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PO LITYCZNY RADYK ALIZM  NA UKRAINIE

. Pod koniec m aja 2011 r. władze państwowe Ukrainy oficjalnie przyznały, iż ist- 
nieie poważne zagrożenie dla stabilności państw a spowodowane rozprzestrzeniają
cym się, bliżej nieokreślonym  radykalizm em . N ie tylko tym o podłożu religijnym , 

e także społeczno-bytowym , co w przeszłości raczej się nie zdarzało.
. Termin „radykalizm ” w ram ach ukraińskiej praktyki politycznej je s t często rozu

miany jako określenie działań m ieszczących się w  granicach prawa. W  w ielu przy
padkach stanowi to rozpoczynający się proces degradacji danej grupy społecznej, 
często niezadowolonej ze swojej sytuacji bytowej.

Żądania oraz działania, które m ożem y nazwać radykalnymi i wpisującym i się 
w ekstrem istyczną praktykę walki politycznej”, pochodzą raczej od pojedynczych 
°sob lub byw ają inspirowane ogólnopaństwową sytuacją w  kraju na tle bieżących 
^P°rów politycznych. N atom iast nawet najbardziej antyrządowe ruchy narodow o
ściowe, religijne i branżowe starają się powadzić swoje interesy w sposób legalny

dochodzić swoich praw  w  ram ach nieoficjalnych uzgodnień pom iędzy instytu
cjami rządowymi.

Najpoważniejsze problem y natury politycznej, gospodarczej i etnicznej, które 
raPiły Ukrainę w latach 90. XX w., zostały rozwiązane. W ygaszono praktycznie 

całkowicie starania o secesję Autonomicznej Republiki Krym (ARK), zlikwidowano 
§roźbę rozpadu Ukrainy, „ucyw ilizow ano” w  dużym  stopniu proces repatriacji Tata- 
r°w krymskich. N iestety trudności system owe wraz z problem am i korupcyjnym i nie 
Pozwoliły na dokończenie tych projektów, co spowodowało, iż pozytyw ne zm iany 
Nastąpiły jedynie na szczeblu decyzyjnym , natom iast ich nie zrealizowano.

Od lat 90. XX w. nie udało się praktycznie przeprowadzić żadnych reform stm k- 
Uralnych, które przyniosłyby realną poprawę jakości życia Ukraińców. Ostatecznie 
oprowadziło to do pogłębienia podziałów wewnątrz samej Ukrainy, powodując cał- 
°wite rozmycie tradycyjnych sympatii politycznych. N a Ukrainie ju ż  nie w ierzy się 
zapewnienia polityków, iż J a k o ś  zbliżym y się do Europy” , a bierne oczekiwanie 

a określenie warunków  nieuchronnego aliansu z Rosją, która „w  swoich braterskich 
Sciskach zdusi Ukrainę”, przestało być już  hasłem  kolejnych grup rządowych.

Dowodem na powyższe tezy może być fakt, iż na początku czerwca 2011 r. 
Jałcie na Krym ie zebrała się Rada Regionów przy prezydencie Ukrainy pod prze- 

°dnictwem prem iera ARK, Vasilija Dżarty, która obradowała, w  jak i sposób kon- 
ynuować projekty rozwojowe, które m ogłyby się przełożyć na popraw ę codziennej 
Szystencji obywateli Ukrainy, a także zapobiec w krótkiej perspektyw ie rozwojowi 

Radykalizmu społecznego” . N ie dyskutowano na tem aty takie, jak  zagrożenie rady- 
. alizmem m uzułm ańskim , rosyjskim i próbami przejm owania gospodarki, statusem 
Języka rosyjskiego (a właściwie jego braku), ponieważ - wedle ogólnej w iedzy - one 
P° Prostu nie istnieją. D ebata skupiła się na problem ach gospodarczo-bytowych, któ- 

w dużej m ierze w ysunęły się na pierw szy plan.
o J a k i e  działania pokazują, iż w ładze Ukrainy nie obawiają się „radykalizm u 

klasycznym podłożu”, tzn. zam achów bom bowych przeprowadzanych przez grupy 
mczne, prób nielegalnej zm iany władzy, podżegania do konfliktów na tle narodo- 
° sciowym czy też religijnym, ale przede wszystkim  niechęci i możliwej reakcji 
'z^J części społeczeństwa -  zwykłych Ukraińców. 

rc ^ ozpad imperium radzieckiego spowodował nowe konflikty społeczne, któ- 
j w czasach ZSRR sztucznie neutralizowano przy pom ocy organizacji partyjnych 

Wszechwładnego KGB. Po 1991 r. niektóre w ybuchły z now ą siłą, inne natom iast
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uległy tzw. w yzerow aniu i dalsze zm iany następow ały w całkowicie nowych warun
kach. O statnie stw ierdzenie m oże dotyczyć przede w szystkim  procesów  migracyj
nych na obszarze WNP, a także radykalnych działań ruchów politycznych dezintegru
jących  poszczególne państwa byłego ju ż  ZSRR. M imo iż polityczna praktyka dzia
łania w  państw ach pow stałych po rozpadzie Zw iązku Radzieckiego byw ała brutalna 
(porwania, m orderstw a polityczne, zagadkow e zaginięcia), to w  przypadku Ukrainy 
m ożem y stwierdzić, iż działania poszczególnych osób i partii oraz etnicznych ru
chów społecznych rzadko nosiły charakter, który m ożem y nazwać r a d y k a l n y m .  

przykład w stolicy A RK  Sym feropolu kilkakrotnie w ybuchały bom by w siedzibie 
M edżlisu N arodu Krym skotatarskiego, jednakże po 1991 r. działania kierownictw., 
tej organizacji nigdy nie nosiły znam ion antyukraińskich. W najnowszej historii 
U krainy dochodziło rów nież do zagadkow ych śmierci polityków, np. znan eg o  opo
zycjonisty W iaczesława Czom ow iła lub też opozycyjnych dziennikarzy, np. Gieo - 
gija Gongadze. W  poprzednim  okresie w inę przypisywano prezydentowi L e o n id o ^  
Kuczm ie, jednakże twardych dow odów  nie przedstaw iono do dzisiaj. I tak napraw
dę trudno określić, czy mogły to być radykalne działania w ładz chcących uchroni 
swoją ówczesną pozycję, czy też porachunki finansowe na tle mafijnym. Zbyt wie 
niew iarygodnych wersji krążyło wśród polityków  i społeczeństwa, aby zdołać: je ' 
noznacznie określić źródła takich działań. W iny Leonida Kuczm y w tej kwestii m 
potw ierdziły nawet taśmy byłego m ajora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (S °Y r 
M ykoły M elniczenki, który nagryw ał rozm owy głowy państwa z wysokimi ukram 
skimi politykam i.

Po 1991 r. lokalne w spólnoty etniczne (przedstawiciele różnych n a r o d o w o ś c i  za 
m ieszkujących W NP) zaktywizowały swoją działalność, która często nosiła c^ara-„ 
ter jaw nie antypaństwowy. Poszczególne narody byłego ZSRR akcentowały sW0J4 
niechęć do m oskiew skiego Centrum, inicjując np. konflikt w  Tatarstanie, próby s 
cesji półw yspu krym skiego, pierw sze konflikty zbrojne pom iędzy Armenią i Azeg 
bejdżanem , Gruzją i jej prow incjam i oraz wyniszczającą w o jn ę  w Tadżykistan) ■ 
Najgroźniejsze konflikty na przełom ie lat 80. i 90. XX w. w ybuchały na niesłowiai 
skich obszarach WNP, natom iast w państwach takich, jak  U kraina i B i a ł o r u ś  no y 
sąsiad Federacja Rosyjska próbow ała zachować swoje wpływy bardziej subtelny 
mi m etodam i. Regionalne elity w poszczególnych państw ach zainicjowały bu<do'' 
niezależnych od R o sji państw  narodowych, często dyskrym inując w m n ie jszy m  
większym  stopniu zasym ilowanych m iejscow ych Rosjan.

Postradziecka transform acja ustrojow o-gospodarcza nosiła charakter s p o ł e c z n  

finansowej „pożogi” , w której w ielu m ieszkańców tego obszaru nie mogło się 
leźć. Obywatele wszystkich państw  W spólnoty Niepodległych Państw p r a k t y c z  . 

w ciągu jednej chwili stracili cały dorobek życia. Z tego powodu przez lata zy 
w „transie ustrojow ym ” i nie mogli przystosow ać się do nowych warunków. Cec 
wały je  niestabilność polityczna w sferze wewnętrznej, niewydolność w działa . 
poszczególnych instytucji państw a oraz pow szechny rozkład społecznej „mor;a ° je. 
zbiorow ej”, który stał się pokłosiem  zniknięcia ideologii komunistycznej i p°Ja 
nia się „wolnorynkowej pustki” . .

