




Zamiast	przedmowy	
Wyprzedzając	czas

Byłem	współautorem	książek	wyprzedzających	czas	o	sześć	lat.	Pierwszą	–
Wysadzić	 Rosję	 –	 napisałem	 w	 2000	 roku	 z	 Aleksandrem	 Litwinienką.
I	 chociaż	 zyskała	 ona	 popularność	 w	 Rosji,	 a	 nawet	 została	 częściowo
opublikowana	 w	 Moskwie,	 w	 specjalnym	 wydaniu	 „Nowej	 Gaziety”
z	 sierpnia	 2001	 roku,	 poza	 granicami	 Rosji	 w	 treść	 tej	 książki	 nie
uwierzono:	 to,	 co	 się	 działo	 w	 „demokratycznym”	 państwie	 Jelcyna
i	 Putina,	 zostało	 w	 niej	 odmalowane	 zbyt	 gęstą	 czarną	 farbą.	 Pisaliśmy
o	tym,	jak	Federalna	Służba	Bezpieczeństwa	sprawnie	sabotowała	reformy
demokratyczne	 w	 kraju,	 jak	 umiejętnie	 zorganizowane	 przez	 służby
specjalne	 akty	 terroru	 spowodowały	 najpierw	 tak	 zwaną	 pierwszą	wojnę
czeczeńską,	 a	 następnie,	we	wrześniu	 1999	 roku,	 również	 drugą.	Bardzo
szczegółowo	przeanalizowaliśmy	dokonane	w	1999	roku	w	kilku	miastach
rosyjskich	 akty	 terrorystyczne	 i	 doszliśmy	 do	 wniosku,	 że	 za	 tymi
zamachami,	 które	 doprowadziły	 do	 drugiej	 wojny	 czeczeńskiej,	 stały
rosyjskie	 służby	 specjalne,	 które	 postawiły	 sobie	 za	 cel	 wyniesienie	 do
najwyższej	władzy	swojego	człowieka	–	dyrektora	FSB	Władimira	Putina.

W	 2001	 roku	 trudno	 było	 w	 to	 wszystko	 uwierzyć.	 Minęło	 pięć	 lat.
W	 listopadzie	 2006	 roku	 w	 Londynie	 został	 otruty	 Aleksander
Litwinienko.	 Przyczyny	 tego	 zabójstwa	 i	 jego	 historia	 to	 osobny	 temat
kryminalny.	 Tu	 najważniejsze	 jest	 dla	 nas	 co	 innego:	 że	 to	 właśnie	 po



otruciu	Litwinienki	w	Londynie	 radioaktywną	 trucizną	 zachodnia	 opinia
publiczna,	nie	 tylko	w	Wielkiej	Brytanii,	ale	na	całym	świecie,	uwierzyła
w	 to,	 co	 napisaliśmy	w	 książce	 Wysadzić	Rosję.	 Wszystko	 to	 okazało	 się
banalną	 prawdą.	 Było	 nawet	 dziwne,	 że	 wcześniej	 jej	 nie	 dostrzeżono.
W	2008	roku	książka	ta	ukazała	się	w	dwunastu	krajach.

W	2008	roku	wraz	z	moim	rosyjskim	kolegą	Władimirem	Pribyłowskim
wydałem	 fundamentalną	 pracę	 Korporacja	 zabójców.	 Rosja,	 KGB
i	prezydent	Putin.	Pisaliśmy	w	niej	o	tym,	jak	od	roku	1991	przez	dziesięć
lat	Komitet	Bezpieczeństwa	Państwowego,	przemianowany	na	Federalną
Służbę	 Kontrwywiadu,	 a	 następnie	 Federalną	 Służbę	 Bezpieczeństwa,
usiłował	 zagarnąć	 władzę	 i	 zdobyć	 kontrolę	 nad	 całą	 Rosją,	 w	 tym
bogactwami	 naturalnymi,	 finansami,	 gospodarką	 tego	 ogromnego	 kraju;
jak	 poniosły	 fiasko	 dwie	 próby	 zdobycia	władzy	 podjęte	w	 sierpniu	 1991
roku	 (tak	zwany	pucz	 sierpniowy)	 oraz	w	marcu	1996	 roku	 (spisek	 szefa
ochrony	 prezydenta	 Jelcyna,	 generała	 Aleksandra	 Korżakowa);	 jak
w	 rezultacie	 tych	 dwóch	 niepowodzeń	 KGB/FSB	 radykalnie	 zmieniło
taktykę,	 stawiając	 sobie	 za	 zadanie	 przejęcie	 władzy	 nie	 w	 drodze
przewrotu,	 puczu	 czy	 spisku,	 ale	 zdobywania	 stanowisk	 –	 legalnie,
w	drodze	wyborów	ogólnokrajowych.

Właściwie	 należało	 zdobyć	 tylko	 jedno	 stanowisko.	 Ale	 było	 to
stanowisko	 prezydenta	 Rosji.	 W	 tym	 celu	 zniedołężniałemu	 i	 moralnie
zniszczonemu	 przez	 dwie	 wojny	 czeczeńskie	 Jelcynowi	 w	 zamian	 za
całkowity	 immunitet	 i	 nietykalność	 jego	 oraz	 jego	 rodziny	 sprawnie
i	 bardzo	 profesjonalnie	 podsunięto	 do	 wyboru	 trzy	 kandydatury:
Jewgienija	 Primakowa,	 starego	 funkcjonariusza	 operacyjnego	 KGB
i	byłego	dyrektora	Służby	Wywiadu	Zagranicznego,	Siergieja	Stiepaszyna,
byłego	dyrektora	Federalnej	Służby	Kontrwywiadu,	 jednego	ze	 sprawców
pierwszej	wojny	czeczeńskiej,	oraz	Władimira	Putina	–	dyrektora	FSB.	Na
któregokolwiek	 wskazałby	 Jelcyn,	 władza	 tak	 czy	 owak	 znalazłaby	 się
w	rękach	służb	specjalnych	 (byłego	KGB).	Udało	się	Putinowi.	Karty	 tak
się	 rozłożyły,	 że	 Jelcyn	 odmówił	 Primakowowi,	 który	 –	 w	 zmowie



z	 antyjelcynowskim	 parlamentem	 –	 spieszył	 się	 do	 detronizacji	 Jelcyna
jeszcze	przed	upływem	kadencji.	Nie	zgodził	się	też	na	Stiepaszyna,	który
zawiązał	 spisek	 (albo	 tylko	 tak	 się	 wydawało	 szefowi	 kancelarii
prezydenta	 Aleksandrowi	 Wołoszynowi)	 z	 ubiegającym	 się	 o	 posadę
prezydenta	Rosji	merem	Moskwy	Jurijem	Łużkowem.	Putin	był	na	 liście
ostatni.	Na	nim	też	zatrzymał	się	Jelcyn.

W	sierpniu	1999	roku	Putin	został	przesunięty	z	funkcji	dyrektora	FSB
na	 stanowisko	 premiera	 Rosji.	 A	 we	 wrześniu	 dokonano	 zamachów
terrorystycznych,	w	wyniku	których	zginęło	niemal	300	osób,	i	rozpoczęto
drugą	wojnę	czeczeńską.

31	 grudnia	 1999	 roku	 Jelcyn	 dobrowolnie	 i	 przedwcześnie	 (przed
upływem	 kadencji)	 podał	 się	 do	 dymisji,	 czyniąc	 Putina	 pełniącym
obowiązki	 prezydenta	 kraju,	 czyli	 czynnym	 prezydentem	 jeszcze	 przed
ogólnorosyjskimi	wyborami	powszechnymi.	26	marca	2000	roku	Putin,	jak
ogłoszono,	zwyciężył	w	formalnych	wyborach	prezydenckich,	otrzymując	–
jeżeli	 wierzyć	 oficjalnym	 danym	 –	 nieco	 ponad	 50	 procent	 głosów
wyborców.

Obejmując	 stanowisko,	 Putin	 kardynalnie	 i	 radykalnie	 zmienił	 system
władzy	 państwowej	 w	 Rosji.	 Praktycznie	 rozwiązał	 izbę	 wyższą
parlamentu	–	Radę	Federacji	–	de	facto	zniósł	samodzielność	i	obieralność
gubernatorów,	przywrócił	sowiecki	system	twardej	kontroli	przez	centrum
(Kreml),	 ogłosił	 tak	 zwany	 pionowy	 system	 władzy,	 wdrożył	 nadzór	 nad
głównymi	mediami	 informacyjnymi,	stopniowo	 likwidował	wolność	słowa,
przejął	 kontrolę	 nad	 wyborem	 wszystkich	 szczebli	 władzy,	 całkowicie
podporządkował	 sobie	 parlament,	 który	 miał	 tylko	 pieczętować
kremlowskie	dekrety.

Ponieważ	 okres	 jego	 rządów	 przypadł	 na	 niebywały	 wzrost	 cen	 ropy
i	 innych	kopalin,	podniósł	 się	poziom	życia	w	kraju,	a	Putin	pozwolił	 się
rozwijać	 gospodarce	 rynkowej.	 Stworzył	 jednak	 określone	 zasady	 gry,	 do
których	mieli	się	stosować	wszyscy	jej	uczestnicy,	tak	zwana	elita.	Zasady
te	 były	 bardzo	 proste:	 ci,	 którzy	 zamierzali	 konkurować	 z	 Kremlem



o	władzę,	mieli	być	niszczeni	 (finansowo,	a	nawet	 fizycznie).	Tym,	którzy
chcieli	 się	 tylko	 wzbogacić,	 pozwolono	 z	 czasem	 zostać	 członkami
korporacji	 „Rosja”,	 na	 czele	 której	 stał	 przewodniczący	 rady	 nadzorczej
Władimir	 Putin.	 Tylko	 że	 skład	 rady	 nadzorczej	 i	 liczba	 akcji	 należnych
każdemu	 z	 jej	 członków	 pozostawały	 najściślejszą	 tajemnicą	 państwową,
której	szczegółów	można	się	było	jedynie	domyślać.

Niepokój	 budziło	 to,	 że	 kiedy	 w	 2000	 roku	 Putin	 doszedł	 do	 władzy,
zaczął	mianować	na	najwyższe	 stanowiska	państwowe	byłych	 i	 czynnych
funkcjonariuszy	resortów	siłowych	bądź	ludzi,	o	których	wiadomo	było	(lub
były	 poważne	 podstawy	 do	 takich	 przypuszczeń),	 że	 są	 agentami	 służb
specjalnych.	 Formalnie	 Putin	 nie	 naruszał	 przy	 tym	 żadnych	 przepisów
prawa.	W	rezultacie	po	kilku	latach	kraj	znalazł	się,	w	sensie	dosłownym
i	 przenośnym,	 w	 rękach	 FSB.	 Byli	 oficerowie	 KGB	 zajmowali	 teraz	 nie
tylko	 najwyższe	 stanowiska	 państwowe,	 ale	 też	 wchodzili	 w	 skład	 rad
nadzorczych	 bądź	 nawet	 kierowali	 największymi	 rosyjskimi	 strukturami
gospodarczymi,	przede	wszystkim	w	sektorze	surowcowym	i	finansowym.

Niemniej	 jednak	 przed	 2008	 rokiem	 Putinowi	 można	 było	 na	 razie
zarzucić	 głównie	 chęć	 uzurpacji	 władzy,	 której	 celem	 było	 szybkie
wzbogacenie	udziałowców	korporacji	 „Rosja”.	Na	 razie	mały	dyktator	nie
spoglądał	 jeszcze	 łakomie	 poza	 granice	 kraju	 znanego	 światu	 jako
Federacja	 Rosyjska.	 USA	 i	 Europa	 nie	 były	 gotowe	 dostrzec	 w	 nim
„klasycznego”	 zagrożenia,	 jakim	 byli	 dla	 świata	 cywilizowanego	 Lenin,
Stalin,	 Chruszczow	 czy	 Breżniew.	 Nie	 licząc	 Michaiła	 Gorbaczowa
i	 Jelcyna	 na	 początku	 jego	 rządów,	 Putin	 wydawał	 się	 najbardziej
postępowym,	 przewidywalnym,	 a	 nawet	 najbardziej	 proamerykańskim
przywódcą,	 z	 jakim	 kiedykolwiek	 miały	 one	 do	 czynienia.	 Wydawał	 się
osobą,	z	którą	zawsze	można	się	dogadać.	Tak	było	do	sierpnia	2008	roku,
kiedy	to	wojska	rosyjskie	rozpoczęły	działania	wojenne	przeciwko	Gruzji.

Historia	 wojny	 rosyjsko-gruzińskiej	 jest	 powikłana,	 a	 uczestniczące
w	 kampanii	 dezinformacyjnej	 rosyjskie	 media	 zrobiły	 bardzo	 dużo,	 żeby
przekrzyczeć	całą	prasę	światową.	Zachodnia	opinia	publiczna,	z	wielkim



trudem	odnajdując	na	mapie	Gruzję,	nie	mówiąc	już	o	Abchazji	czy	Osetii
Południowej,	 nie	 potrafiła	 się	 zorientować	 w	 tej	 rzeczywiście	 złożonej
konfrontacji	 niewielkich	 narodów	 kaukaskich,	 raz	 pokojowo
współistniejących,	 a	 innym	 razem	 nawzajem	 sobie	 wrogich.	 Gdy
w	 sierpniu	 2008	 roku	 zrozumiano,	 że	 armia	 rosyjska	 nie	 planuje
wtargnięcia	 do	 Tbilisi	 i	 zdobycia	 całej	 Gruzji,	 mocarstwa	 zachodnie
odetchnęły	 z	 ulgą	 i	 odłożyły	 na	 półkę	mapy	Kaukazu.	Konflikt	 rosyjsko-
gruziński	 stopniowo	 odszedł	 w	 przeszłość	 i	 został	 zapomniany.	 Abchazja
i	Osetia	Południowa,	w	których	pozostały	rosyjskie	wojska,	przeprowadziły
referenda	i	ogłosiły	niepodległość	uznaną	spośród	znaczących	krajów	tylko
przez	 Rosję.	 Gruzja	 zaś	 na	 znak	 protestu	 zerwała	 z	 Rosją	 stosunki
dyplomatyczne.

Na	 tym	 tle	 właśnie	 w	 2008	 roku	 wydaliśmy	 Korporację	 zabójców.
Książka	 ta	 podówczas,	 tak	 jak	 wcześniej	 Wysadzić	 Rosję,	 okazała	 się
absolutnie	 nie	 na	 czasie.	 O	 niedoszłej	 wielkiej	 wojnie	 Rosji	 z	 Gruzją
wszyscy	 właśnie	 starali	 się	 zapomnieć,	 więc	 nader	 krytyczna	 zbiorowa
biografia	 Putina	 i	 KGB,	 w	 którym	 przepracował	 on	 całe	 życie,	 bardzo
w	tym	przeszkadzała.

Jako	historyk	z	wykształcenia	i	zawodu	odmierzam	zwykle	czas	latami,
dziesięcioleciami,	 wiekami.	 Dobra	 książka	 od	 kiepskiej	 różni	 się	 tym,	 że
wytrzymuje	 próbę	 czasu.	 Książki	 napisane	 przeze	 mnie	 się	 nie	 starzeją.
Bardzo	 bym	 chciał,	 żeby	 Wysadzić	 Rosję,	 a	 nawet	 Korporacja	 zabójców
stały	się	przestarzałe,	straciły	aktualność.	Ale	upłynęło	sześć	lat	i	okazało
się,	 że	 namalowany	 w	 2008	 roku	 w	 Korporacji	 zabójców	 portret	 Putina
i	obraz	utworzonego	przezeń	systemu	wcale	nie	są	groteskowe	i	przesadne,
lecz	ukazują	wielce	złagodzoną	rzeczywistość.

Krępowaliśmy	 się	 nazwać	Putina	Hitlerem.	Nie	 dlatego,	 że	 urodził	 się
i	 żyje	 w	 innym	 kraju	 –	 kraju,	 który	 najpierw	 się	 przyjaźnił,	 a	 później
wojował	z	nazistowskim	przywódcą.	Uważaliśmy,	że	Putin	nie	dorównuje
Hitlerowi,	ponieważ	przed	marcem	2014	roku	zależało	mu,	żeby	pozostać
członkiem	wspólnoty	europejskiej	–	mimo	wysadzania	domów	we	wrześniu



1999	 roku	 w	 Rosji,	 mimo	 nowej	 wojny	 w	 Czeczenii,	 mimo	 tłumienia
swobód	 własnych	 poddanych,	 mimo	 wojny	 2008	 roku	 przeciw	 maleńkiej
Gruzji.

W	 marcu	 2014	 roku	 Putin	 przekroczył	 Rubikon.	 Wykreślił	 się	 ze
społeczności	europejskiej	i	światowej.	Wykazał,	że	korporacyjne,	finansowe
interesy	 kraju	 schodzą	 na	 drugi	 plan	 wobec	 narodowych,	 a	 ściślej	 –
nacjonalistycznych	interesów	Rosji,	tak	jak	on	je	widzi.

Putin	 jest	 nieodpowiedzialnym	 prostackim	 nieukiem.	 Bardzo	 kiepsko
zna	 historię	 i	 nie	 przypadkiem	 kanclerz	 Niemiec	 Angela	 Merkel	 (która
historię	 własnego	 kraju	 zna	 doskonale)	 powiedziała,	 że	 prezydent	 Rosji
żyje	w	innym	świecie.	Nie	miała	na	myśli	tego,	że	Putin	zwariował.	Miała
na	myśli	to,	że	Putin	operuje	pojęciami	od	dawna	przestarzałymi	–	z	XIX
i	 pierwszej	 połowy	 XX	 wieku,	 kiedy	 myślano	 w	 kategoriach	 podboju
terytoriów	i	łączenia	narodów.

Rosja	 prowadziła	 już,	 w	 latach	 1853–1856,	 wojnę	 na	 Krymie	 i	 tamtą
wojnę	przegrała.	Putin	rozmawia	dziś	ze	światem	z	pozycji	siły	–	jak	swego
czasu	 Hitler.	 Tyle	 że	 Hitler	 wspierał	 się	 blokiem	 z	 Włochami	 i	 Japonią,
a	 od	 sierpnia	 1939	 roku	 również	 sojuszem	 ze	 Stalinem.	 A	 mimo	 to
przegrał.	 W	 kwestii	 podboju	 Krymu	 Rosja	 znalazła	 się	 natomiast
w	 całkowitej	 izolacji.	 Nie	 poparł	 jej	 żaden	 kraj	 (oprócz	 dwóch
afrykańskich).	Nawet	Chiny	ograniczyły	się	do	uprzejmej	neutralności.

Analogia	 między	 Hitlerem,	 który	 w	 marcu	 1938	 roku	 podbił	 Austrię,
a	 we	 wrześniu	 tegoż	 roku	 Sudety,	 i	 Putinem,	 który	 w	 marcu	 2014	 roku
podbił	 Krym,	 jest	 tak	 oczywista,	 że	 porównanie	 to	 wciąż	 nie	 schodzi
z	łamów	gazet	oraz	ust	działaczy	politycznych	i	społecznych	na	Zachodzie.
Nawet	Hilary	Clinton	przyrównała	Putina	do	Hitlera.	Kwestia	nie	polega
jednak	na	tym,	czy	Putin	jest	Hitlerem	i	czy	kroczy	jego	śladem	–	bo	jest
nim	i	kroczy.	Pytanie	brzmi:	Co	powinniśmy	czynić	i	czego	się	spodziewać
my,	znający	historię	hitleryzmu?

Gdyby	Hitler	zatrzymał	się	w	marcu	lub	wrześniu	1938	roku,	czy	nawet
w	 marcu	 1939	 roku,	 po	 zaborze	 Czechosłowacji,	 zapisałby	 się	 w	 historii



Niemiec	 jako	 wybitny	 mąż	 stanu	 i	 pozostałby	 w	 pamięci	 narodu
niemieckiego	 jako	 Führer,	 który	 zjednoczył	 etnicznych	 Niemców
w	 granicach	 nowego	 germańskiego	 imperium.	 Ale	 się	 nie	 zatrzymał,	 bo
Niemców	trzeba	było,	jak	uważał,	„ocalać”	i	„jednoczyć”	w	całej	Europie.	1
września	 1939	 roku	 rozpoczął	 działania	 zbrojne	 przeciw	 Polsce,
nieświadomy,	że	 rozpoczyna	wojnę,	która	wejdzie	do	annałów	 jako	druga
wojna	 światowa,	 chociaż	 szczerze	 nie	 chciał	 i	 nie	 planował	 wojny
zakrojonej	na	tak	szeroką	skalę.

Putin	 też	 się	 nie	 zatrzyma.	 Tak	 jak	 Hitler,	 nie	 może	 się	 zatrzymać.
Rosjanie	bowiem	są	„gnębieni”	nie	 tylko	na	Ukrainie.	Krym	nie	może	się
stać	 ostatecznym	 celem	 nacjonalistycznych	 i	 imperialnych	 dążeń
rosyjskiego	 dożywotniego	 prezydenta.	 Dożywotniego	 –	 ponieważ	 według
nowej	rosyjskiej	konstytucji	Putin	ma	prawo	pozostać	na	tym	stanowisku
do	2018	 roku,	 do	następnych	wyborów	prezydenckich,	 a	potem	może	być
powtórnie	 wybrany	 do	 2024	 roku	 (w	 końcu	 tej	 kadencji	 akurat	 osiągnie
wiek	Stalina).

Widząc	 narzucającą	 się	 analogię,	 znając	 historię	 drugiej	 wojny
światowej,	 spoglądając	wstecz	na	1938	rok,	możemy	zadać	sobie	pytanie:
Co	 mogły	 i	 co	 powinny	 były	 uczynić	 zachodnie	 kraje	 demokratyczne?
Rozpocząć	 wojnę	 z	 Hitlerem?	 Zawrzeć	 globalne	 antyniemieckie
porozumienia	 i	 izolować	 Niemcy,	 stosując	 wobec	 nich	 najrozmaitsze
sankcje?	Wyczekiwać,	nic	nie	robiąc,	w	nadziei,	że	jakoś	to	będzie?	W	1938
roku	 Europa	 wybrała	 drugi	 wariant:	 wyczekiwania	 i	 nicnierobienia.
Półtora	 roku	 później,	 po	 tym	 jak	 oddała	 jeszcze	 połowę	 Czechosłowacji,
okazało	 się	 jednak,	 że	 i	 tak	została	wciągnięta	w	wojnę	 rozpoczętą	przez
Hitlera.	 I	 to	 nawet	 bez	 możliwości	 kapitulacji,	 Hitler	 dał	 bowiem
wszystkim	wybór	 jedynie	między	 śmiercią	 lub	 zwycięstwem.	Wiemy,	 kto
zwyciężył	 w	 tej	 wojnie	 i	 jaki	 był	 koniec	 Niemiec	 oraz	 ich	 przywódców:
klęska,	zrujnowanie	kraju	i	procesy	norymberskie.

Sądzę,	 że	 proces	 norymberski	 Putina	 i	 jego	 ludzi	 odbędzie	 się
w	 Sewastopolu.	 Zapewne,	 oprócz	 tych,	 którzy	 popełnią	 samobójstwo,



dożyją	 oni	 chwili,	 gdy	 zostanie	 im	 odczytany	 wyrok.	 Chciałbym,	 żeby
przynajmniej	 niektórzy	 z	 nich	 już	 teraz	 usłyszeli	 swoje	 nazwiska
wyczytane	z	listy	oskarżonych.	Jest	na	niej	minister	spraw	zagranicznych
Rosji	Siergiej	Ławrow,	odgrywający	obecnie	przy	Putinie	rolę	Ribbentropa,
powieszonego	 z	wyroku	Trybunału	Norymberskiego;	 jest	minister	 obrony
Rosji	 Siergiej	 Szojgu;	 jest	 Wiaczesław	 Surkow,	 polityczny	 i	 ideologiczny
autor	planu	„Podbój	Ukrainy”;	jest	były	dyrektor	FSB,	a	obecny	sekretarz
Rady	 Bezpieczeństwa	 Federacji	 Rosyjskiej	 Nikołaj	 Patruszew,
odpowiedzialny	za	siłowe	operacje	karne	w	wojnie	z	Ukrainą;	jest	rosyjski
faszysta	 Dmitrij	 Rogozin;	 jest	 średniowieczny	 obskurant	 nacjonalista
Aleksandr	 Prochanow	 oraz	 tłumiciel	 wolności	 w	 telewizji	 rosyjskiej
Konstantin	Ernst.	Są	też	ci,	którzy	ze	względów	służbowych	trzymają	się
poza	 kadrem:	 generałowie	 KGB/FSB	 Siergiej	 i	 Wiktor	 Iwanowowie	 oraz
Igor	 Sieczin.	 A	 także	 wszyscy	 członkowie	 Dumy	 Państwowej	 i	 Rady
Federacji,	którzy	najpierw	zatwierdzili	wprowadzenie	wojsk	rosyjskich	na
Ukrainę,	a	następnie	aneksję	Krymu.

Wspomnijmy	też	milczenie	Anatolija	Czubajsa,	posłusznego	niewolnika,
w	 niczym	 nie	 sprzeciwiającego	 się	 zwierzchności,	 i	 żenujące,	 na	 wpół
akceptujące	 oświadczenie	 Aleksandra	 Wołoszyna,	 jednego	 z	 twórców
Putinowskiego	 systemu	 „pionu	 władzy”,	 oraz	 zawsze	 lawirującego
Władimira	Poznera,	którego	wypuszczono	na	zachodnie	kanały	telewizyjne
tak	samo	jak	w	1980	roku,	gdy	armia	sowiecka	wkroczyła	do	Afganistanu,
a	 on	 –	 bez	 cienia	 wstydu	 –	 tłumaczył	 w	 swoim	 ojczystym	 języku,
angielskim,	 że	 chodzi	 o	 „ograniczony	kontyngent”	 i	 „misję	wyzwoleńczą”.
Przypomnimy	sobie	 ich	wszystkich,	 ale	nastąpi	 to	nieco	później	 –	wtedy,
gdy	świat	demokratyczny	odniesie	kolejne	zwycięstwo.

W	 marcu	 2014	 roku	 państwa	 demokratyczne	 stanęły	 wobec	 takiego
samego	 wyboru	 jak	 w	 1938	 roku:	 Rozpocząć	 wojnę	 z	 Putinem?	 Zawrzeć
globalne	 antyrosyjskie	 porozumienie	 międzynarodowe	 i	 izolować	 Rosję,
stosując	 wobec	 niej	 najrozmaitsze	 sankcje?	 Wyczekiwać,	 nic	 nie	 robiąc,
w	nadziei,	że	jakoś	to	będzie?	Niestety,	jakoś	to	nie	będzie.	Stawiam	dwie



prognozy,	z	których	jedna	się	sprawdzi.	Różnią	się	one	od	siebie	tylko	datą.
Pierwsza	wypływa	z	historii	Niemiec:	wrzesień	2015	roku.	Druga	–	z	losu
moich	 książek	 (Wysadzić	 Rosję	 oraz	 Korporacja	 zabójców),	 które
wyprzedziły	czas	o	sześć	lat:	wrzesień	2020	roku.	Świat	może	się	podzielić
na	optymistów	i	pesymistów	i	wybrać	jedną	z	tych	dat	rozpoczęcia	trzeciej
wojny	światowej.

Europa	zwycięży	w	tej	wojnie,	ponieważ	Rosja	nie	zdoła	wygrać	z	całym
demokratycznym	światem.	Rezultatem	będzie	rozpad	Federacji	Rosyjskiej,
wobec	 którego	 rozpad	 Związku	 Sowieckiego	 w	 1991	 roku	 wyda	 się
skromną	próbą	przed	premierą.	Daleki	jestem	od	myśli,	że	Rosji	wystarczy
dziś	sił	wewnętrznych,	by	powstrzymać	nadciągającą	katastrofę.	Putin	jest
agresorem	 i	 podżegaczem	 wojennym.	 Wojna	 ta	 przyniesie	 Rosji	 hańbę,
spustoszenie	 i	 śmierć.	 Ukraińcy	 dowiedli	 na	 Majdanie,	 że	 gotowi	 są
umierać	w	 imię	swej	wolności.	Nie	 jest	oczywiste,	 czy	Rosjanie	są	gotowi
umierać	za	imperialne	ambicje	Putina.	A	poza	tym	w	całych	dziejach	świat
demokratyczny	 nigdy	 nie	 przegrał	 żadnego	 starcia.	 Wychodził	 zwycięsko
ze	wszystkich	bitew.

Jurij	Felsztinski
Boston,	2014



Rozdział	1	
Ukraina:	wyprawa	w	dzieje

Z	 historycznego	 punktu	 widzenia	 Ukrainie	 się	 nie	 powiodło:	 położona
w	 centrum	 Europy,	 wzrastała	 pomiędzy	 dwiema	 gałęziami	 cywilizacji	 –
północną	 i	 południową.	 Stało	 się	 to	 dla	 Ukrainy	 może	 nie	 tragedią,	 ale
wiecznym	 problemem.	 Od	 samego	 początku	 swego	 istnienia	 ludy
zamieszkujące	ten	obszar	musiały	się	bronić	to	przed	zachodnimi,	to	przed
wschodnimi	 sąsiadami.	 Z	 północy	 napadały	 na	 nie	 plemiona
skandynawskie:	 z	 południa	 –	 Tatarzy	 krymscy	 i	 Turcy.	 Ukraina,	 żeby
ocaleć,	stale	musiała	szukać	sojuszników.

Ale	 to,	 że	 była	 ona	 sercem	 Europy,	 stanowiło	 historyczną	 szansę,	 by
stała	 się	 strefą	 pokoju,	 a	 nie	 konfliktów,	 pomostem	 wzajemnego
zrozumienia	 i	 partnerstwa	między	 cywilizacjami,	 różnymi	 pod	względem
mentalności	i	kultury,	religii	i	tradycji.

Problem	Ukrainy	polegał	na	tym,	że	zawsze	była	częścią	innego	państwa
bądź	 obcego	 imperium.	 Dopiero	 „za	 trzecim	 podejściem”	 –	 po	 próbie
Bohdana	Chmielnickiego	w	1654	roku	 i	Mychajły	Hruszewskiego	w	1917
roku	 –	 wybiła	 się	 wreszcie,	 w	 1991	 roku,	 gdy	 rozpadł	 się	 ZSRS,	 na
niepodległość.

Czym	 jest	 dziś	 Ukraina?	 Jest	 jednym	 z	 największych	 państw	 Europy
Wschodniej,	 drugim	 po	 Rosji	 państwem	 europejskim	 (603,5	 tysiąca
kilometrów	 kwadratowych,	 45,5	 miliona	 mieszkańców),	 porównywalnym



z	Francją	i	Niemcami.	Obecnie,	w	2014	roku,	Ukraina	liczy	do	43	milionów
stałych	 mieszkańców,	 zajmując	 pod	 tym	 względem	 trzydzieste	 pierwsze
miejsce	 w	 świecie.	 Ludność	 na	 terenie	 kraju	 rozmieszczona	 jest
nierównomiernie.	 Najgęściej	 zaludnione	 są	 uprzemysłowione	 obwody
wschodnie	 (doniecki,	 ługański,	 dniepropetrowski,	 charkowski)
i	przykarpackie	(lwowski,	iwanofrankiwski,	czerniowiecki.	Mniej	ludne	są
poszczególne	rejony	ukraińskich	Karpat,	Polesia	i	obwodów	południowych
(wołyński,	żytomierski	i	chersoński).

Od	niepamiętnych	czasów	Ukrainę	zamieszkują	rozmaite	nacje.	Dziś	na
tej	 ziemi	 pokojowo	 współistnieje	 i	 mieszka	 ponad	 sto	 wielkich	 i	 małych
narodowości:	Ukraińcy,	Rosjanie,	Żydzi,	Polacy,	Tatarzy,	Bułgarzy	 i	 inni.
Narodem	dominującym	 są	Ukraińcy,	 którzy	 stanowią	większość	 ludności
kraju	–	około	78	procent	praktycznie	we	wszystkich	regionach	z	wyjątkiem
Krymu.	Druga	co	do	liczebności	grupa	ludności	to	Rosjanie	–	jest	ich	około
18	procent	i	zamieszkują	głównie	obwody	wschodnie	i	południowe.	Potem
idą	Białorusini,	Mołdawianie,	Tatarzy	krymscy	i	Bułgarzy.

Przeważa	 ludność	 prawosławna	 (88	 procent).	 Należy	 ona	 do
Ukraińskiego	 Kościoła	 Prawosławnego	 Patriarchatu	 Moskiewskiego,
Ukraińskiego	 Kościoła	 Prawosławnego	 Patriarchatu	 Kijowskiego	 oraz
Ukraińskiego	Autokefalicznego	Kościoła	Prawosławnego	(głównie	diaspora
za	 granicą).	 Status	 kanoniczny	 (uznanie	 przez	 miejscowe	 Kościoły
autokefaliczne)	ma	 jedynie	Ukraiński	Kościół	Prawosławny	Patriarchatu
Moskiewskiego.	 Liczne	 próby	 łączenia	 się	 i	 utworzenia	 jednego	 Kościoła
krajowego	 nie	 zakończyły	 się	 powodzeniem.	 Na	 Ukrainie	 jest	 też	 4,8
miliona	katolików	i	–	według	różnych	źródeł	–	od	500	tysięcy	do	2	milionów
muzułmanów,	którzy	zamieszkują	głównie	Krym	(Tatarzy	krymscy).

Ukrainę	od	południa	opływają	morza	–	Azowskie	i	Czarne.	Na	zachodzie
graniczy	 ona	 z	 Polską,	 Słowacją,	 Węgrami,	 Rumunią	 i	 Mołdawią,	 na
północy	 i	 północnym	 wschodzie	 z	 Białorusią	 i	 Rosją.	 Najdłuższą	 granicę
lądową	 ma	 Ukraina	 z	 Rosją	 i	 Białorusią	 –	 nieco	 ponad	 3	 tysiące
kilometrów.	 Morskie	 granice	 z	 Rosją,	 dotychczas	 nie	 uregulowane,	 liczą



1355	 kilometrów.	 Według	 pomiarów	 dokonanych	 przez	 ministerstwo
obrony	Austro-Węgier	w	1887	roku,	a	także	przez	sowieckich	uczonych	po
drugiej	 wojnie	 światowej,	 na	 terenie	 współczesnej	 Ukrainy,	 w	 pobliżu
miasta	 Rachów	 w	 obwodzie	 zakarpackim,	 znajduje	 się	 centrum
geograficzne	Europy.

Po	 rozpadzie	 Związku	 Sowieckiego	 do	 lat	 1994–1996	 Ukraina	 była
trzecim	 po	 USA	 i	 Rosji	 mocarstwem	 nuklearnym.	 To	 właśnie	 Ukraina
pokazała	 światu,	 że	 ludzkość	 może	 i	 powinna	 wyrzec	 się	 broni	 jądrowej
i	 skupić	 wysiłki	 na	 pokojowym	 rozwoju.	 Kraj	 słynnej	 księżnej	 Olgi
Kijowskiej,	wielkiego	księcia	Jarosława	Mądrego,	kraj	„wolnych	Kozaków”,
który	 nie	 uląkł	 się	 kiedyś	 rzucić	 wyzwania	 tureckim	 sułtanom,	 kraj
hetmana	 Wojska	 Zaporoskiego	 Bohdana	 Chmielnickiego	 i	 Tarasa	 Bulby,
metropolity	 Piotra	 Mohyły,	 hetmanów	 Piotra	 Sahajdacznego	 i	 Iwana
Mazepy	 znalazł	 w	 sobie	 siłę,	 by	 porzucić	 broń	 jądrową,	 otrzymawszy
gwarancję	 integralności	 terytorialnej	 od	 największych	 państw	 świata	 –
Rosji,	USA,	Wielkiej	Brytanii,	Francji	i	Chin.

Ukraina	 jest	 nie	 tylko	 krajem	 legendarnego	 trenera	 piłkarskiego
Wałerija	Łobanowskiego,	 znakomitych	piłkarzy	Ołeha	Błochina	 i	Andrija
Szewczenki,	 nie	 tylko	 krajem	 znanych	 całemu	 światu	 braci	 Kłyczków
(Kliczków)	 –	 absolutnych	 bokserskich	 mistrzów	 świata,	 ale	 również	 nie
mniej	 znanych	poetów	 i	 pisarzy:	Tarasa	Szewczenki,	 Iwana	Franki,	Łesi
Ukrainki	 oraz	 całkiem	 jeszcze	 młodych	 poetów	 i	 pisarzy,	 uczonych
i	ambitnych	polityków	nowego	pokolenia...

Ukraina	 ma	 prawo	 być	 dumna	 także	 ze	 swoich	 uczonych	 noblistów	 –
fizjologa	 Ilji	 Miecznikowa,	 fizyka	 Lwa	 Landaua	 i	 ekonomisty	 Simona
Kuznetsa,	 inżyniera	Jewhena	Patona,	 chirurga	Mykoły	Amosowa	 i	wielu
innych.	 Ażeby	 zrozumieć	 istotę	 zachodzących	 na	 Ukrainie	 wydarzeń,
musimy	sięgnąć	do	jej	korzeni	i	do	własnego	doświadczenia	historycznego.

Czym	jest	Ukraina?



Nazwę	 tę	 po	 raz	 pierwszy	 wymieniono	 w	 Latopisie	 ipatijewskim	 z	 1187
roku	 i	 zdaniem	 wielu	 uczonych	 pochodzi	 ona	 od	 staroruskiego	 słowa
okraina	 [skraj,	 pogranicze	 –	 przyp.	 tłum.],	 używanego	 początkowo	 na
określenie	 pogranicznych	 terenów	 Rusi	 Kijowskiej,	 potem	 Polski,
a	 następnie	 Rosji.	 Ku	 temu	 właśnie	 objaśnieniu	 skłaniało	 się	 najwięcej
historyków.	 Do	 końca	 XIII	 stulecia	 termin	 ten,	 spotykany	 w	 kronikach,
oznaczał	 różne	 „Ukrainy”:	 ziemie	 przylegające	 do	 „Lachów”	 od	 Wołynia
w	basenie	Lewobrzeża,	wzdłuż	środkowego	biegu	Bohu,	a	także	północno-
wschodnią	część	ziemi	halickiej	 i	 tak	zwanej	ziemi	perejasławskiej	 (część
ziemi	kijowskiej	i	czernihowskiej).

W	 XVI	 stuleciu	 Ukrainą	 zwano	 ziemie	 pograniczne	 między	 Wielkim
Księstwem	 Litewskim	 a	 imperium	 osmańskim	 (ziemie	 Kozaków
zaporoskich	i	Dzikie	Pola).	Można	było	też	spotkać	określenia	„Ukraińska
Małorosja”,	 „Ukraina	 litewska”,	 „Ukraina	 polska”,	 „Ukraina	 kozacka”,
które	 się	 jednak	 nie	 przyjęły.	 Po	 utworzeniu	 Kraju	 Noworosyjskiego
częściej	 używana	 była	 nazwa	 „Małorosja”,	 przez	 którą	 rozumiano	 ziemie
ukraińskie	 rozpościerające	 się	 na	 południowym	 wschodzie.	 Później
najczęściej	używany	był	termin	„Ukraina	Słobodzka”,	z	którym	kojarzono
terytoria	pograniczne,	o	czym	pisał	też	profesor	Mychajło	Hruszewski.	Tak
więc	mówiąc	o	terenach	„okrainnych”,	nie	myślano	o	rejonach	zacofanych,
jak	 twierdzą	 antyukraińscy	 rosyjscy	 propagandyści,	 ale	 o	 pograniczu,
ponieważ	 Dzikie	 Pola	 i	 ziemie	 Siczy	 Zaporoskiej	 były	 na	 styku	 trzech
imperiów:	Rosji,	Turcji	i	Rzeczypospolitej.

Jako	 przeciwwagę	 terminu	 „okraina”	 niektórzy	 ukraińscy	 historycy
i	lingwiści	wysuwają	tezę,	że	nazwa	„Ukraina”	pochodzi	od	słowa	„kraina”,
czyli	 po	 prostu	 kraj,	 ziemia	 zamieszkana	 przez	 naród	 zwany
Ukraińcami[1].	Twierdzą	oni	przy	tym,	że	w	języku	ukraińskim	określenia
„Ukraina”	 i	 „okraina”	zawsze	miały	wyraźnie	 różny	sens.	 „Ukraina”	 jako
terytorium	 osobne	 i	 niepodległe,	 „okraina”	 zaś	 jedynie	 jako	 terytorium
pograniczne[2].

Od	 końca	 XVI	 i	 aż	 do	 XVIII	 wieku	 „Ukraina”	 staje	 się	 konkretnym



pojęciem	 geograficznym,	 równoznacznym	 z	 nazwami	 innych	 regionów
historyczno-etnicznych	 (Wołyń,	 Podole,	 Siewierszczyzna,	 Ruś	 Czerwona,
Zaporoże)	 –	 terytorium	 kontrolowanym	 przez	 Kozaków.	 Od	 XVIII	 wieku
pojęcie	 to	 znane	 jest	 na	 równi	 z	 terminem	 kościelnym	 „Małorosja”.
Jednakże	 w	 miarę	 wzrostu	 samoświadomości	 Ukraińców	 „Ukraina”	 jest
coraz	powszechniej	postrzegana	nie	tylko	jako	termin	geograficzny,	ale	też
jako	 nazwa	 przestrzeni	 etnicznej,	 która	 stała	 się	 wystarczająca	 na
przełomie	XIX	i	XX	wieku[3].

Skąd	się	wzięła	ziemia	ukraińska?

Homo	 erectus	 zdaniem	 archeologów	 pojawił	 się	 na	 terenie	 późniejszej
Ukrainy	 milion	 lat	 temu,	 przybywszy	 z	 Azji	 Przedniej	 przez	 Bałkany
i	Europę	Środkową	–	i	został	„pierwszym	Europejczykiem”.	Potem,	ponad
150	tysięcy	lat	temu,	pojawili	się	inni	Europejczycy:	neandertalczycy,	a	30
tysięcy	lat	temu	kromaniończycy,	niemal	nam	współcześni.	Ważne	miejsce
w	 pradziejach	 Ukrainy	 zajmuje	 kultura	 trypolska	 z	 IV	 i	 III	 tysiąclecia
przed	 naszą	 erą,	 usadowiona	 w	 międzyrzeczu	 dunajsko-dnieprowskim,
której	 największy	 rozkwit	 nastąpił	 w	 latach	 3500–2750	 p.n.e.	 Jej	 ślady
znajdujemy	 na	 prawobrzeżnej	 Ukrainie,	 w	 Mołdawii,	 we	 wschodniej
Rumunii,	jak	również	na	Węgrzech.	Ceramika	trypolska	zajmowała	jedno
z	 eksponowanych	miejsc	w	 ówczesnej	Europie	 pod	względem	misterności
roboty	i	ozdobności[4].

Niektórzy	 uczeni	 ukraińscy	 uważają,	 że	 to	 właśnie	 nosicieli	 kultury
trypolskiej	 należy	 uważać	 za	 „prarodziców”	 Ukraińców.	 Przynajmniej
udało	 im	 się	 o	 tym	 przekonać	 przedostatniego	 prezydenta	 Ukrainy,
Wiktora	Juszczenkę.

Archeolodzy	 do	 dziś	 spierają	 się	 o	 obecność	 Kimeryjczyków
w	południowej	części	Ukrainy	 i	w	innych	 jej	regionach,	ale	 liczni	autorzy
wiążą	 „epokę	 kimeryjską”	 (druga	 połowa	 VIII	 i	 VII	 wieku	 p.n.e.)
z	 Nadczarnomorzem	 Północnym.	 Później,	 w	 VII	 wieku	 p.n.e.,	 na	 stepy



ukraińskie	 przyszli	 Scytowie,	 którzy	 wyparli	 z	 nich	 Kimeryjczyków.
Uważa	się,	że	Scytowie	utworzyli	 tu	swe	pierwsze	państwo,	które	upadło
pod	 ciosami	 Sarmatów	 w	 200	 roku	 p.n.e.	 Równocześnie	 ze	 Scytami
w	 Nadczarnomorzu	 Północnym	 zaczęli	 zakładać	 pierwsze	 kolonie
(Chersonez,	 Olbia	 i	 inne)	 Grecy.	 W	 III	 wieku	 naszej	 ery	 z	 północnego
zachodu	na	teren	Ukrainy	przesiedlili	się	Goci,	którzy	utworzyli	tu	swoje
królestwo.	W	375	 roku	n.e.	Gotów	pokonali	Hunowie,	 którzy	 z	 głębi	Azji
przemieszczali	 się	 nad	 Dunaj,	 na	 obszar	 imperium	 rzymskiego,	 gdzie
z	 czasem	 utworzyli	 własne	 królestwa.	 Luźny	 związek	 państw	 huńskich,
poniósłszy	kilka	klęsk	w	walce	z	Rzymianami	i	ich	sojusznikami,	wkrótce
osłabł	 i	 się	 rozpadł.	 Po	 najeździe	 huńskim	 obecne	 terytorium	 Ukrainy
w	 końcu	 V	 wieku	 opanowały	 plemiona	 słowiańskie.	 Lewobrzeżna	 część
terytorium	Ukrainy,	z	Taurydą,	uzależniła	się	od	Kaganatu	chazarskiego.
Północno-zachodnie	 obwody	 Ukrainy	 uważa	 się	 obecnie	 za	 najbardziej
prawdopodobne	 miejsce	 narodzin	 Słowian:	 Rusinów,	 Polan,	 Drewlan,
Siewierzan,	Bużan,	Tywerców,	Uliczów,	Wołynian	i	innych.

Czasy	Rusi	Kijowskiej	i	jej	rozpad	(882–1240)

To	właśnie	te	plemiona	dały	początek	staroruskiemu	państwu,	początkowo
ze	stolicą	w	Niżnym	Nowogrodzie,	a	potem	w	Kijowie,	znanemu	jako	Ruś
Kijowska.	Zajmowało	ono	ogromny	jak	na	owe	czasy	obszar	–	od	Półwyspu
Tamańskiego	na	południu,	przez	Dniestr	i	górny	bieg	Wisły	na	zachodzie,
aż	po	górny	bieg	Dwiny	na	północy.	Przypuszczalnie	dlatego	Karol	Marks
przyrównywał	 Ukrainę,	 pod	 względem	 obszaru,	 do	 imperium	 Karola
Wielkiego.

Ruś	Kijowska	jest	też	kołyską	chrześcijaństwa	prawosławnego:	tu	w	888
roku	kniaź	Włodzimierz	ochrzcił	swych	poddanych.	Na	czele	Cerkwi	stali
metropolici	 mianowani	 przez	 Bizancjum.	 Syn	 Włodzimierza	 Jarosław,
znany	 światu	 jako	 Jarosław	 Mądry,	 potrafił	 zapewnić	 bezpieczeństwo
granic	 Rusi	 Kijowskiej,	 rozwinąć	 stosunki	 handlowe	 z	 Bizantyjczykami,



Chazarami,	Skandynawami	i	innymi	narodami	zarówno	Europy,	jak	i	Azji.
Uważając	 małżeństwa	 dynastyczne	 za	 najważniejszy	 element	 ówczesnej
dyplomacji,	 Jarosław	 Mądry,	 którego	 żartobliwie	 nazywano	 „teściem
Europy”,	 sam	 ożeniony	 z	 Ingegerdą	 –	 córką	 szwedzkiego	 króla	 Olafa	 –
dobrze	 wydał	 za	 mąż	 również	 swoje	 córki:	 Anastazję	 –	 za	 króla
węgierskiego	 Andrzeja	 I,	 Elżbietę	 –	 za	 norweskiego	 króla	 Haralda	 III
Srogiego,	Annę	zaś,	zwaną	Kijowską,	za	księcia	Burgundii	Henryka,	który
później	 został	 królem	 Francji.	 Tak	 więc	 Jarosława	 Mądrego	 słusznie
można	 uznać	 za	 jednego	 z	 pierwszych	 zwolenników	 Unii	 Europejskiej
i	integracji	Ukrainy	z	resztą	Europy.

W	ogóle	w	okresie	istnienia	Rusi	Kijowskiej	można	się	doliczyć	przeszło
stu	małżeństw	dynastycznych,	których	lwią	część	stanowiły	związki	rusko-
polskie,	 rusko-połowieckie,	 rusko-węgierskie,	 rusko-bizantyjskie,	 rusko-
niemieckie,	 rusko-litewskie,	 rusko-bułgarskie,	 rusko-norweskie,	 rusko-
angielskie,	rusko-austriackie	 i	 rusko-chorwackie.	Jak	widać,	 już	wówczas
Europa	padała	do	pięknych	stóp	kijowskich	księżniczek.

Po	śmierci	Jarosława	Mądrego	rozpoczęły	się	wojny	wewnętrzne	między
władcami	udzielnych	księstw	Rusi	Kijowskiej	 i	nastąpił	 jej	rozpad.	Mimo
że	 Włodzimierzowi	 Monomachowi	 udało	 się	 na	 krótko	 umocnić	 władzę
centralną,	 dezintegracja	 Rusi	 okazała	 się	 nieuchronna.	 Ponadto
południowe	 krańce	 Rusi	 Kijowskiej	 ciągle	 najeżdżali	 Połowcy	 i	 znaczna
część	 ludności	 musiała	 szukać	 schronienia	 na	 spokojniejszych	 ziemiach
rostowsko-suzdalskich,	 gdzie	 powstawały	 nowe	 miasta.	 Rosyjska
historiografia	milczy	o	tym,	że	koalicja	jedenastu	rosyjskich	książąt,	której
przewodził	 Mścisław,	 syn	 księcia	 włodzimiersko-suzdalskiego	 Andrzeja
Bogolubskiego,	w	1169	roku	zdobyła	szturmem	Kijów.	Jak	podają	źródła,
przez	 dwa	 dni	 Suzdalczycy,	 Smoleńszczanie	 i	 Połowcy	 rabowali	 i	 palili
„macierz	 miast	 ruskich”.	 Mnóstwo	 Kijowian	 wzięto	 do	 niewoli.
W	 klasztorach	 i	 cerkwiach	 wojowie	 grabili	 nie	 tylko	 kosztowności,	 ale
i	 wszelkie	 świętości,	 ikony,	 krzyże,	 dzwony	 i	 ornaty.	 Połowcy	 podpalili
Ławrę	 Peczerską.	 Sobór	 Świętej	 Zofii,	 mający	 status	 metropolii,	 został



doszczętnie	 ograbiony,	 podobnie	 jak	 inne	 świątynie.	 „I	 rozlegały	 się
w	Kijowie	jęki	wszystkich	ludzi,	spadł	na	nich	smutek	i	ból	niepocieszony”.

W	 Kijowie	 osiadł	 młodszy	 brat	 Andrzeja	 Bogolubskiego	 Gleb,	 sam
Andrzej	 zaś	 pozostał	 we	 Włodzimierzu,	 który	 stał	 się	 ośrodkiem	 władzy
wielkoksiążęcej.	 Wkrótce	 po	 podboju	 Kijowa	 przez	 Batu-chana	 przeniósł
się	tam	metropolita	kijowski	Maksim,	po	czym	Kijów	stracił	rangę	stolicy.
W	1362	roku	miasto	zostało	ostatecznie	przyłączone	do	Litwy[5].

Księstwo	halicko-wołyńskie	(1199–1392)	i	okres
rządów	polsko-litewskich	(1385–1795)

Jednym	 z	 największych	 księstw	 okresu	 rozbicia	 politycznego	 Rusi
Kijowskiej	 było	 księstwo	 halicko-wołyńskie,	 zwane	 także	 Rusią	 Halicko-
Wołyńską	 i	 Regnum	 Galiciae	 et	 Lodomeriae,	 liczące	 116	 tysięcy
kilometrów	 kwadratowych	 i	 przeszło	 200	 tysięcy	 ludności.	 Księstwo
obejmowało	 ziemie	 halickie,	 przemyskie,	 zwienigorodzkie,	 wołyńskie,
łuckie,	 poleskie	 i	 chełmskie,	 jak	 również	 tereny	 obecnego	 Podola,
Zakarpacia	 i	Mołdawii.	Książę	Daniel	Halicki	 przyjął	 nawet	 tytuł	 „króla
Rusi”	od	papieża	Innocentego	IV.	Mimo	zwasalizowania	przez	Złotą	Ordę
księstwo	 halicko-wołyńskie	 prowadziło	 samodzielną	 politykę	 zagraniczną
w	Europie	 Środkowej	 i	Wschodniej,	 konkurując	 z	 Polską	 i	Węgrami,	 jak
również	 z	 Litwą	 i	 utrzymując	 partnerskie	 stosunki	 z	 Rzymem,	 Świętym
Cesarstwem	 Rzymskim	 i	 Zakonem	 Krzyżackim.	 Jednakże	 w	 1352	 roku
księstwo	 to	 zostało	 rozdzielone	 między	 Królestwo	 Polskie	 i	 Wielkie
Księstwo	Litewskie[6].

W	 1321	 roku	 książę	 litewski	 Giedymin	 po	 bitwie	 nad	 rzeką	 Irpień
ostatecznie	 rozgromił	 rozproszone	 wojska	 kijowskich	 książąt	 i	 zdobył
Kijów,	 podporządkowując	 sobie	 także	 Biełgorod	 i	 Perejasławl,	 które
znalazły	 się	 pod	 władzą	 Litwy	 niemal	 na	 dwieście	 lat.	 W	 Haliczu	 pod
naciskiem	 miejscowych	 bojarów	 odsunięto	 od	 władzy	 Włodzimierza
Lwowicza,	 ostatniego	 z	 Rurykowiczów	 halickich,	 a	 na	 jego	 miejscu



osadzono	 księcia	 mazowieckiego	 Bolesława	 Trojdenowicza,	 znanego	 jako
Jerzy	Halicki,	 ożenionego	 z	 córką	księcia	 litewskiego	Giedymina,	 będącą
też	siostrą	żony	polskiego	króla	Kazimierza	III.	W	1387	roku	Kazimierz	III
przyłączył	 do	 Polski	 ziemie	 halicką	 i	 chełmską.	 Bukowina	 w	 1359	 roku
przeszła	 do	 Hospodarstwa	 Mołdawskiego,	 a	 Zakarpacie	 weszło	 w	 skład
Królestwa	 Węgierskiego.	 W	 ten	 sposób	 ziemie	 współczesnej	 Ukrainy
w	XIII	i	XIV	stuleciu	zostały	rozdzielone	między	państwa	sąsiednie.

Nieco	 później,	 po	 zawarciu	 w	 Krewie	 w	 1385	 roku	 układu,	 który
zapoczątkował	unię	Polski	i	Litwy,	wielki	książę	litewski	Jagiełło	pojął	za
żonę	polską	królową	Jadwigę	i	przybrawszy	imię	Władysław,	został	królem
Polski,	a	jego	potomkowie	panowali	w	obu	państwach	przez	następne	trzy
wieki.	Przyjąwszy	katolicyzm,	Władysław	przyczynił	się	do	szerzenia	go	na
Litwie.	 Jednak	 nie	 wszyscy	 prawosławni	 kniaziowie	 zaakceptowali
zbliżenie	z	Polską,	skutkiem	czego	w	ciągu	stu	lat	doszło	do	trzech	wojen
domowych,	 w	 wyniku	 których	 kilka	 miast	 ukraińskich	 –	 Kijów,	 Lwów,
Włodzimierz	 Wołyński,	 a	 znacznie	 później	 (od	 1760	 roku)	 Humań	 –
otrzymało	 własny	 samorząd,	 tak	 zwane	 prawo	 magdeburskie.
Wprowadzenie	 katolicyzmu	 spowodowało	 oderwanie	 się	 również	 księstw
czernihowskich,	które	przeszły	do	Wielkiego	Księstwa	Moskiewskiego,	pod
sztandary	prawosławia[7].

Skutkiem	 unii	 lubelskiej	 w	 1569	 roku	 powstała	 konfederacja	 Polski
i	 Litwy	 –	 znana	 w	 historii	 jako	 Rzeczpospolita	 (1569–1795),	 na	 czele
z	monarchą	 (królem	Polski	 i	wielkim	księciem	 litewskim)	oraz	 sejmem	–
tak	 zwana	 demokracja	 szlachecka.	 Szlachta	 polska,	 a	 także	 świeżo
upieczona	 litewska	 aktywnie	 zagospodarowywała	 bogate	 i	 słabo
zaludnione	 ziemie	 Ukrainy.	 Powstawały	 latyfundia	 –	 Zamojskich,
Żółkiewskich,	 Kalinowskich,	 Koniecpolskich,	 Potockich,	 Wiśniowieckich,
Branickich	i	innych	magnatów.

Pod	 koniec	 swego	 istnienia	 Rzeczpospolita	 przeżyła	 trzy	 rozbiory,	 aż
w	 1795	 roku	 została	 podzielona	 między	 Rosję,	 Prusy	 i	 Austrię.	 Prusy
otrzymały	 stolicę	 kraju	 i	 zasadniczą	 część	 ziem	 staropolskich;	 Austria	 –



Kraków	 i	 Lublin	 z	 przyległym	 terytorium,	w	 tym	 i	 całą	Galicję;	 Rosja	 –
ziemie	 zachodniobiałoruskie	 i	 zachodnioukraińskie	 (bez	Lwowa),	większą
część	Litwy	i	Kurlandię.	Znaczna	część	ziem	litewskich,	należąca	wcześniej
do	 państwa	 polskiego	 (między	 innymi	 Suwałki)	 odeszła	 do	 Prus.
W	 następnych	 stuleciach	 próbowano	 jednak	 przywrócić	 Rzeczpospolitą.
I	tak	w	1807	roku	Napoleon	utworzył	Księstwo	Warszawskie.	Analogiczne
próby	podejmowano	również	podczas	powstania	styczniowego	(1863–1864)
i	w	latach	dwudziestych	XX	wieku,	kiedy	Józef	Piłsudski	wysunął	projekt
utworzenia	 „Międzymorza”	 –	 konfederacji	 Polski,	 Litwy,	 Białorusi
i	 Ukrainy.	 Nawiasem	 mówiąc,	 współczesna	 Polska	 uważa	 się	 za
spadkobierczynię	tamtej	Rzeczypospolitej[8].

Kozaczyzna	zaporoska	i	Hetmańszczyzna

Wielce	 znamienna	 w	 dziejach	 Ukrainy	 jest	 historia	 Kozaczyzny.	 W	 XV
wieku	 znaczne	 obszary	 południowej	 Ukrainy	 były	 nie	 zaludnione
i	 nazywano	 je	Dzikimi	 Polami.	Właśnie	 tu	 i	 nad	 dolny	 bieg	Dniepru	 (za
porohami	Dniepru	–	 stąd	nazwa	 „Sicz	Zaporoska”)	 zaczęli	 ściągać	zbiegli
chłopi	z	Rzeczypospolitej	i	z	ziem	ruskich.	Nazywali	oni	siebie	Kozakami.
Same	 „sicze”	 (a	 było	 ich	 siedem)	 mieściły	 się	 na	 wyspach	 wzdłuż	 biegu
Dniepru,	gdzie	łatwo	było	się	ukryć	i	bronić,	łatwo	też	było	stąd	najeżdżać
na	chanat	krymski	i	ziemie	Rzeczypospolitej.

Spośród	 licznych	 powstań	 przeciwko	 polsko-litewskiemu	panowaniu	 za
najbardziej	 udane	 można	 uznać	 powstanie	 hetmana	 Bohdana
Chmielnickiego	 (1648–1654),	 które	 doprowadziło	 do	 pojawienia	 się
autonomicznego	 tworu	 administracyjno-terytorialnego	 zwanego
Hetmańszczyzną	 (1649–1782).	 Początkowo	 Chmielnicki	 usiłował	 uzyskać
wsparcie	 imperium	 osmańskiego	 i	 w	 1642	 roku	 podpisał	 z	 nim	 nawet
porozumienie.	Nie	otrzymawszy	mocnych	gwarancji	(sułtan	turecki	jedynie
poprosił	 chana	 krymskiego	 o	 udzielenie	 pomocy	 Chmielnickiemu),
równocześnie	 rozpoczął	 Chmielnicki	 rokowania	 z	 innymi	 potencjalnymi



sojusznikami.	Nie	uzyskawszy	jednak	wsparcia,	zaczął	się	zbliżać	do	Rosji,
która	 udzieliła	 jego	 „Wojsku	 Zaporoskiemu”	 pomocy	 wojskowej
i	materialnej,	uznała	Chmielnickiego	za	hetmana	(rządcę)	i	zaproponowała
jego	wojsku	przyjęcie	rosyjskiego	poddaństwa.

W	 1653	 roku	 Chmielnicki	 wysłał	 poselstwo	 do	 cara	 Aleksego
Michajłowicza	z	supliką,	aby	przyjął	„całą	jego	Małorosję	i	całe	jego	Wojsko
Zaporoskie	 pod	 wieczne	 mocne	 władanie,	 poddaństwo	 i	 opiekę”.	 Sobór
Ziemski,	który	 zebrał	 się	w	Moskwie	w	maju	1653	 roku,	 omówił	kwestię
przyłączenia	 Wojska	 Zaporoskiego	 do	 Państwa	 Moskiewskiego
i	jednogłośnie	podjął	uchwałę	o	przyjęciu	go	w	skład	Rosji.	Po	intensywnej
wymianie	 poselstw	 dyplomatycznych	 między	 Hetmańszczyzną	 i	 Moskwą
w	styczniu	1654	roku	w	mieście	Perejasław,	w	pobliżu	Kijowa,	odbyła	się
tajna	 narada	 przedstawicieli	 Kozaków	 zaporoskich,	 którzy	 zaprzysięgli
wierność	 Rosji.	 Zgromadzenie	 to	 historycy	 zwą	 radą	 perejasławską.
Niektórzy	 badacze	 uważają,	 że	 projekt	 ten	 nie	 spotkał	 się	 z	 poparciem
ukraińskich	 Kozaków,	 jako	 że	 zaledwie	 około	 trzystu	 ludzi	 z	 kozackiej
starszyzny	zdecydowało	o	losie	Ukrainy	na	wiele	późniejszych	stuleci.

W	samym	układzie	między	Rosją	i	Ukrainą	nie	ma	mowy	o	przyłączeniu
(w	 sowieckiej	 literaturze	 historycznej	 zakorzenił	 się	 termin	 „ponowne
połączenie”,	 chociaż	 on	 też	 nie	 odpowiadał	 prawdzie,	 ponieważ	nie	miało
się	co	ponownie	łączyć),	natomiast	jest	mowa	o	protektoracie,	co	świadczy
o	 autonomicznym	 statusie	 Ukrainy,	 zachowaniu	 przywilejów	 i	 swobód
zarówno	 kozackiej	 arystokracji,	 jak	 i	 szerokich	 mas	 kozactwa,	 którym
ziemi	i	majątków	nie	odbierano,	a	ich	dzieci	posiadały	„takież	swobody	jak
ich	przodkowie	i	ojcowie”.

Wsparcie	 przez	 Moskwę	 Kozaków	 ukraińskich	 w	 walce	 o	 wyzwolenie
doprowadziło	do	wojny	rosyjsko-polskiej	(1654–1667)	zakończonej	układem
pokojowym	 w	 1667	 roku,	 według	 którego	 do	 Carstwa	 Rosyjskiego
odchodziły	 ziemie	 na	 wschód	 od	 Dniepru	 (Ukraina	 Lewobrzeżna,
Zadnieprze),	 a	 na	 zachodzie	 Ukraina	 Prawobrzeżna	 pozostawała	 pod
panowaniem	 Rzeczypospolitej,	 co	 zostało	 utrwalone	 w	 1668	 roku



w	układzie	rosyjsko-polskim.
Po	 śmierci	 Bohdana	 Chmielnickiego	 na	 Ukrainie	 rozpoczęła	 się	 tak

zwana	 ruina	 (1657–1687)	 –	 dwudziestoletni	 okres	 kryzysu	 politycznego
Hetmańszczyzny	 i	 wojny	 domowej	 –	 wywołana	 dążeniem	 starszyzny
kozackiej	 do	 zdobycia	 władzy	 –	 z	 jednej	 strony,	 a	 z	 drugiej	 –	 dążeniem
imperium	 osmańskiego,	 Szwecji,	 Rzeczypospolitej	 i	 Carstwa	 Rosyjskiego
do	przejęcia	kontroli	nad	terytorium	należącym	do	Wojska	Zaporoskiego.

W	 wyniku	 wojny	 polsko-tureckiej	 (1672–1676)	 Podole	 dostało	 się	 pod
władzę	 imperium	 osmańskiego,	 a	 w	 1678	 roku	 Turcy	 napadli	 na	 tereny
kontrolowane	 przez	 Rosję.	 Nie	 otrzymawszy	 pomocy	 Polaków,	 wojska
rosyjskie	zgodziły	 się	na	zawieszenie	broni	z	Turkami,	podpisując	z	nimi
tak	 zwany	 traktat	 bachczysarajski,	 według	 którego	 granicę	 między
imperium	osmańskim	a	Rosją	wytyczono	wzdłuż	Dniepru.	Kijów	pozostał
pod	 kontrolą	 Rosji,	 a	 Zaporoże	 –	 Turcji	 (do	 1699	 roku);	 ziemie	 między
Dnieprem	a	Bohem	pozostawały	nie	zaludnione.

Zgodnie	z	podpisanym	w	1686	roku	traktatem	pokojowym	między	Rosją
a	 Polską	 hetmanom	ukraińskim	na	 Zadnieprzu	 nie	wolno	 było	 naruszać
„wieczystego	 pokoju”,	 mieli	 też	 oni	 dążyć	 do	 utrzymania	 przyjaznych
stosunków	z	Krymem.	Kozacy	zaporoscy,	z	którymi	Rosja	zmuszona	była
zawierać	 chwilowe	 sojusze,	 zachowali	 jednak	 nadwątloną	 niepodległość
i	mieli	własne	wspólnotowe	rządy,	gdzie	wszystkie	sprawy	rozstrzygano	na
ogólnym	zgromadzeniu.

Hetmańszczyzna	 miała	 granice	 administracyjne	 z	 Rosją,	 za	 przewóz
towarów	 pobierano	 opłaty	 celne.	 Na	 terytorium	 podległym	 ukraińskim
hetmanom	zachowało	się	prawo	własności	prywatnej,	nie	 rozciągnięto	na
nie	 praw	 rosyjskich	 (system	 sądownictwa	 opierał	 się	 na	 Statucie
Litewskim	z	1588	roku).

Apogeum	 rozwoju	 osiągnęła	 Hetmańszczyzna	 za	 hetmana	 Iwana
Mazepy	 (1687–1708),	 który	 utrzymywał	 stosunki	 handlowe	 z	 krajami
europejskimi	 (aczkolwiek	 stosunki	 dyplomatyczne	 ograniczały	 się	 do
Moskwy).	Wojny	i	bunty	ustały,	rolnictwo	rozwijało	się	dzięki	wolnej	pracy



ukraińskich	 chłopów,	 nie	 znających	 pańszczyzny.	 System	 podatkowy
wprowadzony	 przez	 Mazepę	 sprzyjał	 rozkwitowi	 gospodarki,	 pojawieniu
się	w	miastach	domów	 i	 cerkwi	w	 stylu	ukraińskiego	baroku.	Budowano
klasztory	 i	 świątynie,	 rozwijało	 się	 drukarstwo	 książek,	 Kolegium
Kijowsko-Mohylańskie	 zyskało	 status	 akademii[9].	 Marzeniem	 Mazepy
było	 zjednoczenie	 Ukrainy	 Prawobrzeżnej	 i	 Lewobrzeżnej	 w	 jednym
państwie	 typu	 europejskiego,	 z	 zachowaniem	 tradycyjnego	 ustroju
kozackiego.

