienne (charakter terytorium,
zasoby naturalne) bądź stosunkowo trwałe (granice). Pozostałe czynniki podlegają jednak dynamicznym zmianom, na które państwo będące obiektem
analizy nie zawsze ma wpływ, gdyż jest zależne w tym zakresie od koncepcji
politycznych państw sąsiadujących bądź kluczowych uczestników stosunków
międzynarodowych.

1

2

Część 1 (ukraińska) została napisana przez Nadię Gergało, część 2 (białoruska) przez Pawła
Frankowskiego.
J. Mieroszewski, Finał klasycznej Europy, Lublin 2007, s. 291.
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W przypadku Białorusi i Ukrainy charakterystyka tego procesu jest
o tyle złożona, że są to dwa państwa, które funkcjonują na arenie międzynarodowej stosunkowo krótko, ale jednocześnie zajmują istotne miejsce w koncepcjach geopolitycznych wielu innych państw. Ponadto specyfika obszaru
Ukrainy i Białorusi sprawia, że chociaż istnieje tendencja do traktowania obu
państw jako leżących w obrębie tego samego regionu, to brak jest przesłanek,
aby rozpatrywać obszar ten jako region. Przeciwnie, jest to raczej przykład
istnienia dwóch sąsiadujących państw, z których każde wybrało odmienny
kierunek polityki zagranicznej i nie łączą ich wspólne interesy. Tym samym
nie ma elementów łączących oba państwa pozwalających na wyodrębnienie
regionu w sensie pozytywnym. Brak jest również współzależności ekonomicznej oraz współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa. Obszaru tego nie
należy także rozpatrywać pod kątem istnienia regionu w sensie negatywnym,
gdyż państw tych nie łączy wspólny wróg lub niebezpieczeństwo w takim
stopniu, aby były skazane na współpracę w obliczu zagrożenia. Jerzy Kłoczowski zwrócił uwagę na wielość opinii i brak zgody w zakresie znaczenia
obszaru współczesnej Białorusi i Ukrainy. Zauważył, że poszczególni badacze
są skłonni zarówno sytuować te państwa w kręgu zachodnioeuropejskiego regionu kulturowego (tym samym należące do Europy Środkowo–Wschodniej
i ciążące ku Europie Zachodniej), jak również całkowicie negować zasadność
istnienia tego obszaru jako sztucznej konstrukcji politycznej3.
Gdy podjąć się analizy znaczenia obszaru Białorusi i Ukrainy przy
pomocy koncepcji geopolitycznych, należy wskazać, że nadal państwa te są
przedmiotem zainteresowania rosyjskiej polityki zagranicznej, traktującej
Białoruś i Ukrainę jako państwa nierozerwalnie związane z interesami rosyjskimi. Nie należy także umniejszać roli mitu wielkiej wschodniosłowiańskiej
rodziny (Rosja, Ukraina, Białoruś), co wpływa nie tylko na kształtowanie
stopnia świadomości narodowej i państwowej4, ale także rozwoju idei osadzonych w tym dyskursie. Tendencja ta jest widoczna między innymi w opracowaniach Aleksandra Dugina, rosyjskiego polityka, twórcy ruchu społecznego
(politycznego) „Eurazja”. Dugin, wpływowy komentator rosyjskiego życia
politycznego, w sposób konsekwentny buduje od kilkunastu lat wizję potężnej
3

4

J. Kłoczowski, Europa Środkowo-Wschodnia i jej miejsce w Europie, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2007, nr 5, s. 21.
„Rozchodzenie się świadomości” rodziny wschodniosłowiańskiej jest, jak zauważył Andrzej Gil, wbrew
pozorom, procesem dalece zaawansowanym, co sprawia, że coraz trudniej jest utrzymać mit „braterskiej
bliskości”. A. Gil, Rozchodzące się światy czyli co Ukraina tłumaczy Rosji, „Rocznik Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej”, 2010, vol. 8, nr 1, s. 149–154.
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Rosji, w której Ukraina i Białoruś odgrywają podrzędną rolę, jako włączone
w skład rosyjskiego imperium. Jak słusznie zauważył Piotr Eberhardt są to
wizje anachroniczne, w których zakłada się utratę suwerenności przez państwa
Europy położone pomiędzy Rosją i Niemcami5. Ten sam autor wskazał także,
iż w państwach tych rozwinęły się jeszcze przed II wojną światową oraz w jej
trakcie odrębne ukraińskie koncepcje geopolityczne sytuujące Ukrainę jako
rozległe terytorialnie państwo „od Karpat do Kaukazu” bądź lidera państw
czarnomorskich6. Według Eberhardta, żadna z tych koncepcji nie doczekała
się realizacji wskutek potęgi ZSRR oraz uwarunkowań historycznych, jednak
odgrywają nadal rolę w kształtowaniu współczesnej polityki ukraińskiej.

2. Uwarunkowania geopolityczne po 1991 roku
Nowa sytuacja geopolityczna po upadku Związku Radzieckiego
spowodowała, że na obszarze Białorusi i Ukrainy uwagę skupiły także Stany Zjednoczone. Pojawienie się na mapie Europy tego największego pod
względem obszaru (nie licząc europejskiej części Rosji) niepodległego bytu
politycznego spowodowało, iż Ukraina – używając określenia Zbigniewa
Brzezińskiego, doradcy do spraw bezpieczeństwa amerykańskiego prezydenta
Jimmy’ego Cartera – stała się jednym z „kluczowych sworzni geopolitycznych”7. Usytuowanie na skrzyżowaniu osi geopolitycznych Wschód–Zachód
i Północ–Południe z dostępem do Morza Czarnego zapewniło jej wyjątkową
pozycję na mapie Europy i świata. Należy wspomnieć, że Ukraina jest drugim
co do wielkości państwem europejskim. Te parametry sprawiają, że Ukraina
jest atrakcyjnym przedmiotem walki o wpływy, „stawkę w grze”8, jak również
ważnym aktorem regionalnym.
Ukraina, jako państwo, które odziedziczyło po Związku Radzieckim
część rozwiniętego przemysłu maszynowego i fabryk zbrojeniowych jest
istotnym graczem na globalnym rynku uzbrojenia. Według danych SIPRI,
5

6
7

8

P. Eberhardt, Koncepcje polityczne Aleksandra Dugina, „Przegląd Geograficzny”, 2010, vol. 82, nr 2,
s. 221–240. Zob. także: idem, Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna, „Przegląd Geopolityczny”,
2010, nr 2, s. 43–63.
Idem, Twórcy ukraińskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny”, 2009, vol. 81, nr 2, s. 145-171.
Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998, s. 50. Pod
„sworzniem” Brzeziński rozumie państwo, którego „znaczenie nie wynika z potęgi czy ambicji, lecz
z ważnego położenia geograficznego i skutków jego potencjalnej niestabilności dla zachowań graczy
geostrategicznych”. Ibidem, s. 49.
T. Kapuśniak, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa–Lublin
2008, passim.
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Ukraina zajmuje dziesiąte miejsce na świecie wśród eksporterów broni,
około 20 proc. trafia do państw Afryki Subsaharyjskiej9. Ukraina posiada
również rozwinięty przemysł lotniczy, a linie Antonov Airlines specjalizujące się w przewozie ciężkich ładunków są kluczowym partnerem 18 państw
Sojuszu Północnoatlantyckiego w ramach programu SALIS zapewniającego
transport strategiczny sił tego Paktu. Warto także zauważyć, że jedną z pozostałości postradzieckich jest przemysł kosmiczny, który został rozwinięty
po upadku imperium. Ta gałąź gospodarki ukraińskiej generuje rocznie ok.
700 mln USD zysku. Ukraińskie przedsiębiorstwo Jużmasz posiada 15 proc.
udziałów w spółce Sea Launch Company i dostarcza rakiety Zenit-3SL, przy
pomocy których są wynoszone na orbitę ziemską satelity komercyjne z platformy Sea Launch oraz Land Launch na kosmodromie Bajkonur10. Udział
ukraińskiej firmy, obok Boeinga, rosyjskiej RKK Energia oraz norweskiej
Aker Kværner, jest przykładem na zmieniającą się dynamikę geopolitycznego
położenia Ukrainy11, która dzięki zaawansowanej technologii może równoważyć niedostatki w innych obszarach gospodarki. Należy podkreślić, że oprócz
kluczowych czynników technologicznych Ukraina posiada atrakcyjne zasoby
naturalne, pozwalające temu państwu na zbudowanie silnej pozycji geopolitycznej. Na terytorium Ukrainy znajdują się żyzne ziemie uprawne. Około 40
proc. czarnoziemów znajduje się obrębie granic Ukrainy, co pozwala postawić
tezę o rosnącej pozycji Ukrainy jako producenta żywności.
Zmiany, jakie miały miejsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej cechowała szczególna dynamika. Po rozpadzie ZSRR przestał też istnieć układ biegunowy
Wschód–Zachód, który ukształtował się wskutek rywalizacji na płaszczyźnie ideologicznej, militarnej, politycznej i ekonomicznej pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, i – szerzej – pomiędzy światem
kapitalistycznym a blokiem komunistycznym, znany w historii jako okres
„zimnej wojny”. Obszar Białorusi i Ukrainy stanowi znaczną część byłego
Związku Radzieckiego. Ukraińska SSR obejmowała 603,700 km kw., będąc
na trzecim miejscu wśród republik radzieckich pod względem powierzchni
(2,71 proc. ZSRR), a Białoruska 207,600 km kw. (miejsce piąte). Strategiczne

9

10

11

Strona internetowa [dalej: SI] Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem,
www.sipri.org, P. Holtom, Ukrainian arms supplies to Sub-Saharan Africa, inf. z 2 XII 2012.
M. Laffaiteur, O. Fedorov, S. Gerasymchuk, Space Activities:Ukraine Looking for New Developments,
„ESPI Perspectives”, 2011, nr 51, s. 1–8.
N. Peter, The changing geopolitics of space activities, „Space Policy”, 2006, vol. 22, nr 2, s. 100–109.
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położenie na obrzeżach Związku Radzieckiego, a jednocześnie w odróżnieniu
od większości republik ZSRR, w Europie dawało szczególną pozycję przed
1989 rokiem. Jednocześnie republiki te były podmiotami prawa międzynarodowego, co sprawiało, że mimo faktycznej kontroli przez władze w Moskwie
ich status był wyższy niż pozostałych republik wchodzących w skład ZSRR.
Kluczowe położenie geopolityczne, na styku cywilizacji i religii sprawia, że obszar ten jest nadal ważny, a zmiany na arenie międzynarodowej po
upadku ZSRR nadały nową dynamikę rozwojowi zarówno stosunków regionalnych, jak również i współpracy międzynarodowej Białorusi i Ukrainy. Jest
znamienne, że sąsiadujące państwa obrały różną drogę rozwoju i uczestnictwa w systemie międzynarodowym, co w dużej mierze tłumaczy odmienna
historia dwóch państw, których tożsamość jest zbudowana na odmiennych
wzorcach i postawach charakterystycznych dla państw narodowych. W przypadku Białorusi wyraźnie dominuje dystansowanie się od Europy, co część
badaczy przypisuje chłopskiemu pochodzeniu społeczeństwa białoruskiego
i nadal silną identyfikacją z ZSRR rozpatrywaną w kategoriach obywatelstwa12, co skutkuje filorosyjskim nastawieniem białoruskiego społeczeństwa.
Wydarzenia, jakie miały miejsce na Białorusi w latach 2010–2011 zachwiały
nieco rosyjskimi postawami, niemniej sondaże z września 2011 roku wskazują, że 42 proc. badanych opowiada się za integracją z Federacją Rosyjską,
co sprawia, że sytuacja geopolityczna regionu nie jest klarowna13.
Obszar Białorusi i Ukrainy w porównaniu z innymi państwami obszaru postradzieckiego charakteryzuje się stosunkowo wysokim stopniem
instytucjonalizacji i państwa te są zaangażowane w organizacje zarówno regionalne, jak i ponadregionalne, co w dużej mierze wyznacza kierunek ich polityce zagranicznej. Taki stan nie oznacza jednak, że dwa sąsiadujące państwa,
czerpiące nadal wzorce ze wspólnej historii z okresu Związku Radzieckiego,
tworzą region i zacieśniają współpracę. Przeciwnie, ostatnia dyktatura w Europie, jaką jest Białoruś, nie wyraża zainteresowania pogłębioną współpracą
z Ukrainą, sytuując swoje interesy wyraźnie na wschodzie. Takie nastawienie
wynika z pewnością z dysproporcji potencjałów obu państw, ale także w dużej mierze z ideologii przyjętej przez władze białoruskie, nadal sięgające do
retoryki i praktyk okresu sowieckiego.
W roku 1991, gdy Związek Radziecki jako podmiot prawa międzynarodowego i część rzeczywistości geopolitycznej przestał istnieć, Ukraina,
12
13

R. Radzik, Kim są Białorusini, Toruń 2002, passim.
SI Важнейшие результаты национального опроса, http://iiseps.org, inf. z 30 XI 2011.
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podobnie jak pozostałe byłe republiki radzieckie, stała się niezależnym państwem. Mimo iż stanowisko Ukrainy – spichlerza ZSRR – odegrało istotne
znaczenie w rozpadzie tego mocarstwa, jednak odzyskanie przez nią niepodległości stało się dość nieoczekiwanie i w większym stopniu było następstwem sprzyjających wydarzeń, niż skutkiem działań opozycyjnego ruchu14.
Niepodległe państwo odziedziczyło w spadku po Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej olbrzymie terytorium – 603,6 tys. km kw.,
będące wynikiem zwycięstwa Związku Radzieckiego w II wojnie światowej
i aneksji ziem sąsiednich państw wskutek konferencji jałtańskiej. Granice
nowo powstałego państwa ukraińskiego pokrywały się z granicach dawnej
republiki radzieckiej – zarówno tymi wewnętrznymi (z innymi byłymi republikami radzieckimi), jak również zewnętrznymi (z państwami ościennymi
nienależącymi do ZSRR). Ukraina bezpośrednio sąsiaduje z 7 krajami – na
północy z Białorusią, na północnym wschodzie i wschodzie z Rosją, na południu z Mołdawią i Rumunią, na południowym zachodzie z Węgrami, a na
zachodzie ze Słowacją i Polską. Od południa Ukraina ma szeroki dostęp do
Morza Czarnego, co ma niebagatelny wpływ na jej sytuację geopolityczną.
W okresie przynależności do ZSRR granice państwa ukraińskiego nie
były przedmiotem sporów, jednakże po rozpadzie tego mocarstwa przez kilka
lat toczył się ukraińsko-rosyjski spór o Krym, który zakończył się w roku 1997
podpisaniem porozumienia pomiędzy Rosją a Ukrainą o przynależność tego
półwyspu do Ukrainy. Kwestia delimitacji granic z Rosją w dalszym ciągu nie
jest rozstrzygnięta. Dopiero w lipcu 2012 roku prezydenci obu krajów podpisali wstępne porozumienie otwierające drogę do wyznaczenia linii granicznej
na Morzu Azowskim, Morzu Czarnym oraz w Cieśninie Kerczeńskiej, jednak
w dalszym ciągu brakuje szczegółowych ustaleń w tej sprawie. Warto nadmienić, że demarkacja granic z Rosją jest jednym z warunków, które Ukraina
musi spełnić, aby doszło do liberalizacji ruchu wizowego z Unią Europejską.
Brak ustalonej linii granicznej powoduje, że granice są nieszczelne i sprzyjają
nielegalnej imigracji. Ponadto przez lata toczył się ukraińsko-rumuński spór
o Wyspę Wężową na Morzu Czarnym zakończony w roku 2009 utratą przez

14

Jak zauważył ukraiński historyk Jarosław Hrycak: „Jest oczywiste, że Ukraina nie miała szansy na
samodzielne opuszczenie Związku Radzieckiego, gdyby nie to, że latem 1991 r. pojawiło się kilka
sprzyjających temu okoliczności”. J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999: Narodziny nowoczesnego
narodu, Lublin 2000, s. 320.
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Ukrainę kontroli nad większą częścią wyspy bogatej w ropę naftową i gaz
ziemny15.
Kolejna znacząca zmiana w sytuacji geopolitycznej Ukrainy nastąpiła
po roku 2004 wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej na Wschód. Wskutek
tych zmian Ukraina znalazła się na granicy dwóch przestrzeni, pomiędzy
Wschodem a Zachodem i stała się państwem buforowym, gdyż, z jednej
strony graniczy z państwami Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i Unii
Europejskiej, z drugiej zaś znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z coraz
bardziej agresywną Rosją. Jednakże konfiguracja sił na tym obszarze strategicznym zwanym Nową Europą Wschodnią, której częścią jest Ukraina, nie
została ostatecznie określona. W tym regionie nadal trwają procesy geopolityczne i rywalizacja o wpływy. Ukraina, podobnie jak i inne kraje Nowej
Europy Wschodniej – Mołdawia i Białoruś, jest terenem kształtowania się
nowego układu sił.
Na sytuację geopolityczną Ukrainy składa się nie tylko wielkość jej
obszaru i położenie geograficzne, lecz również inercja historyczna (zarówno
wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz). Wielowiekowa dominacja Moskwy oraz
przynależność Ukrainy do obszaru postradzieckiego utrwaliła w świadomości
zachodniego świata algorytm myślenia i postrzegania tego obszaru jako strefy
wpływu Rosji, między innymi dlatego w początkowym okresie po uzyskaniu
niepodległości Ukraina nie była liczącym się aktorem na scenie politycznej
świata. Wydostaniu się spod „cienia Rosji”, przełamaniu zimnowojennych
algorytmów myślenia i uwolnieniu od historycznej inercji mógłby sprzyjać
jednoznaczny europejski i euroatlantycki wybór oraz zdecydowana i konsekwentna polityka zagraniczna Ukrainy na rzecz integracji z Zachodem.
Stany Zjednoczone przypisują Ukrainie kluczową rolę w systemie
międzynarodowym. Nie bez powodu Z. Brzeziński uznał pojawienie się niepodległego państwa ukraińskiego za jedno z trzech (obok rozpadu imperium
austriacko-węgierskiego w 1918 roku i podziału Europy na dwa bloki w 1945
roku) kluczowych wydarzeń geopolitycznych XX wieku16. To zdarzenie sprawiło, iż po latach rosyjskocentryczności zachodniego świata centrum uwagi
stopniowo zaczęło się przesuwać w kierunku Ukrainy.

15
16

Zob. SI Ośrodka Studiów Wschodnich, www.osw.waw.pl, inf. z 2 IV 2009.
Cyt. za: J. Hrycak, op. cit., s. 322.
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3. koncepcje geopolityczne Białorusi i Ukrainy
Próbując dokonać charakterystyki geopolitycznej Białorusi i Ukrainy należy wskazać przede wszystkim na diametralnie odmienne koncepcje
uczestnictwa w systemie międzynarodowym na poziomie zarówno regionalnym, jak i globalnym. Wiążą się z tym przede wszystkim skrajnie różne koncepcje geopolityczne, rozbudowane w przypadku Ukrainy i wyjątkowo proste
w przypadku Białorusi. Białoruś, wybierając rosyjski wektor polityki zagranicznej po ogłoszeniu niepodległości kierowała się przede wszystkim chęcią
zapewnienia sobie bezpieczeństwa ekonomicznego, a położenie pomiędzy
Europą Zachodnią (Unią Europejską) a Rosją sprawia, że państwo to musi
dokonywać pragmatycznych wyborów w zakresie nie tylko bezpieczeństwa
rozpatrywanego w perspektywie kilku lat, ale przede wszystkim strategicznie ujmowanego bezpieczeństwa państwa. Białoruska polityka zagraniczna
bez wątpienia jest zdominowana przez pozycję prezydenta Alaksandra Łukaszenki, który skupił w swojej dyspozycji wszystkie dostępne instrumenty do
kierowania państwem. Polityka dystansowania się od Europy, której wyrazem
jest odrzucanie zarówno propozycji zbliżenia dyplomatycznego, jak i norm
funkcjonujących w Europie Zachodniej (np. zniesienie kary śmierci) sprawia,
że Białoruś zwróciła się w stronę Rosji, jako naturalnego partnera w stosunkach międzynarodowych. Ponadto władze białoruskie wspierają wszelkie
inicjatywy skierowane przeciwko światu zachodniemu, utrzymując przyjazne
relacje z Wenezuelą czy Iranem, opowiadając się także stanowczo po stronie
Serbii w kwestii niepodległości Kosowa. Jednoznacznie konfrontacyjny kurs
obrany przez Białoruś sprawił, że jest to państwo stosunkowo przewidywalne
w swoich zachowaniach, jednakże otwarte pozostaje pytanie o stopień gotowości Białorusi do poświęcenia swojej suwerenności za cenę poprawnych
relacji z Moskwą.
W przypadku Ukrainy koncepcje geopolityczne są o wiele bardziej
rozbudowane, chociaż należy zauważyć, że nowo powstałe państwo boryka
się od samego początku z problemem samookreślenia na arenie międzynarodowej. Od odzyskania niepodległości polityka zagraniczna Ukrainy była
pozbawiona jasno określonych celów, a pierwszy dokument Uchwała o głównych kierunkach polityki zagranicznej Ukrainy17 z dnia 2 VII 1993 roku zbyt
17

Uchwała Rady Najwyższej Ukrainy O głównych kierunkach polityki zagranicznej Ukrainy (Постанова
Верховної Ради Основні напрями зовнішньої політики України) zob. SI Ustawodawstwa Ukrainy,
http://zakon2.rada.gov.ua, inf. z 2 VII 1993.
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ogólnie definiował interesy narodowe i kierunki polityki zagranicznej, co
powodowało niejednoznaczne interpretacje, niekonsekwencje i nieskuteczność18. W dwudziestoletnim doświadczeniu istnienia własnej państwowości
koncepcje ukraińskiej polityki zagranicznej i wizje miejsca tego państwa
w systemie geopolitycznym ewaluowały i zmieniały się, niekiedy wręcz
biegunowo, co było uwarunkowane rywalizacją stanowisk ideologicznych
i brakiem porozumienia elity politycznej, jak również społeczeństwa co do
interesów narodowych Ukrainy.
Można jednak, w odróżnieniu od Białorusi, wyróżnić trzy koncepcje
polityki zagranicznej Ukrainy: 1) politykę neutralności politycznej (pozablokowości), 2) politykę euroazjatycką, 3) politykę europejską (euroatlantycką).
Wkrótce po ogłoszeniu niepodległości Ukraina opowiedziała się za pozablokowym statusem i zadeklarowała neutralność polityczną, mającą odzwierciedlenie w doktrynach o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i neutralności wojskowej. Nieuczestniczenie w sojuszach wojskowych pozwoliło jej
uniknąć przystąpienia do Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym Wspólnoty
Niepodległych Państw zwanego też układem taszkieńskim z 1992 roku, który
przywracał dominację Rosji na obszarze ZSRR. Bezpieczeństwo i gwarancję
nienaruszalności granic miało zapewnić Ukrainie zrzeczenie się broni nuklearnej i przyjęcie statusu państwa nienuklearnego.
Polityka neutralności i pozablokowości oficjalnie obowiązywała
do roku 1997, kiedy to przez Radę Najwyższą została przyjęta Koncepcja
bezpieczeństwa narodowego19 modyfikująca dotychczasową wizję rozwoju
państwa i określająca możliwość udziału w zbiorowych systemach bezpieczeństwa. Koncepcja ta pozwalała zacieśniać współpracę zarówno z Sojuszem Północnoatlantyckim i Stanami Zjednoczonymi, jak również z WNP
i Federacją Rosyjską. Polityka balansowania między Wschodem a Zachodem
została określona mianem wielowektorowości i jednoznacznie była kojarzona
z ówczesnym prezydentem Leonidem Kuczmą, który ją zapoczątkował, często deklarował i przez lata rządów był wyjątkowo dobrze wprawiony w jej
stosowaniu.
Wielowektorowość jako doktryna nigdy jednak nie była zatwierdzona na poziomie ustawodawczym. Miała zapewnić równowagę geopolityczną,
18

19

Zob. O. Suszko, Polityka zagraniczna, [w:] Ukraina, red. B. J. Albin, W. Baluk, Wrocław 2002,
s. 66–67.
Koncepcja bezpieczeństwa narodowego (Концепція національної безпеки України) zob. SI Biblioteki
Narodowej Ukrainy im. W. Wernadskiego, http://www.nbuv.gov.ua, inf. z 10 VII 2012.
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a zarazem rozwiązać dylemat preferencji pomiędzy wektorem zachodnim
(europejskim i euroatlantyckim) a wschodnim (eurazjatyckim, a w potocznym rozumieniu – rosyjskim). Władze w Kijowie uznały, że jednoznaczne
opowiedzenie się po stronie euroatlantyckiej będzie skutkowało narażeniem
na nasilenie zarówno wewnętrznych problemów (pogłębienie rozłamu pomiędzy wschodnią a zachodnią Ukrainą), jak też zewnętrznych (obawa przed
agresywną reakcją północnego sąsiada).
W roku 2001 próbowano połączyć oba wektory – część elit politycznych nad Dnieprem chciała integrować się ze strukturami europejskimi, ale
tylko we współdziałaniu i razem z Rosją. Koncepcja „do UE razem z Rosją
i za pomocą Rosji” miała wielkim ukraińskim grupom polityczno-biznesowym, z jednej strony zapewnić dostęp do rynków europejskich, z drugiej zaś
zacieśnić współpracę z Rosją, która mogłaby reprezentować interesy Ukrainy
w Unii Europejskiej20. Wymownym przykładem uprawianej wielowektorowości była licząca około 20 państw lista strategicznych partnerów Ukrainy –
wynik w dużym stopniu jednostronnych deklaracji władz w Kijowie. Ukraina
nazywa swoimi strategicznymi partnerami równocześnie między innymi Rosję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Turcję, Chiny, Niemcy oraz Polskę.
Praktyka ta stawia pod znakiem zapytania istnienie jasno określonej polityki
zewnętrznej państwa oraz jej skuteczności.
Wielowektorowość można uznać za przejaw bierności i słabości
elit politycznych, a nawet braku odpowiedzialności, gdyż balansowanie na
przestrzeni wyznaczonej przez dwa różnie skierowane wektory często oznaczało lekceważenie strategicznych interesów narodowych państwa. Przykład
większości państw Europy Środkowo–Wschodniej, przynależnych do bloku
radzieckiego, które natychmiast po upadku tego sojuszu wyznaczyły i konsekwentnie realizowały kierunek na pełną integrację z UE i Organizacją Paktu
Północnoatlantyckiego, pokazuje, że uprawianie polityki wielowektorowości
przez Kijów nie przyniosło żadnych sukcesów. Odwrotnie – wieloletnie lawirowanie Ukrainy pomiędzy dwoma biegunowo różnymi opcjami geopolitycznymi w nadziei na znalezienie „złotego środka” okazało się ostatecznie
stagnacją, gdyż Kijów ani nie osiągną wyraźnych i zauważalnych postępów
na drodze integracji z Unią Europejską, ani też nie zapobiegł agresywnej
imperialnej polityce prowadzonej ze strony Rosji. Jedynie faktycznie przez
wiele lat Ukrainie udawało się dryfować pomiędzy Moskwą a Zachodem,
20

Zob. J. Tymkiw, Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy, [w:] Ukraina w stosunkach
międzynarodowych…, s. 113.
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w dużej mierze wynikało ze słabości ówczesnej Rosji. Współcześnie jej dążenia do odbudowania imperium i działania w tym kierunku są zdecydowane
i bezwzględne. Wojna w Gruzji w 2008 roku pokazała dobitnie, że Rosja nie
ogranicza się jedynie do neoimperialnej retoryki, lecz jest w stanie posunąć
się do bardzo radykalnych działań, aby zapobiec zbliżeniu byłych republik
radzieckich ze strukturami zachodnimi i zachować swoją strefę wpływów na
obszarze postradzieckim.
Kolejną koncepcją funkcjonowania Ukrainy na arenie międzynarodowej jest koncepcja eurazjatycka, której podstaw należy szukać w dziedzictwie
Związku Radzieckiego. Na obszarze ZSRR od jego upadku powołano szereg organizacji i podpisano wiele porozumień o charakterze wielostronnym
ukierunkowanych na reintegrację państw powstałych po jego rozwiązaniu.
Koncepcja polityki zagranicznej skierowanej na zacieśnienie współpracy ze
strukturami na obszarze postradzieckim (tzw. eurazjatycka) w potocznym
ujęciu nie bez powodu jest postrzegana jako integracja z Federacją Rosyjską.
Sukcesorka ZSRR dąży do dominacji na obszarze WNP i utworzenia „ośrodka
siły” poprzez reorganizację przestrzeni postradzieckiej.
Podejmowane przez Rosję różnego rodzaju inicjatywy integracyjne21,
takie jak Wspólna Przestrzeń Gospodarcza, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Euroazjatyckie Stowarzyszenie Gospodarcze i Unia
Celna oraz wciąganie w te organizacje Ukrainy mają na celu utrzymanie tego
państwa w orbicie wpływów rosyjskich, osłabienie go i pozbawienie samodzielnego decydowania o kierunkach rozwoju. Każda forma integracji z Rosją
na obszarze postradzieckim służy głównie interesom rosyjskim, umacnia pozycję Moskwy jako „ośrodka siły” i jest skazana na dominację spadkobiercy
ZSRR z uwagi na zbytnią dysproporcję w posiadanych zasobach i potencjale
wewnętrznym. Rosja jest najsilniejszym państwem w regionie, posiada różne
instrumenty nacisku i nie dopuszcza innych członków do równorzędnej roli.
Ponadto nie ma ona tradycji w prowadzeniu dialogu z żadnym z państw, które
powstały w miejsce byłych republik radzieckich. Te czynniki sprawiają, że
Ukraina – podobnie jak inne państwa postradzieckie – stała się przedmiotem
polityki prowadzonej przez Rosję, a ograniczenie podmiotowości Ukrainy na
arenie międzynarodowej było i nadal pozostaje jednym z celów strategicznych Rosji realizowanych na obszarze WNP oraz poza nim.
21

Po rozpadzie ZSRR na tym obszarze powstało kilkanaście organizacji i porozumień wielostronnych
z udziałem Rosji. Zob. pełny wykaz: R. Kęsek, Między konfliktem a dialogiem: Polityka Ukrainy wobec
Federacji Rosyjskiej w latach 1997–2004, Kraków 2010, s. 129–130.
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Oferta Rosji wydaje się być bardzo atrakcyjna dla części elit politycznych na Ukrainie: niższe ceny za gaz ziemny, akceptacja systemu politycznego i metod sprawowania władzy nad Dnieprem. Jednakże ceną za integrację
z tym mocarstwem była stopniowa utrata podmiotowości i suwerenności. Jakiekolwiek formy integracji z Rosją, nawet jeżeli dotyczą one tylko gospodarki, w dalszej perspektywie oznaczają asymilację i uzależnienie od „starszego
brata”. Przykładem realizacji takiego scenariusza jest Białoruś.
Ukraina dotychczas wykazywała wstrzemięźliwość polityczną przed
pogłębioną integracją na obszarze WNP pod przewodnictwem Rosji, świadomie ograniczała swój udział w eurazjatyckich projektach integracyjnych.
Za rządów Wiktora Janukowycza, który został wybrany na prezydenta Ukrainy w lutym 2010 roku, rosyjski wektor polityki zagranicznej Ukrainy został
wzmocniony. Wpływowe lobby rosyjskie ma silne poparcie części elity ukraińskiej i wywiera naciski na decydentów w Kijowie w sprawie rozwijania
integracji eurazjatyckiej pod auspicjami Kremla. Ponadto niebagatelny negatywny wpływ na uległą postawę części ukraińskich elit rządzących wobec
inicjatyw integracyjnych Rosji ma historycznie ukształtowany kompleks niższości wobec Moskwy / Sankt Petersburga, które na przestrzeni wieków były
potężnymi ośrodkami decyzyjnymi, najpierw jako stolicami Carstwa Rosyjskiego, a następnie jako centrum Związku Radzieckiego. Od dwudziestu lat
Ukraina nie zdołała wypracować jasnej i długofalowej formuły określającej
relacje ukraińsko-rosyjskie – swoistego modus vivendi – pod kątem interesów
narodowych państwa. Inercja przeszłości i brak głębokiej krytycznej refleksji
nad dotychczasowymi relacjami ukraińsko-rosyjskimi sprawiła, iż Ukraina
w znacznym stopniu nadal pozostaje w obrębie oddziaływania Rosji, znajdując się w roli przedmiotowej. Jednakże realizacja koncepcji eurazjatyckiej
i pogłębienie procesów integracyjnych na postradzieckim obszarze nie tylko
w sposób zasadniczy może wpłynąć na sytuację geopolityczną Ukrainy, ale
także zmienić układ sił w tym regionie.
Ostatnią z koncepcji deklarowanych przez Ukrainę jest europejska
(bądź euroatlantycka), której głównym celem jest zwrócenie się ku Zachodowi utożsamianemu z Unią Europejską. Ukraina deklarowała aspiracje europejskie praktycznie od odzyskania niepodległości i utrzymuje z Unią Europejską dość intensywne kontakty, co znalazło odzwierciedlenie w licznych
dokumentach. Już w grudniu 1991 roku UE podpisała deklarację popierającą
procesy demokratyzacji na Ukrainie, a wiosną 1992 roku Komisja UE opracowała dyrektywy w sprawie przygotowania umowy o współpracy z Ukra-
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iną (jak również z Białorusią, Rosją i Kazachstanem). W roku 1994 zostało
zawarte Porozumienie o partnerstwie i współpracy między UE a Ukrainą22,
które weszło w życie cztery lata później i stanowiło podstawę prawną stosunków Ukrainy z Unią Europejską. Ten dokument zapoczątkował współpracę
w szerokim zakresie – w sferze politycznej, handlowej i gospodarczej oraz
humanistycznej. W czerwcu 1998 roku dążenie do integracji z Unią Europejską stało się doktryną państwową, ogłoszoną jako Strategia integracji Ukrainy z Unią Europejską23, a w grudniu 1999 roku Unia Europejska opracowała
Wspólną strategię Unii Europejskiej wobec Ukrainy24. W kwietniu 2002 roku
ówczesny prezydent Leonid Kuczma wystąpił w parlamencie z posłaniem
Europejski wybór Ukrainy – koncepcyjne zasady strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy na lata 2002–2011, w którym potwierdził zamiar integracji z UE. W roku 2004 Unia Europejska wyszła z propozycją dla Ukrainy
w postaci Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
Regularne spotkania przedstawicieli Ukrainy i Unii Europejskiej
oraz podpisanie szeregu dokumentów nie przekładały się jednak na realną
integrację, gdyż przez długi czas mowa była o współpracy i partnerstwie,
a nie o integracji z UE. Unia Europejska w żadnym z dokumentów nie zadeklarowała perspektywy członkostwa dla Ukrainy. Polityka Unii Europejskiej
wobec Ukrainy była za mało aktywna i zbyt konserwatywna, w kontaktach
między Kijowem a Brukselą istniało stałe napięcie.
Swoistą cezurą w dziejach niepodległej Ukrainy stała się „pomarańczowa rewolucja”, która dawała nadzieje, że państwo ukraińskie jednoznacznie opowie się za kursem europejskim i euroatlantyckim, zacznie szybko się
modernizować i będzie zmieniało się według europejskiego modelu transformacji wzorem innych państw Europy Środkowo–Wschodniej, jak na przykład
Polska czy kraje bałtyckie. „Pomarańczowa rewolucja” wyzwoliła u części elit
ukraińskich potencjał podmiotowości i dążenie do emancypacji od Rosji. Pod
wpływem „pomarańczowej rewolucji” zapanowała w UE lekka euforia i przeświadczenie o możliwości szybkiego przyłączenia Ukrainy do UE. W roku
2005 ówczesny prezydent Wiktor Juszczenko ogłosił jako cel strategiczny
członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Kierunek polityki zagranicznej
22