Także U kraina nie była wyjątkiem. O statnie dwudziestolecie n e g a t y w n i e  o ^  
ło się na stanie podstaw ow ych instytucji państwa, natom iast zaufanie s p o ł e c z n e  
kolejnych ekip w ładzy oscyluje praw dopodobnie w okolicach błędu s ta ty s ty c z . 
go. M łode państwo ukraińskie w  ciągu dwóch dekad borykało się przede wszyst 
z problem am i natury wewnętrznej, szczególnie w  czasie pom iędzy k o l e j n y m i  p 
sileniami na szczytach władzy i kolejnym i kryzysami gospodarczym i. W zasa 
trudno jednoznacznie określić, która dziedzina życia na Ukrainie jest bardziej P 
datna na kryzysy: polityka czy też gospodarka. U jm ując to w kilku s ło w ach  mo
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Płożyć, iż od w ielu lat najw iększym  problem em  dla U krainy jest em patia zw iązana 
z określeniem priorytetów  w polityce zagranicznej, którą bardzo sprawnie rozgrywa 

°sja, a taka sytuacja uniem ożliw ia kom pleksow y rozwój całego kraju. Część elit 
Ukraińskich, mocno sym patyzujących z Rosją, od lat deklaruje europejski w ektor 
integracji, jednakże realizacja tego projektu oddala się w  coraz bardziej odległą przy
szłość.
,. W ciągu ostatnich 20 lat niepodległości Ukrainy politolodzy i specjaliści od po- 
('tyki m iędzynarodowej wydzielają kilka źródeł radykalnych politycznych ruchów 
10rganizacji, na szczeblu lokalnym, jak  i centralnym:

ł ■ Tatarzy krym scy (m uzułm anie), A utonom iczna Republika K iym ,
2- Rosjanie w Autonom icznej Republice Krym  oraz organizacje kozackie jako 

przeciwwaga dla islamizacji półw yspu krymskiego,
3- Tatarzy (wyznawcy islamu z regionu Doniecka) druga co do wielkości 

społeczność m uzułm ańska na Ukrainie (najbardziej znany przedstaw iciel to 
Rinat Achmietow, jeden  z ukraińskich oligarchów 1);

4- Nacjonaliści z zachodniej Ukrainy (zorganizowane ruchy m łodzieżowe, coś 
na w zór polskich kibiców na stadionach);
Partie polityczne (organizacje o charakterze lokalnym  (np. UNA-UNSO, 
w ostatnich latach partia Swaboda, lider Oleg Tagnybok, partia Rodina 
z Odessy);
Partie polityczne, które swoim zasięgiem  obejm ują wszystkie regiony U krainy
i posiadają zwolenników  w całym kraju, np. Blok Julii Tim oszenko/BJuT 
(chociaż głównym  oparciem  tej partii pozostaje zachodnia Ukraina).

7- Progresywna Socjalistyczna Partia Ukrainy/Natalia W itrenko.2 Działalność 
obydwu partii lokuje się na przeciw ległych biegunach, ich liderki są 
wykształconym i politykami (doktoraty z ekonom ii), a w ram ach walki
0 wyborców  działają podobnym i m etodami (akcje obywatelskiego 
nieposłuszeństwa, happeningi, tzw .flash-moby itp.) Jednakże Natalii W itrenko 
w przeciw ieństwie do Julii Timoszenko nigdy nie udało się wyjść poza żelazny
1 mało liczny elektorat (na granicy błędu statystycznego) w rosyjskojęzycznych 
regionach Ukrainy.

•, Realnie rzecz biorąc możem y założyć, że w ramach niezależnego państw a ukra- 
nskiego istnieje kilka rezerw uarów  skrajnych poglądów, które w  określonych w a

l k a c h  walki politycznej m oglibyśm y nazwać radykalnymi. W latach 90. XX w. 
Jednym z poważniejszych problem ów etniczno-społecznych w wym iarze lokalnym 

ah się pow racający na Krym  Tatarzy, których w  brutalny sposób deportowano

B  MoueifKe cocmoHJiacb nepean M eotcdynapodum  HayHHO-npaKmmecKan Konrfiepemiiw Mcjiom 
^ Uci,a.MoeedeHue e  YKpaime, „nepB biR  MyHHUHnajibHUH” 28.04.2011. Dopiero niedawno władze obwo- 
u donieckiego zainteresowały się położeniem w regionie ludności muzułmańskiej jako odrębnej grupy 

0rganizująC konferencje naukowe, odczyty, wspomagając także lokalną prasę wyznawców islamu.
www.vitrenko.ru, wszystkie liczące się partie, ruchy społeczne i etniczne komunikują się ze 

^v°imi zwolennikami za pomocą Internetu, informując ich o poszczególnych akcjach, wydarzeniach 
^Przekazują swój własny, wykreowany obraz życia politycznego. Na przykład na stronie internetowej 

*taUi Witrenko w obszernej fotogalerii możemy oglądać poszczególne happeningi jej zwolenników, 
Których znaczną większość stanowią emeryci i studenci. Postać Natalii Witrenko -  dla wielu radykalnej 
’ałaczki politycznej -  przypomina działania Władimira Żyrinowskiego w Federacji Rosyjskiej i jest 
erowana przez władze ze względu na częściowe osłabienie opozycji.
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z tego obszaru w m aju 1944 r.3 W Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych 
sądzono, iż tak duża grupa ludności m uzułmańskiej bez jakichkolw iek perspektyw 
stanowi realne zagrożenie dla m łodego państwa m.in. przyciągnięciem  islamskich 
ruchów ekstrem istycznych z przybudów kam i terrorystycznym i. Jak się okazało po 
latach, tak negatywne prognozy były nietrafione, a najpow ażniejszym  problemem 
obecnie na półwyspie krym skim  pozostaje niechęć organizacji tatarskich do starań
o restytucję utraconej ziemi.

Podobnie sytuacja w ygląda w Donbasie, który jako  region rosyjskojęzyczny 
często nie pałał sym patią do ukraińskiego centrum. Górnicy ze wschodniej Ukrainy 
zawsze stanowili liczącą się siłę, która potrafiła walczyć o swoje prawa, choć nie za
wsze skutecznie. Na przykład na przełom ie 2004/2005 r. górnicy z obszarów wschod
niej U krainy uczestniczyli aktywnie w przeciw działaniu rozlew ającym  się tłumom 
zw olenników  pom arańczowej rewolucji, niejednokrotnie nie zdając sobie sprawy, 
gdzie się znajdują, kto je s t ich liderem, kto zorganizow ał wyjazd itp. W ostatnich la
tach zdarzyła się jednakże sytuacja odwrotna, to górnicy przyjeżdżali do Kijowa pod 
budynek Rady M inistrów, aby wyrazić swoje niezadowolenie, najczęściej z powodu 
zbyt niskich lub niew ypłacanych pensji4.

N a zachodniej U krainie, w  „bastionie ojczyźnianym  narodow ych elit”, nawet 
w czasach ZSRR używ ano praktycznie wyłącznie języka ukraińskiego jako  urzędo
wego, a ubocznym  efektem lokalizacji tego obszaru w strefie przygranicznej stała 
się „m edialna polonizacja” m iejscowych elit (podobna sytuacja m iała miejsce także 
w zachodnich regionach Białorusi). Polskie media, nawet w ich sierm iężnej, propa
gandowej postaci PRL-u niosły pow iew  świeżości i pozwalały chociaż na chwilę za
pom nieć o herm etycznym  przekazie radzieckiej telewizji. Pod koniec lat 90. XX w. 
osobiście poznałem  m łodych pracowników naukow ych U niwersytetu Lwowskiego, 
którzy w ładali językiem  polskim  bez charakterystycznego akcentu kresowego. Nie 
posługiwali się językiem  rosyjskim  naw et w  rozm owie z obcokrajowcem , a także 
przyznawali, że ich znajom ość języka polskiego pochodzi w yłącznie z polskich me
diów.

Ostatnie 20 lat niepodległości U krainy m ożna w zasadzie podzielić na cztery 
okresy, które odzw ierciedlają silny system  prezydencki w  tym  kraju:

-  prezydentura Leonida Krawczuka, do 1994 r.,
-  prezydentura Leonida Kuczmy, do 2004 r.,
-  pom arańczow a rew olucja i późniejsze roztrwonienie ogrom nego kapitału 

społecznego, lata 2005-2010. W ciągu tego okresu na ukraińskiej scenie politycznej 
ujawniły się działania najbardziej radykalnych osób i ruchów,

- prezydentura W iktora Janukowicza, definitywny pow rót do politycznych dzia
łań i m etod sprzed pom arańczowej rewolucji, pojawienie się nowego, dość brutalne
go języka w debacie politycznej (od 2010 r.).

Warto rów nież wspom nieć, iż -  ja k  pokazała praktyka -  źródła radykalnych dzia
łań w  ram ach politycznej walki na Ukrainie nie wyw odzą się z konkretnych idei do
raźnej walki politycznej, obrony interesów różnych grup wyborców, historycznych 
odniesień itp. Pozaprawne m etody i sposoby prom ocji własnego środowiska poli
tycznego biorą się często z osobistej niechęci do politycznych przeciw ników  i wyni-

3 JJenopm aifim  k p u m c k u x  m a m a p  18 m o h . K o k sm o 6buio. (eocnoM unamm denopm upoeaH iibLx), 

coct. P. K ypraeB, pea . 10. KaHabiM, 3.MycjiHM0Ba, C. CyjieiiMaHOB.CHM^eponojib 2004.
4 IUajcrepti floH6acca nwceTiipyiOT Ka6MHH u BepxoBHyw Paay, http://24.ua/news/show/id/82652.htm .
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kają z niespełnionych nadziei pokładanych w  byłych „politycznych m ocodaw cach”5. 
Tak w  skrócie w yglądał przebieg kariery byłej prem ier U krainy Julii Timoszenko. 
W 1998 r. „The Wall Street Journal” uznał Julię Timoszenko za jedną  z najbardziej 
perspektyw icznych osobowości na ukraińskiej scenie politycznej, m im o iż w  owym 
czasie posiadała nieduże doświadczenie. Już w latach 90. XX w. kariera Julii Tim o
szenko rozwijała się znakom icie, kiedy polityczne otoczenie K uczm y zrozum iało, iż 
staje się ona zbyt błyskotliw ym  politykiem . Sam odzielność i niezależność była za
wsze w  tym  środowisku niem ile widziana. Działalność J. Tim oszenko na stanowisku 
wiceprem iera bardzo szybko została zauw ażona i Leonid K uczm a nie zw lekał długo 
z dym isją „gazowej księżniczki”6.

O grom ną przeszkodą w zdobyciu najw ażniejszego stanowiska w państw ie w po
litycznej karierze Julii Timoszenko stał się alians w łaśnie z ekipą W iktora Juszczenki. 
Bardzo szybko okazało się, że jej skłonności do „radykalnego eksponow ania ekstre
m um ” były zbyt niewygodne i przyćm iew ały „bankowy blichtr” nowego prezyden
ta. Sytuacja pow tórzyła się w edług znanego scenariusza z lat 90. X X  w., gdy obóz 
skupiony wokół „dworu prezydenckiego” zrozum iał ostatecznie intencje „żelaznej 
Julii” , nie zawahano się przed pośw ieceniem  jej nawet kosztem  spadku popularności 
głowy państwa.