Mimo	 dobrych	 osobistych	 stosunków	 z	 Piotrem	 Wielkim	 Mazepa
z	trudem	namawiał	go	do	poczynienia	jakichkolwiek	ustępstw	Ukraińcom
i	coraz	częściej	się	skarżył,	że	„Moskwa	chce	wziąć	w	ciężką	niewolę	całą
Ukrainę”.	Hetman	wspierał	Piotra	w	jego	wyprawach	na	turecką	twierdzę
Azak	 (Azow),	 w	 wojnie	 północnej	 zmuszony	 był	 kosztem	 Ukraińców
utrzymywać	 rosyjskie	 wojska,	 co	 wywołało	 niezadowolenie	 chłopów.
Kozaków	 ukraińskich	 brano	 do	 rosyjskiej	 armii,	 ale	 na	 dowódców	 nie
wyznaczano	 starszyzny	 kozackiej,	 lecz	 Rosjan	 lub	 cudzoziemców,
traktujących	Kozaków	z	podejrzliwością	i	pogardą.	Piotr	żądał	od	Mazepy
coraz	 więcej	 pieniędzy	 na	 budowę	 nowej	 Rosji,	 a	 także	 przetapiania
dzwonów	 na	 armaty,	 co	 wywołało	 niezadowolenie	 Mazepy,	 który	 sam
budował	swój	kraj	ogromnym	nakładem	środków.	A	gdy	hetman	poprosił
cara,	 żeby	 udzielił	 mu	 pomocy	 w	 walce	 przeciw	 Polakom,	 którzy	 grozili
podbojem	 Ukrainy,	 Piotr	 odpowiedział	 odmownie,	 stwierdzając,	 że	 „nie
może	 dać	 nawet	 dziesięciu	 żołnierzy”.	 W	 ten	 sposób	 unieważnił
zobowiązanie	 Rosji	 do	 obrony	 Ukraińców	 przed	 polskim	 podbojem,	 co
przewidywał	układ	z	1654	roku,	w	którym	Rosja	wystąpiła	 jako	gwarant
integralności	terytorialnej	i	niepodległości	Ukrainy.

Wszystko	to	spowodowało,	że	Mazepa,	zawiedziony	sojuszem	z	Moskwą,
możliwością	 rozwiązania	 z	 jej	 pomocą	 jakiegokolwiek	 problemu	Ukrainy,
zaczął	szukać	porozumienia	ze	Szwedami.	Chcąc	zapewnić	swemu	krajowi
choćby	 jaką	taką	wolność	 i	 integralność	 terytorialną,	przeszedł	na	stronę
Karola	 XII.	 Mazepę	 ogłoszono	 zdrajcą.	 Książę	 Mienszykow	 ku	 nauce



potomnym	 wyrżnął	 praktycznie	 wszystkich	 mieszkańców	 Baturyna	 –
siedziby	 Mazepy	 i	 kozackiej	 stolicy	 –	 a	 także	 popierającą	 hetmana
starszyznę	kozacką,	w	wyniku	czego	w	1709	roku	Sicz	Zaporoska	została
rozgromiona.

Z	 upływem	 czasu,	 po	 zakończeniu	 wojny	 rosyjsko-tureckiej	 lat	 1668–
1774,	gdy	ustały	najazdy	Tatarów	i	Turków	z	południa,	Kozacy	zaporoscy
przestali	 być	 potrzebni.	 Ukazem	 Katarzyny	 II	 w	 1775	 roku	 kolejna	 Sicz
Zaporoska	została	zlikwidowana.	Część	Kozaków	odeszła	za	Dunaj,	część	–
w	 okolice	 Kaukazu	 Północnego,	 na	 obszar	 nazywany	 Kubaniem.	 Władza
hetmanów	stopniowo	 traciła	 znaczenie,	 a	po	przyjęciu	przez	Rosję	ukazu
o	 utworzeniu	 guberni	 (rok	 1781)	 Hetmańszczyzna	 ostatecznie	 przestała
istnieć[10].

Przejście	 ziem	 ukraińskich	 pod	 władzę	 Rosji	 rodziło	 nadzieje	 prostego
ludu,	że	nadejdą	zmiany	na	lepsze,	ale	oprócz	powrotu	od	unii	katolickiej
do	prawosławia	nie	zaszło	nic	istotnego.	Na	Ukrainie	Prawobrzeżnej,	którą
Rosja	traktowała	co	najwyżej	jak	przyłączone	prowincje	polskie,	zachowały
się	dotychczasowe	polskie	porządki	(głównie	w	dziedzinie	życia	kulturalno-
oświatowego	 i	 szkolnictwa),	 a	 na	 Ukrainie	 Lewobrzeżnej	 duża	 część
chłopstwa	ukraińskiego	dostała	się	pod	władzę	rosyjskich	obszarników.

Noworosja,	Donbas,	Słobożańszczyzna

W	 wyniku	 czarnomorskich	 wypraw	 Katarzyny	 II	 i	 utworzenia	 Kraju
Noworosyjskiego	 całość	 ziem	 ukraińskich	 znalazła	 się	 pod	 władzą	 Rosji.
Przywrócono	 pańszczyznę,	 zlikwidowano	 autonomię	 i	 wprowadzono
rosyjskie	 ustawodawstwo.	 Ostatnim	 hetmanem	 w	 dziejach	 Ukrainy	 jako
części	Imperium	Rosyjskiego	był	Kiriłł	Razumowski	(Kyryło	Rozumowski).

Po	 likwidacji	 kozactwa	 i	 zniesieniu	 Hetmańszczyzny	 wyższe	 warstwy
ukraińskie	zaczęły	się	integrować	z	rosyjską	szlachtą.	Wielu	spośród	tych
byłych	 Kozaków	 zostało	 wpływowymi	 politykami,	 na	 przykład
wiceprzewodniczący,	 a	 faktycznie	 przewodniczący	 Świątobliwego	 Synodu



Teofan	 Prokopowycz,	 feldmarszałkowie	 Aleksiej	 i	 Kiriłł	 Razumowscy,
kanclerz	 Aleksandr	 Bezborodko.	 Ukraińskiej	 arystokracji	 wydzielono
obszerne	 ziemie	 na	 południu	 Imperium	 Rosyjskiego,	 zjednoczone	 później
pod	wspólną	nazwą	„Noworosja”.	Termin	ten	pojawił	się	właściwie	jeszcze
w	 1764	 roku,	 gdy	 teren	 dyslokacji	 kozackich	 pułków	 korpusu
nowoserbskiego,	 który	 stanowiła	 cała	 lokalna	 ludność	 męska,	 został
przekształcony	w	gubernię	noworosyjską,	do	której	weszły	Słowianoserbia
i	obronna	Linia	Ukraińska[11].	Początkowo	Noworosja	obejmowała	obszary
powiatu	 bachmuckiego	 (wcześniej	 należącego	 do	 guberni	 woroneskiej),
pułku	mirgorodzkiego	 i	 połtawskiego	 (z	Hetmańszczyzny).	Od	 1765	 roku
stolicą	guberni	był	Krzemieńczuk.

Pod	 koniec	 XVIII	wieku	 książę	Grigorij	 Potiomkin	 otrzymał	 od	 carycy
Katarzyny	II	niemal	nieograniczone	pełnomocnictwa	w	Noworosji	i	zaczął
ją	 na	masową	 skalę	 zagospodarowywać.	 Pod	 jego	władzą	 przyłączono	 do
niej	 historyczne	 Zaporoże,	 zbudowano	 nową	 stolicę	 guberni,	 na	 cześć
wielkiej	 cesarzowej	 nazwaną	 Jekaterynosławiem	 (1776).	 W	 1778	 roku
najbardziej	wysuniętym	na	południowy	zachód	miastem	Noworosji	stał	się
Chersoń.	W	1783	roku	przyłączono	do	niej	Krym.

Pod	 względem	 administracyjnym	 gubernia	 noworosyjska	 istniała
w	 okresie	 panowania	 Katarzyny	 II	 od	 1764	 do	 1775	 roku.	 Po	 ostatnim,
trzecim	rozbiorze	Polski	w	1795	roku	Galicja	przeszła	do	Austrii,	a	druga
część	Ukrainy	Prawobrzeżnej	–	do	Imperium	Rosyjskiego.	Chanat	krymski
w	 1774	 roku	 otrzymał	 status	 niepodległego	 państwa,	 ale	 po	 dziesięciu
latach	go	utracił.	Co	więcej,	na	przyłączonych	obszarach	 stepowych	byłej
Siczy	 Zaporoskiej,	 północnego	 Czarnomorza	 i	 Taurydy	 na	 miejscu
kozackich	i	tatarskich	osiedli	powstały	nowe	osiedla	i	miasta	zamieszkane
przez	 Rosjan:	 Zaporoże	 (1770),	 Krzywy	 Róg	 (1775),	 Jekaterynosław
(obecny	Dniepropetrowsk	 –	 1776),	Chersoń,	Mariupol	 (1778),	 Sewastopol
(1783),	 Symferopol,	 Melitopol	 (1784),	 Mikołajów	 (1789),	 Odessa	 (1794),
Ługańsk	(1795)	i	inne.

Car	 Rosji	 Paweł	 I	 dekretem	 z	 12	 grudnia	 1796	 roku	 reanimował



gubernię	 noworosyjską,	 gdzie	 miastami	 powiatowymi	 były:	 Bachmut,
Jekaterynosław,	 Jelizawetgrad,	 Konstantynograd,	 Mariupol,	 Olwiopol
(dziś	 Perwomajsk),	 Pawłograd,	 Perekop,	 Rostów,	 Symferopol,	 Tyraspol,
Chersoń.	 Istniała	 ona	 do	 1802	 roku,	 po	 czym	 została	 podzielona	 na
gubernie	 mikołajowską,	 jekaterynosławską	 i	 taurydzką.	 W	 1803	 roku
gubernia	 mikołajowska	 została	 przemianowana	 na	 chersońską.
Noworosyjsko-besarabska	 gubernia	 generalna	 przetrwała	 do	 1873	 roku.
Władze	 carskie	 apelowały,	 by	 właśnie	 na	 te	 ziemie	 przesiedlali	 się
„zadunajscy”	 osadnicy	 –	 Słowianie	 uciskani	 przez	 imperium	 osmańskie,
jak	również	Polacy,	Niemcy,	Francuzi,	Szwedzi	i	Szwajcarzy.	Na	początku
XIX	 wieku	 przesiedlenia	 te	 miały	 charakter	 masowy.	 Osadnikom
gwarantowano	 status	 wolnych	 kolonistów,	 zwolnienie	 na	 pewien	 czas
z	podatków	oraz	od	obowiązku	służby	wojskowej.	Warto	zauważyć,	 że	na
tym	 terytorium,	wówczas	 jeszcze	 nie	 zaludnionym,	 nie	 było	 nawet	 śladu
rdzennej	 ludności	 rosyjskiej,	 ponieważ	 na	 miejsce	 Tatarów	 i	 Nogajów
przesiedlano	 tu	 „dunajskich	 osadników”	 przemieszanych	 z	 ludnością
miejscową	 –	 Mołdawianami,	 Wołochami,	 Cyganami	 i	 Żydami.	 W	 samym
tylko	 obwodzie	 chersońskim	 Ukraińcy	 stanowili	 71	 procent,	 a	 ludność
rosyjska	zaledwie	5	procent	ludności[12].

Po	roku	1917	nazwa	Noworosja	wyszła	z	użycia,	ponieważ	znaczna	część
ziem	noworosyjskich	 została	 przez	 bolszewików	włączona	 do	Ukraińskiej
SRS.	 W	 niepodległej	 Ukrainie	 nie	 podobała	 się	 też	 „Nowoukraińcom”
o	 mentalności	 sowieckiej.	 Woleli	 oni	 określenie	 Ukraina	 Południowo-
Wschodnia,	 co	 dokładniej	 odzwierciedlało	 istotę	 rzeczy.	Termin	 ten	 znów
stał	 się	 jednak	 aktualny	 w	 2014	 roku,	 gdy	 na	 wschodzie	 Ukrainy
utworzono	 samozwańczy	 konfederacyjny	 związek	 „ludowych	 republik”
donieckiej	i	ługańskiej	o	wspólnej	nazwie	Noworosja,	aczkolwiek	terytoria
te	 nigdy	 do	 Noworosji	 nie	 należały.	 Do	 tej	 nazwy	 pretendują	 również
zwolennicy	federalizacji	z	obwodów	odeskiego	i	mikołajowskiego.

Jest	 jeszcze	 jeden	 teren,	 na	 którym	 skupia	 się	 nie	 tylko	 rosyjska
i	ukraińska	polityka,	ale	również	społeczność	międzynarodowa	–	Donbas.



Jest	 to	 ukształtowany	 historycznie	 region,	 do	 którego	 należy	 północna
część	obwodu	donieckiego	(bez	wybrzeża	Morza	Azowskiego)	i	południowa
część	obwodu	ługańskiego	(z	wyjątkiem	części	północnej	Słobożańszczyzny)
–	to	tak	zwany	Mały	Donbas.	Do	Wielkiego	Donbasu	należą	również	części
obwodów	dniepropetrowskiego	(Ukraina)	i	rostowskiego	(Rosja).

Na	 początku	 XVIII	 wieku	 odkryto	 tu	 złoża	 węgla	 kamiennego
o	 powierzchni	 około	 60	 tysięcy	 kilometrów	 kwadratowych	 z	 łącznymi
zasobami	 węgla	 140	 miliardów	 ton	 do	 głębokości	 1800	 metrów.	 Jego
zagospodarowanie	 przemysłowe	 rozpoczęto	 od	 końca	 XIX	 wieku.
Przesiedlali	 się	 tu	 zwykli	 robotnicy	 i	 specjaliści	 z	 guberni	 ołonieckiej,
lipeckiej	 i	 jarosławskiej,	 żeby	 pracować	 w	 powstających	 tu	 kopalniach
i	 hutach	 żelaza.	 Głównymi	 ośrodkami	 wydobycia	 stały	 się:	 Donieck,
Krasnoarmijśk,	 Makijiwka,	 Lisiczańsk,	 Gorłówka,	 Rowieńky,	 Krasnyj
Łucz	 i	 inne.	 Zdecydowaną	 większość	 przesiedlonych	 stanowili	 Ukraińcy
z	 Ukrainy	 Prawobrzeżnej.	 Według	 pierwszego	 rosyjskiego	 spisu	 ludności
85	procent	mieszkańców	Noworosji	stanowili	Ukraińcy	lub,	 jak	ich	wtedy
nazywano,	„Małorusini”[13].

Głównymi	 inwestorami	 w	 tym	 regionie	 byli	 jednak	 w	 owym	 czasie
Belgowie,	którzy	zaczęli	wydobywać	węgiel	 i	budować	huty	żelaza	 i	stali.
Nie	 bez	 racji	 terytorium	 to	 nazwano	 „dziesiątą	 prowincją	 Belgii”.	 Rosja,
która	 stała	 się	 zakładniczką	 własnego	 zacofania,	 otworzyła	 drzwi	 dla
obcych	inwestorów	z	Europy	i	Ameryki,	którzy	wnieśli	nowe	technologie	do
produkcji	 metalu,	 tak	 niezbędnego	 rosyjskiemu	 przemysłowi
zbrojeniowemu,	 a	 spędzeni	 ze	 wsi	 chłopi	 stanowili	 tanią	 siłę	 roboczą.
W	 ten	 sposób	 ścisły	 splot	 rozwoju	 historycznych	 interesów	 i	 gospodarek
dwóch	 obwodów	 Ukrainy	 –	 donieckiego	 i	 ługańskiego	 –	 uwarunkował
nieformalne	 ich	 zjednoczenie	 kulturowe	 i	 gospodarcze	 we	 wspólnym
regionie.

Trzecim	 ważnym	 regionem	 historycznym	 na	 północnym	 wschodzie
Ukrainy	 jest	 Słobożańszczyzna.	 Obecnie	 określa	 się	 tak	 zbiorczo	 części
obwodów	 ukraińskich:	 charkowskiego,	 sumskiego,	 połtawskiego,



ługańskiego	 i	 donieckiego,	 oraz	 terenów	 rosyjskich:	 obwodu
biełgorodzkiego,	 południowych	 rejonów	 obwodu	 kurskiego	 i	 południowo-
zachodnich	 rejonów	 obwodu	 woroneskiego.	 Nazwa	 pochodzi	 od	 słobody
(swobody),	 typu	 osady,	 której	 mieszkańcy	 mieli	 znacznie	 większe	 prawa
niż	w	głębi	Rosji[14].

W	XVI	 i	 XVII	wieku	 ta	 pograniczna	 kraina	Carstwa	Rosyjskiego	 przy
wsparciu	 władz	 centralnych	 była	 intensywnie	 zasiedlana	 przez
wychodźców	 znów	 z	 tych	 samych	 prawobrzeżnych	 ziem	 ukraińskich	 pod
panowaniem	Rzeczypospolitej	i	chłopów	zbiegłych	z	Rosji.	Mieli	oni	pełnić
służbę	 wartowniczą	 i	 wojskową,	 osiedlano	 ich	 więc	 w	 pobliżu	 twierdz
pogranicza	 biełgorodzkiego,	 zagradzając	 w	 ten	 sposób	 Tatarom	 drogę	 do
Rosji[15].	 Wszystkie	 te	 regiony	 –	 Słobożańszczyzna,	 Noworosja,	 Donbas
i	Krym	 –	 stanowią	 ogromny,	 gęsto	 zaludniony	 i	 rozwinięty	 przemysłowo
obszar	południowo-wschodniej	Ukrainy.

Kwestia	ukraińska	w	XIX	wieku

Jak	 widać,	 pod	 koniec	 XVIII	 i	 na	 początku	 XIX	 wieku	 regiony
Słobożańszczyzny,	 Kraj	 Noworosyjski,	 Prawobrzeże	 z	 całym
Naddnieprzem,	 ziemie	 Wojska	 Zaporoskiego,	 Donbas,	 Tauria	 (wraz
z	 Krymem)	 stanowiły	 tak	 zwaną	 Wielką	 Ukrainę	 w	 składzie	 Imperium
Rosyjskiego.	 Po	 licznych	 przesiedleniach,	 zarówno	 wewnętrznych,	 jak
i	 zagranicznych,	 ludność	 tego	 terytorium	 stanowiła	 całą	 paletę	 różnych
narodów	 –	 Ukraińców,	 Rosjan,	 Żydów,	 Polaków,	 Serbów,	 Bułgarów,
Niemców.	 Najliczniejsi	 wśród	 nich	 byli	 Żydzi,	 zaludniający	 całe
Prawobrzeże	i	Podole.	Po	wielu	reformach	administracyjno-terytorialnych
ten	 bogaty	 i	 rozległy	 teren	 podzielono	 na	 dziewięć	 nowo	 utworzonych
guberni:	 czernihowską	 i	 połtawską	 (byłe	 terytorium	 Hetmańszczyzny);
charkowską	 (była	 Słobożańszczyzna);	 jekaterynosławską	 i	 chersońską
(Noworosja);	kijowską,	wołyńską	i	podolską	(Naddnieprze	i	Prawobrzeże).
Poza	 tym	 etnicznie	 można	 zaliczyć	 do	 Ukrainy	 również	 północną	 część



guberni	 taurydzkiej.	 Niemało	 Ukraińców	 żyło	 też	 w	 pogranicznych
powiatach	Besarabii	(obecne	Naddniestrze).

W	 wieku	 XIX	 w	 Europie,	 a	 w	 Imperium	 Rosyjskim	 w	 szczególności,
nasilił	 się	 czynnik	 narodowo-etniczny.	 Początkowo	 ograniczało	 się	 to	 do
sfery	kultury	i	oświaty,	gdyż	rodząca	się	inteligencja	narodowa	poświęcała
się	 głównie	 badaniom	 etnograficznym,	 nad	 folklorem,	 językiem
i	 literaturą.	 Aktywność	 ta	 nie	 zagrażała	 bezpośrednio	 samodzierżawiu,
w	 którego	 sferach	 wyższych	 życzliwie	 traktowano	 rodzące	 się
zainteresowanie	 zagadnieniami	 kulturalno-narodowymi	 Ukraińców.	 Co
więcej,	 po	 polskim	 powstaniu	 lat	 1830–1831	 oficjalny	 Petersburg	 nawet
w	 pewnej	 mierze	 sprzyjał	 rodzącemu	 się	 ukrainofilstwu,	 jako	 że
neutralizowało	ono	polskie	wpływy	na	Ukrainie	Prawobrzeżnej.	Tworzone
wówczas	 tajne	 stowarzyszenia	 i	 bractwa	 (Bractwo	 Cyryla	 i	 Metodego,
Hromada,	 czasopismo	 „Osnowa”	 i	 inne)	 popierały	 ukraińską	 ideę
narodową	 i	 trzymały	 się	 pozycji	 czysto	 oświatowych	 i	 narodnickich,	 nie
stawiając	 sobie	 zadań	 samookreśleniowych.	 Lansowana,	 według
rosyjskiego	 historyka	 Aleksieja	 Millera,	 idea	 „wielkiego	 narodu
rosyjskiego”,	łącząca	wszystkie	narody	słowiańskie	zaludniające	imperium,
nie	 dopuszczała	 nawet	 myśli	 o	 samookreśleniu	 narodowym[16].	 Niemniej
jednak	w	Kraju	Południowo-Zachodnim	(Wołyń,	Podole	 i	obwód	kijowski)
odnotowano	pojawienie	się	tajnych	stowarzyszeń,	które	–	przy	aktywnym
udziale	 polskich	 działaczy	 narodowowyzwoleńczych	 –	 stawiały	 sobie	 cele
polityczne	i	krzewiły	idee	autonomii.

Miller	 zauważa,	 że	 w	 przededniu	 zniesienia	 pańszczyzny	 rząd	 carski
sprzyjał	nauczaniu	w	szkołach	języka	ojczystego	wśród	miejscowej	ludności
(przez	 pierwsze	 dwa	 lata	 nauki).	 Ministerstwo	 oświaty	 przeznaczyło
niezbędne	 środki	 na	 wydanie	 podręczników	 i	 literatury	 w	 języku
ukraińskim,	urządzano	bale	dobroczynne	w	celu	zbierania	datków	na	druk
ukraińskiej	 literatury.	 Co	 prawda	 w	 społeczeństwie	 rosyjskim	 zawiązała
się	dyskusja,	czy	mowę,	którą	posługują	się	mieszkańcy	Ukrainy,	uznać	za
małorosyjskie	 narzecze,	 czy	 za	 samodzielny	 język.	 Postępowa	 część



społeczeństwa	 rosyjskiego	 traktowała	 język	 ukraiński	 jako	 samodzielny,
natomiast	 druga	 część	 uważała	 go	 za	 „narzecze	 języka	 rosyjskiego
zepsutego	wpływem	polskim”.

Jednakże	 po	 drugim	 polskim	 powstaniu,	 1863	 roku,	 gdy	 polska
inteligencja	propagowała	ideę	„trójlistnej”	wspólnoty	historycznej	–	Polski,
Litwy	 i	 Rusi	 Zachodniej	 –	 i	 gdy	 czyniono	 obietnice	 utworzenia
niepodległego	 państwa	 ukraińskiego	 „od	 Kaukazu	 do	 Karpat”,	 władze
rosyjskie	 dostrzegły	 w	 ukraińskim	 ruchu	 narodowym	 wyraźny
„separatyzm”,	 co	 pociągnęło	 za	 sobą	 represje	 wobec	 wybitnych	 działaczy
ukraińskiego	 ruchu	 narodowowyzwoleńczego:	 Myhajły	 Drahomanowa,
Wołodymyra	 Antonowycza,	 Pawła	 Czubynskiego	 i	 innych.	 W	 rezultacie
pojawił	 się	 tak	 zwany	 cyrkularz	 (okólnik)	 wałujewski	 (od	 nazwiska
ministra	 spraw	 wewnętrznych	 Piotra	 Wałujewa),	 przewidujący	 zakaz
wydawania	 literatury	 szkolnej	 w	 języku	 „małorosyjskim”	 z	 wyjątkiem
literatury	pięknej.	Według	samego	Wałujewa,	do	wydania	tego	cyrkularza
„przyczyniły	 się	 względy	 czysto	 polityczne	 –	 próba	 wdrożenia	 zamiarów
separatystycznych...	pod	pozorem	zwalczania	analfabetyzmu	i	krzewienia
oświaty”[17].	 Dokument	 ów,	 wprowadzony	 po	 polskim	 powstaniu,	 które
przestraszyło	 carat,	 zapoczątkował,	 zdaniem	 badaczy,	 ogólnopaństwową
politykę	wielkoruskiej	asymilacji	Ukraińców.

Krokiem	 następnym,	 będącym	 kontynuacją	 cyrkularza	 Wałujewa,
zmierzającego	 do	 usunięcia	 „kwestii	 ukraińskiej”	 ze	 sceny	 politycznej
i	cerkiewnej,	było	podpisanie	przez	cara	Aleksandra	II	w	maju	1876	roku
ukazu	 emskiego.	 Dekret	 ten	 ograniczał	 naukę	 języka	 ukraińskiego
i	 zabraniał	 wydawania	 jakiejkolwiek	 literatury	 w	 tym	 języku.	 Zdaniem
wicekuratora	 kijowskiego	 okręgu	 szkolnego	 Mychajły	 Józefowycza,	 który
oskarżył	 ukraińskich	 oświatowców,	 że	 chcą	 „wolnej	 Ukrainy	 na	 czele
z	 hetmanem”,	 należało	 zakazać	 nauczania	 języka	 ukraińskiego
i	 wydawania	 w	 tym	 języku	 literatury	 w	 Rosji.	 Dlatego	 też	 dekret	 ten
zwany	jest	też	„prawem	Józefowycza”.

Ukaz	 emski	 zabraniał	 przywożenia	 z	 zagranicy	 bez	 specjalnego



zezwolenia	 książek	 napisanych	 w	 języku	 ukraińskim,	 wydawania
oryginalnych	 utworów	 i	 tłumaczeń	 na	 ukraiński	 z	 języków	 obcych.
Wyjątek	 uczyniono	 dla	 „dokumentów	historycznych	 i	 zabytków”	 oraz	 dla
„utworów	 literatury	pięknej”	przy	wielu	zastrzeżeniach	 i	pod	warunkiem
poddania	 ich	 cenzurze	 prewencyjnej.	 Zabroniono	 używać	 ukraińskiego
alfabetu	 fonetycznego	 zwanego	 kuliszówką,	 dopuszczono	 jedynie
ogólnorosyjski	 –	 jaryżkę.	 Zabroniono	 też	 wystawiać	 ukraińskie	 sztuki
(zakaz	 został	 cofnięty	 w	 1881	 roku).	 Zakazano	 wydawania	 nut
z	 ukraińskimi	 tekstami,	 drukowania	 wszelkich	 książek	 w	 języku
ukraińskim,	 urządzania	 koncertów	 z	 ukraińskimi	 pieśniami.	W	 szkołach
podstawowych	 nie	 wolno	 było	 odtąd	 nauczać	 po	 ukraińsku,	 a	 książki
wcześniej	 wydane	 w	 tym	 języku	 konfiskowano	 ze	 szkolnych	 bibliotek.
Zamknięto	też	gazetę	„Kijewskij	Telegraf”,	a	z	Uniwersytetu	Kijowskiego
usunięto	profesorów	Ukraińców:	Mychajłę	Drahomanowa,	Fedira	Wowka,
Serhija	 Podołynskiego	 i	 innych.	 Na	 miejsce	 niepewnych	 politycznie
wykładowców	 ukrainofilów	 mianowano	 wielkorusów.	 Drahomanow
i	 Hruszewski	 zmuszeni	 byli	 przenieść	 się	 do	 Lwowa,	 gdzie	 mogli
swobodnie	pracować.

Austro-Węgry,	pod	których	panowaniem	znajdowały	się	wówczas	ziemie
galicyjskie,	 pozwalały	 Ukraińcom	 prowadzić	 własne	 wydawnictwa,
nauczać	ojczystego	języka	w	szkołach	i	zakładać	własne	teatry,	generalnie
rozwijać	kulturę	ukraińską,	 gdy	 tymczasem	cyrkularz	wałujewski	 i	ukaz
emski	zabraniały	tego	wszystkiego	w	Rosji.	Przypomnijmy	jedynie,	że	ukaz
emski	 formalnie	 został	 cofnięty	 dopiero	 w	 latach	 pierwszej	 rewolucji
rosyjskiej	 1905	 roku,	 chociaż	 zakaz	 „wszystkiego,	 co	 ukraińskie”
obowiązywał	aż	do	pierwszej	wojny	światowej.

Wielkie	wstrząsy	końca	XIX	i	początku	XX	wieku	wywołane	rewolucjami
i	wojną	 światową	 oraz	 poszukiwanie	 nowych	 ziem	 spowodowały	masową
migrację	 ludności	ukraińskiej,	głównie	chłopów	małorolnych,	na	Powołże,
Kaukaz	 Północny	 i	 Daleki	 Wschód,	 a	 także	 do	 obu	 Ameryk	 –	 USA,
Kanady,	 Brazylii	 i	 Argentyny.	 Nieuchronnie	 zbliżał	 się	 XX	 wiek,	 który



przyniósł	narodowi	ukraińskiemu	nowe	ciężkie	próby	i	nowe	wyzwania.

Rewolucja	i	wojna	domowa	na	Ukrainie

Na	 początku	 XX	 wieku	 ziemie	 ukraińskie	 należały	 do	 dwóch	 imperiów:
rosyjskiego	 (obszary	 na	 lewym	 i	 prawym	 brzegu	 Dniepru	 oraz
Przyczarnomorzu,	Kraj	Południowo-Zachodni,	Małorosja	i	Noworosja)	oraz
austro-węgierskiego	 (Zakarpacie,	 Galicja	 Wschodnia	 i	 północna
Bukowina).	W	 sensie	 geograficznym	 ziemie	 ukraińskie	 dzieliły	 się	mniej
więcej	z	biegiem	Dniepru	na	dwie	części:	lewobrzeżną	–	odwiecznie	ciążącą
ku	 Polsce,	 Austrii	 i	 Węgrom,	 oraz	 prawobrzeżną	 –	 ciążącą	 ku	 Rosji.
Językiem	urzędowym	na	Ukrainie	był	rosyjski.

Po	lutowej	(według	kalendarza	zachodniego	–	marcowej)	rewolucji	1917
roku	w	Rosji	Ukraina	znów	zażądała	niepodległości.	Na	wiosnę	1917	roku
ukraińskie	 partie	 polityczne	 utworzyły	 Ukraińską	 Radę	 Centralną
(parlament).	 Bolszewicy	 ze	 swej	 strony,	 podobnie	 jak	 w	 Piotrogrodzie
i	Moskwie,	też	usiłowali	zdobyć	władzę	w	Kijowie.	Próba	ta	została	jednak
udaremniona.	 Wówczas,	 w	 grudniu	 1917	 roku,	 opuścili	 Kijów,	 przenieśli
się	do	Charkowa	i	tam	ogłosili	się	organem	władzy	sowieckiej	Ukrainy.

Równocześnie	 rząd	 sowiecki	 wysłał	 z	 Moskwy	 wojsko	 w	 sukurs
ukraińskim	bolszewikom,	by	zdobyło	dla	nich	władzę	na	Ukrainie.	Armia
Czerwona	 skutecznie	 atakowała	 i	 lada	 chwila	 mogła	 zająć	 Kijów.
W	 związku	 z	 tym	 Rada	 Centralna	 podjęła	 uchwałę	 o	 natychmiastowym
proklamowaniu	niepodległości	i	utworzeniu	22	stycznia	1918	roku	(według
nowego	 kalendarza)	Ukraińskiej	 Republiki	 Ludowej,	 opartej	 na	 zasadzie
federalizmu.

Po	 utworzeniu	 republiki	 ze	 stolicą	 w	 Kijowie	 jej	 prezydent,	 znany
historyk	 profesor	 Mychajło	 Hruszewski,	 postawił	 kwestię	 ukraińskiego
jako	 języka	 urzędowego,	 utworzył	 Ukraińską	 Akademię	 Nauk	 (1918),
katedry	ukrainoznawstwa	na	uniwersytetach	itd.	Znany	pisarz	ukraiński
Wołodymyr	 Wynnyczenko	 też	 był	 za	 wprowadzeniem	 ukraińskiego	 jako



języka	 urzędowego:	 „Na	 Ukrainie	 żyje	 lud	 ukraiński,	 dlatego	 jemu,	 jako
narodowi	 ukraińskiemu,	 powinny	 służyć	 wszystkie	 instytucje:	 rząd,
administracja,	szkoła,	sądy,	jak	również	armia”	–	pisał.

Równocześnie	 rząd	 ukraiński	 bez	 powodzenia	 prowadził	 rozmowy
z	 sowieckim	 rządem	 moskiewskim	 na	 temat	 uznania	 Ukraińskiej
Republiki	 Ludowej.	 Z	 całą	 ostrością	 stanęła	 wówczas,	 po	 raz	 pierwszy
w	 najnowszej	 historii,	 kwestia	 Krymu	 i	 terytoriów	 przygranicznych.
Rokowania	 te	 zostały	 zerwane	 po	 podpisaniu	 3	 marca	 1918	 roku
porozumienia	 pokojowego	 między	 Rosją	 a	 państwami	 czwórprzymierza
w	 Brześciu	 Litewskim.	 Wcześniej,	 9	 lutego,	 w	 ramach	 powszechnego
porozumienia,	 Niemcy,	 Austro-Węgry	 i	 ich	 sojusznicy	 zawarli	 też
separatystyczny	traktat	z	Ukrainą,	pod	którym	zmuszona	była	się	również
podpisać	Rosja	sowiecka.

Przez	określenie	„Ukraina”,	według	traktatu	brzeskiego	z	9	lutego	1918
roku,	 początkowo	 rozumiano	 dziewięć	 guberni:	 kijowską,	 czernihowską,
połtawską,	 charkowską,	 chersońską,	 wołyńską,	 podolską,
jekaterynosławską	 i	 taurydzką	 (bez	 Krymu).	 Wkrótce	 jednak	 od	 Rosji
sowieckiej	 oderwały	 się	 i	 przyłączyły	 do	 Ukrainy	 gubernie	 kurska
i	woroneska,	obwody	Wojska	Dońskiego	oraz	Krym.	Na	części	 terytorium
Donbasu	 w	 styczniu	 1918	 roku	 lokalny	 bolszewicki	 przywódca	 Fiodor
Siergiejew	 ogłosił	 utworzenie	 Doniecko-Krzyworoskiej	 Republiki
Sowieckiej	 i	 oznajmił,	 że	 oddziela	 się	 ona	 od	 Ukraińskiej	 Republiki
Sowieckiej.	Wywołało	to	niezadowolenie	władz	bolszewickich,	a	zwłaszcza
Lenina.	Pomysł	ten	nie	zyskał	również	aprobaty	ludności	miejscowej,	toteż
Republika	Doniecko-Krzyworoska	dość	szybko	przestała	istnieć.

Niemcy	 wzięły	 na	 siebie	 rolę	 obrońcy	 Ukrainy	 przed	 anarchią
i	bolszewizmem.	Jednak	pokój,	jaki	zawarły	one	z	Ukrainą,	był	„zbożowy”,
a	 nie	 polityczny.	 Przez	 to,	 że	 Niemcy	 i	 Austriacy	 wywozili	 z	 Ukrainy
żywność,	ludność	uznała,	że	odpowiadają	oni	za	ich	trudności	gospodarcze.
Zwolennicy	 niepodległości	 Ukrainy	 byli	 teraz	 nastawieni	 antyniemiecko,
ponieważ	 w	 Niemcach	 widzieli	 okupantów.	 Zwolennicy	 ponownego



zjednoczenia	 z	 Rosją	 byli	 zaś	 nastawieni	 antyniemiecko,	 ponieważ
uważali,	 że	 to	 pod	 naciskiem	 Niemiec	 Ukraina	 ogłosiła	 niepodległość
i	 oderwała	 się	 od	 Rosji.	 Wkrótce	 antyniemieckie	 stały	 się	 wszystkie
warstwy	ludności	ukraińskiej.

Z	 czasem	 przeciwko	 Niemcom	 wystąpił	 też	 zależny	 od	 nich	 rząd
Ukraińskiej	 Rady	 Centralnej.	 Niemcy	 wyciągnęli	 z	 tego	 odpowiednie
wnioski:	 28	 kwietnia	 1918	 roku	 dokonali	 na	 Ukrainie	 zamachu	 stanu.
Aresztowali	 rząd	 i	 powołali	 do	 władzy	 marionetkowy	 gabinet	 hetmana
Pawła	Skoropadskiego,	trzymającego	się	kursu	proniemieckiego.

Po	zakończeniu	pierwszej	wojny	światowej,	ucieczce	Niemców	i	Austro-
Węgrów	 z	 Ukrainy	 i	 anulowaniu	 brzeskiego	 traktatu	 pokojowego
bolszewicy	rozwiązali	„kwestię	ukraińską”	drogą	zbrojną.	Armia	Czerwona
stopniowo	 zajęła	 Ukrainę	 i	 proklamowała	 tam	 władzę	 sowiecką.
Wprowadzenie	 na	 Ukrainie	 „komunizmu	 wojennego”	 –	 którego
nieodłącznym	składnikiem	był	czerwony	terror	i	„rozdzielnictwo	żywności”,
polegające	na	tym,	że	rolnikom	zabierano	wszystko,	co	wyprodukowali,	za
bardzo	 niską	 cenę	 –	 latem	 1919	 roku	 spowodowało	 głębokie
niezadowolenie	 ludności	 ukraińskiej.	 Rekwirowanie	 żywności	 przez
bolszewickie	 oddziały	 aprowizacyjne	 na	 rzecz	 Armii	 Czerwonej	 i	 rządu
sowieckiego	 wywoływało	 bunty.	 Władza	 w	 kraju	 wymykała	 się	 z	 rąk
bolszewików.	 Ukraina	 pogrążała	 się	 w	 wojnie	 domowej	 i	 waśniach
lokalnych.	 Za	 broń	 chwycili	 również	 samozwańczy	 przywódcy,	 jak
ukraiński	nacjonalista	Symon	Petlura	z	jednej	strony	i	anarchista	Nestor
Machno	–	z	drugiej.

Bolszewicy	 sprytnie	 wykorzystali	 swary	 ukraińskich	 przywódców	 –
rozgromili	 na	 przykład	 Petlurę	 z	 pomocą	 armii	 Machny,	 a	 potem
rozprawili	 się	 z	 machnowcami.	 Do	 1921	 roku	 władzę	 sowiecką
ustanowiono	w	większej	 części	Ukrainy	 i	utworzono	Ukraińską	Sowiecką
Republikę	 Socjalistyczną	 (USRS).	 Niektóre	 zachodnioukraińskie	 ziemie
nie	weszły	jednak	w	jej	skład	i	trafiły	do	Rumunii,	Czechosłowacji	i	Polski.
W	grudniu	 1922	 roku	USRS	wraz	 z	Białorusią,	 Zakaukaziem,	 pod	 egidą



Rosji	 sowieckiej	 utworzyły	 nowe	 państwo:	 ZSRS,	 które	 istniało	 do	 1991
roku.

Po	 zwycięstwie	 na	 Ukrainie	 bolszewicy	 rozpoczęli	 politykę	 rusyfikacji:
wprowadzili	 język	 rosyjski	 w	 szkołach	 i	 na	 wyższych	 uczelniach,	 co
wywoływało	 niezadowolenie	 ludności	 ukraińskiej.	 Mimo	 uchwalenia
Deklaracji	 Praw	 Narodów	 Rosji,	 która	 gwarantowała	 im	 nieskrępowany
rozwój,	 równoprawność	 oraz	 swobodę	 samookreślenia	 aż	 do	 odłączenia
i	utworzenia	niepodległego	państwa,	na	Ukrainie	już	wówczas	praktycznie
wprowadzano	 stalinowski	 model	 narodowościowy,	 do	 którego	 należało
narzucanie	przemocą	języka	rosyjskiego	republikom	narodowym.

Christian	 Rakowski,	 premier	 pierwszego	 sowieckiego	 rządu
ukraińskiego,	 od	 początku	 prowadził	 taką	 właśnie	 politykę,	 ale
natrafiwszy	 na	 masowy	 opór	 Ukraińców	 przeciw	 rusyfikacji,	 potrafił
przekonać	władze	bolszewickie	o	konieczności	zmiany	taktyki.	Począwszy
od	 1921	 roku,	 pod	 wpływem	 znanego	 rosyjskiego	 pisarza	 humanisty
Władimira	 Korolenki,	 przeforsował	 on	 wprowadzenie	 nauki	 języka
ukraińskiego	na	wyższych	uczelniach	 i	w	szkołach	republiki.	Już	w	1923
roku	 na	 Ukrainie	 ogłoszono	 równość	 języków	 rosyjskiego	 i	 ukraińskiego
w	ramach	oficjalnie	 zadeklarowanej	nowej	 sowieckiej	polityki	 „autonomii
kulturalno-narodowej”	dla	narodów	zamieszkujących	ZSRS.

Równocześnie	 rozpoczęto	 „ukorzenianie”	 aparatu	 państwowego
i	 partyjnego	 w	 republikach	 narodowych:	 na	 lokalne	 kierownicze
stanowiska	 partyjne	 i	 państwowe	 zaczęto	 mianować	 osoby	 pochodzące
z	 republik	 narodowych,	 w	 wypadku	 USRS	 –	 Ukraińców.	 Od	 tego	 czasu
władze	 sowieckie	 wspierały	 rozwój	 języka	 ukraińskiego,	 a	 nawet
ukraińskiej	 radiofonii,	 nastawionej	 na	 Ukraińców	 zamieszkujących	 na
Ukrainie	 i	 poza	 jej	 granicami	 –	 w	 innych	 republikach	 sowieckich,	 na
przykład	w	Rosji,	oraz	w	innych	krajach:	Polsce,	Czechosłowacji	i	Rumunii.

W	 latach	 dwudziestych	 na	 Ukrainie	 powstały	 partyjne	 jednostki
organizacyjne	 współpracujące	 z	 mniejszościami	 narodowymi.	 Ich
działalność	 koordynował	 wydział	 mniejszości	 narodowych	 Komitetu



Centralnego	 Komunistycznej	 Partii	 Ukrainy.	 Utworzono	 cztery	 sekcje:
żydowską,	niemiecką,	polską	i	bułgarską.	Rozpoczęto	tworzenie	trzynastu
rejonów	 (powiatów)	 narodowych	 (siedem	 niemieckich,	 cztery	 bułgarskie,
jeden	polski,	jeden	żydowski).

Polityka	 „ukorzeniania”	 (na	 Ukrainie	 –	 ukrainizacji)	 przewidywała
przygotowanie,	 wychowanie	 i	 awansowanie	 kadr	 rdzennej	 narodowości,
uwzględniała	 czynniki	 narodowe	 przy	 tworzeniu	 aparatu	 partyjno-
państwowego,	 organizowaniu	 sieci	 uczelni	 różnych	 stopni,	 wydawanie
gazet,	czasopism	i	książek	w	językach	rdzennych	narodowości,	pogłębione
badania	 ojczystej	 historii,	 odrodzenie	 i	 rozwijanie	 narodowych	 tradycji
i	 kultury,	 równość	 języków	 regionalnych.	 Istota	 tej	 polityki	 polegała	 na
kontrolowaniu	przez	władze	bolszewickie	procesów	odrodzenia	narodowo-
kulturalnego	w	Ukraińskiej	SRS	i	innych	republikach	ZSRS[18].

Badacze	rozróżniają	trzy	okresy	w	sowieckiej	polityce	kulturalnej:	okres
rusyfikacji	 lat	 1917–1922,	 okres	 ukrainizacji	 w	 latach	 1923–1932	 oraz
okres	 sowietyzacji,	 który	 się	 rozpoczął	 w	 1933	 roku	 pod	 hasłem	 walki
władz	 stalinowskich	 z	 ukraińskim	 „odchyleniem	 narodowym”.	 W	 tym
czasie	 na	 Ukrainie,	 podobnie	 jak	 w	 Rosji,	 Stalin	 przeprowadzał
przymusową	 kolektywizację	 rolnictwa,	 która	 doprowadziła	 do	 likwidacji
prywatnej	 gospodarki	 chłopskiej	 i	 utworzenia	 źle	 funkcjonujących
kołchozów.	Wielu	zamożnych	Ukraińców	wysiedlono	na	Syberię,	do	Kraju
Ałtajskiego,	za	Bajkał	i	na	Daleki	Wschód.

W	 następstwie	 tego	 na	 Ukrainie	 wybuchł	 głód,	 który	 odebrał	 życie
milionom	ludzi.	Na	dodatek	od	1933	roku	rozpoczęły	się	masowe	represje.
Najbardziej	znani	działacze	ukraińskiej	kultury,	intelektualiści,	ukraińska
elita	–	 trafili	 do	 łagrów	 i	więzień.	Wielu	 rozstrzelano.	W	1938	 roku	 rząd
ukraiński	ogłosił	zakończenie	ukrainizacji	 i	wziął	kurs	na	„przyspieszoną
asymilację	 Ukraińców	 z	 Rosjanami[19].	 Właśnie	 w	 ramach	 programu
„asymilacji”	 do	 wschodnich	 regionów	 Ukrainy	 (obwody:	 charkowski,
zaporoski,	 ługański	 i	 doniecki)	 zaczęto	 kierować	 pracowników	 z	 Rosji,
którzy	na	stałe	osiedlali	 się	na	Ukrainie	w	ramach	kolejnego,	globalnego



programu	 stalinowskiego	 –	 industrializacji	 ZSRS.	 Tak	właśnie	 narodziły
się	 ogromne	 miasta	 przemysłowe	 zamieszkane	 przez	 przyjezdnych,
głównie	Rosjan.

Ukraina	między	Stalinem	a	Hitlerem

U	 progu	 drugiej	 wojny	 światowej,	 na	 podstawie	 paktu	 Ribbentrop–
Mołotow,	podpisanego	przez	III	Rzeszę	i	Związek	Sowiecki	w	sierpniu	1939
roku,	 praktycznie	 cała	 Ukraina	 Zachodnia,	 a	 w	 1940	 jeszcze	 część
Besarabii	 i	 północnej	 Bukowiny,	 jak	 również	 obwód	 Herca	 przeszły	 do
ZSRS	 i	 wtopiły	 się	 w	 „zgodną	 rodzinę	 narodów”.	 Duża	 część	 ludności
zachodnioukraińskiej	 oraz	 mieszkańców	 Mołdawii	 została	 wysiedlona
przez	rząd	sowiecki	na	Syberię,	do	Kazachstanu	i	Azji	Środkowej.	Znaczna
część	 ludności	 ukraińskiej	 z	 tych	 terenów	 była	 później	 zmuszona
emigrować	 do	 USA	 i	 Kanady.	 Jeden	 z	 autorów	 tej	 książki	 –	 Michaił
Stanczew	–	urodził	się	właśnie	podczas	deportacji,	w	Kazachstanie,	dokąd
wysiedlono	 jego	 rodziców.	 Dla	 mieszkańców	 obwodów
zachodnioukraińskich	 była	 to	 tragedia.	 Liczne	 miasta	 i	 wsie	 dosłownie
opustoszały,	 a	 ci	 nieliczni	 mieszkańcy,	 którzy	 pozostali,	 doświadczyli
„nowych	sowieckich	porządków”.

Trzeba	 zauważyć,	 że	 zabrane	 Polsce	 na	 mocy	 układu	 Ribbentrop–
Mołotow	 ziemie	 Ukrainy	 Zachodniej	 nigdy	 nie	 należały	 do	 ZSRS	 czy	 do
Imperium	Rosyjskiego,	 lecz	 były	 częścią	 składową	Polski.	Rok	wcześniej,
w	 wyniku	 zmowy	 monachijskiej,	 autonomiczna	 Ukraina	 Karpacka,
należąca	uprzednio	do	Czechosłowacji,	została	przekazana	Węgrom.

Ludność	deportowana	–	 ci,	którzy	przeżyli	–	wróciła	w	ojczyste	 strony,
dopiero	gdy	umarł	Stalin	 i	w	ZSRS	rozpoczęła	się	destalinizacja,	 czyli	po
1956	 roku.	 Na	 mieszkańcach	 zachodnioukraińskich	 miast	 i	 wsi
wysiedlonych	z	Ukrainy	Stalin	lekką	ręką	odcisnął	piętno	„banderowców”
–	 od	 nazwiska	 Stepana	 Bandery,	 ukraińskiego	 przywódcy	 narodowego,
walczącego	 o	 interesy	 ukraińskie	 najpierw	 w	 Polsce,	 a	 po	 rozpoczęciu



drugiej	 wojny	 światowej	 –	 na	 Ukrainie	 sowieckiej.	 Do	 dziś	 epitet
„banderowca”	 rosyjska	 i	 prorosyjska	 propaganda	 wykorzystuje	 do
wzmagania	 napięcia	 i	 prowokowania	 wrogości	 między	 mieszkańcami
zachodnich	i	wschodnich	regionów	Ukrainy.

W	wyniku	napaści	Niemiec	hitlerowskich	na	ZSRS	i	rozpoczęcia	wojny
lat	 1941–1945	 Ukraina	 znalazła	 się	 pod	 okupacją	 niemiecką.	 Jej
terytorium	podzielono	 na	Reichskomissariat	Ukraine	 i	Distrikt	Galizien.
W	skład	Reichskomissariatu	weszła	większa	 część	Ukrainy	 (z	wyjątkiem
Transnistrii[20],	 okupowanej	 przez	 Królestwo	 Rumunii),	 część	 Białorusi
i	południowych	obwodów	Rosji.	Jego	stolicą	było	Równe,	ale	nie	weszły	do
niego	 takie	 wielkie	 miasta	 jak	 Charków,	 Woroszyłowgrad	 (Ługańsk)
i	Stalino	(Donieck).	Prawdopodobnie	Niemcy	planowali	utworzenie	nowego
komisariatu	 Rzeszy,	 który	 objąłby	 wymienione	 miasta	 i	 terytoria
europejskiej	Rosji.

Do	 dystryktu	 Galicja	 (ze	 stolicą	 we	 Lwowie)	 włączono	 terytoria
obwodów:	lwowskiego,	stanisławowskiego	i	tarnopolskiego,	będące	częścią
Generalnego	 Gubernatorstwa	 w	 Polsce.	 Jeżeli	 jednak	 na	 terenie	 Galicji,
gdzie	 oficjalnie	 ukazywały	 się	 gazety	 w	 języku	 ukraińskim,	 a	 spośród
tutejszych	 mieszkańców	 utworzono	 oddziały	 policji,	 a	 nawet	 dywizję	 SS
„Hałyczyna”,	 gdzie	 ukraińskie	 organizacje	 nacjonalistyczne	 czuły	 się
stosunkowo	 swobodnie	 –	 to	 na	 terenie	 Reichskomissariatu	 Ukraine	 do
nacjonalistycznych	 organizacji	OUN	 (Andrij	Melnyk),	Ukraiński	Komitet
Centralny	 (Wołodymyr	 Kubijowycz),	 Ukraińska	 Rada	 Narodowa	 (Andrij
Liwycki)	 i	 innych	Niemcy	odnosili	się	z	dużą	rezerwą.	Próba	Ukraińskiej
Powstańczej	Armii	rozpoczęcia	walki	o	ustanowienie	niezależnego	państwa
pod	 protektoratem	 Rzeszy	 nie	 uzyskała	 poparcia	 Niemców,	 w	 wyniku
czego	 przywódcy	 ruchu	 powstańczego,	 między	 innymi	 Stepan	 Bandera
i	 jego	bracia,	 zostali	 aresztowani	 i	wywiezieni	do	 obozów	Sachsenhausen
i	Oświęcimia.

Zwolennicy	Bandery	podjęli	wojnę	partyzancką	przeciw	hitlerowcom.	Na
Ukrainie	 Zachodniej	 najliczniejszym	 ruchem	 partyzanckim	 była



Ukraińska	Powstańcza	Armia,	a	na	terytorium	sowieckim	–	partyzanckie
formacje	 Sidora	 Kowpaka	 i	 Dmitrija	 Miedwiediewa,	 podporządkowane
dowództwu	 armii	 sowieckiej.	 O	 działaniach	 UPA,	 walczącej	 na	 tyłach
armii	niemieckiej,	sowiecka	propaganda	milczała	jak	zaklęta	(z	wyjątkiem
epitetu	 „banderowcy”),	 natomiast	 sukcesy	 partyzantów	 sowieckich
reżimowe	media	wychwalały	pod	niebiosa.

Przesłanki	ukraińskiej	kolaboracji	z	Niemcami,	która	obejmowała	mniej
więcej	250	tysięcy	osób	(drugiej	co	do	liczebności	po	kolaboracji	rosyjskiej),
sięgają	 historii	 Ukrainy	 Zachodniej,	 która	 przez	 długie	 lata	 była	 pod
władzą	 Austro-Węgier,	 gdzie	 liczni	 Ukraińcy	 uczyli	 się	 w	 szkołach
w	 języku	 ojczystym,	 a	 na	 wyższych	 uczelniach	 –	 w	 niemieckim.	 Po
rozpadzie	Austro-Węgier	liczni	Ukraińcy	mimo	woli	stali	się	obywatelami
różnych	 państw	 –	 Węgier,	 Czechosłowacji,	 Rumunii,	 Polski	 –	 których
władze	 w	 różnym	 stopniu	 usiłowały	 ich	 zasymilować.	 Ludność
przyłączonych	 do	 ZSRS	 terenów	 Ukrainy	 Zachodniej	 poddana	 została
represjom:	 masowe	 wywózki	 na	 Syberię,	 przymusowa	 stalinowska
kolektywizacja	 i	 inne	 szykany.	 Wszystko	 to	 musiało	 mieć	 wpływ	 na
świadomość	 Galicjan.	 Toteż	 nic	 dziwnego,	 że	 przyjęli	 oni	 nadejście
Niemców	 niemal	 jako	 „misję	 wyzwoleńczą”,	 budzącą	 wśród	 wielu
Ukraińców	nadzieję	na	uzyskanie	upragnionej	niepodległości.

Ale	 i	 tym	 razem	 mieszkańcy	 Ukrainy	 Zachodniej	 srodze	 się	 zawiedli.
Niemcy	nie	zamierzały	tworzyć	niezależnego	państwa	ukraińskiego,	nawet
pod	swoim	protektoratem	(a	najbardziej	zagorzali	bojownicy	o	niepodległą
Ukrainę	 trafili	 do	 obozów	 koncentracyjnych).	 Niemniej	 jednak	 reżim
okupacyjny	 na	 tym	 terenie	 był	 znacznie	 bardziej	 liberalny	 niż	 we
wschodniej	 części	 Ukrainy,	 a	 oddziały	 policyjne,	 rekrutujące	 się
z	 miejscowych,	 wykonywały	 głównie	 funkcje	 wartownicze	 i	 gospodarcze,
a	nie	represyjne.

Jeszcze	 przed	 niemiecką	 napaścią	 na	 ZSRS	 przy	 udziale
nacjonalistycznych	 przywódców	 ukraińskich	 Jarosława	 Stećki,	 Stepana
Bandery	 i	 Andrija	 Melnyka	 utworzono	 oddziały	 zmilitaryzowane



(bataliony	„Roland”	i	„Nachtigall”),	które	zdaniem	ich	ideologów	miały	się
stać	trzonem	ukraińskiej	armii	wyzwoleńczej	i	sił	zbrojnych	niepodległego
państwa	 ukraińskiego.	 Jednakże	 niemieckie	 dowództwo,	 które
wykorzystało	 je	 do	 operacji	 dywersyjnych	 i	 antypartyzanckich	 na
terytorium	 sowieckim,	 uznało,	 że	 nie	 spełniły	 one	 oczekiwań,	 i	 wkrótce
połączyło	je	w	jeden	batalion	policyjny	(Schutzmannschaft).

W	kwietniu	1943	roku	z	ochotników,	w	zasadzie	etnicznych	Ukraińców
pochodzących	z	okręgów	lwowskiego	i	krakowskiego,	Niemcy	utworzyli	14.
Dywizję	Grenadierów	 SS	 „Hałyczyna”.	W	 lipcu	 1944	 roku	 straciła	 ona	 7
tysięcy	 ludzi	 w	 kotle	 pod	 Brodami.	 Sformowana	 na	 nowo,	 w	 listopadzie
1944	 roku	 liczyła	 przeszło	 12	 tysięcy	 żołnierzy,	 których	wykorzystywano
do	 działań	 przeciwko	 partyzantom	 w	 krajach	 Europy	 Południowo-
Wschodniej,	między	innymi	na	Słowacji	i	w	Jugosławii.

W	 kwietniu	 1945	 roku	 dywizję	 podporządkował	 sobie	 generał	 Pawło
Szandruk,	 przewodniczący	 Ukraińskiego	 Komitetu	 Narodowego	 oraz
głównodowodzący	Ukraińskiej	Armii	Narodowej,	i	przemianowano	ją	na	1.
Dywizję	UAN.	Pod	tą	nazwą	poddała	się	ona	Amerykanom	i	Anglikom	na
początku	1945	roku.

Wzburzone	 fale	 drugiej	 wojny	 światowej	 dwukrotnie	 przetoczyły	 się
z	 jednego	 na	 drugi	 koniec	 Ukrainy	 –	 najpierw	 z	 zachodu	 na	 wschód,
następnie	ze	wschodu	na	zachód.	Podczas	wojny	zginęło	ponad	5	milionów
jej	 mieszkańców,	 a	 około	 dwóch	 milionów	 wywieziono	 na	 przymusowe
roboty	do	Niemiec.	Na	terenie	Ukrainy	zburzono	około	700	miast	oraz	28
tysięcy	wsi.	Ponad	10	milionów	ludzi	zostało	bez	dachu	nad	głową.	Na	tle
tych	 liczb	 oświadczenie	 prezydenta	 Rosji	 Władimira	 Putina,	 że	 ZSRS
w	Wielkiej	Wojnie	Ojczyźnianej	mógłby	się	obyć	bez	Ukraińców,	wygląda
na	politycznie	niepoprawne.

Po	drugiej	wojnie	światowej	Ukraina	w	dzisiejszych	granicach	przeszła
całkowicie	pod	kontrolę	Związku	Sowieckiego.	W	1945	roku	do	Ukraińskiej
Socjalistycznej	Republiki	Sowieckiej	(USRS)	przyłączono	Zakarpacie,	które
do	 1918	 roku	 znajdowało	 się	 pod	 władzą	 Austro-Węgier,	 a	 w	 1920	 roku



weszło	 w	 skład	 Czechosłowacji	 jako	 Ruś	 Podkarpacka,	 która	 istniała	 do
1939	 roku.	 W	 marcu	 1939	 roku	 ogłosiła	 ona	 niepodległość	 jako	 Ukraina
Karpacka,	ale	natychmiast	została	zaanektowana	przez	Węgry.

Po	wkroczeniu	na	te	tereny	wojsk	sowieckich	w	październiku	1944	roku
znów	proklamowano	utworzenie	nowego	niepodległego	państwa	–	Ukrainy
Zakarpackiej	 –	 z	 własną	 Radą	 Ludową.	 Ale	 i	 ta	 niepodległość	 nie
przetrwała	długo	i	już	w	lipcu	1945	roku	Zakarpacie	przyłączono	do	USRS.
Dla	 pozorów	 zachowania	 przez	 Stalina	 międzynarodowych	 norm
demokratycznych	Ukraina	 i	Białoruś	 jako	 „samodzielne”	 państwa	weszły
w	skład	Organizacji	Narodów	Zjednoczonych,	 chociaż	nie	odegrały	w	niej
żadnej	 samodzielnej	 roli.	 Zarówno	 armia,	 jak	 i	 polityka	 zewnętrzna
Ukrainy	 i	 Białorusi	 były	 składową	 i	 nieodłączną	 częścią	 sił	 zbrojnych
i	 polityki	 zagranicznej	 ZSRS.	 Aż	 do	 1991	 roku	 USRS	 była	 całkowicie
zależna	od	Moskwy	i	jakiekolwiek	przejawy	samodzielności	były	brutalnie
tępione,	 a	 głosicielom	 takich	 poglądów	 nadawano	 etykietkę
„nacjonalistów”	i	„banderowców”.

Jako	 republika	 sowiecka	Ukraina	 odgrywała	ważną	 rolę	w	 gospodarce
narodowej	 ZSRS,	 a	 jej	 regiony	 wschodnie	 były	 ostoją	 sowieckiego
kompleksu	 zbrojeniowego,	 górnictwa	 węgla	 i	 rud,	 hutnictwa,	 technologii
i	 szkolnictwa	 wyższego.	 W	 latach	 Gorbaczowowskiej	 pierestrojki
i	 głasnosti	 obudziła	 się	 ukraińska	 część	 sowieckiej	 inteligencji,
przybierając	coraz	powszechniej	barwy	narodowe,	co	uwidoczniły	pierwsze
demokratyczne	 wybory	 do	 Rady	 Najwyższej	 USRS,	 której	 posłowie
uchwalili	deklarację	suwerenności	państwowej	Ukrainy.
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Rozdział	2	
Trudna	droga	Ukrainy	do

wielkiej	Europy

Upadek	imperium	sowieckiego

Rok	 1991	 był	 chyba	 jednym	 z	 najbardziej	 znamiennych	 w	 sowieckiej
historii.	 Michaił	 Stanczew,	 współautor	 tej	 książki,	 będąc	 radnym	 rady
miejskiej,	pracował	w	urzędzie	miejskim	Charkowa,	nawiązywał	kontakty
międzynarodowe	 tego	 miasta.	 Mimo	 ogromnego	 gospodarczego
i	 naukowego	 potencjału	 Charkowa	 (działało	 w	 nim	 240	 zakładów
przemysłowych,	143	instytuty	naukowo-badawcze,	23	wyższe	uczelnie	dla
świeżo	 upieczonej	 elity	 ukraińskiej)	 przy	 stołecznym	 Kijowie,	 jego
naturalnym	rywalu,	był	 on	miastem	prowincjonalnym.	Charków	słusznie
nazywano	 miastem	 „trzecioplanowym”,	 „montażownią”	 Związku
Sowieckiego.

Na	terenie	miasta	znajdowały	się	takie	giganty,	jak	charkowskie	fabryki
ciągników	 i	 samolotów,	 Turboatom,	 potentat	 w	 produkcji	 turbin,	 między
innymi	 do	 elektrowni	 jądrowych,	 charkowska	 fabryka	 czołgów	 –	 kolebka
słynnego	 T-34.	 W	 Charkowie	 w	 1938	 roku	 grono	 uczonych	 na	 czele
z	 członkiem	 Akademii	 Lwem	 Landauem	 po	 raz	 pierwszy	 na	 świecie
dokonało	rozszczepienia	jądra	atomu.	Charkowski	Uniwersytet	Carski	był
jedną	z	czterech	najstarszych	uczelni	wyższych	Imperium	Rosyjskiego.	Dał



światu	trzech	laureatów	Nobla:	Ilję	Miecznikowa,	Lwa	Landaua	i	Simona
Kuznetsa	 (Siemiona	 Kuznieca).	 Wśród	 jego	 znanych	 wychowanków	 byli
pisarze,	kompozytorzy,	poeci	i	uczeni:	Mykoła	Łysenko,	Izaak	Dunajewski,
Mykoła	 Kostomarow,	 Dmytro	 Jawornycki,	 Ołeś	 Honczar.	 Doktorami
honoris	 causa	 tego	 uniwersytetu	 w	 różnych	 okresach	 byli:	 Lew	 Tołstoj,
Dmitrij	Mendelejew,	Alexander	von	Humboldt,	Johann	Wolfgang	Goethe,
szkocki	 geolog	Roderick	 Impey	Murchison,	 brytyjski	 kaznodzieja	 i	 filozof
marksista	John	Lewis,	 francuski	prawnik	i	bajkopisarz	Édouard	René	de
Laboulaye.

Gdy	 19	 sierpnia	 1991	 roku	 rozpoczął	 się	 zorganizowany	 przez	 KGB
i	 najwyższą	 nomenklaturę	 partyjną	 pucz	 Janajewa,	 liczni	 działacze
i	 urzędnicy	 Charkowa	 proponowali	 od	 razu,	 aby	 „poddać	 się	 Moskwie”.
Łączność	 ze	 stolicą	ZSRS	w	 tamtych	dniach	była	 zablokowana.	W	radzie
miejskiej	 znajdował	 się	 jedyny	 teleks,	 prezent	 od	 bratniego	 miasta
Norymbergi	 (w	 której	 po	 drugiej	 wojnie	 światowej	 toczyły	 się	 procesy
głównych	nazistowskich	przestępców	wojennych).	Przez	ten	„norymberski
teleks”	władze	Charkowa	utrzymywały	łączność	ze	sztabem	Jelcyna.	Nowo
wybrany	 burmistrz	 miasta	 Jewhen	 Kusznariow	 wykazał	 się	 odwagą
i	 przemówił	 na	 centralnym	 placu	 miasta	 do	 wielotysięcznego	 tłumu.
Zaapelował,	 żeby	 nie	 ulegać	 prowokacjom	 i	 poprzeć	 „Jelcynowską
demokrację”.	 Po	 trzech	 dniach	 pucz	 w	 Moskwie	 został	 stłumiony.	 24
sierpnia	 Rada	 Najwyższa	 (parlament)	 Ukraińskiej	 Socjalistycznej
Republiki	Sowieckiej	proklamowała	niepodległość	Ukrainy.

Aby	 uprawomocnić	 tę	 uchwałę,	 1	 grudnia	 1991	 roku	 na	 Ukrainie
przeprowadzono	referendum	w	sprawie	niepodległości.	Zauważmy,	że	było
to	 już	 drugie	 referendum	 w	 tej	 sprawie.	 Pierwsze	 przeprowadzono
w	 marcu,	 jeszcze	 przed	 puczem.	 Wówczas	 głosujący	 w	 całym	 Związku
Sowieckim	mieli	odpowiedzieć	na	dwa	pytania:	„	o	konieczność	zachowania
ZSRS	 jako	 odnowionej	 federacji	 równoprawnych,	 suwerennych	 republik”
oraz	 „o	 deklaracji	 każdej	 konkretnej	 republiki	 pozostania	 w	 składzie
Związku	 Suwerennych	 Państw	 Sowieckich	 na	 mocy	 Deklaracji



o	suwerenności	państwowej”.	Na	Ukrainie	na	pierwsze	pytanie	pozytywnie
odpowiedziało	70,2	procent	głosujących,	a	na	drugie	–	80,2	procent[21].