23

24

SI Ustawodawstwa Ukrainy, www.zakon2.rada.gov.ua, „Угода про партнерство і співробітництво
між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами”, inf. z 14 VI 1994.
SI Ustawodawstwa Ukrainy, www.zakon2.rada,gov.ua, „Указ Президента України Про затвердження
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу”, inf. z 11 VI 1998.
SI Ustawodawstwa Ukrainy, www.zakon2.rada,gov.ua, „Спільна стратегія Європейського Союзу
щодо України”, inf. z 11 XII 1999.
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nastawiony na europejską i euroatlantycką integrację nabrał przyspieszenia,
utworzono stanowisko wicepremiera ds. integracji europejskiej. W Kijowie
oczekiwano od Brukseli jednoznacznej deklaracji w sprawie członkostwa.
Tak się jednak nie stało – po krótkiej euforii w UE nastąpił pragmatyzm polityczny (nie bez obawy przed pogorszeniem relacji z Moskwą), a ogłoszony
na początku 2005 roku Plan Działania nie zawierał żadnych konkretnych
deklaracji o perspektywie członkostwa. Jedyną propozycją ze strony UE była
Europejska Polityka Sąsiedztwa, w której Ukraina zajmowała ważne miejsce.
W połowie roku 2008 został ogłoszony polsko-szwedzki projekt Partnerstwa
Wschodniego – będący integralną częścią Europejskiej Polityki Sąsiedztwa,
który objął Białoruś, Ukrainę, Mołdawię, Gruzję, Azerbejdżan i Armenię,
miał na celu wspieranie przemian demokratycznych na obszarze postradzieckim bez konkretnej wszakże perspektywy członkostwa.
Przyczyn dotychczasowego braku perspektywy integracji z UE należy szukać nie tylko po stronie ostrożnej polityki Brukseli, lecz w dużej
mierze samej Ukrainy, albowiem w polityce zagranicznej Kijowa częściej
mamy do czynienia z podwójnymi standardami, ze sloganami typu integracja
europejska czy euroatlantycka, niż z realnymi krokami i rozwojem w tym
kierunkiem. Europejskie aspiracje Ukrainy są chętnie deklarowane przez
kolejne władze, jednakże przez lata zazwyczaj miały wymiar ogólnikowy.
„Pomarańczowa rewolucja” nie dokonała wymiany elit, nowe władze zamiast
strukturalnych reform zaczęły wykorzystywać system stworzony przez poprzedników, z którym walczyli podczas „pomarańczowej rewolucji”. Brak
konstruktywnego zaangażowania władz ukraińskich w proces przygotowania do integracji, niezdolność do zainicjowania w kraju dogłębnych zmian,
patologie wewnętrznego życia społecznego (i politycznego, np. nepotyzm
i wszechobecna korupcja), pozostawił Ukrainę państwem postradzieckim
z politycznym i gospodarczym uzależnieniem od Rosji.
Wskutek połowicznej reformy konstytucyjnej będącej częścią porozumienia przy tzw. okrągłym stole, która rozszerzyła pełnomocnictwa premiera
kosztem prezydenta, powstał alternatywny ośrodek decyzyjny wyznaczający
kierunek również w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Nieustające konflikty pomiędzy przywódcami tych dwóch ośrodków decyzyjnych
– prezydentem Wiktorem Juszczenką i premierem Julią Tymoszenko – przyczyniły się do całkowitego roztrwonienia kredytu zaufania (zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz kraju) oraz zaprzepaszczenia szansy na trwałe zmiany
i perspektywę członkostwa.
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Wraz ze zmianą władzy nad Dnieprem w roku 2010 urząd prezydenta
objął Wiktor Janukowycz, będący faktycznym personalnym powodem i przeciwnikiem „pomarańczowej rewolucji”. Za jego rządów został wzmocniony
rosyjski wektor w polityce zagranicznej, przy jednoczesnym deklarowaniu
aspiracji europejskich. W ten sposób zapoczątkowana przez Łeonida Kuczmę
koncepcja wielowektorowości zaczęła przeżywać ponowny rozkwit. Ukraina
pod rządami Janukowycza usiłowała równoważyć wpływy poprzez jednoczesny, a zarazem ograniczony, udział w dwóch procesach integracyjnych
– europejskim i eurazyjskim.
W 2011 roku Ukraina zakończyła prowadzone od czterech lat negocjacje nad umową stowarzyszeniową z UE, która ma zastąpić obowiązującą
od 1998 roku umowę o partnerstwie. Umowa stowarzyszeniowa, wraz z jej
ważną częścią – umową o strefie wolnego handlu między Kijowem i Brukselą – otwierała przed Ukrainą drogę modernizacji i rozwoju oraz miała być
fundamentem politycznego stowarzyszenia i gospodarczej integracji Ukrainy
z UE.
Możliwość pogłębionej integracji Ukrainy z UE pod rządami Janukowycza została jednak zaprzepaszczona25, głównie za sprawą upolitycznionego
procesu sądowego nad byłą premier Ukrainy Julią Tymoszenko i skazania
jej na 7 lat więzienia, co Bruksela uznała za wyraz wybiórczego stosowania
prawa. Chcąc utrzymać jednak Kijów w swojej strefie wpływów, UE próbowała wykorzystać sprawę Tymoszenko jako pretekst do wywierania nacisku
na władze nad Dnieprem. Unia Europejska stawiała warunki polityczne niezbędne do podpisania umowy stowarzyszeniowej, takie jak wolne i demokratyczne wybory parlamentarne jesienią 2012 roku, przestrzeganie prawa,
niezależne i sprawiedliwe sądownictwo oraz wyroki pozbawione politycznej
motywacji. Kijów wszakże nie spieszył się ze spełnieniem tych wymogów.
Pogorszenie wizerunku Ukrainy w UE spowodowało, że zajęła postawę wait
and see względem relacji z Brukselą. Kijów rozważa i porównuje opłacalność
oferty unijnej z rosyjską. Kontrpropozycja rosyjska w postaci unii celnej jest
z pozoru nie różniącym się odpowiednikiem integracji gospodarczej z UE,
zniesieniem ceł i granic, jednakże integracja gospodarcza z Rosją grozi uzależnieniem od tego mocarstwa.
25

Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom na szczycie 19 XII 2011 roku w Kijowie nie doszło do parafowania umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a Ukrainą ze względu na sytuację polityczną na Ukrainie
i wyrok dla Julii Tymoszenko. Umowę parafowano dopiero 30 III 2012 roku, jednak UE nie wyznaczyła
daty jej podpisania i ratyfikacji.
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4. Stosunki Białorusi i Ukrainy na poziomie globalnym
Stosunki Białorusi i Ukrainy na poziomie globalnym i znaczenie regionu w stosunkach międzynarodowych są związane przede wszystkim ze
stosunkowo słabą pozycją obu państw na arenie międzynarodowej. Jednocześnie oba kraje leżą w kluczowym obszarze, na granicy styku cywilizacji
wschodniej i zachodniej, co sprawia, że stanowią przedmiot rozgrywek geopolitycznych, nie mając dużego wpływu na charakter proponowanych im wyborów. Oprócz Rosji, będącej kluczowym państwem na tym obszarze, można
wskazać na dwie grupy uczestników stosunków międzynarodowych, których
relacje z Białorusią i Ukrainą mają charakter globalny. Tymi aktorami są Unia
Europejska oraz Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki, będące militarnym przedłużeniem polityki zagranicznej Waszyngtonu w regionie Europy
Środkowo–Wschodniej. Pozostałe państwa, utrzymujące stosunki z Białorusią
i Ukrainą należy traktować marginalnie, gdyż nie odgrywają istotnego znaczenia w koncepcjach polityki zagranicznej obu omawianych państw.
Białoruś sąsiaduje z państwami Unii Europejskiej zarówno z zachodu,
jak i z północy, co sprawia, że faktycznie graniczy z dwoma potężnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych i jest zmuszona definiować swoją politykę w kontekście istnienia Unii Europejskiej. Świadomość funkcjonowania
w bezpośrednim sąsiedztwie „ostatniej dyktatury w Europie” także wpływa
na kształt polityki unijnej i obszar ten ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Można jednak odnieść wrażenie, że właściwie
stosunki z Białorusią nie znajdują się wysoko na liście priorytetów unijnych,
czego przykładem jest brak sprecyzowanej koncepcji wymiaru wschodniego
polityki Unii Europejskiej. Podstawą stosunków UE z Białorusią nie jest jak
w przypadku innych państw postradzieckich Porozumienie o Partnerstwie
i Współpracy, choć treść takiej umowy została wynegocjowana i przyjęta
w 1995 roku. Zmiany sytuacji wewnętrznej na Białorusi, jakie miały miejsce
w 1996 roku zatrzymały proces ratyfikacji umowy i UE zdecydowała się na
ograniczenie kontaktów z Białorusią. Przyjęto koncepcję dwutorowej polityki
wobec Białorusi polegającej na ograniczeniu kontaktów politycznych i izolowaniu władz białoruskich na arenie międzynarodowej, przy jednoczesnym
wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego w tym państwie i demokratyzacji.
Należy jednak zauważyć, że obrany kierunek polityki UE wobec Białorusi
okazał się nieskuteczny, gdyż nie zmieniło to nastawienia reżimu białoruskiego. Białoruś nigdy nie deklarowała woli przystąpienia do UE, wyraźnie wska-
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zując na chęć integracji z Rosją, a pochodną tej koncepcji jest konsekwentne
ignorowanie działań unijnych. Unia Europejska nie jest również postrzegana
na Białorusi jako gwarant bezpieczeństwa europejskiego.
Fiasko stanowczego stanowiska unijnego spowodowało, że podejmowane były próby złagodzenia sankcji wobec reżimu białoruskiego. W październiku 2008 roku UE zdecydowała się przywrócić kontakty na poziomie
ministerstw i złagodzić obostrzenia dla władz białoruskich. Podjęte działania
były odpowiedzią na zmianę stanowiska Białorusi i pozorne złagodzenie represji wobec opozycji. W efekcie rozpoczęły się między innymi prace nad
wprowadzeniem ułatwień dla obywateli Białorusi starających się o uzyskanie
„wizy Schengen”, zostało otworzone także przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Mińsku. Jednak pomimo, że Białoruś została objęta Europejską
Polityką Sąsiedztwa i Partnerstwem Wschodnim faktycznie nie uczestniczy
w tych programach, gdyż nie stworzony został plan działania dla Białorusi
i w efekcie Mińsk nie korzysta z pomocy oferowanej przez Unię Europejską.
Ocieplenie stosunków na linii Mińsk–Bruksela nie trwało jednak długo, gdyż
po wyborach prezydenckich na Białorusi 19 XII 2010 roku i brutalnym potraktowaniu przez siły porządkowe opozycji białoruskiej, UE zdecydowała
się 31 I 2011 roku przywrócić sankcje wobec władz Białorusi. Najpoważniejszym problemem, zdaniem decydentów unijnych odpowiedzialnych za relacje
z Białorusią, jest ograniczone co do skali i kierunku zmiany demokratyczne
na Białorusi oraz charakter gospodarki białoruskiej, będącej nadal w dużej mierze planowaną, niezdolną do funkcjonowania w realiach otwartego
rynku26.
Polityka Stanów Zjednoczonych w regionie Białorusi i Ukrainy ma
charakter typowo pragmatyczny, a głównym narzędziem nacisku i wpływu
na władze białoruskie są sankcje. Jednocześnie Stany Zjednoczone wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, podobnie jak Unia
Europejska starając się rozbudzić prądy demokratyczne w tym państwie. Tuż
po ogłoszeniu niepodległości przez Białoruś Stany Zjednoczone przykładały
szczególną uwagę do tego regionu, co wynikało z obawy przed utratą kontroli
nad bronią atomową znajdującą się na terytorium Białorusi. Białoruś była
jednak tym państwem, które jako pierwsze zdecydowało się wycofać broń
nuklearną ze swojego terytorium. Początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku
był czasem, kiedy Stany Zjednoczone wspierały finansowo Białoruś, licząc,
26

SI Unii Europejskiej, ec.europa.eu, „Belarus. National Indicative Programme 2012–2013”, inf. z 5 XII
2011.
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że pomoże to podtrzymaniu demokratycznych zmian, a jednocześnie osłabi
pozycję militarną Mińska.
Jednak dojście do władzy Łukaszenki sprawiło, że Stany Zjednoczone
już w 1997 roku wstrzymały pomoc dla Białorusi, argumentując to naruszeniami praw człowieka. Ponadto pojawiły się podejrzenia, że przedsiębiorstwa
białoruskie eksportują broń do państw, takich jak Iran, co bezpośrednio godziło w interesy amerykańskie. Warto zauważyć, że Białoruś jest jedenastym co
do wielkości eksporterem broni; taki stan w przypadku niewielkiego państwa
jest dużym osiągnięciem. W 2004 roku Stany Zjednoczone na mocy Iran,
North Korea, Syria Non-Proliferation Act nałożyły sankcje na białoruskie
przedsiębiorstwo handlu bronią Белвнешпромсервис (Belwneszpromserwis), argumentując tę decyzję sprzedażą broni do Iranu od 1999 roku. W marcu 2011 roku zostały nałożone także sankcje na zjednoczenie państwowe
Белоруснефть (Belorusneft), zajmujące się obrotem produktami naftowymi.
Była to reakcja na zawarcie umowy z irańskim przedsiębiorstwem NaftIran
Trade. Jednak skutki nakładanych sankcji przez Stany Zjednoczone są nieodczuwalne dla Białorusi, gdyż chociaż w teorii uniemożliwia to prowadzenie
wymiany z firmami amerykańskimi, to w praktyce taki handel nigdy nie miał
miejsca.
Kolejną kwestią istotną dla relacji Mińsk–Waszyngton jest stosunek
Białorusi do Paktu Północnoatlantyckiego. Białoruś była ostatnim państwem
obszaru postradzieckiego, które zdecydowało się przystąpić do programu
Partnerstwo dla Pokoju w 1995 roku, a późniejsze wydarzenia w Kosowie
z 1999 roku spowodowały, że Białoruś zawiesiła swoją współpracę z Sojuszem, krytykując działania amerykańskie. Jednak już w sierpniu tego samego
roku zdecydowano się na przywrócenie kontaktów, jakkolwiek trudno jest
mówić o faktycznej współpracy. W 2004 roku, kiedy trzy sąsiadujące państwa
stały się członkami Organizacji Paktu, Białoruś próbowała wykorzystać tę
sytuację zwracając się do Rosji z żądaniem zapewnienia Białorusi systemu
przeciwlotniczego S-300. Wspólne ćwiczenia wojskowe Białorusi i Rosji,
jakie miały miejsce w następnym roku były, jak zauważyli niektórzy autorzy,
wyraźnym przygotowaniem do działań skierowanym przeciwko Sojuszowi27.
Ci sami autorzy wskazali jednak, że Pakt Północnoatlantycki nie jest traktowany jako wróg przez Białoruś, o czym świadczyła umiarkowana postawa
władz wojskowych, zaangażowanych na przykład w przygotowania biało27

R. Allison, S. White, M. Light, Belarus Between East and West, „Journal of Communist Studies and
Transition Politics”, 2005, vol. 21, no. 4, s. 492.
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ruskich żołnierzy do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych.
Białoruś nie jest jednak zainteresowana pogłębianiem współpracy w kierunku
ewentualnego członkostwa w Sojuszu, wybierając opcję zbliżenia z Rosją.
Unia Europejska nie przywiązywała dużej wagi do stosunków z Ukrainą28, podobnie jak z innymi byłymi republikami radzieckimi (z wyjątkiem
krajów bałtyckich). Formalizacją stosunków dwustronnych było Porozumienie o partnerstwie i współpracy z 1994 roku, które stworzyło podstawy prawne oraz poszerzało i wzmacniało dotychczasowe relacje. Rozszerzenie UE
w 2004 roku spowodowało zmianę koncepcji polityki wobec państw Europy
Wschodniej, w tym Ukrainy. Przyjęty w roku 2005 roku pomiędzy UE a Ukrainą Plan Działań stał się głównym narzędziem implementacji programu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, która miała na celu wspierać przemiany i pomóc
wprowadzać reformy bez perspektywy członkostwa. Kolejną propozycją ze
strony Unii Europejskiej był ogłoszony przez Polskę i Szwecję w 2008 roku
projekt Partnerstwa Wschodniego, które miało przybliżać Ukrainę oraz inne
państwa do standardów unijnych, jednakże nie dawało perspektywy członkostwa. Jednakże Partnerstwo Wschodnie nie jest projektem długoterminowym.
Przez długi czas w stosunkach Ukrainy z UE była zauważalna stagnacja, a w okresach kryzysów politycznych w Kijowie niejednokrotnie pojawiało się zmęczenie Ukrainą i frustracja. Bruksela nieustająco mówiła o konieczności reform, Kijów uprawiał europejską retorykę, bez konkretnych zmian
i widocznych postępów. Strategiczne znaczenie dla Ukrainy miała przygotowana umowa stowarzyszeniowa, w toku prac założono nie tylko współpracę,
ale też możliwość gospodarczej integracji Ukrainy z UE. Jednakże wskutek
pogorszenia się stosunków została jedynie parafowana bez konkretnej perspektywy podpisania i ratyfikowania jej przez kraje członkowskie UE.
W związku z politycznie umotywowanym procesem byłej premier
Julii Tymoszenko wzrosła krytyka na Zachodzie nieuchronnie prowadząca do
izolacji prezydenta Janukowycza oraz rządu ukraińskiego. Wyrazem tego zjawiska była rezygnacja z uczestnictwa w szczycie w Jałcie 14 z 19 przywódców państw europejskich oraz bojkot ukraińskiej części EURO 2012 przez
niektórych wysokich rangą urzędników UE, w tym kanclerza Niemiec Angelę
Merkel. Wskutek pogorszenia stosunków na linii Bruksela–Kijów zostały zahamowane takie działania, jak podpisanie i ratyfikacja umowy stowarzyszeniowej (parafowanie nastąpiło w marcu 2012 roku), częścią której jest pogłę28

Więcej o stosunkach Ukrainy z Unią Europejską zob. A. Dumała, Stosunki Ukrainy z Unią Europejską,
[w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych..., s. 323–349.
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bienie strefy wolnego handlu i liberalizacja ruchu wizowego. Zmniejszyło się
też znaczenie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego
(również z powodu problemów wewnętrznych w Unii). Jednocześnie Unia
Europejska nie chciała całkowitej marginalizacji Ukrainy i popychania jej
w stronę Rosji.
Stany Zjednoczone prowadziły dość wstrzemięźliwą politykę w stosunki do Ukrainy po odzyskaniu przez nią niepodległości, między innymi
z uwagi na posiadanie broni jądrowej. Po rezygnacji Ukrainy w 1994 roku
z posiadania potencjału nuklearnego stosunki dwustronne poprawiły się, jednakże pozostawały wątpliwości z uwagi na zmienną politykę zagraniczną
Ukrainy i jej balansowanie pomiędzy wektorem wschodnim a zachodnim.
Praktycznie od razu po rozpadzie ZSRR Ukraina zaczęła rozwijać
stosunki z Paktem Północnoatlantyckim. Relacje Ukraina–Pakt były dynamiczne, złożone i wykazywały niekiedy sprzeczne tendencje, a ponadto były
kształtowane – i zapewne nadal będą – „w cieniu Rosji”. Podzielić je można
na kilka etapów29, z których pierwszy obejmował lata 1991–1997 i polegał na inicjowaniu i nawiązywaniu współpracy. Już w 1992 roku Ukraina
uczestniczyła w pracach Rady Współpracy Północnoatlantyckiej, powołanej
jako forum konsultacyjne pomiędzy Sojuszem a krajami Europy Środkowej
i Wschodniej, jak również z państwami powstałymi w miejsce byłych republik radzieckich. W lutym 1994 roku Ukraina jako jedno z pierwszych
państw WNP przystąpiła do programu Partnerstwo dla Pokoju, a w roku 1997
Ukraina i Sojusz podpisały Kartę o szczególnym partnerstwie, która określała
treść i tryb współpracy oraz powoływała Komisję NATO–Ukraina jako nowe
forum dyskusji i podejmowania wspólnych inicjatyw.
Kolejny etap obejmował lata 1997–2004 i przypadł na okres uprawiania przez Ukrainę polityki wielowektorowości polegającej na równoważeniu
współpracy zarówno z Rosją, jak i z Zachodem. Ukraina była przeciwna
operacji Paktu w Kosowie w 1999 roku oraz rozważała wycofanie się z programu Partnerstwo dla Pokoju, jednak ostatecznie współpracy z Sojuszem
nie zerwała. Rozwój współpracy nastąpił w 2003 roku, kiedy Kijów wsparł
działania Sojuszu w Iraku i w Afganistanie. Na szczycie Organizacji Paktu
w 2004 roku ówczesny prezydent Kuczma zadeklarował dążenia do członkostwa w Sojuszu.

29

M. Pietraś, Stosunki Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim, [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych..., s. 352–368.
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Po „pomarańczowej rewolucji” w 2004 roku rozpoczął się jakościowo
nowy etap stosunków. Zorientowane na Europę nowe władze w Kijowie, na
czele z prezydentem Juszczenką ogłosiły zakończenie polityki wielowektorowości i zainicjowały Program Zintensyfikowanego Dialogu z Sojuszem. Ten
program miał przygotować państwo do otrzymania Planu Działania na rzecz
Członkostwa (MAP). Ukraina wykazywała determinację w sprawie członkostwa i zadeklarowała swoje zaangażowanie na rzecz uregulowania konfliktu
w Naddniestrzu. W latach 2005–2006 Sojusz prowadził w stosunku do Ukrainy politykę „otwartych drzwi” i perspektywa uzyskania członkostwa wydawała się być bardzo realna. Niemniej jednak we wrześniu 2006 roku ówczesny premier Wiktor Janukowycz podczas wizyty w Brukseli oświadczył, że
Ukraina wstrzymuje starania na rzecz członkostwa w Organizacji, motywując
to niegotowością do przyjęcia MAP wynikającą z sytuacji wewnątrzpolitycznej. Sprzeczne deklaracje pierwszych osób państwa ukraińskiego odzwierciedlały tożsamościowe rozdarcie narodu ukraińskiego i brak jednolitej wizji
co do kierunku rozwoju Ukrainy. Większość społeczeństwa ukraińskiego jest
przeciwna członkostwu w Pakcie, co wynika zarówno z mentalnej spuścizny radzieckiej oraz negatywnego stereotypu Organizacji Paktu, jak również
braku dyskusji i stosownej kampanii informacyjnej, jednocześnie przy dużej
aktywności propagandy negatywnej. Po objęciu urzędu prezydenta przez „rosyjskiego” Janukowycza liczba przeciwników Sojuszu stale rosła. Według
ostatnich badań opinii społecznej aż 70 proc. Ukraińców nie popiera wejścia
do Paktu Północnoatlantyckiego30.
Po rezygnacji Ukrainy z dążenia do członkostwa w Sojuszu, nie pojawił się nad Dnieprem żaden ważny program bezpieczeństwa kraju, natomiast
politykę tego typu cechuje wielka inercja – nadal są głoszone hasła o pozablokowości i samowystarczalności obronnej, ale nie idą za tym żadne działania
na rzecz wzmocnienia potencjału militarnego ukraińskiej armii i radykalnego
wzrostu nakładów na obronę narodową.
Na poziomie globalnym Ukraina uczestniczy w licznych organizacjach
i inicjatywach, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (od 1945
roku), Rada Europy (od 1995 roku), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (od 1995 roku), Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw
Morza Czarnego (od 1999 roku) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (od
1992 roku), Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (od
30

SI portalu informacyjnego Zaxid.net, www.zaxid.net, inf. z 30 VII 2012.
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1992 roku). W maju 2008 roku po latach starań Ukraina wstąpiła do Światowej Organizacji Handlu (WTO), co było jednym z priorytetowych kierunków
rozwoju. W staraniach o włączenie w grono państw WTO wyprzedziła tym
samym Rosję o ponad cztery lata, co pokazywało duży potencjał posiadany
przez Kijów.

5. przyszłość obszaru Białorusi i Ukrainy
Analiza polityki zagranicznej Białorusi i Ukrainy oraz koncepcji istnienia na arenie międzynarodowej pokazuje jak bardzo odmienne mogą być
kierunki polityki zagranicznej państw, które łączą uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz mają pozornie zbliżone interesy. Podstawowym czynnikiem, który determinuje rozwój regionu, zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i w wymiarze bezpieczeństwa regionalnego jest brak skutecznych
instytucji demokratycznych oraz dziedzictwo Związku Radzieckiego, nadal
oddziałujące na zachowania mieszkańców obu państw. Nadal brak jest wyraźnej strategii w polityce zagranicznej Kijowa i Mińska, a wybór jakiego dokonała Białoruś wydaje się nie być strategicznym, ale grą prowadzoną w celu
utrzymania swojej pozycji w stosunkach z Rosją. Natomiast Ukraina, chociaż
stała się graczem na arenie międzynarodowej, to jest państwem nadal słabym,
które nie wykorzystuje swojego potencjału wynikającego z określonej sytuacji geopolitycznej, sprowadza swoją rolę do bycia „stawką w grze”, toczonej
pomiędzy mocarstwami. W odróżnieniu od będącej niegdyś członkiem bloku
wschodniego Polski, która skutecznie przełamała mit o „przekleństwie” położenia geopolitycznego między Rosją a Niemcami i wykorzystała rewolucyjną
zmianę w układzie sił31, Ukraina wydaje się być państwem pasywnym geopolitycznie. Boryka się z silnym poczuciem zmarginalizowania przez wielkie
centra współczesnego świata.
W nowej konfiguracji geopolitycznej Ukraina nie stanowi ośrodka
siły, dlatego musi dokonać zdecydowanego wyboru. Powinna ona zatem
zagospodarować nową jakość geopolityczną dla realizacji najważniejszych
celów w polityce zagranicznej i interesów narodowych oraz starać się nadać
swojej pozycji w stosunkach międzynarodowych charakter podmiotowy. Decydujące znaczenie ma zatem świadoma, celowa i konsekwentna polityka
31

Zob. więcej: K. Marzęda, Pozycja geopolityczna Polski po 1989 roku, [w:] Polityka wschodnia Polski:
Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin–Warszawa 2009, s. 55–66.
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zagraniczna państwa wypracowana drogą porozumienia. Natomiast dalszy
brak wyrazistości i niespójność w polityce zagranicznej Ukrainy będzie stale
komplikował i osłabiał jej sytuację geopolityczną.
Perspektywa integracji z Unią Europejską pozwoliłaby Ukrainie
uwolnić się od piętna i losu strefy buforowej oraz terenu starcia pomiędzy
mocarstwami. Jednak na drodze ku zbliżeniu Ukrainy do UE stoją różne
przeszkody natury tak wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Z uwagi na tożsamościowe pęknięcie społeczeństwa ukraińskiego jest wykluczona możliwość
jednolitej interpretacji stosunków z Federacją Rosyjską i Unią Europejską,
ładu międzynarodowego. Przyszłości Ukrainy w dużej mierze będzie zależała od zdolności do porozumienia ponad podziałami, wspólnej wizji miejsca
Ukrainy na arenie międzynarodowej w imię interesów narodowych. To od
Kijowa zależy, czy będzie ona „państwem sezonowym”, jak określił Ukrainę
Władimir Putin, czy wybierze drogę modernizacji i dołączy do europejskiej
rodziny państw wolnych, demokratycznych i suwerennych. Zaprzepaszczenie
szansy na europejską integrację skazuje Ukrainę na marginalizację, prowadzi
do izolacjonizmu oraz stanowi zagrożenia dla jej bezpieczeństwa, terytorialnej integralności i suwerenności Ukrainy. Wybór pomiędzy integracją europejską a eurazjatycką jest wyborem cywilizacyjnym pomiędzy modernizacją
a marginalizacją, demokracją a dyktaturą.
*****
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BeZpiecZeńStWo regionalne, konflikty
i WSpółpraca międZynarodoWa
W regionie

1. Wstęp
Białoruś i Ukraina są nadal obszarem o nieustabilizowanej sytuacji
zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej1. Oba państwa powstałe po upadku
Związku Radzieckiego odziedziczyły nie tylko potężne zasoby militarne, ale
również nierozwiązane konflikty etniczne i spory graniczne, jednych historia
sięga wielu wieków wstecz a innych dziejów ZSRR. Tym samym nowo powstałe państwa musiały się zmierzyć nie tylko z wyzwaniem, jakim była odzyskana niepodległość i powstałe zobowiązania na arenie międzynarodowej,
ale także z problemami wewnętrznymi, które w znacznym stopniu kształtują
politykę wewnętrzną i zagraniczną.
Bezpieczeństwo regionalne na obszarze Białorusi i Ukrainy należy
analizować w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez pryzmat wyzwań i zagrożeń, jakie mogą pojawić się zarówno wewnątrz tych
państw, jak i poza ich granicami. Przede wszystkim należy uwzględnić jednak, że bezpieczeństwo regionalne jest procesem o zmiennej intensywności
i dynamice2 oraz niektóre składowe tego procesu ulegają szybszym zmianom
niż pozostałe zmienne. Tym samym, wraz z nimi, zmieniają się środki zapewniania bezpieczeństwa, a także percepcja wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa. W przypadku Białorusi i Ukrainy dynamika ta została wzmocniona
1

2

Część 1 (ukraińska) została napisana przez Nadię Gergało, część 2 (białoruska) przez Pawła
Frankowskiego.
Zob. R. Zięba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo
międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008, s. 21–22.
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przez: 1) zaistnienie na arenie międzynarodowej jako niepodległe państwa,
2) uwolnienie tłumionych konfliktów etnicznych i terytorialnych. Nie bez
znaczenia było także odziedziczenie w spadku po ZSRR broni masowego
rażenia, co stanowiło realną groźbę destabilizacji regionu mogącą mieć dalekosiężne skutki. Stąd też jedną z pierwszych inicjatyw międzynarodowych
w regionie było działanie na rzecz zabezpieczenia potencjału nuklearnego
poprzez rozszerzenie Porozumienia o redukcji i ograniczeniu zbrojeń ofensywnych (START I)3. Nowo powstałe państwa zrzekły się pozycji mocarstw
atomowych, co usunęło groźbę wybuchu konfliktu, który miałby implikacje
dla globalnego bezpieczeństwa.
Pozostały jednak problemy, z którymi Białoruś i Ukraina musiały się
zmierzyć, gdyż ich istnienie wynikało z ukonstytuowania się nowych aktorów na arenie międzynarodowej. Kluczowym wyzwaniem dla obydwu państw
było zachowanie integralności terytorialnej oraz penetracja ze strony innych
państw. Szczególnie skomplikowana sytuacja pojawiła się na Ukrainie, państwie stosunkowo mocno podzielonym etnicznie, gospodarczo i społecznie.
Należy wspomnieć, że większość współczesnych wyzwań i zagrożeń dla
bezpieczeństwa międzynarodowego odnosi się najczęściej do właściwego
funkcjonowania państwa i w znakomitej części Europy można mówić raczej
o wyzwaniach dla bezpieczeństwa. W przypadku Białorusi i Ukrainy zagrożenia istniejące na terytorium tych państw oraz wyzwania, z jakimi muszą się
zmierzyć się te dwa państwa mają znacznie poważniejszy charakter.
Specyfika regionu sugerowałaby, że państwa te powinny sięgać do
tradycyjnych atrybutów potęgi, aby zachować suwerenność oraz zapewnić
bezpieczeństwo regionalne. Dlatego też oba te państwa mają rozbudowane
siły zbrojne liczące w przypadku Ukrainy 159000 żołnierzy a Białorusi 48000
żołnierzy. Jakkolwiek Ukraina i Białoruś, choć w mniejszym stopniu, uczestniczą w działaniach na rzecz redukcji wyzwań i zagrożeń poprzez czynny
udział w organizacjach międzynarodowych, co sprawia, że czynnik militarny
traci na znaczeniu. Choć zagrożenie konfliktem zbrojnym zawsze istnieje,
to współcześnie zagrożenia i wyzwania mają głównie inny charakter, np.
społeczny, ekonomiczny, ekologiczny i technologiczny. W ostatniej z tych
kategorii mieszczą się zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym, co jest szczególnie istotne dla państw regionu. Zarówno Białoruś, jak
i Ukraina są uzależnione od rosyjskich źródeł energii i czynnik ten stanowi
3

W. Włodkowska, I. Raś, Bezpieczeństwo obszaru WNP, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej
wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008, s. 333.
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potencjalnie najistotniejszy element destabilizujący w regionie. Większość
z zasygnalizowanych konfliktów ma długotrwały charakter, a przyczyn należy szukać zarówno w zróżnicowaniu etnicznym analizowanych państw, jak
i w skomplikowanych relacjach z Federacją Rosyjską.