Czy Julię Timoszenko m ożem y nazw ać politykiem  radykalnym ? Z pew nością 
częściowo tak, gdyż jej w ypowiedzi często dotyczyły najw iększych tajem nic skry
wanych przez elity polityczne Ukrainy. Dla dużej części społeczeństwa ukraińskiego 
był to szok. N ależy wskazać także na pew ną regułę, iż „pom arańczow a księżnicz
ka” atakuje przede wszystkim  prezydenta sprawującego aktualnie władzę. Jednak
że w tych bądź co bądź opozycyjnych działaniach istotny pozostaje wspom niany 
ju ż  wątek osobistej niechęci. Wielu obserwatorów twierdzi, iż je s t to nawet rodzaj 
politycznej nienawiści i zawiści o dane stanowisko, pozycję w  państwie. Pod ko
niec lat 90. XX w. w rogiem  num er jeden  był Leonid Kuczm a, po 2004 r. W iktor 
Juszczenko, a obecnie m iejsce lidera w  negatyw nym  rankingu zajął W iktor Januko- 
wicz7. Poza tym Julia Timoszenko jako ekonom istka cały okres swojej politycznej 
działalności znajdowała się w centrum  w ydarzeń o charakterze finansowym i dobrze 
zna tę stronę działalności w ielu sektorów ukraińskiej gospodarki. W łaśnie najpraw 
dopodobniej dlatego w  sierpniu 2011 r. trafiła kolejny raz do aresztu, gdyż oskarżała 
byłego i obecnego prezydenta U krainy o lobbowanie na rzecz szwajcarskiej spółki 
RosUkrEnergo, za pośrednictw em  której dostarczano gaz na U krainę i do Europy8.

Spory w okół statusu półwyspu krym skiego trw ają już  od ponad 20 lat. Rosja tak 
naprawdę nigdy nie pogodziła się z utratą tego strategicznego i geopolitycznie zna
komicie zlokalizowanego obszaru9. Do 1954 r. tereny półw yspu w chodziły w  skład

5 W swojej karierze Julia Timoszenko współpracowała z Pawłem Łazarenką (premierem Ukrainy 
w połowie lat 90. XX w .), Leonidem Kuczmą i oczywiście Wiktorem Juszczenką. Jednakże zdecydowa
nie zawsze dążyła do samodzielności i dominacji na ukraińskiej scenie politycznej.

6 K )m ,  ABT.-YnopjmHHK A. K oicoTK )xa, IlepeaMOBa O. B e jm m e B a , XaptciB 2006, a  także p u 
blikacja  znanych  dziennikarzy  rosyjskich , k tóra ukazała  się kró tko  po  p rze jęc iu  w ładzy  przez  obóz 
tzw. pom arańczow ych: R . I I o n o B ,H .  M m ib in T e iiH , Opamiceecw npum tecca. 3 a e a d m  łO nuu  Tumo- 
utenKo, MocKBa 2006.

7 C. EenKOBCKHH, TpuyMij) IO .iuu TiatotuenKO, h ttp ://w w w .new sland .ru /new s/detail/id /755163/,

8 IOjih TuMouieHKO oóeum m a lOiąenKO e Jioóóupoeanuu UHmepecoe RosUkrEnergo, www.rg.ru,
21.08.2011

11.08.2011.
9 B. B o 3 r p H H ,  frlMnepun u K p tm  -  dojiauu nym b KzeHoąudy, EaxHHcapaił 1994, s. 32-33.
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Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jako  obwód krymski. 
W  1954 r. N ikita Chruszczów z okazji rocznicy podpisania ugody perejesławskiej 
spowodował, iż obszar obw odu krym skiego w łączono do USRR. W ówczas nikt nie 
przewidywał, iż w ram ach ZSRR m ogą zaistnieć jakiekolw iek zm iany terytorialne, 
a tym bardziej o charakterze m iędzynarodowym . Decyzja Rady Najwyższej ZSRR 
z 1954 r. spowodowała, iż po 1991 r. skład etniczny tego obszaru uległ zasadniczym  
zm ianom 10. Przede w szystkim  ze w zględu na powrót deportowanych w  1944 r. Ta
tarów krym skich11. W iększość z nich odpow iedziała na apele krym skotatarskiego 
narodowego ruchu w yzw oleńczego (pow stał w  latach 50. XX w. w Uzbekistanie), 
wzyw ające do pow rotu na ziemie przodków. H istorycznym  uśm iechem  losu dla po
wracających repatriantów  był fakt, iż po 1991 r. półwysep krym ski w szedł w skład 
niepodległej Ukrainy. Gdyby po rozpadzie Związku Radzieckiego tereny Krymu po
zostały pod jurysdykcją Federacji Rosyjskiej, proces repatriacji ludności tatarskiej 
byłby niem ożliw y12. Społeczność tatarska nosi ogrom ny uraz do w ładz Rosji, ale 
także częściowo Ukrainy. W środow isku tatarskim  deportację i zw iązaną z nią zsył
kę uw aża się za akt ludobójstwa i w alczy o uznanie tego faktu także na forum m ię
dzynarodow ym 13.

O bszar A utonom icznej Republiki Krym stanowi „geopolityczne” skrzyżowa
nie, na którym  ugrać swoje interesy próbuje w iele mocarstw. Terytorium autonomii 
krymskiej pojaw ia się nie tylko w  lokalnym  kontekście ukraińskim , ale także w m ię
dzynarodowej dyskusji, gdy zaczyna iskrzyć na linii M oskwa-Kijów. Gdy władze 
Federacji Rosyjskiej używ ają sił zbrojnych do osiągnięcia celów politycznych, od 
razu pojaw iają się odniesienia do nieuregulowanego ponoć statusu autonomii, a tym 
samym do głosu dochodzą radykałowie po obu stronach barykady. W w ielu przy
padkach publicznie przedstawiane spekulacje noszą charakter prowokacji medialnej, 
mającej na celu zaktywizowanie m iejscow ych radykałów, zorientow anych nacjona
listycznie i antyrosyjsko.

Rosyjsko-gruzińskie spory, które niespodziewanie w ywołały falę spekulacji co do 
dalszych „podbojów” nowej ekipy na Kremlu w strefie byłego ZSRR, spowodowały 
czasową radykalizację ruchów przeciwnych polityce Moskwy. W sierpniu 2008 r. A u
tonom iczna Republika Krym wraz z państwami bałtyckimi, a nawet Ukrainą i Polską 
znalazła się na ustach polityków z w ielu krajów i w światowych m ediach.14 Półwy
sep krym ski stał się także obiektem  zainteresowania zagranicznych polityków i był 
przedstaw iony jako  następna „geopolityczna ofiara” imperialnej polityki Rosji15- 
W ostatnich m iesiącach 2008 r. nasiliły się wypowiedzi prom inentnych przedstawi-

10 O. raópH ejiflH , IlomtmmecKue npoifeccbi e Kpbmy. nocjiednee decamunemueXXeem, Ckm- 
i})eponponb 2000.

" M. J e m ile  v, A history of the Crimean Tatar national liberation movement: A sociopolitical per
spective, Simferopol 2003, s. 31-56.

12 A. ManbTHH, Kpbwctatuyieji, onepKU nojiummecmu ucmopuu KpuMCKoeo nonyocpoea 1991- 
-1999, CHMifieponojib 2000, s. 143.

13 CmanuHCKUu eenoifud u 3mnoifud upbmcKomamapcKozo napoda, doKyMenmbi, (paKmbi, K O M e u -  

mapuu, c o c t .  T. ,Z(ar«M, CHM^epononb 2008, patrz także fluanoz Kyjibmyp. IlpoSjieMbi immezpaituu e 
KpbiMCKOM cooSiqecmee, (Kpyznbiu cmoji), CnM(j)epononb 2002.

14 Crimea Calls for Recognition of South Ossetia, Abkhdzia as Enclaves Sign Russia Defense Deal 
www.news.antiwar.com/2008/09/17crimea-calls-for-recognition-of...

15 J .A u m iller , Russland undsein verlorenes Imperium, Da war doch Puschkin : www.sueddeut- 
sche.de/politik/750/308693/text/. W artykule znajdziemy przede wszystkim informacje dotyczące różnic 
etnicznych, społecznych i historycznych terytorium państw bałtyckich i Autonomicznej Republiki Krym,
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cieli elit Federacji Rosyjskiej z kręgów wojskowych, którzy oskarżyli Ukraińców
0 bezpośredni udział w konflikcie rosyjsko-gruzińskim . Był to pierw szy przypadek 
po 1991 r., kiedy to obywatele Ukrainy bezpośrednio walczyli z siłami rosyjskim i16. 
Według krem lowskich m ediów byli to przede wszystkim  przedstaw iciele nacjonali
stycznej partii UNA-UNSO, a także „najem nicy” z takich państw, jak  USA, Czechy
1 Turcja17.

O becnie terytorium  półw yspu krym skiego stanowi integralną część niepodległej 
Ukrainy i zgodnie z konstytucją A RK  posiada własną władzę ustaw odaw czą i w y
konawczą. Status adm inistracyjny ARK  jako wewnętrznej jednostki terytorialnej 
w ramach niepodległej Ukrainy kształtow ał się na przestrzeni ostatnich dw udzie
stu lat. Najbardziej burzliwy okres walki politycznej o sam odzielność obejmuje lata 
1991-1995, natom iast uregulowania dotyczące statusu adm inistracyjnego przypadają 
na lata 1996-1998. Jedynym elem entem  w ustawodawstwie ARK, który w sposób 
sym boliczny ogranicza prerogatywy władz lokalnych, je s t urząd stałego przedsta
wiciela prezydenta Ukrainy w ARK. Jego zastępcą zostaje m ianow any zwyczajowo 
przedstawiciel Tatarów krymskich. Dzięki powołaniu tak poważnego organu przed
stawicielskiego adm inistracja prezydenta Ukrainy posiada stały dostęp do inform acji 
z regionu oraz coraz częściej forsuje kształt swojej polityki na obszarze ARK.