Potem	 rozpoczął	 się	 długi	 okres	 przygotowań	 do	 podpisania	 układu
związkowego.	 Samo	 podpisanie	 zaplanowano	 na	 20	 sierpnia,	 ale	 się	 nie
odbyło,	ponieważ	19	sierpnia	w	Moskwie	nastąpił	pucz.	Niewykluczone,	że
spiskowcy	spieszyli	się	właśnie	dlatego,	że	wiedzieli	o	szykowanym	na	20
sierpnia	podpisaniu	układu	związkowego	i	usiłowali	w	ten	sposób	zapobiec
reformowaniu	 ZSRS.	 20	 sierpnia	 rzeczywiście	 nic	 nie	 zostało	 podpisane,
nie	był	to	czas	na	podpisywanie,	trzeba	było	stawić	opór	spiskowi.	Po	kilku
dniach	pucz	został	zdławiony.

W	 referendum	 1	 grudnia	 1991	 roku	 na	 karcie	 do	 głosowania	widniało
pytanie:	 „Czy	potwierdzasz	 akt	proklamowania	niepodległości	Ukrainy?”.
Frekwencja	w	referendum	na	terenie	całego	kraju	wyniosła	84,18	procent.
90,32	 procent	 głosujących	 odpowiedziało:	 „Tak,	 potwierdzam”,	 7,58
procent:	„Nie,	nie	potwierdzam”[22].

Równocześnie	 z	 referendum	 na	 Ukrainie	 przeprowadzono	 wybory
prezydenckie.

Prezydent	Łeonid	Krawczuk

Nieomal	 wszyscy	 prezydenci,	 których	 wybrano	 po	 rozpadzie	 ZSRS
w	 głosowaniu	 powszechnym	 (z	 wyjątkiem	 Białorusi,	 która	 w	 1994	 roku
wybrała	Aleksandra	Łukaszenkę),	byli	wysokimi	funkcjonariuszami	partii
komunistycznej,	 najczęściej	 pierwszymi	 sekretarzami	 republik,	 niekiedy
członkami	(jak	na	Ukrainie)	 lub	zastępcami	członków	(jak	w	Rosji)	Biura
Politycznego	 KC	 KPZS.	 Inaczej	 mówiąc,	 wszyscy	 prezydenci	 nowo
powstałych	 niepodległych	 państw	 (oprócz	 Łukaszenki)	 byli
nomenklaturowymi	działaczami	KC	KPZS.

Wybrany	1	grudnia	1991	roku	na	prezydenta	Ukrainy	Łeonid	Krawczuk
nie	 stanowił	 wyjątku.	 Od	 1988	 roku	 był	 on	 kierownikiem	 wydziału
ideologicznego	 i	 sekretarzem	KC	KPU,	 od	 1989	 roku	 –	 zastępcą	 członka



Biura	Politycznego	KC	KPU,	drugim	sekretarzem	KC	KPU,	członkiem	KC
KPZS,	 przewodniczącym	 Rady	 Najwyższej	 USRS.	 Po	 nieudanym	 puczu
sierpniowym	 Krawczuk	 wystąpił	 z	 partii	 komunistycznej	 (jak	 wszyscy
pozostali	 spośród	 tych,	 którzy	 postanowili	 zostać	 w	 polityce
„postsowieckiej”).

W	 chwili	 rozpoczęcia	 kampanii	 prezydenckiej	 na	 Ukrainie	 były
nomenklaturowy	 funkcjonariusz	 Komunistycznej	 Partii	 Ukrainy
występował	już	jako	bezpartyjny	i	tak	właśnie	przedstawiał	się	wyborcom.
Nic	 dziwnego,	 że	 jego	 kandydaturę	 poparli	 w	 wyborach	 byli
współpracownicy	 z	 zakazanej	 już	 w	 tym	 czasie	 na	 Ukrainie	 partii
komunistycznej.	 Jej	kandydat	Ołeksandr	Tkaczenko	wycofał	 się	na	 rzecz
Krawczuka.	 Poparła	 go	 też	 część	 narodowych	 demokratów,	 którzy
rozreklamowali	zachowującego	funkcję	przewodniczącego	Rady	Najwyższej
Ukrainy	 Krawczuka	 jako	 „ojca	 niepodległości”.	 W	 rezultacie	 Krawczuk
uzyskał	61,6	procent	głosów	i	został	pierwszym	demokratycznie	wybranym
prezydentem	Ukrainy.

Po	 tygodniu,	 8	 grudnia	 1991	 roku,	 Krawczuk	 podpisał	 wraz
z	 prezydentem	 Rosji	 Borysem	 Jelcynem	 i	 przewodniczącym	 Rady
Najwyższej	 Białorusi	 Stanisławem	 Szuszkiewiczem	 porozumienie
o	 likwidacji	ZSRS	 i	utworzeniu	Wspólnoty	Niepodległych	Państw	 (WNP).
Układ	 został	 podpisany	 w	 Puszczy	 Białowieskiej,	 pod	 Brześciem	 (na
Białorusi)	 i	 wszedł	 do	 historii	 jako	 „białowieski”.	 Po	 dwóch	 dniach
ratyfikowały	go	Rady	Najwyższe	Ukrainy	i	Białorusi,	a	12	grudnia	ogłosiła
o	tym	również	Rosja.

Byłe	republiki	sowieckie	zaczęły	się	przyłączać	do	układu	białowieskiego
w	 oszałamiającym	 tempie.	 21	 grudnia	 zrobiły	 to:	 Azerbejdżan,	 Armenia,
Kazachstan,	 Kirgizja,	 Mołdawia,	 Tadżykistan,	 Turkmenia	 i	 Uzbekistan.
Kraje	 te	 podpisały	 w	 Ałma-Acie,	 wespół	 z	 Białorusią,	 Rosją	 i	 Ukrainą,
deklarację	 o	 celach	 i	 zadaniach	 Wspólnoty	 Niepodległych	 Państw	 oraz
protokół	do	układu	o	WNP.	A	25	grudnia	Michaił	Gorbaczow,	pozostający
prezydentem	ZSRS,	 który	 się	 rozpadł,	 złożył	 pełnomocnictwa	 prezydenta



i	ogłosił	swoją	dymisję[23].
Teraz,	 po	 osiągnięciu	 niepodległości	 politycznej,	 republiki	 musiały	 się

zająć	 tworzeniem	 gospodarki	 rynkowej.	 Czymże	 była	 Ukraina	 po
ogłoszeniu	niepodległości	w	końcu	1991	roku?

Jeszcze	przed	oficjalnym	podpisaniem	układu	białowieskiego,	2	września
1991	 roku,	 przewodniczący	 Rady	 Najwyższej	 Ukrainy	 (i	 przyszły
prezydent)	Łeonid	Krawczuk	z	 trybuny	46.	Sesji	Zgromadzenia	Ogólnego
ONZ	 oznajmił,	 że	 Ukraina	 zamierza	 „zostać	 bezpośrednim	 uczestnikiem
procesu	europejskiego	i	struktur	europejskich”.	W	tym	czasie	Ukraina	pod
względem	 potencjału	 przemysłowego	 i	 militarnego	 zajmowała	 siódme
miejsce	na	 świecie.	 Z	 chwilą	 rozpadu	ZSRS	była	 ona	 jedną	 z	najbardziej
rozwiniętych	 republik	 związkowych.	Nawet	 rolnictwo	Ukrainy,	 na	miarę
sowiecką,	 było	 przodujące.	 Ukraina	 miała	 liczne	 kadry	 naukowe,
inżynieryjne	 i	 administracyjne.	W	 kraju	 istniała	 szeroka	 sieć	 instytutów
naukowych	 i	 przedsiębiorstw	 przemysłowych,	 potężny	 kompleks
zbrojeniowy	 (którego	 główny	 potencjał	 skupiał	 się	 w	 jego	 południowo-
wschodniej	 części)	 z	 przodującymi	 w	 ZSRS	 zakładami	 produkującymi
rakiety,	 ciężkie	 samoloty	 transportowe,	 samoloty	 i	 czołgi.	 Na	 początku
1992	 roku	 na	 terenie	 Ukrainy	 znajdowało	 się	 1240	 głowic	 nuklearnych,
133	 rakiety	 strategiczne	 RS-18,	 46	 rakiet	 strategicznych	 RS-22,	 564
pociski	 manewrujące	 do	 bombowców	 oraz	 około	 3	 tysięcy	 jednostek
taktycznej	broni	jądrowej.

Rozległy	 kryzys	 lat	 dziewięćdziesiątych,	 który	 ogarnął	 wszystkie	 byłe
republiki	 sowieckie,	 szczególnie	 ostro	 wystąpił	 na	 Ukrainie,	 jako
największej	republice	ściśle	powiązanej	z	Rosją.	Rozpoczęte	zrywanie	więzi
gospodarczych,	 i	 to	 całkiem	 świadome,	 inicjowane	 przez	 byłą	 sowiecką
nomenklaturę	 oraz	 KGB,	 bardziej	 wyglądało	 na	 sabotaż	 i	 szkodnictwo,
aczkolwiek	 społeczeństwu	wmawiano,	 że	 jest	 to	 naturalna	 konsekwencja
rozpadu	ZSRS,	 tworzenia	gospodarki	 rynkowej	 i	prywatyzacji	przemysłu.
Strategiczne	 zadanie	 przeciwników	 rozpadu	 ZSRS,	 którzy	 nie	 potrafili
w	 sierpniu	 1991	 roku	 zapobiec	 krachowi	 imperium	 sowieckiego,	 polegało



na	 tym,	 aby	 doprowadzić	 przedsiębiorstwa	 do	 całkowitego	 bankructwa,
a	 następnie	 za	 pośrednictwem	 grup	 finansowo-przemysłowych
działających	 pod	 partyjnym	 i	 kagebowskim	 „patronatem”	 zagarnąć	 je	 za
bezcen	i	albo	zachować	dla	siebie,	albo	korzystnie	odprzedać.	Nikogo	przy
tym	 nie	 zajmowała	 realna	 gospodarka,	 reformowanie	 produkcji
i	 inwestowanie	 w	 rozwój.	 Ukrainę	 zalały	 firmy	 o	 „cudzoziemskich”
nazwach,	których	głównym	trzonem	było	słowo	„inwest”.	Z	zagranicą	miały
one	niewiele	wspólnego,	wykorzystywano	 je	wyłącznie	do	 formalizowania
odprzedaży.	Za	pieniądze	przetransferowane	jeszcze	przed	sierpniem	1991
roku,	 ze	wskazaniem	 i	 pod	kontrolą	KGB,	poprzez	 zagraniczną	agenturę
sowieckich	służb	specjalnych,	powstawały	firmy	i	banki,	które	pochłaniały
sowieckie	 „partyjne	 pieniądze”	 (czyli	 pieniądze	 z	 budżetu	 państwa
sowieckiego),	 następnie	 kupowały	 za	 granicą	 towary	 i,	 wykorzystując
wywołany	 przez	 władze	 sowieckie	 głód	 towarowy	 oraz	 brak	 konkurencji
i	 systemu	 rynkowego,	 sprzedawały	 przywożony	 towar	 po	 paskarskich
cenach,	 dzięki	 uzyskanym	 ulgom	 nie	 płacąc	 przy	 tym	 jakichkolwiek
podatków.

Byli	funkcjonariusze	partyjni	i	oficerowie	służb	specjalnych	w	mgnieniu
oka	stawali	się	milionerami.	Na	czele	banków	i	 firm	znaleźli	się	partyjni
aparatczycy,	 funkcjonariusze	 specsłużb	 i	 ich	 agentura.	 Niezależnych
biznesmenów	 z	 reguły	 gnębiono	 albo	 zmuszano	 do	 przejścia	 pod	 potężny
„patronat”	służb	specjalnych	bądź	bandytów,	przy	czym	ci	ostatni	z	czasem
przekazali	swą	„klientelę”	wciąż	tym	samym	służbom	specjalnym.

Przychodzące	 i	 odchodzące	 władze,	 począwszy	 od	 prezydenckich,
a	 kończąc	 na	 lokalnych	 –	 regionalnych,	 obwodowych	 i	 powiatowych	 –
wciąż	 oskubywały	 państwo,	 wypychając	 kieszenie	 swoich	 ludzi,	 bądź	 też
w	 banalny	 sposób	 rozkradały	 majątek	 państwowy,	 czyli	 pieniądze
publiczne.	Czyniono	to	pod	różnymi	hasłami:	integracji	europejskiej,	więzi
lub	jednoczenia	się	z	Rosją...	Hasła	te	stały	się	jednak	taktycznym	orężem
do	 przywłaszczania	 majątku	 lub	 „zagospodarowywania”	 środków
budżetowych.	 Przez	 wiele	 lat	 wstrzymywano	 wypłatę	 wynagrodzeń



pracownikom	 przemysłu,	 nauczycielom	 i	 innym	 „budżetowcom”,	 czyli
ludziom,	którym	płaci	państwo.	A	takich	była	większość.	Inflacja	lat	1992–
1994	 sięgnęła	 tysiąca	 procent.	 Prywatyzacji	 sowieckiej	 gospodarki
państwowej,	przede	wszystkim	przemysłu,	towarzyszyła	znaczna	korupcja.
Sytuacja	kraju	jako	całości	była	katastrofalna.

7	 czerwca	 1993	 roku	 w	 Donbasie	 rozpoczął	 się	 bezterminowy	 strajk
górników.	 17	 czerwca	 Rada	 Najwyższa	 Ukrainy	 na	 żądanie	 górników
wyznaczyła	 na	 26	 września	 referendum	 nad	 wotum	 zaufania	 dla
prezydenta	 i	 parlamentu.	 Jednakże,	 po	 konsultacji	 z	 prezydentem,	Rada
Najwyższa	 w	 ostatniej	 chwili	 odwołała	 referendum	 i	 zarządziła
przedterminowe	wybory:	parlamentarne	na	27	marca,	a	prezydenckie	na
26	czerwca	1994	roku	(kolejne	wybory	parlamentarne	i	prezydenckie	miały
się	odbyć	odpowiednio	w	marcu	1995	roku	i	w	końcu	1996	roku).

Krawczuk,	 który	 doszedł	 do	 władzy	 na	 fali	 niepodległościowej,	 przez
kilka	 miesięcy	 rządów	 nie	 potrafił	 sformułować	 własnego	 kredo
politycznego.	 Raz	 optował	 za	 współpracą	 ze	 strukturami	 europejskimi,
kiedy	 indziej	 zaś	 eurazjatyckimi	 i	 Wspólnoty	 Niepodległych	 Państw.
Ukraińcy	mówili	o	nim,	że	 jest	 jedynym	prezydentem,	któremu	udało	się
„przebiec	między	kroplami	deszczu”,	a	w	rezultacie	narodowi	nie	było	dane
ani	 wejść	 do	 nowej	 Europy,	 ani	 wrócić	 do	 starej	 Rosji.	 W	 kampanii
wyborczej	 1994	 roku	 Krawczuk,	 mimo	 ścisłych	 związków	 z	 Rosją,
przedstawiał	 się	 jako	 polityk	 „narodowy”	 i	 miał	 szerokie	 poparcie
w	 zachodnich	 regionach	 Ukrainy.	 Przeciwstawił	 się	 optującemu	 za
ściślejszymi	więzami	z	Rosją	Łeonidowi	Kuczmie,	byłemu	premierowi.	I	to
właśnie	Kuczma,	w	 lipcu	1994	roku,	pokonał	Krawczuka	w	drugiej	 turze
i	został	prezydentem.

Porozumienie	budapeszteńskie	1994	roku

Gdy	rozpadł	się	Związek	Sowiecki,	Waszyngton	był	wielce	zaniepokojony,
że	 na	 Ukrainie,	 Białorusi	 i	 w	 Kazachstanie	 pozostała	 broń	 nuklearna,



którą	otrzymały	one	w	wyniku	likwidacji	ZSRS.	Zniszczenie	jej	w	nowych
republikach,	 które	 oderwały	 się	 od	 Rosji	 i	 nie	 musiały	 się	 stosować	 do
dawnych	sowieckich	porozumień	międzynarodowych,	stało	się	priorytetem
polityki	 zagranicznej	 USA	 wobec	 tych	 młodych	 państw.	 Rosja	 nie
sprzeciwiała	 się	 pozbawieniu	 swych	 nowych	 niepodległych	 sąsiadów
statusu	 mocarstw	 nuklearnych.	 Bill	 Clinton,	 który	 został	 prezydentem
w	 1993	 roku,	 oraz	 Borys	 Jelcyn	 składali	 wielce	 obiecujące	 oświadczenia
o	 „bodźcach	 ekonomicznych”	 i	 sprzyjającym	 klimacie	 politycznym	 na
świecie	 dla	 Ukrainy,	 byle	 tylko	 zgodziła	 się	 przekazać	 rakiety	 i	 głowice
bojowe	Federacji	Rosyjskiej.

Waszyngton	 stosował	 też	 nacisk	 polityczny.	 Między	 innymi	 odwołano
oficjalną	 wizytę	 Clintona	 do	 Kijowa,	 gdzie	 miał	 się	 on	 spotkać
z	 prezydentem	 Krawczukiem.	 O	 ile	 jednak	 pod	 naciskiem	 dwóch
supermocarstw	z	Białorusi	i	Kazachstanu	broń	jądrową	udało	się	wycofać
jeszcze	 w	 1992	 roku,	 o	 tyle	 Ukraina	 wciąż	 jeszcze	 się	 opierała,	 przede
wszystkim	 pod	 naciskiem	 przywódców	 Ludowego	 Ruchu	 Ukrainy,	 który
przekonywał	prezydenta	Krawczuka,	 żeby	 tego	nie	 robił.	Przewodniczący
tej	partii,	Wjaczesław	Czornowił,	wyrażał	głośno	obawy	 co	do	 zagrożenia
ze	 strony	 Rosji,	 żądając	 od	 społeczności	 międzynarodowej	 gwarancji
bezpieczeństwa.

Gwarancje	takie	dano	Ukrainie	w	1994	roku.	5	grudnia	w	Budapeszcie
podczas	 spotkania	 na	 najwyższym	 szczeblu	 zostało	 podpisane
memorandum	o	 gwarancjach	bezpieczeństwa	w	 związku	 z	 przyłączeniem
się	 Ukrainy	 do	 układu	 o	 nierozprzestrzenianiu	 broni	 jądrowej.	 Ukraina
zobowiązała	 się	 przestrzegać	 trzech	 zasad:	 nieprzyjmowania,
nieprodukowania	i	nienabywania	broni	 jądrowej.	W	zamian	USA,	Wielka
Brytania	i	Rosja	obiecały	Ukrainie:

1.	 szanować	niepodległość,	suwerenność	i	granice	Ukrainy;
2.	 powstrzymywać	 się	 od	 groźby	 siły	 lub	 od	 jej	 użycia	 przeciw

integralności	terytorialnej	lub	niezawisłości	politycznej	Ukrainy;



3.	 powstrzymywać	 się	 od	 przymusu	 ekonomicznego,	 zmierzającego	 do
podporządkowania	własnym	interesom	praw	Ukrainy	związanych	z	jej
suwerennością	 i	 zapewnienia	 sobie	 w	 ten	 sposób	 korzyści
jakiegokolwiek	rodzaju;

4.	 niezwłocznie	 zażądać	 od	 Rady	 Bezpieczeństwa	 ONZ,	 by	 udzieliła
pomocy	 Ukrainie	 jako	 państwu	 uczestniczącemu	 w	 układzie
o	 nierozprzestrzenianiu	 broni	 jądrowej,	 nieposiadającemu	 broni
jądrowej,	 w	 razie	 gdyby	 Ukraina	 stała	 się	 ofiarą	 agresji	 lub	 byłaby
zagrożona	agresją	z	użyciem	broni	jądrowej;

5.	 nie	 stosować	 broni	 jądrowej	 przeciwko	 jakiemukolwiek	 państwu
uczestniczącemu	w	układzie,	a	nieposiadającemu	broni	jądrowej;

6.	 że	 Federacja	 Rosyjska,	 Zjednoczone	 Królestwo	 Wielkiej	 Brytanii
i	 Irlandii	 Północnej	 oraz	 Ukraina	 będą	 się	 konsultować	 w	 wypadku
powstania	okoliczności	dotyczących	tych	zobowiązań.

Później	 pod	 tym	 dokumentem	 podpisały	 się	 Francja,	 Kanada	 i	 Chiny,
a	 Ukraina,	 oprócz	 propozycji	 pośredniczenia	 w	 rokowaniach	 na	 temat
bezpieczeństwa	 z	 Rosją,	 otrzymała	 od	 Europy	 i	 USA	 zaproszenie	 do
udziału	 w	 programie	 Partnerstwo	 dla	 Pokoju	 i	 do	 współpracy	 z	 NATO.
Wydawało	 się,	 że	 nic	 nie	 może	 zagrozić	 bezpieczeństwu	 Ukrainy.	 Jej
suwerenność	 i	 nietykalność	 terytorium	 zostały	 zagwarantowane	 przez
wspólnotę	międzynarodową.

W	 2009	 roku,	 po	 ataku	 wojsk	 rosyjskich	 na	 Gruzję,	 który	 nastąpił
w	 roku	 poprzednim,	 były	 sekretarz	 Rady	 Bezpieczeństwa	 Narodowego
i	 Obrony	 Ukrainy	 Wołodymyr	 Horbulin	 zaapelował	 o	 zrewidowanie
memorandum	 budapeszteńskiego,	 bo	 nie	 spełniło	 nadziei	 na	 zwołanie
konferencji	międzynarodowej	w	 celu	 „rozpoczęcia	 procesu	 demilitaryzacji
Morza	 Czarnego[24].	 Dziś	 stało	 się	 oczywiste,	 jak	 bardzo	 miał	 rację
Horbulin	 i	 jak	 bardzo	 aktualne	 było	 to	 ostrzeżenie.	 Chciał	 on,	 aby
w	 konferencji	 wzięły	 udział	 nie	 tylko	 państwa	 gwaranci,	 ale	 i	 inne
mocarstwa	 światowe,	 na	 przykład	 Niemcy.	 Po	 zaborze	 Krymu



i	jednostronnym	wypowiedzeniu	w	marcu	2014	roku	rosyjsko-ukraińskiego
porozumienia	 w	 sprawie	 Floty	 Czarnomorskiej	 Rosja	 –	 jedno	 z	 państw
gwarantów	 porozumienia	 budapeszteńskiego	 –	 chyba	 nie	 zjawi	 się	 na
takiej	konferencji.

Prezydent	Łeonid	Kuczma

Podczas	 kampanii	 przedwyborczej	 1994	 roku	 ważną	 rolę	 odegrało	 hasło
Kuczmy	 „O	 sojusz	 z	Rosją”.	 Stęskniona	 za	 dawnym	 życiem,	 gdy	wszyscy
byli	 biedni,	 ale	 szczęśliwi,	 słowiańska	 dusza	 odbierała	 Kuczmę	 jako
najlepszego	kandydata,	wskazującego	słusznie	obraną	drogę:	„Naprzód	ku
przeszłości!”.	Rzeczywistość	okazała	się	jednak	zupełnie	inna:	Kuczma	nie
zamierzał	przekształcać	Ukrainy	w	stary	Związek	Sowiecki.	To	właśnie	za
kadencji	Kuczmy	 zaczęły	 się	 kształtować	 i	 nabierać	 sił	 klany	 finansowo-
przemysłowe,	 zaczęły	 się	 tworzyć	 nowe	 partie	 polityczne,	 na	 przykład
Partia	 Demokratycznego	 Odrodzenia,	 która	 płynnie	 przekształciła	 się
w	 Ukraińską	 Partię	 Narodowo-Demokratyczną,	 której	 sympatykiem	 był
sam	Kuczma.

Po	nabraniu	sił	w	wyniku	masowej	prywatyzacji	majątku	państwowego
ukraińska	 elita	 finansowo-przemysłowa	 zaczęła	 „kupować”	 swoich
deputowanych.	Widząc,	 że	 ci	 posłowie	 bronią	nie	 tyle	 interesów	 elity,	 ile
swoich	własnych,	elita	sama	zaczęła	się	przymierzać	do	foteli	politycznych
obiecujących	korzyści	nawet	większe	niż	biznes	na	Ukrainie.	Po	co	 liczyć
na	kogoś,	 skoro	 samemu	można	 zarządzać	 państwem	 i	 uchwalać	 ustawy
korzystne	dla	własnego	biznesu?

À	 propos	 ustaw.	 W	 1995	 roku	 ukazał	 się	 dekret	 prezydenta	 Ukrainy
o	 tworzeniu	 grup	 finansowo-przemysłowych	 (GFP)	 „w	 celu	 sprzyjania
strukturalnej	 przebudowie	 gospodarki	 Ukrainy,	 przyspieszenia	 postępu
naukowo-technicznego,	 zwiększenia	 konkurencyjności	 towarów
pochodzących	 z	 Ukrainy”.	 Dekret	 ten	 dawał	 nieograniczone	 możliwości
tym	grupom,	które	nie	 tylko	były	 zbliżone	do	 struktur	władzy,	ale	 i	były



przez	nie	tworzone.	Pozwolono	im	samodzielnie	zatwierdzać	tryb	ustalania
współczynników	 zużycia	 środków	 trwałych,	 Komitet	 Antymonopolowy
mógł	 im	 nadawać	 status	 dozwolonego	 (naturalnego)	 monopolisty,	 jeżeli
wykonywały	 one	 państwowe	 programy	 rozwoju	 priorytetowych	 dziedzin
gospodarki[25].	 Najważniejsze:	 grupy	 te	 korzystały	 z	 ulg	 finansowych,
niskiego	 opodatkowania,	 co	 umożliwiało	 bezkarne	 pranie	 pieniędzy	 na
ogromną	skalę.	Przy	 tworzeniu	GFP	ważnym	elementem	było	posiadanie
głównego	 przedsiębiorstwa,	 własnego	 banku	 komercyjnego,	 przez	 który
przeprowadzano	wszelkie	operacje	finansowe,	a	w	dodatku	„zapędzano”	do
nich	wiele	przedsiębiorstw	o	pokrewnym	profilu	produkcyjnym	złączonych
łańcuchem	technologicznym.

Nie	należy	zapominać,	że	jednym	z	głównych	bodźców	do	tworzenia	grup
finansowo-przemysłowych	było	uporządkowanie	działalności	lobbystycznej
i	przyznanie	ulg	państwowych.	Dlatego	też	do	rad	nadzorczych	takich	grup
włączano	 urzędników	 wysokiej	 rangi	 –	 bezpośrednio	 bądź	 przez	 osoby
podstawione.	 Faktycznie	 wszystkie	 największe	 grupy	 finansowo-
przemysłowe	 Ukrainy	 zostały	 zjednoczone	 w	 Związku	 Przemysłowców
i	Przedsiębiorców,	który	 jako	organizacja	 społeczna	miał	prawo	wysuwać
własne	wnioski	podczas	opracowywania	ustaw	gospodarczych,	jak	również
lobbować	je	w	parlamencie.	Niektórzy	przedstawiciele	najwyższych	władz
Ukrainy,	 na	 przykład	 sam	 Kuczma	 i	 były	 premier	 Anatolij	 Kinach,	 po
zakończeniu	 kadencji	 bądź	 po	 dymisji	 zajmowali	 stanowiska
przewodniczących	 tego	 związku.	 Zrastanie	 się	 władzy	 z	 biznesem	 było
bardziej	niż	oczywiste.

Należy	 podkreślić,	 że	 te	 grupy	 kontrolujące	 zakłady,	 które	 w	 latach
sowieckich	 tworzyły	 lwią	 część	 ukraińskiego	 PKB,	 nie	 zamierzały
poważnie	 inwestować	 w	 rozwój	 gospodarczy	 nowej	 Ukrainy	 ani	 wdrażać
nowych	 technologii	 i	 innowacji	 do	 produkcji,	 aczkolwiek	 takich
wynalazków	było	w	kraju	mnóstwo.	Z	drugiej	zaś	strony	grupy	finansowo-
przemysłowe	 starały	 się	 redukować	 koszty	 kontrolowanych	 przez	 nie
przedsiębiorstw,	 stopniowo	 wypierając	 udział	 państwa	 w	 majątku	 tych



przedsiębiorstw	 i	 prywatyzując	 je	 praktycznie	 za	 bezcen.	Chcąc	mieć	 jak
największe	 możliwości,	 GFP	 tworzyły	 się	 w	 drodze	 stosunków
nieformalnych.	 To	 właśnie	 tłumaczy,	 że	 struktura	 własności	 grup,	 które
powstały	 w	 okresie	 obowiązywania	 tego	 dekretu	 (został	 on	 zniesiony
w	1999	roku),	była	nad	wyraz	nieprzejrzysta.	Przykładem	takich	grup	są:
GFP	 Finansy	 ta	 Kredyt,	 GFP	 Prywat-Inwest,	 GFP	 UkrSybbank.
W	odróżnieniu	od	wyżej	wymienionych	GFP	Industrialnyj	Sojuz	Donbasu,
która	 w	 2000	 roku	 została	 zrestrukturyzowana,	 ma	 dość	 przejrzystą
strukturę	 własności.	 Tak	 czy	 owak,	 działalność	 grup	 finansowo-
przemysłowych	 odzwierciedla	 rzeczywistą	 sytuację	 gospodarczą	 na
Ukrainie	na	początku	lat	dziewięćdziesiątych	XX	wieku	i	należy	to	mieć	na
uwadze.

Jedną	 z	 najważniejszych	 GFP	 na	 Ukrainie	 jest	 System	 Capital
Management	 (SCM	 SA),	 założona	 w	 2000	 roku	 w	 celu	 zarządzania
aktywami	w	górnictwie,	hutnictwie	 i	energetyce,	kierowana	przez	Rinata
Achmetowa.	 W	 następnych	 latach	 w	 SCM	 pojawiły	 się	 nowe	 kierunki
biznesowe	i	dokonano	restrukturyzacji,	w	trakcie	której	aktywa	korporacji
w	 ramach	 poszczególnych	 branż	 połączono	 w	 wyspecjalizowane	 holdingi.
Tworzono	 też	 siostrzane	 towarzystwa	 za	 granicą,	 między	 innymi
w	 Londynie.	 W	 skład	 grupy	 wchodziło	 przeszło	 sto	 przedsiębiorstw
zatrudniających	ponad	300	tysięcy	osób.	SCM	SA	jest	obecna	na	Ukrainie,
w	Rosji,	we	Włoszech,	w	Wielkiej	Brytanii,	Szwajcarii	i	Bułgarii.

W	 2011	 roku	 zdecydowano	 o	 rozdzieleniu	 funkcji	 właścicielskich
i	 strategicznego	 zarządzania	 spółką.	 W	 wyniku	 przekształceń	 SCM	 SA
(kompania	 kierująca	 grupy)	 skupiła	 się	 na	 strategicznym	 zarządzaniu
biznesem,	 a	 funkcja	 właścicielska	 zarządzania	 korporacyjnymi	 prawami
wszystkich	aktywów	(ukraińskich	i	zagranicznych)	została	przekazana	do
SCM	Holdings	Limited.	Akcje	zarówno	SCM	SA,	jak	i	SCM	Holdings	Ltd
od	2012	roku	należą	bezpośrednio	do	Rinata	Achmetowa	(wcześniej	władał
on	 spółką	 SCM	 Holdings	 Ltd	 pośrednio,	 przez	 SCM	 SA),	 najbogatszego
obywatela	Ukrainy.



Nie	zatrzymujemy	się	na	charakterystyce	nawet	czołowych	graczy	grup
finansowo-przemysłowych	 Ukrainy,	 ponieważ	 wymagałoby	 to	 napisania
osobnej	 książki.	 Zauważmy	 jedynie,	 że	GFP	podzieliły	między	 sobą	 sfery
wpływów	na	terenie	całego	kraju.	Najważniejsze	są	ugrupowania	Doniecka
i	 Dniepropetrowska.	 Każde	 z	 nich	 ma	 własne	 partie	 i	 własnych
przywódców.	 Donieck	 tradycyjnie	 popiera	 Partię	 Regionów	 Ukrainy	 na
czele	 z	 Wiktorem	 Janukowyczem,	 Dniepropetrowsk	 zaś	 –	 partię
Batkiwszczyna	 (Ojczyzna)	 na	 czele	 z	 Julią	 Tymoszenko.	 To	 oni	 właśnie
określają	klimat	polityczny	w	kraju,	od	czasu	do	czasu	dokonują	(zgodnie
z	 barwami	 partyjnymi)	 raz	 „pomarańczowych”,	 raz	 „biało-błękitnych”
rewolucji,	 których	 głównym	 celem	 jest	 wtórny	 podział	 zasobów
finansowych	i	zdobywanie	najwyższych	stanowisk	państwowych.

Zaraz	 po	 rozpadzie	 ZSRS	 i	 ogłoszeniu	 niepodległości	 Ukrainy	 znaczna
część	 społeczeństwa,	 zwłaszcza	 młodzież,	 miała	 nadzieję,	 że	 kraj	 pójdzie
drogą	 europejską.	 Pewien	 optymizm	 w	 tym	 względzie	 wywoływały	 też
obietnice	 ówczesnych	 władz.	 Prezydent	 Kuczma,	 zgłaszając	 swą
kandydaturę	 na	 drugą	 kadencję,	 jako	 hasło	 wyborcze	 wysunął
euroatlantycką	 integrację	 Ukrainy.	 Zmieniono	 nawet	 ministra	 spraw
zagranicznych.	 Na	 czele	 MSZ	 Ukrainy	 stanął	 zdecydowany	 zwolennik
euroatlantyzmu,	 przedstawiciel	 Ukrainy	 w	 NATO	 Borys	 Tarasiuk.
Dyplomacja	ukraińska	skupiła	się	na	doprowadzeniu	do	podpisania	z	UE
traktatu	 stowarzyszeniowego	 i	 otrzymania	 od	 UE	 jakiegokolwiek
budzącego	 nadzieję	 sygnału	 co	 do	 europejskich	 perspektyw	 Ukrainy.
W	 Radzie	 Najwyższej	 utworzono	 nawet	 komisję	 do	 spraw	 integracji
europejskiej.

Europa	 się	 jednak	 nie	 spieszyła.	 Wciąż	 trwała	 współpraca	 Ukrainy
z	NATO	w	ramach	Partnerstwa	dla	Pokoju,	dochodziło	do	licznych	spotkań
na	szczycie	Ukraina–UE,	na	których	skrupulatnie	analizowano	konkretne
działania	zmierzające	do	spełnienia	przez	Ukrainę	kryteriów	z	Maastricht
i	 Kopenhagi.	 Na	 wszystkich	 tych	 szczytach	 Komisja	 Europejska
niezmiennie	 powtarzała	 to	 samo:	 popieramy	 zamiar	 i	 pragnienie	 władz



ukraińskich	 zintegrowania	 się	 ze	 strukturami	 europejskimi.	 Na
wszystkich	 szczeblach	 i	 na	 wszystkich	 spotkaniach	 z	 przedstawicielami
UE	władze	ukraińskie	rozgraniczały	jednak	perspektywę	przystąpienia	do
NATO	 i	 Unii.	 Problem	 ten	 omawiano	 między	 innymi	 w	 1997	 roku	 na
spotkaniu	przewodniczącego	Rady	Najwyższej,	lidera	Socjalistycznej	Partii
Ukrainy	 Ołeksandra	 Moroza	 z	 premierem	 Bułgarii	 Iwanem	 Kostowem.
Gdy	 Kostow	 oznajmił,	 że	 Bułgaria	 aspiruje	 do	 UE	 i	 NATO,	 Moroz
odpowiedział:	 Ukraina	 nie	 spełnia	 warunków	 przystąpienia	 do	 NATO,
może	natomiast	przystąpić	do	Unii.

Werbalnie	władze	Ukrainy	były	do	tego	gotowe.	W	rzeczywistości	–	nie
i	 nie	 przedsiębrały	 niczego	 konkretnego	 w	 tym	 kierunku.	 Ukraina
powinna	 była	 przeprowadzić	 ogromną	 i	 skomplikowaną	 pracę,	 aby
dostosować	 swe	 ustawodawstwo	 do	 europejskiego,	 autentycznie
zdemokratyzować	 kraj,	 zagwarantować	 wolność	 słowa,	 obieralność
organów	 wykonawczych,	 rozszerzać	 samorząd	 lokalny,	 zapewnić
niezależność	 sądownictwa.	 Nie	 mówiąc	 już	 o	 spełnieniu	 kryteriów
ekonomicznych	 UE.	 A	 tymczasem	 w	 kraju	 wciąż	 trwał	 kryzys	 systemu
gospodarczego.	W	wyniku	pierwszego	 etapu	masowej	 prywatyzacji	 został
rozkradziony	 i	 przestał	 działać	 unikatowy	 naukowo-techniczny
i	 przemysłowy	 potencjał	 Ukrainy.	 Rządząca	 elita	 nie	 kwapiła	 się	 do
odnowy	 machiny	 państwowej.	 Europa	 wszystko	 to	 w	 milczeniu
obserwowała,	 a	 widząc	 bezradność	 i	 niefrasobliwość	 Ukraińców,	 nie
wykraczała	poza	obietnice.

W	 wyniku	 kryzysów	 rządowych	 w	 połowie	 i	 w	 końcu	 lat
dziewięćdziesiątych	 zaczął	 się	 spadek	 PKB	 i	 wzrost	 inflacji.	 W	 sierpniu
1996	 roku	 pieniądz	 zdewaluował	 się	 sto	 tysięcy	 razy	 w	 porównaniu
z	 rokiem	 1991,	 znacznie	 bardziej	 niż	 w	 Rosji	 i	 na	 Białorusi.	 Znacząco
większy	niż	u	sąsiadów	był	też	spadek	produkcji.

Wszystko	 to	 czyniło	 rozwój	 państwowości	 ukraińskiej	 coraz	 bardziej
problematycznym,	 a	 kryzys	 się	 przeciągał.	 Nasiliło	 się	 rozwarstwienie
społeczeństwa:	 bogaci	 coraz	 bardziej	 się	 bogacili,	 biedni	 coraz	 bardziej



biednieli.	 Oligarchia	 opanowała	 wszystkie	 piętra	 władzy	 i	 parlament.
Władza	 coraz	 bardziej	 nerwowo	 reagowała	 na	 krytykę.	 Zapomniano
o	 Europie,	 a	 tym	 bardziej	 o	 europejskim	 wyborze	 Ukrainy.	 Natomiast
o	Ukrainie	przypomniała	sobie	Rosja.

Niedoszły	prezydent	Jewhen	Marczuk

Rosja,	a	zwłaszcza	rosyjskie	służby	specjalne,	właściwie	nigdy	o	Ukrainie
nie	 zapomniała.	 Najważniejszym	 rosyjskim	 agentem	 na	 Ukrainie	 był
niezatapialny	generał	KGB,	a	później	ukraiński	polityk	Jewhen	Marczuk.

Marczuk	urodził	się	na	Ukrainie	w	1941	roku,	ukończył	Kirowogradzką
Wyższą	 Szkołę	 Pedagogiczną,	 gdzie	 studiował	 w	 latach	 1958–1963	 na
wydziale	kształcącym	nauczycieli	języka	ukraińskiego	i	niemieckiego.	Już
jako	 student	 został	 zwerbowany	 do	 KGB.	 Po	 ukończeniu	 studiów	 został
oficerem	 operacyjnym	 obwodowego	 urzędu	 KGB,	 następnie	 starszym
oficerem	operacyjnym,	zastępcą	szefa	wydziału	 i	 szefem	wydziału.	Służył
w	V	Zarządzie	KGB	USRS	 (zwalczanie	dysydentów)	 i	w	końcu	stanął	na
jego	czele.	W	1988	roku	został	mianowany	szefem	urzędu	KGB	w	obwodzie
połtawskim.	 W	 1990	 roku,	 będąc	 już	 generałem,	 został	 mianowany
pierwszym	 zastępcą	 szefa	 KGB	 Ukrainy.	 Od	 czerwca	 do	 listopada	 1991
roku	pełnił	 funkcję	ministra	USRS	do	 spraw	 obronności,	 bezpieczeństwa
państwowego	 i	 sytuacji	 nadzwyczajnych.	 Na	 tym	 stanowisku	 zastał	 go
przewrót	 sierpniowy	 1991	 roku.	 Całkowicie	 i	 bezwarunkowo	 poparł
Państwowy	Komitet	Stanu	Wyjątkowego,	czyli	przywódców	puczu.

Po	 klęsce	 puczu	 Marczuk	 –	 ma	 się	 rozumieć!	 –	 pozostał	 na	 swoim
stanowisku	 i	 w	 listopadzie	 1991	 roku	 został	 mianowany	 pierwszym
przewodniczącym	 Służby	 Bezpieczeństwa	 Ukrainy	 (SBU),	 następczyni
KGB	 USRS.	 Wtedy	 też	 awansował	 do	 rangi	 generała	 porucznika
(dwugwiazdkowego),	 a	 w	 sierpniu	 1992	 roku	 –	 generała	 pułkownika
(trzygwiazdkowego).	 Szefem	 SBU	 pozostał	 do	 lipca	 1994	 roku.	 Niedługo
przed	ustąpieniem	z	tego	stanowiska	przyznano	mu	rangę	generała	armii



(czterogwiazdkowego),	 a	 premier	 Witalij	 Masoł	 mianował	 go
wicepremierem	 do	 spraw	 bezpieczeństwa	 państwowego	 i	 obrony.	 Takie
stanowisko	 wcześniej	 nie	 istniało.	 Zostało	 utworzone	 specjalnie	 dla
Marczuka.

Od	31	października	1994	roku	Marczuk	był	pierwszym	wicepremierem,
przewodniczącym	komitetu	przy	prezydencie	Ukrainy	do	walki	z	korupcją
i	przestępczością	zorganizowaną,	a	6	marca	1995	roku	został	mianowany
pełniącym	 obowiązki	 premiera	 Ukrainy.	 8	 lipca	 1995	 roku	 został
premierem	 i	 pełnił	 tę	 funkcję	 do	 27	 maja	 1996	 roku,	 kiedy	 to	 został
zdymisjonowany	„za	kształtowanie	własnego	wizerunku	politycznego”.

Mianowanie	Marczuka	premierem	 ciekawie	 skomentował	w	wywiadzie
z	Romanem	Kupczynskim,	dyrektorem	sekcji	ukraińskiej	Radia	Swoboda,
Mykoła	Melnyczenko,	oficer	ochrony	prezydenta	Kuczmy,	który	nielegalnie
nagrywał	swego	szefa:

Gdy	 Kuczma	 mianował	 Marczuka	 premierem,	 zdumiało	 mnie,	 jaki	 luksusowy	 bankiet	 wydał
nowo	 mianowany	 premier	 dla	 tak	 zwanej	 elity	 politycznej	 w	 strefie	 rządowych	 rezydencji
podmiejskich.	Było	to	w	Puszczy.	Tam	rzeczywiście	stoły	się	uginały.	Zadałem	[sobie]	pytanie,	na
czyj	koszt	urządzono	ten	bankiet.	Bardzo	mnie	to	zdumiało!	Zrozumiałem	wtedy,	że	może	coś	tu
jest	 nie	 tak.	 Może	 rzeczywiście	 prezydentowi	 należy	 się	 wdzięczność	 za	 to,	 że	 mianował	 na
stanowisko	premiera?	Wywarło	to	na	mnie	bardzo	silne	wrażenie.

Melnyczenko	 nieco	 nieoczekiwanie	 rozstawił	 akcenty:	 wyszło	 na	 to,	 że
Marczuk	w	taki	sposób	odwdzięcza	się	Kuczmie	za	nominację,	aczkolwiek
jaką	korzyść	mógł	Kuczma	wyciągnąć	z	tego	bankietu?

Zagadką	pozostanie,	jakie	siły	pchały	Marczuka	do	przodu.	Ale	właśnie
dlatego,	 że	 siły	 te	 nie	 były	 widoczne,	 można	 przypuszczać,	 że	 byli	 to
koledzy	Marczuka	z	dawnej	KGB,	czyli	służby	specjalne	Rosji.

Zawodowo	Marczuk	był	wyjątkowo	nieskuteczny.	Od	roku	1991	do	1994,
kiedy	 stał	 na	 czele	 SBU,	 służba	 ta	 nie	 wyśledziła	 i	 nie	 wszczęła
postępowania	 w	 żadnej	 sprawie	 dotyczącej	 rozkradania	 własności
państwowej,	w	której	mogłyby	się	pojawić	nazwiska	wysokich	urzędników
państwowych.



Prezydent	Kuczma,	który	mianował	Marczuka	premierem,	też	nie	lubił
swego	podwładnego.

Gdy	znalazł	się	na	czele	rządu	–	wspominał	Kuczma	–	Marczuk	kompletnie	nie	 interesował	się
codzienną	 pracą	 ekonomiczną	 i	 nie	 miał	 ochoty	 jej	 wykonywać,	 za	 to	 namiętnie	 kochał
wielosłowie.	 Początkowo	 sądziłem,	 że	 Marczuk	 chce	 osobiście	 jak	 najlepiej	 zorientować	 się
w	 problemach,	 skrupulatnie	 –	 „z	 laboratoryjną	 dokładnością”,	 jak	 powiadał	 –	 zebrać	 o	 nich
wyczerpujące	informacje.	Wkrótce	jednak	zacząłem	podejrzewać,	że	on	po	prostu	nie	chce,	boi	się
podejmować	decyzje,	a	strach	ten	bierze	się	z	niezrozumienia	mechanizmów	ekonomicznych,	chęci
dystansowania	 się	 od	 jakichkolwiek	 niepopularnych	 pociągnięć.	 Widocznie	 długoletnia	 służba
w	 KGB	 nauczyła	 Marczuka	 tylko	 zbierania	 informacji	 (i	 to	 po	 to,	 żeby	 na	 ich	 podstawie	 inni
podejmowali	decyzje!),	ale	nie	potrafił	wdrażać	tego,	co	zebrał,	w	interesie	gospodarki.

Mamy	lato,	potem	jesień	1995	roku.	Po	raz	pierwszy	zaczynają	narastać	opóźnienia	w	wypłacie
rent	i	emerytur,	pensji.	Zaległości	powiększają	się	z	miesiąca	na	miesiąc.	Spada	produkcja.	Rada
ministrów	 wyraźnie	 nie	 nadąża	 za	 sytuacją,	 szuka	 możliwości	 jej	 zamrożenia,	 hamuje
podejmowanie	 decyzji,	 nieadekwatnie	 reaguje	na	problemy	przemysłu	 i	 rolnictwa.	Może	 jest	 to
brak	 elementarnej	 kompetencji,	 takiej	 na	 przykład	 jak	 decyzja	 przewodniczącego	 komisji
państwowej	 do	 spraw	 reformy	 pieniężnej	 Marczuka	 z	 jesieni	 1995	 roku,	 żeby	 jednak,	 wbrew
rekomendacjom	ekspertów,	nie	wprowadzać	hrywny?

Nie	 można	 się	 oczywiście	 powstrzymać	 od	 pytania:	 Po	 co	 więc	 było
mianować	 takiego	 niekompetentnego	 człowieka	 premierem?	 Ale	 Kuczma
z	jakiegoś	powodu	jednak	go	mianował.

Jako	 premier	 Jewhen	 Marczuk,	 przypuszczając,	 że	 rychło	 może	 zostać
zdymisjonowany,	 w	 grudniu	 1995	 roku	 wziął	 udział	 w	 wyborach
uzupełniających	 na	 posła	 do	 Rady	 Najwyższej	 Ukrainy	 w	 jednym
z	okręgów	 i	 je	wygrał.	Posłem	był	do	kwietnia	1998	roku,	stojąc	na	czele
frakcji	parlamentarnej	o	niegustownej	nazwie	Wybór	Społeczno-Rynkowy.

W	październiku	1996	roku	w	Kijowie	ukazała	się	gazeta	„Deń”.	Założył
ją	 Jewhen	 Szczerbań,	 ukraiński	 oligarcha	 i	 polityk	 połowy	 lat
dziewięćdziesiątych,	w	 latach	1995–1996	najbogatszy	oligarcha	Donbasu,
główny	 akcjonariusz	 największego	 na	 Ukrainie	 holdingu	 Industrialnyj
Sojuz	 Donbasu,	 który	 połączył	 setki	 wielkich	 zakładów	 obwodów
donieckiego	 i	 ługańskiego.	3	 listopada	1996	 roku	Szczerbań	został	 zabity
(rok	wcześniej,	 15	 października	 1995	 roku,	 tak	 samo	 skończył	 poprzedni
„pan	na	Donbasie”	 i	najbogatszy	oligarcha	Donbasu	Achat´	Bragin).	Obu



tych	zabójstw	dokonała	„banda	Kusznira”.	Sprawcy	z	czasem	zostali	zabici
lub	 zatrzymani,	 ale	 zleceniodawców	 tej	 zbrodni	 nie	 namierzono	 i	 nie
odnaleziono.

Szczerbań	 został	 zabity	 na	 pasie	 startowym	 donieckiego	 portu
lotniczego,	 gdy	 wracał	 z	 Moskwy	 własnym	 jakiem-40	 z	 jubileuszu	 Iosifa
Kobzona,	 znanego	 pieśniarza,	 biznesmena,	 wieloletniego	 agenta	 KGB
ZSRS.	W	przygotowaniu	zabójstwa	brało	udział	co	najmniej	dziesięć	osób.
Bezpośrednimi	 wykonawcami	 byli	 dwaj	 przestępcy	 –	 prawdopodobnie
należący	 do	 sołncewskiej	 zorganizowanej	 grupy	 przestępczej	 –	 Wadim
Bołotskich	 („Moskwicz”)	 oraz	 Giennadij	 Zangielidi	 („Zwier´”).	 Bołotskich
i	 Zangielidi	 dostali	 się	 na	 teren	 lotniska	 samochodem	 na	 fałszywych
dokumentach,	 mieli	 przy	 sobie	 mundury	 lotnicze	 i	 milicyjne.	 Gdy
Szczerbań	 wyszedł	 z	 samolotu,	 Bołotskich	 strzelił	 mu	 w	 tył	 głowy,
a	 Zangielidi	 w	 panice	 puścił	 chaotycznie	 serię	 z	 automatu	 do	 osób
towarzyszących,	 po	 czym	 obaj	 wskoczyli	 do	 samochodu	 i	 uciekli,
a	 samochód	 podpalili	 na	 skraju	 lotniska.	Oprócz	Szczerbania	 zginęła	 też
jego	żona,	technik	lotniczy	i	inżynier	pokładowy	samolotu,	który	wskutek
ran	 zmarł	 w	 szpitalu.	 W	 strzelaninie	 Zangielidi	 przypadkowo	 zadrasnął
Bołotskicha,	którego	zoperowano	w	podziemiu.

Po	 tym	 morderstwie	 na	 pierwszy	 plan	 w	 Donbasie	 wysunęło	 się
alternatywne	 donieckie	 ugrupowanie	 –	 Rinata	 Achmetowa	 i	 Wiktora
Janukowycza,	a	znaczna	część	majątku	Jewhena	Szczerbania	przeszła	na
Rinata	 Achmetowa,	 który	 odtąd	 był	 najbogatszym	 oligarchą	 nie	 tylko
Donbasu,	 ale	 i	 całej	 Ukrainy.	 W	 pewnym	 okresie	 (jak	 podała	 agencja
Bloomberg	 w	 2012	 roku)	 Achmetow	 wyprzedził	 nawet	 rosyjskich
miliarderów.

Akcję	przygotował	herszt	grupy,	Jewgienij	Kusznir.	Pewnego	dnia	został
on	 aresztowany	 na	 Ukrainie	 i	 umieszczony	 w	 donieckim	 areszcie
tymczasowym,	 gdzie	 zabito	 go	w	 celi	w	niewyjaśnionych	 okolicznościach.
W	 2000	 roku	 w	 Rosji	 udało	 się	 zatrzymać	 i	 wywieźć	 na	 Ukrainę
Bołotskicha	 (Zangielidi	 już	 wtedy	 nie	 żył).	 Bołotskich	 został	 skazany	 na



dożywocie.	 Jak	 stwierdzono,	 za	 zabójstwo	 nie	 dostał	 on	 wynagrodzenia,
gdyż	była	to	przysługa	dla	„przyjaciół”.

Zabójstwo	 przygotowano	 zatem	 w	 Moskwie	 i	 dokonali	 go	 moskwianie,
a	Szczerbań	wracał	tego	dnia	od	mieszkającego	również	w	Moskwie	agenta
KGB/FSB	 Iosifa	 Kobzona.	 Zabójca	 Wadim	 Bołotskich,	 alias	 „Wadik
Moskwicz”,	 uważany	 za	 fachowca	 od	 dywersji,	 studiował	 przeszło	 rok
w	wyższej	 szkole	milicyjnej	w	Rosji	 (profil	–	antyterroryzm),	a	następnie
przeszedł	 do	 wojsk	 wewnętrznych.	 Później	 przepracował	 rok	 w	 ochronie
jakiejś	 moskiewskiej	 spółdzielni,	 a	 następnie	 zniknął	 na	 jakiś	 czas
i	 wypłynął	 już	 jako	 główny	 specjalista	 od	 dywersji,	 człowiek	 niejakiego
„Siniaka”	 (Siniakina)	 –	 „autorytetu	 przestępczego”	 z	 Moskwy,
uprawiającego	handel	bronią	pod	osłoną	służb	specjalnych.

Zabójstwo	 Jewhena	 Szczerbania	 stało	 się	 jednym	 z	 najgłośniejszych
wydarzeń	 kryminalnych	 w	 dziejach	 niepodległej	 Ukrainy.	 Dziennikarz
Serhij	 Kuzin	 (autor	 książki	 Donecka	 mafija)	 uważa,	 że	 Szczerbania
i	Bragina	 zamordowano	na	 zlecenie	 rosyjskich	 grup	przestępczych,	 które
chciały	kontrolować	prywatyzację	w	Donbasie.	Na	potwierdzenie	tej	wersji
Kuzin	 podaje	 tę	 okoliczność,	 że	 Wadim	 Bołotskich	 brał	 udział	 w	 obu
zabójstwach	–	zarówno	Bragina,	jak	i	Szczerbania.	Były	premier	Ukrainy
Witalij	 Masoł,	 który	 był	 premierem	 dwukrotnie	 –	 w	 latach	 1988–1990
i	1994–1995	–	oznajmił,	 że	 jego	zdaniem	Szczerbania	kazał	 zabić	Wiktor
Janukowycz:

Na	 przykład	 uważam,	 że	 Szczerbania	 zabił	 Janukowycz.	 Usunął	 go	 ze	 swej	 drogi.	 To	 przecież
Donieck...	Znałem	Szczerbania.	Przychodził	do	mnie,	 gdy	byłem	premierem.	Prosił,	 że	 chce	być
moim	nieetatowym	doradcą.	Nawet	przepustkę	mu	dałem.	Podobały	mi	się	jego	zdrowe	poglądy.
A	 tu	 Szczerbania	 zabijają.	 Dyrektor	 kopalni	 Ampiłow,	 któremu	 zbudowałem	 trzy	 domy,
opowiedział,	jak	do	tego	doszło.

W	aktach	sprawy	Szczerbania	nie	wiedzieć	czemu	nie	ma	zeznań	Rinata
Achmetowa,	 który	 był	 partnerem	 Szczerbania	 i	 Bragina	 w	 Związku
Przemysłowym	Donbasu	 i	 który	więcej	 niż	 inni	 skorzystał	 na	 zabójstwie
konkurenta.



Była	jednak	jeszcze	jedna	osoba,	która	niespodziewanie	na	tym	zyskała:
Marczuk,	 który	 po	 śmierci	 Szczerbania	 otrzymał	 dopiero	 co	 założoną
gazetę	 „Deń”.	 Był	 to	 jedyny	 dziennik	 informacyjno-analityczny
o	 ukształtowanym	 kręgu	 czytelniczym.	 Uczyniwszy	 „Deń”	 gazetą
opozycyjną,	Marczuk	potrafił	przyciągnąć	autorów	wysokiej	klasy,	zmienił
też	 dawnego	 redaktora	 naczelnego	 Wołodymyra	 Rubana	 na	 nowego:
została	 nim	 rzeczniczka	 prasowa	 Marczuka	 Łarysa	 Iwszyna,	 z	 którą
później	się	ożenił.

Marczuk	 stał	 się	 stopniowo	 znanym	 i	 wpływowym	 parlamentarnym
działaczem	 politycznym.	 W	 wyborach	 parlamentarnych	 1998	 roku	 jako
numer	drugi	na	liście	Socjaldemokratycznej	Partii	Ukrainy	(zjednoczonej)
ponownie	 został	 wybrany	 na	 posła	 do	 Rady	 Najwyższej.	 Od	 maja	 do
grudnia	 1998	 roku	 stał	 na	 czele	 frakcji	 parlamentarnej	 SDPU(z).	Wtedy
też	zdecydował	się	kandydować	w	kolejnych	wyborach	prezydenckich.

Marczuk	 miał	 rywalizować	 przede	 wszystkim	 z	 samym	 Kuczmą,
ówczesnym	 prezydentem	 Ukrainy.	 Drugim	 groźnym	 konkurentem	 był
Pawło	Łazarenko,	premier	Ukrainy	od	maja	1996	do	 lipca	1997	roku.	Po
dymisji	 przeszedł	 do	 opozycji	 wobec	 Kuczmy	 i	 w	 1998	 roku,	 wraz
z	kierowaną	przezeń	partią	Hromada,	dostał	się	do	parlamentu.

Jednakże	 w	 kampanii	 prezydenckiej	 Łazarence	 nie	 dane	 było
uczestniczyć.	9	lutego	1999	roku	prokurator	generalny	Ukrainy	zażądał	od
Rady	 Najwyższej	 pozbawienia	 Łazarenki	 immunitetu	 poselskiego,	 15
lutego	Łazarenko	opuścił	kraj,	a	17	lutego	310	deputowanych	spośród	450
zagłosowało	 za	 pozbawieniem	 go	 immunitetu	 i	 wyraziło	 zgodę	 na	 jego
aresztowanie.	 20	 lutego	 Łazarenko	 został	 zatrzymany	 na	 lotnisku
w	Nowym	Jorku	za	naruszenie	przepisów	wizowych	i	podejrzenie	o	próbę
nielegalnego	przedostania	się	do	USA.	Poprosił	wówczas	o	azyl	polityczny,
ale	 zamiast	 tego	 został	 oskarżony	 w	 2000	 roku	 o	 wymuszenie,	 pranie
brudnych	pieniędzy	i	oszustwa.

Według	 różnych	 źródeł	 w	 chwili	 aresztowania	 Łazarenko	 miał	 na
kontach	w	amerykańskich	bankach	od	114	do	477	milionów	dolarów.	Z	tej



kwoty	 za	 ukradzione	 uznano	 od	 200	 (według	 danych	 ONZ)	 do	 320
milionów	 dolarów	 (według	 ukraińskiej	 prokuratury	 generalnej).
W	 rezultacie	 Łazarenko	 został	 w	 USA	 aresztowany,	 skazany	 na
długoletnie	 więzienie	 oraz	 wielomilionową	 karę	 pieniężną.	 Władze
Ukrainy	niejednokrotnie	zwracały	się	z	prośbą	o	 jego	ekstradycję,	 jednak
strona	 amerykańska	 odmawiała,	 powołując	 się	 na	 brak	 odpowiedniego
układu	między	Ukrainą	a	USA.	Tak	więc,	zrządzeniem	losu,	prokuratury
generalnej	 i	 Kuczmy	 Łazarenko	 został	 wyeliminowany	 z	 wyścigu	 do
prezydentury	w	1999	roku.

Teraz	pozostawało	rozprawić	się	z	samym	Kuczmą	i	Marczuk	wszedł	na
drogę,	której	nie	można	nazwać	inaczej	jak	zdradą	stanu.	Od	wiosny	1999
roku	 rozpoczęto	 tajne	 nagrania	 rozmów	 odbywających	 się	 w	 gabinecie
prezydenta	 Ukrainy.	 Jeden	 z	 uczestników	 tej	 operacji	 –	 oficer	 ochrony
Kuczmy	 Mykoła	 Melnyczenko	 –	 niejednokrotnie	 twierdził	 później,	 że
zaczął	nagrywać	Kuczmę	z	własnej	inicjatywy	jeszcze	w	1998	roku.	Trudno
w	 to	 uwierzyć.	 Natura	 nie	 stworzyła	 bardziej	 ostrożnej	 i	 pozbawionej
inicjatywy	 istoty	 jak	Melnyczenko.	Nagrań	1998	roku	nie	przedstawiono.
Sam	Melnyczenko	mówił,	że	pomagali	mu	„swoi	ludzie”	i	że	ci	„swoi	ludzie”
kierowali	go	następnie	w	stronę	Marczuka:

Kuczma	 się	 bał,	 bardzo	 się	 bał	 dwóch	 osób:	 Łazarenki	 i	Marczuka.	 Bardzo	mocno	 się	 bał.	 I	w
pierwszej	kolejności	bał	się	Łazarenki.	Najbardziej.	Omawiano	kwestię,	że	należy	zneutralizować
i	 usunąć	 Łazarenkę.	 Ja	 nie	 byłem	 zbyt	 blisko	 z	 Łazarenką...	 Ale	 po	 tym,	 jak	 Łazarenkę
aresztowano...	gdy	jechał	do	Ameryki...	pozostał	Marczuk.	Czyli	że	Marczuk	był	tą	osobą,	która	po
Łazarence	stanowiła	największe	zagrożenie	dla	Kuczmy.	Zacząłem	więc	poszukiwać	dostępu	do
Marczuka.	 Ale	 na	 dzień	 dzisiejszy	 ci	 ludzie,	 którzy	 mi	 pomagali,	 są	 zagrożeni,	 więc	 nie	 chcę
wymieniać	 ich	nazwisk	–	nazwisk	 tych,	którzy	umożliwili	mi	dostęp	do	Marczuka...	Dość	długo
starałem	się	dotrzeć	do	Marczuka,	gdzieś	około	miesiąca,	a	może	i	dłużej	niż	przez	dwa	miesiące.
Starałem	się	dotrzeć	do	Marczuka	przez	swoich	ludzi.

Bardziej	 naturalne	 byłoby	 przypuszczenie,	 że	 pomysł	 zwerbowania
funkcjonariusza	 ochrony	 Kuczmy	 i	 nagrywania	 rozmów	 w	 gabinecie
prezydenta	 w	 celu	 wykorzystania	 uzyskanych	 w	 ten	 sposób	 informacji
przeciwko	Kuczmie	podczas	wyborczej	kampanii	prezydenckiej	1999	roku



przyszedł	do	głowy	albo	Marczukowi,	albo	jego	moskiewskim	mocodawcom,
którzy	 w	 tymże	 1999	 roku	 lansowali	 na	 stanowisko	 prezydenta	 Rosji
kolegę	Marczuka	 z	KGB,	podpułkownika	Władimira	Putina.	W	wypadku
zwycięstwa	w	2000	roku	KGB	uzyskałoby	władzę	nie	tylko	w	Rosji,	ale	też
na	Ukrainie.

Melnyczenko	wspomina:

Jaki	 był	 cel?	 Zebrać	 dowody	 wskazujące,	 że	 Kuczma	 rzeczywiście	 jest	 przestępcą	 i	 że	 taki
człowiek	 nie	 może	 być	 na	 stanowisku	 prezydenta	 Ukrainy.	 A	 te	 nagrania	 to	 miał	 być	 jeden
z	 dowodów	 rzeczowych	 tego	 wszystkiego...	 Miałem	 niezłą	 kolekcję	 nagrań	 oraz	 informacje
potwierdzające,	że	Kuczma	narusza	konstytucję	i	kodeks	karny...

Nasze	 spotkanie	 z	Marczukiem	odbyło	 się	na	początku	wiosny	1999	 roku.	Przedstawiłem	się
mu,	pokazałem	legitymację	–	byłem	już	wtedy	w	randze	kapitana	i	miałem	stanowisko	starszego
oficera	 bezpieczeństwa	 Zarządu	 Ochrony	 Państwowej	 Ukrainy.	 Przedstawiłem	 mu	 się
i	powiedziałem:	Tak	a	tak,	ja	–	taki	a	taki,	mam	dowody,	że	Kuczma	jest	przestępcą.	Nagrywałem
Kuczmę	 i	 nie	 chciałbym,	 żeby	 Kuczma	 został	 prezydentem,	 bo	 jest	 przestępcą.	 I	 poprosiłem
Marczuka	o	radę.	Rozmawialiśmy	w	cztery	oczy...	Nie	mogłem	się	umówić	z	Marczukiem	przez
telefon,	 bo	 jego	 telefony	 były	 na	 podsłuchu.	 Podsłuchiwano	 zarówno	 telefony	 miejskie,	 jak
i	 rządowe.	 Ponieważ	 był	 on	 rywalem	 Kuczmy	 w	 wyborach	 prezydenckich...	 Marczuk	 był	 mi
o	wiele	bliższy	duchem,	ponieważ	był	jednak	ze	służb	specjalnych...

Zapytał:	A	co	z	pieniędzmi?	Powiedziałem:	Bardzo	krucho	z	pieniędzmi.	Jako	swoiste	wsparcie
dał	mi	wtedy...	tysiąc	marek	w	jednym	banknocie...	żebym	kupił	baterie;	na	jeden	dzień,	na	jeden
dzień!	–	bateryjki	kosztowały...	tam	się	stosuje	specjalne	baterie,	do	tego	dyktafonu	SBU...	jakieś
półtora	dolara	jedna	bateryjka...	Potrzebnych	było	wtedy	sześć	bateryjek.	Czyli	że	w	jeden	dzień
10	dolarów	idzie	na	same	bateryjki.	Na	kasety	idzie	sto	dolarów	dziennie.	Żeby	kupić...	te	kasety,
cena	wynosi	100	dolarów	za	kasetę...

Tak	 więc	 rok	 pracy	 kosztował	 Melnyczenkę	 tylko	 w	 wydatkach	 na
bateryjki	 i	 kasety	 40	 tysięcy	 dolarów.	 Ktoś	 przecież	 musiał	 je	 stale
wypłacać?

Wtedy	 umówiliśmy	 się	 na	 następne	 spotkanie	 –	 kontynuuje	 opowieść	 Melnyczenko.	 –
Naszkicował	mi,	gdzie	się	mamy	spotkać.	Narysował	mi	to	na...	Konstytucji	Ukrainy.	Nawiasem
mówiąc,	mam	ten	jego	szkic	do	dziś	dnia	–	gdzie	się	mamy	spotkać	i	jak.	Marczuk	mówił,	że	zło
trzeba	wyplenić	i	je	wyplenimy.	No	to	wtedy	urosły	mi	skrzydła	i	uzgodniliśmy,	że	maksimum	po
pierwszej	turze	wyborów	prezydenckich	Kuczmy,	no,	dzięki	tym	nagraniom	Kuczmy	nie	powinno
już	być...

Spotykałem	się	z	Marczukiem	–	nie	potrafię	powiedzieć,	 ile	razy:	gdzieś	około	dziesięciu	razy
się	 z	 nim	 spotykałem.	 W	 różnych	 miejscach.	 No,	 to	 jest	 to	 miejsce,	 które	 on	 narysował.