2. konflikty na obszarze Białorusi i Ukrainy
Granice Białorusi pokrywają się z granicami Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, której kształt terytorialny został ustalony po
zakończeniu II wojny światowej. Brak jest sporów granicznych z sąsiadami,
co w dużej mierze wynika z pokrywania się granic Białorusi z linią historyczną ustaloną np. przez II Rzeczpospolitą i ZSRR. Pojawiające się roszczenia
do obszaru Druskiennik i Dziewieniszki, leżącego na terytorium Litwy mają
charakter incydentalny i wynikają z przynależności przez krótki czas tych
ziem do Białoruskiej SRR w czasie II wojny światowej. Dużo bardziej istotne
dla stabilności Białorusi są konflikty wewnętrzne, bowiem chociaż państwo
jest stosunkowo jednolite etnicznie, to żyje w nim dość duża grupa ludności polsko- i rosyjskojęzycznej. Konflikty na linii mniejszość polska–władze
białoruskie, chociaż czasem przybierające charakter represji politycznych,
nie są na tyle silne, aby groziły irredentą. Inaczej wygląda to w przypadku
Ukrainy, która jako państwo trzykrotnie większe i o większym zróżnicowaniu
geograficznym oraz etnicznym musi zmierzyć się z poważnymi problemami
związanymi nie tylko z istnieniem pozostałości systemowych po ZSRR, ale
przede wszystkim z problemami natury narodowościowej, przybierającymi
różnorodny kształt.
Na Ukrainie mamy do czynienia z konfliktami o różnego rodzaju
podłożu – religijnym, politycznym, ekonomicznym, kulturowym, etniczno-terytorialnym, które wynikają zasadniczo ze sprzecznych interesów różnych
grup i zaostrzają się z reguły na tle kryzysów politycznych i gospodarczych.
Najbardziej widoczne są szeroko rozumiane konflikty etniczne przybierające
różne formy – od zwykłej propagandy po agresję słowną i fizyczną.
Niepodległa Ukraina odziedziczyła w spadku po Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej granice, które powstały w sposób sztuczny wskutek zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej oraz aneksji ziem.
W granicach znalazły się wówczas narody, które okazały się mniejszościami
w nowym państwie, a ukraińskie granice etnolingwistyczne nie pokrywały się
z rzeczywistym obszarem państwa. W wielonarodowym Związku Radzieckim
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przynależność etniczna nie liczyła się i była w sposób celowy niwelowana,
gdyż partia komunistyczna dążyła do tworzenia narodu radzieckiego – homo
sovieticus – rozumianego w kategoriach ponadetnicznych. Na drodze do
utworzenia narodu radzieckiego problem konfliktów narodowościowych był
tłamszony.
Będąc państwem bardzo wewnętrznie zróżnicowanym, w granicach
którego znalazły się ziemie o często odmiennej historii, kulturze, języku oraz
składzie narodowościowym, w procesie stanowienia niepodległego państwa
na Ukrainie zderzały się ze sobą sprzeczne interesy różnych grup etnicznych
względem określonych terenów. Konflikty na tle etnicznym i religijnym mają
wpływ na stosunki z innymi państwami oraz destabilizują sytuację wewnętrzną. Z powodu struktury narodowościowej Ukraina pozostaje podatna na działania innych graczy (głównie Federacji Rosyjskiej) zmierzające do osłabienia
spójności wewnętrznej państwa. Odrębności kulturowe i społeczne na Ukrainie mają zatem wpływ na politykę zarówno wewnętrzną, jak też zewnętrzną.
Utrzymanie integralności terytorialnej młodego państwa było jednym
z najważniejszych zadań ukraińskiej elity politycznej. Szczególnie w I połowie lat dziewięćdziesiątych dawały o sobie znać różne lokalne separatyzmy,
które ze szczególnym nasileniem występowały na wschodzie i południu Ukrainy zamieszkanym przez większość rosyjskiej i rosyjskojęzycznej ludności
kraju, albowiem po rozpadzie ZSRR wschodnie regiony Ukrainy oraz Krym
chciały przyłączenia do Rosji. Na ukraińskiej mapie separatyzmów jednym
z największych i najbardziej niebezpiecznych jest separatyzm krymski.
Półwysep Krymski na mocy dekretu Rady Najwyższej Związku Radzieckiego w roku 1954 został przyłączony do Ukrainy z okazji 300 rocznicy zawarcia ugody perejasławskiej będącej symbolem zjednoczenia Ukrainy
z Rosją. Podczas II wojny światowej rdzenni mieszkańcy Krymu – Tatarzy
krymscy – zostali oskarżeni o kolaborację z Niemcami i deportowani na
wschód dekretem Józefa Stalina z 1944 roku. Około 200 tys. osób przesiedlono do Azji Środkowej (głównie do Uzbekistanu oraz Kazachstanu). Po
wysiedleniu Tatarów przejęto ich dobytek i zaczęto proces rusyfikacji poprzez
zasiedlenie rodzinami rosyjskimi. Po 1989 roku zaczął się powrót Tatarów
krymskich na ziemie ojczyste oraz walka o przywrócenie praw obywatelskich
i prawa do ziemi, których to praw zostali pozbawieni w czasie deportacji
z Krymu. Na Krymie mieszka ok. 270 tys. Tatarów, co stanowi ok. 13 proc.
ludności półwyspu. Ich liczba stale się powiększa, gdyż mają największy
przyrost naturalny. Po powrocie z miejsc deportacji Tatarzy spotkali na Kry-
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mie ogromne trudności natury ekonomicznej i formalno-prawnej, związane
głównie z brakiem ziemi, na której mogliby zamieszkać, brakiem domostw
(po wojnie przejęte zostały przez Rosjan, a ceny zakupu nowych są często
poza ich zasięgiem), utrudnieniem uzyskania prawa do pobytu i obywatelstwa, ogromnym bezrobociem, generalną dyskryminacją oraz antytatarskim
szowinizmem prezentowanym głównie przez krymskich Rosjan.
Tatarzy krymscy są dość dobrze zorganizowaną siłą polityczną i posiadają swoje organy samorządowe – Medżlis (odpowiednik parlamentu)
oraz Kurułtaj (zgromadzenie narodowe). W konflikcie ukraińsko-rosyjskim
na Krymie stanowią ukraińskie lobby, gdyż obawiają się przyłączenia Krymu
do Rosji, co znacznie pogorszyłoby ich sytuację (w dużej mierze dzięki oporowi Tatarów krymskich władzom w Kijowie udało się utrzymać Krym pod
jurysdykcją państwa ukraińskiego).
Lojalność Tatarów wobec nowej ojczyzny nie znajduje jednak zdecydowanego poparcia ze strony władzy centralnej, która boi się drażnić
krymskich Rosjan oraz narażać Rosji. Należy bowiem pamiętać, że Rosja
w ostatnich latach masowo i w sposób niekontrolowany udzielała obywatelstwa swojego kraju Rosjanom na Krymie i w razie zaostrzenia konfliktu
istnieje niebezpieczeństwo, że może prowadzić działania wojenne motywując
to obroną swoich obywateli (wydarzenia w Gruzji w roku 2008 dają podstawy
do tego typu obaw). Władza nad Dnieprem nie wspiera w należyty sposób
dążeń Tatarów, którzy wraz z siłami ukraińskimi mogliby skutecznie hamować siły rosyjskie. Kijów obawia się, że gdy zniknie problem separatyzmu
rosyjskiego, Tatarzy będą z większą siłą domagać się odzyskania swych praw
i naprawienia olbrzymich krzywd wyrządzonych im przez deportację oraz –
w dalszej perspektywie – coraz większej samodzielności i niezależności od
Kijowa.
Poza problemem Tatarów krymskich na Krymie ma miejsce ukraińsko-rosyjski konflikt. Rosjanie stanowią największy odsetek ludności na
Krymie – 58, 3 proc., chociaż z perspektywy historycznej tak było nie zawsze
(według spisu ludności z 1897 roku dominowali tam Ukraińcy – 42,2 proc.
i Tatarzy – 13 proc.). Rosjanie dążą do uniezależnienia się od Kijowa i integracji z Rosją. Z problemem separatyzmu rosyjskiego na Krymie Ukraina
musiała się zmierzyć niedługo po uzyskaniu niepodległości. Najostrzejsza
faza tego konfliktu przypadła na lata 1992–1995, kiedy rządzący Krymem
Rosjanie próbowali oderwać go od Ukrainy i przyłączyć do Rosji. Eskalacji
konfliktu udało się zapobiec nadając obwodowi krymskiemu w roku 1995
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status autonomii pod jurysdykcją ukraińską. Po roku 1995 władze w Kijowie odzyskały kontrolę nad półwyspem, jednakże nadal pozostaje miejscem
zapalnym, którego najbliższa przyszłość przebiegać będzie z pewnością pod
znakiem wewnętrznych konfliktów, co mogłoby zaostrzyć też stosunki Ukrainy z Rosją. Duża mniejszość rosyjska oraz podwójne ukraińsko-rosyjskie
obywatelstwo (ewidencji mieszkańców z podwójnym obywatelstwem nikt nie
prowadzi) daje Rosji pretekst do ingerencji w wewnętrzne sprawy Ukrainy.
Źródłem nieustających konfliktów ukraińsko-rosyjskich jest stacjonująca na Krymie Flota Czarnomorska, niegdyś duma carskiej Rosji, a potem
symbol potęgi morskiej oraz trzecia co do wielkości flota w ZSRR. Rozpad
mocarstwa radzieckiego pociągnął za sobą konieczność podziału jego mienia,
między innymi potencjału wojennego. To właśnie flota Morza Czarnego oraz
status Krymu i Sewastopola stały się przedmiotem najdłuższego sporu Kijowa
z Moskwą, który zakończył się dopiero w roku 1997 podpisaniem Traktatu
o przyjaźni, współpracy i partnerstwie pomiędzy Ukrainą a Rosją. Na jego
mocy strony zobowiązały się do wzajemnego poszanowania integralności terytorialnej i nienaruszalności granic. Aneksem do Traktatu oraz warunkiem
ratyfikacji go przez Dumę Państwową była umowa w sprawie dzierżawy portu
w Sewastopolu przez Rosję na okres 20 lat. Politycy rosyjscy uważają, że
Sewastopol powinien być miastem rosyjskim. Spór o bazę wojskową w Sewastopolu zaostrzył się w roku 2008 podczas konfliktu rosyjsko-gruzińskiego,
w czasie którego Ukraina opowiedziała się po stronie Gruzji i sprzeciwiła
temu, aby okręty wojenne Floty Czarnomorskiej naruszały gruzińskie wody
terytorialne. W roku 2010 prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz podpisał
tzw. porozumienia charkowskie przedłużające dzierżawę na kolejne 25 lat,
czyli do roku 2042, a podporządkowana mu Rada Najwyższa ratyfikowała to porozumienie z naruszeniem Konstytucji Ukrainy i wbrew protestom
opozycji.
Wojskowa rola Floty Czarnomorskiej stopniowo spada, systematycznie rośnie natomiast jej znaczenie polityczne. Utrata bazy wojskowej w Sewastopolu oznaczałaby dla Rosji utratę kontroli w basenie Morza Czarnego
i dominację Turcji będącej członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Spór
o stacjonowanie Floty jest związany dodatkowo z konfliktem narodowościowym na półwyspie, albowiem stanowiący większość (60 proc.) Rosjanie popierają obecność rosyjskiej bazy wojskowej w Sewastopolu. Dopóty, dopóki
na półwyspie stacjonuje Flota Czarnomorska, członkostwo Ukrainy w Sojuszu nie wydaje się być możliwe.
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W ogłoszonym przez prezydenta Wiktora Janukowycza 8 VI 2012
roku dekrecie z nową strategią bezpieczeństwa narodowego Ukraina w świecie, który się zmienia nieuregulowane kwestie zostały uznane za czynniki
bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu Ukrainy. Chodziło o warunki stacjonowania Floty Czarnomorskiej, nieuregulowany konflikt w Naddniestrzu,
brak delimitacji mórz Czarnego i Azowskiego oraz Cieśniny Kerczeńskiej,
brak demarkacji granicy państwowej z Rosją, Białorusią i Mołdawią4.
Czynnik rosyjski jest źródłem konfliktu nie tylko na Krymie, ale
mniejszość rosyjska stanowi największą grupę etniczną w kraju – 17,3 proc.
i zamieszkuje głównie na wschodzie i południu Ukrainy5. Głównym powodem tego konfliktu jest odmienne, a nawet sprzeczne postrzeganie wartości
będących dobrem dla państwa oraz wizji jego rozwoju. Mniejszość rosyjska
dąży do zacieśniania relacji z Rosją, zachodnia i centralna Ukraina popiera
integrację z UE. Etniczna polaryzacja społeczeństwa ukraińskiego pogłębia
się między innymi z powodu zróżnicowania językowego. Kwestia języka
jest jednym z najbardziej konfliktogennych czynników na Ukrainie, mimo
iż znajduje się dopiero na 31 miejscu na liście problemów życiowo ważnych
dla obywateli. Sprawa statusu języka rosyjskiego rodzi napięcia i konflikty
od odzyskania niepodległości i jest wykorzystywana przez partie „rosyjskie”
na Ukrainie zwykle przed wyborami w celu zmobilizowania elektoratu na
wschodzie i południu Ukrainy. Na Ukrainie wywołała protesty odpisana
przez prezydenta Janukowycza 8 VIII 2012 roku ustawa o językach, która
umożliwia nadawanie rosyjskiemu prawa równoległego języka urzędowania
w większości regionów Ukrainy, co w praktyce będzie skutkować wyparciem
ukraińskiego z życia publicznego w znacznej części kraju. Ustawa pogłębi
polaryzację społeczeństwa ukraińskiego i będzie wykorzystywana w walce
o elektorat w wyborach.
Terytorium obwodu zakarpackiego (niegdyś Ruś Podkarpacka) w różnych okresach historycznych należało do różnych państw, między innymi do
Węgier, Austrii, Rumunii, Czechosłowacji, a po roku 1945 do ZSRR. Ludność obwodu zakarpackiego stanowi mieszankę narodowościową, w której
4

5

Zob. Strona internetowa [dalej: SI] Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy http://www.
rnbo.gov.ua, „Dekret Prezydenta Ukrainy”, inf. z 8 VI 2012.
Duża liczebność Rosjan na wschodniej Ukrainie jest następstwem wielkiego głodu w latach 1932–1933,
gdy w miejsce zagłodzonych ok. 6 mln Ukraińców na wschodnich terenach osiedliło się tysiące mieszkańców z różnych obwodów rosyjskich. Zob. mapę przesiedleń: SI portalu informacyjnego UNIAN,
http://www.unian.net, inf. z 8 VI 2012. Do zwiększenia obecności Rosjan przyczyniła się również
industrializacja i rozwój przemysłu w Donbasie w latach trzydziestych XX wieku.

348

Nadia Gergało, Paweł Frankowski

skład wchodzą również Słowianie zachodni określający się mianem Rusinów.
Według ostatniego powszechnego spisu ludności z 2001 roku na Zakarpaciu
mieszka zaledwie 10 tys. osób (mniej niż 1 proc.) uważających się za Rusinów. Organizacje rusińskie szacują natomiast, że stanowią 2/3 mieszkańców
obwodu, a ich grupa etniczna może liczyć nawet 1,2 mln członków i jest rozproszona po całym świecie. Rusini Zakarpacia powołując się na historyczną
odrębność obwodu i jego tożsamość pragną, aby uznano ich za naród i dążą
do własnej autonomii. W grudniu 1991 roku w referendum za stworzeniem
samorządnego terytorium administracyjnego opowiedziało się 78 proc. mieszkańców Zakarpacia, jednakże władze w Kijowie nie uznały tego referendum.
Zdecydowana większość Ukraińców nie uważa Rusinów za mniejszość narodową, lecz za Ukraińców, których język, kultura i tradycje trochę się różnią
z racji przebywania przez długi czas w składzie różnych państw. W opinii
wiodących ukraińskich historyków i etnologów idea „rusiństwa” nie ma podstaw naukowych, gdyż Rusinami w różnych okresach historycznych w Europie nazywano Ukraińców.
Rusińskich działaczy wspiera Moskwa, która wykorzystuje ich ambicje w celu dezintegracji Ukrainy. Przez terytorium obwodu zakarpackiego przebiegają najważniejsze rurociągi tranzytowe, przez które rosyjski gaz
ziemny jest dostarczany do krajów UE. Ponadto obwód zakarpacki graniczy z państwami będącymi członkami Paktu Północnoatlantyckiego i Unii
Europejskiej (Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią) oraz ma strategiczne
znaczenie pod względem geopolitycznym. Aktywnie wspiera separatystyczny
ruch rusiński również Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu.
Szczególny niepokój Kijowa budzi postawa liderów rusińskich, którzy wzywają Rosję jako „obrońcę praw ludności rusińskiej” do poparcia ich dążeń
w celu uzyskania oficjalnego statusu mniejszości narodowej, a w dalszej
perspektywie – autonomii. Nieuznawanie Rusinów za odrębną narodowość
może pociągnąć za sobą napięcie społeczne i polityczne na Ukrainie, co jest
konsekwencją konfliktów na tle narodowościowym. Aktywność ruchu rusińskiego jest związana z działaniami Rosji podsycającymi ten ruch i godzącymi
w integralność terytorialną Ukrainy, gdyż Moskwa jest zainteresowana niestabilnością na Ukrainie i osłabieniem jej państwowości. Władze nad Dnieprem
nie wypracowały jednolitego stanowiska i spójnej polityki wobec kwestii
rusińskiej, co może mieć negatywne skutki na przyszłość.
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3. Stosunki Białorusi i Ukrainy na poziomie regionalnym –
wymiar bilateralny
Białoruś i Ukraina, pomimo bliskości geograficznej i pozornie zbieżnych interesów w postzimnowojennym środowisku międzynarodowyn wypracowały własny, specyficzny model prowadzenia polityki zagranicznej
i tworzenia sojuszy, zarówno z najbliższymi sąsiadami, jak i z mocarstwami
regionalnymi. Nie bez znaczenia są trendy widoczne w polityce zagranicznej
Mińska i Kijowa. Ten pierwszy ośrodek konsekwentnie dąży do zbliżenia
z Rosją, nawet za cenę utraty własnej suwerenności, ten drugi zaś pozostaje centrum niezdecydowanym i trudno jest jednoznacznie wskazać kierunek
ewolucji polityki zagranicznej Ukrainy. Z pewnością najważniejszym partnerem dla obu państw pozostaje Rosja i charakter relacji z tym państwem
określa kierunek polityki zagranicznej Białorusi i Ukrainy. Bez szczegółowej
analizy stosunków białorusko-rosyjskich i ukraińsko-rosyjskich jest niemożliwe jakiekolwiek zbadanie omawianego obszaru.
Pomimo upadku Związku Radzieckiego, wpływy rosyjskie na Białorusi i Ukrainie nie zostały znacznie osłabione, a w przypadku Białorusi można
nawet mówić o dążeniu do umacniania pozycji Rosji w regionie, poprzez
wielokrotnie podejmowane inicjatywy zmierzające do integracji z Rosją.
Białoruś i Rosja utrzymują jednoznacznie przyjacielskie stosunki, chociaż
dysproporcja potencjałów wyraźnie wskazuje na rodzaj więzi łączących oba
państwa. Formalne stosunki dyplomatyczne pomiędzy Białorusią i Rosją zostały ustanowione 26 VI 1992 roku i od tego momentu polityka zagraniczna
Białorusi jest ukierunkowana w stronę pogłębiania współpracy z Rosją, głównie poprzez deklarowaną przez władze białoruskie wolę integracji z Rosją.
Podstawą dla takiej integracji jest Umowa o utworzeniu państwa związkowego
Białorusi i Rosji zawarta 8 XII 1999 roku, na mocy której został utworzony
26 I 2000 roku Związek Białorusi i Rosji (ZBiR).
Należy jednak zauważyć, że integracja Białorusi i Rosji ma raczej
charakter deklaratywny, gdyż działania podejmowane przez władze białoruskie i rosyjskie mają charakter pozorny. Wynika to z odmiennego miejsca,
jakie posiada ZBiR w koncepcjach polityki zagranicznej obu państw. W przypadku Białorusi, ZBiR miał posłużyć do wzmocnienia jej pozycji i powołania
państwa związkowego, w którym oba człony funkcjonowałyby na równych
zasadach. Dla Rosji, ZBiR miał być formą stopniowej inkorporacji Białorusi i jedną z form nacisku na władze białoruskie, bez realnej perspektywy
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stworzenia państwa związkowego. Z czasem koncepcja ZBiR straciła swoją
atrakcyjność, a przyczyniły się do tego posunięcia Rosji na rynku energii,
zmierzające do zniesienia uprzywilejowanej pozycji Białorusi. Moskwa faktycznie subsydiowała gospodarkę Białorusi. Niemniej Rosja jest tym państwem, które wspiera Białoruś na arenie międzynarodowej, szukając jednak
możliwości zwiększenia swoich wpływów na Białorusi i przede wszystkim
jej uzależnienia gospodarczego.
Mimo oficjalnie deklarowanego wsparcia dla Białorusi, Rosja prowadzi w stosunku do swojego zachodniego sąsiada typową politykę realną,
czego przykładem były coroczne spory o ceny gazu ziemnego dla Białorusi.
Ich celem było przejęcie białoruskiej sieci przesyłowej. Stosowna umowa finalizująca zakup całości białoruskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za
przesył gazu Белтрансгаз została podpisana 25 XI 2011 roku na posiedzeniu
Najwyższej Rady Państwowej ZBiR6. Rosja dążąc do podporządkowania gospodarki białoruskiej także wcześniej używała podobnych metod, na przykład
wstrzymując w 2009 roku import białoruskich produktów mleczarskich, co argumentowała brakiem spełniania przez te towary norm rosyjskich. Ta decyzja
uderzyła bezpośrednio w gospodarkę białoruską uzależnioną nadal w dużej
mierze od eksportu towarów rolnych. Presja wywierana przez Rosję spotykała
się najczęściej z ostrymi komentarzami władz białoruskich, jednakże świadomość zależności gospodarczej i brak alternatywnych kierunków prowadzenia
polityki zagranicznej sprawiały, że jakiekolwiek próby przeciwstawienia się
Rosji były skazane na porażkę.
Kryzysy na linii Mińsk–Moskwa pojawiają się stosunkowo często
i dotyczą kwestii gospodarczych. Białoruś jest zainteresowana jednak utrzymaniem za wszelką cenę wsparcia rosyjskiego, dlatego też najczęściej przystaje na propozycje rosyjskie, wyrażając początkową dezaprobatę dla działań
Moskwy. Polityka rosyjska w stosunku do Białorusi ma jednak także drugie
dno, a są nim stosunki militarne pomiędzy dwoma państwami. Rosja przywiązuje dużą wagę do strategicznego położenia Białorusi. Ponadto na terytorium
białoruskim znajdują się obiekty militarne dzierżawione przez Rosję, istotne
dla obronności Rosji, takie jak stacje radiolokacyjne włączone w system rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Ponadto białoruski przemysł wojskowy stanowi istotny element rosyjskiego rynku uzbrojenia, a na terytorium Białorusi

6

SI „Kommersant”, www.kommersant.ru, A. Gabujev, D. Belikov, P. Tarasenko, Украине показали
зажигательный пример, inf. z 4 XII 2011.
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są usytuowane zakłady zbrojeniowe mające kluczowe znaczenie dla wojsk
rosyjskich.
Stosunki Polski z Białorusią po rozpadzie ZSRR formalnie rozpoczęły się 27 XII 1991 roku na mocy uchwały Rady Ministrów Polski. Wtedy
wraz z Białorusią uznano niepodległość innych republik radzieckich. Pomimo początkowo poprawnych relacji z Białorusią, o czym świadczyły wizyty
prezydentów i premierów obu państw, po objęciu władzy na Białorusi przez
Łukaszenkę sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu. Objęcie władzy przez
Łukaszenkę i pogorszenie relacji z Zachodem było pochodną sytuacji wewnętrznej na Białorusi, której kadry urzędnicze były zdominowane przez
działaczy partyjnych. Odejście od demokratycznego kierunku przemian
spowodowało krytykę ze strony władz Polski, które – co należy zauważyć
– nie zdołały wypracować spójnego stanowiska wobec Białorusi. Krytyka
prezydentury Łukaszenki, choć uprawniona, nie wniosła wiele do poprawy
stosunków na linii Warszawa–Mińsk, a Polska nie miała w zasadzie żadnych
możliwości oddziaływania na Białoruś. Zmiana koncepcji oddziaływania na
Białoruś pojawiała się wraz z powstaniem programu Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, którym jest objęta także Białoruś. Jednakże szczyt
Partnerstwa Wschodniego, który miał miejsce w dniach 29-30 IX 2011 roku
pokazał, że stanowcze stanowisko wobec władz białoruskich nie przynosi
efektu, co więcej nie jest popierane przez pozostałe państwa postradzieckie.
Tym samym podejmowane próby normalizacji stosunków nie dały żadnych
widocznych skutków.
Inaczej wygląda współpraca gospodarcza, gdyż Polska jest szóstym
partnerem Białorusi. Chociaż wymianę gospodarczą pomiędzy tymi państwami należy oceniać pozytywnie, ale Polskę wyprzedzają pozostałe państwa sąsiadujące z Białorusią (Ukraina i Rosja) oraz Łotwa, będąca państwem członkowskim UE, a także Wielka Brytania i Holandia. Wskazuje to tym samym na
błędny kierunek polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kwestii wsparcia
mniejszości polskiej na Białorusi, jak i realizacji interesów gospodarczych.
Od odzyskania przez Ukrainę niepodległości Federacja Rosyjska jest
i nadal pozostaje dla Ukrainy jednym z najważniejszych sąsiadów, partnerem
gospodarczym oraz punktem odniesienia, który determinuje jej politykę wewnętrzną i zewnętrzną. Mimo strategicznego partnerstwa, stosunki Ukrainy
z Rosją od początku mają charakter asymetryczny, wynikający z zależności
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ekonomicznej i w dużej mierze politycznej od Rosji7. Ponadto cechuje te
stosunki nieufność Ukrainy wobec wschodniego sąsiada oraz powściągliwość
odnośnie różnych form integracji gospodarczej z Rosją.
Kształt relacji ukraińsko-rosyjskich w znacznym stopniu jest uwarunkowany wielowiekowym dziedzictwem historycznym i politycznym. Świadomość historyczna, mentalna spuścizna radziecka i stereotyp postrzegania
Rosji w kategoriach „starszego brata” miały i nadal mają niebagatelny wpływ.
Odłączenie się Ukrainy od Związku Radzieckiego było dla większości elit
politycznych Rosji, działaczy społecznych oraz intelektualistów rosyjskich
równoznaczne z utratą części tożsamości i spowodowało negatywny stosunek
do „upartych” Ukraińców, którzy nie chcą wrócić do „matki”8. Przez lata politycy rosyjscy, ale też intelektualiści poddawali w wątpliwość fundamentalne
zasady państwowości ukraińskiej, postrzegali Ukrainę jako karygodną pomyłkę9 historii czy „państwo sezonowe” oraz prorokowali jej rozpad. Dopiero
w roku 1997 pomiędzy Rosją a Ukrainą został podpisany Traktat o przyjaźni,
współpracy i partnerstwie, na mocy którego Federacja Rosyjska oficjalnie
uznała suwerenność polityczną i terytorialną Ukrainy, co nie uchroniło jednak tej ostatniej od sporów terytorialnych z Rosją. W roku 2003 pomiędzy
tymi krajami podpisano międzypaństwową umowę o granicy państwowej,
jednakże niektóre fragmenty wschodniej granicy Ukrainy wciąż oczekują na
delimitację.
Na Ukrainie ukształtowały się potężne grupy przemysłowo-biznesowe, których fortuny powstały na pośrednictwie w sprzedaży gazu ziemnego
pomiędzy Gazpromem a odbiorcami ukraińskimi. Poprzez te grupy Rosja
przez lata miała i nadal ma możliwość wywierania nacisków na ośrodki polityczne i gospodarcze na Ukrainie. Skutecznym instrumentem, za pomocą
którego Kreml wywierał presję ekonomiczną na Ukrainie były wskaźniki
obrotu handlowego (55 mld USD w 2011 roku). W związku z bardzo energochłonną gospodarką i technologicznych zacofaniem Ukrainy, państwo to
jest jednym z największych konsumentów ropy naftowej i gazu ziemnego na
7