Na początku tego wieku zostały rozwiązane praktycznie w szystkie problem y 
ludności tatarskiej dotyczące ich prawnego statusu. Od kilku lat Tatarzy coraz bar
dziej integrują się z lokalną społecznością krym ską, szczególnie pod w zględem  go
spodarczym. Jako dość liczna grupa religijna stale walczą o m ożliwość odbudowy 
lub budowy własnych świątyń, a także o uprzyw ilejow any status w  ram ach krym 
skiej autonom ii18. Obecnie od kilku lat trw ają starania miejscowej w spólnoty m uzuł
mańskiej o wzniesienie Centralnego M eczetu Krym skich M uzułm anów 19. Podstaw o
wym problem em  pozostaje lokalizacja nowej świątyni. Rada m iejska Sym feropola 
wydzieliła odpowiednią działkę w granicach stolicy ARK. Jednakże przedstaw iciele 
społeczności tatarskiej domagali się bardziej godnego m iejsca i od kilku lat nielegal
nie okupują dużą parcelę na obrzeżach miasta. M iejsce to znajduje się przy ruchliwej 
trasie do Jałty, a w okolicy zlokalizowano duże skupiska ludności tatarskiej. Taka sy
tuacja wpisuje się w szerszą dyskusję na tem at problem u ziem i w Autonom icznej Re
publice Krym i tzw. nielegalnych zajęć gruntów przez przedstawicieli społeczności 
tatarskiej. Od lat 90. XX w. w ram ach granic autonom ii Tatarzy krym scy nielegalnie 
zajmowali tereny, szczególnie w strefie nadmorskiej. Bardzo często są to potom ko
w ie rodzin deportowanych w 1944 r., którzy utracili swoje majątki i nie odzyskali 
ich po powrocie w latach 90. XX w. W ładze U krainy coraz bardziej zdecydowanie 
walczą z tym procederem , jednakże ze strony tatarskiej pow yższe działania nie w y
kraczają poza ogólnie stosowana praktykę polityczną. Dla ogromnej części ukraiń
skiego społeczeństwa działania Tatarów krym skich wspom agające zwrot utraconego 
m ienia noszą charakter „politycznego radykalizm u i etnicznego aw anturnictw a” .

które zasadniczo wykluczają porównanie obydwu regionów.: Frankreich warnt Russland vor Griff nach 
der Krim, http://ww.spiegel.de/politik/ausIandA), 1518,574682,OO.html

16 MimoóopoHbi P0: ytipauna eoeecuta jiemoM npomue Poccuu: www.rosbalt.com.ua/print/606374 
html, 2008-12-26, 22.48.

17 Tamże.
18 H chom ckoh udeumuHHocmb e Ynpaune, co c t . A. Eo tom o jio b , C. flam w oB , H. CeMHBOJioc, 

r. .HßopcKajj, Kiieß 2006.
19 E. E oßu oB a , B. TaHKeBHH, 3 . MypaTOBa, 3. X a fip e ÄHHOBa, Hcjiom e K p b w y: o n e p m  

ucm opuu (pyimiuoHupoeamtH MycyjtbMaHCKux UHcmumymoe, CHMtjjeponojib 2009, s. 412.
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Z perspektyw y K ijow a nie nosi on znam ion bezpośredniego zagrożenia dla instytucji 
państwa, o ile nie przeszkadza w prow adzeniu określonych działań państwowych 
firm i ogrom nych koncernów  transnarodowych. W  akcje zw iązane ze zw rotem  ziemi 
Tatarom w łączył się rów nież M edżlis N arodu Krym skotatarskiego oraz działacze 
ruchu opozycyjnego z czasów ZSRR20.

Już w  latach 90. X X  w. poszczególni rosyjscy politycy i publicyści występowali 
w obronie „uciśnionych ukraińskich Rosjan” . Tego rodzaju stw ierdzenia z perspek
tyw y czasu m ożem y uważać za rodzaj anty ukraińskiej propagandy. W  czasach ZSRR 
status Rosjan na U krainie m ożna nazwać „specjalnie uprzyw ilejow anym ”. N ie zda
rzały się sytuacje m asow ych w yjazdów  „prześladow anych Rosjan” , tendencja była 
w ręcz przeciw na, gdyż obszar Ukrainy stał się dla przybyszów nie tylko z Federacji 
Rosyjskiej „bezpieczną peryferią im perium ” . Szczególne m iejsce zajm ow ały w  tym 
procesie południow e nadm orskie obszary Ukrainy. D la „prorosyjskiej” m niejszości21 
na Krym ie najbardziej uciążliwym  aspektem  jest swoista „instytucjonalna dyskry
m inacja językow a” , która powoli, acz konsekw entnie dotyczy życia codziennego 
m ieszkańców  tego regionu22. Cały region półw yspu powoli podlega stopniowej ukra- 
inizacji. Od 2008 r. na Taurydzkim Uniwersytecie Narodow ym  duża część wykładów 
jest prow adzona w języku  ukraińskim.

W takich okolicznościach porozum ienie na poziom ie lokalnym  jest wypadkową 
państwowej polityki i dowodem  niechęci do „m oskali” dla rosyjskiej opinii publicz
nej, która jest inform owana o przejaw ach „ukraińskiej rusofobii” . Uczeni rosyjscy 
jako sztandarowy przykład „etnicznej tolerancji językow ej” wym ieniają Niemcy, co 
oczywiście nie do końca jest zgodne ze stanem faktycznym. „M ilion robotników 
tureckich w  N iem czech posiada nieograniczony dostęp do radia i telewizji w  języku 
ojczystym , natom iast 11 m ilionów  Rosjan (czytaj rosyjskojęzycznych Ukraińców), 
zostało pozbaw ionych dostępu do m ediów  w języku Puszkina”23.

Po rozpadzie ZSRR na U krainie udało się uniknąć znacznej radykalizacji życia 
politycznego, które w innych regionach W NP doprowadziło do konfliktów zbroj
nych, m asow ych m ordów  na tle etnicznym, przym usow ych przesiedleń ludności lub 
katastrof ekologicznych24. M im o trudności w budowie własnej tożsam ości państw o
wej, której głównym  ograniczeniem  stała się radziecka m entalność elit politycznych, 
zdołano w  określonym  stopniu opanować sytuację i zdusić tendencje separatystyczne 
w zarodku. U dało się zachować integralność terytorialną, która realnie została za
grożona w ram ach ARK, przeprowadzono z dużym sukcesem  akcję asymilacyjną 
repatriantów niesłowiańskich z innych państw  WNP.

Dla postradzieckich elit politycznych na Ukrainie (identyfikujących się z Rosją) 
rozbudzenie narodow ych idei ukraińskich w latach 90. XX w. stanowiło i stanowi 
poważne niebezpieczeństwo dla „bezpiecznego zarządzania państw em ”. Już w cza
sach ZSRR radzieckie służby specjalne śledziły nie tylko nielicznych dysydentów, ale 
także działaczy kultury i sztuki oraz gwiazdy estrady prezentujące swoje dokonania

20 A. CeiiTMypaTOBa, HaifuoHaibHoe deuotcenue kpum ckux  mamap, CHM(j)epono.nb 1997, s. 14-21.
21 Rosjanie ukraińscy od początku istnienia niepodległej Ukrainy byli traktowani jako mniejszość 

narodowa, która jednakże posiadała (i posiada) dość znaczny wpływ na kształtowanie się procesów 
społeczno-politycznych w tym kraju. Na początku lat 90. około 84% Rosjan ukraińskich popierało nie
zależność Ukrainy.

22 JJucmoz Kyjibmyp: npoóneMbi im m eepaifuu e KpbiMCKOM cooSiąecm ee/ Ilofl. Pea. O. ra6pnejiflHa, 
CHMiJjeponojib 2002.

23 T. n 0 Ji0 CK0 Ba,/fwtfc«0 />M e cucmeMe MeotcdynapodHbix cesi3eu, MocKBa 1998, s. 42.
24 Crimean Tatars: repatriation and conflict prevention, Open Society Institute, New York 1996.
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w  języku  ukraińskim. Na Krem lu zdawano sobie doskonale sprawę, iż działalność 
kulturalna m oże być w prostej linii zarodkiem  dla rozw oju patriotyzm u lokalnego, 
który identyfikowano z nacjonalizm em , tępionym  bezlitośnie przez KGB. Jeszcze 
wcześniej, ju ż  w latach 20. XX w. w ładze ZSRR pod kierow nictw em  Józefa Stalina 
zlikw idow ały inteligencję narodowościową w  praktycznie wszystkich republikach, 
a przede w szystkim  lokalnych szefów partii W KP(b)25. Represje dotknęły tysiące 
bardzo popularnych działaczy, którzy w  przyszłości mogli stanowić potencjalne za
grożenie dla systemu. Zwolnione w  ten sposób stanowiska obsadzono sprawdzonymi 
Rosjanami, dobierając im lojalnych regionalnych działaczy. Taka polityka prow adzi
ła  do znacznej samodzielności w  ram ach poszczególnych republik ZSRR. Doprow a
dziło to do sytuacji, iż w latach 80. XX w. największe afery polityczno-finansowe 
miały m iejsce w  republikach azjatyckich, gdzie zbyt pochopnie oddano większość 
prerogatyw w  ręce miejscowych narodowości.