Wymienialiśmy	 informacje	 –	 w	 jaki	 sposób	 możemy	 się	 nawzajem	 odnaleźć.	 Były	 to	 i	 pagery,
i	znaki	umowne,	i	telefony	komórkowe.	Podał	mi	numer	swojej	tajnej	komórki,	którą	miał	tylko
do	 kontaktowania	 się	 ze	 mną.	 Wszystko	 to	 było...	 na	 początku	 wiosny	 1999	 roku...	 Aktywniej
zacząłem	 działać	 i	 nagrywać	 Kuczmę.	 Mieliśmy	 pewność,	 że	 Kuczma	 sprawuje	 rządy	 jako
prezydent	już	ostatnie	miesiące,	no	maksimum	do	października–listopada	1999	roku...

Spotykaliśmy	 się	 dość	 nietypowo.	Marczuk	miał	w	 tym	 czasie	 kierowcę,	 chyba	 Tola	miał	 na
imię.	 Czekałem	 w	 umówionym	 miejscu.	 Tego	 dnia	 przyjechał	 dżip	 Marczuka,	 ale	 samego
Marczuka	 nie	 było	 widać.	 Drzwiczki	 się	 otworzyły	 i	 zobaczyłem	 tego	 człowieka.	 Wsiadłem
i	 pojechaliśmy	 tak,	 żeby	 zgubić	 ogon.	 Wyznaczaliśmy	 spotkania	 bardzo	 późno,	 gdzieś	 tak
o	dwunastej	albo	o	pierwszej	w	nocy,	albo	i	o	drugiej	–	kiedy	było	wiadomo,	że	samochodów	mało
i	ogona	nie	ma.	Tak	na	zboczu	pagórka	było	to	miejsce,	jak	się	zjeżdża	z	ulicy	Bankowej	w	stronę
Teatru	Łesi	Ukrainki...	tfu!	Sorry...	w	stronę	Teatru	Franki.	Obok	metra,	stacja	albo	Instytucka,
albo	 Bankowa.	 Już	 teraz	 nie	 pamiętam	 –	 z	 góry	 idzie.	 Tam	 czekałem,	 dżip	 się	 zatrzymywał,
szybko	 wsiadałem	 i	 nas	 odwożono,	 dżip	 odwoził	 na	 spotkanie	 z	 Marczukiem.	 Wszystkie	 te
informacje	 mu	 przekazywałem,	 bardzo	 dziękował.	 Uzgodniliśmy,	 że	 się	 spotkamy	 następnym
razem	 już	 w	 innym	 miejscu	 –	 było	 to	 obok	 komisji	 Rady	 Najwyższej	 Ukrainy,	 tam	 niedaleko
naszego	urzędu.	I	czas	uzgodniliśmy,	żeby	to	było	już	gdzieś	blisko,	no,	po	drugiej	w	nocy	–	tak,
dokładnie...

Jedna	z	takich	informacji,	którą	przekazałem...	była	nagrywana,	zdaje	się	w	maju...	Przyszedł
do	Kuczmy	Riabec	–	szef	Centralnej	Komisji	Wyborczej	Mychajło	Riabec.	Meldował	on	Kuczmie,
w	 jaki	 to	 sposób	Riabec,	w	 osobie	 [sic]	Centralnej	Komisji	Wyborczej	 nie	 dopuści	Marczuka	do
udziału	w	kampanii	prezydenckiej.	Wszystko	to	podsłuchałem,	byłem	w	szoku,	że	oni	zamierzają
Marczuka	wycofać	 z	 listy,	 dokładniej,	 nie	wycofać,	 ale	 nie	 dopuścić	 do	 zarejestrowania	 go	 jako
kandydata	 na	 prezydenta.	 Połączyłem	 się	 z	 Marczukiem	 i	 natychmiast	 się	 spotkaliśmy.
Przekazałem	mu	tę	kasetę.

Powiem	 tak:	 w	 jednej	 chwili,	 jeszcze	 swoimi	 kanałami,	 przez	 swoich	 ludzi,	 którzy	 pilnie
skontaktowali	mnie	 z	Marczukiem,	w	 tym	miejscu,	 które	naszkicował,	 przekazałem	mu	kasetę
i	 opowiedziałem	 o	 planie.	Marczuk	 bardzo	mi	 dziękował.	 I...	mówi:	 To	 na	 razie	 tyle,	 będziemy
w	kontakcie.	Porozumieliśmy	się,	gdzie	się	spotkamy	następnym	razem.	To	znaczy	zmienialiśmy
miejsca	spotkań	za	każdym	razem...	Na	przykład	dziś	spotkaliśmy	się	na	placu	Sewastopolskim,
a	jutro	obok	Teatru	Łesi	Ukrainki...

Najmniej	 na	 świecie	 Marczuk	 myślał	 o	 ochronie	 swojego	 agenta
Melnyczenki.	 Najbardziej	 –	 o	 sobie	 i	 zwycięstwie	 w	 wyborach
prezydenckich.	 Gdy	 otrzymał	 od	 Melnyczenki	 kasetę,	 zatelefonował	 do
Riabca	 i	 powiedział,	 że	 wiadomo	 mu,	 iż	 Kuczma	 zamierza	 nie	 dopuścić
Marczuka	 do	 wyborów.	 Sam	 Melnyczenko	 dowiedział	 się	 o	 tym
przypadkiem,	 gdy	 usłyszał	 na	 drugi	 dzień	 rozmowę	 Riabca	 z	 Kuczmą
w	gabinecie,	w	którym	podłożył	dyktafon:



Gdzieś	 tak	 bliżej	 popołudnia	 przychodzi	 do	 Kuczmy	 Ołeksandr	 Mychajłowycz	 Wołkow,	 znany
oligarcha,	 i	powiada:	Łeonidzie	Daniłowyczu,	mamy	dwie	wiadomości.	Jedna	z	nich	 jest	bardzo
nieprzyjemna.	Mówi:	Marczuk	wie	wszystko,	o	czym	tu	wczoraj	dogadaliście	się	z	Riabcem,	jak	go
wycofać	z	rejestru.	On	wie	o	tym	wszystko.	Dziś	zadzwonił	do	Riabca	i	słowo	w	słowo	przedstawił
mechanizm,	 w	 jaki	 sposób	 Centralna	 Komisja	 Wyborcza	 nie	 dopuści	 Marczuka	 do	 udziału
w	kampanii	prezydenckiej...	Riabec	zatelefonował	do	mnie	 i	powiedział	 co	 i	 jak.	Riabec	zaklina
się,	 że	 nikomu	 nie	 mówił...	 A	 pan	 o	 tym	 mówił	 wczoraj	 i	 tylko	 pan	 wiedział...	 Więc	 albo	 pan
powiedział,	 albo	 Riabec,	 albo	 pana	 podsłuchują.	 Kuczma	 natychmiast	 wybrał	 numer	 Derkacza
i	kazał	mu	to	pilnie	skontrolować.

Melnyczenkę	uratował	przypadek:

Zatelefonował	do	mnie	zastępca	szefa	wydziału	operacyjno-technicznego	Ołeksandr	Mykołajowycz
Garanin.	I	mówi:	Kola,	co	tam	u	was	za	kontrole?	Ja	mówię:	Jakie	kontrole?	[Garanin:]	No,	jaka
to	kontrola	w	gabinecie	Kuczmy?	Mówię:	Nic	nie	wiem.	Mówię:	Zaraz	się	dowiem.

Poszedłem	 do	 szefa	 ochrony	 prezydenta,	 Borysa	 Iwanowycza	 Mowczana.	 Mówię:	 Tak	 a	 tak,
mam	 taką	 informację...	 On	 poszedł	 do	 Kuczmy.	 Kuczma	 mówi:	 Tak,	 za	 dwie	 godziny	 kontrola
w	moim	gabinecie.	No	 to	 szef	 ochrony	mówi	mi:	Tak,	Kola,	 za	dwie	godziny	kontrola.	Tam	 już
samochody	 stoją,	 z	 SBU	przyjechało	 z	 15	 osób,	 ale	 ty	 pilnuj,	 żeby	wszystko	 było	 pod	 kontrolą,
żeby	nikt	nic.	Mówię:	Tak	jest!

Czyli	 że	 to	 mnie	 powierzono,	 żebym	 wszystko	 kontrolował.	 Wezwałem	 wtedy	 Miszę	 Soroka,
mamy	takiego	funkcjonariusza	w	ochronie	prezydenta.	Gdy	tylko	Kuczma	wyszedł	z	gabinetu,	od
razu	 tam	 wszedłem	 z	 tym	 współpracownikiem.	 Mówię:	 Stój	 tam,	 patrz	 tam.	 Momentalnie
wyciągnąłem	dyktafon	i	schowałem	go.	W	ciągu	paru	sekund...

Wziąłem	to	nagranie,	na	którym	było	planowane	wycofanie	Marczuka,	niedopuszczenie	go	do
prezydenckiej	 kampanii.	 Przekazałem	 Marczukowi.	 A	 na	 następny	 dzień	 –	 ta	 ekipa	 ma	 pilnie
skontrolować	gabinet	Kuczmy.	SBU	przyjechało,	a	ja	nie	pojmowałem,	w	jaki	sposób,	 jak	mogło
dojść	do	tego,	że	Kuczma	przerywa	swój	dzień	pracy,	wyjeżdża,	a	już	zaraz	wkracza	15	oficerów
z	maszynami,	z	aparaturą	–	przeszukują	gabinet.	Nie	mogłem	tego	pojąć.	I	 tylko	dzięki	temu...
Mówię	 przecież,	 że	 życie	 uratowało	 mi	 to,	 że	 czysto	 organizacyjnie	 mogłem	 tak	 zrobić,	 żebym
osobiście	 kontrolował.	 Codziennie	 od	 godziny	 7	 rano	 i	 do	 11,	 12,	 do	 pierwszej	 w	 nocy	 byłem
w	gabinecie	prezydenta	i	kontrolowałem,	żeby	nikt	nie	mógł	zrobić	czegoś	złego.	Mówię	więc:	to
uratowało	mi	życie.

...Spotkałem	się	potem	z	Marczukiem	 i	mówię:	Cóż	 ty,	draniu,	 robisz?	To	znaczy,	że	on	mnie
naraził,	po	prostu	mnie	zdradził.	Dla	niego,	jak	zrozumiałem,	życie	ludzkie	nic	nie	jest	warte.	Jak
tak	można	było	postąpić?	Można	było	jakoś	inaczej,	można	było	nieco	później.	On	mówi:	No,	tak
jakoś	wyszło.	Sprawę	zatuszowano.

Pierwszą	turę	wyborów	prezydenckich	wyznaczono	na	31	grudnia	1999
roku.	Jednak	Kuczmy	nie	udało	się	przed	nią	wycofać.	Kuczma	postanowił



w	wyborach	uczestniczyć.

Inne	nagrania,	które	robiłem	w	1999	roku	–	wspomina	Melnyczenko	–	okresowo	przekazywałem
Marczukowi...	 Marczuk	 miał	 dość	 ważne	 informacje,	 które	 pozwoliłyby	 obalić	 Kuczmę	 jako
prezydenta	już	w	1999	roku.	Niemniej	jednak	Kuczmy	nie	obalono.

Wtedy	 zaczęto	 omawiać	 plan	 wycofania	 Kuczmy	 po	 pierwszej	 turze.
Planowano	 między	 innymi	 zainstalować	 „system	 wideoobserwacji”
w	gabinecie	Kuczmy	i	nagrywać	wszystko,	co	się	dzieje,	„na	drugi	dzień	po
pierwszej	 turze	wyborów	 prezydenckich”,	 z	 nadzieją,	 że	 prowadzone	 tam
rozmowy	zaświadczą	o	nadużyciach	Kuczmy	w	pierwszej	turze	kampanii.
Materiały	 te	 miał	 otrzymać	 od	 Melnyczenki	 Marczuk	 i	 wykorzystać	 je
następnie	do	odsunięcia	Kuczmy	od	udziału	w	drugiej	turze	wyborów.	Ale
kilka	dni	przed	31	grudnia	Marczuk	odwołał	operację.

Mieliśmy	spotkanie	jakieś	kilka	dni	przed	pierwszą	turą	–	wspomina	Melnyczenko.	–	Mówi:	Nie,
niczego	nie	będziemy	robić,	nie	trzeba.	Jak	się	później	dowiedziałem	z	nagrań,	Marczuk	spotkał
się	z	Wołkowem.	Ołeksandra	Mychajłowycza	Wołkowa	swego	czasu	zwerbowało	KGB	i	trzymało
go	na	kompromacie	[kompromitującym	materiale].	Derkacz	meldował	o	tym	Kuczmie...	Marczuk
prowadził	 z	 Kuczmą	 rozmowy	 w	 sprawie	 pierwszej	 tury	 wyborów	 prezydenckich	 –	 o	 tym,	 aby
Marczuk	zajął	stanowisko	sekretarza	Rady	Bezpieczeństwa	Narodowego	i	Obrony.

Wiadomo	 dlaczego.	 Rzecz	 w	 tym,	 że	 w	 pierwszej	 turze	 wyborów
prezydenckich	 Marczuk	 przyszedł	 do	 mety	 piąty,	 gromadząc	 zaledwie	 8
procent	głosów.	I	 tak	nie	miał	szans	zostać	prezydentem.	A	skoro	tak,	 to
korzystniej	dla	niego	było	nie	obalać	Kuczmy,	ale	się	z	nim	dogadać	co	do
stanowiska	sekretarza	RBNiO,	co	też	Marczuk	uczynił.	Podczas	ostatniego
spotkania	z	Melnyczenką	powiedział	mu,	że	„więcej	nie	trzeba	już	niczego
nagrywać”.	 Melnyczenko	 nie	 posłuchał,	 nagrał	 i	 natychmiast	 zrozumiał,
dlaczego	Marczuk	prosił,	żeby	przestać	nagrywać:

Marczuk	prosił	Kuczmę,	 żeby	dał	mu	 jakiś	 biznes.	Kuczma	dał	 biznes.	Było	 to	 kilka	 zakładów
przemysłowych,	o	które	Marczuk	prosił.	Ale	nie	wiem	–	na	szczęście	czy	niestety	tylko	ja	mam	te
informacje.	 Marczuk	 prosił,	 żeby	 mu	 dać	 jedną	 kopalnię	 i	 zakład	 energetyczny.	 Te	 nagrania
przechowuję	 osobno.	 Tam	 on	 występuje	 także	 jako,	 powiedziałbym,	 tłumiciel	 wolnej	 prasy...
Jestem	przekonany,	 że	Marczuk	 bardzo	 czegoś	 chciał.	Ale	 czego?	Obalić	Kuczmę	 albo	 samemu
zostać	 prezydentem	 i	walczyć	 z	 korupcją?	 To	 ciekawe	 zagadnienie.	 Ponieważ	Marczuk	 nie	 jest



jedną	osobą.	W	Marczuku	żyje	jeszcze	kilku	Marczuków.	I	sądzę,	że	są	oni	skonfliktowani	z	sobą.
Z	jednej	strony	Marczuk	chce	dobra,	z	drugiej	–	ten	drugi	Marczuk	nie	chce	zła	dla	siebie.

Na	stanowisku	 sekretarza	Rady	Bezpieczeństwa	Narodowego	 i	Obrony
Ukrainy	Marczuk	był	 do	25	 czerwca	2003	 roku,	kiedy	 został	mianowany
ministrem	obrony.	To	stanowisko	pełnił	nieco	mniej	niż	rok:	27	września
2004	 roku	 został	 zmuszony	 do	 dymisji,	 formalnie	 z	 powodu	 wybuchu
w	 magazynach	 artyleryjskich	 w	 Artemowsku	 i	 Nowobohdanowce.
W	 rzeczywistości	 również	 dlatego,	 że	 kadencja	 Kuczmy	 zbliżała	 się	 do
końca	i	Marczuk	nie	miał	szans	utrzymać	tak	eksponowanego	stanowiska
za	 nowego	 prezydenta.	 Podobnie	 jak	 w	 1998	 roku	 spróbował	 wrócić	 do
wielkiej	 polityki,	 może	 nawet	 chciał	 zostać	 prezydentem,	 traktując	 jako
odskocznię	 Radę	 Najwyższą.	 Marczuk	 wystąpił	 z	 SDPU(z)	 i	 w	 grudniu
2004	 roku	 utworzył	 Partię	 Swobody,	 której	 został	 szefem.	 Jednakże
w	wyborach	parlamentarnych	26	marca	2006	roku,	w	których	kandydował
jako	 numer	 jeden	 bloku	 partii	 „Jewhen	 Marczuk	 –	 Jedność”	 na	 czele
z	Partią	Swobody,	otrzymał	zaledwie	0,06	procent	głosów	i	nie	wszedł	do
parlamentu,	po	czym	wycofał	się	z	wielkiej	polityki.

Tak	 oto	 zakończyła	 się	 kariera	 generała	 Marczuka,	 niedoszłego
prezydenta	Ukrainy	z	nadania	Federalnej	Służby	Bezpieczeństwa	Rosji.
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Rozdział	3	
Zabójstwo	Heorhija	Gongadzego

Prezydent	 Richard	 Nixon	 miał	 długie	 i	 ciekawe	 życie,	 ale	 w	 historii
Stanów	 Zjednoczonych	 zapisał	 się	 przede	 wszystkim	 jako	 postać	 afery
Watergate,	z	powodu	której	musiał	podać	się	do	dymisji.	Prezydent	Łeonid
Kuczma	 nie	 podał	 się	 do	 dymisji,	 chociaż	 cała	 jego	 druga	 kadencja
przebiegała	w	cieniu	zabójstwa	Heorhija	Gongadzego.

Gongadze	 zaginął	 późnym	 wieczorem	 16	 września	 2000	 roku.	 Po
przygotowaniu	 kolejnego	 numeru	 gazety	 internetowej	 „Ukrajinśka
Prawda”,	 której	 redaktorem	 naczelnym	 była	 Ołena	 Prytuła,	 Gongadze
pojechał	do	domu	 i	 zniknął	po	drodze.	Do	domu	nie	wrócił.	 I	nikt	 go	 już
więcej	nie	widział.	Później	dowiedziano	się,	że	dziennikarz	został	zabity	17
września.	 Jego	 ciało	 z	 odciętą	 głową	 znaleziono	 2	 listopada	 w	 lesie	 pod
Taraszczą,	mniej	więcej	sto	kilometrów	od	Kijowa.

Heorhij	 Gongadze	 urodził	 się	 1	 maja	 1969	 roku	 w	 Tbilisi	 w	 rodzinie
gruzińskiego	 dysydenta	 i	 reżysera	 Rusłana	 Gongadzego	 i	 Ukrainki	 Łesi
Gongadze	 (z	 domu	 Korczak).	 Jeszcze	 przed	 upadkiem	 Związku
Sowieckiego	 został	 powołany	 do	 wojska	 i	 służył	 w	 Afganistanie.	 Za
przykładem	ojca	Heorhij	włączył	się	do	ruchu	opozycyjnego,	stając	na	czele
ośrodka	informacyjnego	Frontu	Narodowego	Gruzji.	W	1989	roku	przeniósł
się	 na	 Ukrainę,	 do	 rodzinnego	 miasta	 matki,	 Lwowa.	 Po	 śmierci	 ojca
Heorhij	 wstąpił	 do	 armii	 powstańczej	 w	 Abchazji,	 zrobił	 kilka	 filmów



dokumentalnych	 o	 konflikcie	 gruzińsko-abchaskim,	 był	 ciężko	 ranny
i	 wkrótce	 wrócił	 na	 Ukrainę.	 Po	 ukończeniu	 wydziału	 języków	 obcych
Lwowskiego	 Uniwersytetu	 Narodowego	 Gongadze	 został	 głównym
reżyserem	w	stowarzyszeniu	twórczym	„Centr	Jewropy”	oraz	prezenterem
w	 lwowskiej	 telewizji.	 W	 2000	 roku	 stworzył	 stronę	 internetową
„Ukrajinśka	Prawda”,	w	której	 ostro	krytykował	 reżim	Łeonida	Kuczmy,
publikował	 sensacyjne	 materiały	 o	 prezydencie	 i	 jego	 najbliższym
otoczeniu.	Otrzymując	w	związku	z	tym	ciągłe	groźby	pod	swoim	adresem
i	zauważywszy,	że	śledzi	go	milicja,	Gongadze	niedługo	przed	zniknięciem,
14	 lipca	 2000	 roku,	 wystosował	 list	 otwarty	 do	 prokuratora	 generalnego
Ukrainy	Mychajły	Potrebeńki,	w	którym	ostrzegał	o	spodziewanej	tragedii.

A	 tymczasem	 w	 latach	 1999–2000	 w	 gabinecie	 Kuczmy	 nielegalnie
podsłuchiwano	 prezydenta	 i	 jego	 gości.	 Zebrało	 się	 tego	 co	 najmniej
sześćset	 godzin	 nagrań.	 W	 końcu	 2000	 roku	major	Mykoła	 Melnyczenko
z	ochrony	prezydenta	wyjechał	poza	granice	Ukrainy	i	oświadczył,	że	to	on
nagrywał	rozmowy	w	gabinecie	Kuczmy.	Równocześnie	28	listopada	2000
roku	 znany	 ukraiński	 polityk,	 były	 przewodniczący	 Rady	 Najwyższej,
przywódca	 partii	 socjalistycznej	 Ołeksandr	 Moroz	 z	 trybuny	 parlamentu
odtworzył	 wyjątki	 z	 „nagrań	 Melnyczenki”	 z	 gabinetu	 Kuczmy,	 gdzie
omawiano	 sprawę	 Gongadzego.	 Moroz	 oskarżył	 prezydenta	 o	 udział
w	przygotowaniu	zniknięcia	dziennikarza:

Trzeba	 położyć	 kres	 spełzaniu	 społeczeństwa	 w	 mroki	 kryminału	 i	 bandytyzmu.	 Toteż	 mając
wystarczające	podstawy,	mam	obowiązek	 oświadczyć,	 że	 zleceniodawcą	 zaginięcia	dziennikarza
Heorhija	Gongadzego	jest	prezydent	Ukrainy	Łeonid	Kuczma,	jest	przy	tym	zleceniodawcą,	który
systematycznie	 kontrolował	 przebieg	 swego	 polecenia.	 Zorientowany	 w	 przygotowaniach	 tego
zlecenia	 był	 od	 samego	 początku	 szef	 administracji	 prezydenta	 Wołodymyr	 Łytwyn.
Bezpośrednim	 autorem	 scenariusza	 i	 organizatorem	 wykonania	 operacji	 jest	 minister	 spraw

wewnętrznych	Ukrainy	Jurij	Krawczenko[26].

Na	 konferencji	 prasowej	 po	 tym	 oświadczeniu	 członek	 partii
socjalistycznej	 Jurij	 Łucenko	 odtworzył	 nagranie,	 na	 którym	 prezydent
prosił	ministra	Krawczenkę,	żeby	„zajął	się”	dziennikarzem.



Tu	trzeba	uczynić	niewielką	dygresję:	w	2002	roku	Mykoła	Melnyczenko
przekazał	 swoje	 nagrania	 Jurijowi	 Felsztinskiemu,	 który	wziął	 na	 siebie
zorganizowanie	 odsłuchu	 taśm.	 W	 ciągu	 kilku	 miesięcy	 zebrani	 przez
Felsztinskiego	 specjaliści,	 łącznie	 z	 zawodowcami	 ze	 Służby
Bezpieczeństwa	 Ukrainy	 obeznanymi	 z	 podsłuchami,	 pracowali	 nad
nagraniami	 w	 Waszyngtonie	 i	 większą	 ich	 część	 odczytali.	 Dzięki	 temu
autorzy	tej	książki	dysponują	tekstami	rozmów	z	„taśm	Kuczmy”.

Przy	 całej	 pozornej	 prostocie	 i	 oczywistości	 zarzutów	 przeciw
prezydentowi	 Kuczmie	 postawionych	 przez	 Moroza	 na	 podstawie	 taśm
w	 związku	 z	 zaginięciem	 i	 zabójstwem	Gongadzego	 trzeba	 stwierdzić,	 że
same	 nagrania	 nie	 dowodzą	 bezdyskusyjnie,	 iż	 Kuczma	 nakazał	 zabić
Heorhija	 Gongadzego.	 Można	 nawet	 powiedzieć,	 że	 każdy
wykwalifikowany	 prawnik	 łatwo	 dowiedzie	 w	 sądzie,	 że	 nie	 można
wyciągnąć	 wniosku	 o	 udziale	 Kuczmy	 w	 tej	 zbrodni	 tylko	 na	 podstawie
tych	 nagrań.	 Oczywiste	 jest	 jednak,	 że	 prezydent	 Kuczma,	 i	 o	 tym
ewidentnie	 świadczą	 nagrania,	 odnosił	 się	 do	 Gongadzego	 skrajnie
negatywnie,	a	jego	repliki	mogły	zostać	odczytane	przez	podwładnych	jako
polecenie	 ukarania	 czy	 nawet	 zabicia	 opozycyjnego	 dziennikarza.
Przytoczymy	 maksymalnie	 kompletny	 (obecnie)	 wybór	 fragmentów
rozmów	prezydenta	Ukrainy,	w	których	przewija	się	nazwisko	Gongadze.
Jest	 ich	 wiele.	 Trzeba	 podkreślić,	 że	 prawie	 wszystkie	 nagrania
w	gabinecie	Kuczmy	 okazały	 się	wyjątkowo	kiepskiej	 jakości	 i	 dosłownie
były	 słowo	 po	 słowie	 odcyfrowywane	 przez	 specjalistów,	 jednak	 mimo
wysiłków	 licznych	 wypowiedzi	 nie	 udało	 się	 zrozumieć.	 Nie	 dokończone
zdania	 i	 nie	 zawsze	 zrozumiały	 sens	 nie	 są	 zatem	 następstwem
niewłaściwego	 przekładu	 z	 ukraińskiego	 lub	 z	 „surżyka”	 (mieszaniny
rosyjskiego	 i	 ukraińskiego),	 w	 którym	 prowadzono	 rozmowy	 w	 gabinecie
Kuczmy,	 ale	 świadczą	 niestety	 o	 potwornie	 kiepskim	 poziomie
początkowego	nagrania.

Nagranie	rozmowy	Łeonida	Kuczmy	z	przewodniczącym	komisji



parlamentu	ds.	wolności	słowa	i	prasy	Ołeksandrem	Zinczenką,	13
maja	2000	r.

[Kuczma	 przez	 interkom	 pyta	 asystenta,	 czy	 jest	 Zinczenko,	 poleca	 go
zaprosić.]

Kuczma:	 [rozmawia	 przez	 telefon]	 Dzień	 dobry.	 Oj,	 słuchaj,	 tu	 mi	 coś,
kurwa,	 z	 Zajcem	 półtorej	 godziny,	 kurwa,	 zamiast	 trzydziestu	 minut	 tu
walczyłem,	kurwa.

[Wchodzi	Zinczenko]
Zinczenko:	Czy	można?
Kuczma:	Tak,	kurwa,	zawracał	mi	głowę,	już	nie	wiedziałem	jak,	mówię:

„Niech	wejdzie	Zinczenko”.
[Głośno	się	śmieją]
Zinczenko:	 Łeonidzie	 Daniłowyczu,	 dziękuję,	 że	 mnie	 pan	 przyjął.	 Ale

jeżeli	 można,	 ja	 bardzo	 krótko.	 Jest	 kilka	 takich	 już	 nabrzmiałych
problemów	 i	 parę	 poważniejszych,	 jeżeli	 będzie	 czas,	 potem	 je	 omówimy.
Spośród	nabrzmiałych	–	to	dwie	daty:	6	czerwca	–	dzień	dziennikarzy	i	ja
bym	proponował,	 żeby	spróbować	zainicjować,	wie	pan,	problem	wolności
słowa,	dziennikarze	i	tak	dalej	[...].

Kuczma:	Jak	w	„Zierkale	Niedieli”	w	związku	z	wolnością	słowa	zbierają
dziennikarzy	naj-najbardziej	opozycyjnych	–	kanalie,	kurwa,	przepraszam,
są	tam	i	utalentowani	dziennikarze.	No,	ta	jakaś	Korobowa,	kurwa,	no	ma
czarny	[niezrozumiałe	słowo],	czarnogęba.	I	jeszcze	ten	Gruzin.

Zinczenko:	Gongadze.
Kuczma:	Georgadze,	kurwa.

Nagranie	rozmowy	Łeonida	Kuczmy	z	prezenterem	telewizyjnym
Wjaczesławem	Pichowszekiem,	2	czerwca	2000	r.

Pichowszek:	 Chciałem	 zapytać	 –	 nie	 wiem,	 czy	 pan	 to	 oglądał	 –	 o	 ten
temat	w	 telewizji	ORT,	 że	Kuczmę	wybrano	 z	 pomocą	 sił	 kryminalnych.
Nie	 wiem,	 kto	 za	 tym	 stoi,	 ale	 wszystkie	 te	 struktury,	 kiedy	 wychodzi



informacja	w	świat,	zaczynają	ją	przedrukowywać,	paskudzić	wszystkie	te
rzeczy	i	tak	dalej.	Było	spotkanie	kryminalnych	autorytetów	w	Charkowie,
umówili	się,	żeby	poprzeć	w	wyborach	Kuczmę.

Kuczma:	No	przecież	ty	rozumiesz,	to	absolutnie,	że	tak	powiem...
Pichowszek:	Nie,	ja	rozumiem,	ale	trzeba	przecież	odpowiedzieć.
Kuczma:	 Zaraz	 sam	 to	 załatwię,	 że	 tak	 powiem.	 Za	 tymi	 artykułami

w	„Niezawisimej	Gazecie”	stoi	Gongadze.
Pichowszek:	Już	całkiem	oszalał.
Kuczma:	Ale	jego	finansują.	Nie	chcę	się	teraz	tym	zajmować,	sprawdzą

to	na	nowo.
Pichowszek:	Julia	[Tymoszenko]?
Kuczma:	No	nie,	to	są	przecież	przyjaciele,	że	tak	powiem.
Pichowszek:	Aha.
Kuczma:	Dlatego	trzeba	to	przeanalizować.

Nagranie	rozmowy	Łeonida	Kuczmy	z	szefem	SBU	Łeonidem
Derkaczem,	12	czerwca	2000	r.

Derkacz:	Tak,	Łeonidzie	Daniłowyczu,	to	ja	zostawię	to	panu,	dobrze?
Kuczma:	Zostaw.
Derkacz:	 I	 od	 razu	 jeszcze	 jedno.	 Może	 pan	 przeczyta,	 dosłownie	 trzy

minuty.	Niech	pan	to	przeczyta.	To	 jest	o	 tym,	kto	zorganizował	cały	ten
artykuł,	że	następny	ukraiński	Putin	to	Andrij	Derkacz.	To	wszystko	ten
Gongadze.

Kuczma:	To	Gongadze?
Derkacz:	Tak,	tak.
Kuczma:	Więc	czy	ty	możesz	to	prześledzić,	właśnie	to?
Derkacz:	I	tak	już	będzie	mu	piździec.	Ja	go,	kurwa,	zamęczę	do	końca.

[Mychajło]	Brodski	dawał	pieniądze.
Kuczma:	Co?
Derkacz:	Brodski	dawał	mu	pieniądze.	[...]



Derkacz:	Tak,	tak,	może	tam	była	odrobinę	bardziej	pełna.	Nie	ma	tam
nikogo,	tam	wszystko	jest	w	tym	reżimie,	który	pan	widział.	Czego	on	chce,
ten...	czego	jeszcze	chce	ten	bydlak	–	ja	po	prostu,	żeby	pan	wiedział.	Czyli
to,	 że	on	napisał	 ten	artykuł,	 to	 chuj	z	nim,	 to	wszystko	bzdura,	nikomu
ona	nie	jest	potrzebna.	Ale	oto,	w	czym	rzecz:	[szybko	kartkuje	dokumenty,
niewyraźnie	mówi	kilka	słów]	napisał	on	takie	sobie	wierszyki	przeciwko
panu,	że	niby	my	z	panem	jeden	na	drugiego	[jedno	słowo	niezrozumiałe].
Niech	pan	nie	czyta,	głupie	brudy.	Zrobił	to	ten	od	gazety	internetowej.	My
go	teraz	będziemy	dusić	za	to.	[...]

Kuczma:	 Gongadze!	Daj,	 poczytam	 sobie.	 Doprowadź	 z	 nim	 sprawę	 do
porządku,	jak	należy,	to	przecież	ścierwo	ostatnie.

Derkacz:	Postawimy	Georgadzego	do	pionu.

Nagranie	rozmowy	Łeonida	Kuczmy	z	szefem	SBU	Łeonidem
Derkaczem,	22	czerwca	2000	r.

Kuczma:	Dobrze,	to	znaczy,	ty	jednoznacznie	mówisz,	że	tego	tam,	tego
Gruzina	Georgadzego,	kurwa,	finansuje	Brodski,	tak?

Derkacz:	No,	taką	mamy	informację.	Ja	mówię:	zabraliśmy	się	teraz	do
niego	ostro,	ale	jakoś,	w	pełni...

Kuczma:	Nie	muszę	Medwedczukowi	mówić:	„Cóż	ty,	kurwa,	Brodskiego
na	Georgadzego?”.

Derkacz:	Proszę	trochę	poczekać	[...]

Nagranie	rozmowy	Łeonida	Kuczmy	z	szefem	administracji
prezydenta	Wołodymyrem	Łytwynem	i	nieznaną	osobą,	3	lipca	2000

r.

[Kuczma	rozmawia	przez	interkom	z	Łytwynem.]
Kuczma:	Dzień	dobry.
Łytwyn:	Dzień	dobry.
Kuczma:	 Daj	 mi	 tego	 tam	 z	 „Ukrajinśkiej	 Prawdy”,	 tego	 eee...,	 kiedy



zdecydujesz,	co	z	nim	zrobić.	On	się	już	po	prostu	rozzuchwalił.
Łytwyn:	Potrzebne	mi	są	akta.
Kuczma:	Co?
Łytwyn:	Akta	mi	są	potrzebne
Kuczma:	Dobrze.	[...]
[Do	 gabinetu	 wchodzą,	 sądząc	 z	 głosów,	 dwie	 osoby:	 Łytwyn	 i	 ktoś

nieznany.]
nieznany:	Czy	pan	pozwoli?
[Kuczma	kartkuje	papiery.]
Kuczma:	 „Ukrajinśka	 Prawda”	 to	 po	 prostu,	 kurwa,	 oczywiście	 się

wściekła.	Przejrzałem.	Szubrawiec,	kurwa.	No,	ten	Gruzin.
Łytwyn:	Gongadze	czy	jak	go	tam?
Kuczma:	Gongadze.	Kto	go	finansuje?
Łytwyn:	 On	 aktywnie	 współpracuje	 z	 Morozem	 i	 z	 „Graniami”	 [znany

rosyjski	portal	internetowy	–	przyp.	tłum.].	[...]
Kuczma:	Może	podać	go	do	 sądu,	niech	prawnicy...	 czy	podać	do	 sądu?

Tym	się	przecież	zajmuje	prokuratura?
Łytwyn:	 Myślę,	 żeby	 powiedzieć	 Krawczence,	 niech	 działają	 innymi

metodami.
nieznany:	 [z	 kaukaskim	 akcentem]	 Nie,	 niech	 Krawczenko	 wskaże	 na

mnie	[...].
Kuczma:	No,	po	prostu,	kurwa,	 są	przecież	 jakieś	 środki,	kurwa,	 co	 za

suka,	kurwa.
Łytwyn:	Trzeba	go	teraz...
Kuczma:	 Deportować,	 deportować	 go,	 kurwa,	 do	 Gruzji	 i	 cisnąć	 go	 na

chuj.	Odwieźć	go	do	Gruzji	i	cisnąć.
Łytwyn:	Miałem	rozmowę...
Kuczma:	Trzeba,	żeby	Czeczeni	go	porwali	i	okup...
nieznany:	Tylko	tak.

Nagranie	rozmowy	Łeonida	Kuczmy	z	ministrem	spraw



wewnętrznych	Jurijem	Krawczenką,	3	lipca	2000	r.

Kuczma:	Żebym	nie	zapomniał.	Jest	taki	Gongadze.
Krawczenko:	Przypominam	sobie	to	nazwisko.
Kuczma:	W	najwyższym	stopniu	szubrawiec,	kurwa.
Krawczenko:	Gongadze?	Już	kiedyś	gdzieś	się	nim	zajmowaliśmy.
Kuczma:	 To,	 co	 on	 pisze	 wciąż,	 ta	 jakaś	 „Ukrajinśka	 Prawda”	 –	 i	 w

Internecie	się	panoszy,	rozumiesz?
Krawczenko:	Tak.
Kuczma:	Ale	dokładnie	kto	go	finansuje?
Krawczenko:	Łeonidzie	Daniłowyczu,	no	ja	mam	doświadczenie.
Kuczma:	 A	 najważniejsze,	 że	 jego	 trzeba,	 nie	 ja	 mówię,	 ale	 Wołodia

[Łytwyn,	 szef	 administracji	 prezydenta]	 mówi:	 „Trzeba,	 żeby	 go	 Czeczeni
porwali	i	wywieźli	do	Czeczenii,	na	chuj,	i	zażądali	okupu”.

Krawczenko:	No,	my	 go	 gdzieś.	Powiem	panu:	 to	 są	 tacy	ważni	 ludzie,
myśmy	ich	przetasowali,	jak	dotychczas	nie	ma	go,	nie	kolportuje.

Kuczma:	No,	a	do	Gruzji	wywieźć	go	i	porzucić	tam?
Krawczenko:	 Ja	 to	 załatwię,	 załatwię.	 Daniłyczu,	 znaczy	 na	 pierwsze

polecenie	albo,	powiedzmy,	nie	polecenie.	Po	pierwsze:	do	tego	szefa	RES...
Dobrodski,	 pamięta	 pan?...	 co	 w	 obwodzie	 czernihowskim	 mówił:	 „niech
wam	prezydent	płaci”...

Kuczma:	Tak,	tak,	tak,	w	Bachmaczu.
Krawczenko:	 Tak,	 to	 znaczy,	 zastępcę	 już	 „spuściliśmy”,	 tak,

wszczęliśmy	sprawę	kryminalną.
Kuczma:	Aha.
Krawczenko:	 Z	 artykułu	 165	 –	 to	 są	wykroczenia	 służbowe	 –	 i	 ze	 187,

więc	myślę,	że	jakoś	w	tym	tygodniu.	Pokażemy	mu,	co	ma	komu	mówić.
Kuczma:	 Tak,	 tak,	 niech	 wie.	 [...]	 A	 Gongadze,	 oprócz	 tego,	 że

współpracuje	 z	 Morozem,	 to	 jeszcze	 też	 dla	 Moroza	 pisze	 w	 jego
„Graniach”...	To	są	ci	wszyscy,	co	go	finansują...	Brodski...

Krawczenko:	No,	to	jest	takie	bydlę,	że	to	możliwe.	Nie	zdziwię	się,	jeżeli



tam	mają	też	kontakty	z	socjalistami...	Daniłyczu,	zorientujemy	się	co	do
niego,	myślę,	że	to...

Kuczma:	 A	 Brodski	 –	 to	 przecież	 Medwedczuk	 i	 Surkis,	 przede
wszystkim	Surkis.

Krawczenko:	No	to,	że	mają	kontakt,	to	na	sto	procent.
Kuczma:	 Nie,	 to	 teraz	 oni...	 Pamiętam	 przecież	 tę	 grę	 wokół	 tych

„Kyjiwśkich	Widomosti”.	Surkis	–	 tak,	 ja	na	 tego,	kurwa,	Żyda...	A	 teraz
przeczytałem	te	tam	ichnie	rozmowy.

Krawczenko:	 No,	 on	 przecież...	 Mieli	 wtedy	 taką	 metodykę	 i	 wciąż	 ją
mają:	 tworzą	problem,	a	potem	udają,	 że	 idą	do	 człowieka,	pomagają,	po
czym	wychodzi	na	to,	że	człowiek	się	uzależnia	i	w	taki	sposób,	gdzieś...	To
wielki	 spektakl	 na	 takim	 gruncie,	 chyba	 narodowy,	 oni	 odgrywali.	 To
przecież	taka	sprawa,	że	jakkolwiek	by	się	kombinowało,	to	tam	to	też	się
skończy.	No,	to	chyba	wszystko.

Nagranie	rozmowy	Łeonida	Kuczmy	z	szefem	SBU	Łeonidem
Derkaczem,	3	lipca	2000	r.

Derkacz:	Łeonidzie	Daniłowyczu!
Kuczma:	Cześć,	a	jak	się	dowiedzieliście?	Dopiero	co	to	przeczytałem,	to

znaczy	w	„Ukrajinśkiej	Prawdzie”.
Derkacz:	 Aha,	 co	 za	 suka	 ten...	 prowadzimy	 sprawę,	 teraz

podsłuchujemy	 go	 na	 wszystkich	 kanałach,	 wykrywamy	 jego	 wszystkie
bliskie	kontakty.	No	i	polazł	on	już	teraz	do	Moroza.

Kuczma:	Też	słyszałem,	że	on	z	Morozem	kombinuje.

Nagranie	rozmowy	Łeonida	Kuczmy	z	ministrem	spraw
wewnętrznych	Jurijem	Krawczenką,	10	lipca	2000	r.

Kuczma:	Żebym	nie	zapomniał,	ten	tam,	ten	Gruzin...
Krawczenko:	Pracujemy	nad	nim.	To	znaczy...
Kuczma:	Mówię:	wywieźć	 go	na	 zewnątrz,	wyrzucić,	 oddać	Czeczenom,



niech	żądają	okupu.
Krawczenko:	Przemyślimy	to.	Zrobimy	wszystko	jak	należy.
Kuczma:	Albo	przywieźć	go	 tam,	rozebrać,	kurwa,	zostawić	bez	spodni,

nich	tak	siedzi,	gówniarz,	kurwa...
Krawczenko:	Tak	zrobimy...
Kuczma:	Po	prostu	gówniarz,	kurwa...
Krawczenko:	 Dziś	 mi	 meldowano,	 że	 robimy	 zasadzkę.	 Badamy,	 gdzie

chodzi,	 jak	 chodzi.	 My	 tak	 troszeczkę,	 troszeczkę	 musimy	 przebadać,
a	potem	zrobimy.	Mam	teraz	bojową	ekipę,	takie	orły,	co	zrobią	wszystko,
czego	chcesz,	Daniłyczu,	znaczy	taka	jest	sytuacja	[...].

Nagranie	rozmowy	Łeonida	Kuczmy	z	ministrem	spraw
wewnętrznych	Jurijem	Krawczenką,	30	sierpnia	2000	r.

Krawczenko:	Trzy	dni	jak	nieżywy.	I	jeszcze	łokieć	mnie	boli.	Na	pewno
mam	coś	ze	stawami.	Łeonidzie	Daniłowyczu,	no	co	nowego?	Znaczy...

Kuczma:	Gongadze	tam	jest,	kurwa?
Krawczenko:	 Pojutrze,	 pojutrze.	 Dzisiaj	 tam	 robiliśmy	 sekcję	 [słowo

niezrozumiałe].
Kuczma:	Czy	Hołowatego	pilnują?
Krawczenko:	Przecież	pilnują!	Znaleźliśmy	dwa	albo	trzy	jego	kontakty.

Chcę	 go	 trzasnąć	 tu,	 na...	 Znaczy	 się	 znaleźliśmy	 dwie	 dacze,	 gdzie	 on...
Dwaj	 chłopcy,	 znaczy,	 go	 śledzą.	 Chcę	 go	 po	 prostu	 w	 tę	 bezczelną,	 tak,
w	czoło,	to	będzie	najlepszy	wariant.	Potem...	Wszystko	to,	co	pan	polecił,
wszystko	 działa.	 No	 myślę,	 że	 u	 Gongadzego...	 No,	 zobaczymy,	 jak	 to
wyjdzie.	Przejrzałem	jeszcze	 jego	materiały,	wyciągnąłem	z	Internetu.	To
jest	on.

Nagranie	rozmowy	Łeonida	Kuczmy	z	ministrem	spraw
wewnętrznych	Jurijem	Krawczenką,	11	września	2000	r.

Kuczma:	 Witaj,	 zapraszam.	 Żebym	 nie	 zapomniał.	 Gongadze



kontynuuje.
Krawczenko:	Tak,	ja	właśnie...	Przeniknęliśmy	tam.
Kuczma:	 Tam	 jest	 ekipa,	 na	 której	 czele	 stoi	 –	 nazwisko	 mi	 ten	 tam

powiedział...
Krawczenko:	To	znaczy	napisał	skargę	do	prokuratora	generalnego.	Ale

ja	myślę...
Kuczma:	Kto?
Krawczenko:	To	on.	Trochę	się	tu	zdradziłem	przed	zastępcą	naczelnika

do	 spraw	 operacyjnych	 Kijowa,	 [Petrem]	 Opanasenką.	 Ale	 co	 tam
Opanasenko...	 Mam	 tu	 grupę	 –	 jest	 utajniona,	 tak?	 Opanasenko	 przez
swoich	zaczął	się	dowiadywać,	co	to	za	samochody,	i	napisał	do	Potrebeńki,
znaczy,	skargę.

Kuczma:	Kto?	Opanasenko?
Krawczenko:	Nie,	nie,	Gongadze.	Ale	on	tu	pokazuje	numery,	które	 już

są	zlikwidowane,	 znaczy	 rok	 temu.	Trochę	zmieniam	tu	 taktykę,	bo	 chcę
po	 prostu	 usunąć	 tego	 Opanasenkę.	 Miałem	 wątpliwości,	 kiedy	 mi
zameldowano	aż	tam,	do	Kirgizji,	że	Opanasenko	interesuje	się	numerami.
Więc	powiedziałem:	„Poczekajcie,	żeby	to...”.	Przyjeżdżam,	mówią	mi:	Jest
skarga.	 Ja	go	 zrobię,	Łeonidzie	Daniłowyczu.	Zrobię!	Po	prostu	 obawiam
się,	że	to	się	może	nie	udać...	Ale	go	zrobimy.	On	tu	pisze,	że	to	„może	być
rachunek	za	moje	sprawy”.	To	jest	takie...

Kuczma:	Ale	on	tu	takie	błoto	wyrzuca	do	rosyjskich,	no	tych...
Krawczenko:	Do	Internetu?
Kuczma:	Nie	do	Internetu,	ale	wczoraj	z	Rosji...	[...].
Krawczenko:	 Gongadzego	 nie	 wypuszczę,	 bo	 dla	 mnie	 ta	 kwestia	 już

też...	 Zespół	 ma	 [jego]	 kontakty.	 Rzuciłem	 teraz	 za	 nim	 obserwację
zewnętrzną.	Chcę	przebadać	jego	kontakty,	co	on...

Kuczma:	A	Gongadze	ma	tam	grupę	–	coś	około	trzydziestu	czy	coś,	i	to
oni	rzucają	błotem.

Krawczenko:	Nie,	trzy	osoby.	Mam	je,	mam	je	wszystkie.	Ale	chciałbym
zacząć	od	niego.	No,	ale	 jeszcze	zobaczę,	 jaka	będzie	reakcja	prokuratora



generalnego.	 Trzęsą	 portkami,	 wynajmują	 pokoje	 w	 hotelu,	 więc	 nie
wiem...

Kuczma:	No	a	czemu	generalny	musi	reagować	na	każdą	kurwę...?
Krawczenko:	No	ale	jest	przecież	skarga.
Kuczma:	No.	To	co,	że	skarga?
Krawczenko:	Zobaczę,	jak	oni	zareagują.
Kuczma:	 Dlaczego	 każdy	 sraluch	 może	 pisać	 do	 prokuratora

generalnego?

Każdy	 obiektywny	 czytelnik,	 gdy	 zapozna	 się	 z	 tymi	 bezładnymi
rozmowami,	 musi	 dojść	 do	 wniosku,	 że	 prezydent	 Ukrainy	 mógł	 mieć
bezpośrednio	 do	 czynienia	 z	 organizacją	 porwania	 czy	 nawet	 zabójstwa
dziennikarza	 Heorhija	 Gongadzego.	 Ale	 równie	 oczywiste	 jest	 co	 innego:
w	 żadnym	 bezstronnym	 sądzie	 nagrania	 rozmów	 z	 prezydenckiego
gabinetu	 z	 wielu	 powodów	 nie	 mogą	 zostać	 uznane	 za	 wystarczający
dowód,	 żeby	 osądzić	 Kuczmę.	 Mimo	 że	 nagrania	 te	 są	 oczywiście
autentyczne,	 nie	 można	 by	 było	 dowieść	 w	 sądzie,	 że	 nie	 zostały	 one
zmontowane,	że	nie	było	zewnętrznej	ingerencji	w	te	taśmy;	jakość	nagrań
była	 okropna,	 a	 to,	 co	 z	 nich	 odsłuchano,	można	 interpretować	 dwojako,
nie	zawsze	jednoznacznie.

Z	nagrań	wynika,	że	prezydent	Kuczma	skrajnie	negatywnie	odnosił	się
do	Heorhija	Gongadzego	i	nawet	proponował,	żeby	go	albo	deportować	do
Gruzji,	albo	sprawić,	żeby	go	porwali	„Czeczeni”.	Niemniej	jednak	w	żadnej
z	licznych	rozmów	nie	dał	wyraźnego	polecenia	ani	nawet	wskazówki,	żeby
zabić	Gongadzego,	chociaż	taki	rozkaz	można	było	wydać	wyraźnie	i	jasno,
krótko,	 jeden	 raz	 i	 nie	 wracać	 już	 do	 tematu	 Gongadzego.	 Tak	 więc,
z	 prawnego	 punktu	 widzenia,	 Kuczma	 w	 sprawie	 o	 udział	 w	 zabójstwie
Gongadzego	był	dla	sądu	nie	do	ruszenia,	nawet	mimo	tych	nagrań.

Powstała	 jednak	jeszcze	 jedna	dość	ważna	kwestia:	za	wiedzą	generała
Marczuka	Mykoła	Melnyczenko	nielegalnie	nagrywał	rozmowy	Kuczmy	aż
do	zabójstwa	Gongadzego	i	zaprzestał	tego	wkrótce	po	zabójstwie.	Inaczej



mówiąc,	Kuczmę	nagrywano	do	czasu,	aż	zgromadzono	wystarczającą	ilość
kompromitujących	 materiałów.	 Po	 zabójstwie	 Gongadzego	 ludzie,	 którzy
kontrolowali	te	podsłuchy,	uznali	swoją	robotę	za	zakończoną:	teraz	mieli
Kuczmę	w	rękach.	Wydawało	się,	że	wystarczy	jedno	głośne	zabójstwo.

W	październiku	2000	roku	nielegalne	podsłuchy	w	gabinecie	prezydenta
Kuczmy	 zostały	 wstrzymane.	 Ostatnie	 nagrane	 rozmowy	 dotyczące
Gongadzego	 pochodziły	 z	 okresu,	 gdy	 dziennikarz	 już	 został	 porwany
i	 zamordowany,	 chociaż	 nie	 jest	 oczywiste,	 czy	 osoby	 mówiące
o	Gongadzem	w	 gabinecie	Kuczmy,	między	 innymi	 sam	Kuczma,	Łeonid
Derkacz,	Jurij	Krawczenko	i	inni	wiedzieli,	że	Gongadze	nie	żyje.	Nie	ma
na	to	oczywistych	wskazań	w	nagraniach	dokonanych	po	16	września	2000
roku.	 „Melnyczenko	 nie	 opublikował	 żadnego	 nagrania	 rozmów	 między
prezydentem	 i	 ministrem	 (Krawczenką),	 które	 mogłyby	 się	 odbyć	 po
zaginięciu	 dziennikarza”	 –	 pisze	 autor	 książki	 o	 zabójstwie	 Gongadzego,
Jarosław	Koszyw[27].	 I	 jest	 to	 pośredni	 dowód,	 że	Kuczma	mógł	mieć	 coś
wspólnego	 ze	 zorganizowaniem	 zabójstwa	 Gongadzego.	 Możliwe,	 że
właśnie	z	 tego	powodu	generał	Marczuk	nakazał	Melnyczence	zaprzestać
nagrywania	rozmów	w	gabinecie	prezydenta:	po	16	września	brak	rozmów
wskazujących	 na	 współudział	 prezydenta	 Kuczmy	 w	 zabójstwie	 stał	 się
niekorzystną	 dla	 Marczuka	 wskazówką,	 że	 Kuczma	 nie	 kazał	 zabić
Gongadzego.

Gdy	w	listopadzie	2000	roku	odnaleziono	ciało	Gongadzego,	kraj	już	był
gotów	 wybuchnąć.	 Opinia	 publiczna	 wierzyła,	 że	 to	 prezydent	 Ukrainy
wydał	 rozkaz	 porwania	 i	 bestialskiego	 uśmiercenia	 dziennikarza.
Nazwisko	 Gongadzego	 nie	 schodziło	 z	 łamów	 prasy	 i	 programów
telewizyjnych.	 Było	 kilkadziesiąt	 tysięcy	 publikacji	 na	 ten	 temat.
W	 grudniu	 rozpoczęły	 się	 masowe	 protesty	 zainicjowane	 przez	 działaczy
społecznych	 oburzonych	 całym	 tym	 bezprawiem.	 Żądano	 dymisji
prezydenta,	 ministra	 spraw	 wewnętrznych,	 prokuratora	 generalnego
i	 szefa	 Służby	 Bezpieczeństwa	 Ukrainy,	 jak	 również	 przeprowadzenia
niezależnej	 ekspertyzy	 w	 sprawie	 Gongadzego.	 Uczestnicy	 protestu



domagali	 się	 systemowej	 zmiany	 stosunków	 społecznych,	 gospodarczych
i	politycznych	na	Ukrainie,	między	innymi	„zlikwidowania	prezydenckiego
autorytaryzmu”	 i	 przejścia	 do	 republiki	 parlamentarnej.	 Akcję
protestacyjną	 poparły	 dwadzieścia	 cztery	 partie	 polityczne,	 organizacje
i	 ruchy	 społeczne,	 wśród	 których	 była	 Socjalistyczna	 Partia	 Ukrainy,
Ukraińska	Partia	Republikańska,	partia	Reformy	i	Porządek,	Ukraińskie
Zgromadzenie	 Narodowe	 –	 Ukraińska	 Samoobrona	 Ludowa	 (UZN-USL),
kilka	 partii	 lewicowych,	 w	 tym	 Ukraiński	 Komunistyczny	 Związek
Młodzieży.	 „Kuczmagate”	 połączyła	 w	 jednym	 bloku	 to,	 co	 wydawało	 się
nie	do	połączenia:	od	socjalistów	do	nacjonalistów.

Protesty	się	nasilały.	30	stycznia	2001	roku	opozycja	zainicjowała	drugą
falę	 wystąpień	 przeciw	 Kuczmie.	 W	 Kijowie	 na	 Chreszczatyku	 wyrosło
nowe	miasteczko	namiotowe	(na	Majdanie,	gdzie	stało	poprzednie,	władze
zarządziły	 prace	 remontowe	 w	 ramach	 przygotowań	 do	 obchodów
dziesiątej	 rocznicy	 niepodległości	 Ukrainy).	 W	 dniu	 otwarcia	 sesji
parlamentu,	6	lutego,	opozycja	urządziła	demonstrację	w	centrum	Kijowa
pod	 hasłem	 „Ukraina	 bez	 Kuczmy”.	 W	 odpowiedzi	 rząd	 przeszedł	 do
natarcia:	 milicja	 zaatakowała	 miasteczko	 namiotowe,	 13	 lutego	 została
zaaresztowana	Julia	Tymoszenko,	w	tym	samym	dniu	opublikowano	„list
trzech”	–	prezydenta	Kuczmy,	przewodniczącego	Rady	Najwyższej	 Iwana
Pluszcza	 i	 premiera	 Ukrainy	 Wiktora	 Juszczenki.	 W	 liście	 potępili	 oni
działania	protestujących	 i	 nazwali	 ich	 faszystami	 (Juszczenko	 oczywiście
nie	przewidział,	że	za	jakiś	czas	jemu	samemu,	wraz	z	niektórymi	spośród
tych	 „faszystów”,	 przyjdzie	 stanąć	 na	 czele	 ruchu	 opozycyjnego	 i	 obalić
reżim	 Kuczmy).	 W	 końcu	 lutego	 prokuratura	 generalna	 Ukrainy	 pod
naciskiem	 opinii	 społecznej	 uznała,	 że	 Gongadze	 nie	 żyje[28],	 i	 wszczęła
sprawę	 kryminalną	 z	 artykułu	 „zabójstwo	 z	 premedytacją”.	 2	 marca
Kuczmę	 ostro	 skarcił	 znany	 amerykański	 finansista	 i	 działacz	 społeczny
George	Soros:

Zachód	powinien	zająć	wyraźne	stanowisko,	potępiając	 czyny	 i	 zachowanie	Kuczmy.	Wspólnota
międzynarodowa	nie	 powinna	w	 żadnym	 razie	mieć	do	 czynienia	 z	 panem	Kuczmą,	 dopóki	nie



zakończy	 się	 niezależne	 śledztwo	 i	 winni	 nie	 zostaną	 ukarani.	 Ludność	 powinna	 wiedzieć,	 że
Zachód	 jest	po	 jej	 stronie	 i	będzie	 się	przeciwstawiać	 jakimkolwiek	próbom	uchylenia	 się	przez
Kuczmę	od	odpowiedzialności.

Soros	 zaapelował	 do	 prezydenta	 Kuczmy,	 żeby	 odszedł	 ze	 stanowiska
i	przekazał	władzę	premierowi	Juszczence	na	czas	dochodzenia	w	sprawie
śmierci	Gongadzego.

A	 tymczasem	 Kuczma	 jeszcze	 19	 lutego	 oświadczył,	 że	 gotów	 jest
przysiąc	na	Biblię	i	konstytucję	Ukrainy,	że	nie	nakazał	zabić	Gongadzego.
Na	 początku	 marca	 milicja	 zburzyła	 miasteczko	 namiotowe	 na
Chreszczatyku.	6	marca	2001	roku	partia	Pracująca	Ukraina,	kierowana
przez	Serhija	Tihipkę,	 blisko	 związanego	 z	 rodziną	Kuczmy,	 a	 zwłaszcza
z	 jego	 zięciem	 Pinczukiem,	 wynajęła	 firmę	 detektywistyczną	 Kroll,	 by
przeprowadziła	 „obiektywne”	 śledztwo	w	 sprawie	 zabójstwa	 i	 sprawdziła
doniesienia,	 jakoby	 Gongadzego	 zabito	 na	 polecenie	 prezydenta	 Ukrainy
bądź	 że	 był	 on	 w	 jakiś	 sposób	 w	 nie	 zamieszany.	 Jak	 można	 było
przewidzieć,	eksperci	Krolla	doszli	do	wniosku,	że:

Nie	 ma	 żadnych	 przekonujących	 podstaw,	 by	 uważać,	 że	 prezydent	 Kuczma	 „zlecił”	 zabójstwo
dziennikarza	 Gongadzego	 lub	 że	 w	 jakiś	 sposób	 był	 w	 to	 zamieszany.	 Nie	 ma	 też	 świadków
zaginięcia	i	faktycznego	zamordowania	Gongadzego.	Dlatego	też	oskarżenia	powinny	się	opierać
na	 istniejących	dowodach	 i	nagraniach	rozmów	dotyczących	dziennikarza,	 jeżeli	 te	nagrania	są
wiarygodne.	A	tymczasem	ani	okoliczności	 jego	zaginięcia,	ani	stan	wszystkich	dostępnych	nam
nagrań	nie	dowodzą	udziału	w	tym	prezydenta.

Przez	cały	ten	czas	na	Ukrainie	trwały	protesty.	9	marca	obok	gmachu
administracji	 prezydenta	 doszło	 do	 starć	 z	 milicją,	 ponad	 dwieście	 osób
aresztowano,	 około	 pięćdziesięciu,	 zwłaszcza	 członków	UZN-USL,	 zostało
osądzonych	za	 spowodowanie	masowych	zamieszek.	Mimo	 to	 co	najmniej
w	piętnastu	regionach	utworzono	nowe	miasteczka	namiotowe,	które	stały
się	 ogniskami	 akcji	 protestu	 przeciw	 reżimowi.	 W	 wielu	 miastach
gubernatorzy	 i	 burmistrzowie	 organizowali	 kontrwiece	 popierające
Kuczmę,	 nie	mogło	 to	 jednak	 zmienić	 powszechnego	 antykuczmowskiego
nastawienia	wśród	protestujących.

Jednocześnie	 wciąż	 trwało	 formalne	 śledztwo	 w	 sprawie	 zabójstwa



Gongadzego.	 Kuczma	 ogłosił,	 że	 bierze	 tę	 sprawę	 pod	 swoją	 osobistą
kontrolę.	 Prokuratura	 generalna	 usiłowała	 skierować	 opinię	 publiczną
fałszywym	 tropem,	 twierdząc,	 że	 zabójstwa	 dokonano	 „z	 pobudek
chuligańskich”.	Dopuścili	się	go	rzekomo	dwaj	kryminaliści,	którzy	jakoby
zginęli	w	grudniu	2000	roku.	Nikt	w	to	już	jednak	nie	wierzył.	Pojawiła	się
pogłoska	o	współudziale	w	zabójstwie	dziennikarza	funkcjonariuszy	MSW
Ukrainy.	 Raz	 ją	 potwierdzano	 w	 śledztwie,	 innym	 razem	 dementowano.
Dopiero	 22	 października	 2003	 roku	 prokurator	 generalny	 Ukrainy
Swiatosław	Piskun	podpisał	nakaz	aresztowania	 szefa	 zarządu	głównego
obserwacji	zewnętrznej	MSW	Ukrainy	generała	Ołeksija	Pukacza,	którego
podwładni	 śledzili	 Gongadzego.	 Jednakże	 Kuczmie	 nie	 spodobała	 się
„samodzielność”	 prokuratora	 generalnego,	 który	wpadł	na	właściwy	 trop.
Już	 28	 października	 prezydent	 podjął	 decyzję	 o	 odwołaniu	Piskuna	 z	 tej
funkcji	 i	18	 listopada	został	on	zwolniony	wraz	ze	swym	zastępcą.	Ekipę
dochodzeniową,	 która	 prowadziła	 sprawę	 Gongadzego,	 przeformowano,
a	 aresztowanego	 generała	 Pukacza	 5	 listopada	 wypuszczono	 na	 wolność
(został	on	powtórnie	aresztowany	dopiero	1	marca	2005	roku).

W	czerwcu	2004	roku	brytyjska	gazeta	„The	Independent”	opublikowała
materiały	 śledztwa,	 w	 tym	 zeznania	 zastępcy	 szefa	 wydziału	 do	 walki
z	 przestępczością	 zorganizowaną	 obwodu	 kijowskiego,	 podpułkownika
milicji	Ihora	Honczarowa,	aresztowanego	w	maju	2003	roku	z	oskarżenia
o	zabójstwo	jedenastu	osób,	który	zmarł	bądź	to	otruty,	bądź	to	w	wyniku
uderzenia	 w	 głowę,	 gdy	 siedział	 w	 więzieniu.	 Honczarow	 twierdził,	 że
porwania	 i	 zabójstwa	 Gongadzego	 dokonali	 kontrolowani	 bandyci	 na
polecenie	 MSW	 Ukrainy,	 a	 ściślej	 –	 na	 rozkaz	 ministra	 spraw
wewnętrznych	 Jurija	 Krawczenki,	 który	 działał	 w	 porozumieniu
z	 prezydentem	 Kuczmą.	 Jako	 bezpośredniego	 sprawcę	 zabójstwa
Honczarow	 podawał	 swego	 kolegę,	 oficera	 milicji	 Jurija	 Niesterowa.
Niesterow	 z	 kolei	wyraził	 przypuszczenie,	 że	 zabójstwo	Gongadzego	 było
skutkiem	spisku	rosyjskich	służb	specjalnych	i	że	brał	w	nim	udział	sam
podpułkownik	 Honczarow,	 a	 celem	 tej	 zmowy	 było	 „zabicie	 Gongadzego



i	obarczenie	za	to	winą	prezydenta	Ukrainy	Kuczmy”[29].
22	maja	2005	roku	Niesterow	w	programie	 „Strefa	zamknięta”	udzielił

wywiadu	 prezenterowi	 telewizyjnemu	 Wołodymyrowi	 Arjewowi.
W	 rozmowie	 tej	 stwierdził,	 że	 Honczarow	 był	 agentem	 FSB	 oraz
współpracował	z	generałem	Marczukiem.	Poinformował	też,	że	Honczarow
dysponował	 nagraniami	 Melnyczenki,	 zanim	 jeszcze	 28	 listopada	 2000
roku	opublikował	je	Moroz.

1	 marca	 2005	 roku	 nowy	 prezydent	 Ukrainy	 Wiktor	 Juszczenko,
wyniesiony	do	władzy	przez	pomarańczową	rewolucję,	która	wybuchła	po
części	 właśnie	 z	 powodu	 zabójstwa	 Gongadzego,	 ogłosił,	 że	 tożsamość
zabójców	dziennikarza	została	ustalona.	Następnego	dnia	przywrócony	na
stanowisko	 prokuratora	 generalnego	 Swiatosław	 Piskun	 przekazał
społeczeństwu	 niemal	 wszystko,	 czego	 prokuratura	 dowiedziała	 się
o	 zabójstwie	 Gongadzego.	 Zakomunikował,	 że	 w	 zabójstwie	 brali	 udział
czterej	 oficerowie	 milicji,	 z	 których	 dwóch	 już	 aresztowano,	 jeden	 się
ukrywa,	 a	 jeden	 występuje	 jako	 świadek.	 Piskun	 powiedział,	 że	 zna
nazwiska	zleceniodawców,	ale	na	razie	nie	może	ich	podać.

Niemniej	 jednak	 w	 tych	 samych	 dniach	 stało	 się	 wiadome,	 że	 jednym
z	 podejrzanych,	 wezwanym	 na	 przesłuchanie	 do	 prokuratury	 generalnej
jest	były	minister	 spraw	wewnętrznych	Jurij	Krawczenko.	Przesłuchanie
zostało	wyznaczone	na	dziesiątą	rano	4	marca.	Jednak	do	niego	nie	doszło:
trzy	 godziny	 wcześniej	 Krawczenko	 został	 znaleziony	 martwy	 z	 dwiema
kulami	 w	 głowie.	 Według	 zastępcy	 prokuratora	 generalnego,	 Wiktora
Szokina,	 mimo	 że	 padły	 dwa	 strzały,	 było	 to	 samobójstwo.	 Niemniej
minister	 spraw	 wewnętrznych	 Jurij	 Łucenko	 uważał,	 że	 Krawczenko
został	zamordowany.	Pozostawił	on	jednak	przedśmiertny	list:

Moi	 drodzy,	 niczemu	 nie	 jestem	 winien.	 Wybaczcie	 mi.	 Stałem	 się	 ofiarą	 politycznych	 intryg

prezydenta	Kuczmy	i	jego	otoczenia.	Odchodzę	od	was	z	czystym	sumieniem.	Żegnajcie![30]
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München–Ostrawa–Kijew	 2004–2006;	 J.	 Koszyw,	 Gongadze:	 ubijstwo,
kotoroje	izmieniło	Ukrainu,	Moskwa	2005,	s.	116–117.