8

9

Szerzej zob. T. Kapuśniak, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa–Lublin 2008, s. 103–223.
W roku 2009 Ukraina została uznana w opinii Rosjan za jeden z trzech największych wrogów ich
kraju obok Stanów Zjednoczonych i Gruzji (w 2011 roku znalazła się ona również na trzecim miejscu,
ale tym razem w jednej grupie z innymi byłymi republikami radzieckimi). Jedna trzecia Rosjan nadal
uważa, że Ukraina powinna pozostać pod nadzorem ekonomicznym i politycznym Rosji, natomiast aż
60 proc. Rosjan nie uważa Ukrainy za zagranicę. Zob. SI Centrum Analityczne Jurija Lewady, http://
www.levada.ru, inf. z 10 VI 2012.
Taką opinię wyrażał między innymi Aleksandr Sołżenicyn.
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świecie. Ukraina kupuje od Rosji 80 proc. ropy naftowej i gazu ziemnego,
co uzależnia ją od północnego sąsiada i sprawia, że surowce energetyczne
są najważniejszymi instrumentami nacisku, po które Rosja sięga jak tylko
Ukraina zaczyna intensyfikować działania na rzecz integracji ze strukturami
europejskimi i euroatlantyckimi.
Rosja wywierała naciski i wpływ nie tylko wykorzystując surowce,
lecz za pomocą innych, często pośrednich instrumentów. Służyły temu hegemonia rosyjskich mediów, styl sprawowania władzy i prowadzenia interesów oraz odwieczna rusyfikatorska polityka Rosji względem Ukrainy, która
przybrała formę budowania na Ukrainie „rosyjskiego świata” (русский мир)
mająca na celu utrzymanie Ukrainy w strefie swoich wpływów. Moskwa dążyła dotąd do osłabienia roli Kijowa poprzez aktywnie wspieranie organizacji
oraz ruchów „rosyjskich”. Separatyzm i napięcia ukraińsko-rosyjskie były
wykorzystywane przez Moskwę dla utrzymania swojej obecności (także militarnej) na takim strategicznie ważnym dla niej obszarze jak Krym. Poparcie
dla separatyzmów i federalizacji oraz kwestionowanie Ukrainy jako państwa
unitarnego pozwoliłoby wywierać większy wpływ na Kijów.
Rosja jest zainteresowana istnieniem na Ukrainie chaosu politycznego
i bezładu, aby nie była przewidywalnym i atrakcyjnym partnerem w stosunkach międzynarodowych, a jej obywatele nadal żywili nostalgię do ZSRR
i ciążyli ku Rosji. Niepodległa, silna, stabilna i przewidywalna Ukraina jest
zagrożeniem dla Rosji, stąd korzystanie przez tę ostatnią z każdej okazji
w celu zdyskredytowania Ukrainy w opinii międzynarodowej (np. za pomocą
„wojen gazowych”) oraz izolowanie od wpływów państw zachodnich. Rosja
posiada rozbudowaną infrastrukturę służb dyplomatycznych, placówek konsularnych i agencji informacyjnych, które przejęła jako sukcesorka ZSRR,
co dało jej olbrzymie możliwości komunikacyjne w kontaktach z zachodnim
światem i przez co Ukraina najczęściej przegrywała wojny informacyjne
z Rosją, nawet jeśli racja była po stronie ukraińskiej (tak jak w przypadku
niesłusznego posądzania Ukrainy o kradzież gazu ziemnego przeznaczonego
dla państw UE w na przełomie stycznia i lutego 2012 roku).
Ukraina nie mogła sobie pozwolić na całkowitą ignorancję w stosunkach z Rosją, przede wszystkim z powodu uzależnienia od surowców energetycznych. Rosja przy każdej okazji wykorzystywała tę zależność. Odporność
na takie naciski była tym większa, im bardziej Ukraina była zainteresowana
integracją europejską i euroatlantycką. Władze w Kijowie, niezależnie od zabarwienia politycznego, zaczęły rozumieć powoli tę zależność. Część zaple-
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cza oligarchicznego, chcąca legitymizowania swoich majątków na Zachodzie,
zdała sobie sprawę, że rezygnacja z integracji z UE skaże biznes ukraiński
na pochłonięcie go przez kapitał rosyjski. Ogarnął ten problem uważany za
„rosyjskiego” prezydent Wiktor Janukowycz, który rok temu oświadczył, że
Ukraina kroczy swoją własną drogą, ma swój narodowy program rozwoju
i będzie podążać w tym kierunku oraz chce budować relacje z Rosją na zasadach parytetu.
Stosunki ukraińsko-rosyjskie wyraźnie ochłodziły się po skazaniu Julii Tymoszenko na 7 lat więzienia za podpisanie niekorzystnych umów gazowych z Rosją, co pośrednio uderzyło w wizerunek Władimira Putina. W ciągu
2 lat urzędowania Janukowycza Kijów nie zdołał wynegocjować mniejszej
ceny na gaz ziemny, natomiast Rosja coraz bardziej naciskała w sprawie wejścia do unii celnej i integracji gospodarczej. Zdaniem Zbigniewa Brzezińskiego, Ukraina może mieć decydujący wpływ na ewolucję Rosji – jeśli Ukraina
konsekwentnie będzie zmierzać ku Europie i będzie miała realną demokrację,
to są dość duże szanse na „europeizację” Rosji, która może podążyć za nią.
Bez udziału Ukrainy Rosja nie jest w stanie odbudować imperium, uczyniłoby
to Rosję „bardziej azjatycką i bardziej oddaloną od Europy”10. Jak pisał pod
koniec XIX wieku niemiecki publicysta Paul Rohrbach, „kto rządzi Kijowem,
ten posiada klucz do Rosji”11. Przyczyniając się do transformacji Rosji Ukraina mogłaby odegrać rolę historyczną i stać się tym czynnikiem, który zmieni
oblicze Rosji. Jednakże na obecnym etapie nie wydaje się to być możliwe.
Stosunki polsko-ukraińskie po odzyskaniu niepodległości przez
Ukrainę układały się na ogół dość poprawnie, chociaż w różnych okresach
cechowała je odmienna dynamika. Mimo że Polskę i Ukrainę wiele dzieliło
(trudna historia, konflikt pamięci narodowej, poczucie wyrządzonej krzywdy,
roszczenia terytorialne, stereotypy narodowe), to jednak państwa te dzięki
poprawnym relacjom i współpracy stały się partnerami strategicznymi. Dobrosąsiedzkie stosunki, pomimo obciążeń historycznych, to w dużej mierze
zasługa Polski, która jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy i przez lata
kierowała się w tych stosunkach wizją Jerzego Giedroyca i środowiska „Kultury” paryskiej polegającą na współzależności interesów i zawartej w stwierdzeniu „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”. Według twórców tej wizji
trwały byt niepodległej i demokratycznej Ukrainy ma zasadnicze znaczenie
dla bezpieczeństwa Polski. O znaczeniu niepodległej Ukrainy dla stabilności
10
11

Z. Brzeziński, Wielka szachownica: Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998, s. 114.
J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999: Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 119.
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regionu niejednokrotnie wypowiadał się też Brzeziński, który uważał, że:
„Utrata niepodległości przez Ukrainę miałaby natychmiastowe konsekwencje
dla Europy Środkowo–Wschodniej, przekształcając Polskę w sworzeń geopolityczny na wschodniej granicy zjednoczonej Europy”12.
Wzajemne relacje obu państw zaczęły się jeszcze przed odzyskaniem
przez Ukrainę niepodległości, gdy w 1990 roku Polska prowadziła dwutorową
politykę z ZSRR – nawiązywała kontakty zarówno z centrum decyzyjnym
w Moskwie, jak i z poszczególnymi republikami radzieckimi, które dążyły do
uniezależnienia się od Rosji13. Pierwszym dwustronnym polsko-ukraińskim
dokumentem była podpisana w październiku 1990 roku Deklaracja o zasadach i podstawowych kierunkach rozwoju stosunków polsko-ukraińskich.
Rok później po referendum w grudniu 1991 roku w sprawie niepodległości
Ukrainy Polska oficjalnie uznała ją jako państwo suwerenne i nawiązała już
formalno-prawne stosunki dyplomatyczne. W maju 1992 roku pomiędzy obu
państwami został zawarty Traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy będący w dużej mierze powtórzeniem i rozwinięciem
postulatów zawartych w Deklaracji14. W Traktacie uznawano granice państwowe Ukrainy oraz deklarowano gwarancję ich nienaruszalności, utrwalano
stosunki polityczne, handlowe, kulturalne, współpracę naukowo-techniczną,
ogłaszano poszanowanie praw mniejszości narodowych.
W początkowym okresie (nazywanym „romantycznym”15) przygotowano i podpisano szereg umów, porozumień oraz utworzono podstawy instytucjonalno-prawne dwustronnych stosunków. Kolejne okresy wyróżniały
się zmienną dynamiką – od dużej aktywności po ochłodzenie. Na charakter
stosunków polsko-ukraińskich miała wpływ sytuacja wewnętrzna w obu krajach i zewnętrzna, między innymi reakcja Rosji. W okresie ubiegania się
o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej Polska
działała na rzecz zacieśnienia stosunków, będąc łącznikiem pomiędzy nimi
a Ukrainę16. Polska budowała pozytywny wizerunek Ukrainy na Zachodzie,
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Z. Brzeziński, Wielka szachownica..., s. 56.
Zob. B. Surmacz, Stosunki Ukrainy z Polską, [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych…,
s. 203–204.
Szczegółową analizę traktatu zob. Eadem, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie: Politologiczna
analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002, passim.
Zob. Eadem, Stosunki Ukrainy z Polską..., s. 204–205.
T. Kapuśniak, Polityka Polski wobec Ukrainy, [w:] Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin 2009, s. 220–221.
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wspierała jej dążenia do członkostwa w takich organizacjach, jak Rada Europy, Inicjatywa Środkowoeuropejska, Karta Ukraina–NATO.
Jednym z problemów w relacjach polsko-ukraińskich jest historia
pełna wzajemnych krzywd i konfliktów. Napięcie w stosunkach stwarzały
takie sprawy, jak Cmentarz Orląt Lwowskich, czystki etniczne prowadzone
na Polakach przez UPA na Wołyniu w 1943 roku znane jako „rzeź wołyńska”,
akcja „Wisła”, czyli przymusowe przesiedlenie Ukraińców ze wschodnich
terenów Polski na zachodnie. Oba kraje z różnym skutkiem czyniły starania
na drodze wybaczenia i pojednania. W roku 1997 Aleksander Kwaśniewski
i leonid Kuczma wydali Wspólne oświadczenie prezydentów RP i Ukrainy
o porozumieniu i pojednaniu, w którym strony wyraziły ubolewanie z powodu
zaszłości historycznych i dokonały uczczenia ofiar.
Etapem przełomowym w relacjach polsko-ukraińskich stał się rok
2004, co było spowodowane dwoma ważnymi wydarzeniami – wejściem
Polski do Unii Europejskiej oraz „pomarańczową rewolucją” na Ukrainie,
w której Polska zajęła aktywną postawę i zaangażowała się w rozwiązanie
kryzysu. Dla Ukrainy Polska od początku miała ważne znaczenie strategiczne
jako „brama na Zachód”, a po wejściu do Sojuszu i UE jako „rzecznik” i „adwokat” jej europejskich i euroatlantyckich aspiracji. Polska i Polacy cieszą się
sympatią przeważającej części ukraińskiego społeczeństwa (nie bez znaczenia
była postawa i wsparcie ze strony władz i ludności polskiej podczas „pomarańczowej rewolucji”).
Dość intensywne i poprawne stosunki polsko-ukraińskie nie przekładały się jednak na wysokie wskaźniki obrotu gospodarczego pomiędzy tymi
krajami. Polska zajmuje 11 miejsce na liście inwestorów zagranicznych na
Ukrainie (jej udział wynosił ok. 2 proc.). Kijów dla Warszawy również nie
był liczącym się partnerem gospodarczym. Ukraina plasowała się dopiero
na 15 miejscu pod względem łącznych obrotów17, chociaż w 2012 roku była
zauważalna pozytywna dynamika w tej dziedzinie.

17

Zob. SI Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, http://www.kiev.trade.gov.pl,
inf. z 10 VI 2012.
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4. Stosunki Białorusi i Ukrainy na poziomie regionalnym –
wymiar multilateralny
Białoruś i Ukraina, z racji swojego położenia geopolitycznego i przynależności do grupy byłych państw ZSRR, były zmuszone zdefiniować swoją
politykę zagraniczną w oparciu o interesy najważniejszego państwa regionu,
czyli Rosji. Czynnik rosyjski przeważał w koncepcjach zarówno białoruskich,
jak i ukraińskich. Oprócz Rosji, tradycyjnie postrzegającej Białoruś i Ukrainę jako naturalną strefę wpływów, nie bez znaczenia było także stanowisko Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że relacje
z państwami sąsiadującymi, należącymi do UE (Polska, Słowacja, Łotwa,
Litwa, Węgry) schodziły na plan dalszy, a interesy i cele polityki zagranicznej Białorusi oraz Ukrainy były definiowane przez pryzmat przynależności
tychże państw do Unii Europejskiej. Czynnik rosyjski determinował jednak
kształt relacji multilateralnych w regionie i członkostwo w organizacjach
regionalnych było w dużej mierze wypadkową polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Białoruś i Ukrainą mogły tylko dopasować swoje koncepcje
uczestnictwa w przedsięwzięciach regionalnych, nie mając szans na swobodne kształtowanie polityki w tym wymiarze.
Białoruś, pomimo funkcjonującej dyktatury, tuż po rozpadzie Związku
Radzieckiego nie była państwem nastawionym antyzachodnio. Przeciwnie
tuż po ogłoszeniu deklaracji niepodległości władze białoruskie zdecydowały
się na wycofanie ze swojego terytorium broni nuklearnej podpisując w maju
1992 roku w Lizbonie Protokół do Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni
Jądrowej, na mocy którego zdecydowano się zniszczyć pozostałą broń atomową bądź przekazać ją Rosji. Ten akt miał dokonać się do połowy 1993 roku.
Jednakże zdobycie władzy przez Łukaszenkę zahamowało proces zbliżenia
z Europą, czego przykładem była decyzja Łukaszenki o zatrzymaniu procesu
przekazywania głowic nuklearnych do Rosji, gdyż jego zdaniem było to działanie zbędne, ponieważ wkrótce Rosja i Białoruś staną się jednym państwem.
Niemniej w listopadzie 1996 roku Białoruś ostatecznie stała się państwem
wolnym od broni atomowej.
Przejawem zbliżenia do Europy była także decyzja o przystąpieniu do
Partnerstwa dla Pokoju, co stało się w 1995 roku i mimo różnic pomiędzy
państwami Sojuszu i Białorusią stosunki w oparciu o tę formułę były utrzymywane i nie sprowadzały się wyłącznie do biernego uczestnictwa. Z jednej
strony państwa Paktu potępiły represje wobec opozycji na Białorusi, podczas
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gdy Białoruś np. wstrzymała współpracę z Paktem w proteście przeciwko
sytuacji w Kosowie, ale w 2010 roku wyraziła zgodę na transport przez swoje
terytorium sprzętu dla misji Organizacji Paktu w Afganistanie. Jednakże inne
działania dyplomatyczne zmierzające do podpisania umowy o partnerstwie
i współpracy z Unią Europejską zakończyły się fiaskiem i stosowne porozumienie nie weszło w życie.
Niemniej Białoruś jest członkiem organizacji międzynarodowych
o zasięgu regionalnym, w których państwem wiodącym jest Rosja. Organizacje te w dużej mierze służyły projekcji rosyjskiej potęgi na obszarze byłego
ZSRR, w wymiarze zarówno ekonomicznym, jak i militarnym. Podstawową
formą funkcjonowania w regionie dla Białorusi była Wspólnota Niepodległych Państw, której Mińsk stał się państwem założycielskim. Ponad połowa
handlu białoruskiego była prowadzona z państwami WNP, a we współpracy
powstawały kolejne projekty służące zacieśnieniu relacji pomiędzy państwami
uczestniczącymi. Organizacją, która służyła temu celowi stała się Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, skupiająca początkowo Białoruś, Federację
Rosyjską, Kirgistan, Kazachstan i Tadżykistan na mocy umowy podpisanej
w Biszkeku 10 X 2000 roku.
Głównym celem było ustanowienie unii celnej, na początek pomiędzy Białorusią, Kazachstanem i Rosją, mającej służyć jako pierwszy krok do
utworzenia strefy wolnego handlu funkcjonującej na kształt Unii Europejskiej.
Unia celna powstała w grudniu 2010 roku, a w niecały rok później dołączył
do niej Kirgistan. Dnia 18 listopada przywódcy Białorusi, Kazachstanu i Rosji
podpisali deklarację o utworzeniu Unii Euroazjatyckiej. Tuż po podpisaniu
dokumentu powołano do życia Komisję Unii Euroazjatyckiej, na której czele
stanął Wiktor Christienko, były wicepremier Rosji. W skład Komisji mieli
wchodzić wicepremierzy rządów państw uczestniczących. Ponadto w projekcie Unii Euroazjatyckiej zakłano powołanie organów ponadnarodowych,
takich jak Rada Szefów Państw i Rządów, Zgromadzenie Parlamentarne,
Rada Ministrów Spraw Zagranicznych i Komitet Wykonawczy Unii. W planach było także utworzenie Banku Inwestycyjnego, jak również ustanowienie
wspólnej waluty, co ułatwiłoby transakcje pomiędzy państwami Unii. Prezydent Białorusi zaproponował nawet, aby walutą stał się rubel rosyjski18.
Istotny dla projektu Unii Euroazjatyckiej był jej charakter konfederacyjny,

18

SI portalu Top.rbc.ru, www.top.rb.ru, „А. Лукашенко, Рубль мог бы стать расчетной валютой
в ЕЭС”, inf. z 1 XII 2011.
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żadne z państw wchodzących w skład konfederacji miało nie posiadać uprzywilejowanej pozycji.
Organizacją regionalną, w której skład weszła Białoruś, odpowiadająca za istniejącą strukturę bezpieczeństwa była Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, powstała w 2003 roku z przekształcenia układu
taszkienckiego zawartego 15 V 1992 roku w Taszkiencie. Państwami założycielskimi układu były Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan
i Uzbekistan, a Azerbejdżan, Białoruś i Gruzja przystąpiły w 1993 roku.
Celem układu była współpraca militarna i wzajemna pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, jakkolwiek faktycznie służył realizacji rosyjskich interesów
militarnych i zatrzymaniu tendencji do integracji z zachodnioeuropejskimi
strukturami bezpieczeństwa zbiorowego. W przypadku Białorusi było to kolejne narzędzie służące do pokazania swojego rosyjskiego nastawienia oraz
zapewnienia sobie bezpieczeństwa militarnego.
Powstała tuż po rozpadzie ZSRR w grudniu 1991 roku Wspólnota
Niepodległych Państw (WNP) jest strukturą, która zrzesza 11 spośród 15 byłych republik postradzieckich. Ten olbrzymi byt geopolityczny nie jest jednak
przykładem udanej i skutecznej integracji, cechuje go wiele terytorialnych,
społecznych i etnicznych konfliktów pomiędzy państwami należącymi do
WNP19 oraz brak równorzędności członków. Członkowie WNP są uzależnieni
od najsilniejszego państwa w regionie – Federacji Rosyjskiej, która traktuje
obszar ZSRR jako strefę jej żywotnych interesów. Reintegracja państw na
postradzieckim obszarze służyła głównie interesom Rosji postrzegającej WNP
jako środek służący jej powrotowi do rangi mocarstwa, narzędzie do umacniania jej siły, instrument oddziaływania w regionie i równoważenia wpływów
UE i Stanów Zjednoczonych.
Będąc jednym z trzech państw założycieli WNP (obok Rosji i Białorusi) Ukraina uczestniczyła w tej organizacji wybiórczo i nie brała udziału
w pracach wielu organów WNP, bowiem nie sygnowała Statutu WNP uchwalonego 22 I 1993 roku i formalnie nie była członkiem, posiadała natomiast
prawa członka stowarzyszonego. Dbając o interes narodowy i dążąc do niezależności Ukraina dystansowała się od tej postradzieckiej struktury. Nie przystąpiła do Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i Układu o Ochronie Granic
WNP, ani też do unii celnej, mimo nacisków Rosji. Dysproporcja członków
w WNP zmniejszała zaufanie do Rosji. Wydarzenia w Gruzji w sierpniu 2008
19

Analiza dziejów WNP szerzej zob. Wspólnota Niepodległych Państw: fragmentacja – bezpieczeństwo
– konflikty etniczne, t. 1, red. T. Kapuśniak, Lublin–Warszawa 2011, passim.
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roku jeszcze bardziej nadszarpnęły wizerunek Rosji i pokazały, że WNP nie
zapewnia bezpieczeństwa i integralności terytorialnej jej członkom.
WNP jest mało skuteczną organizacją dla Ukrainy pod względem normalizacji stosunków pomiędzy poszczególnymi członkami i w tej organizacji
jest ona najbardziej zainteresowana jedynie współpracą gospodarczą. Ostatnio
„rosyjska” większość w parlamencie ukraińskim ratyfikowała Porozumienie
o strefie wolnego handlu z WNP, co może spowodować większą zależność
Ukrainy od Rosji.
W roku 1997 cztery postradzieckie państwa – Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan i Mołdawia – powołały organizację GUAM jako nieformalne forum
polityczno-konsultacyjne, które miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa
i stabilności w regionie, handel i przekazywanie źródeł energii. Na szczycie
przywódców w Jałcie w roku 2001 sformalizowano stosunki jej członków
oraz proklamowano utworzenie nowej organizacji – GUUAM20. GUAM jest
pierwszą organizacją na obszarze postradzieckim, która powstała i funkcjonuje bez udziału Rosji. Powołanie GUAM było postrzegane jako alternatywny projekt wobec inicjatyw integracyjnych Rosji, próba utworzenia obszaru współpracy niezależnego od Moskwy dla zrównoważenia bilansu sił
i zmniejszenia dominacji rosyjskiej w tym regionie. Poparcie dla powołania
i funkcjonowania tej organizacji od początku wyrażały Stany Zjednoczone,
zainteresowane osłabieniem wpływów rosyjskich w regionie Morza Czarnego
i Morza Kaspijskiego.
Poza wspólnymi interesami gospodarczymi i pogłębieniem współdziałania w kwestiach wzmocnienia bezpieczeństwa oraz stabilności w regionie,
państwa członkowskie zadeklarowały aspiracje integracji ze strukturami zachodnimi. Państwa członkowskie dążyły ponadto do utworzenia strefy wolnego handlu, rozwoju współpracy w sferze energetyki i transportu, przede
wszystkim związane z uruchomieniem korytarza transportowego dla kaspijskiej ropy naftowej i euroazjatyckiego korytarza transportowego, tranzytu
surowców energetycznych z pominięciem Rosji. W początkowym okresie
funkcjonowania organizacja GUAM nie wyróżniała się aktywną i skuteczną
działalnością, jej przywódcy regularnie się spotykali, ale obywatele państw
członkowskich na ogół niewiele wiedzieli o jej istnieniu. Po przemianach na
Ukrainie i w Gruzji na szczycie w stolicy Mołdawii Kiszyniowie w kwietniu
20

Nazwa GUUAM jako akronim od nazw państw jej członków funkcjonowała w latach 1999–2005
w związku z przystąpieniem do tej organizacji Uzbekistanu. Po wycofaniu się tego państwa z niej
nazwa wróciła do pierwotnej wersji – GUAM.
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2005 roku nadano nowego wymiaru tej organizacji i skierowano na nowe
tory. Ogłoszono wówczas Deklarację o demokracji, stabilności i rozwoju,
w której zaakcentowano aspiracje do integracji europejskiej i euroatlantyckiej
państw oraz przywiązanie do wartości europejskich. Państwa członkowskie
zadeklarowały ponadto dążenie do uregulowania zamrożonych konfliktów
na obszarze postradzieckim, a Ukraina przedstawiła plan rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu. Po „pomarańczowej rewolucji” Ukrainie zależało na
prężnym i skutecznym działaniu GUAM oraz stworzeniu przeciwwagi dla
wpływów Rosji w regionie. Na szczycie w Kijowie w 2006 roku, który jest
uważany za kluczowy, współpracę w GUAM zinstytucjonalizowano i powołano do życia nową organizację międzynarodową – Organizację na Rzecz
Demokracji i Rozwoju Ekonomicznego GUAM z siedzibą w Kijowie, której
celem było sformalizowanie dotychczasowej współpracy.
Państwa członkowskie zadeklarowały wspólnotę interesów i stanowisk
oraz dążenie do utworzenia wspólnego obszaru integracji i bezpieczeństwa
w regionie GUAM będącego integralną częścią obszaru ogólnoeuropejskiego
i euroazjatyckiego. Szczególny nacisk położono na kwestie zagrożeń bezpieczeństwa, w tym terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu oraz potwierdzono
gotowość do wspólnej walki z tymi zagrożeniami oraz współpracę ze strukturami międzynarodowymi w tym zakresie.
Poziom zaangażowania w działalność GUAM poszczególnych członków jest jednak różny, gdyż interesy uczestników nie zawsze się pokrywają.
Ma duże znaczenie, że cechują te państwa odmienne ustroje polityczne i drogi rozwoju. Większe zainteresowanie wykazywały Ukraina i Gruzja, które
opowiadały się za demokratycznym modelem transformacji i dążeniem do
integracji europejskiej, mniejsze natomiast – Mołdawia i Azerbejdżan, między
innymi z uwagi na naciski Rosji, która od początku bardzo krytycznie oceniała powołanie tej organizacji i postrzegała ją jako antyrosyjską, wymierzoną
przeciwko projektom integracyjnym Rosji na terenie byłego ZSRR. Spośród
wszystkich członków najmniejsze zaangażowanie wykazywał Uzbekistan,
który od początku był nastawiony bardziej na współpracę gospodarczą, natomiast w polityczną angażować się nie chciał i ostatecznie w roku 2005
wystąpił z GUAM.
Chociaż członkowie GUAM zadeklarowali dążenie do współpracy na
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w regionie, to jednak, jak pokazał konflikt
gruzińsko-rosyjski, organizacja nie mówiła jednym głosem w tej sprawie.
Poza Ukrainą, która w osobie ówczesnego prezydenta Wiktora Juszczenki
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zdecydowanie potępiła działania Rosji i wyraziła wsparcie dla Gruzji, pozostałe państwa w obawie przed narażeniem się Rosji nie zajęły tak zdecydowanego stanowiska. Wraz z objęciem władzy przez uważanego za „rosyjskiego” prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, który w rosyjsko-gruzińskim
konflikcie poparł działania Rosji i opowiadał się za uznaniem niepodległości
Abchazji i Południowej Osetii oraz wskazywał na nieaktualność działalności
GUAM w swojej kampanii wyborczej, oczekiwano osłabienia zaangażowania
Ukrainy w działalność GUAM, a nawet zawieszenia członkostwa. Jednakże
powrót do polityki wielowektorowości i rozumienie potrzeby zrównoważenia
stosunków z Zachodem i z Rosją oraz pragmatyzm nowej ekipy rządzącej
przeważyły, Ukraina nie tylko kontynuuje swoje członkostwo, lecz nadal pozostaje liderem.
Przynależność do GUAM miała bardzo ważne znaczenie dla polityki zagranicznej i sytuacji geopolitycznej Ukrainy, gdyż jest ona kluczowym
i najbardziej wpływowym członkiem z uwagi na swoją wielkość i potencjał.
Członkostwo Ukrainy w GUAM uczyniło z niej ważnego gracza i umocniło
jej pozycję jako regionalnego lidera, dało możliwość usamodzielnienia się od
Rosji i wykorzystywana swojej pozycji w sytuacjach napięć na linii Moskwa–
Kijów. Rozbudowa infrastruktury energetycznej i przesył gazu ziemnego oraz
ropy naftowej znad Morza Czarnego rurociągiem Odessa–Brody–Gdańsk
zmniejszyłoby zależność energetyczną Ukrainy od Rosji oraz pozwoliłoby
na dywersyfikację źródeł dostaw surowców energetycznych do UE.

5. przyszłość bezpieczeństwa regionalnego i współpracy
w regionie
Obszar Białorusi i Ukrainy charakteryzuje się trwającym od ponad
dwudziestu lat okresem tranzycji, od części składowych państwa totalitarnego, czyli ZSRR, do pełnoprawnych uczestników stosunków międzynarodowych, potrafiących precyzyjne określić swoje interesy w regionie, a także
zagwarantować bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i całego regionu. Należy
podkreślić, że mimo trudności, z jakimi boryka się Białoruś i Ukraina państwa te przechodziły transformację w sposób pozbawiony poważniejszych
kryzysów międzynarodowych, tak jak miało to miejsce w byłej Jugosławii
bądź w regionie Kaukazu Południowego. Z pewnością sytuacja polityczna
w Białorusi i Ukrainie była daleka od standardów tzw. zachodnich i zarzuty
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odnośnie przestrzegania kryteriów demokratycznych są uzasadnione, to nie
należy zapominać o nadal istniejących w obu społeczeństwach sentymentach
postsowieckich. Pokolenie Białorusinów i Ukraińców urodzonych w niepodległym państwie dopiero wchodzi w świat polityki, rządzony nadal przez polityków zaczynających swoją karierę za czasów ZSRR. Jest szczególnie warte
podkreślenia, że obu państwom udało się utrzymać spójność terytorialną, pomimo problemów etnicznych mających charakter fundamentalny dla rozwoju
tożsamości państwowej. Jednocześnie państwa te zdołały okiełznać tendencje militarystyczne, co nie było łatwe biorąc pod uwagę potencjał militarny
obu państw oraz tradycję sowiecką zakorzenioną w mentalności dowódców
wojskowych.
*****
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ZaBytki architektUry na terenie
Ukrainy i BiałorUSi (od końca X do
pocZątkU XX WiekU)

1. Wprowadzenie historyczne
Pojawienie się architektury monumentalnej na terenie Ukrainy i Białorusi wiązało się z początkowym okresem kształtowania się państwowości,
a przede wszystkim z przyjęciem chrześcijaństwa. Poprzez chrześcijaństwo
obszary te znalazły się w kręgach tradycji kulturowych europejskiej – tak
wschodniej, jak i zachodniej – skąd napływały także związane z tymi tradycjami wzorce budowlane. Na przyjmowane różne style i tendencje w architekturze, na powstawanie kolejnych zamków, kościołów, cerkwi, pałaców,
zabudowy miejskiej, ale także na ich zniszczenia, miały wpływ kolejne epoki historyczne – Rusi książęcej (X–XIII wiek), okres wzrostu potęgi Litwy
(II połowa XIII–XIV wiek); czasy wspólnego państwa polsko-litewskiego
(XV–XVIII wiek); przynależność od Rosji i Austrii po rozbiorach Rzeczypospolitej (koniec XVIII–1914 rok); przynależność wschodniej Ukraina do
Rosji (II połowa XVII–1914 rok), I wojna światowa (1914–1918), Druga
Rzeczypospolita (1918–1939), II wojna światowa (1939–1945), Związek Radziecki (1918–1939–1991), niepodległa Ukraina i Białoruś (od 1991 roku).
W każdym z wymienionych okresów następowały zmiany – albo
wprowadzano nowe rozwiązania do krajobrazu kulturowego, albo eliminowano niektóre projekty, zmieniały się tylko proporcje tych działań. Na większą
skalę zmiany tego krajobrazu były konsekwencją rozbiorów Rzeczypospolitej. Na terenach zajętych przez Rosję zakazano wznoszenia cerkwi w formach
tradycyjnych dla danego terenu, wprowadzając na to miejsce cerkwie w stylu
rosyjskiego prawosławia lub przebudowując w tym stylu kościoły, które zamieniono na cerkwie. Po powstaniach listopadowym i styczniowym zamyka366
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no kościoły oraz większość klasztorów. Opuszczone obiekty były adaptowane
na cerkwie lub budynki świeckie, a nawet rozbierane. Również w zaborze
austriackim w czasie reform cesarza Józefa II zamknięto wiele klasztorów.
Wybuch I wojny światowej rozpoczął proces historyczny, przez 75 lat
zmieniający ukształtowany przez blisko tysiąc lat krajobraz kulturowy tego
terenu. Trzeba przypomnieć, że już wcześniej istotne spustoszenia w tym krajobrazie miały miejsce w czasie wojen około połowy XVII wieku (powstanie
Chmielnickiego, „potop szwedzki”, najazd Moskwy i Siedmiogrodu) oraz
w czasie wojny północnej. Chcąc ocenić skalę zmian zaszłych w ciągu XX
wieku wystarczy porównać ryciny Napoleona Ordy z lat 1873–1883 oraz
fotografie z końca XIX i początku XX wieku, ze stanem aktualnym. Część
zniszczeń była spowodowana walkami w czasie obu wojen światowych. Z zagładą ludności żydowskiej w II wojnie światowej było związane niszczenie
przez Niemców obiektów ich kultury (bożnic, cmentarzy). Podobnym zjawiskiem było programowe dewastowanie kościołów, dworów i pałaców przez
Ukraińców w czasie czystek etnicznych prowadzonych przeciwko ludności
polskiej w latach 1943–1944 na terenach zachodniej Ukrainy, także w mniejszym stopniu na terenie Białorusi. Programowe, o charakterze ideologicznym,
było rozbieranie obiektów architektury przez władze komunistyczne za czasów Związku Radzieckiego, prowadzone w latach 1918–1939 na terenach
wschodniej Białorusi i Ukrainy, a w latach 1939–1987 na terenach zachodnich
tych republik, uprzednio włączonych do Związku Radzieckiego. Działania
te polegały na rozbiórce (także wysadzaniu w powietrze) świątyń różnych
wyznań – głównie kościołów (w ramach programowego ateizmu), dworów
i pałaców (w ramach niszczenia przeżytków kapitalizmu), wycinanie parków,
a w najlepszym przypadku zamykanie obiektów lub ich dewastacja poprzez
przeznaczenie do innych celów (magazyny, obiekty użyteczności publicznej
– sklepy, kina, sale sportowe). Nieliczne kościoły zostały wówczas przejęte
na cerkwie. Zniszczeniu uległo także wiele układów urbanistycznych poprzez
chaotyczną zabudowę miast i miasteczek.
Po II wojnie światowej poza ustaloną wówczas wschodnią granicą
Polski znalazło się wiele zabytków architektury ważnych dla polskich tradycji kulturowych. Również po zachodniej stronie tej granicy znalazły się
zabytki należące do ukraińskiej i białoruskiej tradycji. Sytuacja zabytków
architektury zmieniła się po uzyskaniu przez Białoruś i Ukrainę niepodległości w 1991 roku. Liczne świątynie (cerkwie i kościoły) zwrócono wiernym.
Rozpoczęto wówczas prace renowacyjne przy niektórych zabytkach, a także
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odbudowę najważniejszych obiektów. Zaczęła też powstawać nowa interesująca architektura.