O bserwując ukraińską scenę polityczną, bardzo trudno zdefiniować osoby czy 
też działania, które m ożna by określić term inem  „polityczni radykałow ie”. Ukraina, 
pomimo ogrom nych problem ów natury polityczno-społecznej, etnicznej i gospodar
czej, należy do najbardziej stabilnych państw  na obszarze byłego ZSRR. Przez dw a
dzieścia lat niepodległości dochodziło oczywiście do przesileń na szczytach władzy, 
tajem niczych m orderstw  o podtekście polityczftym, jednakże nie m iały tutaj m iejsca 
zam achy terrorystyczne czy działania w ojenne26. Paradoksalnie Rosjanie na U kra
inie, których jest kilkanaście milionów, występują jako czynnik stabilizujący ukra
ińską scenę polityczną, a ich sym patia do Rosji nosi jedynie znam iona werbalnego 
poparcia, zgodnie z zasadą „wszędzie dobrze, gdzie nas nie m a” . W ielu analityków 
rosyjskich i z państw  UE oraz USA nie trafiło kom pletnie ze swoimi prognozami 
zwiastującym i konflikt etniczny czy też rozpad państwa.

W ostatnich latach najw iększym  problem em  Ukrainy je s t duża wrażliwość na 
kryzysy polityczne, które bezpośrednio wpływają na gospodarkę. Upłynie jeszcze 
wiele lat, zanim  elity ukraińskie zdołają dojrzeć do prowadzenia życia politycznego 
w większym  stopniu niezależnego od wahań na rynku wewnętrznym  i koniunktury 
międzynarodowej. N a Ukrainie rozdźwięk pom iędzy państw em  a obywatelam i jest 
tak w ielki, że społeczeństwo przestało wierzyć w  jakąkolw iek m ożliwość zm ian na 
lepsze w  krótkiej perspektywie. Ukraińskie elity polityczne nierzadko w ykorzystują 
swoje stanowiska do lobbowania interesów w ielkich koncernów  oraz zniszczenia 
swoich przeciwników politycznych (czytaj biznesowych). Los zwykłego wyborcy 
raczej ich nie interesuje. Dla państw  Unii Europejskiej rozchw ianie system u poli
tycznego nie stanowi bariery ewentualnej integracji, lecz przede wszystkim  m oralny 
stan elit politycznych, które po dojściu do władzy stają się rzecznikam i swoich finan
sowych chlebodawców. Z czasem pojaw iają się działania i w ypowiedzi, które coraz 
trudniej trafiają do zniechęconego społeczeństwa.

Przełom lat 2004/2005, kiedy doszło na Ukrainie do „przewrotu pom arańczo
wych” , okazał się być jedynym  nam acalnym  wydarzeniem , które zostało przeprow a
dzone w  zasadzie od początku do końca przez ówczesnych ukraińskich „radykałów

25 Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików).
26 T. O pexoBa, KpbiM. CmanoeneHue deMOKpamuu, CHMijjeponojib 2002, s. 94-95. W czasie wy

borów na stanowisko prezydenta Republiki Krym w styczniu 1994 r. obok swojego domu w Symfero
polu został zamordowany Eskender Memetow (www.nesil.com.ua/blog_8/post_28) doradca rzecznika 
Rady Najwyższej Krymu. Kilka miesięcy wcześniej lider znaczącej organizacji tatarskiej (w opozycji 
do Medżlisu), Jurij Osmanów i Jaków Apter zginęli w dziwnych okolicznościach i po ogłoszeniu, iż 
zamierzają ubiegać się o fotel prezydenta Republiki Krym.

P rzeg ląd  Z achodni, n r  4, 2011 Instytut Zachodni

http://www.nesil.com.ua/blog_8/post_28


222 Materiały

politycznych” . M obilizacja wewnętrzna, a przede wszystkim  pom oc zagraniczna
i niespodziew ana sym patia społeczeństwa spowodowały, iż zm iany na szczytach po
litycznych po tzw. trzeciej turze w yborów uznano za demokratyczne.

K olejna ekipa zw iązana z Partią Regionów, która doszła do w ładzy w 2010 r., 
a przede w szystkim  jej m inistrowie stale próbują podważać wiarygodność swoich 
„pom arańczow ych” przeciwników politycznych. Pod adresem polityków  oraz całych 
partii i ruchów społecznych padają najcięższe oskarżenia, szczególnie trafiające do 
świadom ości społeczeństw  obszaru b. ZSRR. „Pom arańczow i” zostali utożsam ieni z 
niem ieckim i narodowym i socjalistam i w  m iędzyw ojennych Niem czech, a ich działa
nia określono jako  faszystowskie. A by uwiarygodnić tak radykalne poglądy, wydano 
publikację pt. Faszyzm na Ukrainie, której współautorem  jes t obecny m inister oświa
ty U krainy Dmitrij Tabacznik27.

Obecna w ładza na U krainie straszy społeczeństwo radykalizm em , który w na
stępstw ie niekorzystnego splotu okoliczności może przyczynić się do kolejnego już 
podgrzania nastrojów  separatystycznych28. N ależy w tym m om encie postawić pyta
nie: czy naw et tak em ocjonalne stw ierdzenie m oże jeszcze zrobić wrażenie na w y
borcach, zniechęconych wieloletnim i obietnicam i bez pokrycia? Obecnie na U kra
inie nie istnieje groźba separatyzm u ze strony żadnej z grup politycznych czy też et
nicznych. Tak naprawdę bieżąca dyskusja polityczna na Ukrainie nie nosi charakteru 
m erytorycznego, a emocjonalny. Obecna elita rządząca coraz bardziej odwołuje się 
do polityki historycznej, porównując swoich przeciwników politycznych do „sług 
H itlera”, jego  ideowych w nuków itp. W  tym  przypadku działania nacjonalistów 
ukraińskich zw iązane z negowaniem  radzieckiej historii Ukrainy przem ieniły się 
w „paliw o” propagandow e dla elit rządow ych i ich zwolenników. W ciągu ostatnich 
sześciu lat jak  nigdy dotąd politycy związani z obozem W iktora Janukow icza nie 
eksponowali negatywnego w izerunku zachodnioukraińskich nacjonalistów. Działa
nia m edialne prow adzone rów nież w śród naukow ych elit nie ograniczają się w yłącz
nie do publicznego zohydzenia „zwolenników Bandery i Szuchew icza” oraz „sług 
Hitlera”29. Dla w ielu ukraińskich polityków  i krytycznie nastawionych publicystów 
działania zw iązane z propagow aniem  „szerokiej społecznej ukrainizacji” są tożsa
me z chęcią odłączenia zachodnich obw odów  Ukrainy i ogłoszeniem  ich secesji30- 
Z drugiej strony, czego nikt głośno nie wyartykułuje, taka sytuacja byłaby na rękę 
obecnem u obozowi rządzącem u, gdyż problem  sam by się rozwiązał.

Zachodnie obszary Ukrainy stanowią odległe peryferie kraju, o zdecydowanie 
rolniczym  charakterze i negatywnym  stosunku do władz w Kijowie. Tego rodzaju 
niechęć do „rosyjskiego w schodu” w ynika z pam ięci historycznej lat 1939-1941, 
a także lat późniejszych, gdy NKW D pod czerwonym  sztandarem  rozstrzeliwało, 
deportowało i doprowadzało do klęsk głodu na tym  obszarze. Dlatego też wszelkie 
inicjatywy obecnej w ładzy (tj. prezydenta W iktora Janukow icza i prem iera M ykoły

27 F. KpiOHKOB, T a 6 aHHHK, 0awu3M e YKpame:yupo3a mupecuibHbcmb? XapKOBB 2008.
28 flu yK o em ; ITojiumunecKuu 3KcmpeMwu u p a d u m m a M  nejimomcn ochobclmu ójim cenapamu3Md, 

www.korrespondent.net, 03.06.2011.
29 B. CeprtiHHyK, yKpauucKuu KpbiM, XneB 2001. s. 186. Niestety tego rodzaju stwierdzenia 

nominalnie nie mijają się z prawdą. W czsach okupacji hitlerowskiej na Krymie pod egidą Organiza
cji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) reaktywowali ukraińskie instytucje kulturalne, np. wystawiano 
przedstawienia w języku ukraińskim. Przez cały okres ZSRR tego rodzaju „spoufalenie” się ze śmiertel
nym okupantem było uważane za największą zdradę „narodu radzieckiego”.

30 EcppeMoe u3-3a jibeoecKux paduKcmoe Mbi moj/ccm nom epm nb eocydapcm eo, 14.05.201f 
www.news.lugansk.info/2011/lugansk/05/001120.shtml
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Azarowa), dotyczące upam iętnienia radzieckiej historii w yw ołują często histeryczne 
reakcje, co przez niektórych m oże być uważane za działania zw iązane z radykali
zmem politycznym 31. Jednocześnie przedstaw iciele lw ow skich elit przekonują, iż 
Lwów nie jest centrum  skrajnego radykalizm u w  ram ach państw a ukraińskiego. Tego 
rodzaju pielęgnow any dyskurs o niechęci „ukraińskiego Zachodu” do centrum  w K i
jow ie stanowi znakom ite uzasadnienie dla przeciw ników  jedności całego państw a
i bywa rów nież wykorzystyw any przez inne kraje (np. Rosję).

W  tym  aspekcie kolejne ekipy zrozumiały, iż łatwiej przeprow adzić długofalowo 
proces powolnej, acz coraz bardziej zdecydowanej ukrainizacji półw yspu krym skiego 
niż doprowadzić do ostudzenia zapału do upam iętnienia obrońców z OUN-UPA32.