[27]	Koszyw,	Gongadze...,	s.	86
[28]	 Ciało	 znaleziono	 z	 odciętą	 głową,	 co	 dało	 prokuraturze	 powód	 do

stwierdzenia,	że	nie	ma	pewności,	iż	są	to	zwłoki	Gongadzego.
[29]	Koszyw,	Gongadze...,	s.	197.
[30]	Koszyw,	Gongadze...,	s.	226.



Rozdział	4	
Wybory	parlamentarne

i	prezydenckie	(2002–2004)

Wiktor	Juszczenko	i	Julia	Tymoszenko

Wiktor	 Andrijowycz	 Juszczenko	 był	 znanym	 pszczelarzem	 i	 bardziej	 niż
władzę	 kochał	 pszczoły.	Urodzony	w	niewielkiej	wiosce	 ukraińskiej	 o	 nic
nie	 mówiącej	 nazwie	 Chorużiwka,	 położonej	 na	 wschodzie	 Ukrainy
w	 obwodzie	 sumskim,	 otrzymał	 przeciętne	 wykształcenie.	 W	 szkole,	 jak
wspominają	 nauczyciele,	 był	 uczniem	 pilnym,	 ale	 bez	 większych	 ambicji
przywódczych.	 Po	 ukończeniu	 Tarnopolskiej	 Wyższej	 Szkoły	 Finansowo-
Ekonomicznej	 służył	 w	 armii	 sowieckiej,	 a	 po	 demobilizacji	 zatrudniany
był	 na	 szeregowych	 stanowiskach	 w	 systemie	 kołchozowym.	 Następnie
pracował	w	różnych	oddziałach	ukraińskich	banków	w	obwodzie	sumskim
i	 w	 Kijowie,	 został	 członkiem	 ekipy	 ówczesnego	 prezesa	 Narodowego
Banku	 Ukrainy,	 Wadyma	 Het´mana.	 Ten	 wysunął	 Juszczenkę	 na
stanowiska	 kierownicze	 najpierw	 w	 Agroprombanku	 ZSRS,	 a	 następnie
w	banku	Ukraina.

Od	 1983	 roku	 z	 polecenia	Het´mana	 Juszczenko	 został	 trzecim	 z	 kolei
szefem	 Narodowego	 Banku	 Ukrainy.	 Na	 tym	 stanowisku	 udało	 mu	 się
przeprowadzić	kilka	ważnych	reform.	Z	 jego	udziałem	odbyła	się	reforma
pieniężna	przy	wprowadzaniu	do	obiegu	waluty	narodowej	–	hrywny.	Był



on	też	 inicjatorem	utworzenia	Skarbu	Państwa	i	mennicy	państwowej	na
Ukrainie.	 Pod	 czujnym	 patronatem	 Wadyma	 Het´mana	 rzadko
podejmował	samodzielne	decyzje,	wziął	jednak	na	siebie	odpowiedzialność
za	 reformę	 pieniężną,	 przy	 czym	 obiecał	 ludności,	 że	 na	 niej	 nie	 straci.
Pomyślne	 przeprowadzenie	 reformy	 pieniężnej,	 wprowadzenie
i	 umocnienie	 waluty	 narodowej	 wysunęło	 Juszczenkę	 do	 szeregu
najlepszych	 bankierów	 świata,	 a	 Europejski	 Bank	 Odbudowy	 i	 Rozwoju
nominował	 go	 do	 tytułu	 najlepszego	 bankiera	 roku.	 Popularność
Juszczenki	 gwałtownie	 rosła.	 Właśnie	 w	 związku	 z	 tym	 postanowił	 on
uczestniczyć	w	kampanii	wyborczej	prezydenta	Kuczmy	na	drugą	kadencję
jako	kandydat	na	premiera.	Wicepremierem	w	rządzie	Juszczenki	została
Julia	Tymoszenko.

Tymoszenko	nadzorowała	kompleks	paliwowo-energetyczny.	Prowadziła
jednak	 politykę,	 która	 nie	 odpowiadała	 najbliższemu	 otoczeniu
prezydenta,	 zwłaszcza	 jego	 zięciowi	 Wiktorowi	 Pinczukowi	 i	 szefowi
Służby	Bezpieczeństwa	Ukrainy	Łeonidowi	Derkaczowi,	 reprezentującym
rodzinny	 klan	 Kuczmy.	 Nie	 odpowiadała	 również	 „donieckim”	 –	 Mykole
Azarowowi	 i	 Wiktorowi	 Janukowyczowi	 oraz	 „kijowskim”	 –	 Wiktorowi
Medwedczukowi	 i	 Hryhorijowi	 Surkisowi.	 To	 właśnie	 ona	 przeforsowała
realną	 prywatyzację	 trzech	 obwodowych	 spółek	 handlujących	 energią
(siedem	 poprzednich	 sprywatyzowali	 za	 bezcen	 bracia	 Surkisowie).	 Ona
też	 publicznie	 oskarżyła	 Naftohaz	 Ukrajiny	 o	 kradzież	 rosyjskiego	 gazu
i	 ukrycie	 rzeczywistego	 zadłużenia	 u	 Rosji,	 co	 doprowadziło	 do	 dymisji
władz	tej	korporacji.

Następnie	 Tymoszenko	 dopięła	 zwolnienia	ministra	 paliw	 i	 energetyki
Ukrainy	 Serhija	 Tułuba	 (przedstawiciela	 klanu	 donieckiego).	 Z	 powodu
różnicy	zdań	z	nią	zmuszony	został	do	dymisji	minister	gospodarki	Serhij
Tihipko,	 zbliżony	 do	 klanu	 dniepropetrowskiego,	 rodzinnego	 klanu
prezydenta.	 Tihipko	 był	 między	 innymi	 inicjatorem	 schematu	 kredytów
krótkoterminowych,	 gdy	 rząd,	 nie	 mając	 zrównoważonego	 budżetu,
pożyczał	w	bankach	prywatnych	na	wysoki	procent	(do	70	procent	rocznie)



pieniądze	 na	 wypłatę	 pensji	 w	 budżetówce	 i	 emerytur.	 Przed	 objęciem
rządowego	stanowiska	Tihipko	był	szefem	PrywatBanku	i	lobbował	w	jego
interesie.	Praktykę	krótkoterminowych	kredytów	uciął	Juszczenko,	który
zrównoważył	budżet	państwa.

Poza	 tym	 Juszczenko	 i	 Tymoszenko	 zmusili	 wielki	 biznes	 do	 wyjścia
z	 szarej	 strefy,	 płacenia	 podatków,	 rezygnacji	 z	 tajnych	 transakcji
barterowych,	 które	 pozbawiały	 budżet	 pieniędzy.	 Juszczenko
i	 Tymoszenko	 dopięli	 również	 tego,	 że	 służba	 skarbowa	 z	 Mykołą
Azarowem	na	czele	została	wyprowadzona	spod	zwierzchności	prezydenta
i	 przekazana	 pod	 bezpośredni	 nadzór	 premiera.	 Jeszcze	w	 czerwcu	 2000
roku	 w	 imieniu	 rządu	 przeprowadzili	 przez	 parlament	 ustawę	 znoszącą
zakaz	 operacji	 barterowych	 i	 wekslowych	 w	 ukraińskiej	 energetyce,	 co
umożliwiło	 sześciokrotne	 zwiększenie	 wpływów	 do	 budżetu	 państwa.	 To
śmiałe	pociągnięcie	rządu	Juszczenki	pozwoliło	państwu	z	czasem	spłacić
zaległości	wobec	emerytów,	studentów	i	budżetowców.	Zarazem	w	Radzie
Najwyższej	 podległa	 Julii	 Tymoszenko	 frakcja	 Batkiwszczyna	 zajęła
stanowisko	 przeciw	 Kuczmie	 w	 „sprawie	 Gongadzego”,	 oskarżając
prezydenta	o	doprowadzenie	do	śmierci	dziennikarza.

W	 tej	 sytuacji	 bliscy	 prezydentowi	 „donieccy”	 i	 „kijowscy”,	 w	 których
interesy	ugodziła	Julia	Tymoszenko,	łatwo	przekonali	Kuczmę,	żeby	się	jej
pozbył	 wypróbowanym	 sposobem:	 włączenie	 prokuratury,	 wszczęcie
sprawy	 kryminalnej	 przeciw	 pani	 wicepremier,	 skompromitowanie	 jej
zarówno	 jako	 urzędniczki	 państwowej,	 jak	 i	 przedsiębiorczyni.	 Decyzją
prokuratury	 generalnej	 w	 sierpniu	 2000	 roku	 zostali	 aresztowani:	 mąż
Julii	 Tymoszenko,	 Ołeksandr,	 i	 jej	 przyjaciel	 od	 lat	 dziecięcych	 Wałerij
Falkowycz,	 którzy	 byli	 członkami	 władz	 należącej	 do	 niej	 spółki	 Jedyni
Energetyczni	Systemy	Ukrajiny	(JESU).	5	stycznia	2001	roku	prokuratura
wszczęła	dwa	postępowania	karne	przeciw	samej	Julii	Tymoszenko,	a	19
stycznia	 na	 wniosek	 prokuratora	 generalnego	 Mychajły	 Potrebeńki
Kuczma	podpisał	dekret	o	jej	dymisji.

Julię	 Tymoszenko	 oskarżono	 o	 to,	 że	 jej	 korporacja	 nielegalnie



wyprowadziła	 z	 Ukrainy	 około	 1,1	 miliarda	 dolarów.	 13	 lutego	 została
aresztowana	 w	 związku	 z	 postawionymi	 jej	 zarzutami,	 jak	 również
oskarżeniem	 o	 przelanie	 na	 konta	 szwajcarskie	 byłego	 premiera	 Pawła
Łazarenki	około	80	milionów	dolarów.	Przelewu	dokonano	w	okresie,	gdy
Łazarenko	 był	 premierem.	 Tymoszenko	 zarzucono,	 że	 wręczyła	 mu
łapówkę.	Oskarżono	ją	też	o	to,	że	była	zamieszana	w	skandal	 finansowy
w	ministerstwie	obrony	Federacji	Rosyjskiej,	którego	główną	postacią	był
szef	 głównego	 zarządu	 finansowego	 armii,	 generał	 pułkownik	 Gieorgij
Olejnik.	 Generała	 oskarżono	 o	 przekroczenie	 kompetencji	 służbowych
i	przelanie	na	Ukrainę	na	konta	JESU	450	milionów	dolarów	jako	zadatku
na	 dostawy	 materiałowo-techniczne	 dla	 rosyjskiego	 resortu	 obrony.
Zresztą	 Olejnik	 wkrótce	 został	 uniewinniony	 „w	 związku	 z	 brakiem
znamion	przestępstwa”.

Przesiedziawszy	 przeszło	 półtora	 miesiąca	 w	 kijowskim	 więzieniu
łukianowskim,	 Tymoszenko	 wkrótce	 została	 zwolniona	 decyzją	 sądu,
podpisała	zobowiązanie	o	nieopuszczaniu	kraju	i	trafiła	z	aresztu	śledczego
do	szpitala.	W	marcu	2001	roku	ze	szpitala	zażądała	dymisji	prezydenta
Kuczmy	 i	 oznajmiła,	 że	 będzie	 się	 ubiegać	 o	 prezydenturę,	 a	 jej	 partia
Batkiwszczyna	 przyłączyła	 się	 do	 Forum	 Ocalenia	 Narodowego	 (FON),
również	 domagającego	 się	 dymisji	 prezydenta.	 Gdy	 Kuczma	 zobaczył,	 że
Tymoszenko	 zdecydowanie	 chce	 walczyć,	 znów	 próbował	 wsadzić	 ją	 za
kraty.	 Prokuratura	 generalna	 wniosła	 odwołanie	 wobec	 przeniesienia
Tymoszenko	do	szpitala,	a	sąd	w	Kijowie	orzekł,	że	Tymoszenko	ma	wrócić
do	 więzienia.	 Juszczenko,	 zamierzający	 spotkać	 się	 z	 byłą	 wicepremier
w	szpitalu,	nazwał	tę	decyzję	demonstracją	siły	i	zaapelował	do	prezydenta
o	 dialog	 z	 opozycją.	 Adwokaci	 Julii	 Tymoszenko	 zaskarżyli	 decyzję	 sądu
kijowskiego	do	Sądu	Najwyższego,	a	 ten	unieważnił	decyzję	o	ponownym
aresztowaniu.	 Gdy	 Tymoszenko	 wyszła	 na	 wolność,	 znów	 oznajmiła,	 że
zamierza	ubiegać	się	o	stanowisko	prezydenta:	„Gdy	zobaczę	na	Ukrainie
prawdziwego	 przywódcę,	 który	 gotów	 jest	 oddać	 życie	 za	 kraj,	 to	 jestem
gotowa	 w	 jego	 sztabie	 wyborczym	 prać	 bieliznę.	 Ale	 na	 razie	 nie	 widzę



takiej	ekipy.	Zamierzam	ją	utworzyć	sama”.
Po	 opublikowaniu	 w	 końcu	 2000	 roku	 nagrań	 o	 możliwym	 udziale

Kuczmy	 w	 zniknięciu	 i	 śmierci	 Heorhija	 Gongadzego	 i	 zapoczątkowaniu
masowych	protestów	pod	hasłem	„Ukraina	bez	Kuczmy”	prezydent	stał	się
tak	niepopularny,	że	ruch	ten	poparły	dwadzieścia	cztery	partie	polityczne
i	 przybrał	 on	 skalę	 ogólnokrajową.	 Inicjatorami	 protestów	 byli	 lider
buntów	 studenckich	 z	 lat	 osiemdziesiątych	 i	 dziewięćdziesiątych
Wołodymyr	Czemerys	oraz	socjalista	Jurij	Łucenko.	Manifestanci	zażądali
dymisji	 prezydenta	 i	 jego	 najbliższego	 otoczenia	 –	 ministra	 spraw
wewnętrznych,	 szefa	 Służby	 Bezpieczeństwa	 Ukrainy	 i	 prokuratora
generalnego,	 jak	 też	 przeprowadzenia	 niezależnej	 ekspertyzy	 w	 sprawie
Gongadzego.	Pod	naciskiem	opinii	publicznej	Kuczma	musiał	ich	w	końcu
zdymisjonować.

A	tymczasem	w	Donbasie	dokonano	głośnego	zabójstwa	jeszcze	jednego
ukraińskiego	 dziennikarza	 –	 dyrektora	 stacji	 telewizyjnej	 TOR	 ze
Słowiańska	Ihora	Aleksandrowa,	zabitego	bestialsko	kijami	bejsbolowymi
w	 lokalu	 jego	 własnej	 telewizji.	 W	 latach	 2000–2001	 Aleksandrow
prowadził	 program	 „Bez	 retuszu”,	 opowiadający	 o	 kontaktach	 donbaskiej
milicji	 i	 prokuratury	 ze	 zorganizowaną	 przestępczością	 w	 regionie.
W	 kolejnej	 edycji	 planowano	 pokazanie	 nagrania	 wideo,	 na	 którym
członkowie	kramatorskiej	zorganizowanej	grupy	przestępczej	17-j	uczastok
[17	odcinek]	omawiali,	ile	to	zapłacili	lub	mają	zapłacić	swoim	opiekunom
w	 mundurach	 milicyjnych	 i	 prokuratorskich.	 Właśnie	 ta	 audycja	 się	 nie
odbyła	–	w	lipcu	2001	roku	Aleksandrowa	zabito.

Głośno	 stało	 się	 i	 o	 innych	 skandalach,	 związanych	 teraz	 już
z	nielegalnym	handlem	bronią.	Najpierw	Ukrainę	zbeształy	USA	w	ONZ
za	 dostawę	 ciężkiego	 uzbrojenia	 Macedończykom,	 walczącym	 u	 siebie
z	 Albańczykami,	 którzy,	 wspierani	 przez	 Armię	 Wyzwolenia	 Kosowa
i	 Amerykanów,	 przeprowadzili	 wiele	 udanych	 operacji	 zbrojnych
w	 Macedonii.	 Prezydent	 Kuczma	 zadzierzgnął	 dość	 bliskie	 i	 przyjazne
stosunki	 z	 młodym	 i	 energicznym	 prezydentem	 Republiki	 Macedonii



Borisem	 Trajkowskim.	 Macedońscy	 dyplomaci,	 wojskowi	 i	 biznesmeni
podjęli	 intensywne	 rozmowy	 ze	 stroną	 ukraińską	 w	 sprawie	 dostaw
uzbrojenia	 dla	 swojej	 armii.	 Na	 takie	 dostawy	 nie	 było	 bezpośredniego
embarga,	 niemniej	 ukraińscy	 wojskowi	 starali	 się	 działać	 ostrożnie,
ponieważ	 sekretarz	 stanu	 USA	 Condoleezza	 Rice	 podczas	 spotkania
z	Kuczmą	z	uporem	go	przekonywała,	żeby	Ukraina	nie	dostarczała	broni
Macedończykom.	Żeby	wywrzeć	w	tej	 sprawie	presję	na	Ukrainę,	podjęto
też	 energiczny	 atak	 na	 ukraińskich	 przedstawicieli	 dyplomatycznych
poprzez	 komisję	 ONZ	 do	 spraw	 kontroli	 zbrojeń.	 I	 chociaż	 w	 końcu
Ukraińcy	 obiecali	 wstrzymać	 dostawy	 do	 Macedonii,	 Chin	 i	 Iranu,	 broń
została	 dostarczona.	 Do	 Macedonii	 –	 czołgi	 T-72	 i	 śmigłowce,	 do	 Chin
i	Iranu	–	sześć	lotniczych	pocisków	manewrujących	dalekiego	zasięgu	Ch-
55,	 zdolnych	 do	 przenoszenia	 głowic	 jądrowych.	 Autorytet	 Ukrainy	 jako
partnera	 w	 rozmowach	 międzynarodowych	 został	 ostatecznie
nadszarpnięty.

Nasilił	się,	rzecz	jasna,	nacisk	międzynarodowy	na	Kuczmę.	Poczynania
prezydenta	poddano	 ostrej	 krytyce.	Zachód	nie	krył	 teraz,	 że	 od	Kuczmy
woli	 Juszczenkę.	 Na	 dodatek	 4	 października	 2001	 roku	 podczas	 ćwiczeń
przeciwlotniczych	 na	 Krymie	 ukraińska	 rakieta	 zniszczyła	 nad	 Morzem
Czarnym	 samolot	 pasażerski	 Tu-154M	 rosyjskiego	 towarzystwa	 Sibir´,
lecący	 z	 Tel	 Awiwu	 do	 Nowosybirska	 ze	 144	 rosyjskimi	 i	 izraelskimi
pasażerami	 i	 12	 członkami	 załogi	 na	 pokładzie.	 Początkowo	 strona
ukraińska	kategorycznie	zaprzeczyła,	aby	doprowadziła	do	katastrofy,	ale
eksperci	międzynarodowi	wykazali,	że	samolot	zestrzeliły	 jej	siły	zbrojne.
W	rezultacie	musiała	uznać	swą	winę	i	między	Rosją,	Izraelem	i	Ukrainą
osiągnięto	 trójstronne	 porozumienie	 o	 wypłaceniu	 rodzinom	 zabitych
rekompensat	finansowych,	co	zresztą	przeciągnęło	się	na	długie	lata.

W	 pełni	 kryzysu	 politycznego	 2001	 roku,	 w	 który	 były	 zaangażowane
liczne	 struktury	 wykonawcze,	 między	 innymi	 administracja	 prezydenta
i	 praktycznie	 cały	 Gabinet	 Ministrów,	 Kuczma	 gorączkowo	 szukał
ocalenia.	 Miliarder	 Soros	 zaproponował	 mu	 wtedy,	 żeby	 ustąpił



i	 wyznaczył	 na	 swojego	 następcę	 Wiktora	 Juszczenkę,	 którego	 otwarcie
popierał	 Zachód.	 Ale	 jedyny	 wniosek,	 jaki	 wyciągnął	 Kuczma	 z	 porady
Sorosa,	był	 taki,	 że	 jeśli	 chce	utrzymać	władzę,	musi	 się	pozbyć	 jawnych
i	ukrytych	konkurentów,	a	przede	wszystkim	Juszczenki.

Odejście	 z	 rządu	 Julii	 Tymoszenko	 oznaczało	 nieuniknioną	 dymisję
gabinetu	Juszczenki.	Konfrontacja	otoczenia	Kuczmy	z	rządem	przeniosła
się	 do	 Rady	 Najwyższej.	 Wiktor	 Medwedczuk	 –	 wiceprzewodniczący
parlamentu	–	nalegał	na	utworzenie	rządu	koalicyjnego,	chociaż	brak	było
po	 temu	 ustawowej	 podstawy.	 Juszczence	 zagroził,	 że	 jeżeli	 gabinet
koalicyjny	 nie	 zostanie	 sformowany,	 to	 5	 kwietnia	 2001	 roku,	 podczas
sprawozdania	 rządu,	 zostanie	 on	podany	do	dymisji.	Takie	postępowanie
Medwedczuka	 Juszczenko	 nazwał	 „ważnym	 prologiem	 do	 destabilizacji
sytuacji	 w	 kraju”	 i	 zażądał	 spotkania	 z	 prezydentem	 i	 wiceszefem
parlamentu	w	 celu	 omówienia	postawionego	mu	ultimatum.	Kuczma	dał
do	zrozumienia,	że	w	tej	kwestii	popiera	Medwedczuka	i	opowiada	się	za
utworzeniem	rządu	koalicyjnego.	Juszczenko	jednak	postanowił	walczyć	do
końca.

26	 kwietnia,	 przemawiając	 w	 parlamencie	 podczas	 debaty	 nad	 wotum
nieufności	 dla	 jego	 rządu,	 premier	 oświadczył,	 że	 parlament	 idzie	 na
smyczy	 ugrupowań	 klanowo-oligarchicznych,	 że	 jest	 ich	 tubą.
Zaproponował,	żeby	na	 jakiś	czas	powstrzymać	wszelkie	akcje	polityczne,
aby	stopniowo	przekazać	władzę	w	kraju	innym	ludziom,	ale	podkreślił,	że
„nie	 wycofa	 się	 z	 polityki”,	 chociaż	 „demokracja	 na	 Ukrainie	 poniosła
poważną	klęskę”.	 Juszczenko	wygłosił	wówczas	 zdanie,	 które	 okazało	 się
przepowiednią:	 „Odejdę,	 żeby	 powrócić!”.	 Następnego	 dnia,	 27	 kwietnia,
Kuczma	 podpisał	 rozporządzenie	 o	 jego	 dymisji,	 powierzając	 rządowi
sprawowanie	 obowiązków	 do	 czasu	 powołania	 nowego	 gabinetu.
Juszczenko	odmówił,	oznajmiając	prezydentowi,	że	„stanowisko	pełniącego
obowiązki	mu	nie	odpowiada”.

Liczni	ukraińscy	i	zagraniczni	analitycy	byli	zgodni,	że	rząd	Juszczenki,
po	 raz	 pierwszy	 w	 ciągu	 dziesięciu	 lat	 niepodległości	 Ukrainy,	 usiłował



metodami	 ekonomicznymi	 reformować	 polityczny	 ustrój	 kraju,	 nie	 licząc
na	 międzynarodową	 pomoc	 finansową;	 że	 rozwiązał	 on,	 przynajmniej
częściowo,	 problem	 zadłużenia	 z	 tytułu	 emerytur	 i	 płac;	 podjął	 odważną
próbę	 zreformowania	 jednego	 z	 najbardziej	 skorumpowanych	 sektorów
gospodarki	 –	 kompleksu	 paliwowo-energetycznego,	 naruszając	 tajne
schematy	 wtórnego	 podziału	 zysków	 i	 wypływu	 kapitału	 za	 granicę.
Legalny	 i	 prawowity	 zwrot	 środków	 finansowych	 do	 budżetu	 państwa
i	 przejrzysta	 prywatyzacja	 największych	 zakładów	 przemysłowych
położyły	 fundament	 pod	 wzrost	 gospodarczy	 i	 międzynarodowe	 kontakty
gospodarcze	Ukrainy.

Dymisja	rządu	Wiktora	Juszczenki	wykazała,	że	klanowo-oligarchiczne
otoczenie	 prezydenta	 Kuczmy	 (później	 zaś	 Juszczenki,	 a	 zwłaszcza
Janukowycza),	 dla	 którego	 typowe	 są	 czasowe	 układy	 w	 celu	 wtórnego
podziału	 własności	 oraz	 interesy	 indywidualne	 i	 korporacyjne	 –
doprowadziły	 do	 powstania	 w	 kraju	 elity	 dorobkiewiczów,	 do	 zastoju
procesów	nie	tylko	gospodarczych,	ale	i	demokratycznych.	Dla	takich	ludzi
każdy	reformatorski	rząd	stawał	się	zagrożeniem.

Na	 tle	 szarej	 masy	 polityków	 Juszczenko	 i	 Tymoszenko	 stali	 się
najbardziej	 wyrazistymi,	 charyzmatycznymi	 postaciami	 ówczesnej
Ukrainy.	 Toteż	 naród	 właśnie	w	 nich	 uwierzył.	 Juszczenko	 nie	 sprawiał
przy	 tym	 wrażenia	 człowieka	 o	 silnej	 woli.	 Natomiast	 Tymoszenko
odwrotnie	 –	 wyglądała	 na	 zuchwałą	 i	 odważną.	 Wcale	 nie	 przypadkiem
nazwano	 ją	 „jedynym	 prawdziwym	 mężczyzną	 w	 ukraińskiej	 polityce”,
parafrazując	 opinię	 Iwana	 Franki	 o	 Łesi	 Ukraince,	 który	 nazwał	 ją
„jedynym	prawdziwym	mężczyzną	w	ukraińskiej	literaturze”.

Społeczeństwo	 ukraińskie,	 zmęczone	 politycznymi	 niesnaskami
i	 bijatykami	 między	 gałęziami	 władzy	 –	 prezydencką,	 rządową
i	parlamentarną	–	zawsze	uważało,	że	po	zmianie	 jednego	bądź	drugiego
prezydenta,	rządu	czy	nawet	po	kolejnych	wyborach	w	kraju	nastąpi	długo
oczekiwany	dobrobyt.	Ale	za	każdym	razem	rezultatem	był	nowy	podział
władzy,	 własności	 i	 pieniędzy	 między	 nowymi	 podmiotami	 życia



politycznego	 i	 pojawienie	 się	 nowych	 politycznych	 związków	 między
dawnymi	graczami.

Podczas	 gdy	 Rada	 Najwyższa	 głosowała	 za	 odwołaniem	 rządu
Juszczenki,	 pod	 jej	 murami	 zgromadził	 się	 siedmiotysięczny	 tłum
zwolenników	 premiera,	 którzy	 uważali	 jego	 rząd	 za	 reformatorski,
walczący	o	interesy	kraju	i	społeczeństwa.	Julia	Tymoszenko	oświadczyła
wtedy,	 że	 poprze	 Juszczenkę	 w	 wyborach	 prezydenckich	 2004	 roku,
i	 utworzyła	 grupę	 inicjatywną	 pięćdziesięciu	 partii	 i	 organizacji
domagającą	się	przeprowadzenia	referendum	(które	się	zresztą	nie	odbyło)
w	sprawie	dymisji	Kuczmy.

W	 proponowanym	 referendum	 Ukraińcy	 mieli	 odpowiedzieć	 tylko	 na
jedno	 pytanie:	 „Czy	 uważasz,	 że	 Łeonid	 Kuczma	 za	 zniweczenie	 praw
i	 swobód	 ukraińskiego	 społeczeństwa	 powinien,	 zgodnie	 z	 zasadą
nadrzędności	 prawa,	 ogłosić	 swoją	 dymisję,	 stosownie	 do	 artykułów	 108
i	 109	 Konstytucji	 Ukrainy?”.	 Ma	 się	 rozumieć,	 władze	 nie	 dopuściły	 do
referendum.	 Wówczas	 niezmordowana	 Tymoszenko	 w	 lipcu	 2001	 roku
wystąpiła	 z	 inicjatywą	 utworzenia	 bloku	 wyborczego	 Forum	 Ocalenia
Narodowego	 (FON),	 do	 którego	 początkowo	 weszło	 siedem	 partii:	 jej
Batkiwszczyna,	 Sobor	 Anatolija	 Matwijenki,	 Ukraińska	 Partia
Chrześcijańsko-Demokratyczna	 (UPCh-D)	 Ołesia	 Serhijenki,	 Ukraińska
Partia	 Republikańska	 (UPR)	 Łewki	 Łukjanenki,	 Ukraińska
Konserwatywna	 Partia	 Republikańska	 (UKPR)	 Stepana	 Chmary,
Ukraińska	 Partia	 Socjaldemokratyczna	 (UPSD)	 Wasyla	 Onopenki
i	Patriotyczna	Partia	Ukrainy	(PPU)	Mykoły	Habera.	Po	przemianowaniu
FON	 na	 Blok	 Julii	 Tymoszenko	 (BJT)	 weszła	 do	 niego	 także	 Ukraińska
Partia	Narodowo-Konserwatywna	(UPN-K)	Olega	Soskina.

Usiłując	 przytępić	 polityczną	 aktywność	 Tymoszenko,	 prokuratura
generalna	wydała	nowy	nakaz	 jej	 aresztowania	 i	 zażądała	 zobowiązania,
że	 nie	 opuści	 miejsca	 pobytu	 (wcześniej	 anulowanego	 przez	 sąd).	 29
stycznia	 2002	 roku,	 udając	 się	 w	 swym	 mercedesie	 na	 posiedzenie	 sądu
apelacyjnego,	 Tymoszenko	 miała	 wypadek	 samochodowy	 i	 została



hospitalizowana.
Zbliżały	 się	 wybory	 parlamentarne.	 Cała	 aktywność	 polityczna	 kraju

została	 podporządkowana	 temu	najważniejszemu	wydarzeniu	 2002	 roku,
które	 miało	 kardynalnie	 zmienić	 krajobraz	 polityczny	 i	 życie	 Ukrainy.
Juszczenko	 i	Tymoszenko,	którzy	okazali	się	odsunięci	od	władzy,	zaczęli
się	 sposobić	 do	 wyborów,	 gromadząc	 wokół	 siebie	 licznych	 zwolenników,
szczerze	wierzących,	że	ten	duet	radykalnie	zmieni	sytuację	w	państwie.

Wybory	parlamentarne	2002	roku

Bardzo	 ważne	 w	 okresie	 przedwyborczym	 stało	 się	 przegrupowanie	 sił
politycznych,	 których	 jedna	 część	 rozpaczliwie	 starała	 się	 utrzymać
władzę,	a	druga	–	 zdobyć	 ją.	Zgodnie	 z	nową	ordynacją	Ukraińcy	połowę
posłów	mieli	wybierać	według	list	partyjnych,	a	połowę	w	większościowych
okręgach	 wyborczych.	 Ażeby	 wejść	 do	 parlamentu,	 partia	 lub	 blok
polityczny	 musiały	 przekroczyć	 czteroprocentowy	 próg	 wyborczy.	 Gdy
Tymoszenko	tworzyła	blok	swego	imienia,	były	premier	Juszczenko	ogłosił,
że	 chce	 sformować	 blok	 pod	 nazwą	 Nasza	 Ukraina.	 W	 lutym	 2002	 roku
został	 on	 oficjalnie	 zarejestrowany.	 Weszło	 do	 niego	 dziesięć	 partii:
Ludowy	 Ruch	 Ukrainy,	 Ukraińska	 Partia	 Ludowa,	 Liberalna	 Partia
Ukrainy,	 Kongres	 Nacjonalistów	 Ukraińskich,	 Związek	 Chrześcijańsko-
Demokratyczny,	Partia	Młodzieżowa,	partia	Reformy	i	Porządek	i	inne.

W	przeprowadzonych	w	marcu	2002	roku	wyborach	do	Rady	Najwyższej,
w	 których	 wzięły	 udział	 62	 partie	 polityczne	 zjednoczone	 w	 30	 blokach
wyborczych,	 w	 głosowaniu	 w	 wielomandatowych	 okręgach
ogólnokrajowych	czteroprocentowy	próg	przekroczyły:	blok	Nasza	Ukraina
na	 czele	 z	 Juszczenką	 –	 23,55	 procent	 głosów,	 Komunistyczna	 Partia
Ukrainy	 (KPU)	 –	 20,01	 procent	 głosów,	 blok	 „O	 jedną	 Ukrainę”
Wołodymyra	 Łytwyna	 –	 11,79	 procent,	 Blok	 Julii	 Tymoszenko	 –	 7,25
procent;	 Socjalistyczna	Partia	Ukrainy	 (SPU)	Ołeksandra	Moroza	 –	 6,87
procent,	 Socjaldemokratyczna	 Partia	 Ukrainy	 (zjednoczona)	 (SDPU(z))



Wiktora	 Medwedczuka	 –	 6,27	 procent.	 Blok	 Nasza	 Ukraina	 Wiktora
Juszczenki	 poparły	 zachodnia	 i	 centralna	 część	 kraju,	 komunistów	 –
południowo-wschodnia	 i	 Krym,	 blok	 „O	 jedną	 Ukrainę”	 –	 południe
i	wschód.	Ludowy	Ruch	miał	swój	stały	elektorat	na	zachodniej	Ukrainie.
Blok	Julii	Tymoszenko	poparto	głównie	w	Kijowie	i	Dniepropetrowsku.

W	 samej	 Radzie	 Najwyższej	 nowej	 kadencji	 partie	 i	 bloki,	 które
zwyciężyły	 w	 wyborach,	 utworzyły	 własne	 frakcje.	 Do	 Jednej	 Ukrainy
weszło	 najwięcej	 posłów	 –	 177.	 Ale	 frakcja	 ta	 okazała	 się	 niezdolna	 do
życia	 i	 wkrótce	 rozpadła	 się	 na	 sześć	 samodzielnych	 frakcji:	 Partię
Regionów	 –	 52	 deputowanych,	 partię	 Ukraina	 Pracująca	 –	 31,	 Partię
Przedsiębiorców	 i	 Przemysłowców	 –	 20,	 Ludowładztwo	 –	 17,	 Agrariuszy
Ukrainy	 (Agrarną	 Partię	 Ukrainy)	 –	 17,	 frakcję	 Inicjatywa
Demokratyczna	–	15.

Frakcja	 Nasza	 Ukraina	 liczyła	 118	 posłów,	 frakcja	 KPU	 –	 64,
Socjaldemokratyczna	 Partia	 Ukrainy	 (zjednoczona)	 –	 31,	 Blok	 Julii
Tymoszenko	 –	 23,	 Socjalistycznej	 Partii	 Ukrainy	 –	 22.	 Dwunastu
deputowanych	 zdecydowało	 się	 pozostać	 poza	 frakcjami,	 co	 pozwoliło	 im
później	 głosować	 według	 własnej	 woli	 na	 te	 czy	 inne	 projekty	 ustaw
(proponowane	 przez	 różne	 frakcje)	 i	 nieźle	 na	 tym	 zarabiać.	 Skoro
stanowiska	marszałka	i	wicemarszałków	Rady	w	uporczywej	walce	zdobyli
przedstawiciele	 Jednej	 Ukrainy	 („jedowie”)	 i	 zjednoczonych	 esderów,	 to
kierownictwo	 najważniejszych	 komisji	 parlamentarnych	 przeszło	 do	 rąk
„naszystów”,	jak	nazywano	członków	Naszej	Ukrainy.

Juszczence	 i	 jego	 zwolennikom	 udało	 się	 wygrać	wybory,	 ale	 rozmowy
o	 utworzeniu	 większości	 parlamentarnej	 przegrał.	 Jak	 to	 często	 bywa
w	 polityce,	 zwyciężają	 jedni,	 wygrywają	 inni.	 Walka	 o	 większość
parlamentarną,	a	w	konsekwencji	o	stanowisko	premiera,	trwała	od	maja
do	 grudnia	 2002	 roku.	 Siły	 proprezydenckie,	 korzystając
z	 niejednorodności	 opozycji,	 która	 nie	 potrafiła	 wypracować	 wyraźnych
zasad	 współdziałania,	 przeciągnęły	 na	 swoją	 stronę	 socjalistów
i	 komunistów	 i	 utworzyły	 większość	 parlamentarną.	 Po	 zdobyciu



większości	w	Radzie	Najwyższej	zwolennicy	prezydenta	Kuczmy	utorowali
sobie	 drogę	 do	 władzy,	 wzmocnili	 wpływy	 gospodarcze	 i	 polityczne
w	 obozie,	 odbudowali	 dawne	 korupcyjne	 schematy	 prywatyzacji,
wykorzystali	 możliwość	 mianowania	 na	 wysokie	 stanowiska	 państwowe
wygodnych	im	osób	i	zwalniania	tych,	którzy	stanęli	im	na	drodze.

Po	raz	pierwszy	w	niepodległej	Ukrainie	powstał	rząd	koalicyjny.	Ale	był
to	rząd	na	czele	z	protegowanym	Rinata	Achmetowa	i	klanu	donieckiego,
premierem	Janukowyczem.	Opozycji	nie	pozostało	nic	innego,	jak	walczyć
dalej	 o	 demokratyzację	 i	 wypracowywać	 nową	 strategię	 walki	 o	 władzę
w	przyszłych	wyborach,	teraz	już	prezydenckich.

Wybory	prezydenckie	2004	roku

Do	wyborów	prezydenckich	 strony	zaczęły	 się	 sposobić	 o	wiele	wcześniej,
niż	 zostały	 one	 ogłoszone	 oficjalnie.	 Większość	 ukraińskich	 wyborców
wciąż	 wierzyła	 i	 miała	 nadzieję,	 że	 te	 wybory	 staną	 się	 przełomowe
w	 historii	 kraju.	 Panująca	 „wierchuszka”	 rozumiała,	 że	 uczciwych,
demokratycznych	 wyborów	 nie	 wygra,	 ale	 nie	 zamierzała	 się	 poddawać
i	 głowiła	 się,	 jak	 przedłużyć	 swoje	 istnienie.	 Sposób	 się	 znalazł.	 Sąd
Konstytucyjny,	kontrolowany	przez	Kuczmę	i	jego	zwolenników,	uznał,	że
zgodnie	z	nową	ukraińską	konstytucją	z	1996	roku	prezydent	był	u	władzy
zaledwie	 jedną	 kadencję,	 ponieważ	 na	 pierwszą	 został	 wybrany	 przed
uchwaleniem	nowej	konstytucji.	A	zatem,	jak	orzekł	sąd,	Kuczma	może	się
ubiegać	o	drugą	kadencję	w	wyborach	2004	roku	(aczkolwiek	był	u	władzy
już	 pełne	 dwie	 kadencje).	 Podlegające	 rządowi	 ukraińskie	 media	 jęły
wyjaśniać	 społeczeństwu	 „słuszność”	 wniosków	 Sądu	 Konstytucyjnego,
a	 sam	 Kuczma	 z	 uwagą	 śledził	 reakcje	 społeczeństwa,	 nie	 wiedząc,	 czy
wysunąć	 swoją	 kandydaturę,	 czy	 zrezygnować	 z	 udziału	 w	 wyborach
prezydenckich	i	poprzeć	Juszczenkę.

Kuczma	rozumiał	zarazem,	że	Juszczenko,	a	tym	bardziej	Tymoszenko,
gdy	 dojdą	 do	 władzy,	 nie	 będą	 mieli	 litości	 dla	 Kuczmy	 i	 najpewniej



pociągną	 go	 do	 odpowiedzialności	 karnej	 bądź	 to	 za	 korupcję,	 bądź	 –	 co
jeszcze	 gorsze	 –	 za	 zabójstwo	 Gongadzego.	 Był	 jeszcze	 jeden	 wariant:
poprzeć	 klan	 doniecki,	 który	 proponował	 swego	 przedstawiciela	 na
prezydenta	 –	 Wiktora	 Janukowycza,	 bo	 przy	 wszelkich	 swych	 minusach
miał	 on	 jeden	 plus:	 bez	 wątpienia	 nie	 zamierzał	 posadzić	 byłego
prezydenta	za	kratki.

Jeszcze	jeden	kandydat	–	Wiktor	Medwedczuk,	zajmujący	w	tym	czasie
stanowisko	szefa	administracji	prezydenta	Ukrainy	–	też	obiecał	Kuczmie,
że	 jeśli	 zwycięży,	 nie	 skrzywdzi	 szefa	 i	 zagwarantuje	 mu,	 jak	 Putin
Jelcynowi,	spokojną	egzystencję.	Obaj	kandydaci	nie	mieli	dużego	poparcia
społecznego,	 ale	 stały	 za	 nimi	 silne	 klany	 gotowe	 się	 bić	 o	 swój	 byt	 do
końca.	Tymczasem	opozycja	przeszła	do	ataku,	wyjaśniając	społeczeństwu
konstytucyjny	 podstęp	 sądu.	 W	 rezultacie	 Łeonid	 Kuczma,
zrezygnowawszy	 z	 udziału	 w	 wyścigu	 prezydenckim,	 postawił	 na
Janukowycza	(i	przegrał	wszystko).

Doczekawszy	 się	 wyjaśnienia	 sytuacji	 z	 obecnym	 prezydentem,	 do
maratonu	 wyborczego	 ruszyła	 cała	 rzesza	 kandydatów	 (dwudziestu
sześciu),	 a	 każdy	 usiłował	 przekonać	wyborców,	 że	 to	właśnie	 on	 potrafi
zmienić	 ich	 życie	 na	 lepsze.	 Takiego	 mnóstwa	 pretendentów	 pragnących
uszczęśliwić	 cierpiący	 lud	 Ukraina	 nie	 widziała	 przez	 wszystkie	 lata
niepodległości.	 Ulubionym	 zajęciem	 kandydatów	 było	 oczernianie
konkurentów	 i	 z	 tego	 powodu	 kampania	 prezydencka	 okazała	 się
najbrudniejsza	 z	 punktu	widzenia	 technik	wyborczych.	Nikt	 nie	 zwracał
uwagi	 na	 programy,	 ponieważ	 praktycznie	 niczym	 się	 one	 nie	 różniły.
Z	 ogólnej	 monotonii	 wyróżniali	 się	 jednak	 dwaj	 Wiktorzy:	 Janukowycz
i	 Juszczenko.	 Zupełnie	 różni	 i	 niepodobni	 do	 siebie,	 wkrótce	 stali	 się
głównymi	 pretendentami.	 Kandydatem	 władzy	 był	 urzędujący	 premier
Wiktor	Janukowycz.	 Jawnie	popierała	 go	Rosja,	 która	miała	nadzieję,	 że
zdobędzie	 poprzez	 niego	 pełną	 polityczną	 i	 gospodarczą	 kontrolę	 nad
Ukrainą.	 Były	 doniecki	 gubernator	 był	 zarazem	 nadzieją	 ukraińskiej
oligarchii,	zwłaszcza	z	jego	obwodu.



Urodzony	 w	 pobliżu	 miasta	 Jenakijewo	 w	 rodzinie	 maszynisty
kolejowego	 Fedora	 Janukowycza	 i	 pielęgniarki	 Olgi	 Leonowej,	 Wiktor
Janukowycz	 wcześnie	 pozostał	 bez	 matki	 i	 wychowywała	 go	 babka,
Kastusia	Janukowycz.	Po	ukończeniu	z	niezłymi	ocenami	szkoły	średniej
pracował	 w	 jenakijewskiej	 hucie	 i	 jednocześnie	 uczył	 się
w	przyzakładowym	technikum	górniczym,	a	później	ukończył	politechnikę.
Jako	 siedemnastolatek	 został	 po	 raz	 pierwszy	 skazany	 na	 trzy	 lata	 za
udział	 w	 rabunku,	 ale	 nie	 zdążywszy	 wyjść	 z	 jednego	 więzienia,	 zaraz
trafił	 do	 następnego	 –	 na	 dwa	 lata	 (za	 spowodowanie	 średnio	 ciężkiego
uszkodzenia	ciała.	Wyroki	te	zostały	później	anulowane	„z	braku	znamion
przestępstwa”,	na	co	w	przyszłości	często	się	powoływali	Janukowycz	i	jego
zwolennicy.

Przez	ponad	dwadzieścia	 lat	Janukowycz	pracował	 jako	dyrektor	kilku
donieckich	zakładów,	co	pozwoliło	mu	dorwać	się	do	władzy	–	od	1996	do
2000	 roku	 był	 szefem	 administracji	 państwowej	 obwodu	 donieckiego
i	 przewodniczącym	 rady	 obwodowej.	 Następnie	 ukończył	 wydział	 prawa
międzynarodowego	Ukraińskiej	Akademii	Handlu	Zagranicznego	i	już	jako
gubernator	 obronił	 pracę	 doktorską	 (co	 zrodziło	 podejrzenia)	 na	 temat
zarządzania	 rozwojem	 infrastruktury	 dużego	 regionu	 przemysłowego
(Donbasu).	 W	 ślad	 za	 tym	 Janukowycz	 otrzymał	 tytuł	 profesora,	 ale
wpisując	 ten	 tytuł	 w	 ankiecie,	 popełnił	 dwa	 błędy	 ortograficzne:	 napisał
„proffiesor”	 zamiast	 „profesor”.	 Odtąd	 mówiono	 na	 niego	 „Proffiesor
Janukowycz”.

Wysunął	 go	 klan	 doniecki,	 żeby	 lobbował	 dla	 niego	 na	 szczeblu
ogólnopaństwowym.	 „Wielkie	 Ja”	 (to	 jeszcze	 jedno	 przezwisko
Janukowycza	w	wąskim	kręgu	 jego	zwolenników)	pomyślnie	wywiązywał
się	z	tego	zadania	–	do	czasu.	Władza	usiłowała	stworzyć	pozytywny	image
swemu	 kandydatowi	 wszystkimi,	 nierzadko	 nielegalnymi	 sposobami,
wykorzystując	 środki	 administracyjne,	 demagogię	 i...	 materiały
kompromitujące	 rywali	 politycznych.	 W	 przededniu	 wyborów	 urzędujący
premier	 podjął	 kilka	 populistycznych	 kroków,	 na	 przykład	 zwiększył



pensje	i	renty,	wydając	na	to	bez	umiaru	zasoby	budżetowe,	co	o	mało	nie
doprowadziło	kraju	do	katastrofy	gospodarczej.

Opozycja	 skupiła	 siły	 wokół	 Wiktora	 Juszczenki,	 który	 w	 tamtym
okresie	 miał	 najwyższe	 notowania	 w	 kraju.	 Tymoszenko	 bardzo	 chciała
zostać	 prezydentem,	 ale	 rozumiała,	 że	 jej	 godzina	 jeszcze	 nie	 nadeszła.
Dlatego	też	stanęła	pod	sztandarami	Naszej	Ukrainy	jako	niepozorny	cień
swego	 byłego	 szefa.	 Europa	 też	 nie	 kryła	 sympatii	 do	 opozycyjnego
kandydata,	 licząc,	 że	 stopniowo	 wyprowadzi	 Ukrainę,	 kraj
środkowoeuropejski,	 spod	wpływów	Rosji.	 Sam	Juszczenko,	 jak	przyznał,
niezbyt	 chciał	 się	 bić	 o	 fotel	 prezydencki,	 ale	 podporządkował	 się	 woli
wyborców.

Wszystkie	 sondaże,	 przeprowadzane	 przez	 różne	 instytucje
socjologiczne,	wykazywały,	że	liderami	wyścigu	wyborczego	są	Juszczenko
i	 Janukowycz.	 Za	 nimi	 podążali	 Wiktor	 Medwedczuk,	 przywódca
komunistów	 Petro	 Symonenko	 i	 lider	 socjalistów	 Ołeksandr	 Moroz.
Janukowycz	 i	 Juszczenko	 nie	 ustępowali	 sobie	 nawzajem.	 Na	 metę
przyszli	praktycznie	razem.	Ogłoszone	31	października	2004	roku	oficjalne
wyniki	 wyborów	 były	 remisowe:	 Juszczenko	 otrzymał	 39,87	 procent
głosów,	 Janukowycz	 –	 39,32	 procent.	 Ponieważ	 żaden	 z	 kandydatów	 nie
osiągnął	50	procent	niezbędnych	do	zwycięstwa	w	pierwszej	 turze,	na	21
listopada	 wyznaczono	 drugą	 turę	 głosowania.	 Frekwencja	 wyborców
okazała	się	wyjątkowo	wysoka	–	75	procent.	Obserwatorzy	stwierdzili,	że
w	 czasie	 kampanii	 doszło	 do	 licznych	 naruszeń	 prawa	 wyborczego.	 Nikt
nie	 potrafił	 jednak	 stwierdzić,	 w	 jakiej	 mierze	 te	 naruszenia	 mogły
wpłynąć	na	wynik.

Centralne	 i	 zachodnie	 obwody	 Ukrainy	 zagłosowały	 na	 Juszczenkę.
Z	 wyjątkiem	 obwodu	 zakarpackiego,	 gdzie	 mieszkają	 Rusini	 i	 Węgrzy,
tamtejsza	 ludność	 mówi	 głównie	 po	 ukraińsku,	 należy	 do	 Ukraińskiego
Kościoła	 Greckokatolickiego	 i	 Ukraińskiego	 Kościoła	 Prawosławnego
Patriarchatu	Kijowskiego.	Regiony	południowo-wschodnie	oraz	Republika
Autonomiczna	 Krymu,	 gdzie	 mieszkańcy	 wolą	 mówić	 po	 rosyjsku	 i	 są



parafianami	 Ukraińskiego	 Kościoła	 Prawosławnego	 Patriarchatu
Moskiewskiego,	głosowali	na	Janukowycza.

Druga	 tura	 była	 szczególna.	 Cała	 propagandowa	 i	 administracyjna
machina	 partii	 władzy,	 którą	 reprezentował	 Janukowycz,	 działała	 pełną
mocą.	 Media	 podległe	 władzy	 też	 pracowały	 na	 swego	 kandydata.	 We
wszystkich	miastach	Ukrainy	wdzięczyły	się	portrety	Janukowycza,	który
w	 swym	 programie	 wyborczym	 obiecał	 uczynić	 język	 rosyjski	 drugim
językiem	państwowym.

Do	Kijowa	dwukrotnie	przyjeżdżał	Władimir	Putin,	aby	zademonstrować
poparcie	 dla	prorosyjskiego	kandydata.	Wszyscy	przywódcy	krajów	WNP
(oprócz	 prezydenta	 Gruzji	 Micheila	 Saakaszwilego,	 który	 poparł
Juszczenkę)	 również	 zgodnie	 włączyli	 się	 do	 kampanii	 propagandowej,
zapewniając	 naród	 ukraiński	 o	 wiecznej	 przyjaźni,	 o	 tym,	 że	 ważne	 jest
zachowanie	 zadzierzgniętych	 jeszcze	 w	 czasach	 sowieckich	 więzów
gospodarczych	i	kooperacji.	Motywem	przewodnim	przemówień	było	to,	że
wraz	z	objęciem	władzy	przez	Janukowycza	Ukraina	zajmie	godne	miejsce
we	 Wspólnocie	 Niepodległych	 Państw	 i	 stanie	 się	 motorem	 tworzenia
jednolitej	 przestrzeni	 gospodarczej	 i	 celnej,	 a	 jej	 gospodarka	 może
przetrwać	i	rozkwitnąć	tylko	w	ścisłej	współpracy	z	Rosją	i	innymi	krajami
WNP.	Szczególną	 „troskę”	 sąsiadów,	a	przede	wszystkim	Rosji,	wywołała
sytuacja	 „uciskanej”	 ludności	 rosyjskojęzycznej	 i	 „prześladowanie”	 języka
rosyjskiego	 na	 Ukrainie.	 Prorosyjscy	 i	 rosyjscy	 analitycy	 straszyli
Ukraińców,	 że	 w	 razie	 dojścia	 do	 władzy	 Juszczenki	 Ukraina	 wstąpi	 do
NATO	 i	 uzależni	 się	 finansowo	 od	 Międzynarodowego	 Funduszu
Walutowego	oraz	USA.

Wtedy	też,	na	rozkaz	Kuczmy,	w	prasie	rozpowszechniono	informację,	że
żona	Juszczenki,	Kateryna	Czumaczenko,	jest	współpracownicą	CIA,	która
wysłała	ją	na	Ukrainę	jako	agenta	wpływu.	W	publikacjach	twierdzono,	że
została	 specjalnie	 „umocowana”	 do	 Juszczenki,	 wówczas	 jeszcze	 prezesa
Banku	Narodowego,	że	ich	pierwsze	spotkanie	w	samolocie,	gdzie	„okazało
się”,	 że	 mają	 miejsca	 obok	 siebie,	 a	 następnie	 ślub	 też	 zostały



zaaranżowane	 przez	 CIA	 w	 celu	 szpiegowskim.	 W	 dziejach	 Ukrainy	 nie
było	wyborów	prezydenckich	bardziej	obfitujących	w	dramatyczne	i	gorące
namiętności	oraz	naruszenia	ordynacji.	Jeżeli	porównać	wszystkie	wybory,
które	 odbyły	 się	 na	 niepodległej	 Ukrainie,	 to	 wybory	 prezydenckie	 2004
roku	były	najbrudniejsze	i	najbardziej	nieuczciwe.

Zatrucie	Wiktora	Juszczenki	i	próba	sfałszowania
wyborów

Jeżeli	przyjmiemy,	że	nielegalnych	nagrań	w	gabinecie	Kuczmy	dokonywał
generał	 Marczuk	 (za	 którym	 stały	 rosyjskie	 specsłużby),	 żeby	 zmusić
prezydenta	 do	 ustąpienia	 ze	 stanowiska	 i	 oddania	 władzy	 kandydatowi
prorosyjskiemu,	to	trzeba	stwierdzić,	że	operacja	poniosła	fiasko:	Kuczma,
mimo	mnóstwa	skandali	 i	protestów	przeciw	jego	poczynaniom,	nie	podał
się	do	dymisji.	Pozostał	na	stanowisku	do	końca	kadencji.

W	 2004	 roku	 Rosja	 po	 raz	 drugi	 spróbowała	 zdobyć	 kontrolę	 nad
Ukrainą.	We	wrześniu,	podczas	kampanii	prezydenckiej,	w	której	dwoma
głównymi	kandydatami	byli	prozachodni	Wiktor	Juszczenko	 i	prorosyjski
Wiktor	Janukowycz,	Juszczence	podano	truciznę.

Zatrucie	 nastąpiło	 wieczorem	 5	 września,	 podczas	 kolacji	 na	 daczy
pierwszego	zastępcy	szefa	SBU,	generała	Wołodymyra	Saciuka,	gdzie	były
premier	 i	 kandydat	 na	 prezydenta	 Juszczenko	 spotkał	 się
z	kierownictwem	SBU.	Pomińmy	liczne	wersje	wydarzeń	puszczane	w	celu
dezinformacji	do	prasy	zarówno	przez	samych	trucicieli,	jak	i	politycznych
przeciwników	 Juszczenki	 (Partia	 Regionów,	 Komunistyczna	 Partia
Ukrainy,	 administracja	 prezydenta	 Kuczmy),	 że	 nie	 było	 żadnej	 próby
otrucia,	 natomiast	 była	 reakcja	 organizmu	 Juszczenki	 na	 sushi.	 Jak	 się
wkrótce	wyjaśniło,	Juszczenkę	zatruto	dioksyną.	Taką	diagnozę	postawili
lekarze	 wiedeńskiej	 kliniki	 Rudolfinerhaus,	 do	 której	 odwieziono	 go	 10
września.	 Symptomy	 zatrucia:	 ostre	 zapalenie	 trzustki,	 ostry	 ból	 pleców,
krwawe	wrzody.	Zdaniem	 lekarzy	 trucizna	 trafiła	do	 organizmu	pięć	dni



przed	 hospitalizacją,	 5	września.	Wygląd	 zewnętrzny	 Juszczenki	 zmienił
się	 nie	 do	 poznania.	 Twarz	 miał	 oszpeconą.	 Walczył	 ze	 śmiercią;	 mniej
więcej	 miesiąc	 po	 zatruciu	 nie	 mógł	 przemawiać.	 A	 tymczasem	 wybory
wyznaczono	na	 31	 października.	 Juszczenko	 znaczną	 część	 drogocennego
czasu	musiał	tracić	na	intensywną	terapię	i	jego	notowania	zaczęły	spadać.
Gdyby	umarł	w	wyniku	otrucia	lub	wycofał	się	z	wyborów	ze	względu	na
stan	 zdrowia,	 jego	 prorosyjski	 konkurent	 Janukowycz	 zostałby	 jedynym
kandydatem	na	prezydenta.

Prokuratura	 wszczęła	 dochodzenie.	 Głównym	 podejrzanym	 o	 podanie
trucizny	 Juszczence	 był	 Saciuk.	 Kilkakrotnie	 go	 przesłuchiwano,	 ale
oficjalnych	oskarżeń	przeciw	niemu	nie	wniesiono	i	nie	aresztowano	go.	Po
wszystkich	 przesłuchaniach	 i	 ekspertyzach	 prokuraturze	 nie	 udało	 się
jednak	 dowieść,	 że	 Juszczenkę	 otruto	 właśnie	 na	 kolacji	 u	 Saciuka	 i	 że
gospodarz	 był	 w	 to	 zamieszany.	 Pozostawał	 on	 świadkiem	 do	 czasu,	 aż
uciekł	za	granicę.	Nie	od	razu	było	wiadomo,	że	tą	„zagranicą”	jest	Rosja.
A	 gdy	 już	 za	 prezydenta	 Juszczenki	 Ukraina	 zwróciła	 się	 do	 Rosji
o	wydanie	Saciuka,	rząd	rosyjski	odpowiedział,	że	Saciuk	otrzymał	w	Rosji
azyl	polityczny	i	nie	może	być	deportowany[31].

21	 listopada	 2004	 roku,	 w	 dniu	 drugiej	 tury	 głosowania,	 dokonano
jeszcze	 jednej	 próby	 pozbycia	 się	 Juszczenki,	 a	 zarazem	 i	 Tymoszenko.
Tego	dnia	milicja	miejska	zatrzymała	w	centrum	Kijowa	na	skrzyżowaniu
ulic	Wołodymyrskiej	 i	Saksahanskiego	dwóch	obywateli	Rosji,	moskwian,
z	 trzema	 kilogramami	 materiałów	 wybuchowych	 w	 samochodzie.
Zatrzymanymi	okazali	się	trzydziestopięcioletni	Michaił	Szagaj	i	dwa	lata
młodszy	 Marat	 Moskwitin.	 Drugi	 samochód	 z	 materiałem	 wybuchowym
był	zaparkowany	obok	sztabu	wyborczego	Juszczenki	przy	ulicy	Borycziw
Tik	 22A,	 naprzeciw	 rezydencji	 ambasadora	 USA.	 W	 samochodzie	 było
gotowe	 urządzenie	 wybuchowe	 sterowane	 przez	 radio[32].	 Szagaj
i	 Moskwitin	 przyznali	 się,	 że	 mieli	 dokonać	 zamachu	 na	 Juszczenkę
i	Tymoszenko.	Nie	wiadomo,	kto	stał	za	zorganizowaniem	tego	zamachu,
niemniej	jednak	poszlaki	wskazywały	na	MSW	Ukrainy.



Już	 za	 nowego	 prezydenta	 w	 ukraińskich	 mediach	 opublikowano
nagranie	 operacyjne	 rozmowy	 telefonicznej	 między	 szefem	 wydziału
obserwacji	 zewnętrznej	 Ołeksijem	 Prylipką	 –	 tę	 funkcję	 pełnił	 wcześniej
generał	Pukacz	–	a	Serhijem	Kłujewem,	bratem	szefa	kampanii	wyborczej
Janukowycza	 i	 wicepremiera	 Andrija	 Kłujewa.	 Prylipko	 natomiast
w	 przeszłości	 był	 zastępcą	 Pukacza,	 a	 w	 2000	 roku	 to	 on	 właśnie
organizował	 śledzenie	 poprzedzające	 porwanie	 i	 zabójstwo	 Gongadzego
(które	w	tym	czasie	nie	zostało	jeszcze	wykryte).	Oto	nagranie	tej	rozmowy
telefonicznej:

Kłujew:	Dzień	dobry.
Prylipko:	Dobry.
Kłujew:	 Mówi	 Kłujew;	 jedno	 krótkie	 pytanie...	 proszę	 podpowiedzieć

adres	naszego	centralnego	oponenta.
Prylipko:	Z	pamięci	–	Jarosławska.
Kłujew:	Jarosławska?!	A	jak	dalej?
Prylipko:	Jeden	łamane	przez	coś	tam...	Zaraz,	tylko	sekunda	i	do	pana

oddzwonię.
Kłujew:	No,	proszę	zadzwonić.
Prylipko:	Halo.
Kłujew:	Halo.
Prylipko:	No,	największy	to	ten,	który	wymieniłem,	Jarosławska	1/3.
Kłujew:	Chwileczkę.	Jarosławska...
Prylipko:	Jest	tam	duży	dwupiętrowy	dom,	na	rogu,	i	tam	też,	na	Podile

[Padół,	dzielnica	Kijowa],	są	dwa	biura.	Borycziw	Tik.
Kłujew:	Borycziw	Tik.
Prylipko:	Tak,	8a	i	22.
Kłujew:	A	główne	biuro	gdzie?
Prylipko:	To	pierwsze,	co	wymieniłem.
Kłujew:	Tam,	gdzie	Julia	i	tak	dalej?
Prylipko:	Nie,	Julia	ma	swoje	biuro.



Kłujew:	 A	 gdzie	 jest	 kierownictwo,	 gdzie	 oni	 się	 zbierają?	 No	 przecież
jest	jakieś	główne	miejsce,	gdzie	się	zbierają.

Prylipko:	 No,	 to	 na	 Borycziw	 Tik,	 wszystkie	 służby	 na	 Jarosławskiej,
wszystkie	w	jednym	kwartale,	jakby...

Kłujew:	A	to	miejsce,	gdzie	się	zbiera	kierownictwo,	gdzie	to	jest?
Prylipko:	 Oni	 bywają	 na	 Jarosławskiej	 1/3d,	 u	 niego	 8a...	 Tam	 też	 się

spotykają	w	węższym	gronie...	i	22	też,	zdaje	mi	się,	jest.
Kłujew:	Takiego	głównego	miejsca	jak	u	nas	tam	nie	ma?
Prylipko:	Jego	gabinet	jest	przy	8a.
Kłujew:	A	jak	tam,	dużo	ochrony?
Prylipko:	 Dużo,	 tam	 obok	 jest	 ambasada	 amerykańska,	 funkcjonuje

wiele	urządzeń.
Kłujew:	We	wszystkich	trzech,	tak?
Prylipko:	Tak,	tak.
Kłujew:	 Jasne.	 Ale	 jakieś	 pozycje	 tam	 mamy.	 A	 wejście	 wolne?	 Jak

z	wejściem?	Przy	wejściu	kupa	ludzi,	tak?!
Prylipko:	Tak,	tam	stoi	służba.
Kłujew:	Dobrze,	dobrze,	dziękuję.
Prylipko:	Dziękuję.	Do	widzenia.

21	 listopada	do	zamachu	nie	doszło,	 jednak	tego	dnia	dokonano	 innego
przestępstwa.	 Centralna	 Komisja	 Wyborcza	 ogłosiła	 wstępne	 wyniki
drugiej	 tury	 wyborów	 prezydenckich,	 według	 których	 z	 trzyprocentową
przewagą	zwyciężył	pełniący	funkcję	premiera	Wiktor	Janukowycz.

Wyniki	 drugiej	 tury	 zaszokowały	 wszystkich.	 Panowało	 powszechne
przekonanie,	że	po	pierwszej	 turze,	gdy	Juszczenko	 i	Janukowycz	wpadli
na	 metę	 łeb	 w	 łeb,	 w	 drugiej	 turze	 na	 Juszczenkę	 zagłosują	 wyborcy
innych	 partii	 politycznych	 niezadowoleni	 z	 obecnych	 rządów,	 w	 tym
drobny	 i	 średni	 biznes	 niezadowolony	 z	 wszechwładzy	 oligarchów.	 Jak
wówczas	mówiono	na	Ukrainie,	„milionerzy	ruszyli	przeciw	miliarderom”.
Ale	 Janukowycz	 i	 popierająca	 go	 władza	 wiedzieli,	 że	 bez	 sfałszowania



wyników	 nie	 zobaczą	 zwycięstwa,	 jak	 nie	 widzą	 własnych	 uszu.
Przypomniano	 „mądrą”	 wskazówkę	 Stalina:	 Nie	 jest	 ważne,	 jak	 głosują,
ale	jak	liczą	głosy.

I	 policzono!	 Przewodniczący	 Centralnej	 Komisji	 Wyborczej	 Serhij
Kiwałow	 ogłosił,	 że	 według	 wstępnych	 danych	 CKW	 przekonujące
zwycięstwo	 odniósł	 Wiktor	 Janukowycz,	 który	 zebrał	 49,42	 procent
przeciw	 46,69	 procent	 głosów	 oddanych	 na	 Juszczenkę.	 Pod	 względem
geograficznym	 priorytet	 wyborców	 pozostał	 taki	 sam:	 centrum	 i	 zachód
Ukrainy	opowiedziały	się	za	Juszczenką,	południowy	wschód	i	Krym	–	za
Janukowyczem.

Problem	 z	 wynikami	 głosowania	 polegał	 na	 tym,	 że	 były	 one	 zupełnie
inne	 niż	 rezultaty	 sondaży	 exit	 poll.	 Według	 sondaży	 zwyciężył
Juszczenko.	 Poza	 tym	 wykryto	 liczne	 naruszenia	 ordynacji.	 Masowym
zjawiskiem	 było	 głosowanie	 za	 pomocą	 tak	 zwanych	 zaświadczeń
o	 skreśleniu	 z	 ewidencji.	 Wielu	 aktywnych	 zwolenników	 Janukowycza
rozjechało	 się	 po	 kraju	 i	 głosowało	 po	 kilka	 razy.	 We	 wschodniej	 części
Ukrainy	 (zwłaszcza	 w	 Donbasie),	 głosującej	 głównie	 na	 Janukowycza,
między	pierwszą	a	drugą	turą	znacznie	zwiększyła	się	liczba	głosujących	–
prawie	 o	 20	 procent	 w	 porównaniu	 z	 pierwszą	 turą.	 W	 niektórych
obwodach	 wyborczych	 dochodziło	 do	 tego,	 że	 liczba	 głosujących
przewyższała	 liczbę	 oficjalnie	 zarejestrowanych	 wyborców.	 Studentom,
więźniom	 i	 wojskowym	 „natarczywie	 proponowano”,	 by	 głosowali	 na
Janukowycza.	 Stało	 się	 oczywiste,	 że	 władza	 oszukała	 naród	 i	 ukradła
Juszczence	zwycięstwo.	Takiego	zdania	była	też	większość	wyborców	i	cała
opozycja	 oraz	 społeczność	 międzynarodowa.	 Wszyscy	 oficjalni
obserwatorzy	 wpływowych	 organizacji	 międzynarodowych	 (OBWE,
Zgromadzenie	 Parlamentarne	 Rady	 Europy,	 Parlament	 Europejski,
Zgromadzenie	 Parlamentarne	 NATO,	 Rada	 Europy)	 otwarcie
i	 zdecydowanie	 zaświadczyli	 o	 zakrojonych	 na	 szeroką	 skalę	 oszustwach
popełnionych	podczas	wyborów	prezydenckich	na	Ukrainie,	o	tym,	że	były
one	 niedemokratyczne	 i	 nie	 odpowiadały	 standardom	 europejskim.