2. ukraina
Chrześcijaństwo przyjęte przez Ruś Kijowską z Bizancjum w 988
roku dotarło początkowo do największych ośrodków państwa (Kijów, Czernihów, Perejasław), rozpowszechniało się wraz z jego rozszerzaniem terytorialnym i rozwijało się następnie w sukcesyjnych księstwach ruskich, a na
północy dotarło do Nowogrodu Wielkiego. Podstawowym budulcem w architekturze było głównie drewno (dominowało w budownictwie do XIX wieku),
ale wzniesiono też pierwsze budowle murowane. Były to głównie świątynie,
dość monumentalne, wznoszone początkowo jak można przypuszczać przez
architektów z Bizancjum, w głównych ośrodkach władzy książęcej, przede
wszystkim w stołecznym Kijowie. Pod względem planu i bryły były to typowe bizantyjskie cerkwie kopułowe na planie centralnym.
Większość cerkwi wzniesiona w Kijowie od X do I połowy XIII wieku
nie zachowała się, a ich plany są znane głównie dzięki badaniom archeologicznym. Do obiektów, które dotrwały do dziś – mniej lub bardziej przebudowane – możemy zaliczyć przede wszystkim Sobór Sofijski (1017–1037) z mozaikami z XI wieku, cerkiew monasteru Wydubickiego (Sobór św. Michała
Archanioła – XII wiek), cerkwie Spasa na Berestowie z freskami z XI–XII
wieku i Kiryłowska (XII wiek)1.
Słynna Ławra Peczerska w Kijowie (najważniejsze sanktuarium
Ukrainy) została założona w połowie XI wieku. Jej główna cerkiew – Sobór
Uspenski (Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) z końca XI wieku, wysadzony w powietrze przez Rosjan w 1941 roku, został po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę odbudowany w formie sprzed wojny (z włączeniem
oryginalnych fragmentów). Drugim pod względem ważności ośrodkiem po
Kijowie był w tym czasie Czernihów, w którym zachowało się kilka cerkwi
o bizantyjskiej architekturze – Sobór Preobrażeński (Przemienienia Pańskiego) z XI wieku i Sobór Świętych Borysa i Hliba – XII wieku, Cerkiew Uspenska monasteru Jeleńslkiego – XII wiek, cerkwie Ilińska (św. Eliasza) – XII
1

Історіа українського мистецтва, peд. М. П. Бажан, т. 1, Київ 1966, s. 135–321; Історія укранської
культури, т. 1, peд. П. П. Толочко, Київ 2001, s. 835–884; Історія укранської культури, т. 2, peд.
Я. Д. Ісаєвич, Київ 2001, c. 256–267; Історіа українського мистецтва, peд. Г. Скpипник, т. 2, Київ
2010, s. 390–524.
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wieku i Piatnicka (św. Paraskewii) – XII/XIII stulecia. W XII wieku powstały
także podobne murowane cerkwie w kolejnych stolicach książęcych2. Sobór
we Włodzimierzu Wołyńskim wielokrotnie przebudowywany, został odbudowany w końcu XIX wieku przez Rosjan w kształcie, który miał przypominać
jego pierwotny wygląd z czasów Rusi Książęcej.
fotografia 1
Włodzimierz Wołyński, Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej
(ok. 1160 roku, 1896–1900)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2011.

Z XII wieku pochodzi też Cerkiew św. Pantelejmona w Haliczu (później przebudowana), o interesującym detalu romańskim, wskazującym na
wpływy tradycji budownictwa zachodnioeuropejskiego. Rozwój budownictwa został zahamowany w wyniku pustoszących tereny Rusi najazdów mongolskich w latach 1239–1241, w wyniku których Orda uzależniła od siebie te
tereny. Wznoszone po tych najazdach świątynie nie miały już tak monumentalnego charakteru. Około połowy XIII wieku został założony Lwów, który
na swoją stolicę wybrał książę Lew Danielewicz z dynastii Rurykowiczów.
2

M. Smorąg-Różycka, Sztuka cerkiewna Rusi halicko-wołyńskiej: Artystyczna symfonia tradycji bizantyńsko-ruskiej i romańskiej, [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, t. 4, red. A. Betlej, P. Krasny, Kraków
1999, s. 7–32.
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Wznoszone w tym czasie świątynie rożnych wyznań miały już też dużo bardziej skromniejsze formy, zarówno Cerkiew św. Mikołaja, jak też pierwsze
kościoły katolickie – p.w. Matki Boskiej Śnieżnej i p.w. Jana Chrzciciela.
W 1340 roku zmarł ostatni książę halicko-włodzimierski Bolesław Jerzy Trojdenowicz. O spadek po nim wystąpiły Polska, Litwa i Węgry. Zbrojna
rywalizacja tych państw zakończyła się zajęciem przez Kazimierza Wielkiego
Rusi Halickiej ze Lwowem, ziemi chełmskiej i bełskiej oraz zachodniego
Podola. Litwa zdobyła większość ziem Rusi z Księstwem Czernihowsko-Siewierskim na wschodzie, Kijowem i okolicami, Wołyniem i wschodnim
Podolem. Zagrożenie dla Litwy ze strony Ordy i Moskwy oraz Krzyżaków
doprowadziło do unii z Polską, zawartej w Krewie w 1385 roku. Władysław
Jagiełło powołany na tron polski zobowiązał się do przyjęcia chrześcijaństwa
w obrządku zachodnim, co nastąpiło 2 lata później. Wielkie Księstwo Litewskie i włączone do Polski tereny Rusi Czerwonej, na których dominowała
kultura bizantyjska, weszły w krąg zachodnioeuropejskich tradycji prawnych,
kulturowych i religijnych. Zakładane nowe lub na nowo organizowane dawne
ośrodki miejskie – książęce i prywatne – otrzymywały prawo magdeburskie.
Konsekwencją przyjęcia chrztu przez Litwę było tworzenie na zajętych przez
nią terenach sieci Kościoła łacińskiego, wznoszenie kościołów i zakładanie
klasztorów. Na terenach przyłączonych do Polski zostało zapoczątkowane
osadnictwo polskie, oraz wprowadzony polski system administracyjny i obowiązujące w Polsce prawo a także zaczęto tworzyć sieć administracyjną Kościoła rzymskokatolickiego3.
Zakładane na prawie magdeburskim miasta lub przenoszone na to
prawo stare ośrodki miejskie budowane na regularnych planach, ze zbliżonym
do kwadratu rynkiem po środku i siecią ulic z niego wychodzących. Mimo
chaotycznej zabudowy za czasów radzieckich, wiele miast zachowało regularne plany lokacyjne, przede wszystkim taki regularny plan posiada Lwów, wybrany na stolicę przyłączonych do Polski ziem ruskich. Nowe miasto zostało
w 1356 roku usytuowane na południe od przedlokacyjnego miasta książęcego.
Kształt lokacyjny z zachowanym rynkiem zachowały Sambor (1390); Mościska (1404), Rohatyn (1415), Drohobycz (1422), Brzeżany (1530). Przywileje
lokacyjne otrzymały także miasta na terenie należącym do Wielkiego Księ-

3

Історіа українського мистецтва, peд. М. П. Бажан, т. 2, Київ 1967, c. 17–106; Історія укранської
культури…, т. 2, c. 267–275; Історіа українського мистецтва, peд. Г. Скpипник, т. 2, Київ 2010,
c. 838–886.
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stwa Litewskiego, między innymi Łuck i Kamieniec Podolski (koniec XIV
wieku), Krzemieniec (1431), Dubno (1507).
Pierwszymi, nielicznymi jeszcze budowlami murowanymi, w nowo
lokowanych miastach, były najczęściej kościoły parafialne i klasztorne, które
wznoszono w obowiązujących w danych czasach w architekturze zachodnioeuropejskiej stylach – gotyckim, renesansowym, barokowym, klasycystycznym, neogotyckim. Cerkwie miejskie często były wznoszone z drewna.
Z wieloma miastami były zaś związane siedziby ich właścicieli – zamki.
Zachowane zamki (w większości w ruinie) pochodzą z czasów Wielkiego
Księstwa Litewskiego oraz Polski i stoją niejednokrotnie na miejscach budowli obronnych wzniesionych jeszcze w okresie Rusi książęcej. Do najlepiej
zachowanych zamków z czasu Wielkiego Księstwa Litewskiego należy zamek w Łucku z połowy XIV wieku, wybudowany staraniem księcia Lubarta
(częściowo odnowiony w XX wieku). Innymi wzniesionymi przez litewskich
książąt i magnatów zamkami w XIV i XV wieku były zachowane w ruinie
budowle w Ostrogu i Starokonstantynowie (Ostrogskich), Skale Podolskiej
(Koriatowiczów), Krzemieńcu i Międzybożu. Dobrze zachowanym i najbardziej malowniczym jest wzniesiony przez księcia Witolda zamek w Kamieńcu
Podolskim z kilkoma basztami. Swój obecny wygląd otrzymał w I połowie
XVI wieku za czasów zależności lennej Podola od Polski.
fotografia 2

Kamieniec Podolski, zamek (XIV–I połowa XVI wieku)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2010.
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Na terenie Rusi Czerwonej najwcześniej (ok. 1362) wybudowano,
z fundacji Kazimierza Wielkiego, Wysoki Zamek we Lwowie, zniszczony
przez Szwedów na początku XVIII wieku, zachowany w niewielkich fragmentach. Inne zamki wzniesione w II połowie XIV wieku do połowy XVI stulecia
także dotrwały w ruinie, między innymi Buczacz (Buczackich), Trembowla
(fundacji Kazimierza Wielkiego), Jazłowiec (Buczackich), Klewań (Czartoryskich). Najbardziej imponuje monumentalnością ruina zamku w Brzeżanach
(Sieniawskich) z I połowy XVI wieku, pozwalająca mieć wyobrażenie o skali
innych tego typu realizacji. Dwa najlepiej zachowane obiekty z XVI–XVII
wieku stanowią zamki w Dubnie na Wołyniu (Ostrogskich) i Świrzu niedaleko
Lwowa (Cetnerów).
Większość kościołów i klasztorów wznoszono początkowo z drewna,
ale także od II połowy XIV wieku pojawiły się świątynie murowane. Wśród
obiektów murowanych wyróżnia się przede wszystkim skalą gotycka katedra we Lwowie, której budowę rozpoczęto około 1360 roku, a zakończono
dopiero w 1493 roku. To w niej, w 1656 roku król Jan Kazimierz przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej złożył ślubowanie. Swój wygląd kościół ten
zawdzięcza barokowej przebudowie w latach 1760–1780, którą kierował Piotr
Polejowski. W 1363 roku wzniesiono we Lwowie także katedrę ormiańską,
rozbudowaną w I połowie XVII wieku i na początku XX stulecia, zwracającą
uwagę swoją orientalną architekturą.
Murowane kościoły gotyckie powstały również w innych miastach.
Pod koniec XIV wieku rozpoczęto budowę fary w Drohobyczu zakończoną
w I połowie XV wieku. Na początku XV wieku pochodzą kościoły w Lubomlu i w Felsztynie. Katedra w Kamieńcu Podolskim powstała na przełomie
XV i XVI wieku, stała się najdalej wysuniętą na wschód budowlą gotycką
w Europie. Z I połowy XVI wieku pochodzą kościoły w Nowym Mieście4
i Kulikowie5. Gotyk jako styl popularny był na tych ziemiach jeszcze w XVII
wieku.
Gotyckie formy miały też zapewne kościoły klasztorne, ale były to
budowle drewniane, które dopiero w kolejnych stuleciach zastępowano murowanymi. Wiadomo, że pod koniec XIV wieku dominikanie zostali sprowa4

5

M. Czuba, P. Krasny, Kościół parafialny p.w. Św. Marcina w Nowym Mieście, [w:] Materiały do dziejów
sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1: Kościoły
i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 3, red. M. Podlodowska-Reklewska,
Kraków 1995, s. 139–154.
K. Czyżewski, Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja w Kulikowie, [w:] Materiały do dziejów sztuki
sakralnej, t. 4, red. M. Podlodowska-Reklewska, Kraków 1996, s. 39–51.
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dzeni przez księcia Witolda do Łucka, Ostroga i Kamieńca Podolskiego (także
franciszkanie), a przez księcia Władysława Opolczyka do Lwowa.
Murowane cerkwie parafialne z tego czasu charakteryzują się dużo
mniejszymi rozmiarami, w porównaniu ze świątyniami z epoki Rusi książęcej. Wielkością wyróżnia się cerkiew zamkowa w Ostrogu z 1521 roku,
fundacji Konstantego Ostrogskiego, nawiązująca planem do cerkwi z czasów
Rusi Kijowskiej, a bryłą z kopułami na wysokich bębnach do świątyń z terenu
Wołoszczyzny. Obiektem wyjątkowym jest też dwukondygnacyjna obronna
cerkiew z 1463 roku w Sutkowcach na Podolu, o planie czworoliścia, której każde ramię nakryte jest osobną kopułą. Wpływy gotyckie są widoczne
w Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rohatynie z XVI wieku
(żebrowanie sklepień, ostrołukowe wykroje okien). Na XIV wieku jest datowana świątynia we wsi Cześniki koło Równego, wzniesiona na stosowanym
często do dziś trójdzielnym planie, złożonym z prezbiterium, nawy i babińca.
Plan taki posiada też cerkiew we wsi Rosochy (XV/XVI wieku).
Świątynie wznoszone w monasterach były częściej murowane i okazałe, a ich plany nawiązywały czasem do cerkwi doby książęcej, pojawiały
się w nich też elementy gotyku, np. w Soborze Uspenskim w Zimnem koło
Włodzimierza Wołyńskiego (1495), w Cerkwi Św. Trójcy monasteru w Międzyrzeczu Ostrogskim (XV/XVI wiek), w Cerkwi św. Mikołaja monasteru
w Mielcach na Wołyniu (1542). Cerkiew Uspenska monasteru w Uniowie
z XVI wieku (siedziba prawosławnych, potem unickich biskupów lwowskich)
ma już wyraźniejsze cechy gotycko-renesansowe. Skromniejsza świątynia
monasteru w Ławrowie (XV/XVI wiek) w Bieszczadach została wzniesiona
na planie krzyża.
Najbardziej popularnym typem ukraińskiej cerkwi parafialnej była
świątynia drewniana, trójdzielna, z jednym lub trzema „wierzchami” (piramidalnymi, „namiotowymi”, łamanymi dachami), zastępowanymi z czasem
kopułami. Najstarsze zachowane takie cerkwie pochodzą z XV i XVI wieku:
Św. Ducha w Rohatynie (koniec XV wieku), Św. Ducha w Potyliczu (1502),
świątynie w Czerczu koło Rohatyna (XVI wiek) i Woli Wysockiej (1598) koło
Żółkwi6.
W konsekwencji unii lubelskiej (1569) do Polski zostały włączone
„litewskie” Wołyń, Kijowszczyzna, Bracławszczyzna i Zadnieprze. Z włączeniem tych terenów do Polski wiązał się, tak jak wcześniej w przypadku
6

B. Cлободян, Церкви України: Перемиська єпархія, Львів 1998, c. 181–182, 452–453.
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Rusi Czerwonej, wzrost wpływu tradycji polskiej z jej prawem, administracją
i wieloma wyznaniami. Wojny około połowy XVII wieku, jak i późniejsza
wojna północna, stały się czasem poważnych spustoszeń w krajobrazie kulturowym Rzeczypospolitej. Kolejne, istotne zmiany w tym krajobrazie przyniosły rozbiory państwa. Wcześniej, bowiem już po stu latach od unii lubelskiej,
w wyniku pokoju andruszowskiego (1667) Rzeczpospolita utraciła na rzecz
Rosji Zadnieprze i Kijów z okolicami. Tereny te znalazły się pod wpływem
rosyjskiej administracji, prawa, kultury i religii – wprowadzanych jako element rusyfikacji7.
Na ziemiach będących w składzie Rzeczypospolitej nadal następował
proces zakładania miast na prawie magdeburskim. Miasta i zamki wznoszone
pod koniec XVI i w XVII wieku, ze względu na zmieniające się techniki wojenne, zamiast murami obronnymi otaczane były systemem murowano-ziemnych fortyfikacji bastionowych typu holenderskiego. Obwarowaniami takimi
otoczono między innymi założone pod koniec XVI wieku przez Żółkiewskich
miasta Brody (1584) i Żółkiew (1594), a w XVII wieku Stanisławów (dziś
Iwano-Frankiwsk), założony przez Potockich (1662). Szczególnie interesującym miastem była wspomniana Żółkiew, założona na „surowym korzeniu”
przez Stanisława Żółkiewskiego, który wzorem Zamościa wybudowanego
przez jego protektora – Jana Zamoyskiego, chciał wznieść podobne miasto
dla swojego rodu.
W XVI i XVII wieku zabudowa miast w dużej części była drewniana.
Murowana była głównie zabudowa wokół rynku – ratusz, świątynie, budynki
użyteczności publicznej. Wyjątkiem była stolica ziem ruskich Lwów, gdzie
budynków murowanych było więcej, szczególnie od czasu odbudowy miasta po pożarze w 1527 roku. Najbardziej ozdobne były rynkowe kamienice,
a wśród nich wyróżniały się renesansowe, zwieńczone attykami kamienice
Czarna i Królewska (Korniaktów) z końca XVI wieku (przebudowane nieco
w pod koniec XVII wieku). Ta druga z interesującym dziedzińcem arkadowym. Kamienice przy rynku w Żółkwi były piętrowe, miały arkadowe podcienia i zapewne attyki. Zachowało się kilka z nich. Znakomitym dziełem
architektury miejskiej z XVIII wieku jest późnobarokowy ratusz w Buczaczu
(1750–1751) fundacji Mikołaja Bazylego Potockiego, zaprojektowany przez
Bernarda Meretyna i Jana Jerzego Pinsla.
7

Історіа українського мистецтва, peд. М. П. Бажан, т. 3, Київ 1968, c. 5–48, 57–69, 115–125; Історія
укранської культури…, т. 2, c. 629–658; Історіа українського мистецтва, peд. Г. Скpипник, т. 3,
Київ 2010, c. 7–70, 280–376, 694–742.
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Zamki wznoszone w II połowie XVI wieku i na początku XVII stulecia miały
jeszcze na ogół formę tradycyjną, opartą głównie na murach obronnych, choć
już z murowanymi basztowymi bastionami w narożach: Korzec (Koreckich),
Dobromil (Herburtów), Pniów k. Stanisławowa (Kuropatwów), Podzameczek
(Buczackich). Monumentalnością (zajmowaną powierzchnią i wysokością
ścian) wyróżnia się największy z tego czasu zamek w Starym Siole koło
Lwowa, wzniesiony w latach 1642–1654 przez Władysława Dominika Zasławskiego. Zamek w Sidorowie nad Zbruczem (ok. 1640) ma plan strzały,
co było nawiązaniem do herbu rodu fundatorów – Kalinowskich.
fotografia 3

Sidorów, Zamek Kalinowskich (ok. 1640 roku)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2011.

Zachowanym w całości i niewiele zmienionym obiektem jest usytuowany na szczycie górującego nad niziną wzgórza zamek w Olesku (1605–
1625) fundacji Daniłowiczów. To w nim urodził się w 1629 roku król Jan
Sobieski. Zamek odremontowany w latach sześćdziesiątych XX wieku pełni
funkcję muzeum. Z obiektów z tego czasu wyróżnia się wspomniany już
zamek w Żółkwi (1594–1610). Jest to duże założenie w formie czworoboku,
dwukondygnacyjne, ze zryzalitowanymi narożnikami i wewnętrznym dziedzińcem. Obiekt ten powstał jako integralny fragment miasta, wkomponowany w jego plan jako element fortyfikacji. Podobne założenie, także zachowane, stanowi zamek Radziwiłłów w Ołyce na Wołyniu, którego budowę
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rozpoczęto w 1564 roku, ale fortyfikacjami bastionowymi otoczono dopiero
ok. 1640 roku8.
Wspomniany bastionowy system obronny był stosowany także w innych obiektach, głównie rezydencjach, wznoszonych w XVII wieku, tworząc
rozwiązanie określane jako palazzo in fortezza. Część mieszkalna zamku stojąca wewnątrz fortyfikacji nie musiała już pełnić funkcji obronnych, mogła
dzięki temu być przekształcona w budynek o charakterze reprezentacyjnym.
Takie rozwiązanie zostało zastosowane w rozsławionym przez Henryka Sienkiewicza w Trylogii zamku w Zbarażu (1620–1627) fundacji Zbaraskich. Fortyfikacja na planie kwadratu, z narożnymi bastionami, otoczona była fosą,
a w jej środku wzniesiono pałac poprzedzony dziedzińcem. Zespół ten współcześnie odnawiany pełni funkcję muzeum.
fotografia 4
Zbaraż, zamek Zbaraskich (1620–1627)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2011.

Podobnie był zrealizowany zamek w Złoczowie (1634–1636) fundacji
Jakuba Sobieskiego. Takie też założenie miał zamek w Czernelicy niedaleko Stanisławowa (XVII wiek) fundacji Czartoryskich – w daleko posuniętej
ruinie. Najznakomitszą tego typu realizacją w dziejach Rzeczypospolitej jest
zamek w Podhorcach, wybudowany w latach 1637–1641 przez Stanisława
8

Iнвентарі олицького замку XVII–XVIII століть, опр., підг. В. Александрович, Луцьк 2007, passim.

376

Paweł Sygowski

Koniecpolskiego. Usytuowana na skraju wzgórza fortyfikacja bastionowa
na planie kwadratu została otoczona fosą i systemem kolejnych, częściowo
obmurowanych obwałowań i umocnień ziemnych. W północnej części fortyfikacji wybudowano pałac z bocznymi ryzalitami, który Rzewuscy podwyższyli
o dodatkową kondygnację (1720–1729). Obiekt ten jest zachowany, ale od
wielu lat w odbudowie.
fotografia 5

Podhorce, Pałac Koniecpolskich i Rzewuskich (1637–1641; 1720–1729)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2008.

W XVIII wieku zamki otoczone obronnymi fortyfikacjami ustąpiły
miejsca reprezentacyjnym osiowym założeniom pałacowo-parkowym. Za
czasów władzy radzieckiej duża część z nich została całkowicie rozebrana,
niektóre jednak dotrwały w zmienionej formie i wyjątkowo są poddawane
pracom remontowym. Zamek Wiśniowieckich w Wiśniowcu wzniesiony
w I połowie XVII wieku, otoczony fortyfikacjami bastionowymi, został w latach 1715–1744 przebudowany na barokową rezydencję. Na początku XXI
wieku rozpoczęto jej remont. Pałac w Jazłowcu (1747) został wybudowany
obok ruin zamku, na ramieniu wzgórza. Jego fundatorem był Stanisław Poniatowski, ojciec króla Stanisława Augusta. Do najciekawszych i najlepiej
zachowanych barokowych założeń parkowo-pałacowch należy dawna rezydencja lwowskich biskupów rzymskokatolickich w Obroszynie (1730).
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Jeszcze w końcu XVIII wieku we wznoszonych pałacowych rezydencjach i dworach zaczął dominować klasycyzm. Jeden z pierwszych w tym
stylu, a zarazem jeden z najbardziej wspaniałych zespołów rezydencjonalnych
Rzeczypospolitej powstał w latach 1781–1782 w Tulczynie (koło Winnicy)
dla Stanisława Szczęsnego Potockiego. Tworzył go monumentalny pałac
otoczony parkiem z kilkoma budynkami na jego terenie. Ten sam magnat
ufundował jeden z najwspanialszych parków krajobrazowych w Europie,
słynną Zofiówkę pod Humaniem (1796–1805) z licznymi kaskadami, jeziorami, grotami, rzeźbami i budowlami. Zapewne Franciszek Xawery Branicki
pozazdrościł Potockiemu, bowiem na początku XIX wieku założył także duży
zespół parkowy w Aleksandrii niedaleko jego rezydencji w Białej Cerkwi.
Niektóre kościoły wznoszone w I połowie XVII wieku zachowały
jeszcze gotyckie formy (bryła o wysokich ścianach podpartych skarpami,
ostrołukowy wykrój okien i portali) – Brzeżany (1600–1620), Potok Złoty
(1634–1665), znajdujące się w ruinie Podhajce (1637).
fotografia 6

Podhajce, Kościół p.w. Św. Trójcy (1634)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2009.

Na początku XVII stulecia występowały także kościoły i kaplice
w stylu renesansowym. Znakomitym tego przykładem były: kolegiata w Ołyce
(1635–1640), kościół w Bruchnalu (1645–1650). Ten ostatni z interesującymi
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sztukateriami w stylu renesansu lubelskiego na sklepieniu9, kolegiata w Żółkwi (1606–1618) – mauzoleum Żółkiewskich z interesującymi nagrobkami.
fotografia 7

Żółkiew, Kolegiata p.w. św. Wawrzyńca (1606–1618)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2011.

Ich budowniczymi byli między innymi działający w kręgu mecenatu
Żółkiewskich, Radziwiłów i Ostrogskich architekci włoscy. Perełką architektury renesansu jest wzniesiona w pobliżu katedry lwowskiej kaplica Boimów
(1609–1615) projektu Andrzeja Bemera. Spośród XVII-wiecznych renesansowych świątyń klasztornych wyróżnia się kościół bernardynów we Lwowie
(1600–1630), związany ze św. Janem z Dukli. Zespół klasztorny otoczony
był murami obronnymi. Jego fundatorami byli Mniszchowie i Sieniawscy,
a projektantem Paweł Rzymianin. Z innych realizacji warto wymienić kościół
bernardynów w Sokalu (1604–1619), dominikanek w Żółkwi (1653), dominikanów w Latyczowie (1606) i położony na szczycie wzgórza, ufortyfikowany
kościół w Podkamieniu (II połowa XVII wieku).
Jeszcze w tym samym stuleciu zaczęto wnosić kościoły w stylu barokowym. Założeniem tego stylu była atrakcyjność stosowanych form, zarówno w planie, bryle, jak i w detalu. Na Kresach Wschodnich powstały
bodaj czy nie najbardziej znakomite przykłady architektury baroku w Rze9

A. Betlej, Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Bruchnalu, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej,
t. 3, red. M. Podlodowska-Reklewska, Kraków 1995, s. 31–45.
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czypospolitej, będącymi również wybitnymi dziełami architektury europejskiej. Fundacje wynikały z ówczesnej pobożności, a bogactwo ich architektury z hojnego mecenatu magnaterii, szlachty i duchowieństwa10. W końcu
XVII wieku powstał kościół w Uhnowie (1695) i zaczęto budowę kolegiaty
w Stanisławowie, którą skończono na początku XVIII wieku. Najciekawszymi parafialnymi kościołami barokowymi XVIII wieku były świątynie w:
Rudkach (1717–1728) – miejsce spoczynku Aleksandra hr. Fredry, w Nawarii
(1740–1748)11, Hodowicy (1751–1758)12, Włodzimierzu Wołyńskim (1752)
i Brzozdowicach (1761–1777). Wyjątkowym obiektem jest kościół zamkowy
w Podhorcach (1752–1766) wzniesiony w duchu baroku klasycyzującego.
Jest to wysoka rotunda nakryta kopułą, poprzedzona rozbudowanym portykiem kolumnowym13.
fotografia 8
Podhorce, Kościół p.w. św. Józefa (1752–1766)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2008.
10

11

12

13

J. Kowalczyk, Świątynie późnobarokowe na kresach: Kościoły i klasztory w diecezjach na Rusi Koronnej, Warszawa 2006, passim.
J. K. Ostrowski, Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Nawarii, [w:]
Materiały do dziejów sztuki sakralnej, t. 1, red. M. Reklewska, Kraków 1993, s. 53–64.
P. Krasny, Kościół parafialny w Hodowicy, [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, t. 1, Kraków 1994,
s. 39–61.
J. K. Ostrowski, Kościół parafialny p.w. Św. Józefa w Podhorcach, [w:] Materiały do dziejów sztuki
sakralnej…, t. 1, s. 89–102.
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Przetrwały drewniane kościoły14 w Stojańcach koło Mościsk (początek XVIII wieku), w Tadaniach koło Kamionki Strumiłowej (1734) fundacji
Koców i dwuwieżowy kościół w Kowlu (1771) przeniesiony z Wiszenek koło
Rożyszcza (1994). Realizacje klasztorne często przewyższały bogactwem
form architektury kościoły parafialne. W I połowie XVII wieku powstały
znakomite wczesnobarokowe lwowskie kościoły jezuitów (1610–1636) i karmelitanek bosych (1642–1683).
Wiek XVIII stał się kulminacją rozwoju architektury baroku na tym
terenie. Wzniesiono wówczas (lub przebudowano w barokowej szacie) wiele
interesujących świątyń zakonnych: trynitarzy – w Beresteczku (1711–1733),
bernardynów – w Gwoźdzcu (1723–1735)15, Zbarażu (1746–1752) i Łucku
(1752–1792), pijarów – w Międzyrzeczu Koreckim (1702–1725), Złoczowie
(XVIII wiek) i Dąbrowicy (1740), dominikanek w Połonnem (1726–1728),
misjonarzy w Horodence (1743–1755) i Mikulińcach (1761–1779), dominikanów w Sidorowie (1730–1741) i Bohorodczanach (1742–1761). Kościół dominikanów we Lwowie (1749–1764), projektu Jana de Witte, zwraca uwagę
interesującym rozwiązaniem – wzniesiony jest na owalnym planie i nakryty
kopułą16. Kościół dominikanów w Tarnopolu (1773–1778) ma podobny plan
i także nakryty jest kopułą, a jego fasada jest ozdobiona dodatkowo dwoma
wieżami. Kilka ciekawych realizacji powstało dla jezuitów: kościół w Łucku
– z kopułą nad skrzyżowaniem nawy i transeptu (1606–1610, 1729–1730)
– obecnie katedra rzymskokatolicka, kościoły we Włodzimierzu Wołyńskim
(1729–1737) i w Stanisławowie (1752–1761). Najciekawszym z nich jest kościół jezuitów w Krzemieńcu (1731–1762)17, związany ze słynnym kolegium
jezuickim (późniejszym Liceum Krzemienieckim).

14

15

16
17

R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna na Kresach Wschodnich – dzieje i straty: Rozważania
wstępne, [w:] Zabytki sztuki polskiej na dawnych Kresach Wschodnich, red. M. Baltaziuk, Warszawa
1997, s. 17–25.
A. Betlej, Kościół OO. Bernardynów w Gwoźdźcu i architekt Franciszek Ksawery Kulczycki, [w:] Sztuka
Kresów Wschodnich, t. 1, Kraków 1994, s. 63–77.
Z. Hornung, Jan de Witte architekt kościoła dominikanów we Lwowie, Warszawa 1995, passim.
A. Betlej, Kościół jezuitów w Krzemieńcu: Uwagi na temat autorstwa i genezy architektury oraz relacji architekt–fundator, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 4, red. J. Lileyko, Lublin 2000,
s. 193–215.
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fotografia 9

Krzemieniec, Kościół Jezuitów p.w. św. Ignacego Loyoli i Stanisława Kostki
(1731–1762)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2011.