M im o dostrzegalnych zmian społecznych, które z pew nością zaszły po pom arań
czowej rewolucji, obecnie coraz częściej obserwujem y pow rót do sprawdzonych m e
tod walki politycznej z epoki Leonida Kuczmy. W ielu polityków  z pierw szych stron 
gazet wpadło w poważne kłopoty z prawem , które zostały odpowiednio nagłośnione 
przez prorządowe środki przekazu. W areszcie znalazł się były m inister spraw w e
w nętrznych Jurij Łucenko, jeden  z bohaterów  pom arańczowej rewolucji, podobnie 
ja k  ostatnia prem ier U krainy Julia Timoszenko. I nic w tym  przypadku nie pom ogły 
apele polityków, znanych ludzi kultury i nauki,.. Naw et lider populistycznej partii 
Swaboda, Oleg Tagnybok osobiście zaangażow ał się w uw olnienie byłej prem ier33. 
W  ramach walki z opozycją władze bezwzględnie w ykorzystują swoje m ożliwości 
w pływ ania na w ym iar sprawiedliwości i resorty siłowe, aby oczyścić scenę politycz
ną z „pom arańczow ych” . W  okresie poprzedzającym  aresztowanie Julii Timoszenko, 
które w  pewnym  stopniu wstrząsnęło ukraińską opinią publiczną, radykalny populi
sta O. Tagnybok wyrósł na lidera opozycji wobec tzw. reżim u Janukowicza. Powoli 
staje się coraz bardziej w idocznym  politykiem , którego popularność stale rośnie. We
dług informacji przekazywanych przez dziennikarzy w Kijowie, partia O. Tagnyboka 
przed wyboram i parlam entarnym i w 2012 r. połączy się z „Naszą U krainą” , a raczej 
ją  wchłonie34. Kam pania prorządowych m ediów  przeciwko O. Tagnybokowi jest mu 
jak  najbardziej na rękę, gdyż nazywanie go „nacjonalistycznym  ukraińskim  radyka
łem ” przysporzy m u w  perspektyw ie now ych zwolenników, nie tylko z zachodniej 
Ukrainy.

W  ostatnim czasie ogrom nym  ciosem  dla sił opozycyjnych na U krainie stało się 
skazanie 11 października 2011 r. na siedem  lat w ięzienia byłej prem ier Julii Timo
szenko. Europa zareagow ała na ten fakt dość nerwowo, zarzucając w ładzom  Ukrainy 
polityczny podtekst całej sprawy i chęć wyelim inow ania politycznego konkurenta. 
Tak surowy wyrok dla prom inentnego polityka i jednocześnie konkurenta politycz
nego obecnie urzędującego prezydenta je s t przede wszystkim  testem  dla Europy, na 
ile jest ona w stanie zaakceptować tak wątpliwe m etody walki politycznej. N iektórzy 
analitycy twierdzą, iż je s t to wyłącznie próba zastraszenia opozycji i w krótce Julia 
Timoszenko opuści areszt. Jest to jednak  w ątpliw y scenariusz, poniew aż dla elit rzą
dowych perspektywa zbliżenia z Europą nie stanowi pierw szoplanow ego celu ukra
ińskiej polityki zagranicznej. Dlatego właśnie „w ewnętrzne usztyw nienie” system u

31 HameyKpaHHeu: JIł b o b  He aBnaeTca ropcw oM  Kpaimero paflHKanH3Ma, w w w .for-ua.com / 
po litics/2 0 11/05/25/180131 .htm l, 02.09.2011.

32 Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińska Powstańcza Armia.
33 Thzhuóok nopymwcH 3a TuMouieHKo , 15.08.2011 12:38, www.lb.ua/news/2011/08/15/110495_ 

Tyagnibok_poruchilsya_za_Timoshenko_.html
34 TmHuóoK 3adyMaji ceepznymbpestcuM JlnyKoeuna, w w w .finforum .org/page/index.h tm l/_ /politics/ 

tagn ibok-zadum al-svergnu t-rezh im -janukov icha-rll608 , 29.08.2012.
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władzy spowoduje, iż tego rodzaju działania będą prowadzone dalej, bez względu na 
protesty i sugestie państw Unii Europejskiej.

Z drugiej strony sceny politycznej w ostatnich latach bardzo aktywna pozostaje 
prorosyjska partia Rodina, która walczy o prawa ludności rosyjskojęzycznej35. Nowa 
struktura polityczna została powołana do życia w 2007 r. przez kilku deputowanych 
z Odessy, aby początkowo walczyć o „prawa do rosyjskości”, jednakże z czasem jej 
zasięg się rozszerzył. Z natury jest to formacja antysystemowa, a prowadzone działa
nia mają często charakter spektakularny. Lider partii Rodina Igor Marków przekonu
je, iż władze Ukrainy muszą się zgodzić na przyznanie językowi rosyjskiemu statusu 
urzędowego, postuluje również utworzenie państwa federacyjnego.

Współczesny „ukraiński polityczny radykalizm” można określić jako sztucznie 
wykreowane narzędzie, mające na celu medialne „obezwładnienie” przeciwnika po
litycznego i przekonanie opinii publicznej o swoich racjach. Działania poszczegól
nych polityków i całych partii ocierają się często o „awanturniczy” styl bazarowej 
pyskówki (z bójkami włącznie), jednakże faktycznie bardziej odnoszą się do kategorii 
marketingu politycznego niż realnego zagrożenia dla ukraińskiej demokracji. Emocje 
w polityce w tym kraju często sięgają zenitu, co implikować może nie zawsze właści
we zachowania polityków, którzy zdają sobie sprawę, iż ich zachowanie przyniesie 
określone profity wyborcze. Mistrzem radykalnych wypowiedzi na Ukrainie pozo
staje była premier Julia Timoszenko, której populizm bywa tak daleko wykraczający 
poza ramy państwa prawa, iż jest nieprawdopodobny. Chociaż należy zaznaczyć, 
iż była premier potrafi doskonale się odnaleźć w meandrach polityki zagranicznej
i w tym przypadku prezentuje idealną wręcz poprawność oraz chłodną kalkulację
i umiejętność strategicznego myślenia. Właśnie w czasie premierostwa Julii Timo
szenko ostatecznie rozwiązano jedną z najbardziej drażliwych kwestii w relacjach 
polsko-ukraińskich -  możliwość oficjalnego otwarcia cmentarza Orląt Lwowskich. 
Co ciekawe, przedstawiciele partii Batkiwszczyna (głównego trzonu Bloku Julii Ti
moszenko) we władzach lokalnych we Lwowie odmówili udziału w głosowaniu i na
zwali tego rodzaju wydarzenie „zdradą interesów narodowych”35. Natomiast premier 
Julia Timoszenko publicznie stwierdziła, iż jest całym sercem za rozwiązaniem tego 
problemu, również z korzyścią dla strony polskiej37. Jednym z najbardziej aktywnych 
przeciwników otwarcia cmentarza Orląt Lwowskich był ówczesny deputowany do 
Rady Najwyższej z ramienia ugrupowania Nasza Ukraina, Oleg Tagnybok. Nazywa
ny przez wielu publicystów ukraińskich „zasłużonym ksenofobem” zdecydowanie 
agitował za zerwaniem dialogu z Polską w kwestii upamiętnienia polskich obrońców 
Lwowa38. Ostatecznie nekropolię otwarto 24 czerwca 2005 r. na podstawie decyzji 
lwowskiej rady miejskiej z 13 maja 2005 r.39

W ciągu ostatnich dwudziestu lat na zachodniej Ukrainie miało miejsce jedno 
istotne wydarzenie, które na lata zdeterminowało stosunek mieszkańców tego ob-

35 www.rodina.od.ua
36 YKpauna u IJo jibua  doeoeopw iucb 06 omKpbimuu taiadóuufa Opnnm, www.mynews-in.net/news/ 

politics/2005/06/06/542488.html, 31.08.2011.
37 Bo Jlbeoee omicpoiom «Kjiadóuiąe Opnnm», www.podrobnosti.ua/podrobnosti/2005/06/13/ 

/219572.html, 31.08.2011
38 B. I l o p T H H K O B ,  Cjiyuau TmnuSoKa, ww w.e-slovo.ru/249/kl.htm , 31.08.2011
39 M. JlyÓKuecKuu cyum aem , nm o omKpbtmue KnadGuiąa opnnm em anem  caMbiM npKUM coóbimu- 

eM e ucmopiiuyKpauncKo-nojibCKux om noiuenuu, www.news.liga.net/news/N0514235.html, 31.08.2011.
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szaru do przedstawicieli innych narodowości, w szczególności Rosjan40. Na wiosnę 
2000 r. we Lwowie został śmiertelnie pobity ukraiński kompozytor-piosenkarz Igor 
Biłozir. Wszystko rozegrało się bardzo szybko, sytuacja związana z tym przykrym 
wydarzeniem wymknęła się spod jakiejkolwiek kontroli i tak naprawdę do dnia dzi
siejszego istnieje kilka wersji omawianego wydarzenia41. Dnia 8 maja 2000 r. pod
czas spotkania z przyjaciółmi w pubie „Cesarska kawa” Igor Biłozir śpiewał w ję 
zyku ukraińskim (według innej wersji po rosyjsku), co nie spodobało się siedzącym 
w pobliżu młodym ludziom (etnicznym Rosjanom). W rezultacie po opuszczeniu 
lokalu, został pobity do nieprzytomności na pobliskim skwerze i zmarł po kilkunastu 
dniaph w szpitalu nie odzyskawszy przytomności.

Śmierć kompozytora stała się zapłonem bardzo niebezpiecznej sytuacji, która 
zaostrzyła antyrosyjską retorykę w całym regionie zachodniej Ukrainy. Swoje siły 
uruchomiły radykalne antyrosyjskie ruchy w całej Ukrainie Zachodniej. Władze 
lokalne nie bez podstaw obawiały się pogromów nielicznej ludności rosyjskiej, do 
jej ochrony zmobilizowano duże siły milicyjne. Pojawiły się radykalne hasła nawo
łujące do „rozprawy” z Rosjanami42. Wydarzenie to w skali lokalnej rozdmuchano 
do nieoczekiwanych rozmiarów, mimo iż było uważane przez wielu obserwatorów 
za „zwykłą chuligańską rozróbę, gdzie karty.rozdawała wódka i głupota pijanych 
uczestników43”. Podczas pierwszych kilkunastu dni, gdy kompozytor znajdował się 
w szpitalu panowała cisza. Wszystko zmieniło się po jego śmierci, a oliwy do ognia 
dolał fakt przyjazdu na lokalny zjazd ukraińskiej partii socjaldemokratycznej francu
skiego populisty Jean-Marie Le Pena.