Oczywiście,	 w	 przeciwieństwie	 do	 instytucji	 europejskich,	 obserwatorzy
z	 krajów	 WNP	 ocenili	 wybory	 jako	 „transparentne,	 zgodne	 z	 prawem
i	 wolne”.	 Po	 kilku	 latach	 były	 już	 przewodniczący	 CKW	 2004	 roku
Kiwałow	 został	 nagrodzony	 dyplomem	 honorowym	 i	 jubileuszowym
medalem	 CKW	 „za	 sumienne	 wykonywanie	 obowiązków	 służbowych,
zapewnienie	 konstytucyjnych	 praw	 wyborczych	 obywatelom	 Ukrainy,
rozwijanie	demokratycznych	podstaw	procesu	wyborczego”.

Zaczęły	 się	 pojawiać	 informacje,	 jak	 mianowicie	 ludzie	 prezydenta
Kuczmy	 i	 premiera	 Janukowycza	 fałszowali	 wyniki.	 SBU	 nagrała
rozmowy	 telefoniczne	 spiskowców,	 które	 odkrywały	 te	 fałszerstwa.
Okazało	 się,	 że	 wyniki	 głosowania	 w	 regionach	 najpierw	 przysyłano	 do
sztabu	 Janukowycza,	 gdzie	 do	 danych	 wnoszono	 zmiany,	 a	 dopiero
stamtąd	wysyłano	 do	 komputera	Centralnej	Komisji	Wyborczej	Ukrainy.
Komputerowymi	fałszerstwami	zajmował	się	wciąż	ten	sam	Serhij	Kłujew.
Na	 szczeblu	 rządowym	 pomagali	 mu	 brat	 Andrij	 Kłujew,	 wicepremier,
starszy	doradca	premiera	Eduard	Prutnik,	 szef	 administracji	 prezydenta
Wiktor	Medwedczuk,	 starszy	 doradca	 prezydenta	 Serhij	 Lowoczkin,	 były
doradca	 Kuczmy	 do	 spraw	 wyborów	 Jurij	 Lewieniec	 i	 specjalista	 od
komputerów	 Zimin.	 Technicznego	 wsparcia	 udzielała	 ukraińska	 spółka
Ukrtełekom	 pod	 kierownictwem	 Hryhorija	 Jacksona.	 Wszystko	 to
odbywało	się	przy	pobłażliwości	szefa	CKW	Serhija	Kiwałowa.

W	 celu	 utworzenia	 dodatkowych	 głosów,	 które	 miały	 być	 dopisane	 do
procentów	 Janukowycza,	 w	 całym	 kraju	 urny	 do	 głosowania	 napełniano
setkami	 tysięcy	 podrobionych	 kart	wyborczych,	wydrukowanych	w	Rosji.
W	 rozmowach	 telefonicznych	 z	 rosyjskimi	 uczestnikami	 spisku	 te	 karty
nazywano	„herbatnikami”.

24	 listopada	 Kiwałow	 ogłosił,	 że	 według	 oficjalnych	 obliczeń	 CKW
Janukowycz	 zwyciężył	 i	 jest	 prezydentem.	 Jednak	 nazajutrz	 Sąd
Najwyższy	 postanowił	 nie	 ogłaszać	 Janukowycza	 zwycięzcą,	 dopóki	 nie
zostaną	 rozpatrzone	 skargi	 Juszczenki	 na	 możliwe	 fałszerstwa.
Jednocześnie	Rada	Najwyższa	odmówiła	uznania	wyników	wyborów.



27	 listopada	 strony	usiadły	 przy	 stole	 rokowań	 z	 udziałem	prezydenta
Polski	 Aleksandra	 Kwaśniewskiego,	 przedstawiciela	 Unii	 Europejskiej
Javiera	 Solany,	 przewodniczącego	 rosyjskiej	 Dumy	 Państwowej	 Borysa
Gryzłowa	 i	 przewodniczącego	 Rady	 Najwyższej	 Ukrainy	 Wołodymyra
Łytwyna.	 Kuczma	 nalegał,	 by	 protestujący	 zaprzestali	 blokowania
budynków	 Gabinetu	 Ministrów,	 administracji	 prezydenta	 i	 Rady
Najwyższej.	 Juszczenko	 nie	 ustępował.	 Wtedy	 Kuczma	 postanowił	 uciec
się	 do	 siły.	 Późnym	 wieczorem	 28	 listopada	 wiceminister	 spraw
wewnętrznych	 Serhij	 Popow	 rozkazał	 dziesięciotysięcznemu	 oddziałowi
milicji	 oczyścić	 centrum	 Kijowa	 z	 demonstrantów.	 Jednak	 po	 stronie
protestujących	wystąpiło	wojsko,	które	przeciwstawiło	się	siłom	MSW.	Nie
doszło	do	„zaczystki”	centrum	Kijowa.

[31]	 Podobnie	 jak	 w	 sprawie	 otrucia	 Litwinienki,	 o	 udziale	 rosyjskich
służb	 specjalnych	w	przestępstwie	 świadczy	 to,	 co	nastąpiło	po	nim.	Aby
uchronić	 przed	 brytyjskim	 wymiarem	 sprawiedliwości	 swego	 agenta
Andrieja	 Ługowoja,	 który	 otruł	 Litwinienkę	 w	 Londynie,	 rząd	 rosyjski
zrobił	go	deputowanym	do	Dumy	Państwowej	i	nagrodził	go	materialnie	za
to	 zabójstwo,	 dzięki	 czemu	 został	 on	 biznesmenem	 z	 wielomilionowym
majątkiem.	 Saciukowi	 nagroda	 się	 nie	 należała,	 bo	 nie	 zdołał	 zabić
Juszczenki.	 Jednak	 i	 jego	 ochroniono	 przed	 ukraińskim	 wymiarem
sprawiedliwości.	 Putin	 po	 raz	 kolejny	 zademonstrował,	 że	 nie	 wydaje
swoich	 agentów	 i	 nie	 porzuca	 ich	 w	 biedzie,	 jeśli	 z	 oddaniem	 wykonują
swoją	robotę.

[32]	 I.	 Kocyna,	 Igor´Smieszko:	 „Pozawczera	 ja	 podał	 isk	 protiw
gienieralnogo	prokurora	Ukrainy”,	„Fakty”,	27	maja	2005.



Rozdział	5	
Pomarańczowa	rewolucja

Sfałszowanie	wyborów	wstrząsnęło	wielką	rzeszą	Ukraińców.	W	obwodach
zachodnich	 i	 centralnych	 rozpoczęły	 się	 masowe	 demonstracje.
Protestujący	 żądali	 rewizji	 wyników	 wyborów.	 Na	 tle	 powszechnej	 akcji
obywatelskiego	 nieposłuszeństwa	 w	 kraju	 rozpoczął	 się	 kolejny	 kryzys
polityczny.	Zapisał	się	on	w	historii	Ukrainy	jako	pomarańczowa	rewolucja
–	od	barwy	flagi	i	szalika	głównego	pretendenta	do	prezydentury,	Wiktora
Juszczenki.

Cała	 kampania	 wyborcza	 Wiktora	 Juszczenki	 była	 w	 kolorze
pomarańczowym.	 Pomarańczowe	 wstążeczki,	 szaliki,	 czapeczki
wykorzystywano	 jako	 znak	 wyróżniający	 jego	 zwolenników.	 Syn
Juszczenki	opatentował	kolor	pomarańczowy,	 „przemysł	uliczny”	masowo
sprzedawał	 wszystko	 co	 pomarańczowe	 wszystkim,	 którzy	 chcieli.
Zwolennicy	 Janukowycza	 gromadzili	 się	 pod	 biało-niebieskimi
sztandarami.	 Faktycznym	 ośrodkiem	 pomarańczowej	 rewolucji	 było
centrum	Kijowa	–	plac	(po	ukraińsku	„majdan”)	Niepodległości,	na	którym
przez	 dwa	 miesiące	 nieprzerwanie	 odbywały	 się	 wielotysięczne	 wiece
protestacyjne.	 Z	 czasem	 miejsce	 to	 zaczęto	 nazywać	 jednym	 słowem:
„Majdan”.

Przyjęto,	 że	 rewolucja	 rozpoczęła	 się	 21	 listopada	 2004	 roku,	 gdy	 po
ogłoszeniu	 wstępnych	 wyników	 Wiktor	 Juszczenko	 i	 jego	 ekipa,	 nie



czekając	 na	 wyniki	 oficjalne,	 zaapelowali	 do	 wyborców,	 żeby	 wieczorem
zgromadzili	 się	na	wiecu	 i	 bronili	 swojego	wyboru.	Na	wiecu	Juszczenko
oświadczył,	 że	 wyniki	 wyborów	 sfabrykowano,	 wezwał	 do	 powszechnego
strajku	 politycznego	 i	 nierozchodzenia	 się,	 dopóki	 nie	 zostaną	 one
zrewidowane.

Na	 centralnym	 placu	 stolicy	 zaczęto	 stawiać	 miasteczko	 namiotowe.
Zwolennik	Juszczenki	Roman	Bezsmiertny	(później,	gdy	Juszczenko	został
już	prezydentem,	jego	przedstawiciel	w	parlamencie)	został	komendantem
Majdanu.	 Na	 samym	 początku	 Majdan	 miał	 charakter	 chaotyczny,
z	czasem	jednak	zwykli	kijowianie,	a	potem	też	drobni,	a	zwłaszcza	średni
biznesmeni	 zaczęli	 wspierać	 protestujących:	 poszerzano	 miasteczko
namiotowe,	 dowożono	 żywność,	 leki	 i	 drewno	 na	 opał,	 aby	 mogli	 się	 oni
ogrzać	 przy	 ogniskach.	 Wzniesiono	 ogromną	 scenę	 dla	 przywódców
opozycji	 oraz	 licznych	 artystów,	 którzy	 za	 darmo	 (przynajmniej	 na
początku)	dawali	na	niej	koncerty.

Frakcje	 opozycyjne	 zażądały	 zwołania	 nadzwyczajnego	 posiedzenia
parlamentu	 już	 na	 drugi	 dzień,	 ażeby	 omówić	 sytuację.	 Jednak	 frakcja
komunistów	 i	 frakcje	 prorządowe	 oczywiście	 się	 na	 nim	 nie	 zjawiły.	 Na
tym	 posiedzeniu,	 w	 charakterze	 aktu	 politycznego,	 Juszczenko	 złożył
przysięgę	 jako	 prezydent	 republiki,	 co	 wywołało	 nową,	 potężną	 falę
poparcia.	W	centrum	stolicy	gromadziło	się	od	500	tysięcy	do	1,5	miliona
protestujących.	 Należy	 stwierdzić,	 że	 działania	 milicji	 i	 oddziałów
specjalnego	przeznaczenia	(specnaz)	były	względnie	neutralne	i	uprzejme.
Siły	porządkowe	nie	reagowały	na	prowokacje.	Mimo	znacznej	koncentracji
wojsk	 MSW	 w	 stolicy	 udało	 się	 uniknąć	 rozlewu	 krwi.	 Powściągliwie
zachowywały	 się	 obie	 strony	–	 zarówno	opozycja,	 jak	 i	władza.	Stołeczny
Majdan	rozlał	się	też	na	prowincję.	Tak	jak	w	Kijowie,	majdany	regionalne
mogły	 działać	 dzięki	 wsparciu	 średnio	 zamożnych	 biznesmenów,	 którzy
wysyłali	 ludzi	 i	 pieniądze	 na	 budowę	 miasteczek	 namiotowych,
zaopatrywali	protestujących	w	żywność	i	leki.

Mimo	 powszechnych	 protestów	 24	 listopada	 Centralna	 Komisja



Wyborcza	 opublikowała	 oficjalne	 wyniki	 i	 ogłosiła	 zwycięstwo	 Wiktora
Janukowycza.	 Wtedy	 wiecujący	 otoczyli	 pałac	 prezydencki	 i	 siedzibę
rządu.	 Jako	 przeciwwaga	 wobec	 protestujących	 do	 stolicy	 ze	 wschodniej
części	Ukrainy,	a	zwłaszcza	z	Donbasu,	ściągali	zwolennicy	Janukowycza,
którzy	 rozbili	 własne	 miasteczko	 namiotowe	 w	 ogrodzie	 naprzeciwko
gmachu	 Gabinetu	 Ministrów.	 Omawiano	 wysłanie	 z	 Donbasu	 do	 Kijowa
ponad	trzystu	tysięcy	górników,	którzy	mieli	„zetrzeć	z	powierzchni	ziemi”
majdanowców	i	nie	dopuścić	do	władzy	Juszczenki.	Niemniej	jednak	liczba
zwolenników	 Janukowycza	 w	 Kijowie	 nie	 przekroczyła	 20	 tysięcy	 osób.
Byli	 to	 głównie	 górnicy,	 którym	na	 czas	udziału	w	protestach	wypłacano
zarobki	i	„diety	wyjazdowe”.	Nocowali	w	wagonach	ustawionych	na	torach
odstawczych	 dworca	 kijowskiego.	 Powstała	 groźba	 siłowej	 konfrontacji
dwóch	obozów	i	użycia	przez	władze	siły	do	rozpędzenia	demonstracji.

Parlament	 zebrał	 się	 na	 posiedzeniu	 nadzwyczajnym	 i	 podjął	 uchwałę
o	 kryzysie	 politycznym	 w	 kraju,	 oficjalnie	 uznał,	 że	 wybory	 zostały
sfałszowane,	 de	 facto	 anulując	 ich	wyniki,	wyraził	wotum	nieufności	 dla
Centralnej	 Komisji	 Wyborczej	 i	 zaapelował	 o	 pokojowe	 rozwiązanie
konfliktu.	 W	 zachodnich	 obwodach	 kraju	 organy	 samorządu	 lokalnego
postanowiły	 uznać	 za	 prawowitego	 prezydenta	 Wiktora	 Juszczenkę.
W	 obwodach	 wschodnich	 przywódcy	 obwodów:	 donieckiego,	 ługańskiego
i	 charkowskiego	 zaapelowali	 o	 zwołanie	 ogólnoukraińskiego	 zjazdu	 rad
lokalnych	 w	 celu	 utworzenia	 autonomicznego	 państwa	 i	 uznania
prawowitości	wyboru	Janukowycza	na	prezydenta.

Południowo-Wschodnia	Ukraińska	Republika
Autonomiczna

Dla	zrównoważenia	wydarzeń	w	zachodnich	obwodach	Ukrainy	 i	Kijowie
28	 listopada	 2004	 roku	 w	 Siewierodoniecku	 (obwód	 ługański)	 odbył	 się
zjazd	deputowanych	wszystkich	 szczebli	południowego	wschodu	Ukrainy,
który	 wszedł	 do	 historii	 jako	 zjazd	 siewierodoniecki.	 Do	 jego



zorganizowania	najbardziej	się	przyczynił	gubernator	obwodu	donieckiego,
znany	 polityk	 Jewhen	 Kusznariow.	 W	 zjeździe	 wzięło	 udział	 około	 3500
delegatów	z	siedemnastu	obwodów	wschodniej	oraz	centralnej	Ukrainy	i	z
Krymu,	 między	 innymi	 159	 deputowanych	 do	 Rady	 Najwyższej.	 Celem
zjazdu	było	wypracowanie	wspólnej	 strategii	 stabilizacji	 sytuacji	w	kraju
w	razie	zaostrzenia	się	konfliktu.

Na	zjeździe	padły	oświadczenia,	że	w	razie	dojścia	do	władzy	Juszczenki
i	 jego	 „pomarańczowej	 ekipy”	 deputowani	 z	 obwodów	 południowo-
wschodnich	 i	 Krymu	 zastrzegają	 sobie	 prawo	 do	 rewanżu	 –	 aż	 do
utworzenia	 republiki	 autonomicznej.	 Szef	 ługańskiej	 rady	 obwodowej,
Wiktor	 Tichonow,	 podkreślił	 zarazem,	 że	 celem	 zjazdu	 jest	 utworzenie
Rady	Regionów,	nie	stawiając	na	razie	kwestii	autonomii,	która	powinna
zostać	 rozstrzygnięta,	 zdaniem	 zgromadzonych,	 w	 drodze	 referendum.
Delegaci	 zjazdu	 byli	 zgodni,	 że	 pomarańczowa	 rewolucja	 w	 Kijowie	 jest
zamachem	stanu,	i	wezwali	mieszkańców	południowego	wschodu	Ukrainy
do	walki	przeciwko	„pomarańczowej	dżumie”.

Jeszcze	 przed	 rozpoczęciem	 zjazdu	 kilka	 obwodów	 Ukrainy	 przyjęło
uchwały	 w	 sprawie	 zmiany	 ustroju	 państwowego	 zmierzające	 do
rozszerzenia	 kompetencji	 regionów.	 Tak	 więc	 24	 listopada	 2004	 roku
ługańska	 rada	 obwodowa	 większością	 głosów	 postanowiła	 utworzyć
Południowo-Wschodnią	Ukraińską	Republikę	Autonomiczną	 i	 zwrócić	 się
o	 poparcie	 do	 prezydenta	 Rosji,	 Władimira	 Putina.	 27	 listopada
charkowska	rada	obwodowa	na	sesji	nadzwyczajnej	postanowiła	utworzyć
komitety	 wykonawcze	 rad	 obwodowych	 i	 rejonowych	 obwodu
charkowskiego	 i	 nadać	 im	kompetencje	 organów	władzy	 państwowej.	Na
przewodniczącego	 obwodowego	 komitetu	 wykonawczego	 wybrano
ówczesnego	gubernatora	obwodu	Jewhena	Kusznariowa.	To	właśnie	jemu
powierzono,	 w	 razie	 zaostrzenia	 się	 sytuacji,	 funkcję	 koordynowania
działań	 z	 radami	 obwodowymi	 Doniecka,	 Dniepropetrowska,	 Zaporoża,
Ługańska,	Odessy,	Chersonia	i	Mikołajowa,	Radą	Najwyższą	Krymu	oraz
radą	 miejską	 Sewastopola,	 zmierzających	 do	 utworzenia	 południowo-



wschodniej	 republiki	 autonomicznej.	 Obwód	 charkowski	 z	 inicjatywy
Jewhena	 Kusznariowa	 wstrzymał	 przelewy	 do	 budżetu	 republiki	 –	 do
czasu	 ustabilizowania	 się	 sytuacji	 politycznej	 w	 Kijowie.	 Równocześnie
przedstawiciele	 odeskiego	 komitetu	 obwodowego	 i	 komitetu	 miejskiego
oznajmili,	 że	 zamierzają	 zwołać	 zgromadzenie	 deputowanych	 ludowych
wszystkich	szczebli	obwodów	południa	i	wschodu	Ukrainy,	aby	podjęło	ono
uchwałę	 o	 proklamowaniu	 Kraju	 Małorosyjskiego	 jako	 wolnego,
samorządnego	terytorium.

Na	 siewierodonieckim	 zjeździe	 były	 reprezentowane	 obwody:	 doniecki,
dniepropetrowski,	 żytomierski,	 zaporoski,	 kirowogradzki,	 ługański,
mikołajowski,	 odeski,	 połtawski,	 sumski,	 charkowski	 oraz	 czernihowski,
a	także	autonomia	krymska	i	Sewastopol.	Nie	pojawili	się	przedstawiciele
obwodów	 czerkaskiego	 i	 zakarpackiego.	 Jak	 oznajmili	 organizatorzy,	 nie
mogli	oni	przybyć	tylko	z	powodów	technicznych.	Kandydat	na	prezydenta
Janukowycz	 spóźnił	 się	 na	 zjazd.	 Przewodniczący	 donieckiej	 rady
obwodowej	 Borys	 Kolesnikow,	 który	 pierwszy	 przemówił	 na	 zjeździe,
zaproponował,	by	w	razie	wybrania	„nielegalnego”	prezydenta	Juszczenki
przeprowadzić	na	południowym	wschodzie	Ukrainy	referendum	w	sprawie
wotum	zaufania	dla	władzy	i	utworzenia	południowo-wschodniej	republiki
ukraińskiej	 na	 zasadzie	 federalizmu	 ze	 stolicą	 w	 Charkowie,	 jako	 byłej
stolicy	Ukrainy	sowieckiej:

Sytuacja	 wymyka	 się	 spod	 kontroli.	 Do	 ostatniej	 chwili	 mieliśmy	 nadzieję	 na	 polubowne
zakończenie	 konfliktu.	 Ale	 teraz	 już	 wiemy,	 że	 stało	 się	 to	 zasadniczo	 niemożliwe.	 Jesteśmy
zobowiązani	do	obrony	naszych	wyborców.	A	jeżeli	nam	się	nie	pozwoli	obronić	naszego	wyboru,
to	 gotowi	 jesteśmy	 na	 skrajne	 posunięcia.	 A	 zatem	 proponujemy:	 wyrażenie	 wotum	 nieufności
wszystkim	najwyższym	organom	władzy	państwowej,	które	pogwałciły	prawo,	utworzenie	nowego
południowo-wschodniego	państwa	ukraińskiego	w	 formie	 republiki	 federacyjnej.	Stolicą	nowego
państwa	 będzie	 Charków,	 w	 ten	 sposób	 zostanie	 przywrócona	 pierwsza	 stolica	 niepodległej
Ukrainy.

Wszyscy	 wiedzieli,	 że	 „mowę	 przewodnią”	 wygłosi	 gubernator	 obwodu
charkowskiego,	lider	ugrupowania	politycznego	Nowa	Demokracja	Jewhen
Kusznariow.	Jego	przemówienie	było	emocjonalne	i	stanowcze:



Nie	ma	wątpliwości,	że	w	ciągu	tygodnia	na	Ukrainie	urzeczywistni	się	starannie	zaplanowany
i	przygotowany,	obficie	sfinansowany	zamach	stanu.	Za	pomocą	najnowszych	technik	ogłupiania
ludzi	 usiłowano	 wszelkimi	 sposobami,	 również	 siłą,	 osadzić	 na	 tronie	 samozwańczego
prezydenta...	Nie	wolno	jednak	nadużywać	naszej	cierpliwości.	Na	każdy	atak	mamy	adekwatną
odpowiedź	–	aż	do	najbardziej	 skrajnych	 środków.	 I	 chcę	przypomnieć	 rozpalonym	głowom	pod
pomarańczowymi	sztandarami:	od	Charkowa	do	Kijowa	jest	480	kilometrów,	a	do	granicy	z	Rosją
–	40!	[oklaski].	Chcemy	żyć	w	państwie,	gdzie	każdego	człowieka	się	broni.	Chroni	się	jego	prawa,
kulturę,	jego	język,	jego	historię,	jego	tradycję	i	jego	obyczaje.	Wiemy,	że	Wschód	bardzo	się	różni
od	Galicji,	nie	narzucamy	Galicji	naszego	stylu	życia,	ale	nigdy	nie	pozwolimy	Galicji	uczyć	nas,
jak	należy	żyć!	Musimy	chronić,	zachować	główny	rdzeń	duchowy,	który	nas	łączy,	naszą	wiarę.
Nie	 przyjmiemy	 narzuconego	 nam	 stylu	 życia,	 nie	 przyjmiemy	 cudzych	 symboli,	 naszym
symbolem	 jest	 prawosławie!	 Drodzy	 przyjaciele,	 chcemy	 żyć	 spokojnie,	 pracować,	 tworzyć,
budować,	 ale	 nad	 naszym	 krajem,	 nad	 naszą	 przyszłością	 zawisło	 straszne	 pomarańczowe
zagrożenie.	 Dlatego	 jeszcze	 raz	 wzywam	 wszystkich,	 żebyśmy	 byli	 niewzruszeni,	 twardo	 stali
przy	swoim	i	obronili	nasz	wybór.

Zaproszony	 przez	 organizatorów	 zjazdu	 burmistrz	 Moskwy	 Jurij
Łużkow,	znany	ze	swych	antyukraińskich	wypowiedzi	w	Sewastopolu,	też
błysnął	elokwencją:

Na	Ukrainie	działają	 teraz	dwie	biegunowe	siły.	Z	 jednej	 strony	brutalna	 ingerencja	w	sprawy
Ukrainy,	z	drugiej	Rosja,	która	z	pełnym	szacunkiem	odnosi	się	do	suwerenności	kraju.	Ja,	jako
burmistrz	 Moskwy,	 gotów	 jestem	 zdjąć	 moją	 ulubioną	 czapkę,	 żeby	 się	 upodobnić	 do	 Wiktora
Janukowycza.

Wszyscy	 czekali	na	przemówienie	kandydata	na	prezydenta,	 pewni,	 że
Janukowycz	 skonsoliduje	 ich	 w	 walce	 przeciw	 zwolennikom
pomarańczowej	 rewolucji	 i	 wezwie	 do	 stanowczych	 działań.	 Jego
przemówienie	rozczarowało	jednak	obecnych,	którzy	oczekiwali,	że	premier
zajmie	nieprzejednane	stanowisko.

Nigdy	was	nie	zdradzę,	zawsze	będę	kroczył	wraz	z	wami	–	zapewnił	ich	Janukowycz.	–	I	to,	co
uchwalicie,	 będzie	 dla	 mnie	 prawem...	 Jeszcze	 trochę	 i	 wszystko	 się	 zawali.	 Postarajmy	 się
wypracować	decyzję,	nie	sięgając	do	środków	radykalnych.	Jeżeli	przeleje	się	choćby	jedna	kropla
krwi,	 tego	 potoku	 nie	 da	 się	 już	 powstrzymać.	 Naszym	 celem	 jest	 obrona	 ustaw	 i	 praw	 ludzi.
Podejmijcie,	proszę,	taką	decyzję,	która	zapewni	integralność	kraju	i	ład	w	państwie...

Ostatecznie	 zjazd	 oznajmił	 ultymatywnie,	 że	 gdyby	 zwyciężył
Juszczenko,	to	południowy	wschód	zachowuje	sobie	prawo	do	adekwatnych



działań	 w	 obronie	 praw	 obywateli	 swych	 regionów,	 aż	 do	 utworzenia
republiki	 autonomicznej.	 Postanowiono	 utworzyć	 międzyregionalną	 radę
organów	 samorządu	 lokalnego	 regionów	 ukraińskich	 z	 centrum
w	 Charkowie.	 W	 obwodach	 ługańskim	 i	 donieckim	 podjęto	 decyzję
o	 przeprowadzeniu	 w	 pierwszej	 połowie	 grudnia	 2004	 roku	 referendum
w	sprawie	uzyskania	statusu	samodzielnych	republik	w	składzie	federacji
ukraińskiej.	 Poza	 tym	 rady	 obwodowe	 Ługańska	 i	 Doniecka,	 w	 ślad	 za
Charkowem,	 ogłosiły,	 że	 podporządkowały	 sobie	 milicję	 i	 inne	 struktury
państwowe	oraz	wstrzymały	przelewy	pieniędzy	do	budżetu	państwa.

Na	11	grudnia	wyznaczono	drugi	zjazd	regionów	południowo-wschodnich
w	 celu	 podjęcia	 konkretniejszych	 i	 bardziej	 zdecydowanych	 działań
zmierzających	 do	 utworzenia	 autonomicznego	 państwa,	 zjazd	 jednak	 się
nie	 odbył.	 Ani	 Janukowycz,	 ani	 jego	 otoczenie	 nie	 potrafili	 mianowicie
zdecydować,	czego	chcą	naprawdę:	poddać	się	czy	walczyć,	oderwać	się	od
Ukrainy	 czy	pozostać	 jej	 autonomiczną	 częścią,	 a	może	nawet	przyłączyć
się	 do	Rosji.	 Po	 dziesięciu	 latach,	w	2014	 roku,	wszystko	 się	 powtórzyło.
Zjazd	 w	 Charkowie	 stanął	 przed	 tym	 samym	 dylematem,	 z	 tą	 tylko
różnicą,	że	Janukowycz	w	ogóle	się	na	nim	nie	pojawił.

Już	 po	 dojściu	 do	 władzy	 Juszczenki	 przeciwko	 organizatorom	 zjazdu
z	 2004	 roku	 –	 gubernatorowi	 obwodu	 charkowskiego	 Kusznariowowi
i	przewodniczącemu	donieckiej	rady	obwodowej	Kolesnikowowi	–	wszczęto
postępowanie	 karne.	 Oskarżono	 ich	 o	 separatyzm	 i	 „próbę	 zniesienia
przemocą	 granic	 Ukrainy”.	 Obaj	 zostali	 uwięzieni,	 jednak	 wkrótce
„z	 braku	 znamion	 przestępstwa”	 postępowanie	 karne	 zamknięto
i	 więźniów	 uwolniono.	 Od	 tego	 czasu	 jednak	 stałym	 czynnikiem
ukraińskiej	 polityki	 stały	 się	 hasła	 federalizacji	 i	 autonomii	 wschodu
Ukrainy	i	Krymu	oraz	żądania	umocnienia	tradycyjnych	więzi	z	Rosją.	Już
wówczas	 Ukraina	 podzieliła	 się	 umownie	 na	 wschodnią	 i	 zachodnią.
Polityczna	 i	 gospodarcza	 elita	 tych	 dwóch	 połówek	 trzymała	 się
przeciwstawnych	 poglądów:	 zachodnie	 regiony	 Ukrainy	 chciały	 pójść
europejską	drogą	rozwoju,	a	wschód	ogarnęło	pragnienie	umacniania	więzi



z	Rosją	i	utworzenia	państwa	federacyjego.

Zwycięstwo	Wiktora	Juszczenki

Do	 rozwiązywania	 konfliktu	 politycznego,	 który	 rozgorzał	 na	 Ukrainie,
włączyła	się	Unia	Europejska.	Przysłała	ona	do	Kijowa	misję	mediacyjną
OBWE	 i	 UE	 oraz	 przedstawicieli	 Rosji,	 Polski	 i	 Litwy	 w	 celu
przeprowadzenia	 negocjacji	 z	 prezydentem	Kuczmą	 i	 kandydatami	 na	 to
stanowisko	–	Janukowyczem	i	Juszczenką.

W	wyniku	intensywnych	rokowań	w	sprawie	skargi	Juszczenki	do	Sądu
Najwyższego	 Ukrainy,	 w	 której	 domagał	 się	 on	 uznania	 za	 nielegalne
ogłoszenia	Janukowycza	zwycięzcą	drugiej	tury	i	unieważnienia	wyników
głosowania	 jako	 sfałszowanych,	 zapadła	 kompromisowa	 decyzja.	 Sąd
orzekł	 powtórzenie	 drugiej	 tury,	 czyli	 wyznaczenie	 nowej,	 trzeciej	 tury
wyborów.

Posiedzenie	 Sądu	 Najwyższego	 transmitowano	 w	 telewizji,	 żeby	 cały
kraj	 mógł	 śledzić	 procedurę.	 Sąd	 stwierdził	 znaczne	 nadużycia
i	 fałszerstwa	podczas	wyborów:	afera	z	 zaświadczeniami	uprawniającymi
do	głosowania	poza	miejscem	zamieszkania,	co	umożliwiło	 jazdy	po	kraju
i	kilkakrotne	oddanie	głosu;	pojawienie	się	na	listach	wyborców	„martwych
dusz”,	czyli	ludzi	zmarłych,	ale	zarejestrowanych	na	listach	jako	głosujący;
liczba	kart	wyborczych	w	wielu	obwodach	przewyższała	liczbę	głosujących
itd.

Jeszcze	przed	ogłoszeniem	decyzji	Sądu	Najwyższego	prezydent	Kuczma
pilnie	wyleciał	do	Moskwy	na	konsultacje	z	Putinem,	z	którym	spotkał	się
od	razu	na	lotnisku.	Putin	już	przedtem	znalazł	się	w	niezręcznej	sytuacji,
gdy	pospieszył	 z	 gratulacjami	 dla	 Janukowycza,	mimo	 że	 ten	 jeszcze	nie
wygrał.	 Po	 tym,	 co	 się	 stało,	 Putin	 nie	 mógł	 już	 wpłynąć	 na	 wyniki
wyborów	 i	 postanowił	 otwarcie	 nie	 ingerować	 w	 wewnątrzukraiński
konflikt.	 Możliwe,	 że	 Kuczma	 przekonał	 go,	 iż	 powinien	 zachować
neutralność.	W	każdym	 razie	 3	 grudnia	 2004	 roku,	 po	 powrocie	Kuczmy



z	 Moskwy,	 Sąd	 Najwyższy	 po	 raz	 pierwszy	 we	 współczesnej	 historii
Ukrainy	uznał,	 że	nie	można	określić	 zwycięzcy	wyborów	prezydenckich,
i	wyznaczył	ponowne	głosowanie	na	26	grudnia.

7	 grudnia	 prezydent	 Kuczma	 zgodził	 się	 z	 orzeczeniem	 sądu,	 jak	 też
z	 żądaniem	 Juszczenki,	 aby	 posłać	 na	 urlop	 premiera	 Janukowycza
i	sformować	nową	Centralną	Komisję	Wyborczą,	która	obliczy	wyniki.

Na	 posiedzeniu	 Rady	 Najwyższej	 wniesiono	 stosowne	 zmiany	 do
ukraińskiej	ordynacji	wyborów	prezydenta	i	organów	samorządu	lokalnego
oraz	do	konstytucji.	Zmiany	te	stały	się	prologiem	do	reformy	politycznej,
o	której	niezbędności	tak	dużo	mówili	opozycjoniści.	Parlament	zatwierdził
też	 nowy	 skład	 Centralnej	 Komisji	 Wyborczej.	 8	 grudnia	 prezydent
Kuczma,	 przybyły	 na	 posiedzenie	 Rady	 Najwyższej,	 od	 razu,
w	parlamencie,	podpisał	przegłosowane	ustawy.	Wydawało	się,	 że	kryzys
polityczny	 został	 przełamany.	 Masowe	 protesty	 ustały,	 ale	 na	 placu
Niepodległości	pozostało	miasteczko	namiotowe.

W	związku	z	kontynuacją	wyborów	prezydent	Kuczma	posłał	premiera
Janukowycza	 na	 urlop,	 a	 na	 jego	 miejsce	 mianował	 tymczasowo	 Mykołę
Azarowa.	 Trzecia	 tura	 wyborów	 prezydenckich	 na	 Ukrainie	 znalazła	 się
pod	baczną	uwagą	międzynarodowych	obserwatorów,	których	zjechało	na
Ukrainę	ponad	12	tysięcy.	Każda	z	partii	politycznych	też	miała	własnych
obserwatorów	praktycznie	we	wszystkich	 obwodach	wyborczych	w	kraju.
Polityczną	 siłą	 napędową,	 która	 poparła	 Juszczenkę,	 była	 koalicja	 Siła
Ludu	(w	której	zjednoczył	się	blok	Juszczenki	Nasza	Ukraina	i	Blok	Julii
Tymoszenko).	 Umowę	 o	 poparciu	 Juszczenki	 podpisała	 również
Socjalistyczna	 Partia	 Ukrainy.	 W	 skład	 Naszej	 Ukrainy	 wchodziło	 około
dziesięciu	partii	o	nastawieniu	narodowo-demokratycznym,	między	innymi
Ludowy	Ruch	Ukrainy	i	Ukraińska	Partia	Ludowa.	Głównymi	postaciami
na	 politycznej	 scenie	 pomarańczowej	 rewolucji	 byli	 niewątpliwie
Juszczenko	i	Tymoszenko,	uzupełniający	się	nawzajem.

Mimo	 nielicznych	 prób	 ukraińskich	 władz	 centralnych,	 by	 zmienić
sytuację	 na	 korzyść	 swego	 kandydata,	 stało	 się	 to,	 co	 miało	 się	 stać	 już



w	drugiej	turze:	w	powtórnym	głosowaniu	Juszczenko	otrzymał	prawie	52
procent	 głosów,	 a	 Janukowycz	 nieco	 ponad	 44	 procent.	 Przy	 tym,	 jak
przewidywano,	 centralne	 i	 zachodnie	 regiony	 Ukrainy	 oddały	 głosy	 na
Juszczenkę,	 a	 południowy	 wschód	 i	 Krym	 –	 na	 Janukowycza.	 Wybory
zostały	 uznane	 za	 odpowiadające	 standardom	 międzynarodowym,	 bez
istotnych	naruszeń.

Wiktor	 Janukowycz	 wniósł	 do	 Sądu	 Najwyższego	 Ukrainy	 skargę
analogiczną	 do	 tej,	 jaką	 wcześniej	 wniósł	 Juszczenko.	 20	 stycznia	 sąd
jednak	 ją	 odrzucił	 i	 Centralna	 Komisja	 Wyborcza	 opublikowała	 wyniki
wyborów.	 Nastąpiła	 powszechna	 radość,	 ludzie	 gratulowali	 sobie
nawzajem	 zasłużonego	 zwycięstwa	 nad	 autorytaryzmem,	 biurokracją
i	 oligarchią.	 Po	 raz	 pierwszy	 uwierzyli,	 że	 zrodziła	 się	 nowa
demokratyczna	 Ukraina,	 która	 powinna	 pójść	 drogą	 cywilizacji
europejskiej,	 i	 że	 panujący	 w	 kraju	 feudalizm	 partyjno-gospodarczy
wreszcie	się	skończył.

Zmiana	 elity	 politycznej	 na	 Ukrainie	 i	 radykalna	 zmiana	 orientacji
polityki	 zagranicznej	 dały	 asumpt	wielu	 analitykom	do	mówienia	 o	 serii
„kolorowych	 rewolucji”	na	 świecie.	Pomarańczowa	 rewolucja	na	Ukrainie
poszła	śladem	podobnej	rewolucji	w	Serbii,	gdzie	obywatele	pokonali	reżim
Slobodana	 Miloševicia,	 i	 rewolucji	 róż	 w	 Gruzji,	 a	 po	 niej	 nastąpiły
cedrowa	 rewolucja	 w	 Libanie	 i	 rewolucja	 tulipanów	 w	 Kirgizji.	 Cechą
charakterystyczną	 „kolorowych”	 rewolucji	 było	 zabarwienie	 patriotyczne
i	 nacjonalistyczne,	 spontaniczność,	 superrewolucjonizm,	 radykalizm,
a	 nawet	 ekstremizm	 i	 to,	 że	 główną	 siłą	 napędową	 przewrotu	 była
młodzież,	zwłaszcza	studencka.	Wszystkie	zaczynały	się	od	niezadowolenia
z	 wyniku	 wyborów,	 w	 których	 zwyciężali	 kandydaci	 władzy,	 a	 kończyły
powszechnymi	 zamieszkami	 i	 protestami	 trwającymi	 dopóty,	 dopóki
protestujący	doczekali	zwycięstwa	swych	kandydatów.

20	 stycznia	 Juszczenko	 złożył	 mandat	 poselski.	 Rada	 Najwyższa
wyznaczyła	inaugurację	na	23	stycznia	2005	roku.	Na	uroczystość	zjechali
szefowie	państw	i	rządów	z	krajów	bliskiej	 i	odległej	zagranicy.	Oficjalna



ceremonia	 odbyła	 się	 w	 Radzie	 Najwyższej,	 gdzie	 przewodniczący	 CKW
ogłosił	 wyniki	 wyborów.	 Następnie	 przedstawiciel	 Trybunału
Konstytucyjnego	 zakomunikował,	 że	 brak	 przeszkód	 do	 wykonywania
obowiązków	 przez	 nowo	 wybranego	 prezydenta.	 Po	 tym	 Juszczenko
wyszedł	na	trybunę	i	złożył	przysięgę	narodowi	ukraińskiemu	z	dłonią	na
konstytucji	 i	Piśmie	Świętym,	na	które	przysięgali	poprzedni	prezydenci.
Po	 otrzymaniu	 symboli	 władzy	 państwowej	 Juszczenko	 wygłosił	 mowę
inauguracyjną.	Po	czym	przewodniczący	parlamentu	ogłosił,	że	w	związku
z	wyborem	nowego	prezydenta	ogłasza	dymisję	rządu.

Następnie	 prezydent	 z	 rodziną	 poszedł	 na	 Majdan,	 gdzie	 czekało	 na
niego	 około	 pół	 miliona	 osób,	 które	 powitały	 go	 burzliwą	 owacją
i	 okrzykami:	 „Juszczenko!	 Juszczenko!”.	 Po	 raz	 pierwszy	 od	 uzyskania
niepodległości	 zwycięstwo	 w	 wyborach	 rzeczywiście	 odniósł	 naród.
Zwracając	 się	 do	 swoich	 zwolenników,	 Juszczenko	 powiedział:	 „Po
pomarańczowej	 rewolucji	 zaczęliśmy	 żyć	 w	 innym	 państwie	 –	 w	 kraju,
gdzie	będą	uczciwi	dziennikarze,	sędziowie	i	urzędnicy.	Dziś	Ukrainę	zna
cały	świat,	wie,	że	znajduje	się	ona	nie	po	prostu	w	Europie,	ale	że	jest	jej
centrum”.	Zwracając	się	do	syna,	dodał:	„Masz	kraj,	którego	ja	nie	miałem.
Stworzyliśmy	Ukrainę,	której	nikt	nie	będzie	się	wstydził...	Wierzę,	że	nie
oddacie	 naszego	 zwycięstwa!”	 –	 zakończył,	 zwracając	 się	 do
zgromadzonych	na	placu.

Tego	dnia	odwiedził	wiele	miejsc	w	stolicy,	gdzie	czekali	na	niego	zwykli
ludzie,	od	serca	gratulujący	jemu	i	sobie	zwycięstwa.	Wieczorem	w	Domu
Ludowym	po	raz	pierwszy	odbył	się	bal	prezydencki	Juszczenki.	Powstało
wrażenie,	 że	 Ukraina	 oddycha	 powietrzem	 wolności.	 Ale	 było	 to	 tylko
wrażenie.

Fenomen	Julii	Tymoszenko

Chyba	 nikt	 nie	 zaprzeczy,	 że	 swój	 triumf	 Juszczenko	 pod	 wieloma
względami	 zawdzięcza	 swej	 najbliższej	 współpracownicy,	 Julii



Tymoszenko.	 Kobiecie,	 której	 nie	 skąpiono	 epitetów:	 najpierw	 Lady	 You
i	pomarańczowa	księżna	lub	księżniczka	pomarańczowej	rewolucji,	później
zaś,	po	kilkakrotnej	próbie	władzy	wsadzenia	jej	za	kratki,	Joanna	d’Arc,
a	gdy	została	zamknięta	w	łagrze	kaczanowskim	w	Charkowie	–	hrabina
Monte	Christo.

W	okresie	pomarańczowej	rewolucji	Tymoszenko	cieszyła	się	szczególną
popularnością.	 Z	 nią	 i	 z	 Juszczenką	 Ukraińcy	 kojarzyli	 europejską
przyszłość	 kraju.	 Charyzmatyczna	 osobowość	 Tymoszenko,	 jej
stanowczość,	 odwaga,	 z	 powodu	 której	 nazywano	 ją	 jeszcze	 samurajem
w	spódnicy,	 uczyniły	 ją	ulubienicą	Majdanu.	 Julia	umiała	 się	 sprzedać...
Gdy	 zbliżała	 się	 publiczna	 inauguracja	 prezydenta	 Juszczenki,	 na
Majdanie	 ludzie	 czekali	 na	 niego	 i	 powitali	 go	 z	 wielką	 radością.	 Nieco
później,	 z	 naruszeniem	 protokołu	 (na	 co	 wtedy	 nikt	 nie	 zwrócił	 uwagi)
pojawiła	 się	 Królowa	 Majdanu,	 Tymoszenko,	 którą	 lud	 przywitał	 jeszcze
radośniej.	 Zewnętrznie	 Julia	 wyglądała	 rzeczywiście	 jak	 królowa.
W	 odróżnieniu	 od	 jej	 bezosobowych	 „towarzyszy	 walki”	 zawsze
przychodziło	to	jej	z	łatwością.

Badacze	życiorysu	Tymoszenko	podkreślali	jej	„fenomen”,	uwydatniając
te	 czy	 inne	 jej	 zalety	 jako	 polityka,	 człowieka	 i	 po	 prostu	 –	 kobiety.	Być
może	ów	fenomen	rzeczywiście	wziął	się	z	trudnego	dzieciństwa,	z	tego,	że
ojciec	porzucił	ją	i	matkę.	Matka	–	zwykła	dyspozytorka	przedsiębiorstwa
taksówkowego	 w	 Dniepropetrowsku	 –	 wręcz	 hołubiła	 córkę,	 bardzo	 się
starając,	aby	dziecko	nie	czuło	się	skrzywdzone.	Od	dzieciństwa	Lady	You
nauczyła	 się	 samodzielnie	 podejmować	 decyzje,	 bronić	 się	 przed
natrętnymi	 chłopakami,	 od	 lalek	 wolała	 męskie	 zabawy	 –	 piłkę	 nożną,
siatkówkę,	 tenis	 stołowy.	 W	 starszych	 klasach	 uprawiała	 gimnastykę
sportową,	i	to	z	powodzeniem,	zdobyła	bowiem	tytuł	kandydata	na	mistrza
sportu	 wśród	 juniorek.	 Sportowe	 usposobienie,	 ukształtowane	 jeszcze
w	 dzieciństwie,	 przydało	 się	 jej	 w	 dorosłym	 życiu,	 gdy	 musiała	 grać
z	mężczyznami	w	prawdziwie	„męskie	gry”.

Po	 ukończeniu	 szkoły	 Julia	 wstąpiła	 do	 Dniepropetrowskiej	 Wyższej



Szkoły	Górniczej,	ale	gdy	zrozumiała,	że	nie	jest	to	jej	powołanie,	zabrała
dokumenty	 i	 wstąpiła	 na	 wydział	 ekonomiczny	 Dniepropetrowskiego
Uniwersytetu	 Państwowego,	 który	 ukończyła	 z	 wyróżnieniem.	 W	 wieku
osiemnastu	 lat	wyszła	za	mąż	za	Ołeksandra	Tymoszenkę,	którego	ojciec
był	znanym	w	mieście	funkcjonariuszem	partyjnym,	a	rok	później	urodziła
jedyną	córkę,	Jewheniję.

W	 połowie	 lat	 osiemdziesiątych,	 w	 pełni	 pierestrojki,	 Tymoszenko
zrozumiała,	 że	 jako	 inżynier	 ekonomista	 wiele	 nie	 zarobi,	 i	 założyła
spółdzielnię	Terminał	zajmującą	się	wypożyczaniem	kaset	wideo.	Nie	bez
pomocy	 dniepropetrowskiego	 komitetu	 obwodowego	 Komsomołu,	 gdzie
szefem	 działu	 propagandy	 był	 Serhij	 Tihipko,	 młodej	 i	 przedsiębiorczej
Julii	udało	się	utworzyć	wypożyczalnie	wideo	w	wielu	dzielnicach	miasta.

Liczni	 spółdzielcy	 tamtych	 czasów,	 aby	 nie	 płacić	 państwu	 podatków,
rejestrowali	 swoje	 firmy	 w	 strefach	 wolnocłowych	 bądź	 tworzyli	 joint
ventures.	 Rajem	 dla	 sowieckich	 spółdzielców	 był	 Cypr.	 A	 zatem	 Julia
została	 dyrektorem	 generalnym	 ukraińsko-cypryjskiej	 korporacji
Ukrajinśkyj	Benzyn,	która	stała	się	monopolistą	w	zaopatrywaniu	sektora
rolno-przemysłowego	 w	 paliwa	 i	 smary.	 Równocześnie	 stworzyła
międzynarodowy	 koncern	 Sial,	 zajmujący	 się	 wydobyciem	 kamienia
użytkowego.	Poza	tym	Lady	You	otrzymała	dwadzieścia	pięć	procent	akcji
kamieniołomów	czerwonego	granitu	–	jedynego	na	świecie,	a	w	połowie	lat
dziewięćdziesiątych	 wraz	 z	 Wiktorem	 Pinczukiem	 utworzyła	 korporację
Sodrużestwo	(Wspólnota),	specjalizującą	się	w	obrocie	gazem.

Główną	 jednak	 zdobyczą	 Julii	 Tymoszenko	 stała	 się	 zawarta	 w	 1995
roku	bliska	znajomość	z	włodarzem	obwodu	dniepropetrowskiego	Pawłem
Łazarenką,	 który	 w	 1997	 roku	 został	 premierem	 Ukrainy.	 Dzięki	 temu
Tymoszenko	 została	 głównym	 graczem	 na	 krajowym	 rynku	 gazowym
i	wyparła	z	niego	swych	byłych	partnerów.	Jej	 firma	Ukrajinśkyj	Benzyn
przerodziła	 się	 w	 ukraińsko-brytyjską	 korporację	 Jedyni	 Energetyczni
Systemy	 Ukrajiny	 (JESU)	 z	 kapitałem	 założycielskim	 10	 milionów
dolarów,	kontrolującą	dwadzieścia	pięć	procent	ukraińskiej	gospodarki.	Po



wyparciu	 innego	 bliskiego	 Kuczmie	 oligarchy,	 Ihora	 Bakaja,	 „gazowa
księżniczka”	stała	się	praktycznie	 jedynym	dostawcą	rosyjskiego	gazu	na
Ukrainę.

Tymoszenko	 wstąpiła	 do	 założonej	 przez	 Łazarenkę	 partii	 Hromada
i	 została	 wybrana	 na	 posłankę	 do	 Rady	 Najwyższej.	 Do	 tego	 czasu	 jej
majątek	(według	brytyjskiego	„Timesa”)	 liczył	6	miliardów	dolarów	i	była
ona	najbardziej	wpływową	kobietą	w	kraju.	Poważane	forum	inwestycyjne
w	Polsce	nominowało	ją	nawet	do	tytułu	człowieka	roku	Europy	Środkowej
i	Południowo-Wschodniej.

Tymoszenko	jako	kobieta	budziła	nieustające	zainteresowanie	mężczyzn,
w	 tym	 rzecz	 jasna	 i	 polityków.	 Ale	 ona	 żadnego	 blisko	 do	 siebie	 nie
dopuszczała.	Jedni	bali	się	jej	wpływów,	inni	–	charakteru.	Kobiety	bardzo
ciekawiło	 to,	 jakich	 używa	 kosmetyków	 (zauważono,	 że	 od	 Chanel	 oraz
Dolce	 &	 Gabbana).	 Mężczyznom	 podobało	 się	 to,	 że	 zawsze	 wspaniale
wygląda.	 Wielu	 było	 nią	 oczarowanych.	 Jej	 styliści	 i	 wizażyści	 stworzyli
rozpoznawalny	 dziś	 wszędzie	 wizerunek	 Tymoszenko	 ze	 złocistymi
włosami	 i	nieodłącznym	warkoczem.	Pisali	do	niej	 listy,	wyznając	miłość,
zwykli	obywatele.	Było	to	już	jednak	uczucie	innego	rodzaju	i	na	tym	może
polegała	 zagadka	 jeszcze	 jednego	 jej	 fenomenu:	 tego,	 że	 kochał	 ją	 cały
naród.

Gdy	 została	 oligarchinią,	 ciekawiła	 Ukraińców	 jako	 businesswoman.
Gdy	 weszła	 do	 parlamentu	 –	 jako	 polityk	 umiejący	 biegle	 i	 bezlitośnie
walczyć	 z	 oponentami.	 Jej	 porywających	 przemówień	 mógł	 pozazdrościć
każdy	 mówca.	 W	 odróżnieniu	 od	 swych	 niezdarnie	 wysławiających	 się
kolegów	 Tymoszenko	 wyraziście,	 swobodnie	 i	 komunikatywnie
przemawiała	 do	 tłumów	 po	 ukraińsku	 i	 rosyjsku;	 mówiła	 to,	 co	 naród
chciał	usłyszeć.

Fenomen	 Tymoszenko	 polegał	 jeszcze	 i	 na	 tym,	 że	 była	 chorobliwie
ambitna	 i	 zadufana	 w	 sobie.	 By	 osiągnąć	 cel,	 gotowa	 była	 niemal	 na
wszystko,	 deptała	 wielu,	 którzy	 stali	 jej	 na	 drodze.	 Głównym	 celem
i	sensem	jej	życia	była	władza,	najwyższy	jej	szczebel	–	prezydentura.	Żeby



go	 osiągnąć,	 zawierała	 chwilowe	 kompromisy	 nawet	 z	 wrogami.	 Ale
w	 odróżnieniu	 od	 innych	 pracowała	 tylko	 na	 siebie,	 była	 niezdolna	 do
ugody	i	apodyktyczna.	Niezależnie	od	funkcji,	jakie	pełniła,	ani	na	chwilę
nie	 zapominała,	 co	 jest	 jej	 ostatecznym	 celem.	 Przegrawszy	 kolejne
wybory,	na	jakiś	czas	odchodziła	w	cień,	ale	zawsze	wracała	i	stawała	do
walki	o	prezydenturę.



Rozdział	6	
Wiktor	Juszczenko,	Don	Kichot

polityki

W	2005	roku	prezydentura	Juszczenki	malowała	się	w	różowych	barwach.
Wszyscy	wówczas	zgodnie	narzekali	na	„reżim	Kuczmy”	i	zgodnie	chwalili
nowego	 prezydenta	 i	 jego	 ekipę,	 nazywając	 go	 „nadzieją	 narodu”,	 a	 jego
ulubionego	 wyrażenia	 „lubi-druzi”	 zaczęto	 używać	 powszechnie,	 choć	 nie
bez	 szczypty	 ironii.	 Objąwszy	 na	 fali	 euforii	 stanowisko	 prezydenta,
Juszczenko	od	razu	musiał	się	zabrać	do	rozwiązywania	całego	kompleksu
problemów	kraju.	23	stycznia	w	przemówieniu	 inauguracyjnym	oznajmił,
że	 jego	 najważniejszymi	 zadaniami	 będą:	 bezlitosna	 walka	 z	 korupcją,
oddzielenie	 biznesu	 od	 polityki,	 wierność	 wolności	 słowa	 i	 jawność
poczynań	władzy.

Juszczenko	 rozpoczął	 od	 reformy	 machiny	 biurokratycznej.
Administrację	 Prezydenta	 przemianowano	 na	 Sekretariat	 Prezydenta.
Jego	 dyrektorem	 został	 szef	 sztabu	 wyborczego	 Juszczenki,	 Ołeksandr
Zinczenko.	Nowy	prezydent	 zapowiedział	 redukcję	 aparatu	urzędniczego,
zmienił	wszystkich	szefów	administracji	obwodowych	w	kraju	i	zwolnił	18
tysięcy	 urzędników.	 Na	 czele	 Gabinetu	 Ministrów	 stanęła	 Julia
Tymoszenko.	 Podobnie	 jak	 za	 poprzedniej	 administracji,	 rozpoczęła	 się
walka	 z	 przeciwnikami	 politycznymi,	 wobec	 których	 prokuratura
wszczynała	 postępowania	 karne,	 oskarżając	 ich	 między	 innymi



o	separatyzm.
Juszczenko	 od	 razu	 dał	 do	 zrozumienia,	 że	 jego	 głównym	 celem

strategicznym	 w	 polityce	 zagranicznej	 będzie	 orientacja	 na	 Europę	 przy
zachowaniu	 pozytywnych	 tendencji	 w	 stosunkach	 ukraińsko-rosyjskich.
Toteż	pierwszą	oficjalną	wizytę	Juszczenko	złożył	właśnie	w	Rosji,	dokąd
przybył	 25	 stycznia.	 Przed	 samym	 odlotem,	 stojąc	 na	 schodach	 do
samolotu,	 oświadczył,	 że	 mianuje	 premierem	 Julię	 Tymoszenko,	 czym
rozwiał	 krążące	 po	 Kijowie	 pogłoski,	 że	 kandydaturę	 premiera	 będzie
zatwierdzać	Rosja.	„Była	to	twarda	odpowiedź	Kremlowi:	Kijów	zamierza
budować	stosunki	z	Moskwą	na	zasadzie	zupełnie	 innej	niż	dotychczas	–
pisała	 rosyjska	 gazeta	 «Kommiersant»	 –	 według	 planów	 nowych	 władz
ukraińskich	 powinny	 to	 być	 stosunki	 równoprawnych	 partnerów,	 a	 nie
młodszego	brata	 ze	 starszym.	A	może	w	 roli	 starszego	brata	wystąpi	 już
Ukraina?”

Sytuacja	 była	 delikatna	 także	 dlatego,	 że	 gdy	 Juszczenko	 mianował
Tymoszenko	 na	 premiera,	 Rosja	 wszczęła	 przeciwko	 niej	 postępowanie
karne	 i	ogłosiła	śledztwo	międzynarodowe.	Jednak	po	wizycie	Juszczenki
w	 Moskwie	 wszyscy	 o	 tym	 zapomnieli,	 a	 sam	 Juszczenko	 zapewnił
prezydenta	 Rosji	 o	 przyjaznych	 uczuciach	 narodu	 ukraińskiego.
Potwierdził,	 że	 Rosja	 była	 i	 jest	 strategicznym	 partnerem	 Ukrainy	 i	 że
chce	on	odbudować	stosunki	ukraińsko-rosyjskie	na	zasadzie	wzajemnych
korzyści.

Kilka	 dni	 później	 Juszczenko	 miał	 przybyć	 do	 Brukseli,	 ale	 podróż
wyznaczona	 na	 27	 stycznia	 została	 nieoczekiwanie	 odwołana	 ze	względu
na	 „warunki	 pogodowe”.	 Do	 stolicy	 Unii	 Europejskiej	 przybył	 dopiero
w	 lutym.	Usiłował	on	tu	przekonać	urzędników	europejskich,	że	Ukraina
pragnie	 zostać	 jeśli	 nie	 pełnoprawnym	 członkiem	 UE,	 to	 przynajmniej
członkiem	 stowarzyszonym	 z	 perspektywą	 wstąpienia	 do	 Wspólnoty
Europejskiej.	 Władze	 UE	 zapewniły	 Ukraińców,	 że	 popierają
eurointegracyjny	kurs	Ukrainy,	podkreśliły	jednak,	że	nie	jest	ona	jeszcze
gotowa	 na	 wejście	 do	 Unii.	 Ukrainie	 pozostawało	 tylko	 rzucić	 się



w	„braterskie	objęcia”	rosyjskiego	niedźwiedzia.

„Mój	rząd	ma	czyste	ręce	i	nigdy	nie	będzie	kraść”

Podczas	 ceremonii	 inauguracji	 23	 stycznia	 2005	 roku	 nowo	 wybrany
prezydent	 rzucił	 skrzydlate	 zdanie:	 „Mój	 rząd	ma	 czyste	 ręce	 i	nigdy	nie
będzie	kraść”.	Uwierzyli	mu,	chociaż	nie	wszyscy,	ponieważ	Juszczenko	nie
zawsze	spełniał	swe	obietnice.	Świadczyły	o	 tym	mianowania	na	wysokie
stanowiska	 państwowe	 na	 zasadzie	 kumoterstwa	 lub	 bliskiego
pokrewieństwa.	 Kum	 Petro	 Poroszenko	 został	 mianowany	 szefem	 Rady
Bezpieczeństwa	 Narodowego	 i	 Obrony	 (RBNO).	 Kum	 Ołeh	 Rybaczuk	 –
wicepremierem	do	spraw	eurointegracji.	Kum	Jurij	Pawłenko	–	ministrem
do	 spraw	 rodziny,	 młodzieży	 i	 sportu.	 W	 Charkowie	 rodzony	 bratanek
Wiktora	 (syn	 jego	 starszego	 brata	 Petra)	 Jarosław	 Juszczenko,	 mimo
młodego	 wieku	 i	 braku	 kompetencji	 został	 zastępcą	 gubernatora.	 Inny
kum	 Ołeksandr	 Czerewko	 został	 mianowany	 szefem	 czerkaskiej
państwowej	 administracji	 obwodowej.	 Znana	 ukraińska	 pieśniarka
Oksana	Biłozir,	 która	 była	 zżyta	 z	 rodziną	 Juszczenków	 i	 została	matką
chrzestną	 jednej	 z	 córek	 Poroszenki,	 otrzymała	 stanowisko	 ministra
kultury.	 Nie	 przyniósł	 chluby	 Juszczence	 również	 skandal	 jego	 syna
Andrija,	 który	 woził	 się	 po	 stolicy	 luksusową	 limuzyną	 i	 z	 telefonem
komórkowym	za	kilka	tysięcy	dolarów.

Pierwszą	kością	niezgody	stała	się	dla	Juszczenki	reforma	konstytucyjna
przygotowana	 jeszcze	 przez	 prezydenta	 Kuczmę,	 zgodnie	 z	 którą
prezydencko-parlamentarny	 system	 władzy	 miał	 zostać	 zastąpiony
parlamentarno-prezydenckim.	 Nowa	 władza	 nie	 kwapiła	 się	 do	 jej
realizacji,	 usprawiedliwiając	 się	 tym,	 że	 Juszczenko	 otrzymał	 od
społeczeństwa	powszechne	wotum	zaufania,	więc	nie	musi	oddawać	części
swych	uprawnień.	Niemniej	przed	wyborami	parlamentarnymi	2006	roku
Juszczenko	 musiał	 na	 to	 przystać	 i	 ograniczyć	 swoje	 kompetencje,	 które
miał	teraz	dzielić	z	rządem	i	premierem.



Doprowadziło	 to	 w	 rezultacie	 do	 nieustannego	 przeciągania	 liny
i	 permanentnego	 konfliktu	 z	 Gabinetem	 Ministrów,	 do	 dymisji	 rządów.
Traciły	 na	 tym	 przede	 wszystkim	 interesy	 kraju.	 Ukraińcy	 oczekiwali
reform,	a	nie	wiecznych	przemeblowań	rządu,	tymczasem	nie	dokonywano
żadnych	globalnych	przemian	w	gospodarce	i	polityce.	Co	więcej,	skandal,
który	wybuchł	między	premier	Tymoszenko	a	szefem	RBNO,	Poroszenką,
doprowadził	 nie	 tylko	 do	 dymisji	 rządu,	 ale	 też	 do	 rozczarowania
społeczeństwa	ideałami	pomarańczowej	rewolucji	i	jej	przywódcami.

Walcząc	 o	 redukcję	 aparatu	 urzędniczego,	 Juszczenko	 powiększył
zarazem	 swój	 sekretariat	 do	 600	 osób.	 Wydatki	 na	 utrzymanie
prezydenckiej	 administracji	 wyniosły	 1,5	 miliarda	 hrywien,	 podczas	 gdy
Rada	 Najwyższa	 kosztowała	 budżet	 państwa	 zaledwie	 miliard,
a	 utrzymanie	 rządu	 –	 500	 milionów	 hrywien.	 Wszystkie	 decyzje
podejmowane	 w	 państwie	 kontrolował	 i	 ostatecznie	 zatwierdzał
Sekretariat	Prezydenta,	a	osoba	stojąca	na	 jego	czele	stała	się	drugą	pod
względem	wpływu	osobą	w	państwie.

Umyślnie	czy	nie,	Juszczenko	skopiował	schemat	powstały	w	2000	roku
w	 Rosji.	 Po	 dojściu	 do	 władzy	 Putina	 szef	 jego	 administracji	 Aleksandr
Wołoszyn	 opublikował	 (podpisane	 przez	 Putina)	 rozporządzenie,	 według
którego	 szef	 administracji	 prezydenta	 Rosji	 stał	 się	 drugą	 osobą
w	 państwie,	 ponieważ	 absolutnie	 wszystkie	 dokumenty,	 wszystkie
mianowania,	 przyznania	 nagród	 i	 awanse	 w	 kraju	 miały	 być	 odtąd
dokonywane	za	 jego	zgodą.	A	ponieważ	szefa	prezydenckiej	administracji
mianuje	 sam	 prezydent,	 odpowiada	 on	 tylko	 przed	 nim	 i	 może	 zostać
zwolniony	tylko	przez	niego.	A	zatem	ta	autokratycznie	mianowana,	a	nie
wybierana	 przez	 społeczeństwo	 osoba	 stała	 się	 drugą	 osobą	 w	 państwie,
nie	podlegającą	nikomu	oprócz	prezydenta.

To	właśnie	działalność	Sekretariatu	Prezydenta	doprowadziła	w	końcu
do	wzrostu	niezadowolenia	na	Ukrainie	i	spadku	notowań	Juszczenki.	Pod
naciskiem	 okoliczności	 musiał	 on	 nieznacznie	 zmniejszyć	 aparat
państwowy.	Właściwie	każdy	rząd,	który	dochodzi	do	władzy,	zaczyna	od



redukcji	aparatu	państwowego	co	najmniej	o	dziesięć	procent,	zwiększając
przy	 tym	 kontrolne	 lub	 inne	 funkcje	 państwa,	 co	 prowadzi	 do	 rozrostu
tegoż	aparatu,	który	przecież	miał	zostać	zredukowany.

Juszczenko	 wpadł	 na	 pomysł,	 żeby	 utworzyć	 trzy	 ośrodki	 władzy:
Sekretariat	 Prezydenta,	 Gabinet	 Ministrów	 oraz	 Radę	 Bezpieczeństwa
Narodowego	 i	 Obrony.	 Sekretariat	 dublował	 funkcje	 rządu	 i	 ingerował
w	 jego	 politykę.	 Bez	 uzgodnienia	 z	 nim	 nie	 mogło	 się	 ukazać	 żadne
rozporządzenie	 Gabinetu	 Ministrów.	 Już	 samo	 to	 stwarzało	 przesłanki
przyszłych	 zatargów	 i	 starć.	 Zwiększenie	 liczebności	 (do	 220	 osób)	 oraz
pełnomocnictw	RBNO,	mającej	prawo	 ingerencji	w	przygotowania	decyzji
rządu	 (czyli	 faktycznie	 też	 dublowania	 jego	 funkcji),	 jeszcze	 zwiększyło
napięcie	 i	 dało	 asumpt	 do	 wzajemnych	 oskarżeń	 takich	 ambitnych
polityków	jak	Tymoszenko	(Gabinet	Ministrów)	i	Poroszenko	(RBNO).

Być	 może	 Juszczenko	 liczył	 na	 to,	 że	 w	 tej	 sytuacji,	 obsadziwszy	 się
w	roli	arbitra,	zawsze	będzie	„rządzić	i	dzielić”,	ale	to	właśnie	go	zgubiło.
Społeczeństwo	 uważało	 Juszczenkę	 i	 Tymoszenko,	 przywódców
pomarańczowej	 rewolucji,	 za	 ludzi	 jednakowo	 myślących,	 którzy	 się
nawzajem	 uzupełniają.	 A	 tymczasem	 okazali	 się	 oni	 łabędziem,	 rakiem
i	 szczupakiem	 ze	 znanej	 baśni	 Kryłowa.	 Waśnie	 między	 byłymi
współbojownikami	 rozczarowały	 ich	 zwolenników	 i	 notowania
„pomarańczowych”	zaczęły	gwałtownie	spadać.