Równie interesującą świątynią jest kościół karmelitów bosych w Berdyczowie (1739–43) – sanktuarium Matki Boskiej Berdyczowskiej. Takie
realizacje mogły powstać dzięki działającym wówczas architektom i budowniczym. Należeli do nich: Piotr Krassowski, Paweł Rzymianin (Dominici),
Ambroży Przychylny, Piotr Barbona, Paweł Szczęśliwy, Wojciech Kapinos,
Andrzej Bemer, Bernard Meretyn, Giacomo Briano, Jan Michał Link, Wojciech Lenartowicz, Jan de Witte, Jani Antoni Gans. Większość ze wspomnianych kościołów jezuickich projektował Paweł Giżycki18.
W roku 1596 została zawarta w Brześciu Litewskim unia między
Kościołem rzymskokatolickim Rzeczypospolitej a jej Cerkwią prawosławna. W wyniku tego aktu powstała Cerkiew unicka. Cerkiew unicka zaczęła
z czasem przenosić do swojej tradycji elementy rzymskokatolickie, w tym
rozwiązania architektoniczne – plan, bryła i detale. Proces ten przebiegał na
terenach poszczególnych diecezji z różną intensywnością i stopniowo narastał
w ciągu XVIII wieku. Warto pamiętać, że kolatorami cerkwi (opiekunami

18

A. Betlej, Uwagi na temat twórczości architektonicznej Pawła Giżyckiego: Zarys katalogu dzieł, [w:]
Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 495–514.
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parafii) byli właściciele danej miejscowości – najczęściej panowie rzymskokatoliccy, którzy mogli mieć wpływ na wygląd wznoszonych obiektów19.
W architekturze cerkwi murowanych tego czasu wyróżnia się lwowski
zespół Cerkwi Uspenskiej zwanej „wołoską”. Zespół ten tworzy wspomniana
cerkiew (1591–1629), dzwonnica „Korniakta” (1573–1580) i kaplica Trzech
Świętych (1572–1590). W obiektach tych architekci Paweł Rzymian i Piotr
Barbona połączyli umiejętnie elementy renesansowe ze wschodnią architekturą. Większość cerkwi wznoszonych w XVII wieku charakteryzuje się jednak tradycyjnym trójdzielnym planem i bryłą oraz skromnymi rozmiarami i
detalem. Przykładami tego są świątynie: Narodzenia Pańskiego w Tarnopolu
(1602–1608), św. Mikołaja w Buczaczu (1610), św. Paraskewii we Lwowie
(1643–1645), św. Mikołaja w Sokalu (XVII wiek). Ciekawszą dekoracją architektoniczną wyróżnia się Cerkiew św. Jerzego w Brodach (1610) i Uspenska w Podhajcach (1650–1653) – trójkopułowa, z galeryjkami arkadkowymi.
Cerkiew św. Eliasza Proroka w Subotowie (1653), miejsce spoczynku bohatera narodowego Ukraińców – hetmana Bohdana Chmielnickiego, ma co
ciekawe zachodnie formy – jest dwudzielna (prezbiterium, nawa), nakryta
dachem dwuspadowym.
W XVIII wieku na wschodnich terenach Rzeczypospolitej dominującym obrządkiem Kościoła wschodniego był unicki. Spośród wzniesionych
w tym stuleciu murowanych cerkwi wyróżnia się skalą, interesującą późnobarokową bryłą i rokokowym detalem Katedra Unicka p.w. św. Jura (św.
Jerzego) we Lwowie (1744–1772) projektu Bernarda Meretyna20. Mniejszą
skalę, ale bardzo ciekawy plan (krzyż wpisany w koło) i efektowną bryłę
ma cerkiew we wsi Poddębce koło Łucka, wybudowana z fundacji Lubomirskich przez wspomnianego już Pawła Giżyckiego. Skromniejszy plan,
bryłę i barokową dekorację architektoniczną mają cerkwie św. Mikołaja we
Włodzimierzu Wołyńskim – wzniesiona w połowie XVIII wieku w miejscu
urodzenia się św. Jozafata oraz Uspenska w Zbarażu (1755–1758). Cerkiew
we wsi Sztuń koło Lubomla (1774–1775) fundacji Sadowskich jest barokową
wersją tradycyjnej, trójdzielnej świątyni21. Jednak już w tym samym czasie
19

20
21

P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914, Kraków 2003,
passim.
B. C. Aлександрoвич, П. А. Ричков, Собор святого Юра у Львові, Київ 2008, passim.
П. Сиґовский, Про муровану церкву Святого Івана Эвангеліста в селі Штунь давного
Любомльского деканату колишної Холмської унійної эпархії (на підставі актів Державного
архіву в Любліні), „Записки Наукового Товаритва імені Шевченка”, Праці Комісії архітектури та
містобудування, 2005, т. 249, c. 485–490.
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były wznoszone też cerkwie o bryłach zbliżonych do kościelnych – Maciejów
(1723) fundacji Miączyńskich22 czy Dorotyszcze (1767) koło Kowla. Bardziej
zlatynizowaną bryłę – z dwoma wieżami w elewacji frontowej – ma cerkiew
w Hołobach (1784) fundacji Wilgów. Z murowanych cerkwi monasterskich
wyróżnia się świątynia w Niskieniczach fundacji Kisielów (1643–1653) ma
plan czworoliścia, w którym każde ramię oraz centralna nawa są nakryte
kopułami.
fotografia 10

Niskienicze, Cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej (1653)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2011.

Wzniesione w XVIII wieku świątynie w monasterach w Podhorcach-Pleśniku (1726–1750) i w Krechowie (1721–1751) mają już bryły zokcydentalizowane, podobnie jak ufundowana przez Mikołaja Bazylego Potockiego
cerkiew bazyliańska w Buczaczu (1753–1770), z dwuwieżową elewacją frontową. Ten sam magnat ufundował jedno z najwspanialszych dzieł baroku na
terenie Rzeczypospolitej – cerkiew monasteru bazyliańskiego w Poczajowie
(1771–1791). Zespół klasztorny jest położony malowniczo na górującym nad
22

P. Sygowski, Maciejów – miasteczko ziemi chełmskiej i jego cerkiew w XVIII wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 16 [w druku].
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okolicą wzgórzu. Jego centralnym punktem jest Cerkiew Uspenska – dwuwieżowa świątynia z kopułą nad skrzyżowaniem nawy z transeptem – wybudowana według projektu Gottfrieda Hoffmana ze Śląska.
fotografia 12

Poczajów, ławra, Cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej (1771–1791)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2011.

Jak było wspomniane niejako symbolem architektury ukraińskiej jest
cerkiew drewniana, w planie i bryle trójdzielna, z jedną lub trzema kopułami.
Pomimo zamykania, a czasem i rozbierania świątyń za czasów komunizmu,
zachowało się stosunkowo wiele cerkwi drewnianych. Podręcznikowym
przykładem takiej świątyni jest Cerkiew św. Jura w Drohobyczu z połowy
XVII wieku z trzema cebulastymi kopułami, kaplicą nad babińcem i stojącą
obok dzwonnicą. Z olbrzymiej liczby zachowanych obiektów trudno wybrać
te najbardziej interesujące. Prowadzone badania archiwalne i techniczne
(metoda dendrochronologii) doprowadzają niejednokrotnie do zmian datowań – tak na korzyść, jak i na niekorzyść konkretnego obiektu. Szczególnie
dotyczy to terenu zaboru rosyjskiego (Wołyń, wschodnie Podole), gdzie duża
część starszych cerkwi została w II połowie XIX wieku mniej lub bardziej
przebudowane w stylu rosyjskiego prawosławia. Mimo to można zauważyć,
że w XVIII wieku dominującym typem cerkwi (unickie diecezje chełmska,
włodzimierska i łucka) były także świątynie trójdzielne, jednokopułowe i trój-
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kopułowe. Przykłady cerkwi jednokopułowych na terenie Wołynia stanowią
Brany (1725), cerkiew monasterska w Wierchach (1742); cerkwie trójkopułowe Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kamieniu Koszyrskim (1723),
w Boroczycach (1757). Świątynia w Droździnie (1710) ma plan krzyżowy
i jedną kopułę.
Wymienione przykłady cerkwi drewnianych XVII–XVIII wieku z terenu zachodniej Ukrainy nie odzwierciedlają w pełni bogactwa stosowanych
rozwiązań. Cerkiew w Dmytrowicach koło Sądowej Wiszni (1655) trójdzielna
ma prostokątną nawę nakrytą archaicznym piramidalnym, łamanym „wierzchem”. W Cerkwi św. Michała Archanioła w Kutach koło Oleska (1697) dach
„namiotowy” łamany wieńczy nawę, namiotowy prosty dzwonnicę nad babińcem, a cebulasta kopuła prezbiterium.
fotografia 13
Kuty, Cerkiew św. Michała Archanioła (1697)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2008.

Przykładami cerkwi jednokopułowych są św. Nikity w Dernowie
(1666) czy Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żółkwi (1705). Ciekawe cerkwie trójkopułowe stanowią św. Mikołaja w Kamionce Strumiłowej
(1667), św. Paraskewii we wsi Krechów (II połowie XVII wieku), Św. Trójcy
w Żółkwi (1720). Rzadko niektóre świątynie miały kaplicę nad babińcem, jak
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cerkiew w Rawie Ruskiej. Spotykany jest też wariant cerkwi trójdzielnej, której każda cześć nakryta jest dachem dwuspadowym, np. w Medenicy i w Zhoranach (1794) na Wołyniu23. W tym ostatnim przypadku taka forma dachu
została przydana w wyniku przebudowy wcześniejszego obiektu. Cerkwie
w Machnowcach (1697) i Nowym Jarze (1748) mają plan krzyża i kopułę nad
nawą.
W II połowie XVIII wieku pojawiają się też drewniane cerkwie o zlatynizowanej bryle, podobnej do kościelnej, w planie głównie dwudzielne
(nawa, prezbiterium), nakryte dachami dwuspadowymi, np. Mała Bielica koło
Sambora (1761) czy Tur koło Ratna (1773), rzadko o fasadzie dwuwieżowej,
np. Olble Ruskie (1771) czy Wielka Głusza (1779–1780) na Wołyniu24. Na
wschodnich krańcach Rzeczypospolitej cerkwie trójdzielne – jedno i trójkopułowe – mają nieco inną bryłę, wysokie ściany, wieloboczne kopuły z
wysokimi łamanymi bębnami, np. św. Mikołaja w Winnicy, Pokrowy w Mohylewie Podolskim czy też cerkiew w Słobodzie Szarogrodzkiej – wszystkie
z XVIII wieku. Znacznie bardziej efektowne są cerkwie wzniesione na planie
krzyża o równych ramionach, często wpisanego w kwadrat, które mają bryły
o wysokich ścianach i kopułach na wysokich bębnach, np. w Daszowie koło
Winnicy (1764) czy w Czehryniu – Sobór św. Michała Archanioła monasteru
Miedwiediwskiego (1785–1795).
Cerkwie zamieszkałych w Karpatach Bojków wznoszone na tradycyjnych trójdzielnych planach wyróżniają się wysokimi wielokrotnie łamanymi
dachami namiotowymi lub kopułowymi, np. Wowcze (1680) czy Krywka
(1763) w lwowskim skansenie25. Cerkwie huculskie są wznoszone na planie krzyża, zazwyczaj z jedną kopułą nad nawą, np. Worochta (XVIII wiek)
czy Tatarów (XVIII wiek)26. Również charakterystyczną bryłę mają cerkwie
Zakarpacia z wieżą nad wejściem zwieńczoną wysokim stożkowym hełmem
i dachami dwuspadowymi nad nawą i prezbiterium, np. Kołoczawa (XVII
wiek) czy Daniowo (1779)27.
Po zniszczeniach w II wojnie światowej i za czasów Związku Radzieckiego pozostało już niewiele śladów związanych z tradycją i kulturą
23

24

25
26
27

P. Sygowski, Cerkiew św. Dymitra Męczennika w Zhoranach, w XVIII wieku, [w:] Волинська ікона:
дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 14, Матеріали XIV міжнародної наукової
конференції, м. Луцьк, 29–30 жовтня 2007 року, Луцьк 2007, s. 117–124.
П. Сиґовський, Двовежова церква у Великій Глуші – причинок до унійної архітектури доби бароко
на Волині у XVIII ст, [w:] Apxiтектурна спадщина Волині, Випуск 3, Piвне 2012, s. 143–151.
B. Cлободян, Церкви Турківського району: Ілюстрований каталог, Львів 2003, s. 51–54, 88–91.
Д. Н. Гоберман, Искусство гуцулов, Москва 1980, s. 9–14.
Idem, Памятники деревянного зодчества Закарпатья, Ленинград 1970, ил. 48–51, 82–86.
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żydowską. Są to głównie bożnice (dziś w większości zrujnowane) i cmentarze
(także często zdewastowane). Bożnice murowane były wznoszone z użyciem
detalu architektonicznego stosowanego w architekturze gotyku, renesansu,
baroku czy klasycyzmu. Ciekawsze z zachowanych jeszcze tego typu obiektów z XVI–XVIII wieku stanowią bóżnice w: Brodach, Husiatynie, Łucku,
Podhajcach, Satanowie, Sokalu czy Żółkwi28.
fotografia 14

Husiatyn, bożnica (1692)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2008.

Szczytowym osiągnięciem konstrukcji ciesielskich były drewniane bożnice. Szczególnie interesujące bryły miały XVIII-wieczne bóżnice
w Kamionce Strumiłowej, Gwoźdźcu, Porycku, Janowie koło Trembowli
czy Jabłonowie. Wszystkie zostały zniszczone w czasie II wojny światowej.
Jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych cmentarzy żydowskich jest
kirkut w Krzemieńcu, z macewami od II połowy XVI wieku.
Rosjanie na zajętych po 1667 roku terenach Ukrainy lewobrzeżnej
zlikwidowali unię i jeszcze w tym stuleciu wznieśli bądź przebudowali wiele murowanych cerkwi o różnorodnych, bogatych bryłach i bogatym detalu,
28

M. i K. Piechotkowie, Bramy Nieba: Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, passim; idem, Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej,
Warszawa 1999, passim; B. Cлободян, O. Бойко, Д. Лонкевич, Синагоги України, [w:] Bicник, т. 9,
peд. I. Moгитич, B. Cлободян, Львів 1998.

388

Paweł Sygowski

charakterystycznym dla baroku rosyjskiego, choć o specyficznym lokalnym
zabarwieniu29. Przebudowano główną cerkiew religijnego centrum Rusi
– Ławry Peczerskiej w Kijowie i jej nadbramną Cerkiew Św. Trójcy oraz
wzniesiono nową, drugą cerkiew nadbramną – Wszystkich Świętych (1696–
1698). Najbogatszy plan – krzyż wpisany w kwadrat z kopułami na jego
ramionach oraz z wieżami w fasadzie, miały głównie cerkwie monasterskie:
Św. Trójcy monasteru Troickiego w Czernihowie (1675–1695), Przemienienia Pańskiego w monasterze Mgarskim (1682–1692) i Sobór Podwyższenia
Świętego Krzyża w Połtawie (1689–1709). Popularniejszym rozwiązaniem
była cerkiew krzyżowa z kopułą główną i kopułami na ramionach – w Niżynie
(1668), Sobór Troicki monasteru Hustyńskiego w Pryłukach (1672–1676) czy
Cerkiew św. Jerzego monasteru Wydubickiego w Kijowie (1696–1701).
W XVIII wieku cerkwie nadal wznoszono na takich jak uprzednio
planach, ale miały one już nieco skromniejszą dekorację architektoniczną –
Cerkiew św. Katarzyny w Czernihowie (1715), czy Przemienienia Pańskiego
(1732) w Wielkich Soroczyńcach. W XVII–XVIII wieku wznoszono również
świątynie na trójdzielnym planie i o wysokich bryłach: Sobór Pokrowu Matki
Boskiej w Charkowie (1689), Cerkiew św. Mikołaja Kozackiego w Putywilu (1735–37) czy Cerkiew Pokrowu Matki Boskiej w Syniówce (1775).
Najznakomitszym dziełem baroku na omawianym terenie jest Cerkiew św.
Andrzeja w Kijowie (1747–1753) wzniesiona na planie krzyża greckiego,
według projektu Bartolomeo Rastrellego. Ma jedną kopułę i cztery wieżyczki
z kopułkami między ramionami krzyża. Ciekawym zjawiskiem w architekturze tego czasu było wznoszenie monumentalnych, kilkukondygnacyjnych
dzwonnic, z których najbardziej okazałą jest ta w kijowskiej Ławrze Peczerskiej (1731–1745).
Cerkwie drewniane także były wznoszone na podobnych jak murowane planach – krzyżowym i trójdzielnym – i miały również monumentalne,
zwieńczone kopułami bryły, np. cerkwie krzyżowe we wsi Pukale (1710)
i w Bereznem (1761), czy trójdzielne w Syniawce (1706) i Koropach (1716).
W wyniku II i III rozbioru Polski, Rosja zajęła okolice Kijowa,
wschodnie Podole i Wołyń. Konsekwencją tego było wprowadzeniem na te
tereny rosyjskiej administracji, prawa, religii i osadnictwa. Podjęto też kroki

29

Історіа українського мистецтва, peд. М. П. Бажан, т. 3, Київ 1968, s. 48–57, 70–115; Історія
укранської культури, т. 3, peд. B. A. Cмолій, Київ 2003, s. 835–844; 850–852; Історіа українського
мистецтва, peд. Г. Скpипник, т. 3, Київ 2011, s. 280–304, 307–328, 335–348, 352–358.
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zmierzające do likwidacji unii, co nastąpiło w 1839 roku30. Na to miejsce
wprowadzono prawosławie w wersji rosyjskiej. Po kolejnych polskich powstaniach skasowano większość klasztorów, wiele kościołów przejęto na
cerkwie31. Konfiskowano majątki i wielu Polaków wysyłano na Syberię32.
Po zajęciu ziem ruskich Rzeczypospolitej przez Rosję początkowo
pozycja dużej części magnaterii i szlachty nie uległa zmianie. W I połowie
XIX wieku powstawały zespoły pałacowo-parkowe z klasycystycznymi pałacami i krajobrazowymi parkami: Kuryłowce Murowane rodziny Komarów
(1805), Włodzimierzec rodu Krasickich (1827), Serebryniec należy do Czackich (I połowa XIX wieku). Jeszcze w I połowie XIX stulecia wzniesiono
pałace o formach neogotyckich – w Czerniatynie Witosławskich (1830) czy
w Leśkowej koło Humania Dachowskich (połowa XIX wieku).
Zespołów dworsko-parkowych, kiedyś tak licznych, zachowało się
wyjątkowo niewiele. Zapewne przeciwko nim skierowany był w pierwszej
kolejności „gniew ludu”. Jednym z nielicznych zachowanych dworów są
Zaturce rodziny Lipińskich niedaleko Łucka (I połowa XIX wieku). Obiekt
ten został niedawno odnowiony z przeznaczeniem na muzeum, ze względu
na osobę jego ostatniego właściciela – Wjaczesława Lipińskiego, krzewiciela oświaty wśród okolicznej ludności, który zmienił narodowość polską na
ukraińską.
W budownictwie kościelnym, które jeszcze skromnie egzystowało w I połowie XIX wieku, dominował styl klasycystyczny, podobnie jak
i w cerkiewnym. Świątynie wznoszone w tym stylu miały plan krzyżowy lub
trójdzielny, w którym część nawowa miała często formę rotundy, a wejście
było poprzedzone portykiem kolumnowym, np. w Białej Cerkwi (początek
XIX wieku) fundacji Branickich. W takim stylu przebudowano katedrę w Żytomierzu. Tradycja rzymskokatolicka jako fundament dla polskiego patriotyzmu w tych czasach była istotnie ograniczana, a represje po powstaniach
zahamowały dotychczasowy ruch budowlany. Odżył dopiero na przełomie
XIX i XX wieku. Znowu zaczęto wznosić kościoły, dla których najczęściej
wybierano szatę neogotycką – Równe (1897–1799), Kijów (1899–1909) Bar
(początek XX wieku).

30

31

32

H. Cтоколос, Р. Шеретюк, Драма Церкви: До історії скасування Греко-Уніатської Церкви
в Російській імперії та викорінення ії духовно-культурних надбань, Рівне 2011, passim.
Історіа українського мистецтва, peд. М. П. Бажан, т. 4, ч. 1, Київ 1969, s. 5–53; т. 4, ч. 2, Київ
1970, c. 5–45; Історіа українського мистецтва, peд. Г. Скpипник, т. 3, Київ 2011, s. 694–742.
J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999: Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 25–35,
57–64, 90–100.
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Wydaje się, że mimo zakazów jeszcze do około połowy stulecia wznoszono cerkwie o tradycyjnych planach i bryłach, głównie drewniane, trójdzielne jednokopułowe i trójkopułowe, np. Metelno koło Ołyki (1810), oraz
o formach unickich – dwudzielne, kryte dachami dwuspadowymi, np. Samary
koło Ratna (1830). Klasycystyczne formy miały murowane cerkwie: w Białej
Cerkwi (1833–1839) fundacji Branickich, w Aleksandrii (1842) – fundacji
Lubomirskich, a także w Świtazi (1846) koło Lubomla.
Po połowie XIX wieku rolę kolatora przejęło państwo rosyjskie. Od
tego czasu zaczęto wznosić lub przebudowywać cerkwie według ustalonych
wzorów „rosyjskiego stylu narodowego”, obowiązujących na terenie całego
Cesarstwa Rosyjskiego. Cerkwie murowane i drewniane były wznoszone najczęściej na planie krzyżowym lub trójdzielnym, kopuła nad nawą i dostawioną
do babińca wysoką wieżą zwieńczoną ostrosłupowym dachem. Charakterystyczną cechą było też poziome szalowanie ścian zewnętrznych i malowanie
ich na jaskrawe kolory – głównie niebieski lub zielony, np. Wiszniów (1860),
Luboml (1884), Puhynki (1905).
W końcu XIX wieku w architekturze zaczęła być realizowana idea
stylu „staroruskiego”, według której odnawiano i budowano nowe świątynie
o formach świątyń z okresu Rusi książęcej (XI–XIII wiek). Taki kształt uzyskała odbudowana Cerkiew św. Wasyla Wielkiego w Owruczu (1908–1912)
i Sobór Uspenski we Włodzimierzu Wołyńskim (1896–1900) oraz zupełnie
nowy Sobór Świętej Trójcy (1906–1912) wzniesiony w monasterze poczajowskim dla uczczenia 300 lat panowania dynastii Romanowów.
Wiek XIX w zaborze austriackim, a szczególnie jego II połowa, a także początek XX wieku były okresem intensywnej rozbudowy miast, kiedy zaczęła dominować w nich zabudowa murowana wznoszona w stylach neo, albo
eklektycznym, czy secesyjnym. Szczególnie wyróżniał się Lwów – stolica
Galicji, gdzie powstało wiele interesujących kamienic i gmachów użyteczności publicznej, np. Dom Inwalidów (1855–1860); Politechnika (1874–1877),
Sejm Galicyjski (1878–1881, od 1920 roku Uniwersytet Jana Kazimierza),
Pałac Potockich (1898–1890), Muzeum Etnograficzne (1891), teatr operowy
(1895–1900), szpital żydowski w stylu mauretańskim (1898–1901), Muzeum
Przemysłu Artystycznego (1898–1903), dworzec kolejowy (1899–1903),
Hotel Georgey (1900), Towarzystwo Ubezpieczeń „Dniestr” (1905), Bank
Czeski (1912). Interesująca zabudowa mieszkalna i użyteczności publicznej
powstała też w wielu innych miastach, szczególnie ciekawa w Stanisławowie,
Drohobyczu i Samborze.
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Warto zwrócić uwagę na zabudowę kurortów, w której obok budynków
w stylu „szwajcarskim” pojawiać się też zaczęły budynki w stylu „zakopiańskim”, między innymi w Truskawcu, Worochcie czy Kosowie. Po I rozbiorze
Polski (1772) na terenach ziem ruskich zajętych przez Austrię pozycja dużej
części magnaterii i szlachty nie uległa zmianie. Nadal w I połowie XIX wieku
powstawały zespoły pałacowo-parkowe z klasycystycznymi pałacami i krajobrazowymi parkami, np. w Strusowie Lanckorońskich (XVIII/XIX), w Busku
Mierów (1810) czy w Krukienicach Drohojowskich (1822). W II połowie
XIX wieku i na początku XX stulecia wznoszono pałace w stylu neorenesansowym, neobarokowym czy eklektycznym, np. Psary Reyów (1882), Beńkowa Wisznia Fredrów (koniec XIX wieku), Rozdół i Tartaków Lanckorońskich
(koniec XIX wieku), Niesłuchów Dzieduszyckich (koniec XIX wieku) czy
będące w stanie szybko postępującego rozpadu Pomorzany Potockich (XVII
wiek, 1914–1920). Zespołów dworsko-parkowych, kiedyś tak licznych, po
działaniach obu wojen światowych, czystkach etnicznych i okresie Związku
Radzieckiego zachowało się wyjątkowo mało. Te nieliczne pochodzą głównie
z XIX wieku: Juśkowce Uruskich (początek XIX stulecia), Skwarzawa Nowa
Bołoz – Antoniewiczów (1807) czy Terebieże – Zielińskich.
Za czasów austriackich nie powstały już tak znaczne fundacje sakralne, czemu nie sprzyjały reformy cesarza Józefa II, w których łączono parafie,
przekazywano kościoły na cerkwie, likwidowano klasztory. W 1771 roku
z fundacji Głogowskich rozpoczęto budowę nowego barokowego kościoła
w Milatynie dla karmelitów, którzy opiekowali się tutejszym sanktuarium
obrazu Chrystusa Ukrzyżowanego. W 1788 roku, jeszcze przed ukończeniem
kościoła Austriacy zlikwidowali klasztor. Budowę zakończono w 1791 roku,
a świątynia pełniła już tylko funkcję kościoła parafialnego.
Pod koniec XVIII wieku i w I połowie XIX stulecia dominującym
w Austrii w architekturze był styl klasycystyczny. Jeszcze w końcu XVIII
wieku Dominik Merlini nadał taką właśnie szatę przebudowanemu kościołowi w Krakowcu33. Mimo wspomnianych ograniczeń Łączyńskim udało się
ufundować klasycystyczny kościół i klasztor kapucynom w Kutkorzu (1803).
Wygląd antycznych świątyniek otrzymały kaplice grobowe Szydłowskich
w Krzywem koło Radziejowa (koniec XVIII wieku) i Listowskich w Kutach
koło Oleska (I połowa XIX wieku).

33

A. Betlej, Kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła (Większego) w Krakowcu, [w:] Materiały do
dziejów sztuki sakralnej…, t. 3, s. 95–108.
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W tym samym stuleciu pojawił się szczególnie popularny na dawnych
terenach Rzeczypospolitej styl neogotycki. W taki stylu został przebudowany
kościół w Biłce Szlacheckiej (1869) oraz wzniesione świątynie w Milczycach
(1886–1887) i Barszczowicach (1898). Najciekawsze realizacje neogotyckie
stanowiły kościoły wzniesione według projektów Jana Sas-Zubrzyckiego –
dominikanów w Czortkowie (1905–1910) i Teodora Talowskiego – lwowski
kościół św. Elżbiety (1905–1911). Formy neogotyckie miały również kaplice
grobowe Platerów-Zyberg w Moszkowie (początek XX wieku) i Gertrudy
Komorowskiej w Witkowie Nowym.
Główne typy cerkwi – trójdzielne, jedno lub trójkopułowe, a także
krzyżowe z kopułą nadal były budowane od końca XVIII do początku XX
wieku34. Szczególnie tradycyjne były drewniane cerkwie bojkowskie – Rosochacz (1882), Radycz (1923)35 i cerkwie huculskie – Kosów (1895), Uścieryki
(1938). Na innych terenach drewniane cerkwie w tradycyjnym kształcie dotrwały do około połowy XIX wieku, np. trójdzielne jednokopułowe w Kołopcu (1818) i Besidach (1835), trójdzielne trójkopułowe w Batiatyczach
(Soboru Matki Boskiej z 1778 roku) i Derewni (1846). Wznoszone były też
nadal cerkwie o zlatynizowanych planach i bryłach – zarówno murowane Rajterewicze (1831), jak i drewniane Stebnik (1787), czy Horodysko (1809). Po
połowie XIX wieku, wraz ze wzrostem ukraińskiej świadomości narodowej,
zaczęto zmieniać styl wznoszonych świątyń.
Austriacy opracowali typ urzędowej świątyni murowanej, dwudzielnej, z wieżą nad wejściem (tak dla cerkwi, jak i dla kościołów) – Landspfarrkirche. Przykładami tego typu są cerkwie w Horodni (1810) czy Horucku
(1820). Propozycja ta nie przyjęła się szerzej36. W tym czasie były wznoszone
także cerkwie w modnym w I połowie XIX wieku stylu klasycystycznym,
o formie rotundy – w Wybranówce (1800) i Podmojscach (1845–1846), a także w stylu neogotyckim – w Czernicy (1816–1830). Cerkiew w Makowie
Podolskim (1839–1862) była rotundą z raz przełamaną kopułą na bębnie, ale
wykrój okien miała neogotycki.
W 1774 roku cesarzowa Maria Teresa zakazała urzędownie używania terminu „cerkiew unicka”, który został zastąpiony terminem „cerkiew
greckokatolicka”. Wraz z narastającym w XIX wieku poczuciem narodowym
Ukraińców, szczególnie od II połowy tego stulecia Cerkiew greckokatolicka
stała się jednym ze składników ruchu narodowego. Wynikła więc potrzeba
34
35
36

P. Krasny, Architektura…, s. 197–303.
B. Cлободян, op. cit., s. 118–120, 682.
P. Krasny, Architektura…, s. 226–230.
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dostosowania do tej sytuacji również architektury. Od lat sześćdziesiątych
XIX wieku zaczęto wznosić świątynie drewniane bardziej okazałe (głównie trójdzielne), z wyrazistymi kopułami – jedną lub trzema – na wysokich
bębnach. W końcu XIX wieku pojawili się profesjonalni architekci ukraińscy proponujący nowy typ cerkwi drewnianej i murowanej w „stylu narodowym”, na planie krzyżowym lub zbliżonym do krzyżowego, z jedną lub
trzema kopułami. Największą popularność uzyskały cerkwie projektowane
przez Wasyla Nahirnego, tak drewniane jednokopułowe – Michajlewicze
(1912) jak i trójkopułowe – Przedrzymiechy Wielkie (1891) oraz cerkwie
murowane jednokopułowe – Boratyn (1906) i trójkopułowe – Mosty Wielkie
(1890–1893)37. Powszechne zapotrzebowanie na cerkwie w stylu narodowym
doprowadziło do zastępowania nimi cerkwi starszych, tradycyjnych, niekiedy
bardzo urokliwych38.
fotografia 15

Mosty Wielkie, cerkiew p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (1890–1893)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 2011.

37
38

B. Cлободян, Церкви України…, s. 15, 79, 163, 282.
Idem, Церкви Турківського району…, passim.
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Ówczesne projekty cerkwi powstawały nie tylko w środowisku architektów ukraińskich. Autorami interesujących świątyń byli Władysław
Halicki – na Zniesieniu we Lwowie (1897), Jan Sas-Zubrzycki – cerkiew
w Tłustem (1912), zaś świątynia bazylianów w Żółkwi została przebudowana
(1901–1906) według projektu Edgara Kovátsa39. Warto też zwrócić uwagę na
cerkiew-pomnik, wzniesioną we wsi Plaszowa koło Beresteczka, na miejscu
zwycięskiej bitwy wojsk polskich z kozackimi w 1651 roku. Świątynia ta wybudowana w latach 1912–1914 została ufundowana przez państwo rosyjskie
i zaprojektowana przez rosyjskiego architekta Władymira Maksymowa. Cel
fundacji był czysto polityczny – cerkiew ta miała przypominać Ukraińcom
doznaną od Polaków klęskę, a przy okazji wskazać im kto jest ich prawdziwym przyjacielem40.