Następnie wydarzenia potoczyły się już z szybkością kuli śnieżnej. Sprawa otarła 
się nawet o wymianę not pomiędzy resortami spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy, 
dotyczących dyskryminacji języka rosyjskiego i dalszych zakazów jego używania 
np. w instytucjach państwowych. Mimo iż pobicie zdarzyło się w epoce „późne
go Kuczmy”, znacznie wpłynęło na rozwiązania prawne dotyczące statusu języka 
rosyjskiego i przewagi ukraińskiego. Jak zauważyli niektórzy komentatorzy, tzw. 
sprawa Biłozira została celowo wykorzystana do przyspieszonej akcji „ukrainizacji” 
wschodnich i południowych części kraju i z perspektywy ponad 10 lat zakończyła 
się sukcesem. Jednakże we lwowskich kawiarniach i klubach dalej słychać rosyjską 
muzykę, która w zasadzie nikomu nie przeszkadza44.

Wydarzenia, które miały miejsce we Lwowie, ostatecznie nadwerężyły cienką 
linię pomiędzy pojęciem nacjonalizmu i rozumieniem patriotyzmu w niepodległej 
Ukrainie. Również rozbudzenie na zachodzie Ukrainy negatywnych nastrojów opar
tych na populistycznych hasłach „ukraińskości” nie przyniosło pozytywnych zmian 
w relacjach z kijowskim Centrum.

Rosjanie zamieszkujący Ukrainę stanowią największą grupę tej narodowości na 
obszarze nowych państw powstałych po rozpadzie ZSRR45. Od samego początku tak

40 T. H B-/KOHKO, A. KanyciHH, Ha 'tezo pa cm em  HaifuoHajibHaH uden. Ebtmoeoe y6uucm eo  eo 
Jlbeoee ucnoxb3oeajiu ójm 6opb6bi cpyccKUM fUbiKOM, www.ng.ru/cis/2000-06-01.

41 T. YlwiKmKO, Jlbeoe nnpodo.toKaem 6ypumb, Kuee Momamb, www.ng.ru/events/2000-06-17/2 lviv.html
42 M. H a p H M a n o B , JltoóuMbtu zopod Atomem cnamb cnoKouno? http ://4v lada.net/partii-lidery /ly - 

ubim yi-gorod-m ozhet-spat-spokoino, 03.09.2011.

44 H. HAPHMAHOB, EHJ103HP YMEP, HO "jJEJlO" E W  ŚKHBET... http://rdu-old.narod.ru/ 
sobytia/new/sob_55.htm, 30.09.2011.

45 C. C a BOCKyn ,  Pycacue hosozo  3apy6e3KbH. Bbtfiop cydbdbi, MocKBa 2001, s. 35-127. Przez 
ostatnie dwudziestolecie na temat statusu i położenia Rosjan w  państwach W NP powstała ogromna lite-

43 Tamże.
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liczna diaspora rosyjska znajdowała się w orbicie zainteresowań władz na Kremlu 
jako czynnik nacisku polityczno-społecznego na władze w Kijowie. W ciągu ostat
nich lat obserwujemy tendencje do zacierania się klasycznej identyfikacji Ukrainiec
- Rosjanin. Coraz bardziej powszechne staje się utożsamienie się z określoną opcją 
polityczną, bez względu na narodowość.

Rosjanie zamieszkujący Ukrainę nie stanowią żadnego zagrożenia dla integral
ności terytorialnej i politycznej tego państwa, to raczej ich instrumentalizowanie 
przez Moskwę jako przeciwwagi dla żywiołu tatarskiego i ukraińskiego może przy
nieść negatywne skutki. Przez ostatnie dwadzieścia lat polityka Rosji wobec Ukrainy 
zmieniła się diametralnie, co nie zwalnia tej ostatniej z uważnego przypatrywania się 
sąsiedniemu mocarstwu. Władze na Kremlu wpływają na stan „rosyjskości” poprzez 
nieformalną paszportyzację obywateli Ukrainy oraz umożliwienie im studiowania 
w filiach rosyjskich uczelni np. w Sewastopolu. Zresztą obszar Sewastopola, który 
posiada szczególny status w ramach Ukrainy, został okrzyknięty „czarnomorskim 
Hong Kongiem”, gdzie rosyjscy wojskowi czują się swobodniej niż służąc na terenie 
Federacji Rosyjskiej. Mimo iż teoretycznie znajdują się pod jurysdykcją Moskwy, to 
stanowią oni de facto  część krymskiej społeczności rosyjskiej, bardzo dobrze zinte
growanej z ukraińskim aparatem administracyjnym. Zresztą służba we Flocie Czar
nomorskiej jest odbierana jako wyróżnienie i uchodzi za elitarną. W ostatnim czasie 
ukraińscy Rosjanie nie przeprowadzają żadnych radykalnych działań o charakterze 
politycznym wymierzonych we władze Ukrainy. Status, który posiadają, w zupełno
ści im odpowiada, a deklarowana dyskryminacja językowa dotyka ich społeczności 
w stopniu marginalnym.

Warto również zaznaczyć, iż od wielu już lat Tatarzy krymscy stanowią jedną 
z najbardziej zdyscyplinowanych etnicznie grup narodowościowych na Ukrainie. 
Jako naród deportowany, walczący o swoje prawa (głównie o charakterze bytowym) 
jednocześnie wzorowo wywiązują się z „urzędowej ukrainizacji” . Liderzy tatarscy 
występują w mediach posługując się językiem ukraińskim, dzieci są zapisywane do 
szkół z wykładowym językiem urzędowym, podobnie większość publikacji i mate
riałów informacyjnych ukazuje się w języku ukraińskim. Sytuacja wygląda trochę 
bardziej skomplikowanie w wymiarze lokalnym, gdzie od kilku lat negatywną alter
natywę dla ludności tatarskiej w ARK stanowią paramilitarne organizacje kozackie, 
ściśle współpracujące z Rosją. I bardzo często tego rodzaju działalność nie posiada 
szerszego poparcia wśród miejscowych krymskich Rosjan46.

Szeroko pojęty islam nie stanowi żadnego zagrożenia dla państwa ukraińskiego. 
Nawet w regionach, gdzie zamieszkuje duży odsetek ludności muzułmańskiej, proble
my związane z kwestiami bytowymi, statusem poszczególnych wspólnot w ramach

ratura, nawet w niewielkim fragmencie niemożliwa do przytoczenia w niniejszym tekście. Zagadnienie 
to zostało wszechstronnie zbadane (monografie, artykuły w czasopismach naukowych, prasie, referaty 
na konferencjach naukowych), przez ważniejsze instytuty nauk społecznych, politycznych Federacji Ro
syjskiej oraz uczonych spoza Rosji.

46 3Kcnepmbi KOHcmamupymm pe3Koe nadeuue ypoetm  doeepm k  npe3udenmy BuKmopy flnyKoeu- 
Hy, http://www.ostro.org/news/article-238093/18.08.2011. W  ostatnich badaniach dotyczących poziomu 
zaufania do polityków przeprowadzonych przez firmę TNS ustalono, iż prezydentowi Wiktorowi Janu- 
kowiczowi ufa około 30% Ukraińców, jest to najniższy poziom od wygranych wyborów w lutym 2010  r. 
Badanie nie pokazuje jednak, jak kształtują się preferencje poszczególnych grup etnicznych takich, jak  
Ukraińcy, Rosjanie, Tatarzy, Mołdawanie itp.
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lokalnych społeczności nie powodują protestów, które moglibyśmy nazwać radykal
nymi. Tatarzy krymscy wyrażają swoje niezadowolenie zbierając się na mityngach 
w centralnych punktach miast lub blokując drogi. Ukraińscy wyznawcy islamu po
siadają oczywiście kontakty z państwami arabskimi i Turcją, jednakże nawet bardzo 
radykalne ugrupowania takie, jak np. Hizb-ut-Tahrir czy też Wahabici nie mogą się 
rozwinąć, gdyż nawet przychylne muzułmanom organizacje tatarskie nie dopuszcza
ją do rozprzestrzenienia się radykalizmu, niebezpiecznego przecież najbardziej dla 
nich samych. Podobnie sytuacja wygląda z religijnymi związkami i organizacjami 
muzułmańskimi w ramach ARK oraz całej Ukrainy. Oficjalnie większość wyznaw
ców islamu została skupiona w kilku tzw. muftijatach, których zwierzchnicy są wy
bierani demokratycznie. Jak zauważają badacze muzułmańskich grup religijnych na 
Ukrainie, poszczególne instytuty dbające o duchową kondycję swoich wyznawców 
prezentują najmniej kontrowersyjną postawę w świetle walki np. cerkwi prawosław
nej patriarchatu moskiewskiego, ukraińskiego czy też grekokatolików. Duchowni is
lamscy w wielu regionach zwartego osadnictwa muzułmanów bardzo często studzą 
zapały najbardziej radykalnych członków poszczególnych wspólnot, współpracując 
przy tym ściśle z lokalnymi władzami. Jest powszechną regułą, iż przełożeni wielu 
grup religijnych zajmują się działalnością dobroczynną i charytatywną, nie wyłą
czając z tego przedstawicieli innych narodowości. Domy modlitewne, meczety oraz 
medresy (tzw. szkoły religijne), często służą jako miejsca międzyetnicznego dialogu 
w ramach wspólnot lokalnych. Ogólnie można stwierdzić, iż muzułmanie Ukrainy 
stanowią jedną z najbardziej lojalnych społeczności w całym narodzie, a jej liderzy 
piastują wysokie stanowiska polityczne oraz w administracji lokalnej.