A	 jednak,	 mimo	 ograniczonych	 możliwości	 stanowienia	 polityki
gospodarczej	 i	 społecznej,	 zwłaszcza	 po	 wprowadzeniu	 zmian	 do
konstytucji,	 Juszczenko	 zdołał	 częściowo	 zrealizować	 swój	 program
„Dziesięciu	kroków	naprzeciw	ludziom”.	W	kraju	podniósł	się	poziom	życia,
zwiększyła	się	pomoc	dla	kobiet	rodzących	dzieci:	na	pierwsze	wypłacano
12	tysięcy	hrywien,	na	drugie	–	25	tysięcy,	na	trzecie	i	kolejne	–	50	tysięcy
hrywien.	 „Matki	 bohaterki”	 zaczęły	 otrzymywać	 wynagrodzenie
w	wysokości	dziesięciokrotnego	minimum	życiowego.	W	rezultacie	po	 raz
pierwszy	 zaobserwowano	 na	 Ukrainie	 wzrost	 liczby	 urodzeń,	 i	 to
w	niemałym	tempie:	w	2009	roku	urodziło	się	przeszło	pół	miliona	dzieci,



najwięcej	w	całym	okresie	niepodległości	państwa.
W	 latach	 2007–2008	 Juszczenko	 aranżował	 internetowe	 pogawędki

„Pytanie	do	prezydenta”,	uważając,	że	dzięki	nim	lepiej	się	dowie,	co	myśli
społeczeństwo,	 i	 że	podniesie	 to	 jego	notowania	 (tu	 też	 skopiował	pomysł
Putina).	 Ale	 gdy	 pewnego	 razu	 ktoś	 go	 zapytał:	 „Ile	 my,	 zwykli	 ludzie,
mamy	 panu	 zapłacić,	 żeby	 pan	 razem	 ze	 wszystkimi	 posłami	 do	 Rady
Najwyższej,	ministrami	i	 innymi	członkami	władz	na	zawsze	wyjechał	za
granicę	i	nie	przeszkadzał	Ukrainie	normalnie	się	rozwijać?”	–	obraził	się
i	na	tym	owe	pogawędki	się	skończyły.

Ważnym	 programem	 socjalnym	 zapowiedzianym	 przez	 Juszczenkę	 za
jego	 rządów	był	program	budowy	 tanich	mieszkań,	których	potrzebowało
17	milionów	Ukraińców.	Pozostał	on	jednak	w	sferze	obietnic.	W	2007	roku
na	 spotkaniu	 z	 ukraińskimi	 biznesmenami	 Juszczenko	 zainicjował
program	 wsparcia	 ubogich	 dzieci,	 rodzin	 wielodzietnych,	 dzieci
osieroconych	 i	 niepełnosprawnych,	 pozbawionych	 opieki	 rodzicielskiej
i	wniósł	pod	obrady	parlamentu	kwestię	wsparcia	rodzin	decydujących	się
na	 adopcję,	 uważając,	 że	 każde	 dziecko	 bez	 rodziców	 powinno	 znaleźć
rodzinę	 zastępczą.	 Program	 ten	 poparli	 znani	 ukraińscy	 oligarchowie	 –
Wiktor	 Pinczuk,	 Rinat	 Achmetow	 i	 inni	 –	 dzięki	 czemu	 udało	 się	 go
częściowo	zrealizować.

Za	 jedno	 z	 głównych	 swoich	 zadań	 uważał	 Juszczenko	 zreformowanie
sądownictwa,	 milicji,	 prokuratury	 i	 służb	 bezpieczeństwa.	 Jednakże
nagłośniona	reforma	nie	tylko	nie	została	przeprowadzona,	jak	oczekiwało
społeczeństwo,	 ale	 jeszcze	 bardziej	 powikłała	 wzajemne	 stosunki	 władzy
ustawodawczej,	wykonawczej	 i	 sądowniczej.	 Juszczence	udało	 się	 jedynie
zmienić	 skład	 osobowy	 tych	 instytucji,	 obsadzić	 kierownicze	 stanowiska
swymi	zwolennikami,	ograniczając	przy	tym	ich	wpływy,	i	podzielić	służby
porządku	 publicznego	 na	 mniejsze,	 samodzielne	 struktury.	 Wyjątkową
popularność	 i	 poparcie	 wszystkich	 kierowców	 uzyskała	 przeprowadzona
przez	 Juszczenkę	 reforma	 Państwowej	 Inspekcji	 Drogowej:	 na	 krajowej
naradzie	 funkcjonariuszy	 PID	 niespodziewanie	 ogłosił	 likwidację	 tej



instytucji	(przywrócono	ją	jednak	za	prezydentury	Janukowycza).	Pragnąc
zredukować	 liczebnie	 Służbę	 Bezpieczeństwa	 Ukrainy,	 wyodrębnił	 z	 niej
jako	 osobne	 struktury	 Służbę	 Łączności	 Specjalnej	 i	 Ochrony	 Informacji
oraz	Służbę	Wywiadu	Zewnętrznego,	zwiększając	przy	tym	ich	 liczebność
i	 zapewniając	 solidny	 budżet.	 Poparł	 także	 utworzenie	 nowych	 uczelni
„siłowych”:	 do	 Akademii	 MSW	 i	 Akademii	 SBU	 dołączyła	 Akademia
Wywiadu	Zewnętrznego.

Juszczenko	planował	reformę	służby	zdrowia,	lecz	nie	doprowadził	jej	do
końca,	 a	 właściwie	 zdążył	 tylko	 przeprowadzić	 naradę	 na	 temat
konieczności	 reformy	w	 celu	 zachowania	 bezpłatnych	 usług	medycznych.
W	 rezultacie	 zwiększono	 finansowanie	 służby	 zdrowia,	 nie	 zmieniło	 to
jednak	systemu,	nie	poprawiły	się	usługi	medyczne.	Pacjenci	zmuszeni	byli
przychodzić	 do	 lekarzy	 z	 własnymi	 bandażami	 i	 lekami,	 a	 często
z	pieniędzmi	i	prezentami.

Juszczenko	szczerze	chciał	doprowadzić	do	końca	„sprawę	Gongadzego”,
aresztować	i	osądzić	nie	tylko	sprawców	tego	zabójstwa	–	funkcjonariuszy
MSW	wykonujących	rozkaz	unieszkodliwienia	niewygodnego	dziennikarza
–	ale	również	nie	ustalonych	zleceniodawców	zbrodni.	Liczne	procesy	w	tej
sprawie	 doprowadziły	 jedynie	 do	 ucieczki	 lub	 śmierci	 najważniejszych
świadków,	 podejrzanych	 i	 oskarżonych.	 Głównego	 świadka,	 ministra
spraw	 wewnętrznych	 Jurija	 Krawczenkę,	 znaleziono	 martwego	 na	 jego
podmiejskiej	daczy	dzień	przed	wezwaniem	go	do	prokuratury	generalnej.
Zleceniodawcy	 nie	 zostali	 wyraźnie	 wskazani,	 a	 zatem	 pozostali	 na
wolności.

Konflikt	Juszczenko–Tymoszenko

Już	 w	 pierwszych	 miesiącach	 prezydentury	 Juszczenko	 i	 jego	 otoczenie
zaczęli	tracić	mandat	zaufania,	który	otrzymali	na	Majdanie	w	2004	roku.
W	na	pozór	idealnie	spójnym	w	wyścigu	prezydenckim	duecie	Juszczenko–
Tymoszenko	 pokazały	 się	 pierwsze	 pęknięcia.	 Stało	 się	 tak	 częściowo



dlatego,	że	w	kierowanym	przez	Tymoszenko	rządzie	praktycznie	nie	było
jej	zwolenników	(oprócz	przewodniczącego	SBU	Ołeksandra	Turczynowa),
jak	również	żaden	członek	Bloku	Julii	Tymoszenko	nie	został	na	Ukrainie
gubernatorem.	Tak	więc	pozycja	pani	premier	nie	była	silna	i	opierała	się
tylko	 na	 poparciu	 samego	 Juszczenki.	 Przy	 czym	 w	 rozpoczętej
konfrontacji	Juszczenki	z	Tymoszenko	ministrowie	i	gubernatorzy	poparli
„księżniczkę	pomarańczowej	rewolucji”,	a	nie	prezydenta.

Przed	 wyborami	 Juszczenko	 i	 Tymoszenko	 zawarli	 umowę
o	 mianowaniu	 Tymoszenko	 premierem,	 toteż	 prezydent	 był	 zobowiązany
powierzyć	 jej	 samodzielne	 sformowanie	 rządu	 spośród	 jej	 zwolenników
i	w	ten	sposób	złożyć	na	nią	polityczną	odpowiedzialność	za	politykę,	którą
będzie	prowadziła.	Ale	do	tego	nie	doszło.	Rząd	Tymoszenko	nie	okazał	się
ekipą	 ludzi	 jednakowo	 myślących,	 lecz	 gabinetem	 skompletowanym	 na
zasadzie	kompromisu	różnych	sił	politycznych,	które	doszły	do	władzy.

Poza	 tym	 przy	 formowaniu	 rządu	 naruszono	 kardynalną	 zasadę
oddzielenia	 biznesu	 od	 polityki.	 Ministrami	 zostali	 przedsiębiorcy,	 do
których	należała	też	sama	Tymoszenko.	Niemniej	 ten	trzydziesty	z	kolei,
najmłodszy	 ze	 wszystkich	 rząd	 niepodległej	 Ukrainy	 miał	 orientację
europejską,	a	resortami	siłowymi	po	raz	pierwszy	kierowały	osoby	cywilne.
Utworzono	 w	 nim	 stanowisko	 wicepremiera	 odpowiedzialnego	 za
integrację	europejską,	a	w	każdym	ministerstwie	powstały	odpowiadające
za	 to	 departamenty.	 Na	 czele	 ministerstwa	 spraw	 zagranicznych	 stanął
zwolennik	wstąpienia	do	NATO	i	Unii	Europejskiej	Borys	Tarasiuk.

Rząd	Tymoszenko,	pierwszy	powołany	przez	Juszczenkę,	mimo	pewnych
rozbieżności	 z	 otoczeniem	 prezydenckim	 i	 RBNO	 usiłował	 realizować
przedwyborcze	 zobowiązania,	 które	 podjęli	 „pomarańczowi”	 liderzy.
Półtora	 raza–dwukrotnie	 podniesiono	 płace,	 emerytury	 i	 stypendia.	 By
zapobiec	 wykupywaniu	 ziemi	 przez	 oligarchów,	 cudzoziemców	 i	 spółki
zagraniczne,	 frakcja	 Tymoszenko	 w	 parlamencie	 nie	 dopuściła	 do
uchwalenia	 ustawy	 o	 sprzedaży	 ziemi	 i	 wywalczyła	 moratorium	 na
sprzedaż	gruntów	rolnych.	To	populistyczne	pociągnięcie	doprowadziło	do



konfliktu	z	Juszczenką,	który	był	za	wolnym	obrotem	ziemią,	aby	każdy,
kto	chce	i	może,	mógł	ją	uprawiać	i	zwiększać	wydajność	rolnictwa.

Liczni	analitycy	uważali,	że	główna	przyczyna	rozbieżności	w	„idealnym
duecie”	kryła	się	nie	tyle	w	osobistej	niechęci,	ile	odmiennym	spojrzeniu	na
perspektywy	 wprowadzania	 reform,	 ich	 kształt	 i	 metody,	 jak	 również
w	 obronie	 interesów	 rozmaitych	 grup	 finansowo-przemysłowych.	 Na
przykład	 Tymoszenko	 oskarżała	 prezydenta,	 że	 lobbuje	 dla	 kompanii
RosUkrEnergo,	 której	 jedna	 połowa	 należała	 do	 rosyjskiego	 Gazpromu,
a	druga	do	przyjaciela	Juszczenki	Dmytra	Firtasza	i	regionałów	w	osobach
Rinata	Achmetowa,	Witalija	Bojki	i	Serhija	Lowoczkina[33].

Juszczenko	i	Tymoszenko	mieli	odmienne	poglądy	także	na	przekazanie
w	 wieloletnią	 dzierżawę	 szelfu	 Morza	 Czarnego	 i	 Morza	 Azowskiego
kompanii	Vanco[34],	za	którą	też	stali	Firtasz	i	Achmetow.	Jeżeli	spojrzymy
na	 wyniki	 głosowania	 w	 Radzie	 Najwyższej,	 to	 właśnie	 głosami
„regionałów”	 i	 „naszystów”	 w	 kwietniu	 2006	 roku	 parlament	 uchwalił
dzierżawę	 szelfu	 kompanii	 Vanco.	 Tymoszenko	 uznała	 to	 za	 zdradę
interesów	gospodarczych	Ukrainy	 i	 stwierdziła	kwieciście,	 że	 Juszczenkę
usynowili	 oligarchowie	 z	 regionów,	 stojący	 na	 czele	 kompanii
RosUkrEnergo	 i	 Vanco	 Prykerczenśka.	 W	 tej	 kwestii	 jej	 sojusznikiem
nieoczekiwanie	 okazał	 się	 prezydent	 Rosji	 Władimir	 Putin.	 Poparł	 on
Tymoszenko	w	jej	próbie	wycofania	z	dostaw	rosyjskiego	gazu	ziemnego	na
Ukrainę	wszystkich	pośredników	i	umówił	się	co	do	dostaw	przez	Gazprom
gazu	bezpośrednio	ukraińskiej	kompanii	Naftohaz	Ukrajiny.

Tymoszenko	postanowiła	do	końca	walczyć	w	prowadzonej	przez	 siebie
kampanii	 „Stop	 kontrabandzie!”	 zmierzającej	 do	wyprowadzenia	 z	 szarej
strefy	 oligarchicznego	 biznesu	 nie	 płacącego	 podatków,	 co	 dotknęło	 nie
tylko	wielkie,	ale	i	średnie	(głównie	pośredniczące)	spółki.

Szczególnie	 zacięta	 walka	 toczyła	 się	 podczas	 masowej	 prywatyzacji
trzech	tysięcy	przedsiębiorstw	sprywatyzowanych	przez	poprzednie	władze
według	 schematów	 korupcyjnych.	 W	 rezultacie	 unieważniono	 program
rewizji	 decyzji	 prywatyzacyjnych	 poprzedniej	 władzy	 i	 masową



prywatyzację	 własności.	 Najgłośniejszą	 i	 chyba	 jedyną	 zakrojoną	 na	 tak
szeroką	 skalę	 rewizją	 podjętą	 na	 żądanie	 Tymoszenko	 stała	 się
reprywatyzacja	 jednego	 z	 największych	 kombinatów	 hutniczych
Kryworiżstal.	Kombinat	nabyła	za	stosunkowo	niską	cenę	–	800	milionów
dolarów	 –	 spółka	 Interpipe	 Wiktora	 Pinczuka,	 zięcia	 ówczesnego
prezydenta	 Ukrainy	 Łeonida	 Kuczmy.	 Oznajmiając,	 że	 prywatyzacji
dokonano	z	pogwałceniem	przepisów	prawa,	rząd	Juszczenki–Tymoszenko
ogłosił	nowy	przetarg	i	na	nowo	sprzedał	kombinat	za	4,8	miliarda	dolarów
angielskiemu	magnatowi	pochodzenia	indyjskiego	Lakshmiemu	Mittalowi.
Pieniądze	za	tę	transakcję	otrzymał	skarb	państwa	Ukrainy.

Otwarta	 pozostała	 kwestia	 reprywatyzacji	 innych	 wielkich	 zakładów,
należących	 do	 grup	 finansowych	 Rinata	 Achmetowa	 i	 Wiktora
Pinczuka[35].	 Ma	 się	 rozumieć,	 nie	 byli	 oni	 zainteresowani	 rewizją	 tej
prywatyzacji.	 By	 skompromitować	 politykę	 Tymoszenko,	 wielki	 biznes
zdecydował	się	na	konfrontację	–	dopuścił	się	jawnego	sabotażu,	sztucznie
wywołując	 w	 kraju	 kryzys	 benzynowy	 i	 cukrowy.	 Ceny	 podskoczyły
o	pięćdziesiąt	procent.	Tymoszenko	się	nie	wycofała,	a	stanowcze	działania
jej	 rządu	 ukróciły	 zmowę	 benzynowo-cukrową.	 Konfrontacja	 jednak
trwała.	W	czerwcu	2005	roku,	żeby	uspokoić	koła	finansowo-przemysłowe
Ukrainy,	 Juszczenko,	 Tymoszenko	 i	 przewodniczący	 parlamentu
Wołodymyr	 Łytwyn	 podpisali	 memorandum	 o	 zagwarantowaniu	 praw
własności	 i	 zapewnieniu	 legalności	 podczas	 ich	 realizacji.	 Poza	 tym	 na
posiedzeniu	 Rady	 Bezpieczeństwa	 Narodowego	 i	 Obrony,	 któremu
przewodniczył	 wielki	 ukraiński	 biznesmen	 Petro	 Poroszenko,	 prezydent
skarcił	swoją	premier	za	„masową	reprywatyzację”	i	nacisk	na	hurtowych
sprzedawców	 benzyny.	 Zaczął	 się	 jawny	 konflikt	 między	 Tymoszenko
i	Poroszenką,	który	miał	ochotę	zająć	jej	miejsce.

Nie	 był	 to	 wcale	 jedyny	 front	 walki	 Lady	 You.	 Wypowiedziała	 ona
jeszcze	 jedną	 wojnę:	 przede	 wszystkim	 rosyjskim	 kompaniom	 naftowym
Łukoil,	TNK-BP	i	Tatnieft,	kontrolującym	rynek	produktów	naftowych	na
Ukrainie.	 Zakazano	 reeksportu	 rosyjskiej	 ropy	 (co	 wywołało



niezadowolenie	 ministra	 sprawiedliwości,	 urodzonego	 w	 USA	 Romana
Zwarycza,	 który	 podał	 się	 do	 dymisji).	 Zaczął	 się	 nacisk	 administracyjny
ukraińskiego	 rządu	 na	 rosyjskie	 spółki	 naftowe	 kontrolujące	 rafinerie
i	dostarczające	produkty	naftowe	na	Ukrainę.

Żeby	 zerwać	 zależność	 od	 rosyjskich	 rafinerii,	 Tymoszenko
zaproponowała	utworzenie	nowych	państwowych	stacji	paliw,	zbudowanie
własnej	 rafinerii	 w	 porcie	 odeskim,	 która	 przerabiałaby	 ropę	 kupowaną
w	 krajach	 Bliskiego	 Wschodu	 i	 innych.	 Chciała	 również	 znacznie
zwiększyć	dostawy	na	Ukrainę	ropy	nierosyjskiej.	Te	zamiary	zablokował
sam	 prezydent	 Juszczenko,	 który	 zaingerował	 w	 konflikt	 i	 wydał
rozporządzenie	 o	 zniesieniu	 państwowej	 regulacji	 cen	 produktów
naftowych,	 co	udaremniło	walkę	Tymoszenko	przeciw	 rosyjskim	 spółkom
naftowym	na	Ukrainie.

Mimo	że	podczas	Święta	Niepodległości	Ukrainy	24	sierpnia	2005	roku
Juszczenko	 oznajmił,	 że	 rząd	 Tymoszenko	 jest	 najskuteczniejszym
gabinetem,	odkąd	Ukraina	odzyskała	niepodległość,	coraz	wyraźniej	dawał
o	 sobie	 znać	 tlący	 się	 konflikt	 między	 Juszczenką,	 Tymoszenko
i	 Poroszenką.	 Juszczenko	 wydał	 niejawne	 polecenie	 Poroszence,	 żeby
sprawował	pieczę	nad	komisją	ukraińsko-rosyjską	utworzoną	z	inicjatywy
Juszczenki	 i	 Putina.	 Prezydent	 oznajmił,	 że	 nie	 rząd,	 lecz	 Rada
Bezpieczeństwa	 Narodowego	 i	 Obrony	 powinna	 być	 „jedynym	 miejscem,
gdzie	będzie	się	podejmować	strategiczne	decyzje”.	W	ten	sposób	przekazał
szereg	 kompetencji,	 należących	 wcześniej	 do	 premiera,	 sekretarzowi
RBNO.

Publicznie	 Juszczenko	 kategorycznie	 zaprzeczał,	 że	 konflikt	 ten	 może
doprowadzić	 do	 dymisji	 premiera	 lub	 całego	 rządu.	 Niemniej	 ta	 dymisja
nastąpiła,	 choć	 pozornie	 spowodowało	 ją	 zupełnie	 inne	 wydarzenie.
Nieoczekiwanie	 i	 ostentacyjnie	 podał	 się	 do	 dymisji	 sekretarz	 stanu
Ukrainy,	 szef	 administracji	 prezydenta	 Ołeksandr	 Zinczenko.	 Na
konferencji	 prasowej	 zarzucił	 on	 korupcję	 kilku	 współpracownikom
prezydenta	Juszczenki,	a	Poroszenkę	oskarżył	niemalże	o	spisek.



Większość	Ukraińców	nie	rozumie,	co	się	dzieje	w	kraju	–	powiedział	Zinczenko.	–	W	otoczeniu
prezydenta	 jest	 wielu	 przyzwoitych	 ludzi,	 ale	 niewielka	 grupa	 awanturniczych	 politykierów
usiłuje	 skorzystać	 z	 osiągnięć	 pomarańczowej	 rewolucji...	 Sekretarz	 RBNO	 Petro	 Poroszenko,
pierwszy	 asystent	 prezydenta	 [szef	 gabinetu	 prezydenta]	 Ołeksandr	 Tretiakow,	 poseł	 Mykoła
Martynenko	 i	 kilku	 ich	 partnerów	 realizują	 scenariusz	 wykorzystywania	 władzy	 we	 własnych
celach...	 Poroszenko	 nielegalnie	 wpływa	 na	 sędziów,	 systematycznie	 posługuje	 się	 „prawem
telefonicznym”,	„patronuje”	łapownikom	z	urzędów	celnych	i	zmusza	przedstawicieli	biznesu,	by
się	 dzielili	 z	 nim	 zyskiem	 i	 aktywami...	W	 owych	 działaniach	 Poroszenko	 kryje	 się	 za	 plecami
prezydenta.	Właśnie	się	kryje,	bo	prezydent	nie	dawał	mu	takich	pełnomocnictw.

Poroszenko	 stanowczo	 odrzucił	 wszystkie	 oskarżenia	 pod	 swoim
adresem:

Chciałbym	 usłyszeć	 choć	 jeden	 konkretny	 fakt	 w	 stosunku	 do	 któregokolwiek	 nazwiska,	 które
wymieniono.	Gdy	 będą	 fakty	 –	 będziemy	 je	 badać,	 ale	 żadnego	 faktu	 nie	 podano!	 Bardzo	 bym
chciał	odwołać	się	do	sądu...

Ale	się	nie	odwołał.	Twierdził	też,	że	prezydent	nie	ma	do	niego	żadnych
zastrzeżeń,	a	i	Zinczenko	dotąd	ich	nie	wysuwał:

Prezydent	nigdy	nic	mi	nie	mówił	o	żadnych	pretensjach	pod	moim	adresem.	Myślę,	że	Zinczenko
oszukuje,	 twierdząc,	 że	 już	 od	 dwóch–trzech	 miesięcy	 donosił	 prezydentowi	 o	 czymś	 takim.
Jedyne,	 co	 do	 czego	 w	 przeszłości	 mieliśmy	 różne	 zdania	 z	 Zinczenką,	 to	 to,	 że	 Sekretariat
Prezydenta	 do	 dziś	 rządzi	 organami	 ochrony	 prawa	 na	 Ukrainie.	 Proponowałem	 sekretarzowi
stanu,	by	rozwiązał	ten	problem,	ale	mnie	nie	poparł.

Poroszenko	 przyznał	 jedynie,	 że	 walczył	 przeciwko	 przymusowej
konfiskacie	Nikopolśkiego	Zawoda	Ferospławiw:

Uważam,	 że	 ten	 zakład	 powinien	 być	 własnością	 prywatną.	 Ale	 jest	 to	 moje	 stanowisko,	 jako
przedstawiciela	 władz.	 Uważałem,	 że	 te	 straty,	 jakie	 kraj	 poniósł	 w	 wyniku	 reprywatyzacji,

znacznie	przekraczają	uzyskany	dochód[36].

Niemniej	 jednak	 8	września	 2005	 roku,	w	 związku	 z	 rozpoczynającym
się	 rządowym	 śledztwem	 w	 sprawie	 oskarżeń	 wysuniętych	 przez
Zinczenkę,	Poroszenko	podał	się	do	dymisji	ze	stanowiska	szefa	RBNO:

Rozumiem,	 że	moje	pozostawanie	na	 stanowisku	 sekretarza	Rady	Bezpieczeństwa	Narodowego
i	Obrony	Ukrainy	może	być	ocenione	 jako	możliwość	nacisku	na	przebieg	śledztwa.	W	związku
z	tym,	jak	również	w	celu	uprzedzenia	spekulacyjnych	pogłosek	o	wykorzystywaniu	przeze	mnie



stanowiska	 służbowego	 w	 celu	 wpływania	 na	 przebieg	 przejrzystego	 i	 obiektywnego	 śledztwa,
podjąłem	 decyzję	 i	 wczoraj	 złożyłem	 prezydentowi	 Ukrainy	 dymisję	 z	 funkcji	 sekretarza	 Rady
Bezpieczeństwa	Narodowego	i	Obrony	Ukrainy.

Tego	samego	dnia	Rada	Najwyższa	269	głosami	„za”	pozbawiła	go,	jako
przedstawiciela	 władzy	 wykonawczej,	 immunitetu	 poselskiego,	 a	 Służba
Bezpieczeństwa	 Ukrainy	 wszczęła	 śledztwo	 w	 sprawie	 oskarżenia
o	korupcję	przez	pierwszego	asystenta	prezydenta	Ołeksandra	Tretiakowa
Poroszenki,	 szefa	 frakcji	 parlamentarnej	 Nasza	 Ukraina	 Mykoły
Martynenki	i	kilku	innych	wysoko	postawionych	osób.

Wybuchł	 skandal	 i	 Juszczenko	 8	 września	 2005	 roku	 zdymisjonował
rząd	 Tymoszenko.	 Następnego	 dnia	 poświęcono	 temu	 wstępniaki
wszystkich	 głównych	 gazet	 świata.	 „The	 New	 York	 Times”	 pisał	 między
innymi:

pomarańczowa	 rewolucja	 się	kończy,	 przynajmniej	 jej	 akt	pierwszy.	Prezydent	Ukrainy	Wiktor
Juszczenko	po	wielu	miesiącach	sporów,	które	stawały	się	coraz	bardziej	nieprzyzwoite,	zwolnił
swoją	 charyzmatyczną	 premier	 i	 mianował	 na	 jej	 miejsce	 tymczasowego	 kuratora.	 Zwolniona
premier	 Julia	 Tymoszenko	 nie	 złożyła	 żadnych	 oświadczeń	 –	 na	 razie.	 Na	 pewno	 jednak	 coś
powie.	 Jej	 płomienne	 mowy	 były	 jednym	 z	 ważnych	 czynników	 w	 powstaniu	 ludowym,	 które
ubiegłej	 jesieni	wyniosło	 do	władzy	 pana	 Juszczenkę,	 a	 ona	 niewątpliwie	 zwróci	 tę	 swoją	 broń
przeciw	 prezydentowi	 i	 jego	 nowemu	 rządowi,	 zwłaszcza	 że	 na	 marzec	 przyszłego	 roku
zaplanowano	nowe	wybory	do	ukraińskiego	parlamentu.

Wszystko	 to	 zadaje	 ciężki	 cios	nadziejom	 i	 oczekiwaniom	związanym	z	przyszłością	Ukrainy,
jak	też	reformatorom	na	Białorusi	i	w	innych	byłych	republikach	sowieckich.

Możliwe,	że	 te	oczekiwania	zawsze	były	nierealne.	Ludzie	zjednoczeni	w	dążeniu	do	obalenia
jednej	władzy,	 jak	 to	uczynili	Ukraińcy	 swymi	niezliczonymi	 demonstracjami,	 niekoniecznie	 są
jednomyślni	co	do	tego,	jaka	ma	być	następna	władza.	Sojusz	między	panem	Juszczenką,	byłym
premierem	i	niegdyś	głównym	bankierem	Ukrainy,	a	panią	Tymoszenko,	która	zbiła	fortunę	na
biznesie	gazowym,	zawsze	był	chwiejny.

Pan	Juszczenko	i	pani	Tymoszenko,	walcząc	ze	sobą	z	powodu	[różnicy	zdań	na	temat]	kontroli
nad	 dochodowymi	 gałęziami	 gospodarki,	 stosunków	 z	 Rosją	 i	 tego,	 jak	 sobie	 poradzić
z	wywindowanymi	cenami	nośników	energetycznych,	zmarnowali	energię	wyzwoloną	na	ulicach
Kijowa.	Powstało	wrażenie,	że	rząd	nie	miał	konkretnego	celu.

Dymisjonując	 rząd,	 pan	 Juszczenko	 oznajmił,	 że	 jego	 jedynym	 celem	 jest	 zachowanie
stabilności.	 Ale	 ukraińscy	 demonstranci	 żądali	 zmian.	 Jeżeli	 pan	 Juszczenko	 ma	 nadzieję,	 że
uratuje	 cokolwiek	 z	 tego	podniosłego	nastroju	duszy,	 to	powinien	przekonać	 swój	kraj	 i	 bardzo
czujny	Zachód,	że	nie	tylko	wierzy	w	demokrację,	ale	też	jest	zdolny	poprowadzić	Ukrainę	w	tym



kierunku.

20	 września	 2005	 roku	 prokurator	 generalny	 Swiatosław	 Piskun
oznajmił,	 że	 prokuratura	 generalna	 nie	 znalazła	 dowodów	 korupcji
Poroszenki,	 Martynenki	 i	 Tretiakowa.	 Juszczenko	 niepotrzebnie
zdymisjonował	 rząd.	A	 tymczasem	10	października	 ta	 sama	prokuratura
generalna	 podała,	 że	 wszczęła	 postępowanie	 karne	 wobec	 Poroszenki
w	 związku	 z	 podejrzeniem,	 że	 przeciwdziałał	 legalnej	 pracy	 dwóch	 firm
wznoszących	w	Kijowie	budynek	przy	ulicy	Hruszewskiego	9A.	Oskarżenie
wysunięto	 z	 artykułu	 205	 część	 3	 kodeksu	 karnego,	 przewidującego
pozbawienie	wolności	na	pięć–dziesięć	 lat.	Sprawie	nie	nadano	biegu,	ale
w	kolejnym	kryzysie	politycznym,	który	ogarnął	Ukrainę,	opinia	publiczna
nie	 stanęła	 po	 stronie	 Juszczenki.	 W	 wyborach	 parlamentarnych	 2006
roku	Blok	 Julii	 Tymoszenko	 po	 raz	 pierwszy	 prześcignął	Naszą	Ukrainę
Juszczenki	 pod	 względem	 liczby	 posłów:	 opozycyjny	 BJT	 otrzymał	 129
mandatów	poselskich,	a	prezydencka	Nasza	Ukraina	–	81.	W	poprzednich
wyborach	parlamentarnych	2002	roku	BJT	wprowadził	do	parlamentu	22
posłów,	a	Nasza	Ukraina	–	112.

Rząd	Jurija	Jechanurowa	i	konflikt	gazowy
z	Rosją

Po	 zdymisjonowaniu	 rządu	 Tymoszenko	 Juszczenko	 zaproponował
utworzenie	 rządu	 swemu	 bliskiemu	 przyjacielowi,	 podówczas
gubernatorowi	 obwodu	 dniepropetrowskiego,	 Jurijowi	 Jechanurowowi,
doświadczonemu	 działaczowi	 gospodarczemu	 i	 politykowi.	 Ukończywszy
w	1973	roku	Kijowską	Wyższą	Szkołę	Gospodarki	Narodowej,	Jechanurow
pracował	 w	 przemyśle	 budowlanym	 na	 kierowniczych	 stanowiskach.
W	 niepodległej	 Ukrainie	 był	 przewodniczącym	 Fundacji	 Mienia
Państwowego	 i	 ministrem	 gospodarki	 w	 rządzie	 Wałerija	 Pustowojtenki.
Gdy	został	posłem,	objął	stanowisko	wiceprzewodniczącego	komisji	polityki
gospodarczej	 parlamentu,	 a	 następnie,	 w	 administracji	 prezydenta



Kuczmy,	 odpowiadał	 za	 przeprowadzenie	 reformy	 administracyjnej.
W	 rządzie	 Juszczenki	 (za	 prezydentury	 Kuczmy)	 Jechanurow	 był
pierwszym	 wicepremierem,	 a	 w	 wyborach	 parlamentarnych	 2002	 roku
znów	 został	 posłem	 i	 stanął	 na	 czele	 komisji	 do	 spraw	 polityki
gospodarczej	 i	 przedsiębiorczości.	 Od	 kwietnia	 2005	 roku	 był
gubernatorem	 obwodu	 dniepropetrowskiego.	 Kandydatura	 Jechanurowa
na	szefa	rządu	we	wrześniu	2005	roku	nie	otrzymała	poparcia	większości
parlamentarnej.	Zabrakło	trzech	głosów.	Z	tego	powodu	prezydent	musiał
szukać	poparcia	Janukowycza	i	Partii	Regionów.

Poparcie	 mu	 obiecano,	 ale	 w	 zamian	 za	 kolejne	 ustępstwa.	 Frakcja
regionów	 poparła	 Jechanurowa,	 wiedząc,	 że	 teraz	 w	 kolejnych	 wyborach
2006	 roku	 właśnie	 ona	 weźmie	 górę.	 Komuniści	 i	 zjednoczeni
socjaldemokraci	 Wiktora	 Medwedczuka,	 którzy	 też	 otrzymali	 porcję
obietnic	 w	 zamian	 za	 akceptację	 Jechanurowa,	 podczas	 kolejnego
głosowania	 nad	 kandydaturą	 premiera	 wstrzymali	 się	 od	 głosu.
Ostatecznie	Jechanurow	przeszedł,	ale	został	uwikłany	w	sieć	zobowiązań
podjętych	zarówno	przez	niego,	jak	i	prezydenta.

Podczas	 premierowania	 Jechanurowa	 (od	 września	 2005	 do	 sierpnia
2006	 roku)	 rozgorzał	 konflikt	 gazowy	 między	 Ukrainą	 a	 Rosją
spowodowany	staraniami	rosyjskiego	monopolisty,	Gazpromu,	by	ceny	za
gaz	 dla	 byłych	 republik	 ZSRS	 zrównać	 z	 międzynarodowymi	 cenami
rynkowymi.	 Po	 rozpadzie	 Związku	 Sowieckiego	 problem	 kontraktów
gazowych	 z	 gospodarczego	 stopniowo	 przechodził	 w	 polityczny.	 Rosja
zaczęła	 używać	 gazu	 do	 nacisku	 na	 byłe	 republiki	 sowieckie,	 całkowicie
zależne	od	rosyjskich	dostaw.	Początkowo	rosyjski	gaz	kosztował	je	średnio
50	dolarów	za	1000	metrów	 sześciennych.	Stopniowo,	w	 trakcie	 rokowań
z	każdym	z	krajów	WNP,	Rosja	zaczęła	podnosić	cenę	do	100–115	dolarów.
Białoruś,	 państwo	 stowarzyszone,	 płaciła	 tyle,	 ile	 dotychczas,	 dla	 krajów
bałtyckich	 i	 kaukaskich	 zaś	 ceny	 podnoszono	 w	 zależności	 od	 tego,	 jak
kształtowały	 się	 ich	 stosunki	 z	 Rosją.	 Im	 gorsze	 stosunki,	 tym	 wyższa
cena.



Nie	uniknęła	tego	również	Ukraina.	Już	w	marcu	2005	roku,	jeszcze	za
czasów	 Tymoszenko,	 Naftohaz	 Ukrajiny	 zaproponował	 Gazpromowi
rezygnację	 ze	 schematów	barterowych	 i	 przejście	 na	 bezpośrednią	 opłatę
pieniężną.	 Zrewidował	 też	 cenę	 za	 tranzyt	 rosyjskiego	 gazu	 ukraińskimi
rurociągami,	doprowadzając	ją	do	poziomu	1,75–2	dolarów	za	1000	metrów
sześciennych	 na	 100	 kilometrów	 linii	 przesyłowej.	 Poprzednio	 Gazprom
płacił	 1	 dolara	 9	 centów.	 Do	 lata	 strony	 rozpatrywały	 różne	 warianty
porozumień.	 W	 końcu	 Gazprom	 przeforsował	 cenę	 160	 dolarów	 za	 1000
metrów	 sześciennych.	 Przy	 wzroście	 opłaty	 za	 tranzyt	 do	 1,60	 dolara.
A	tymczasem	Słowacja,	Czechy	i	Niemcy	brały	od	Gazpromu	za	tranzyt	od
3	do	11	euro	za	1000	metrów	sześciennych.	Na	100	kilometrów.	Tak	więc
strona	 ukraińska	 okazałaby	 się	 wyraźnie	 przegrana	 i	 odrzuciła	 rosyjską
propozycję.	Do	końca	2005	roku	nie	zdołano	dojść	w	tej	sprawie	do	zgody.

Odmowa	 przez	 Ukrainę	 podpisania	 kontraktu	 spowodowała	 odwołanie
wizyty	 rosyjskiego	 premiera	 w	 Kijowie,	 a	 Rosja	 jednostronnie	 podniosła
cenę	 gazu	 do	 230	 dolarów.	 Był	 to	 jawny	 szantaż.	 Ukraińska	 delegacja
dosłownie	w	przeddzień	nowego,	2006	roku	przerwała	rozmowy	w	Moskwie
i	 wróciła	 do	 Kijowa.	 A	 tymczasem	 nastała	 mroźna	 zima.	 Rosja	 nasiliła
antyukraińską	 propagandę,	 by	 zrzucić	 winę	 na	 Ukrainę	 za	 perturbacje
w	dostawach	gazu	do	Europy.	Liczne	kraje	europejskie	były	zaniepokojone
tą	sytuacją	i	wzywały	Rosjan	i	Ukraińców,	żeby	zawarli	porozumienie	na
warunkach	możliwych	do	przyjęcia	przez	obie	strony.	W	końcu,	w	związku
z	 niepodpisaniem	 umowy	 o	 dostawach	 gazu,	 Gazprom	 od	 1	 stycznia
całkowicie	wstrzymał	jego	dostawę	na	Ukrainę.

W	 przeddzień,	 31	 grudnia	 2005	 roku,	 prezydent	 Putin,	 przemawiając
w	Radzie	Bezpieczeństwa	Federacji	Rosyjskiej,	oznajmił,	że:

Ukraina	to	nie	abstrakcyjne	władze	w	Kijowie.	Ukraina	to	nie	naftowo-gazowi	baronowie,	którzy
w	 każdej	 sytuacji	 zawsze	 zaspokoją	 własne	 interesy	 (korporacyjne	 lub	 osobiste).	 Ukraina	 to
przede	wszystkim	bratni	naród	ukraiński.	Musimy	więc	pomyśleć	o	całokształcie	stosunków	Rosji
i	 Ukrainy.	 Dlatego	 też	 polecam	 rządowi	 Federacji	 Rosyjskiej	 i	 spółce	 akcyjnej	 Gazprom,	 aby
zapewniły	w	pierwszym	kwartale	2006	roku	dostawy	gazu	na	Ukrainę	na	zasadach	i	po	cenach
z	 2005	 roku	 pod	warunkiem	 podpisania	 przez	 ukraińskich	 partnerów	 do	 końca	 bieżącego	 dnia



kontraktu	zaproponowanego	przez	Gazprom	z	przejściem	na	ceny	rynkowe	od	drugiego	kwartału
2006	roku.	Jeśli	nie	otrzymamy	konkretnej	 odpowiedzi,	będziemy	uważali,	 że	nasza	propozycja
została	odrzucona.

W	 nocy	 z	 3	 na	 4	 stycznia	 2006	 roku	 Gazprom	 i	 Naftohaz	 osiągnęły
porozumienie	 co	 do	 warunków	 dostaw	 gazu	 za	 pośrednictwem
szwajcarskiej	kompanii	RosUkrEnergo	(RUE)	i	co	do	warunków	tranzytu
rosyjskiego	gazu	do	Europy	na	pięć	lat.	Kompania	pośrednicząca	zarabiała
na	odprzedaży	rosyjskiego	gazu	Ukrainie	około	półtora	miliarda	dolarów.
Zgodnie	 z	 umową	 Gazprom	 zobowiązał	 się	 dostarczać	 Ukrainie	 gaz
w	 pierwszym	 kwartale	 2006	 roku	 po	 95	 dolarów	 za	 1000	 metrów
sześciennych,	 a	 następnie	 „po	 europejskiej	 cenie	 rynkowej”	 230	 dolarów.
Gazprom	i	Naftohaz	Ukrajiny	porozumiały	się	też	co	do	przekazania	firmie
RosUkrEnergo	 swoich	 kontraktów	 na	 zakup	 56	 miliardów	 metrów
sześciennych	 gazu	 z	 państw	 Azji	 Środkowej	 –	 Turkmenistanu,
Uzbekistanu	i	Kazachstanu	–	choć	Ukrainie	mimo	wszystko	nie	udało	się
uzgodnić	bezpośrednich	dostaw	gazu	z	Turkmenistanu.

Prezydenci	Rosji	i	Ukrainy	oświadczyli,	że	„konflikt	gazowy	między	obu
krajami	 został	 zażegnany”.	Na	 szczeblu	dwóch	podmiotów	gospodarczych
problemy	 jednak	pozostały	 i	 od	 czasu	do	 czasu	dochodziło	do	 zaostrzenia
stosunków.	Między	innymi	po	podpisaniu	porozumienia	gazowego	z	Rosją
Rada	 Najwyższa	 Ukrainy	 wysłuchała	 raportu	 rządu	 Jechanurowa
o	 zaopatrzeniu	 państwa	 w	 nośniki	 energetyczne	 i	 niezadowolona
z	wyników,	 przegłosowała	 dymisję	 rządu.	 Juszczence	 z	 trudem	udało	 się
namówić	 parlament,	 by	 do	 kolejnych	 wyborów	 parlamentarnych	 uznać
rząd	 za	 tymczasowy,	w	nadziei,	 że	w	nowym	 składzie	 parlament	 odwoła
własną	uchwałę.

Wybory	parlamentarne	lat	2006–2007

Krytyka	 rządu	 Jechanurowa	 i	 żądanie	 jego	 dymisji	 miały	 charakter
przedwyborczy	 –	 zbliżały	 się	 wybory	 parlamentarne.	 Odbyły	 się	 one	 26



marca	 2006	 roku,	 ale	 kampania	 przedwyborcza	 rozpoczęła	 się	 znacznie
wcześniej,	 a	 wszystkie	 skandale	 polityczne	 (i	 nie	 tylko)	 ośrodki	 władzy
prezydenckiej	 i	 parlamentarnej	 rozgrywały,	 mając	 na	 uwadze	 przyszłe
wybory.	 Rozdźwięk	 w	 obozie	 „pomarańczowych”	 i	 faktyczny	 rozpad
proprezydenckiej	 koalicji	 był	 na	 rękę	 „biało-błękitnym”	 regionałom
Wiktora	Janukowycza.

Zmieniło	 się	 też	 prawo	 wyborcze.	 Poprzednie	 wybory	 odbywały	 się
w	 systemie	 mieszanym	 proporcjonalno-większościowym	 przy
czteroprocentowym	 progu	 wyborczym.	 Wybory	 do	 parlamentu	 2006	 roku
odbywały	 się	 tylko	w	 systemie	proporcjonalnym,	a	partie	 i	 bloki	musiały
przekroczyć	 próg	 trzyprocentowy.	 Jeżeli	 w	 wyborach	 2002	 roku
uczestniczyły	 33	 partie	 i	 stowarzyszenia	 polityczne,	 to	w	 2006	 roku	 było
ich	już	45.	Głównymi	faworytami,	jak	zawsze,	były:	Partia	Regionów,	Blok
Julii	 Tymoszenko	 (BJT),	 Unia	 Ludowa	 „Nasza	 Ukraina”,	 Socjalistyczna
Partia	Ukrainy	(SPU)	i	Komunistyczna	Partia	Ukrainy	(KPU).	Właściwie
to	one	tylko	weszły	do	nowego	parlamentu.	Partia	Regionów	otrzymała	186
mandatów:	 BJT	 –	 129;	 Nasza	 Ukraina	 81;	 SPU	 –	 33,	 KPU	 –	 21.
Regionałowie,	 jak	 oczekiwano,	 otrzymali	 poparcie	 siedmiu	 obwodów
południowo-wschodnich	 oraz	 Krymu,	 odbierając	 tradycyjny	 elektorat
komunistom,	 BJT	 zwyciężył	 w	 dwunastu	 obwodach	 centralnych
i	 w	 Kijowie,	 a	 Nasza	 Ukraina	 musiała	 się	 zadowolić	 zwycięstwem
wyłącznie	 w	 zachodnich	 obwodach	 kraju.	 Obecnych	 na	 wyborach	 ponad
3500	 zagranicznych	 obserwatorów	 oświadczyło,	 że	wybory	 odbyły	 się	 bez
naruszeń	i	zgodnie	ze	standardami	międzynarodowymi.

Wybory	parlamentarne	w	marcu	2006	roku	miały	szczególne	znaczenie
dla	 prezydenta	 Juszczenki,	 ponieważ	 w	 wyniku	 reformy	 politycznej
i	 zmian	 wniesionych	 do	 konstytucji	 część	 kompetencji	 prezydenta
przechodziła	do	Rady	Najwyższej.	Parlament	otrzymał	prawo	mianowania,
na	 wniosek	 prezydenta,	 premiera,	 ministrów	 obrony	 i	 spraw
zagranicznych,	 premier	 otrzymywał	 też	 prawo	 mianowania	 innych
członków	swego	gabinetu.



Mimo	 że	 proprezydencka	 Nasza	 Ukraina	 zajęła	 trzecie	 miejsce,
Juszczenko	 usiłował	 odbudować	 „pomarańczową	 koalicję”	 w	 Radzie
Najwyższej,	 prowadząc	 rozmowy	 z	 BJT	 i	 socjalistami.	 Tylko	 w	 takim
wypadku	 koalicja	 mogła	 uzyskać	 wymagane	 243	 mandaty.	 Niemal	 tyle
samo	 zebrałby	 blok	 Partii	 Regionów,	 socjalistów	 i	 komunistów	 –	 240
mandatów.	Tak	więc	zasadnicza	walka	w	parlamencie	 toczyła	się	o	głosy
socjalistów.

Próba	 odtworzenia	 „pomarańczowej	 koalicji”	 trwała	 trzy	 miesiące	 i	 22
lipca	 ogłoszono	 jej	 utworzenie	w	 składzie:	Blok	 Julii	Tymoszenko,	Nasza
Ukraina	 i	 Socjalistyczna	 Partia	 Ukrainy.	 Jednak	 koalicja	 nie	 uzgodniła
kandydatury	 przewodniczącego	 parlamentu.	 27	 maja	 członkowie	 frakcji
parlamentarnej	 Nasza	 Ukraina	 uchwalili,	 że	 wysuną	 na	 to	 stanowisko
Poroszenkę.	 30	 czerwca	 zastępca	 szefa	 frakcji	 SPU	 Wasilij	 Cuszko
oznajmił,	 że	 socjaliści	 poprą	 kandydaturę	 Poroszenki.	 Ale	 6	 lipca	 lider
frakcji	 Ołeksandr	 Moroz	 oświadczył,	 że	 część	 posłów	 SPU	 nie	 będzie
głosować	na	Poroszenkę,	i	zaproponował	własną	kandydaturę.

Poroszenko	 wycofał	 się	 i	 zaapelował	 do	 Moroza,	 żeby	 poszedł	 za	 jego
przykładem.	 Moroz	 odmówił	 i	 następnego	 dnia,	 7	 czerwca,	 przyjął
propozycję	 Partii	 Regionów	 i	 komunistów,	 by	 utworzył	 z	 nimi	 blok
koalicyjny	w	zamian	za	obietnicę	Partii	Regionów	i	Komunistycznej	Partii
Ukrainy	 poparcia	 jego	 kandydatury	 w	 wyborach	 na	 przewodniczącego
Rady	Najwyższej.	Koalicję,	do	której	ostatecznie	weszły:	Partia	Regionów,
SPU	i	KPU,	nazwano	antykryzysową.	Mając	240	mandatów	w	parlamencie
i	 opierając	 się	 na	 nowej	 konstytucji,	 koalicja	 wysunęła	 na	 stanowisko
premiera	kraju	Wiktora	Janukowycza,	a	na	przewodniczącego	parlamentu
–	 lidera	 socjalistów	 Ołeksandra	 Moroza.	 Prezydent	 Juszczenko	 podpisał
dekret	 o	 mianowaniu	 Wiktora	 Janukowycza	 premierem,	 ale	 usiłował
sabotować	nominację	Moroza,	mając	nadzieję	na	wzmocnienie	swej	pozycji
w	parlamencie.

Trwające	 od	 sierpnia	 do	 września	 2006	 roku	 rozmowy	 między
Juszczenką	 a	 Janukowyczem	 do	 niczego	 jednak	 nie	 doprowadziły.



Niemniej	 jednak	 we	 wrześniu	 strony	 podpisały	 „Uniwersał	 jedności
narodowej”.	Zadeklarowały	w	nim	cele,	do	których	chcą	dążyć	–	integracji
europejskiej	 i	 ewentualnego	 przystąpienia	 Ukrainy	 do	 NATO	 –
stwierdziły,	że	koniecznie	trzeba	odpolitycznić	życie	państwowe	i	stworzyć
podstawy	 prawne	 normalnego	 funkcjonowania	 opozycji,	 zwróciły	 też
uwagę,	że	niezbędne	jest	stworzenie	warunków	do	powstania	rynku	ziemi
w	celu	jej	prywatyzacji.	„Uniwersał”	podpisały	wszystkie	partie	prócz	BJT.
Komuniści	 zrobili	 to	 z	 zastrzeżeniami	 dotyczącymi	 administracyjno-
terytorialnego	podziału	kraju,	języka	ukraińskiego,	przystąpienia	Ukrainy
do	NATO	i	wolnej	sprzedaży	ziemi.

Tymoszenko	 nie	 podpisała	 „Uniwersału”,	 bo	 uważała,	 że	 jest	 on
rezultatem	 zmowy	 Juszczenki	 z	 regionałami.	 Pod	 wieloma	 względami
miała	 rację.	 W	 zamian	 za	 utworzenie	 koalicji	 rządzącej	 i	 mieszanego
rządu,	do	którego	mieli	wejść	przedstawiciele	Partii	Regionów,	socjalistów,
Naszej	 Ukrainy	 oraz	 komunistów,	 Partia	 Regionów	 zgodziła	 się,	 że	 nie
będzie	 oponowała	 przeciw	 zadeklarowanemu	 kursowi	 na	 integrację
europejską	i	ewentualności	przystąpienia	do	NATO.

W	 świadomości	 społecznej	 ukorzeniła	 się	 opinia,	 że	 Juszczenko	 został
zmuszony	 do	 podpisania	 „Uniwersału”	 z	 Partią	 Regionów	 z	 powodu
odejścia	SPU	z	„pomarańczowej	koalicji”	oraz	przejścia	Ołeksandra	Moroza
na	 stronę	 regionałów	 i	 komunistów.	 W	 grudniu	 2010	 roku	 na	 stronie
WikiLeaks	 opublikowano	 tajne	 raporty	 ambasadora	 USA	 na	 Ukrainie.
Wskazywały	 one,	 że	 22	 marca	 2006	 roku,	 czyli	 cztery	 dni	 przed
głosowaniem	 w	 wyborach	 parlamentarnych,	 minister	 obrony	 Ukrainy
Anatolij	 Hrycenko,	 należący	 do	 najbliższego	 otoczenia	 Juszczenki,	 odbył
z	 ambasadorem	USA	ważną	 rozmowę.	 Zakomunikował	 amerykańskiemu
dyplomacie,	 że	 rozmawiał	 z	 Achmetowem	 (którego	 ambasador	 nazwał
„ojcem	 chrzestnym	 Partii	 Regionów”)	 o	 stosunku	 Partii	 Regionów	 do
NATO.	 Zdaniem	 Hrycenki	 –	 o	 czym	 minister	 obrony	 uporczywie
przekonywał	ambasadora	–	koalicja	Naszej	Ukrainy	i	Partii	Regionów	była
całkowicie	możliwa,	a	w	wyniku	jej	powstania	Partia	Regionów	nie	będzie



się	starała	zrewidować	planów	Juszczenki	w	sprawie	wstąpienia	Ukrainy
do	NATO	(pod	warunkiem,	że	ministrem	obrony	pozostanie	Hrycenko).

Jeżeli	 Juszczence	 nie	 udało	 się	 dogadać	 z	 liderami	 „koalicji
antykryzysowej”	 o	 utworzeniu	 szerokiej	 koalicji	 parlamentarnej,	 to	 przy
tworzeniu	rządu,	co	przeciągnęło	się	do	czterech	 i	pół	miesiąca,	udało	się
uzgodnić	 wejście	 do	 rządu	 Janukowycza	 ośmiu	 ministrów	 z	 Bloku	 Julii
Tymoszenko	 i	 Naszej	 Ukrainy,	 w	 tym	 Hrycenki	 jako	 ministra	 obrony
i	 Tarasiuka	 jako	 ministra	 spraw	 zagranicznych.	 Ministrem	 spraw
wewnętrznych	został	Jurij	Łucenko.	Wszyscy	byli	orientacji	prozachodniej.
Jednak	 praca	 takiego	 rządu	 nie	 przebiegała	 sprawnie,	 ponieważ	 liczni
ministrowie	 różnili	 się	 poglądami	 z	 premierem	 Janukowyczem.	 Na
przykład	podczas	wizyty	w	Brukseli	we	wrześniu	2006	roku	Janukowycz
oznajmił,	 że	 „Ukraina	 nie	 jest	 gotowa	 przystąpić	 do	 UE	 i	 NATO”,
tłumacząc	 to	 brakiem	konsensusu	 politycznego	 i	 społecznego.	 Stwierdził,
że	 tylko	powszechne	referendum	może	zdecydować,	czy	kraj	ma	dążyć	do
integracji	 euroatlantyckiej,	 czy	 nie.	 I	 jakkolwiek	 teoretycznie	 niczego
niesłusznego	 w	 tej	 wypowiedzi	 Janukowycza	 nie	 było,	 oznaczała	 ona
całkowitą	 i	 gwałtowną	 zmianę	 całej	 dotychczasowej	 ukraińskiej	 polityki,
która	zmierzała	do	integracji	z	Europą.	Nic	zatem	dziwnego,	że	Juszczenko
i	 jego	 zwolennicy	 nazwali	 stanowisko	 Janukowycza	 „zdradą	 racji	 stanu”,
tym	bardziej	że	po	pobycie	w	Brukseli	premier	złożył	nie	planowaną	wizytę
w	Moskwie,	 gdzie	 spotkał	 się	 z	 Putinem	 i	Miedwiediewem,	 żeby	 omówić
ogólne	 rozszerzenie	 współpracy	 gospodarczej,	 i	 uzgodnił	 obniżkę	 ceny
rosyjskiego	gazu	dla	Ukrainy	do	95	dolarów	za	1000	metrów	sześciennych.
Miała	 to	 być	 nagroda	 dla	Ukrainy	 za	 zmianę	 proeuropejskiego	 kursu	na
prorosyjski.

W	 październiku	 2006	 roku	 Nasza	 Ukraina	 ogłosiła	 wycofanie	 się
z	koalicji	parlamentarnej	i	przejście	do	opozycji	wobec	rządu	Janukowycza.
Z	 „koalicji	 antykryzysowej”	 frakcja	 odwołała	 swych	 ministrów.	 W	 kraju
rozpoczął	 się	 nowy	kryzys	 polityczny,	 który	 trwał	 praktycznie	 przez	 cały
2007	 rok.	 Pozostali	 w	 rządzie	 prezydenccy	 ministrowie	 obrony	 i	 spraw



zagranicznych	oświadczyli,	że	nie	zmienią	orientacji	proeuropejskiej	i	będą
kontynuować	 program	 „NATO–Ukraina”	 oraz	 przygotowywać	 fundament
do	 stowarzyszenia	 Ukrainy	 z	 Unią	 Europejską.	 Wtedy	 Janukowycz
zażądał	 ich	 odwołania	 i	 1	 grudnia	 2006	 roku	 wywalczył	 decyzję
parlamentu	 o	 zwolnieniu	 ze	 stanowisk	 opozycyjnych	 wobec	 niego
ministrów.	 W	 odpowiedzi	 prezydent	 Juszczenko	 odmówił	 podpisania
dekretu	 o	 ich	 dymisji.	 Zaczął	 się	 zakrojony	 na	 szeroką	 skalę	 kryzys
polityczny.

Kryzys	polityczny	2007	roku

Głównymi	przesłankami	 tego	kryzysu	była	walka	premiera	Janukowycza
o	 poszerzenie	 jego	 pełnomocnictw	 kosztem	 prezydenta	 Juszczenki.	Mimo
że	 prezydent	 nie	 uznał	 za	 uzasadnioną	 decyzji	 parlamentu	 o	 dymisji
ministrów	spraw	zagranicznych	i	obrony,	Janukowycz	wciąż	obstawał	przy
tym,	 że	ma	prawo	 ich	mianować	 i	 zwalniać.	Z	 jego	 inicjatywy	parlament
w	styczniu	2007	roku	uchwalił,	mimo	weta	Juszczenki,	ustawę	o	Gabinecie
Ministrów,	 która	 ograniczała	 uprawnienia	 prezydenta.	 Janukowycz
usiłował	 również	 poszerzyć	 popierającą	 go	 koalicję	 do	 trzystu	 posłów,
dzięki	uciekinierom	z	Bloku	Julii	Tymoszenko	 i	Naszej	Ukrainy,	usiłując
w	ten	sposób	obalić	prezydenckie	weto	i	mieć	możność	dokonywania	zmian
w	 aktualnej	 konstytucji.	 2	 kwietnia	 2007	 roku	 doszło	 do	 kulminacji
kryzysu,	 gdy	 Juszczenko	 wydał	 dekret	 o	 przedterminowym	 ustaniu
pełnomocnictw	 Rady	 Najwyższej	 i	 wyznaczył	 nowe	 wybory	 na	 25	 maja.
Rządząca	 koalicja,	 ma	 się	 rozumieć,	 na	 to	 się	 nie	 zgodziła,	 odmówiła
wydania	 pieniędzy	 na	 przeprowadzenie	 przedterminowych	 wyborów
i	zaczęła	organizować	liczne	protesty	w	stolicy.	Ponieważ	Janukowycz	miał
oparcie	 w	 Donbasie,	 za	 wynagrodzenie	 zwożono	 stamtąd	 do	 stolicy
górników	na	–	jak	je	nazwano	–	„importowane	wiece”.

Koalicja	 rządząca	 podważyła	 legalność	 dekretu	 prezydenta
o	 rozwiązaniu	 parlamentu	 w	 Sądzie	 Konstytucyjnym.	 Sąd	 usiłował



uniknąć	 jednoznacznego	 i	 ostatecznego	 orzeczenia,	 aby	 nie	 dać	 się
wciągnąć	w	spór	Juszczenki	z	Janukowyczem.	Opozycja	również	wezwała
swoich	 zwolenników	 do	 protestów.	 Zaczęła	 się	 kolejna	 konfrontacja
i	periodycznie	wiece	trwały	do	zimy	2007	roku.

Do	 politycznych	 porachunków	 wciągnięto	 wojska	 MSW	 i	 oddziały
specjalne,	które	 zablokowały	kilka	 instytucji	 rządowych.	Minister	 obrony
Hrycenko	 oznajmił,	 że	 będzie	 wykonywał	 rozkazy	 głównodowodzącego
Juszczenki	 (a	 nie	 premiera	 Janukowycza).	 Powstała	 groźba,	 że	 do
konfliktu	zostaną	wciągnięte	siły	zbrojne,	jednak	próby	ściągnięcia	ich	do
stolicy	 się	 nie	 powiodły.	 Minister	 kolejnictwa	 odmówił	 przewożenia	 do
stolicy	 uzbrojonych	 jednostek	 wojskowych.	 Rozpoczęła	 się	 kadrowa
przewalanka	w	 strukturach	 siłowych,	 gdy	w	 rezultacie	 nie	 dość	 gorliwej
obrony	 prezydenckiego	 stanowiska	 Juszczenko	 zwolnił	 przewodniczącego
Sądu	 Konstytucyjnego	 i	 kilku	 sędziów	 ze	 swego	 nadania,	 a	 także
prokuratora	generalnego.

W	 wyniku	 długotrwałych	 rokowań	 udało	 się	 uniknąć	 krwawych	 starć.
Juszczenko	zgodził	 się	przenieść	wybory	z	maja	na	czerwiec,	a	następnie
na	 lipiec	 2007	 roku.	 Wielu	 obserwatorów	 było	 zdania,	 że	 podczas	 tego
kryzysu	Juszczenko	(w	odróżnieniu	od	Tymoszenko)	nie	zawsze	zajmował
konsekwentne	stanowisko	i	usiłował	znaleźć	kompromis	z	Janukowyczem,
co	 tylko	 przeciągało	 kryzys.	 Na	 tym	 tle	 Blok	 Julii	 Tymoszenko,	 Nasza
Ukraina	 i	 ruch	 społeczny	 Samoobrona	 Ludowa	 udzielały	 Juszczence
całkowitego	poparcia	i	przez	ponad	dwa	miesiące	bojkotowały	posiedzenia
Rady	Najwyższej,	de	facto	paraliżując	jej	obrady.	W	końcu,	po	długotrwałej
konfrontacji,	strony	zgodziły	się	przeprowadzić	przedterminowe	wybory	30
września.

Szykując	 się	 do	 wyborów,	 partie	 polityczne	 jęły	 przeprowadzać
konsultacje	 w	 celu	 utworzenia	 przedwyborczych	 bloków	 i	 wypracowania
wspólnej	 strategii.	 Ogółem	 do	 wyścigu	 wyborczego	 stanęło	 dwadzieścia
partii	 i	 bloków,	 niemal	 dwa	 razy	 mniej	 niż	 w	 poprzednich	 wyborach.
Partia	Regionów,	komuniści	i	socjaliści	szli	do	wyborów	samodzielnie.	Blok



Julii	Tymoszenko	włączył	w	swe	szeregi	partię	Reformy	i	Porządek,	partię
socjaldemokratyczną	i	właściwą	Batkiwszczynę.	Do	bloku	Nasza	Ukraina
–	Samoobrona	Ludowa	(NUSL)	weszło	dziewięć	partii	politycznych,	wśród
których	były:	Partia	Obywatelska	„Pora”	(Już	czas),	Ludowy	Ruch	Ukrainy
oraz	partie:	Ludowa,	Republikańska	i	Europejska.

W	 sierpniu	 2007	 roku	Juszczenko	 i	Tymoszenko	 spotkali	 się	 i	 omówili
kwestie	 związane	 z	 utworzeniem	 parlamentarnej	 koalicji	 sił
demokratycznych	w	razie	wyborczego	zwycięstwa.	Jednak	najwięcej	miejsc
znów	 zdobyła	 Partia	 Regionów	 (175),	 choć	 w	 porównaniu	 z	 poprzednimi
wyborami	straciła	11	miejsc.	Blok	Julii	Tymoszenko	otrzymał	156	miejsc,
zwiększając	swój	stan	posiadania	o	27	mandatów,	a	blok	Nasza	Ukraina	–
Samoobrona	 Ludowa	 zajął	 trzecie	 miejsce	 z	 72	 mandatami,	 tracąc	 9
posłów.	 Partia	 komunistyczna,	 tradycyjnie	 opierająca	 się	 na	 swoim
„czerwonym	 elektoracie”,	 otrzymała	 27	 miejsc	 (o	 6	 miejsc	 więcej	 niż
poprzednio).	 SPU,	 która	 miała	 najwięcej	 „skoczków”	 z	 jednego	 obozu	 do
drugiego,	 w	 ogóle	 nie	 dostała	 się	 do	 parlamentu.	 Jej	 miejsce	 zajął	 blok
Wołodymyra	 Łytwyna,	 byłego	 przewodniczącego	 parlamentu,	 utworzony
przez	Partię	Ludową	i	Partię	Pracy.	Otrzymał	on	20	mandatów.

W	 wyniku	 ustaleń	 między	 Juszczenką	 i	 Tymoszenko	 BJT	 i	 NU
utworzyły	koalicję	 i	mogły	sobie	zapewnić	większość	 (228	z	ogólnej	 liczby
450	posłów)	z	prawem	do	utworzenia	Gabinetu	Ministrów.	Było	oczywiste,
że	na	czele	nowego	rządu	znów	stanie	Tymoszenko	i	prezydent	Juszczenko
znów	 będzie	 musiał	 „grać	 w	 duecie”	 na	 politycznej	 scenie	 kraju.	 Partia
Regionów	wraz	z	komunistami	stanowiły	„konstytucyjną”	opozycję,	a	blok
Łytwyna	 zajął	 wygodne	 miejsce	 bufora	 między	 rządzącą	 koalicją
a	 opozycją.	 Wraz	 z	 utworzeniem	 w	 grudniu	 2007	 roku	 nowego	 rządu
zakończył	 się	 kryzys	 polityczny	 na	 Ukrainie.	 Ale	 oczekiwane	 przez
wyborców	 wybawienie	 wcale	 nie	 nastąpiło.	 Kryzys	 polityczny	 po	 prostu
przeszedł	w	nową	fazę.



Drugi	rząd	Julii	Tymoszenko	(2007–2010)

Wybór	 Julii	 Tymoszenko	 na	 stanowisko	 premiera	 nie	 przebiegł	 gładko.
Mimo	 że	 nowa	 „pomarańczowa	 koalicja”	 zapewniała	 jej	 niezbędną	 liczbę
głosów	 w	 parlamencie,	 Tymoszenko	 11	 grudnia	 2007	 roku	 nie	 została
zatwierdzona	w	pierwszym	podejściu.	Zagłosowało	na	nią	225	posłów	z	226
wymaganych.	 Zabrakło	 jednego	 głosu.	 Jak	 się	 później	 okazało,	 dwóch
posłów	zagłosowało	„za”,	ale	elektroniczny	system	głosowania	miał	usterkę
i	tego	nie	uwzględnił.	18	grudnia	przeprowadzono	drugie	głosowanie,	tym
razem	 nie	 korzystając	 z	 systemu	 elektronicznego,	 przez	 zwykłe
podniesienie	 ręki	 i	 ustne	 oddanie	 głosu	 według	 listy,	 którą	 odczytywał
przewodniczący	 komisji	 skrutacyjnej.	 W	 tym	 głosowaniu,	 na	 wniosek
prezydenta,	Tymoszenko	została	wybrana	na	premiera.	Tego	samego	dnia
parlament	 zatwierdził	 nowy	 skład	 rządu,	 do	 którego	 weszło	 czterech
wicepremierów	i	dwudziestu	dwóch	ministrów.	Pierwszym	wicepremierem,
jak	 się	 zresztą	 spodziewano,	 został	 Ołeksandr	 Turczynow.	 Praktycznie
wszyscy	 ministrowie	 byli	 przedstawicielami	 koalicji	 Bloku	 Julii
Tymoszenko	i	Naszej	Ukrainy	–	Samoobrony	Ludowej.	Ministrowie	siłowi
–	obrony	(Jurij	Jechanurow),	spraw	wewnętrznych	(Jurij	Łucenko),	spraw
zagranicznych	 (Wołodymyr	 Ohryzko)	 weszli	 w	 skład	 rządu	 z	 nadania
prezydenta	na	wniosek	premiera.