3. Białoruś
W dziejach Białorusi także trzeba wyróżnić okresy związane z historią tych ziem mające wpływ na powstającą na tych ziemiach architekturę.
Pojawienie się murowanego budownictwa wiąże się z ekspansją terytorialną
Rusi Kijowskiej, która, jak już było wspomniane, przyjęła chrześcijaństwo
w 988 roku i weszła w krąg kultury bizantyjskiej. W ciągu XIII i XIV wieku księstwa ruskie na terenie Białorusi (już schrystianizowane w obrządku
wschodnim) stopniowo zajęła Litwa. Po przyjęciu przez Litwę w końcu XIV
wieku chrześcijaństwa w obrządku rzymskokatolickim zaczęła napływać na
ten obszar kultura powstała w kręgu Europy Zachodniej. Po podpisaniu unii
lubelskiej (1569) nastąpiło otwarcie na napływ takich tradycji (administracyjnych, prawnych i kulturowych).
Przynależność do Wielkiego Księstwa Litewskiego (w unii z Polską)
trwała do końca XVIII wieku, do czasu zajęcia tych ziem przez Rosję (do
1915 roku). Po I wojnie światowej zachodnia część Białorusi została włączona na 20 lat do Polski (1920–1939), a jej część wschodnia do Związku
Radzieckiego. Na początku II wojny światowej (1939) również zachodnia
Białoruś została włączona do republiki istniejącej już w Związku Radzieckim,
w którego składzie znajdowała się do 1991 roku. Po uzyskaniu niepodległości
przez Białoruś liczne zamknięte kościoły i cerkwie przywrócono do kultu,
39
40

P. Krasny, Architektura..., s. 264, 283–284.
Ibidem, s. 335–336.
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niektóre obiekty zaczęto remontować. Jednak postępowi tego typu działań
nie sprzyjała sytuacja polityczna41.
Chrześcijaństwo wschodnie ze swoją kulturą, w tym architekturą,
dotarło na ziemie Białorusi już w XI wieku. Jednak z tego czasu zachowało
się niewiele zabytków. Są to fragmenty Soboru św. Zofii w Połocku z XI
wieku. Cerkiew ta wielokrotnie przebudowywana, obecny kształt otrzymała
w okresie baroku – około połowy XVIII wieku. Świątynia wzniesiona w XI
wieku miała plan kwadratu, z wpisanym weń krzyżem, którego ramiona i ich
przecięcia nakryte były, jak można przypuszczać, kopułami. Skromniejsze
w planie (z jedną kopułą) były cerkwie połockich monasterów XII wieku:
bielczyckiego i św. Eufrozyny Połockiej, a także główne cerkwie Witebska,
Turowa, Nowogródka – współcześnie o czytelnych tylko archeologicznie
przyziemiach. Taki sam plan ma zachowana w dużej części ścian (o ciekawym
wątku ceglano-kamiennym) Cerkiew świętych Borysa i Gleba „na Kołoży”
w Grodnie, również z XII wieku42. Z II połowy XIII wieku pochodzi monumentalna (o wysokości 30 m), ceglana wieża obrona w Kamieńcu Litewskim.
Podobne zapewne były, znane tylko z wykopalisk, wieże w Turowie, Grodnie,
Nowogródku, też z tego samego czasu.
Wiek XIII i XIV był czasem okrzepnięcia w silny organizm państwowy Litwy. Litwini tocząc spory wewnętrzne, odpierając ataki Krzyżaków
i Zakonu Kawalerów Mieczowych, prowadzili walki i z księstwami ruskimi,
i z Polską. Ich orężem była też zręczna dyplomacja, której konsekwencją stały
się mariaże dynastyczne. Dzięki nim, jak i licznym wyprawom wojennym
przyłączyli liczne księstwa ruskie z miastami: Mińsk, Witebsk, Smoleńsk,
Pińsk, Łuck i Kijów. W czasie tych walk ziemie Białorusi zostały włączone
do Wielkiego Księstwa Litewskiego, w składzie którego pozostały aż do rozbiorów Rzeczypospolitej. Dzieje architektury na Białorusi należy rozpatrywać
w kontekście dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego43.
Pozostałością powstawania i rozwoju Litwy (XIII–XIV) jest na tym
terenie kilka zamków zachowanych głównie w ruinie: Lida (odbudowany),
Krewo, Nowogródek. Ślady kilku innych zamków (Witebsk, Mińsk, Połock,
Dzisna) są czytelne tylko archeologicznie. Większość zabudowy mieszkalnej,
41

42

43

H. Sahanowicz, Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2002,
passim; Z. Szybieka, Historia Białorusi 1795–2000, Lublin 2002, passim.
Гісторыя беларускага мастацтва, peд. C. B. Mapцэлеў, т. 1, Мінск 1987, s. 50–74; Архітэктура
Беларусі. Энцыклапедычны даведнік, peд. A. A. Boiнаў, Мінск 1992, s. 9–12.
Гісторыя беларускага мастацтва…, т. 1, s. 129–138, 138–166; Архітэктура Беларусі…, s. 12–23.
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obronnej i o charakterze religijnym była wznoszona z drewna, dominującego
materiału budowlanego do końca XIX wieku.
Zawarcie unii z Polską i związana z nią chrystianizacja otworzyła Litwę na świat kultury zachodnioeuropejskiej, na szereg rozwiązań organizacyjnych i kulturowych. Jedną z konsekwencji wejścia w ten krąg było zakładanie
miast już na prawie magdeburskim. Wiązał się też z tym kształt przestrzenny miasta, zbliżony do kwadratu rynek i sieć ulic z niego wychodzących.
Jako pierwsze, w końcu XIV i w XV wieku prawa miejskie otrzymały duże
ośrodki już istniejące: Brześć, Grodno, Słuck, Połock i Mińsk. Nałożenie
nowego kształtu przestrzennego na starsze organizmy miejskie nie zawsze
jest czytelne, szczególnie po okresie chaotycznej zabudowy miast za czasów
Związku Radzieckiego. W XVI–XVII wieku większość istniejących miast
i miasteczek otrzymało prawo magdeburskie, ale wspomniane zniszczenia na
różnych etapach historii spowodowały degradację wielu ośrodków do rangi
osady czy nawet wsi. Kształt przestrzenny uzyskany przy okazji otrzymania
praw miejskich, zbliżony do kwadratu rynek i kilka wychodzących z niego
ulic, zachowało niewiele miejscowości, między innymi Zdzięcioł, Nieśwież,
Mir, Horodyszcze koło Baranowicz czy Postawy.
W omawianym czasie zamki budowali także właściciele większych
dóbr ziemskich. Na początku XVI wieku Sapiehowie wznieśli murowany
zamek na wyspie jeziora Ikaźń (zachowany tylko w fundamentach), a Gasztołdowie wybudowali zamek w Gieranonach – typowo nizinny – na planie
kwadratu z basztami w narożach (podobnie zachowany). Najznakomitszą,
istniejącą realizacją jest zamek w Mirze, wybudowany przez Ilniczów w latach 1506–1510. Zamek jeszcze o elementach gotyckich ma regularny plan
czworoboku z czterema basztami na rogach i basztą bramną44. W 1994 roku
zamek został wpisany na listę obiektów Światowego Dziedzictwa Kultury.

44

B. B. Калнін, Мірскі замак, Мінск 2002, passim.
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fotografia 16

Mir, Zamek Ilniczów (1506–1510)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 1993.

Konsekwencją przyjęcia chrztu przez Litwę (1387) było tworzenie
sieci Kościoła łacińskiego. Na przyłączanych ziemiach ruskich istniała już
sieć cerkiewna i sporadyczne łacińskie placówki zakonne. Teraz zaczęto zakładać parafie rzymskokatolickie oraz fundować kościoły i klasztory,
a o kształcie tych świątyń decydowały kolejne style w architekturze: gotyk,
renesans, barok, klasycyzm, a następnie w XIX i XX wieku: neogotyk, neobarok, eklektyzm. Początkowo większość obiektów sakralnych była drewniana,
nawet budowane w miastach. Wśród nielicznych z tego czasu murowanych
kościołów trzeba wymienić kościół we Wsielubiu z I połowy XV wieku, wielokrotnie przebudowywany, o masywnych ścianach, schodkowych skarpach
i niezbyt stylowym detalu architektonicznym. Wyraźne cechy późnego gotyku
zachowały natomiast kościoły we wsi Iszkołdź niedaleko Nieświeża z 1471
roku oraz w Hnieźnie z ok. 1524 roku.
Do najbardziej znanych cerkwi na Białorusi, najczęściej reprodukowanych w różnego rodzaju wydawnictwach, należą świątynie obronne
w Małomożejkowie (dziś Murawanka) z początku XVI wieku i w Synkowiczach z I połowy XVI wieku. Obie wzniesione z czerwonej cegły, mają plan
prostokąta, apsydę w części prezbiterialnej, wieżyczki na rogach i otwory
strzelnicze45.
45

R. M. Kunkel, Późnogotyckie cerkwie na zachodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:]
Sztuka ziem wschodnich…, s. 37–54.
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fotografia 17

Małomożejków (Muravanka), cerkiew (1 połowa XVI wieku)

Źródło: Architèktura Belarusi: Èncyklapedyčny davednik, red. A. A. Voinaǔ, Minsk 1992,
s. 354.

Zdecydowana większość istniejących wówczas cerkwi była wzniesiona z drewna, ale najstarsze zachowane mogą pochodzić dopiero z XVII
wieku. Wiek XVI był okresem w architekturze tego terenu bardzo ciekawym.
Wznoszone były jeszcze obiekty o tradycji gotyckiej, wzbogacane o elementy
renesansowe, właściwe dla stulecia, a pod koniec tego wieku pojawił się jeden z pierwszych w Rzeczypospolitej kościołów barokowych. W końcu XVI
wieku zaczęły powstawać też nowe systemy obronne zamków i miast – umocnienia fortyfikacjami bastionowymi typu holenderskiego. W następnym stuleciu barok zdominował budownictwo, ale spotykamy jeszcze relikty gotyku
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i realizacje renesansowe. W XVIII wieku nastąpiła kumulacja baroku, ale już
w końcu tego wieku były wznoszone budynki o cechach klasycystycznych46.
Jednym z pierwszych przykładów w Rzeczypospolitej zastosowania
fortyfikacji bastionowych do obwarowania miasta był Nieśwież Radziwiłłów.
Prace prowadzono w latach 1586–1616 z inicjatywy Mikołaja Krzysztofa
Radziwiłła „Sierotki”, który wybrał Nieśwież na siedzibę rodu. Postanowił
rozbudować miasto oraz wznieść zamek-rezydencję i otoczyć je fortyfikacjami. Do tych prac sprowadził architekta Giovanniego Marię Bernardoniego. W I połowie XVII wieku taki obronny system fortyfikacyjny otrzymały
Lachowicze Chodkiewiczów i Bychów Sapiehów. Mimo takich umocnień,
miasta nie zawsze wytrzymywały oblężenia wojsk moskiewsko-kozackich
w czasie wojen XVII wieku, czy szwedzkich i rosyjskich w czasie wojny
północnej. Wiele z miast i miasteczek po ówczesnych zniszczeniach już nie
odzyskało swojej rangi.
Wśród miast zwraca uwagę plan Żołudka z sześciobocznym rynkiem
i dwunastoma ulicami, wprowadzony wraz z przebudową miast przez Antoniego Tyzenhauza pod koniec XVIII wieku. Również z jego inicjatywy
przebudowano według interesującego planu przedmieście Grodna na centrum
przemysłowe (1780). Zamki wznoszone w II połowie wieku XVI i w XVII
wieku, nawet jeśli otoczone były fortyfikacjami bastionowymi, to miały często jeszcze elementy tradycyjne, takie jak baszty: Lubcz Radziwiłłów (koniec
XVI wieku), Bychów Chodkiewiczów (XVI/XVII wieku) czy Smolany Sapiehów (1626). Z zachowanych obiektów z XVII wieku warto zwrócić uwagę
na niewielki zameczek – dwór obronny, prostokątny w planie, z czterema
niedużymi basztami na rogach, wzniesiony w Gojcieniszkach dla Nonhartów
(1613). Spośród XVIII-wiecznych barokowych rezydencji pałacowo-parkowych skalą imponuje pałac w Różanie, wzniesiony dla Aleksandra Sapiehy
przez Jana Samuela Beckera w latach 1784–1788 na podkowiastym planie,
z niezwykle obszernym dziedzińcem47.

46

47

Гісторыя беларускага мастацтва…, т. 2, s. 10–36; 96–128, 202–244; Архітэктура Беларусі...,
s. 12–23.
W. W. Kałnin, Nurt barokowy w twórczości J. S. Beckera architekta domu Sapiehów, [w:] Kultura
artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1995.
s. 213–228.
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fotografia 18

Różana, ruiny Pałacu Sapiehów (1784–1788)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 1999.

Do najlepiej zachowanych rezydencji należy Świack Wołłowiczów,
z pałacem wzniesionym przez Giuseppe da Sacco. To typowe założenie „między dziedzińcem a ogrodem”, pałac z oficynami tworzy podkowę z dziedzińcem po środku, za pałacem rozciąga się park. Inne zachowane założenia
– pałace w Bieszenkowiczach Chreptowiczów (1786) czy w Skokach Niemcewiczów (ok. 1770) – mają dużo skromniejsze formy. Z końca XVIII wieku
zachowało się kilka rezydencji o cechach już klasycystycznych (proporcje
bryły, forma dachów, portyki kolumnowe poprzedzające wejścia, boniowania
w dekoracji ścian). Są to: pałac w Postawach wzniesiony przez Giuseppe de
Sacco dla Antoniego Tyzenhauza (II połowa XVIII wieku), Wołożyn Tyszkiewiczów (budowany od 1782 roku) projektu A. Kosakowskiego, Rohoźnica
Suchodolskich (1791) – miejsce urodzenia znanego malarza Januarego Suchodolskiego. Ciekawe, że pałac w Radziwiłłmontach (1780–1783) projektu
Carlo Spampaniego, został wzniesiony z drewna i stał jeszcze do niedawna.
Interesującym przykładem pałacu miejskiego o cechach baroku i klasycyzmu
jest Pałac Butrymowiczów w Pińsku (1784–1790)48.
Dworów i dworków, kiedyś tak licznych, dotrwało niezwykle mało.
Z nich warto odnotować murowane dwory: Jeleńskich w Tuczy (II połowa
XVIII wieku), Czeczotów w Podorsku (koniec XVIII wieku) czy Romerów
w Małomożejkowie (XVIII/XIX wieku). Drewniany dwór w Mereczowsz48

W. F. Morozow, Tradycje i wpływy w barokowej architekturze Białorusi w końcu XVIII wieku, [w:]
Kultura artystyczna..., s. 229–245.
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czyźnie koło Kosowa Poleskiego (I połowa XVIII wieku), w którym urodził
się Tadeusz Kościuszko, został spalony w czasie II wojny światowej przez
radzieckich partyzantów.
W XVI wieku na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego wzrosła
popularność religii protestanckiej. Szlachta i magnateria fundowała liczne
zbory, z których dotrwały w Smorgoniach (1552–1553) i w Zasławiu (II
połowa XVI wieku). Koniec XVI i XVII wieku był czasem przechodzenia
protestantów na katolicyzm. Wśród kościołów parafialnych ufundowanych
w ostatnich latach XVI wieku zwracają uwagę fundacje Mikołaja Krzysztofa
Radziwiłła „Sierotki”, już z elementami renesansu w: Nowym Świerżeniu
(1588), Mirze (1599–1604) i Czernawczycach (1583–1585). Ten ostatni ze
sklepieniem dekorowanym sztukateriami w stylu „renesansu lubelskiego”.
Ufundowana przez króla Stefana Batorego w Grodnie „fara witoldowa”
(1578–1586), jeszcze z elementami gotyku, została wysadzona w powietrze
w 1961 roku. Detale gotyckie, ale i renesansowe są czytelne w obronnym
(z basztami) kościele w Komajach (1603–1606).
Niewątpliwie ewenementem wśród realizacji klasztornych jest wczesnobarokowy kościół jezuitów w Nieświeżu, który powstały w końcu XVI
wieku, w czasie, gdy wznoszono jeszcze świątynie gotycko-renesansowe.
Zatrudniony do jego budowy Giovanni Maria Bernardoni wzniósł w latach
1584–1593 świątynię wzorowaną na rzymskim kościele jezuitów Il Gesu,
z kopułą na skrzyżowaniu nawy i transeptu. To jedna z pierwszych realizacji
architektury barokowej na terenie Rzeczypospolitej49.
Wśród świątyń zakonnych z I połowy XVII wieku kościół w Krzemienicy fundacji Wolskich, wzniesiony dla kanoników laterańskich, ma
jeszcze elementy gotyku i renesansu. Datowany na ten sam czas kościół
franciszkanów w Holszanach jest już świątynią barokową, trójnawową bazyliką o bezwieżowej elewacji frontowej, ze szczytem ujętym w woluty. Monumentalnością założenia przewyższa inne realizacje tego stulecia obronny
zespół klasztorny kartuzów w Berezie Kartuskiej, założony przez Kazimierza
Leona Sapiehę. Budowa rozpoczęta w 1648 roku, przerwana przez powstania
kozackie i najazd moskiewski, trwała do 1689 roku. Klasztor zamknięty po
powstaniu listopadowym, został po powstaniu styczniowym w dużej części
rozebrany. Inne ciekawsze realizacje II połowy XVII wieku stanowiły kościoły: bernardynek w Słonimiu (1664–1670) fundacji Judyckich i brygidek
49

T. Gabrus, G. Galenczanka, G. M. Bernardoniego projekty kościołów na Białorusi, [w:] Litwa i Polska.
Dziedzictwo sztuki sakralnej, red. W. Boberski, M. Omilanowska, Warszawa 2004, s. 163–175.
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w Grodnie fundacji Wesołowskich (1642–1651)50. Również dwuwieżowy jest
kościół augustianów w Michaliszkach fundacji Brzostowskich, projektu Jana
Pensa (koniec XVII wieku), z ciekawą dekoracją sztukateryjną wnętrza. Być
może ten sam architekt projektował farę w Nowogródku (1719–1726) i kościół w Iszczołnie (1753) fundacji Wahlów51.
W wieku XVIII, szczególnie w jego II połowie, na terenie Wielkiego
Księstwa Litewskiego powstały znakomite kościoły parafialne i klasztorne,
będące wybitnymi realizacjami w dziejach architektury europejskiego baroku. Świątynie te charakteryzują się szczególnie ciekawymi, dwuwieżowymi
elewacjami frontowymi z bogatym detalem zdobniczym. Zjawisko to określa
się mianem „baroku wileńskiego”52. Czołowym architektem tego czasu jest
pochodzący ze Śląska Jan Krzysztof Glaubitz, który działał głównie w Wilnie, ale zaprojektował też kilka świątyń na terenie Białorusi. Najciekawszymi
kościołami parafialnymi „wileńskiego baroku” były: Bystrzyca (1762), Głębokie (1764–1782), Wiszniew Chreptowiczów (przebudowa 1771), Kościół
św. Andrzeja w Słonimiu na Zamościu (1775) czy Hermanowicze Szyrynów
(1784). Kościół w Wornianach (1797–1769) był elementem kompozycji osiowej, na której drugim końcu znajdował się pałac w parku. To była fundacja
Abramowiczów, zrealizowana według projektu A. Kosakowskiego. Elewację
frontową w stylu „wileńskiego baroku” (projektu A. Osikiewicza) otrzymał
(1745–1751) odbudowany po pożarze kościół w Zdzięciole53.

50
51
52

53

M. Kałamajska-Saeed, Kościół brygidek w Grodnie, [w:] Sztuka ziem wschodnich..., s. 349–379.
Eadem, Kościół i klasztor kanoników od pokuty w Michaliszkach, [w:] Litwa i Polska…, s. 49–64.
T. B. Габрусь, Стылістычныя аспекты архітэктуры віленскага барока, [w:] Барока ў беларускай
культуры і мастацтве, peд. В. Ф. Шматаў, Мінск 2001, s. 140–166.
M. Zgliński, „Dla wygody y parady przybytku pańskiego”: Rokokowa przebudowa kościoła parafialnego w Zdzięciole w świetle pewnego inwentarza, „Przegląd Wschodni”, 2001, t. 7, z. 4 (28),
s. 1193–1225.
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fotografia 19

Worniany, Kościół p.w. św. Jerzego (1767–1769)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 1999.

Wśród kościołów parafialnych o innego typu bryle wyróżnia się świątynia w Wołczynie (1733–1743) fundacji Stanisława Poniatowskiego, miejsce
pochówku jego syna – króla Stanisława Augusta. Ten ciekawy obiekt wybudowany na planie ośmioboku nakryty piramidalnym dachem, z bogatym
detalem architektonicznym znajduje się w stanie ruiny54.

54

K. Guttmejer, Kościół Świętej Trójcy w Wołczynie. Próba określenia inspiracji architektonicznej i autorstwa, [w:] Sztuka ziem wschodnich…, s. 515-531.
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fotografia 20

Wołczyn, ruiny Kościoła p.w. Św. Trójcy (1733)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 1999.

Nieco zbliżonym rozwiązaniem jest kościół karmelitów w Miadziole (1754), fundacji Koszczyców, wzniesiony również na planie ośmioboku,
nakryty kopułą. Ozdobną dwuwieżową elewację frontową (rzadziej jednowieżową) otrzymało wiele nowych fundacji zakonnych oraz zmodernizowanych starszych kościołów klasztornych. Z realizacji tych warto wymienić
kościoły: karmelitów w Głębokiem i Mścisławiu (oba projektu Glaubitza),
pijarów w Łużkach (1744–1756); jezuitów w Łuczaju (1766–1776) i Jurewiczach (1726–1746), misjonarzy w Łyskowie (1763–1785); franciszkańskie w Iwieńcu (1745) i Pińsku (fasada 1766, od 1992 roku katedra rzymskokatolicka55); dominikanów w Wasiliszkach (1769) i Kniażycach (1780);
bernardynów w Iwiu (1760–1787), bernardynek w Mińsku (przebudowany
w 1741 roku, obecnie prawosławny sobór katedralny); trynitarzy w Krzywiczach (1776–1777 – jednowieżowy); kawalerów maltańskich w Stołowiczach
projektu Glaubitza (1740), przebudowany po 1863 roku na cerkiew. Spośród
tej grupy kościołów (z dwuwieżową fasadą) wyróżnić trzeba, ze względu na
skalę świątyni kościół pojezuicki w Grodnie (1678–1705), obecnie katedra
rzymskokatolicka56. Młodszym o kilkadziesiąt lat jest monumentalny kościół
55

56

A. A. Ярашэвіч, Архітэктурна-скульптурны ансамбль касцёла францысканаў у Пінску, [w:]
Барока ў беларускай культуры..., s. 186–202.
J. Paszenda, Kościół pojezuicki (farny) w Grodnie, [w:] Litwa i Polska…, s. 191–211.
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bernardynów w Budsławiu (1767–1783), największe sanktuarium rzymskokatolickie na Białorusi.
W tym czasie budowano także skromniejsze świątynie – kościoły jednonawowe o bezwieżowych barokowych fasadach: jezuitów w Kościeniewiczach (1763) czy bernardynów w Pińsku (1786). Do skromniejszych świątyń zakonnych należą też drewniane kościoły: dwuwieżowy dominikanów
w Walówce (1736) i bezwieżowy karmelitów w Gudogajach (1764) fundacji
Wojnów, którego wieże zostały rozebrane w czasie zaborów, podobnie jak
w kilku innych kościołach, także murowanych (Teolin)57. Parafialne kościoły
drewniane były niegdyś liczne, zachowało się ich niezbyt wiele, ale więcej
niż na Ukrainie58. Są to często budowle proste jednonawowe, bez jakiegoś
ciekawszego detalu, np. Nowy Dwór (1749). Wyróżniają się realizacje z dwoma wieżami w elewacji frontowej: Dudy (1772), Wołpa (1773) i Kiemieliszki
(1781). Ciekawszą barokową bezwieżową elewację ma świątynia w Surwiliszkach (II połowa XVIII wieku).
fotografia 21

Kiemieliszki, Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1781)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 1999.

57

58

P. Sygowski, Prawosławie rosyjskie wobec kościoła w Teolinie po likwidacji unii (1875–1878), „Acta
Collegii Suprasliensis”, 2010, t. 10: Śladami unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, s. 409–418.
A. I. Лакoтка, Драўлянае сакральна-манументальнае дойлідства Беларусі, Мінск 2003, s. 16–23.
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Jeszcze w końcu XVIII wieku w architekturze tego terenu pojawiała
się moda na antyk. Wznoszono obiekty nawiązujące bryłą czy detalem do
budowli starożytnych. Tak przebudowano w II połowie XVIII wieku katedrę wileńską, co mogło wpłynąć na popularność stosowania klasycystycznej formy przy wznoszeniu innych kościołów na terenie Litwy. Zbliżone
bryły mają murowane kościoły parafialne w Łunnej (1782) fundacji króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego i w Mamajach (z końca XVIII wieku).
Także wśród budowanych pod koniec XVIII wieku kościołów drewnianych
pojawiają się podobne realizacje klasycystyczne, np. kościół w Żyrmunach
(1788–1789). To obiekt trzynawowy, z wgłębnym portykiem kolumnowym
w elewacji frontowej fundacji Radziwiłłów, wzniesiony według projektu Jana
Podczaszyńskiego59. Takie rozwiązanie bryły zastosowano również w kaplicach cmentarnych z końca XVIII wieku w Głębokiem i Różanie (1792), ta
ostatnia projektu Jana Samuela Beckera, architekta Sapiehów.
W 1596 roku na soborze w Brześciu nad Bugiem wszystkie diecezje z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego przystąpiły do unii. Zapewne
dlatego tutejsza Cerkiew unicka wprowadziła do swojego obrządku, jak i do
świątyń, więcej elementów tradycji łacińskiej, niż Cerkiew ta w diecezjach na
terenie Ukrainy. Wpływy zachodnie widać szczególnie w rozmaitości stosowanych planów i brył. Po zajęciu tych ziem, Rosjanie uważający się za obrońców tradycji ruskiej, opartej o Kościół wschodni, postanowili to radykalnie
zmienić. Szybko doprowadzili do likwidacji unii na terenach włączonych do
Cesarstwa Rosyjskiego (1839) i zastąpienia jej rosyjskim prawosławiem. Prowadzona przez zaborców rusyfikacja objęła również architekturę cerkiewną
i była na tym terenie szczególnie intensywna. Jak już było wspomniane, na
początku XIX wieku zakazano wznoszenia cerkwi w formach tradycyjnych
dla danego regionu. Na to miejsce w II połowie XIX wieku wprowadzono
świątynie w rosyjskim „stylu narodowym”. W takim stylu wznoszono nowe
cerkwie i przebudowywano stare oraz liczne kościoły przejęte na cerkwie.
Działania te spowodowały, że trudno określić czas powstania wielu obiektów,
szczególnie w przypadku architektury drewnianej, gdzie rosyjski „kostium”
może kryć elementy starszej budowli60.
Z realizacji murowanych z II połowy XVI wieku trzeba wspomnieć
o Nowym Świerżeniu, gdzie Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” oprócz
59

60

W. F. Morozow, Kształtowanie się klasycyzmu w architekturze Białorusi pod koniec XVIII wieku, [w:]
Sztuka ziem wschodnich…, s. 669–692.
P. Krasny, Architektura…., s. 39–196.
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kościoła ufundował również cerkiew parafialną, także w duchu renesansowym. Typowym przykładem z przełomu epok w architekturze jest cerkiew
w Terebuniu (Szumaki) z 1609 roku, fundacji Szuyskich, łącząca detal gotycki (wykrój okien) z renesansowym (dekoracja architektoniczna wnętrza)61.
Najciekawsze z tradycyjnych rozwiązań krzyżowo-kopułowych reprezentuje
Cerkiew św. Mikołaja w Mohylewie (1669–1672).
Najbardziej interesujące barokowe realizacje w architekturze cerkiewnej powstały w XVIII wieku. Przebudowana przez Glaubitza w stylu
„baroku wileńskiego” katedra unicka w Połocku (1738–1750) mogła wpłynąć na pojawienie się kolejnych podobny realizacji w architekturze cerkwi
bazyliańskich. Najwspanialszym dziełem baroku w tym stylu była monumentalna, dwuwieżowa świątynia monasteru w Berezweczu (1756–1764),
przypuszczalnie także projektu Glaubitza, za czasów Związku Radzieckiego
wysadzona w powietrze (1970). Nieco inną koncepcję prezentuje cerkiew
bazyliańska w Borunach (1747–1757), gdzie wieże flankujące fasadę są nieco
od niej odsunięte. Inne realizacje cerkwi tak zakonnych, jak i parafialnych
były skromniejsze – jednonawowa, z wieżą na osi budynku nad wejściem –
cerkiew bazyliańska w Różanie Sapiehów (1762–1779) projektu J. S. Beckera
czy cerkiew parafialna w Szczorsach Chreptowiczów (1770–1776) projektu
Giuseppe da Sacco.
Drewniana Cerkiew Uspieńska monasteru w Leszczu koło Pińska
(1745) miała jeden kopułę i dwuwieżową fasadę. Klasztor ten zamknięty po
likwidacji unii (1839) spłonął w końcu XIX wieku. W architekturze drewnianych cerkwi parafialnych nie ma tak wyraźnych typów i ich odmian regionalnych jak na Ukrainie. W wyniku przebudów, rozbudów, wprowadzanych
przez Rosjan zmian, właściwie trudno ustalić czy na Białorusi są cerkwie
starsze niż z XVII wieku. Za pochodzącą z XVII wieku jest uważna ciekawa
krzyżowo-kopułowa cerkiew w Porpliszczu, ale takie datowanie wymaga potwierdzenia poprzez dodatkowe badania.
Wśród zachowanych świątyń z XVIII wieku występuje wielość rozwiązań planów i brył. Występują, tak jak na Ukrainie, cerkwie trójdzielne
w planie i bryle – Dawidgródek (1724–1726) czy Ołtusz (1784). Charakterystyczną grupę tworzy kilka cerkwi w okolicach Brześcia, o planie krzyżowym
i cebulastej kopule nad nawą – Chmielewo (1725), Czernawczyce (1733)
61
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i Pokry (1739). Duża część cerkwi z tego stulecia przypomina prowincjonalne
drewniane kościoły. Najprostsze cerkwie były świątyniami jednonawowymi,
jednoprzestrzennymi, o całej bryle nakrytej jednym dachem, bez wyodrębnienia nawy czy prezbiterium – Wawulicze (1737) czy Podlesie koło Lachowicz
(II połowa XVIII wieku). Są też cerkwie dwudzielne (nawa i prezbiterium)
nakryte jednym lub dwoma oddzielnymi dachami dwuspadowymi – Laskowicze (1771) czy we wsi Machro (1792), z barokową elewacją główną z trzema
kopułkami. Najbardziej urozmaiconą bryłę mają cerkwie o fasadzie dwuwieżowej – św. Paraskewii w Dywinie (1740), w Wołowli (1766) czy w Chocisławiu – wniesiona już po rozbiorach (1799); wszystkie na Polesiu. W dawnym
unickim dekanacie brasławskim, w końcu XVIII wieku wśród 18 cerkwi parafialnych 6 było dwuwieżowych62. Malownicza jest cerkiew w Smolanach
koło Orszy (II połowa XVIII wieku), na planie krzyża wpisanego w kwadrat,
z dużą kopułą nad nawą i dwiema wieżami w elewacji frontowej.
Najciekawsze bożnice zachowały się w Słonimiu (1642), o barokowym frontonie, nakryta dachem dwuspadowym, w Bychowie, na planie kwadratu z narożną wieżyczką (II połowa XVII wieku) i w Różanie (XVIII–XIX
wieku) z kilkukondygnacyjną, konstrukcyjną bimą. Nie zachowały się niezwykle piękne drewniane bożnice z XVIII wieku, między innymi w Wołpie,
Grodnie i Sopoćkiniach. Macewy z XVII wieku dotrwały na cmentarzach
w Różanie i Wołpie, a z XVIII wieku w Bielicy, Grodnie, Indurze, Michaliszkach, Mołczadzi, Zdzięciole i Żupranach63.
Po zajęciu wschodnich terenów Rzeczypospolitej Rosjanie dokonywali zmian nie tylko w architekturze sakralnej, ale również wprowadzali nowe
koncepcje w kształtowaniu przestrzeni miast, co było niejako elementem programowej przebudowy krajobrazu kulturowego na przyłączonych trenach. Nie
liczono się jednocześnie z dotychczasową zabudową. Znakomitym przykładem jest budowa twierdz w Bobrujsku (1807–1836) i Brześciu (1833–1842),
przy której zniszczono całkowicie stare centra miast; w przypadku Brześcia
o szczególnie wartościowej historycznie i zabytkowo zabudowie64.
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Magnateria i bogatsza szlachta, o ile nie wdawała się wyraźnie w działalność patriotyczną, zachowywała w dużej części swój stan posiadania. Po
powstaniach wiele majątków konfiskowano, ale na ogół zwracano je po kilku latach na mocy amnestii, gdyż Rosjanie (szlachta i wojskowi) niechętnie
przyjmowali nadania ziem na terenach zajętych w czasie zaborów. Jednym
z wyjątków była rodzina Rumiancewów, którzy otrzymali Homel i pobudowali w nim duży rezydencjonalny zespół pałacowo-parkowy65. Z zespołów
pałacowo-parkowych wzniesionych przez polskich właścicieli warto zwrócić
uwagę na klasycystyczne rezydencje – okazały Pałac Rdułtowskich w Snowie
(początek XIX wieku), Pałac Michała Kleofasa Ogińskiego w Zalesiu koło
Mołodeczna (1802–1805) czy na monumentalny pałac Bułhaków w Dobośnej
(ok. 1825).
W latach trzydziestych XIX wieku dotarła moda na neogotyk, początkowo tylko jako kolejny styl. Najwspanialszą chyba rezydencją w tym
stylu jest Pałac Pusłowskich w Kosowie Poleskim (1838), przy którym na
folwarku Mereczowszczyzna urodził się Tadeusz Kościuszko. Pałac i dworek
spalili partyzanci radzieccy w 1942 roku, a park został wycięty. Innymi zachowanymi rezydencjami neogotyckimi z tego czasu sa: Kraski Bułharynów
(1839) i Krzyczew Hołyńskich (1840). W tym stylu wzniesiono również Pałac
Czapskich w Przyłukach (1872).
Na przełomie XIX i XX wieku neogotyk stał się niejako polskim stylem narodowym, manifestacją polskości, dla pozbawionych ojczyzny Polaków, szczególnie chętnie stosowanym w architekturze kościelnej. Był także
nadal stylem pałaców, np. Rossony Hłasków (1904), ale wówczas też przy
budowie rezydencji chętnie sięgano po inne style. Neorenesansową szatę ma
Pałac w Krasnym Borze Koziełło-Poklewskich (1890–1893), neobarokową–
Opsa rodziny Broel-Platerów (1903–1904), neoklasycystyczną–Żemłosław
rodku Umiastowskich (II połowa XIX wieku) – kopia pałacu łazienkowskiego. Formę willi włoskiej ma Pałac Biszewskich w Łyntupach (1907).
Klasycyzm był stylem chętnie stosowanym przez szlachtę przy budowie dworków, szczególnie widoczny w gankach kolumnowych. Zachowały
się tylko nieliczne dwory, np. w Naczy Czarnockich (1810–1815), Zakozielu
Orzeszków (1820) czy w Orzechowie Hrebnickich (1840). Z późniejszych realizacji zwraca uwagę neobarokowy dwór Buttowt-Andrzejkowiczów (XIX/
XX wieku) w Porozowie. Zachował się dworek miejski Mickiewiczów w No65
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wogródku (II połowa XIX wieku), a dwór w Zaosiu został niedawno zrekonstruowany (1996). Nie wiadomo czy jeszcze stoi drewniany dwór Reytanów
w Hruszówce (koniec XIX wieku), opuszczony w latach osiemdziesiątych
XX wieku. Po rozebranych pałacach i dworach pozostały zaniedbane parki –
w Tuhanowiczach, Porzeczu, Szczorsach, Duboi, Oświeju czy Ignatyczach.
W wielu miejscach parki zostały całkowicie wycięte przez miejscową ludność
(Kosów Poleski, Mołodów).
Styl klasycystyczny pojawił się pod koniec XVIII wieku, a w I połowie XIX wieku zdominował architekturę kościelną. Z wcześniejszych realizacji zupełnie wyjątkową był wzniesiony dla arcybiskupa Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza kościół w Malatyczach – pomniejszona kopia bazyliki
św. Piotra w Rzymie – wybudowany w latach 1787–1794 według projektu
Wawrzyńca Gucewicza przez Jana Podczaszyńskiego66. Inne kościoły nawiązują w mniejszej skali, jak już było wspomniane, do bryły katedry wileńskiej.
Do takich świątyń należą kościoły w: Wołożynie (1806–1816), Nowej Myszy
(1825), Ejsmontach (1840), Żołudku (1854) i franciszkanów w Starej Oszmianie (I połowie XIX wieku). Ciekawe plany mają kościoły pijarów – w Lidzie
(1797–1825) o nawie w formie rotundy z kopułą i portykiem kolumnowym
przed wejściem do przedsionka, w Szczuczynie (1828) kościół krzyżowo-kopułowy o elewacjach zdobionych półkolumnami i zwieńczonych trójkątnymi
tympanonami.
W II połowie XIX wieku pojawiły się świątynie neogotyckie, z których
bogactwem form wyróżnia się kaplica pałacowa w Sarii (1852–1857) fundacji
Łopacińskich. Jak już było wspomniane styl neogotycki stał się w architekturze na przełomie XIX i XX wieku niejako manifestacją polskości. Wzniesiono
wówczas wiele monumentalnych kościołów dwu- lub jednowieżowych, najczęściej z czerwonej cegły, np. dwuwieżowe Stare Wasiliszki (1897–1903),
Traby (1900–1905), Widze (1914); jednowieżowe: Lipniszki (1890), Gerwiaty (1903), Kamionka (1908). Kościoły wzniesiono także w innych stylach
neo. Neoromański jest „czerwony kościół” w Mińsku (1908–1810); neobarokowe są kościoły w Bieniakoniach (1900–1906) i Oszmianie (1900–1906),
neoklasycystyczny w Indurze (1901–1904). Drewniane kościoły mają albo
prostą bryłę – Trokiele (1809), albo wzbogaconą o dwie wieże – w Daniszewie (1809) – o formach barokowo-klasycystycznych. Wspomniane różne
formy stylowe spotykamy też w kaplicach cmentarnych – klasycystyczną
66
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w Zdzięciole (1813), neogotycką w Zakozielu – projektu Franciszka Jaszczołda (1839) czy neoklasycystyczną w Mołodowie (1905).
W końcu XVIII wieku i w I połowie XIX wieku w architekturze murowanych cerkwi na terenie zaboru rosyjskiego także zaznaczył się nurt klasycystyczny67. Ponadto pojawił się w odmianie, którą wprowadzili na te tereny
Rosjanie, wznosząc świątynie prawosławne. Rumiancewowie, oprócz pałacu
w Homlu wybudowali też okazały klasycystyczny sobór (1809–1824), krzyżowo-kopułowy, z portykiem kolumnowym poprzedzającym wejście. Ciekawa jest też cerkiew w Godziszewie (I połowa XIX wieku), o planie wpisanego
w kwadrat krzyża, z portykami z czterech stron, nakryta kopułą. Skromniejszej
skali są cerkwie z rotundową nawą w Czeczersku (1783) i Dryssie (1819). Typ
cerkwi pięciokopułowej reprezentują świątynie w Subotach (1797) i w Dubnej (1844). W architekturze drewnianej próbą klasycystycznego opracowania
bryły są cerkwie w Orzechach (1831) fundacji Lubomirskich i w Dudziczach
(I połowa XIX wieku), obie z dominującą nawą na planie kwadratu, nakrytą spłaszczoną kopułą, z klasycystycznym detalem wykonanym w drewnie
(boniowanie, gzyms kostkowy). Podobna, ale o większej bryle, wzbogaconej
o boczne aneksy w nawie i wieżyczki w jej narożach, jest cerkiew w Ziołowie
(1842).
Cerkwie wznoszone w klasycystycznej tradycji Rzeczypospolitej
były – podobnie jak kościoły – jednoprzestrzenne, na planie prostokąta,
z portykiem kolumnowym lub pilastrową dekoracją elewacji – to świątynie
w Szebryniu (koniec XVIII wieku), Nakryszkach (I połowa XIX wieku) czy
w Wozierze fundacji Czapskich (1838–1840). Cerkiew w Duboi (1811) trójdzielna, ma nawę o planie ośmiobocznym, podobnie jak drewniana cerkiew
w Pinkowiczach koło Pińska (1830). Wszystkie te świątynie wzniesiono jako
unickie. W 1828 roku przebudowano w duchu klasycyzmu główną cerkiew
monasteru unickiego w Żyrowicach – sanktuarium Matki Boskiej.
Konsekwencją likwidacji unii i zastąpienia jej prawosławiem rosyjskim było wprowadzenie do architektury cerkiewnej w II połowie XIX wieku rosyjskiego „stylu narodowego”. Takie rozwiązanie, wzbogacane czasem
dodatkowymi kopułkami nad nawą i prezbiterium, otrzymywały cerkwie
murowane oraz drewniane – Nowa Mysz (1859), Czerecianka (1865–1868),
Mołczadź (1869–1873), Czerwony Partyzan (początek XX wieku), Małoryta
(1900–1907) czy Kamieniec Litewski (1914).
67
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fotografia 22