W wielu regionach Ukrainy, gdzie zamieszkuje ludność muzułmańska, konflikty 
w ramach poszczególnych powiatów dotyczące stanu infrastruktury, możliwości han
dlu, zwrotu utraconego mienia publicznego (budynki meczetów, medres itp.), wielo
krotnie nagłaśniano bardzo negatywnie jako „spięcia” wrogów etnicznych lub w ra
mach islamskiego ekstremizmu47. Jednakże takie działania społeczności lokalnych są 
w zasadzie charakterystyczne dla wszystkich regionów świata, nawet dla bogatych 
państw Unii Europejskiej. Dlatego też traktowanie „kolektywnego niezadowolenia” 
małych grup muzułmanów jako wystąpień o podłożu religijno-kulturowym jest co 
najmniej niestosowne i wynika z nieznajomości podstawowych procesów socjolo
gicznych zachodzących w ostatnich latach na całym globie.

Najciekawszy w tej kwestii pozostaje stosunek Federacji Rosyjskiej do rzekomej 
„islamizacji” półwyspu krymskiego. Pod adresem Ukrainy padają zarzuty dotyczące 
bagatelizowania zagrożenia muzułmańskiego dla tego obszaru, barier dla rozwoju 
kulturalnego krymskich Rosjan itp. Jednocześnie oficjalne podręczniki zajmujące się 
historią islamu na obszarze byłego ZSRR świadomie pomijają dorobek religijnych 
działaczy, jeśli pochodzą oni z Ukrainy. Taki właśnie los spotkał postać znanego 
tatarskiego działacza oświatowego, wydawcę z przełomu XIX i XX w., bardzo po
pularnego np. w Turcji Ismaiła Bej-Gasprinskiego, którego wkład w rozwój kultu
ry muzułmanów w Cesarstwie Rosyjskim zupełnie zinarginalizowano. Na przykład 
w najnowszych publikacjach rosyjskich całkowicie pominięto go jako twórcę dżady-

47 3 . M y p a ro B a , Mcjiau e coepeuennoM Kpbuuy. M udm am opu u npoSjieMbi npoijecca eo3po3icde- 
huh, CnM(j)eponcmb 2008, s. 47-53.
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dizmu, nowego edukacyjnego nurtu wśród muzułmanów w Cesarstwie Rosyjskim48. 
Z drugiej strony rosyjskie siły polityczne, które teoretycznie opowiadają się za anek- 
sją półwyspu krymskiego, nie posiadają żadnego planu, jak po ewentualnej secesji 
tego obszaru zagospodarować tak liczną mniejszość muzułmańską.

W ostatnich latach największym zagrożeniem dla poszczególnych „postępowych 
reżimów” na obszarze WNP nie są pojedyncze radykalne ruchy polityczne czy nawet 
terrorystyczne, a przede wszystkim informacja przekazywana za pośrednictwem sie
ci internetowej. Już w latach 90. XX w. dziennikarze i niektórzy politycy zwiastowa
li początek „informacyjnej” III wojny światowej, która defacto już trwa49.

Poszczególne ugrupowania polityczne na Ukrainie, skupiające w swoich szere
gach muzułmanów, nie stanowią żadnego zagrożenia politycznym radykalizmem dla 
państwa ukraińskiego50. Swoje problemy wewnętrzne rozwiązują za pomocą praw
dziwie demokratycznego mechanizmu walki politycznej, nie tolerując jakichkolwiek 
poglądów i ruchów noszących charakter radykalny lub terrorystyczny. Poza tym par
tie islamskie na Ukrainie już od lat 90. XX w. zajmują się zdobywaniem własnego 
elektoratu i podkreślaniem swojej wyjątkowej roli jako organu przedstawicielskiego 
poszczególnych grup muzułmanów.

Tatarzy krymscy mimo ogromnej traumy, jaką była deportacja i wypędzenie oraz 
problemy w procesie repatriacji, kultywują pamięć o tych wydarzeniach, szczegól
nie rocznicę samego aktu wysiedlenia51. W ciągu ostatnich kilkunastu lat ogromny 
wkład w pokojowe współżycie wyznawców islamu z przedstawicielami innych naro
dowości wniosła organizacja Al-Raid52. W swoim statucie A l-Raidprzewiduje pomoc 
w kwestiach oświatowo-poznawczych oraz działania charytatywne dla wszystkich 
obywateli Ukrainy, bez względu na narodowość. W praktyce jednak swoim zasię
giem obejmuje środkową i wschodnią Ukrainę (Kijów, Symferopol, Charków, Win
nica, Odessa, Donieck, Zaporoże, Ługańsk), udzielając pomocy w rozmaitej formie 
głównie wyznawcom islamu.

W ciągu ostatnich dwóch lat znacznie wzrosło poparcie radykalnych sił politycz
nych po prawej stronie ukraińskiego establishmentu. Główną przyczyną negatyw
nych nastrojów jest ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który w dużym stopniu 
dotknął zwykłych Ukraińców. Taka sytuacja wynika ze zmęczenia elektoratu dotych
czasowymi działaniami partyjnych funkcjonariuszy, którzy przede wszystkim byli 
zajęci dbaniem o własne miejsca w Radzie Najwyższej Ukrainy i firmach powiąza
nych ze skarbem państwa. Jednakże tego rodzaju tendencje dotyczą wyłącznie pra
wicy o zabarwieniu patriotyczno-nacjonalistycznym, a więc miedzy innymi partii

48 P. C H JiaH T beB , Hoeeiimcm acmopim ucjiaua e Poccuu, MocKBa 2007, s. 16-23. Jeszcze w  latach 
90. X X  w. au to rzy  rosy jscy-badacze islam u nie pom ijali św iadom ie dorobku działaczy  m uzułm ańskich  
pochodzących  z innych obszarów  niż Federacja  R osyjska: P. JIaH.na, H cjiom e ucmopuu Poccuu, MocKBa 
1995, s. 143.

49 T. r io H e H U O B , M fKpopMoifuoHHbie eouHbi, MocKBa 2000, s. 568, z o b a c z  ta k ż e , B . BpySjieBCKiiił,
O . M o p o 3 , IO . CaeHKO, JJoK m pbina K paenyK a. H anepK  npoepaM U  inm ejieK m yanu3a tiii i ipopMyeaHHH 
M o d e p n o iy K p a m c K o u  Hax^i'i, K h ib  2001, s. 46-47.

50 M uzułmanie Ukrainy poza organizacjami religijnymi pozostają skupieni w fcw. organizacjach 
innowacyjnych, mających na celu poprawę poziomu życia wszystkich obywateli Ukrainy: Ar-Raid, 
Ar-Masar, As-Surma, Zamzan. W ymienione struktury skupiają według różnych danych kilkanaście tysię
cy muzułmanów, a pomoc finansowa pochodzi głownie z państw islamskich.

51 C. AputjjOB, PaiMbiumHH o cydbóeMycynbMtm KpbiMa, www.gazeta.arraid.org/,
52 h ttp ://w w w .a r ra id .o rg /ru /
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Swaboda53. Kredyt zaufania u komunistów dawno się już wyczerpał, nie posiadają 
oni w swoich szeregach osobowości takiej jak O. Tagnybok. Petro Symonenko, lider 
ukraińskiej lewicy, sprowadził Partię Komunistyczną Ukrainy do poziomu stałego 
partnera różnych koalicji rządowych, a wyborcy wyczuli, iż gra jedynie na prze
trwanie. Jak trafnie zauważyli rosyjscy dziennikarze, konflikt wokół zabójstwa Igora 
Biłozira nie wywołał praktycznie żadnego rezonansu w Kijowie, potraktowano to 
jako sprawę lokalnych elit, mimo oczywistego zabarwienia antyrosyjskiego. Zresztą 
rosyjskie środki masowego przekazu próbowały zaszczepić własnej opinii publicz
nej wersję, iż był to zwykły bandycki napad, który został przez lwowskich nacjona
listów wykorzystany do inicjacji antyrosyjskiej histerii. Rosjanie zauważyli również, 
iż wydarzenie to wykorzystano do wzmocnienia starań o podniesienie statusu języka 
ukraińskiego poprzez wprowadzenie i uchwalenie ustaw dyskryminujących osoby 
używające język rosyjski.Wbrew opiniom wielu niezależnych obserwatorów, ukra
iński polityczny radykalizm ma się bardzo źle. Przez ostatnie dwadzieścia lat, mimo 
trudnej sytuacji wewnętrznej, nie spełniły się „czarne” przepowiednie wieszczące 
rozpad państwa, secesję Krymu i zachodniej Ukrainy. O potencjalnym zagrożeniu 
ze strony miejscowych muzułmanów nikt już nawet nie wspomina. Społeczeństwo 
ukraińskie coraz bardziej doświadczone kolejnymi kryzysami i obietnicami bez po
krycia zdaje sobie sprawę, iż jedynie rzetelne działania w ramach polityki zagra
nicznej (a więc integracja z UE) i reformy w sferze wewnętrznej mogą z czasem 
przynieść odczuwalną poprawę życia obywateli. Radykalne ruchy polityczne raczej 
nie mają już prawa bytu i wypadają poza margines bieżącej polityki.

For the last twenty years Ukraine has been struggling fo r  its position in the European democratic 
order. A fter the collapse o f  the USSR, the Ukrainian elites began to build  a democratic state which in
cessantly dodges between the Russian Federation, the fo rm er members o f  the Soviet Union and Europe. 
Ukraine is among the fe w  form er USSR republics, now independent states, where there are no flourishing  
local and ethnic extremisms, terrorist attacks or military conflicts that jeopardize state institutions and  
citizens. Irrespective o f  their political background, Ukrainian state elites have m anaged to solve the most 
vital problems connected with the status o f  the Autonomous Republic o f  Crimea, the B lack Sea F leet and  
repatriation o f  the Crimean Tatars. The situation o f  the internal politica l system is less favorable, being 
fo r  years the scene o f  a fierce conflict between the main rivals over the shape o f  the Ukrainian state. In 
the periphery o f  this conflict a range o fparties and political movements are emerging which in the long 
term might pose a threat to the ones currently in power.

53 10. /^aHHjioB, 3ey^tHeu maM-maubi paduKanoe, Jleeue uufym ceoeeo «Tmnu6oKa», 
http://donbass.ua/news/politics/2009/04/13/zvuchnei-tam-taray-radikalov.html
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