Małoryta, Cerkiew św. Mikołaja (1900–1907)

Źródło: Archiwum autora, Fotografia P. Sygowski, 1999.

Wyjątkowo malowniczą bryłą spośród cerkwi w rosyjskim „stylu
narodowym” odznacza się okazały murowany Sobór Woskreseński (Zmartwychwstania Pańskiego) w Borysowie (1871–1874), z czerwonej cegły,
z licznymi kopułkami i detalem podkreślonym ornamentami z białego kamienia (obramienia, gzymsy, naroża, kokoszniki). Zachował się ich niewielki
procent, wśród których przeważają proste budowle z XIX i początku XX wieku – parterowe, nakryte dachami dwu- lub czterospadowymi (Raduń, Nowa
Mysz). Wyróżnia się okazała neogotycka bożnica w Grodnie i neobarokowa
z łamanym dachem w Oszmianie. Do lepiej zachowanych cmentarzy z macewami z XIX i XX wieku należą w Dereczynie, Holszanach, Prużanie i Żołudku68. Spośród kilku meczetów z XIX wieku zachował się w Iwiu (1884)69,
a mizary w Nowogródku, Iwiu i Bielicy.

4. Wnioski
Ukraina i Białoruś są państwami ciekawymi, szczególnie dla Polaków,
ze względu na miejsca związane z wybitnymi postaciami polskiej historii
68
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i kultury, wydarzeniami historycznymi oraz na interesujące zabytki architektury. W zdobywaniu wiedzy o tych krajach pomagają wydawane w Polsce
albumy, literatura naukowa, wspomnieniowa i przewodnikowa. Zwiedzanie
wymaga jednak trochę więcej wysiłku niż przy wyjazdach do innych krajów
europejskich, ze względu na niezbyt dobrą infrastrukturę (drogi, połączenia,
baza noclegowa). Lepiej pod tym względem jest na Ukrainie, szczególnie
zachodniej. Dodatkowym utrudnieniem przy chęci wyjazdu na Białoruś jest
wymóg posiadania wizy przy przekroczeniu granicy.
*****
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SuMMArieS
Waldemar Paruch
The land between Rzeczpospolita (Poland) and Russia: historic conditions of
the political transformations in Ukraine and Belarus
The article deals with the historic conditions of the political
transformations in Ukraine and Belarus. Ukraine and Belarus are treated as a
wide area between two political centres: the Polish–Lithuanian Commonwealth
(after 1791 – the Commonwealth of Poland) and Russia (Grand Duchy of
Moscow, Tsardom of Russia, the Russian Empire) which struggled to conform
Ukrainian–Belarusian lands. Ukraine and Belarus gained their historic and
political identity as the result of the competition between Poland and Russia
(as opposed to the status of Polish voivodeships or Russian guberniyas).
The article is divided into three parts. In the first part the geopolitical
status and the historic identity of Ukraine and Belarus were under research.
In the second part the nation-building process was under consideration.
Ukrainians and Belarusians are treated by the author as ethnic-cultural nations.
The change from political nations into ethnic-cultural ones can be visible in
the region. In the third part the scope of interest were frontiers and political
concentration in Central and Eastern Europe- both in internal and external
aspects.
andrzej gil
Belarus and Ukraine towards Europe: the outline of the problems
Each nation’s choices are usually based on historical experience
and certain traditional values characteristic to such nations. It is connected
with the importance of „the choice” – it will determine the future of many
generations ahead. Today, Ukraine and Belarus are facing such a choice:
whether to support their already established relations with Russia and flourish
it or to take the path of unification with the member states of the European
Union. The path towards Russia is closer in terms of civilisation and social
bonds as it is based on centuries-old symbiosis of East Slavic nations. It
is a path of shared religious values and being a part of, after all, common
state organisms, i.e. the Russian Empire and the Union of Soviet Socialist
Republics. On the other hand, to choose the EU would mean a fundamental
change of the mindset as well as following a radically different system of
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norms and values. In other words, who shall prevail – Homo Sovieticus or
Homo Europeanus?
It is difficult to say which option is more likely to be undertaken. It
is clear is that no one will make that choice by Ukraine and Belarus. But we
should remember that both countries belonged to Europe once, in the times
of the Commonwealth of Poland. This allowed the people to open to the
West and participate in its life but at the same time to remain their cultural
and national identity. Thus, this important time in the history may be worth
reminding. The possible option is keeping in mind the differences and trying
to sparkle a new mental revolution in order not only to look for new political
and social solutions but to create a distinct national identity as well.
Walenty Baluk
Democratic system of independent Ukraine and Belarus
Having wider traditions of struggling for independence Ukrainians
began the process of formation the modern nation faster than Belarusians.
Both countries have many similarities, like common roots and political
traditions but also many crucial differences which influence the process of
building the independent state and modern society.
Belarus and Ukraine began transformation processes while political
system in the Soviet Union was liberalised and continued it after becoming
the independent states. In the beginning of the processes the regimes were
transformed into democracy but in the middle of 1990s Belarusian political
system changed into authoritarianism. In both countries the transformation
process was initiated by the elite. Finding suitable constitutional solutions,
Belarus and Ukraine enforced semi-presidential system. In fact, in Ukraine
president predominates over other organs and in Belarus there is the supremacy
of the head of state. Separation of power would be a difficult task without
enforcing the rules of law.
iwan monolatij, marta Walak
The struggles for the realisation of Ukrainian and Belarusian national idea
This article presents the attempts that focused on getting the
independence by Ukraine and Belarus in 20th century. The article is divided
into two parts which deal with historical properties of creating the independent
Ukrainian and Belarusian states. First of all – the authors present heterogeneity
of the attempts to become independent of the states at the beginning of
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20th century and give characteristics of the process of awakening national
consciousness in the societies. The authors describe the results of the efforts
made by Ukrainians and Belarusians to get independence, from the First World
War to the end of the Second World War (including the interwar period).
In the first part of the article which is focused on Ukraine, the authors
analysed Ukrainian nation-liberation movement during the First World War,
especially a creation process of military formations and institutions that
were established to present the wishes of Ukrainian people to create their
independent state in the western territories (Ukrainian Main Council, Union
for the Liberation of Ukraine, Ukrainian Sich Riflemen) and in Dnieper
Ukraine (the Party of Ukrainian Progressives, Ukrainian National Congress,
Central Council of Ukraine). The article describes the revival of the Ukrainian
statehood in 1917–1921, under the leadership of Ukrainian People’s Republic,
Ukrainian State, Directorate of Ukrainian People’s Republic (in Dnieper
Ukraine) and under the leadership of West Ukrainian People’s Republic (in
Eastern Galicia).
Authors analyse the activity of Ukrainian People’s Republic’s
authorities in exile (after the creation of Ukrainian Soviet Socialist Republic),
its attempts to create the contacts in international political arena. The efforts
to revive the Ukrainian statehood are presented in the article: the declaration
of independence of Carpathian Ukraine in 1939, Ukrainian state’s renewal by
Organization of Ukrainian Nationalists in Lviv, the summoning of Ukrainian
National Council in Kiev in 1941 and the creation of Ukrainian Supreme
Liberation Council in 1944.
In the second part of the article, the focus is on Belarus. The stages
of the creation of Belarusian national consciousness from the half of 19th
to the beginning of 20th century are displayed to show the creation process
of the main streams in the Belarusian national-liberation movement. The
different streams of a national idea and lack of coordination in the activity of
Belarusian political environment caused slowdown in nation-building process
in the beginning of 20th century.
During the First World War the first substitutes for Belarusian
(Belarusian People’s Republic, Belarusian Soviet Socialistic Republic) were
created. Because of disadvantageous geopolitical conditions, when the society
was separated because of war, the process had no chances to be successful.
What is more, the authorities were divided, Belarusian military formations
were dispersed and the decisions of Peace of Riga were very unfavourable for
418

Tomasz Wicha

Belarusians. Belarus, territorially divided, was in part totally dependent on the
Soviet Union, and the part of Belarusian territory was included into the Second
Republic of Poland. The loss of the territory caused the failure of Belarusian
national idea. New fruitless attempts to get Belarusian independence were
taken during the Second World War. After the end of the Second World
War a new political situation in Europe didn’t allow Belarusians to gain the
independence.
łukasz lewkowicz
Historical, political and economic geography of Belarus and Ukraine
The article describes the territorial transformations of Ukraine and
Belarus that resulted in the present map of the region. The transformations
served for the analysis of the geopolitical position of Belarus and Ukraine
from the geographical perspective. The author took the territorial position,
the relationship with the surrounding and spatial position of the region into
consideration.
The last part of the text is devoted to the analysis of the economic
potential of Belarus and Ukraine. The internal and external conditions of
the way both economies work are presented. There is the analysis of their
functioning in the region in the globalised world. Summing up, it can be
claimed the declaration of independence by Belarus and Ukraine and the
disintegration of the Soviet Union changed the current course of the history
of Eastern Europe. It resulted in a new socio-political and geopolitical
situation. The contemporary international situation in both countries is mainly
determined by their crucial geo-economic and geo-strategic location, both in
regional dimension and in global balance of power.
Wojciech Kosiedowski
Belarusian economy in the transformation process from the Polish perspective
Despite the fact that Belarus and Poland are the neighbouring
states, the knowledge about the economic problems in Belarus is limited in
the Republic of Poland. Belarus is a state with a great potential (as far as
the territory and demography are concerned) but at the same time has little
natural resources. The land of Belarus was always a bridge between Eastern
and Western Europe. Today, Belarus has a special relationship (economic
and political) with the Russian Federation. Belarusian economy struggles
with many problems that can be perceived as the outcome of the end of
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transformation as early as in 1990s. Lack of proper infrastructure that may
influence relationships on the market, slow process of privatisation, hidden
unemployment, limited investment or no restructuring of big public companies
are one of the current problems in economy in Belarus. Such a „neosocialistic”
model has many proponents in the state. The fact that Belarusian economy
was not a victim of global economic crunch in 2009 can be marked. There was
economic growth in Belarus in 2009. Some of the economic data in Belarus
is very positive which makes the experts doubt in the statistics displayed by
the Belarusian authorities.
eleonora Kirwiel
Nation- building processes in Ukraine and Belarus- the comparison
In 20th century national identity formed the basis for the processes of
social reforms and was a form of a social capital. Applying such a perspective,
the roots of nations in Ukraine and Belarus can be dated to 19th and the
beginning of 20th century. The comparison between the development of
nation-building movements in Ukraine and Belarus indicates the late character
of the processes. Among the factors that influenced the formation of nation
movements that differentiated Ukraine from Belarus one may indicate: the
changes in ethnic and religious structure, economic situation and the level of
education.
eleonora kirwiel, olga krokowska
Religions, churches and religious conflicts in Ukraine and Belarus
The democratic transformation in 1990s influence the growth of a
religious factor in the lives of Ukrainian and Belarusian nations. Religion
started to play a very important role that was connected with the support
for national tradition and the formation of stability. The position of religion
in the states is different from other post-Soviet republics. There is no one
church that would unite the whole society. Many conflicts and divisions can
be indicated within Ukrainian orthodox church. Moreover, the involvement of
politicians in the confession sphere and the growth of indifference among the
believers influence the situation in the church in a negative way. The divisions
in church enable the process of building the sects. As far as Belarusian church
is concerned, there is the division: orthodox church and catholic church. The
situation in Belarus in religious aspect is connected with cultural, political and
historic aspects.
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nadia gergało, paweł frankowski
The geopolitical position and importance of the region in international
relations
The article provides the brief analysis of geopolitical situation of
Belarus and Ukraine from the perspective of the main regional actors and the
strategies adopted by the analysed states. It focuses on the main directions
in the foreign policies of Belarus and Ukraine and their impact on regional
security and cooperation and relations on the global and regional level.
The article considers the most important directions in the foreign
policies, namely the Russian Federation, the European Union, and the United
States of America. The authors argue that both analysed states adopted
different strategies despite similar boundary conditions i.e. strong dependence
on Russia, Soviet legacy, and a particular geopolitical position between West
and East. These strategies, to some extent developed in Ukraine, but limited
in Belarus, were embedded in post-Soviet thinking, and shaped by a short
history of independence. However, the authors argue that similarities and
common history are not necessarily essential elements for regional identity.
Thus, Belarus and Ukraine do not constitute one region. Finally, in the last
part, the article explores the opportunities and the challenges for Belarus and
Ukraine in the light of the changes in the domestic and the neighboring area.
nadia gergało, paweł frankowski
Regional security, conflicts and cooperation in the region
The article focuses on the existing international and domestic
conflicts in Belarus and Ukraine, and the role of regional cooperation among
the states in the region. Both analysed countries have to face structural and
ethnic challenges, when in Ukraine such problems threaten state’s integrity
and limit possibilities in the international relations. However, both countries,
were able to join international organizations and to create working schemes
of cooperation in Eastern Europe and former members of the Soviet Union.
Bilateral and multilateral relations of Ukraine and Belarus are analysed in the
context of security challenges and the transition from the Soviet Union states
to mature democratic states.
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paweł Sygowski
An outline of the history of architecture in the Ukraine and Belarus (from the
end of the 10th to the beginning of the 20th centuries)
Introducing Orthodox architecture was connected with the adoption
of Christianity by Ruthenia in 988. Initially, it was stone architecture with
Byzantine forms (Kiev, Volodymyr Volynskyi, Polotsk). After the Mongol
invasion about 1240 the Orthodox churches become simpler, mainly the
wooden ones. Such churches were built until the beginning of the 20th century
– chiefly in the Ukraine. They had tripartite or cruciform shape, with one
or three copulas, especially interesting in the Carpathian Mountains (Boyko
and Hutsul ones). Stone Orthodox churches were built more rarely and they
had similar forms (Rosochy, Niskienicze). After the area had been occupied
by Lithuania and Poland (the second part of the 16th century) the influence
of Gothic (Rohatyn, Małomożejków) and Renaissance (the „Wallachian”
Orthodox church in Lvov) architecture appeared. From the time of the
proclamation of the Union of Brest (1596) Western influences are seen more
often, among others in the Baroque Uniate cathedrals (Lviv, Polotsk), as well
as in monasteries (Berezwecz, Pochaiv) and parishes (Bezdzież, Hołoby)
On the area of the Russian partition Orthodox churches in the imperial style
(Maloryta, Liuboml), and in the Austrian partition – in the Ukrainian national
style (Velyki Mosty) were introduced in the second half of the 19th century.
In the Polish–Lithuanian state western legal, administrative and
religious solutions were introduced, starting from the second half of the
14th century. The towns established according to the Magdeburg Rights had
a regular plan with a market place in the middle (Lviv). Gothic churches
(Pidhaitsi, Iszkołdź), Renaissance ones (Zhovkva), and especially interesting
baroque ones (Worniany, Kremenets) were erected. In the partitions period it
was only at the end of the 19th century that the Russians and Austrians allowed
to build new churches; the churches usually were built in the Neo-Gothic style
(Traby, St. Elizabeth Church in Lvov).
Not many traces are left of the Jewish community living in the
Polish Republic – synagogues, some of them with Gothic and Renaissance
features (Husiatyn, Bykhaw) and cemeteries – even with headstones dating
from the 16th (Kremenets) and 17th (Ruzhany) centuries.
Defensive architecture – castles with medieval traditions – survived
as ruins (Halshany, Sidorów); and some of them have been partially rebuilt
(Mir, Kamianets Podilskyi). At the end of the 16th century they were replaced
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by bastion fortifications of the Dutch type, with which palaces (Zbarazh,
Pidhircy) as well as towns (Nesvizh, Zhovkva) were surrounded. In the 18th
century residential palace-park (Tulchyn), mansion-park or park-landscape
(Trochenbrod) complexes began to appear.
During both the World Wars, the Holocaust, Ukrainian ethnic
cleansings and in the years of communism towns, churches, Orthodox
churches, synagogues, palaces, mansions and parks were systematically
destroyed. Only after the Ukraine and Belarus had gained independence was
a large proportion of the closed churches given back to the faithful and works
on renovation of several monuments of architecture was started.
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Вальдемар Парух
Земли между Речью Посполитой и Россией: исторические условия
политических преобразований на Украине и в Беларуси
В статье проводится анализ исторических условий
политических преобразований на Украине и в Беларуси, понимаемых
вместе в качестве огромного пространства, находящегося между двумя
политическими центрами: Речью Посполитой (Обоих народов, Польшей)
и Россией (великое княжество, царство, империя), борющимися за
подчинение украинско-белорусских земель. Из-за их соперничества
Украина и Беларусь достигли своей исторической и политической
тождественности, которая защитила их перед возможностью оказаться
на уровне польских областей (воеводств) или русских губерний.
Статья состоит из трех глав. В первой главе изучается
геополитическое положение и историческая тождественность Украины
и Беларуси. Во второй – рассматривается процесс народообразования
и обращается внимание на замещение политических наций культурноэтническими общностями, коими являются народы, существующие на
этой территории и особенно – два титульных: белорусский и украинский.
В третьей главе предметом исследования стали пограничье и политическая
концентрация, происходящая в регионе, так внутренняя, как и насильно
введенная извне.
Анджей Гиль
Беларусь и Украина перед Европой – исторический контекст
и современность: очерк проблематики
В настоящее время Украина и Беларусь стоят перед очень
трудным и чреватым последствиями выбором: поддерживать и дальше
свои связи с Россией или, может быть, стремиться наладить более тесные
контакты с государствами-членами Европейского союза. Направление на
Россию может представляться этим государствам более очевидным из-за
цивилизационных и социальных связей, формировавшихся веками. Все
эти три государства – Россия, Беларусь и Украина – функционировали
ведь в составе одного государственного организма, сначала – Российской
Империи, потом – Союза Советских Социалистических Республик. С
другой стороны, выбор Евросоюза – это переориентировка и выбор
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совершенно иного каталога ценностей. В одном мы должны быть уверены
– это выбор, который не сделает никто, кроме самих заинтересованных
в этом, т. е., Украины и Беларуси. Стоит также помнить, что обе страны
уже побывали в кругу европейской культуры, когда входили – вместе с
Польшей – в состав одного государства.
Валенты Балюк
Политическая система независимой Украины и независимой Беларуси
Украина и Беларусь – два государства, связанные общими
корнями и политическими традициями. Одновременно, между обоими
государствами есть многие различия, которые оказвают влияние на
процесс образования независимых государственных систем, а также
современных обществ. На Украине быстрее, чем в Беларуси начался
процесс формирования нации, так как на Украине есть большие
традиции борьбы за свое государство. После обретения независимости,
в начале 90-х годов ХХ века, изменения в обоих государствах имели
демократическое направление. Однако в Беларуси, в половине 90-х гг,
начался поворот от этой тенденции и стал формироваться авторитарный
режим. На Украине же, несмотря на появление авторитарных тенденций,
процесс демократических изменений не прекратился. В обоих
государствах трансформация проводилась сверху, номенклатурой.
Судя по конституционным решениям, и в Беларуси, и на Украине
функционируют полупрезидентские системы правления. Однако, если
на Украине мы имеем дело с доминированием президента, то в Беларуси
можно уже говорить о его гегемонии.
Иван монолатий, марта Валяк
Украинская и белорусская идеи государства – попытки осуществления
Статья состоит из двух частей, в которых описываются
исторические условия возникновения двух независимых государств
– Украины и Беларуси. Авторы предприняли попытку определить
гетерогенность движений за независимость в этих странах в начале
ХХ столетия. Дается также характеристика процесса пробуждения
национального (само)сознания в украинском и белорусском обществах.
Первая часть статьи сосредотачивается на украинском национальноосвободительном движении периода Первой мировой войны. Авторы
затронули также проблемы, касающиеся попыток возрождения

425

РЕЗЮМЕ

независимой украинской государственности в годы 1917–1921. Важны
были тоже попытки возрождения независимой Украины накануне
и во время II мировой войны. Вторая часть статьи концентрируется
на Беларуси, представляя этапы формирования белорусского
национального (само)сознания с половины XIX в. по первые годы ХХ
в. В начале ХХ столетия, вследствие существования многочисленных
течений в национальной идее, процесс народообразования замедлился.
Стремление к образованию независимой Беларуси интенсифицировалось
в период Первой мировой войны. Однако все действия в то время не
имели никаких шансов на успех. После войны часть белорусских земель
оказалась в составе Советского Союза, вторая же часть – в границах
II Речи Посполитой. Очередные попытки движения за независимость
предпринимались во время II мировой войны и также не увенчались
успехом.
Лукаш Левкович
Историческая, политическая и экономическая географии Беларуси
и Украины
В данной главе рассматриваются территориальные изменения,
которые привели к образованию сегодняшней карты Украины и Беларуси.
Все изменения указаны на фоне политической истории Восточной
Европы. Именно эта политическая история является отправной точкой
для геополитического анализа места Украины и Беларуси, с учетом
географических условий, т. е., территориального расположения,
отношений с окружением и пространственной позиции региона. Статья
является также попыткой анализа экономического потенциала региона.
В статье указаны внутренние и внешние условия, имеющее существенное
значение для функционирования экономики в обоих государствах. Дан
также ее анализ в контексте поступающей глобализации мира и растущей
экономической зависимости между отдельными народными хозяйствами.
Войцех Коседовски
Экономика Беларуси в период трансформации: взгляд из Польши
Беларусь, несмотря на близкое соседство и культурное
родство с Польшей, является государством, экономические проблемы
которого все еще у нас недостаточно известны. Государство Беларусь
обладает относительно заметным демографическим и территориальным
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потенциалами, однако сырьевая база остается слабой. Белорусские
земли всегда были своеобразной платформой между Западной Европой
и Восточной Европой. В настоящее время Беларусь крепкими узами
связана с Российской Федерацией. Экономика Беларуси борется с
целым рядом проблем, которые являются итогом замедления процессов
трансформации в 90-х гг. Можно тут назвать отсутствие нужной
инфраструктуы, которая регулировала бы рыночные отношения, очень
медленная приватизация, скрытая безработица, низкий уровень вложений
в инвестиции или отсутствие реструктуризации крупных предприятий.
Эту модель своеобразного «постсоциализма» белорусское общество
встречает относительно доброжелательно. Внимания заслуживает тот
факт, что экономика Беларуси избежала резкого падения показателей
в период финансового кризиса. В 2009 году, так же, как и в Польше,
в Беларуси был отмечен экономический рост. Экономические
показатели иногда настолько высоки, что часть экспертов сомневается
в достоверности статистических данных, сообщаемых белорусскими
властями.
Элеонора Кирвель
Процессы народообразования на Украине и в Беларуси: сравнительный
анализ
В ХХ веке позиция ясно и понятно выраженной национальной
(само)идентификации создавала основание процесса социальных
реформ и являлась своеобразной формой общественного капитала.
Рассматривая вопросы в такой перспективе, корни сегодняшней
национальной обстановки на Украине и в Беларуси следует искать в XIX
и в начале ХХ века. Сравнительный анализ процессов развития движения
народообразования на Украине и в Беларуси указывает на замедленный
характер обоих движений, с перевесом на украинскую сторону. Среди
факторов, оказывающих влияние на формирование национальных
движений, были такие, которые показывали различия между Украиной
и Беларусью, напр. значительные различия в этнической и религиозной
структурах, экономическое положение, уровень образования. Если
же смотреть сквозь призму успеха этого процесса, тогда к важным
показателям следует отнести также поддержку со стороны горожан
и уровень безграмотности.
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Элеонора Кирвель, Ольга Кроковска
Религии, конфессии и религиозные споры на Украине и в Беларуси
Демократические перемены 90-х годов содействовали росту
значения религиозного фактора в жизни украинского и белорусского
обществ. Религия стала играть очень важную роль и была она связана
с сохранением национальной традиции и формированием порядка
и стабильности. Религиозная обстановка в обоих государствах является
специфической на фоне других постсоветских республик. На Украине нет
единой церкви, которая объединяла бы большинство общества. Украинское
православие характеризуют многочисленные споры и разделы. Больше
того, осложнения религиозной обстановки вызывают вмешательство
политиков в вопросы вероисповедания и все возрастающий религиозный
индиферентизм. Раздел церквей дает возможность появления различных
сект. Беларусы разделены, прежде всего, на православных и католиков.
Обстановку эту обусловливает целый ряд культурных, политических
и исторических факторов. Религиозное многообразие – существенный
элемент белорусского культурного пейзажа.
Надя Гергало, Павел Франковски
Геополитическая обстановка и значение региона в международных
отношениях
Геополитическое положение можно рассматривать как процесс,
который характеризуется динамикой разной степени зависимости от
действий, предпринимаемых государством. В случае Украины и Беларуси
составление характеристики этого процесса представляется очень
сложным делом. Эти государства функционируют на международной
арене относительно недавно, однако занимают они очень важные места
в геополитических концепциях других государств. Следует обратить
внимание на факт отсутствия наличия элементов, которые позволили бы
признать оба эти государства регионом. Украина и Беларусь – это пример
соседей, каждый из которых осуществляет собственную концепцию
внешней политики, отличную от другого государства. Больше того,
Украину и Беларусь не связывают общие интересы. У этих государств
нет также общего врага или опасности, которые активизировали бы их
для принятия решения о совместных действиях.
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Надя Гергало, Павел Франковски
Региональная безопасность, конфликты и международное
сотрудничество в регионе
После распада Советского Союза, Украина и Беларусь
вынуждены были встать перед рядом вызовов и речь шла не только
о провозглашении независимости, но и о многих внутренних проблемах,
которые оказывали влияние так на внутреннюю, как и на внешнюю
политику обоих государств. Именно через призму вызовов и опасностей
следует анализировать вопросы, касающиеся региональной безопасности
на территориях Украины и Беларуси. Региональная безопасность –
процесс, отличающийся изменчивой динамикой. В случае Украины
и Беларуси об этой динамике решали такие факторы, как появление их
на международной арене в качестве независимых государств, а также
освобождение, сдерживаемых до сих пор, этнических и территориальных
конфликтов. Огромным вызовом для обоих государств был вопрос
сохранения территориальной интегральности, а также проникновения
со стороны других государств. Больше того, оба государства зависят от
российских поставок энергоносителей. Это также является потенциально
дестабилизирующим элементом в регионе.
Павел Сыговски
Памятники архитектуры на терртории Украины и Беларуси (кон. Х–
нач. ХХ века)
На Украине и в Беларуси есть места, связанные со многими,
заслуженными для польской истории и культуры, личностями. Отсюда
– огромный интерес к обоим государствам со стороны многих поляков.
После II мировой войны многие ценные для польской культурной традиции
памятники оказались вне ее границ – на территории Беларуси и Украины.
Знания о многочисленных архитектурных памятниках, находящихся на
территории этих двух государств предоставляет, издаваемая в Польше,
научная литература или путеводители. Исторические эпохи влияли на
возникновение очередных архитектурных объектов. В каждой из эпох
происходили изменения – вводились новые решения в архитектурный
пейзаж, прекращались некоторые проекты. После 1991 года, т. е., после
провозглашения независимости Белорусью и Украиной, изменилась
ситуация архитектурных памятников. Многие храмы (костелы и церкви)
были возвращены верующим. Начались реставрационные работы на
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некоторых памятниках, восстановление важнейших из них. Стали
появляться новые интересные архитектурные объекты.
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