Nieoczekiwanie	 dla	 wielu	 osób	 Juszczenko	 mianował	 na	 sekretarza
Rady	 Bezpieczeństwa	 Narodowego	 i	 Obrony	 Rajisę	 Bohatyriową	 –
przedstawicielkę	 Partii	 Regionów.	 Widocznie	 zrobił	 to,	 żeby	 stworzyć
przeciwwagę	 dla	 Tymoszenko,	 tym	 bardziej	 że	 w	 parlamencie	 miała	 być
rozpatrywana	nowa	ustawa	o	Gabinecie	Ministrów,	znacznie	rozszerzająca
kompetencje	prezydenta	za	pośrednictwem	RBNO.

Rząd	przedłożył	w	parlamencie	projekt	ustawy	O	budżecie	państwowym
Ukrainy	 na	 2008	 rok	 i	 wniesieniu	 zmian	 do	 niektórych	 aktów
ustawodawczych,	 który	 został	 przyjęty	 w	 drugim	 czytaniu	 dosłownie
w	przeddzień	nowego	2008	roku.	W	połowie	stycznia	Tymoszenko	wniosła



do	Rady	Najwyższej	własny	 program	 „Ukraiński	 skok:	 dla	 ludzi,	 nie	 dla
polityków”,	 który	 miał	 raczej	 charakter	 populistyczny	 i	 nie	 podawał
praktycznych	 rozwiązań	 prowadzących	 do	 poprawienia	 warunków
materialnych	 społeczeństwa.	 Podczas	 kampanii	 wyborczej	 program	 ten
przedstawiono	 jako	 wyborczy	 i	 nazwano	 go	 „Ukraińskim	 skokiem:	 ku
sprawiedliwemu	 i	 konkurencyjnemu	 państwu”.	 Wielu	 oskarżało
Tymoszenko	 o	 plagiat,	 ponieważ	 sama	 nazwa	 została	 zaczerpnięta
z	 książki	 byłego	 premiera	 Ukrainy	 i	 byłego	 sekretarza	 RBNO	 Anatolija
Kinacha	o	tym	samym	tytule.	Co	prawda	Kinach	się	nie	obraził	i	nazwał	to
„konstruktywnym	plagiatem”.

Program	 zaprezentowany	 przez	 Tymoszenko	 wzbudził	 powszechną
krytykę	 w	 komisjach	 parlamentarnych,	 a	 zanim	 go	 zatwierdzono	 na
posiedzeniu	 plenarnym,	 wniesiono	 ponad	 trzysta	 poprawek.	 Krytycy
uważali,	 że	 zabrakło	 w	 nim	 konkretnych	 terminów	 wykonania
i	 zapewnienia	 środków	 finansowania.	 Niemniej	 jednak	 wśród
priorytetowych	 zadań	 rządu,	 zgodnie	 z	 programem,	 pozostały:	 podwyżka
płac	i	świadczeń,	rozwój	przemysłu,	nasilenie	walki	z	korupcją.	Nawiasem
mówiąc,	to	właśnie	podwyżki	płac	i	emerytur	zapisały	się	w	pamięci	ludzi
na	lata	po	odejściu	Tymoszenko,	chociaż	z	jednego	swego	populistycznego
zobowiązania,	 mimo	 wszystko,	 się	 nie	 wywiązała.	 Chodzi	 o	 wypłatę	 po
tysiąc	 hrywien,	 czyli	 około	 dwustu	 dolarów,	 klientom	 byłego	 Sbierbanku
ZSRS,	 jako	 rekompensaty	 za	 utratę	 oszczędności	 z	 powodu	 hiperinflacji
w	Związku	Sowieckim.	Poszkodowani	przyjęli	tę	obietnicę	z	entuzjazmem,
ale	rząd	nie	wypłacił	im	tych	pieniędzy.	Po	jakimś	czasie	chętnym	wydano
bilety	 bankowe,	 na	 podstawie	 których	miano	 później	wypłacić	 pieniądze.
Ale	i	z	tego	zobowiązania	rząd	się	nie	wywiązał.

W	2008	roku	Tymoszenko	znów	gorliwie	zabrała	się	do	rewizji	wyników
prywatyzacji.	Na	liście	spółek	zaproponowanych	przez	Gabinet	Ministrów
były	 takie	wielkie	 obiekty	 przemysłowe,	 jak	Odeśkyj	 Pryportowyj	 Zawod
i	Ukrtełekom,	których	prywatyzacji	Tymoszenko	sprzeciwiała	się	za	swego
pierwszego	 premierostwa.	 Przewidziano	 również,	 że	 zostanie



zreprywatyzowany	 Ługanśkyj	 Tepłowoznyj	 Zawod.	 Tak	 jak	 i	 dawniej,
Juszczenko	 próbował	 powstrzymać	 reprywatyzację	 i	 zwrócił	 się	 do	 rządu
z	 prośbą,	 by	 niczego	 nie	 przedsiębrać	 przed	 uchwaleniem	 ustawy
O	 państwowym	 programie	 prywatyzacji	 i	 wypracowaniem	 uzgodnionej
przez	 wszystkie	 gałęzie	 władzy	 metody	 prywatyzacji.	 Tymoszenko
w	 zasadzie	 zgodziła	 się	 z	 prezydentem,	 ale	 wniosła	 do	 projektu	 ustawy
zasadnicze	 poprawki.	 Istotę	 tych	 poprawek	 przekazała	 na	 posiedzeniu
Gabinetu	 Ministrów	 23	 stycznia	 2008	 roku:	 „Chcemy,	 by	 w	 ustawie
pojawiła	 się	 norma,	 że	 w	 razie	 niespełnienia	 warunków	 umowy
prywatyzacyjnej	 taka	umowa	będzie	unieważniona	bez	zwrotu	pieniędzy,
które	zapłacono	za	przedsiębiorstwo”.

W	 styczniu	 2008	 roku	 w	 kraju	 wybuchł	 kolejny	 kryzys	 polityczny,
związany	 z	 tym,	 że	 minister	 spraw	 zagranicznych	 Wołodymyr	 Ohryzko
podczas	 spotkania	 w	 siedzibie	 NATO	 w	 Brukseli	 18	 stycznia	 wręczył
sekretarzowi	 generalnemu	 list	 podpisany	 przez	 prezydenta	 Wiktora
Juszczenkę,	 premier	 Julię	 Tymoszenko	 i	 przewodniczącego	 parlamentu
Arsenija	Jaceniuka	o	dążeniu	Ukrainy,	by	się	przyłączyć	do	„planu	działań
w	sprawie	członkostwa	w	NATO”	na	szczycie	bukareszteńskim	w	kwietniu
2008	 roku.	 Treść	 tego	 listu	 przed	 doręczeniem	 nie	 została	 zreferowana
Gabinetowi	 Ministrów	 i	 posłom	 Rady	 Najwyższej.	 Opinia	 publiczna
Ukrainy	 podzieliła	 się	 w	 kwestii	 wstąpienia	 do	 NATO.	 Dało	 to	 asumpt
frakcjom	 komunistów	 i	 regionałów	 do	 wystąpienia	 w	 parlamencie
z	 gwałtowną	 krytyką	 Juszczenki,	 Tymoszenko	 i	 Jaceniuka.	 W	 swym
oświadczeniu	z	21	stycznia	2008	roku	stwierdzili	oni	między	innymi:

Podpisanie	 przez	 Juszczenkę,	 Tymoszenko	 i	 Jaceniuka	 listu-orędzia	 do	 władz	 NATO	 oznacza
w	istocie	początek	procedury	wstąpienia	Ukrainy	do	NATO...	Lękając	się	swego	narodu,	w	sposób
kuluarowy,	w	trójkę,	za	zamkniętymi	drzwiami	władza	decyduje	o	losach	naszego	państwa.	Przy
tym	 ani	 parlament,	 ani	 rząd,	 ani	 jakiekolwiek	 organy	 kolegialne	 nie	 rozpatrywały	 tej	 kwestii.
Opierając	 się	 na	 opinii	 absolutnej	 większości	 obywateli	 Ukrainy,	 naszych	 wyborców,	 żądamy
wycofania	 „listu	 trojga”.	 Zwracamy	 się	 do	 władz	 NATO	 z	 oświadczeniem,	 że	 „list	 trojga”	 nie
wyraża	 woli	 narodu	 ukraińskiego,	 nie	 jest	 przedmiotem	 konsensusu	 politycznego,	 natomiast
powoduje	 niepotrzebne	 napięcie	 w	 społeczeństwie	 ukraińskim,	 co	 niechybnie	 doprowadzi	 do
pogorszenia	stosunków	Ukrainy	z	Paktem	Północnoatlantyckim.	W	związku	z	tym	frakcje	Partii



Regionów	 i	 Komunistycznej	 Partii	 Ukrainy	 zdecydowały	 się	 zablokować	 pracę	 ukraińskiego
parlamentu,	 żądając	 od	 tych,	 którzy	 podpisali	 ów	 list	 o	 przyłączeniu	 Ukrainy	 do	 NATO	 –
Juszczenki,	Tymoszenko	i	Jaceniuka	–	żeby	go	wycofali.	Zwracamy	też	uwagę	przewodniczącego
Rady,	 że	 podpisując	 ten	 list,	 wykroczył	 poza	 ramy	 konstytucyjnych	 uprawnień	 i	 wymagań
Regulaminu	Rady	Najwyższej.	W	związku	z	tym	prosimy	pana,	żeby	wycofał	pan	swój	podpis	pod
tym	listem.	W	przeciwnym	razie	podejmiemy	stosowne	działania,	kierując	się	ustawodawstwem
naszego	państwa.

Skandal	z	powodu	„tajnych	rokowań”	z	NATO	sparaliżował	pracę	Rady
Najwyższej	 na	 dwa	 miesiące.	 Regionałowie	 i	 komuniści	 zablokowali
trybunę.	Parlament	zaczął	 funkcjonować	dopiero	6	marca	2008	roku,	gdy
został	przyjęty	wariant	uchwały	Partii	Regionów,	w	którym	stwierdzono,
że	 decyzja	 o	 wstąpieniu	 Ukrainy	 do	 NATO	 „zostanie	 podjęta	 w	 drodze
referendum,	które	może	być	przeprowadzone	z	inicjatywy	społecznej”.

Pół	roku	później,	16	września	2008	roku,	na	Ukrainie	doszło	do	nowego
kryzysu.	 Został	 on	 spowodowany	 rozpadem	 rządzącej	 „koalicji
demokratycznej”.	 Nasza	 Ukraina	 –	 Samoobrona	 Ludowa	 i	 Blok	 Julii
Tymoszenko	 rozeszły	 się,	 gdy	 w	 parlamencie	 debatowano	 o	 rosyjsko-
gruzińskim	 konflikcie	 zbrojnym.	 Juszczenko	 i	 jego	 zwolennicy	 poparli
Gruzję	 i	 wystąpili	 z	 potępieniem	 rosyjskiej	 agresji.	 Tymoszenko	 zajęła
bardziej	 wyważone	 stanowisko,	 wzywając	 obie	 strony	 do	 pokojowego
rozwiązania	konfliktu,	za	co	została	ostro	skarcona	przez	Naszą	Ukrainę
i	 sekretariat	 prezydenta,	 który	 de	 facto	 oskarżył	 Tymoszenko	 o	 zdradę
interesów	narodowych.

Sekretariat	 prezydenta	 zaczął	 krytykować	 Tymoszenko	 już	 w	 sierpniu
2008	 roku	 w	 samym	 środku	 wojny	 rosyjsko-gruzińskiej.	 Zastępca	 szefa
sekretariatu	Andrij	Kysłynski	oskarżył	panią	premier	o	„systemową	pracę
w	 interesach	Rosji”,	wskazując,	 że	nie	ma	ona	drogi	powrotnej.	 „Właśnie
tym	podyktowane	jest	jej	stanowisko	wobec	wojny	w	Gruzji”.

Stanowisko	 Tymoszenko	 w	 kwestii	 gruzińskiej	 rzeczywiście	 nie
wyglądało	na	bezinteresowne.	Chodzi	 o	 to,	 że	w	 tych	 samych	miesiącach
Tymoszenko	została	wciągnięta	w	niezwykle	skomplikowane	pertraktacje
gazowe	 z	 rządem	 Rosji	 i	 jej	 „neutralność”	 w	 wojnie	 rosyjsko-gruzińskiej



była	raczej	zapłatą	dla	Putina	za	pojednawczość	Rosji	w	kwestii	gazowej.
Juszczenko	starał	się	skleić	rozsypaną	koalicję,	ale	próba	ta	okazała	się

daremna.	 Nie	 osiągnąwszy	 celu,	 8	 października	 wydał	 kolejne
rozporządzenie	 o	 rozwiązaniu	 Rady	 Najwyższej	 i	 wyznaczył
przedterminowe	wybory	parlamentarne	na	7	grudnia.	Teraz	przyszła	kolej
na	 Tymoszenko,	 by	 oświadczyć,	 że	 rozporządzenie	 prezydenta	 jest
niekonstytucyjne.	Wraz	ze	swymi	prawnikami	przez	dwa	dni	Tymoszenko
szykowała	 prawne	 uzasadnienie	 swej	 skargi	 i	 10	 października	 na	 jej
podstawie	 kijowski	 sąd	 okręgowy	 zawiesił	 prezydencki	 dekret
o	przedterminowych	wyborach.	W	ślad	za	tym	„pomarańczowi”	musieli	się
uciec	do	rozmów	z	buforowym	blokiem	Wołodymyra	Łytwyna	i	obiecać	jego
liderowi	 funkcję	przewodniczącego	Rady	Najwyższej	w	zamian	za	wejście
do	 „koalicji	 demokratycznej”.	 Transakcji	 dokonano	 8	 grudnia	 i	 nowo
wybrany	przewodniczący	parlamentu	Łytwyn	ogłosił	przywrócenie	koalicji.
Rząd	 Tymoszenko	 uniknął	 dymisji	 i	 przystąpił	 do	 kontynuacji	 swych
planów.	A	 plany	 te	 były	 ogromne:	 uregulowanie	 odwiecznego	 ukraińsko-
rosyjskiego	konfliktu	gazowego.

Kolejny	konflikt	gazowy	z	Rosją

Konflikt	z	Gazpromem,	który	wybuchł	na	początku	2008	roku,	wiązał	się
bezpośrednio	 z	 prośbą	 Tymoszenko	 o	 usunięcie	 prywatnej	 struktury
RosUkrEnergo	 jako	 pośrednika	 między	 Ukrainą	 a	 Rosją.	 Gdy	 otrzymała
wstępne	poparcie	strony	rosyjskiej,	rząd	ukraiński	oznajmił	o	zaprzestaniu
działalności	tej	kompanii,	która	podówczas	winna	była	Gazpromowi	za	gaz
prawie	 półtora	 miliarda	 dolarów.	 Jak	 w	 związku	 z	 tym	 Tymoszenko
oświadczyła	 w	 lutym	 2008	 roku,	 „Ukrainie	 i	 Rosji	 w	 dziedzinie
zaopatrzenia	 w	 gaz	 niepotrzebni	 są	 żadni	 pośrednicy	 i	 rząd	 będzie
zdecydowanie	 trzymać	 się	 tego	 stanowiska”.	 Wtedy	 też,	 będąc	 z	 wizytą
w	 Moskwie,	 rzeczywiście	 udało	 jej	 się	 wynegocjować,	 by	 dostawy
rosyjskiego	 gazu	 na	 Ukrainę	 były	 wykonywane	 bezpośrednio,	 zgodnie



z	umową	między	Gazpromem	a	Naftohazem	Ukrajiny.
Strona	 rosyjska	 zaproponowała	 Tymoszenko	 utworzenie	 wspólnego

rosyjsko-ukraińskiego	 przedsiębiorstwa	 do	 sprzedaży	 gazu	 wewnątrz
kraju,	 ale	 pani	 premier	 odrzuciła	 tę	 ofertę,	 podkreślając,	 że	 Naftohaz
Ukrajiny	 samodzielnie,	 bez	 udziału	 Rosji,	 może	 zapewnić	 sprzedaż
rosyjskiego	gazu	na	rynku	wewnętrznym.

Po	 uzyskaniu	 odpowiednich	 uzgodnień	 o	 bezpośrednich	 dostawach
Tymoszenko	postawiła	kwestię,	że	nagromadzone	zaległości	za	gaz	to	nie
długi	 państwowe	 Ukrainy	 wobec	 Rosji,	 lecz	 długi	 firmy	 pośredniczącej
RosUkrEnergo,	 która	 sama	 powinna	 spłacić	 je	 Gazpromowi.	 Jednakże
kompania	pośrednicząca	nie	zamierzała	spłacać	długu.	W	chwili	rokowań
w	 Moskwie	 zaległości	 wynosiły	 już	 2,2	 miliarda	 dolarów.	 RosUkrEnergo
usiłowała	 przerzucić	 ten	 dług	 na	 budżet	 ukraiński	 i	 niespodziewanie
poparł	ją	w	tym	prezydent	Juszczenko.

W	 ten	 sposób	 rozstrzygnięto	 sprzeczności.	 W	 październiku	 2008	 roku
Ukraina	 i	 Rosja	 podpisały	 memorandum	 przewidujące	 likwidację	 od	 1
stycznia	 2009	 roku	 pośredników	 i	 określające	 warunki	 dostaw	 gazu	 na
Ukrainę	na	najbliższe	lata.	A	zarazem,	gdy	Tymoszenko	zrozumiała,	że	nie
uda	 się	 uniknąć	 spłaty	 2,2	 miliarda	 dolarów	 długu	 RosUkrEnergo,
zaproponowała	 wykupienie	 na	 poczet	 tego	 długu	 wpompowanego	 do
zbiorników	RosUkrEnergo	na	Ukrainie	gazu	rosyjskiego	o	łącznej	objętości
przeszło	11	miliardów	metrów	sześciennych.

Memorandum	przewidywało	 etapowe	 trzyletnie	przestawianie	Ukrainy
na	 rynkowe	 ceny	 rosyjskiego	gazu	 z	 jednej	 strony	 i	na	ukraińskie	 taryfy
tranzytu	 tego	 gazu	 do	 Europy	 –	 z	 drugiej.	 Poza	 tym	 strony	 uzgodniły
wspólny	 eksport	 nadwyżek	 rosyjskiego	 gazu	 z	 ukraińskich	 podziemnych
zbiorników,	 przekraczających	 potrzeby	 rynku	 ukraińskiego.	 Tymoszenko
zapewniła	 zarazem	 kraje	 europejskie,	 że	 memorandum	 przewiduje
zapewnienie	nieprzerwanego	długoterminowego	tranzytu	rosyjskiego	gazu
do	Europy	Zachodniej.

Podpisanie	 nowego	 kontraktu	 na	 warunkach	 ustalonych



w	 memorandum	 planowano	 na	 31	 grudnia	 2008	 roku.	 RosUkrEnergo,
rozumiejąc,	że	odsunięto	 je	od	dostaw	rosyjskiego	gazu,	czyniło	wszystko,
co	 możliwe,	 aby	 udaremnić	 podpisanie	 tego	 kontraktu,	 mając	 przy	 tym
poparcie	sekretariatu	prezydenta	Ukrainy.	Nieco	później,	19	stycznia	2009
roku,	 prezes	 Gazpromu	 Aleksiej	 Miller	 przyznał,	 że	 istotnie,	 były	 próby
udaremnienia	 rozmów:	 „Tak,	 rzeczywiście,	 w	 końcu	 grudnia	 [2008	 roku]
premierzy	Rosji	 i	Ukrainy	doszli	do	porozumienia	 i	nasze	kompanie	były
gotowe	uzgodnić	cenę	gazu	235	dolarów	za	1000	metrów	sześciennych.	Pod
warunkiem	 wspólnych	 operacji	 eksportowych	 z	 terytorium	 Ukrainy.
RosUkrEnergo	zaproponowało	wtedy	kupowanie	gazu	dla	Ukrainy	po	285
dolarów”.

Dla	 strony	 rosyjskiej	 taka	 oferta	 była	 ewidentnie	 korzystna.	 Ukrainie
równie	korzystna	się	nie	wydawała,	ponieważ	u	kompanii	pośredniczącej
miała	ona	kupować	gaz	nie	po	235	dolarów	za	1000	metrów	sześciennych,
ale	 ponad	 285	 dolarów.	 Niemniej	 jednak,	 niespodziewanie	 dla	 strony
ukraińskiej,	31	grudnia	2008	roku	prezydent	Juszczenko	wydał	polecenie
szefowi	 Naftohazu	 Ukrajiny	 Ołehowi	 Dubynie,	 by	 przerwał	 rozmowy
w	 Moskwie,	 nie	 podpisywał	 umowy	 z	 Gazpromem	 i	 natychmiast	 opuścił
Rosję.	 Delegacja	 Naftohazu	 została	 odwołana,	 przy	 czym	 o	 zerwanie
rozmów	Juszczenko	oskarżył	Tymoszenko,	wskazując,	 że	pracuje	 ona	dla
Rosji,	której	rząd	wyszedł	jej	naprzeciw	w	rozmowach	gazowych	w	zamian
za	jej	pasywne	stanowisko	w	sprawie	wojny	rosyjsko-gruzińskiej.

Tymoszenko	 nie	 pozostała	 dłużna	 i	 już	 w	 połowie	 stycznia	 2009	 roku
otwarcie	oświadczyła	w	prasie,	że

od	 2	 października	 2008	 roku	 pomyślnie	 toczyły	 się	 rozmowy	 w	 sprawie	 zapewnienia	 Ukrainie
dostaw	 gazu	 ziemnego	 po	 cenie	 235	 dolarów	 dla	 ukraińskich	 odbiorców	 i	 opłat	 tranzytowych
w	granicach	1,7–1,8	[dolara	za	100	metrów	sześciennych	na	100	kilometrów	linii]	–	rozmowy	te
zostały	zerwane	przez	to,	iż	niestety	ukraińscy	politycy	usiłowali	oszczędzić	RosUkrEnergo	jako
szarostrefowego,	 korupcyjnego	 pośrednika...	 Rozmowy	 między	 dwojgiem	 premierów,	 a	 potem
między	 Naftohazem	 i	 Gazpromem	 popsuły	 te	 siły	 polityczne	 na	 Ukrainie,	 które	 otrzymywały

i	nadal	chcą	otrzymywać	korzyści	korupcyjne	z	działalności	RosUkrEnergo[37].



1	 stycznia	 2009	 roku	 Gazprom	 ogłosił,	 że	 zaprzestaje	 dostaw	 gazu	 na
Ukrainę	w	związku	z	niewykonaniem	wspólnego	porozumienia.	Nową	cenę
Gazprom	zamierzał	ustalić	na	podstawie	wschodnioeuropejskich	cenników
na	 gaz	 rosyjski.	 Premier	 Putin	 dał	 do	 zrozumienia,	 że	 teraz	 Ukraina
będzie	 musiała	 płacić	 470	 dolarów	 za	 1000	 metrów	 sześciennych.
Równocześnie	 gwałtownie	 zredukowano	 dostawy	 rosyjskiego	 gazu	 do
Europy	 przechodzące	 ukraińskim	 gazociągiem.	 Od	 6	 stycznia	 kraje
europejskie	apelowały	do	Rosji	 i	Ukrainy,	by	 jak	najszybciej	uregulowały
sporne	sprawy	i	wznowiły	regularne	dostawy	gazu.

18–19	 stycznia	 strony	 wróciły	 do	 stołu	 rokowań	 i	 kontynuowały	 je	 od
tych	 punktów,	 które	 nie	 zostały	 omówione	 do	 31	 grudnia	 2008	 roku.
Współwłaściciele	 RosUkrEnergo	 ze	 strony	 ukraińskiej	 –	 Dmytro	 Firtasz
i	 Iwan	 Fursin	 –	 zostali	 oskarżeni	 przez	 stronę	 rosyjską	 o	 kontakty
z	 „autorytetem”	 świata	 przestępczego	Semenem	Mohylewyczem	 i	 zaczęto
ich	 ścigać.	 A	 sam	 Mohylewycz	 mieszkał	 sobie	 na	 daczy	 pod	 Moskwą
i	 nawet	 pojawiał	 się	 na	 eleganckich	 rautach.	 Cena	 rosyjskiego	 gazu	 dla
Ukrainy	 wyniosła	 ostatecznie	 232	 dolary	 98	 centów	 za	 1000	 metrów
sześciennych	 –	 z	 uwzględnieniem	 dwudziestoprocentowego	 rabatu,	 który
uzgodniły	Rosja	i	Ukraina.	Opłatę	za	tranzyt	doprowadzono	do	2	dolarów
70	 centów	 za	 1000	metrów	 sześciennych	na	 100	 kilometrów,	 co	 zdaniem
strony	 rosyjskiej	 odpowiadało	 cenie	 średnioeuropejskiej,	 chociaż	 cena
tranzytu	rosyjskiego	gazu	do	Słowacji	i	Czech	wynosiła	wówczas	4	dolary,
a	do	Niemiec	–	4	euro.

Ważnym	 elementem	 wspólnego	 porozumienia	 było	 zafiksowanie	 taryf,
według	których	gaz	rosyjski	miał	być	dostarczany	odbiorcom	na	Ukrainę.
Zaraz	 po	 podpisaniu	 kontraktu	 Rada	 Bezpieczeństwa	 Narodowego
i	 Obrony	 „zaleciła”	 Narodowej	 Komisji	 Regulacji	 Elektroenergetyki
(NKRE)	 podniesienie	 ceny	 gazu	 dla	 grup	 ludności	 zużywających	 go
w	 dużych	 ilościach	 początkowo	 o	 35	 procent,	 a	 następnie	 jeszcze	 o	 5–10
procent.	 Chodziło	 oczywiście	 nie	 tylko	 o	 ludność,	 ale	 też	 o	 przemysł,
skupiony	 głównie	 we	 wschodnich	 regionach	 Ukrainy.	 Tymoszenko



wystąpiła	stanowczo	przeciwko	podwyżce	taryf	na	gaz.	Niemniej	Naftohaz
podniósł	ceny.	W	lipcu	2009	roku	Tymoszenko	musiała	otwarcie	ingerować
w	kwestię	 taryf:	 „Kategorycznie	 sprzeciwiam	się	podwyżce	 ceny	gazu	dla
ludzi.	 Zobowiązałam	 się,	 że	 w	 tym	 roku	 cena	 gazu	 dla	 ludności	 się	 nie
zmieni,	 i	 dotrzymam	 słowa...	 Gdy	 ludziom	 i	 tak	 jest	 ciężko,	 jeszcze
podnosić	im	cenę	gazu?!	Nie	rozumiem	tej	ekipy	prezydenta”.	Ostatecznie
Tymoszenko	dopięła	swego:	taryf	nie	podwyższono.

Usiłując	zmniejszyć	zależność	energetyczną	od	Rosji,	 rząd	Tymoszenko
planował	 opracowanie	 programu	 oszczędzania	 energii	 i	 dywersyfikację
dostaw	 energii.	 Tymoszenko	 proponowała	 też	 poszukiwanie	 wariantów
dostaw	 gazu	 z	 innych	 rejonów	 świata:	 z	 Azji	 Środkowej,	 Azerbejdżanu,
Bliskiego	 Wschodu,	 innych	 krajów	 arabskich,	 a	 nawet	 z	 Europy.	 Po
przełamaniu	 oporu	 ekipy	 Juszczenki	 w	 kwestii	 gazu	 Tymoszenko
w	 drugiej	 połowie	 2009	 roku	 usiłowała	 się	 dogadać	 z	 Janukowyczem	 na
temat	utworzenia	koalicji	parlamentarnej	między	BJT	i	Partią	Regionów,
żeby	 osiągnąć	 absolutną	 większość	 i	 wprowadzić	 zmiany	 do	 konstytucji
w	 celu	 jeszcze	 większego	 ograniczenia	 kompetencji	 prezydenta.
Janukowycz	 jednak	 nie	 zaryzykował	 sojuszu	 ze	 swą	 odwieczną	 rywalką
polityczną	i	w	decydującej	chwili	zerwał	negocjacje.

[33]	RosUkrEnergo	AG	(RUE)	–	towarzystwo	pośredniczące	w	sprzedaży
gazu	 ziemnego	 na	 terenie	 Ukrainy	 oraz	 w	 Europie	 Wschodniej
i	 Środkowej,	 joint	 venture,	 które	 w	 latach	 2004–2009	 pośredniczyło
w	 dostawach	 gazu	 na	 Ukrainę	 i	 do	 Unii	 Europejskiej.	 Zarejestrowane
w	Szwajcarii	jako	wspólne	przedsięwzięcie	Gazprombanku	(50	proc.)	przez
szwajcarski	 ARosgas	 Holding	 AG	 oraz	 Centrogas	 Holding,	 którego
faktycznymi	współwłaścicielami	są	obywatele	Ukrainy	Dmytro	Firtasz	(90
proc.)	 i	 Iwan	 Fursin	 (10	 proc.).	 W	 rzeczywistości	 jednak	 za	 plecami
oficjalnych	 założycieli	 stał	 Rinat	 Achmetow.	 Umowę	 o	 utworzeniu
RosUkrEnergo	 zawarto,	 gdy	 premierem	 był	 Wiktor	 Janukowycz.



Kompania	miała	się	zajmować	dostawą	turkmeńskiego	gazu	na	Ukrainę.
Julia	 Tymoszenko,	 chcąc	 ją	 wyeliminować,	 oskarżyła	 Juszczenkę,	 że	 dla
niej	lobbuje,	otrzymuje	dywidendy	i	zawarł	tajny	układ	z	Partią	Regionów.
Gdy	 Tymoszenko	 ponownie	 została	 premierem,	 wywalczyła	 rezygnację
z	 usług	 RosUkrEnergo	 jako	 pośrednika.	 W	 lipcu	 2014	 r.	 RosUkrEnergo
zostało	zlikwidowane.

[34]	 Vanco	 Prykerczenśka	 Ltd	 –	 filia	 Vanco	 International,	 siostrzanej
kompanii	Vanco	Energy,	której	właścicielem	i	prezesem	jest	 jej	założyciel
Gene	Van	Dyck.	Kompania	 jest	 zarejestrowana	w	 strefie	wolnocłowej	na
Wyspach	 Dziewiczych.	 Vanco	 Prykerczenśka	 Ltd	 zajmuje	 się
rozpoznaniem	 geologicznym	 i	 obróbką	 źródeł	 ropy	 i	 gazu	 na
przykerczeńskim	 szelfie	 Morza	 Czarnego.	 Ze	 strony	 ukraińskiej	 jako
partner	 występuje	 Donbasskaja	 Topliwno-Eniergieticzeskaja	 Kompanija
(DTEK)	 wchodząca	 w	 skład	 spółki	 Rinata	 Achmetowa	 System	 Capital
Management,	prywatna	spółka	Shadowlight	 Investments	Ltd	rosyjskiego
biznesmena	 Jewgienija	 Nowickiego	 oraz	 Integrum	 Technologies	 Ltd	 –
siostrzanej	kompanii	austriackiego	holdingu	inwestycyjnego	JK	AG,	której
wspólnicy	wolą	się	nie	ujawniać.	Ale,	zdaniem	Tymoszenko,	za	plecami	tej
kompanii	stał	oligarcha	Dmytro	Firtasz.

[35]	 Chodziło	 o	 reprywatyzację	 holdingu	 górnictwa	 rud	 Ukrrudprom
(kontrolowanego	przez	Rinata	Achmetowa,	Wiktora	Pinczuka	i	ukraińskie
grupy	 Prywat	 i	 Smart),	 zakładu	 żelazostopów	 Nikopolśkyj	 Zawod
Ferospławiw	 (kontrolowanego	 przez	 Pinczuka),	 stoczni	 Czornomorśkyj
Sudnobudiwnyj	Zawod,	zakładu	przetwórstwa	tlenku	glinu	Mykołajiwśkyj
Głynozemnyj	 Zawod	 (97	 proc.	 akcji	 kontrolowały	 przedsiębiorstwa
rosyjskiej	 grupy	 Bazowyj	 Elemient)	 oraz	 Zaporożskogo	 Aluminijewogo
Kombinata	(68	proc.	akcji	należało	do	kompanii	AwtoGazInwest).

[36]	 „Kommiersant	 Ukraina”,	 6	 września	 2005,	 wywiad	 z	 Petrem
Poroszenką.

[37]	Timoszenko	obwiniła	Firtasza,	Bojko	i	Juszczenko	w	srywie	gazowych
pieriegoworow,	„Ukrajinśka	Prawda”,	14	stycznia	2009.



Rozdział	7	
Prezydent	Janukowycz	(2010–

2014)

Wybory	prezydenckie	2010	roku

Epokę	 rządów	 Juszczenki	 i	 Tymoszenko	 długo	 jeszcze	 będą	 analizować
ekonomiści,	historycy	i	politolodzy.	Jak	zauważają	niektórzy	obserwatorzy,
problem	nie	polega	nawet	na	asynchroniczności	tego	duetu.	Polega	on	na
tym,	 że	 Juszczenko	 i	 Tymoszenko	 nie	 potrafili	 zmienić	 ukraińskiego
systemu	 politycznego,	 wykorzenić	 autorytaryzmu	 i	 korupcji,	 które	 za
czasów	 Juszczenki	 tylko	 się	 jeszcze	 umocniły,	 nie	 potrafili	 zmienić
struktury	 partyjno-oligarchicznej,	 a	 Janukowycz,	 który	 zastąpił
Juszczenkę,	 znów	 dokonał	 gwałtownego	 zwrotu	 w	 stronę	 autorytaryzmu
z	czasów	Kuczmy.	Jak	zauważył	 jeden	z	przywódców	ruchu	„Ukraina	bez
Kuczmy”,	 Wołodymyr	 Czemerys,	 „Ukraina	 pozostała	 z	 Kuczmą,	 tylko	 że
nosi	on	teraz	inne	nazwisko”.	To	nazwisko	brzmi	Janukowycz.

Ani	 Juszczence,	 ani	 Tymoszenko	 nie	 udało	 się	 porozumieć	 z	 Partią
Regionów	w	sprawie	utworzenia	koalicji	politycznej.	Po	pierwsze	dlatego,
że	 byli	 „pomarańczowi	 partnerzy”	 sami	 ze	 sobą	 nie	 mogli	 znaleźć
wspólnego	 języka.	 Po	 drugie,	 Janukowycz,	 który	w	 tym	 czasie	miał	 dość
wysokie	notowania	w	kraju,	podczas	gdy	popularność	Juszczenki	spadła	do
trzech	 procent,	 opierał	 się	 na	 potężnej	 partii	 politycznej	 i	 na	 klanie



donieckim	 w	 osobie	 głównego	 sponsora,	 miliardera	 Rinata	 Achmetowa.
Tak	więc	Janukowycz	z	nikim	nie	zamierzał	się	układać.	Było	oczywiste,
że	 władzę	 będzie	 brał	 samodzielnie,	 nie	 wyłączając	 jednak	 sojuszów
z	 partiami	 „trzeciej	 siły”,	 czyli	 partiami	 debiutującymi,	 z	 którymi	można
będzie	 współdziałać	 w	 przyszłych	 wyborach	 parlamentarnych,	 aby
zapewnić	stabilną	proprezydencką	większość	w	parlamencie.

W	 czerwcu	 2009	 roku	 Rada	 Najwyższa	 podjęła	 uchwałę
o	 przeprowadzeniu	 wyborów	 prezydenckich	 25	 października	 2009	 roku.
Jednak	 po	 tym,	 jak	 prezydent	 Juszczenko	 odwołał	 się	 od	 tej	 decyzji	 do
Sądu	Konstytucyjnego,	 parlament	wyznaczył	nowy	 termin	wyborów	–	17
stycznia	 2010	 roku.	 Wybory	 prowadzono,	 tak	 jak	 i	 poprzednie,	 według
systemu	większości	 bezwzględnej.	Czyli	 jeśli	 jakiś	 kandydat	 nie	 otrzyma
absolutnej	 większości	 głosów,	 odbywa	 się	 druga	 tura,	 do	 której	 wchodzą
dwaj	kandydaci	z	największą	liczbą	głosów.

Kampania	przedwyborcza	 rozpoczęła	 się	na	długo	przed	 formalnym	 jej
ogłoszeniem.	Partie	polityczne	jęły	reanimować	zerwane	sojusze	i	koalicje,
żeby	 się	 znaleźć	 w	 ławach	 poselskich.	 Do	 prezydenckiego	 wyścigu
wyborczego	 przystąpiło	 18	 oficjalnie	 zarejestrowanych	 kandydatów	 (15
mężczyzn	 i	 3	 kobiety).	 10	 kandydatów	 zgłosiło	 samych	 siebie.	 Pozostali
reprezentowali	 partie.	 40	 kandydatom	 z	 różnych	 przyczyn	 odmówiono
rejestracji.	Przeciętny	wiek	kandydatów	wynosił	50	lat.

Do	pierwszoplanowych	kandydatów	należeli:	Wiktor	Janukowycz	(Partia
Regionów),	urzędująca	premier	Julia	Tymoszenko	(partia	Batkiwszczyna),
urzędujący	 prezydent	 Wiktor	 Juszczenko	 (sam	 siebie	 wysunął),	 Arsenij
Jaceniuk	 (partia	 Front	 Zmian),	 Serhij	 Tihipko	 (Silna	 Ukraina)	 i	 Petro
Symonenko	 (KPU).	 Pozostali	 kandydaci	 odgrywali	 raczej	 rolę	 tła,	 tym
bardziej	że	o	wielu	z	nich	wyborcy	słyszeli	po	raz	pierwszy.

Przeprowadzane	od	czerwca	do	grudnia	2009	roku	sondaże	wykazały,	że
niewątpliwymi	 liderami	 przedwyborczego	 wyścigu	 prezydenckiego	 będą
Wiktor	 Janukowycz	 i	 Julia	 Tymoszenko,	 których	 wstępne	 notowania
wynosiły	26–30	procent	u	Janukowycza	i	15–18	procent	u	Tymoszenko.	Na



trzecie	 miejsce	 w	 rankingu	 wysunął	 się	 młody	 i	 energiczny	 Jaceniuk,
eksprzewodniczący	 Rady	 Najwyższej	 i	 eksminister	 spraw	 zagranicznych
w	 rządzie	 Julii	 Tymoszenko.	 Czwarte	 miejsce	 zajmował	 Serhij	 Tihipko,
który	 przedstawił	 umiarkowany,	 ale	 dość	 wyrazisty	 program.	 Na	 piątej
pozycji	 umiejscowił	 się	 lider	 komunistów	 Petro	 Symonenko	 ze	 swym
elektoratem	 emerytów	 i	 weteranów	 wojennych.	 Urzędujący	 prezydent
Juszczenko	musiał	się	zadowolić	szóstym	miejscem.

Przeprowadzony	 przez	 organizację	 społeczną	 Kobieca	 Alternatywa
publiczny	 monitoring	 programów	 kandydatów	 wykazał,	 że	 większość
z	 nich	 nie	 orientuje	 się	w	 zewnętrznopolitycznej	 strategii	 rozwoju	 kraju,
a	 ich	poglądy	są	czasem	zupełnie	przeciwstawne	–	od	sojuszu	z	Rosją	do
wstąpienia	do	NATO.	Tymoszenko	 i	Juszczenko	widzieli	Ukrainę	w	Unii
Europejskiej,	 Janukowycz	 zaś	 trzymał	 się	 pozablokowego	 statusu	 kraju,
ale	 przy	 tym	 sądził,	 że	 należy	 koniecznie	 przywrócić	 przyjazne	 więzi
z	Rosją	i	krajami	WNP,	dążąc	do	wejścia	w	skład	krajów	G20.

Chyba	tylko	jeden	z	pretendentów,	szef	Ukraińskiej	Partii	Ludowej	Jurij
Kostenko,	oficjalnie	stwierdził	w	swym	programie	wyborczym,	że	Ukraina
koniecznie	 powinna	 przystąpić	 do	 NATO.	 Natomiast	 wszyscy	 kandydaci
zgodnie	 głosili,	 że	 należy	 ostatecznie	 określić	 główny	 kierunek	 polityki
zagranicznej	państwa	uwzględniający	 interesy	kraju	zarówno	z	kierunku
wschodniego,	jak	i	zachodniego.

Jeżeli	 idzie	o	sferę	socjalną,	 to	praktycznie	wszyscy	kandydaci	zapisali
w	 swych	 programach	 walkę	 z	 bezrobociem,	 zwiększenie	 liczby	 urodzeń,
konieczność	 świadczenia	 usług	 medycznych	 wysokiej	 jakości,	 gwarancje
socjalne...	Żaden	jednak	nie	wskazał	mechanizmów	realizacji	tych	obietnic.

Oczywiście	zagadnieniom	edukacji	i	nauki	poświęcono	w	zapowiedziach
programowych	kandydatów	wiele	uwagi,	z	tą	tylko	różnicą,	że	pretendenci
do	najwyższego	stanowiska	państwowego	w	żaden	sposób	nie	potrafili	się
zdecydować,	 czy	 ukraińskie	 szkolnictwo	 wyższe	 ma	 się	 przyłączyć	 do
systemu	europejskiego,	 czy	 też	bronić	systemu	narodowego.	Wszyscy	byli
jednak	zgodni,	że	konieczne	jest	utworzenie	na	uczelniach	bazy	naukowo-



technicznej,	doskonale	zdając	sobie	sprawę,	że	z	braku	pieniędzy	raczej	to
się	nie	uda.

Liczni	 kandydaci	 starannie	 unikali	 kwestii	 statusu	 Krymu,	 rosyjskiej
Floty	 Czarnomorskiej	 i	 Sewastopola	 –	 wyjątkiem	 był	 Juszczenko,	 który
uważał,	że	rosyjska	flota	może	pozostać	w	Sewastopolu	tylko	do	2017	roku.
Komuniści,	 jak	 zawsze,	 byli	 wierni	 swej	 komunistycznej	 tradycji	 i	 jak
zawsze	 powtórzyli	 ten	 sam	 program,	 nie	 wskazując	 żadnych	 dróg	 jego
realizacji.

Przeciętny	 ukraiński	 wyborca	 zazwyczaj	 jednak	 tych	 programów	 nie
czytał	i	głosował	z	nawyku,	nie	kierując	się	rozumem,	ale	uczuciem,	które
mu	 podpowiadało,	 że	 należy	 głosować	 nie	 tyle	 „za”,	 ile	 „przeciw”.	 Przy
takim	emocjonalnym	podejściu	na	 listach	kandydatów	pozostawali	 ci,	 na
których	było	najmniej	głosów	„przeciw”.	Urzędujący	prezydent	Juszczenko
obiecał,	 że	 wybory	 odbędą	 się	 demokratycznie	 i	 bez	 nacisku
administracyjnego,	 toteż	 na	 licznych	 billboardach	 w	 kraju	 można	 było
częściej	zobaczyć	podobizny	Janukowycza	 i	Tymoszenko	niż	urzędującego
prezydenta.	Nic	więc	dziwnego,	że	pierwsza	tura	wyborów	prezydenckich
odbyła	 się	 w	 ciszy	 i	 spokoju,	 bez	 charakterystycznego	 dotychczas
wylewania	pomyj	na	głowy	konkurentów	 i	bez	naruszania	zasad	wyścigu
wyborczego:	 pretendentom	 stworzono	 równe	 możliwości	 nie	 tylko
w	stacjach	telewizyjnych,	ale	i	na	placach	ukraińskich	miast.

Tak	jak	się	spodziewano,	z	pierwszych	exit	polls	wynikało,	że	najwięcej
głosów	 zdobyli	 Janukowycz	 i	 Tymoszenko.	 Ostateczne	 podliczenie
pierwszej	tury	wykazało,	że	Janukowycz	zebrał	35,32	procent	(nieco	ponad
8,5	miliona	głosów	wyborców),	a	Tymoszenko	–	25	procent	(nieco	ponad	6
milionów	głosów	wyborców).	Trzeci	w	wyścigu	był	Serhij	Tihipko	 z	nieco
ponad	13	procentami	głosów,	czwarte	miejsce	zajął	Arsenij	Jaceniuk	(6,96
procent),	 który	 niemal	 dwukrotnie	 (według	 wstępnych	 danych)
zdystansował	najbliższego	konkurenta.	Urzędujący	prezydent	Juszczenko
zajął	 skromne	 piąte	 miejsce	 z	 wynikiem	 5,45	 procent.	 Jego	 wynik,
w	 porównaniu	 z	 innymi	 prezydentami,	 okazał	 się	 rekordowo	 niski	 przez



cały	 okres	 niepodległej	 Ukrainy.	 Ukraińcy	 po	 raz	 pierwszy	 dali	 do
zrozumienia,	że	mają	dość	wciąż	tych	samych	twarzy	w	polityce,	i	dlatego
co	 piąty	 wyborca	 w	 kraju	 oddał	 głos	 na	 nowych	 liderów	 –	 Tihipkę
i	 Jaceniuka.	 Skompromitowani	 politycy	 pozostali	 daleko	 w	 tyle	 i	 nie
wywarli	żadnego	wpływu	na	przebieg	wyborów,	a	w	ich	partiach	nastąpił
rozłam.

Janukowycz	 i	 Tymoszenko,	 zgodnie	 z	 utartą	 tradycją,	 podzielili	 swój
elektorat	 w	 obwodach	 wschodnich	 i	 zachodnich.	 Janukowycz	 z	 właściwą
mu	prorosyjską	 retoryką	był	nie	do	pokonania	w	południowo-wschodnich
regionach	 kraju.	 Obwody	 charkowski,	 dniepropetrowski	 i	 zaporoski,	 jak
również	 Krym	 oddały	 na	 niego	 przeszło	 60	 procent	 głosów,	 a	 ługański
i	 doniecki	 –	 ponad	 75	 procent.	 Nawet	 w	 obwodzie	 zakarpackim
Janukowyczowi	 udało	 się	 zebrać	 30	 procent	 głosów,	 a	 to	 dzięki
zamieszkującym	go	Rusinom,	którzy	 tradycyjnie	głosują	na	prorosyjskich
kandydatów	do	parlamentu	i	na	prezydentów.

Tymoszenko	poparły	centralne	 i	zachodnie	regiony	kraju,	zorientowane
na	europejski	kierunek	rozwoju.	Odebrała	ona	głosy	Wiktorowi	Juszczence
w	jego	własnych	obwodach,	jednak	na	jej	rodzimej	Dniepropetrowszczyźnie
nie	zyskała	poparcia,	zdobywając	zaledwie	15	procent	głosów.	Ulubionymi
dziedzinami	Julii	zostały	obwody:	wołyński	 (prawie	54	procent),	winnicki
(43	procent),	 żytomierski	 (32,6	procent),	 czernihowski	 (42,7	procent)	oraz
kijowski	 wraz	 ze	 stolicą.	 Ciekawostka:	 w	 miejscach	 odosobnienia,	 gdzie
więźniowie	brali	udział	w	wyborach,	były	skazaniec	Janukowycz	nie	miał
szczególnego	 powodzenia.	 Lady	 You	 dostała	 tam	 natomiast	 ponad	 50
procent	głosów,	a	jej	konkurent	Janukowycz	–	25	procent.

Zagraniczni	 obserwatorzy	 pozytywnie	 ocenili	 pierwszą	 turę	 wyborów,
uważając,	 że	 przebiegła	 zgodnie	 z	 kanonami	 europejskimi,	 przy	 wolnej
konkurencji	kandydatów	i	bez	istotnych	naruszeń.	Jak	oznajmił	specjalny
koordynator	misji	OBWE	João	Soares,	„wybory	te	były	bardzo	dobre.	Były
to	 wybory	 wysokiej	 jakości”.	 Według	 niego	 był	 to	 „krok	 naprzód
w	 porównaniu	 z	 poprzednimi	 wyborami”.	 Soares	 zauważył	 ponadto,	 że



kampania	przedwyborcza	przebiegła	spokojnie	i	w	sposób	zorganizowany,
a	obawy	co	do	masowych	fałszerstw	okazały	się	bezpodstawne.

Rozpiętość	 w	 liczbie	 głosów	 między	 Janukowyczem	 a	 Tymoszenko	 po
pierwszej	 turze	 wyniosła	 10	 procent,	 co	 wymagało	 od	 kandydatów
dołożenia	maksimum	wysiłków,	by	zwyciężyć	w	drugiej	turze.	Tymoszenko
po	 pierwszej	 turze,	 gdy	 z	 walki	 wyborczej	 odpadli	 jej	 byli	 partnerzy
z	 pomarańczowej	 rewolucji	 i	 z	 licznych	 koalicji	 parlamentarnych,	 którzy
odebrali	 jej	 część	 głosów	 wspólnego	 elektoratu,	 wydawało	 się,	 że	 miała
sporą	szansę	zmniejszyć	rozpiętość,	a	nawet	wygrać.

Drugą	 turę	 wyborów	 wyznaczono	 na	 7	 lutego.	 Już	 na	 trzeci	 dzień	 po
pierwszej	 Tymoszenko	 usiłowała	 się	 porozumieć	 ze	 swym	 krajanem
Tihipką	i	jego	partią	Silna	Ukraina,	jak	też	z	Jaceniukiem	i	jego	Frontem
Zmian,	 ażeby	 poparli	 jej	 kandydaturę,	 za	 co	 obiecała	 im	 w	 razie
zwycięstwa	 najwyższe	 stanowiska	 państwowe.	 Tihipce	 –	 premierostwo,
a	Jaceniukowi...	to	samo	stanowisko.

Jednakże	 liderzy	 tych	 partii,	 uwzględniając	 nastroje	 swych	 wyborców,
dystansujących	 się	 i	 od	 Tymoszenko,	 i	 od	 Janukowycza,	 niczego	 jej	 nie
obiecali.	Z	kolei	Wiktor	Janukowycz	postąpił	tak	samo,	proponując	liderom
partii,	którzy	nie	przeszli	do	drugiej	 tury,	by	 ich	zwolennicy	oddali	głosy
na	 niego,	 obiecując,	 że	 jeśli	 zostanie	 prezydentem,	 rozwiąże	 parlament
i	wyznaczy	przedterminowe	wybory.

Janukowycz	 i	 jego	 otoczenie	 doskonale	 rozumieli,	 że	 gdy	 Tymoszenko
przegra	 wybory	 prezydenckie,	 postara	 się	 wziąć	 odwet	 w	 wyborach
parlamentarnych,	 dlatego	 też	 jednym	 z	 głównych	 zadań,	 które	 będzie
musiał	 rozwiązać	 jako	 przyszły	 prezydent,	 będzie	 zneutralizowanie
i	izolowanie	Tymoszenko,	jego	wiecznej	politycznej	przeciwniczki.

W	odróżnieniu	od	pierwszej	tury,	w	drugiej	sięgnięto	po	wszelkie	środki.
Zamknięto	przyłbice,	bitwa	była	twarda	i	okrutna.	Druga	tura	głosowania,
która	 odbyła	 się	 7	 lutego	 2010	 roku,	 wyłoniła	 zwycięzcę	 wyścigu
prezydenckiego.	 Został	 nim	 lider	 Partii	 Regionów	 Wiktor	 Janukowycz,
który	 otrzymał	 48,95	 procent	 (12	 481	 268)	 głosów	 wyborców.	 Julia



Tymoszenko	zdobyła	ich	45,47	procent	(11	593	340).
Elektoralna	geografia	pretendentów	pozostała	taka	sama	–	południowy

wschód	 i	 Krym	 za	 Janukowyczem,	 centrum	 i	 zachód	 –	 za	 Tymoszenko.
Ponieważ	 każdy	 z	 kandydatów	 kojarzył	 się	 z	 określoną	 barwą	 (biało-
błękitna	 z	 Janukowyczem,	 a	 pomarańczowa	 z	 Tymoszenko),	 niektórzy
obserwatorzy	 nie	 bez	 ironii	 zauważyli,	 że	 w	 okresie	 kampanii
prezydenckiej	2010	roku	Ukraina	nie	była	przybrana	w	 tradycyjne	żółto-
niebieskie	barwy	narodowe,	ale	w	pomarańczowo-błękitne.

Ciekawostką	jest,	że	na	kartce	wyborczej	oprócz	nazwisk	kandydatów	na
prezydenta	 widniała	 też	 rubryka	 „przeciwko	 wszystkim”,	 która	 odebrała
głównym	 konkurentom	 ponad	 milion	 wyborców.	 W	 pierwszej	 turze
głosowania,	pragnąc	odebrać	głosy	Julii	Tymoszenko,	jeden	z	kandydatów
na	 prezydenta	 Ukrainy	 –	 Wasyl	 Humeniuk	 –	 zmienił	 nawet	 przed
wyborami	 nazwisko	 na	 Protywsich	 („Przeciwko	 wszystkim”),	 zgromadził
jednak	 tylko	 0,16	 procent	 (nieco	 ponad	 40,3	 tysiąca)	 głosów.	 W	 drugiej
turze	apelował	on	do	swych	zwolenników,	żeby	głosowali	na	Janukowycza.
Zaraz	 po	 wyborach	 wrócił	 do	 prawdziwego	 nazwiska,	 pod	 którym
uczestniczył	 (co	 prawda	 bez	 powodzenia)	 w	 wyborach	 parlamentarnych
2012	roku.

Zaraz	 po	 ogłoszeniu	 oficjalnych	 wyników	 Janukowyczowi	 zaczęli
gratulować	 szefowie	 państw	 –	 w	 pierwszej	 kolejności	 Rosji,	 Białorusi,
Polski,	 USA	 i	 Kazachstanu.	 Tymoszenko	 odmówiła	 uznania	 wyniku
wyborów	 i	 zaskarżyła	w	Najwyższym	Sądzie	Administracyjnym	Ukrainy
wyniki	 głosowania.	 Nalegała,	 by	 porównać	 ponad	 dziewięćset	 list
wyborców	 z	 listami	 państwowego	 rejestru	 wyborców,	 co	 przedłużyłoby
liczenie	 głosów	 o	 kilka	 miesięcy.	 Zresztą	 po	 paru	 dniach,	 widocznie	 nie
wierząc	w	powodzenie	swej	apelacji,	odwołała	skargę	do	NSA,	motywując
to	 tym,	 że	 sąd	 odmawia	 rozpatrzenia	 dowodów	 fałszerstw	 w	 wyborach
i	przesłuchania	świadków.

Inauguracja	 odbyła	 się	 25	 lutego	 2010	 roku.	 W	 odróżnieniu	 od
poprzednich	 ceremonii	 przekazania	 władzy	 na	 Ukrainie,	 gdy	 zgodnie



z	protokołem	państwowym	poprzedni	prezydent	był	obecny	na	inauguracji
następcy,	 na	 ceremonii	 nie	 zjawili	 się	 ani	 prezydent	 Juszczenko,	 ani
premier	Tymoszenko,	ani	pierwszy	prezydent	Ukrainy	Łeonid	Krawczuk,
demonstrując	światu	swe	niezadowolenie	z	wyników	głosowania.	Spośród
poprzednich	 prezydentów	 pojawił	 się	 tylko	 jeden	 –	 Łeonid	 Kuczma.
Natomiast	Janukowycz,	gdy	tylko	objął	stanowisko,	gorliwie	zabrał	się	do
swego	 głównego	 zadania	 administracyjnego:	 zdymisjonowania	 rządu
Tymoszenko	 i	 zneutralizowania	 jej	 jako	 przeciwniczki	 politycznej
i	konkurentki	biznesowej.

„Sprawa”	Julii	Tymoszenko

Przypomnijmy,	 że	 rząd	 Tymoszenko	 został	 utworzony	 dzięki	 większości
parlamentarnej,	którą	stanowiły:	Blok	Julii	Tymoszenko	(BJT)	oraz	Nasza
Ukraina	–	Samoobrona	Ludowa	(NUSL).	Koalicja	ta	jednak	stopniowo	się
rozpadła.	 Jeszcze	we	wrześniu	 2008	 roku	 opuściła	 ją	 należąca	 do	NUSL
grupa	 „O	 Ukrainę”.	 Blok	 Wołodymyra	 Łytwyna	 po	 zwycięstwie
Janukowycza	 w	 wyborach	 prezydenckich	 2010	 roku	 wystąpił	 z	 koalicji,
stwierdziwszy,	że	Tymoszenko	jest	„zgraną	kartą”,	i	w	zamian	za	obietnicę
Janukowycza,	 że	 zachowa	 dla	 Łytwyna	 stanowisko	 przewodniczącego
Rady	 Najwyższej.	 Pozbawiona	 większości	 w	 parlamencie	 Tymoszenko
wiedziała,	że	dni	jej	premierowania	są	policzone.	Janukowycz	kilkakrotnie
jej	proponował,	żeby	podała	się	do	dymisji	i	przeszła	do	opozycji,	jednakże
uparta	i	bezkompromisowa	Lady	You	na	to	się	nie	zgadzała.

3	 marca	 2010	 roku	 Rada	 Najwyższa	 Ukrainy	 większością	 głosów
wyraziła	 wotum	 nieufności	 dla	 rządu	 Julii	 Tymoszenko.	 Za	 tą	 decyzją
głosowało	243	posłów	 (w	 tym	siedmiu	z	BJT).	 11	marca	2010	 roku	Rada
Najwyższa	 237	 głosami	 „za”	 zdymisjonowała	 Gabinet	 Ministrów	 Julii
Tymoszenko.	W	samym	parlamencie,	jak	to	już	nie	raz	bywało,	dokonano
kolejnego	przeformowania	koalicji.	Blok	Łytwyna	przyłączył	 się	do	nowej
koalicji	 Stabilność	 i	 Reformy	 (nazwanej	 przez	 dziennikarzy	 „koalicją



tuszek”),	do	której	weszli,	 oprócz	Łytwyna,	 regionałowie	 i	komuniści,	 jak
również	posłowie,	którzy	opuścili	frakcje	BJT	i	NUSL.

Opozycja	 oskarżyła	 władzę	 o	 „antykonstytucyjny	 przewrót
w	 parlamencie	 i	 rządzie”,	 ale	 dymisja	 rządu	 Tymoszenko	 była	 ledwie
przygrywką.	Rozpoczęło	się	polityczne	prześladowanie	byłej	pani	premier
i	 przywódczyni	 partii	 politycznej	 Batkiwszczyna.	 Już	 28	 kwietnia	 nowy
premier	Mykoła	Azarow	oświadczył	w	parlamencie,	że	działania	jej	rządu
przysporzyły	 państwu	 strat	 w	 wysokości	 100	 miliardów	 hrywien,
w	związku	z	czym	Tymoszenko	i	osoby	na	wysokich	stanowiskach	powinny
ponieść	 odpowiedzialność	 karną.	 Decyzja	 ta	 stała	 się	 politycznym
sygnałem	 do	 rozpoczęcia	 represji	 wobec	 Tymoszenko	 i	 jej	 zwolenników.
Zaraz	po	majowych	świętach	prokuratura	generalna	Ukrainy	przywróciła
„sprawę	 Tymoszenko”,	 od	 2004	 roku	 wstrzymywaną	 przez	 Kuczmę.
Oskarżono	 ją	 o	 „próbę	 przekupstwa”	 (na	 podstawie	 nagrania	 wideo	 tego
zdarzenia)	w	celu	wpłynięcia	na	decyzję	sędziego,	który	prowadził	sprawę
jej	teścia	Hennadija	Tymoszenki	i	głównego	księgowego	korporacji	Jedyni
Energetyczni	Systemy	Ukrajiny.	17	maja	Tymoszenko	została	wezwana	do
prokuratury	generalnej	na	przesłuchanie.

Równocześnie	 rząd	 postanowił	 przeprowadzić	 audyt	 działalności
finansowo-ekonomicznej	 Gabinetu	 Ministrów	 w	 latach	 2007–2010,	 czyli
gdy	 kierowała	 nim	 Tymoszenko.	 Rząd	 Azarowa	 polecił	 przyciągnąć	 do
audytu	 waszyngtońską	 spółkę	 Trout	 Cacheris	 PLLC,	 znaną	 w	 USA	 ze
skandalu	 z	 Monicą	 Levinsky.	 Jako	 współwykonawcy	 wystąpiły	 jeszcze
dwie	 firmy:	 Akim	 Gump	 i	 agencja	 śledcza	 Kroll	 Inc.,	 zatrudniona
wcześniej	przez	otoczenie	Kuczmy	w	związku	ze	„sprawą	Gongadzego”.	Za
audyt	rząd	miał	zapłacić	10	milionów	dolarów	z	budżetu,	chociaż	Azarow
później	temu	zaprzeczył.

Wiodące	 światowe	 firmy	 audytorskie	 oznajmiały,	 że	 Trout	 Cacheris
PLLC	w	 rzeczywistości	 nie	 jest	 audytorem.	 Sama	Tymoszenko,	 gdy	 była
premierem,	 regularnie	 zlecała	 audyt	 rządu	 światowej	 sławy	 firmie
audytorskiej	Ernst	&	Young,	 której	wszyscy	ufali.	W	przeciwieństwie	 do



Tymoszenko	stałym	klientem	Akim	Gump	był	znany	oligarcha	i	konkurent
Tymoszenko	Dmytro	Firtasz;	z	usług	tej	kancelarii	adwokackiej	korzystał
też	Rinat	Achmetow.	Firma	„wsławiła	się”	też	w	Rosji,	gdzie	bezskutecznie
poszukiwała	 złota	 Komunistycznej	 Partii	 Związku	 Sowieckiego,
a	następnie	zajmowała	się	sprawą	Jukosu.	Na	Ukrainie	prawnicy	tej	firmy
spędzili	86	dni,	otrzymując	od	1000	do	1500	dolarów	na	godzinę.

Niezauważalnie,	 przytłumiony	 hałasem	 „sprawy	 Tymoszenko”,	 Sąd
Konstytucyjny	 Ukrainy	 na	 zamkniętym	 posiedzeniu	 30	 września	 2010
roku	 unieważnił	 konstytucję	 2004	 roku,	 uznając	 za	 niekonstytucyjną
Ustawę	o	wniesieniu	zmian	do	Konstytucji	2004	roku	z	powodu	naruszenia
procedury	jej	rozpatrzenia	i	uchwalenia.	Ukraina	wróciła	do	prezydencko-
parlamentarnej	formy	rządów,	na	co	nalegali	Janukowycz	i	jego	otoczenie.

Doczekawszy	 się	 zakończenia	 wyborów	 do	 lokalnych	 organów	 władzy,
Urząd	 Kontrolno-Rewizyjny	 (UKRU)	 oznajmił	 o	 zakończeniu	 przez
amerykańskie	firmy	audytu	rządowego.	Tymoszenko	oskarżono	o	wydanie
niezgodnie	 z	 przeznaczeniem	 320	 milionów	 euro	 otrzymanych	 w	 ramach
protokołu	 z	 Kioto	 –	 pieniądze	 te	 rząd	 Tymoszenko	 przelał	 na	 fundusz
emerytalny,	 zamiast,	 jak	 przewidywał	 protokół,	 na	 reanimację	 zasiewów
leśnych	 w	 kraju[38].	 W	 2009	 roku	 rząd	 Tymoszenko	 zawarł	 kilka
porozumień	 z	 organami	 państwowymi	 Japonii	 i	 Hiszpanii	 dotyczących
sprzedaży	 przyznanych	 Ukrainie	 kwot	 na	 emisje	 gazów	 cieplarnianych
w	wysokości	319,9	miliona	euro.	Zasilono	nimi	specjalny	fundusz	budżetu
państwa,	 z	 którego	 miały	 być	 opłacone	 przedsięwzięcia	 zmierzające	 do
ograniczenia	 wyziewów	 lub	 zwiększenia	 pochłaniania	 gazów
cieplarnianych	w	kraju.	Otrzymane	pieniądze	zostały	 jednak	przelane	na
Fundusz	 Emerytalny	 Ukrainy	 i	 przeznaczone	 na	 wypłatę	 emerytur
i	 zaległości,	 jak	 też	 na	 pokrycie	 bieżących	 wydatków	 wielu	 instytucji
państwowych.

2	 grudnia	 2010	 roku	 Tymoszenko	 po	 raz	 pierwszy	 wezwano	 do
prokuratury	 generalnej	 na	 przesłuchanie,	 gdzie	 wręczono	 jej	 też	 akt
oskarżenia.	 30	 grudnia	 przesłuchanie	 było	 kontynuowane.	 Tymoszenko



przesłuchiwano	 dwanaście	 godzin.	 Wszystkim	 zarzutom	 zaprzeczała,
twierdząc,	 że	 samo	 to,	 iż	Ukraina	 dostała	 te	 pieniądze	 z	 Japonii,	 należy
uznać	za	jej	zasługę,	a	nie	przestępstwo.

W	styczniu	2011	roku	postawiono	jej	nowy	zarzut	–	zakup	w	końcu	2009
roku	 tysiąca	 opli	 kombi	 dla	 potrzeb	wiejskiej	 służby	 zdrowia.	 Zakup	 nie
był	 przewidziany	 w	 budżecie	 państwa.	 Generalny	 prokurator	 Pszonka
oświadczyła	 przy	 tym,	 że	 nie	 oskarża	 Tymoszenko	 o	 sprzeniewierzenie
pieniędzy	 ani	 też	 spowodowanie	 strat,	 a	 jedynie	 o	 wydanie	 środków
budżetowych	 na	 cel	 niezgodny	 z	 przeznaczeniem,	 nadużycie	 kompetencji
służbowych	 i	 naruszenie	 ustawy	 budżetowej,	 które	 doprowadziło	 do
poważnych	następstw.

Tymoszenko	 z	 kolei	 zwróciła	 się	 do	 szanowanej	 amerykańskiej	 firmy
prawniczej	 Covington	 &	 Burling	 oraz	 do	 amerykańskiej	 filii	 wielkiej
międzynarodowej	 firmy	 audytorskiej	 BDO,	 która	 działa	 w	 ponad	 stu
krajach	 świata,	 z	 prośbą,	 by	 przeanalizowały	 zasadność	 wysuniętych
przeciw	 niej	 zarzutów.	 Wnioski	 obu	 towarzystw	 były	 korzystne	 dla
Tymoszenko.	 Prawnicy	 amerykańscy	 wskazali	 między	 innymi,	 że
otrzymane	z	 tytułu	protokołu	 z	Kioto	pieniądze	 zostały	 ściągnięte	 z	kont
w	grudniu	2010	roku,	podczas	gdy	rząd	Tymoszenko	zdymisjonowano	już
w	 marcu	 2010	 roku.	 Wychodziło	 na	 to,	 że	 pieniądze	 zostały	 wydane
niezgodnie	 z	 przeznaczeniem	 przez	 rząd	 Azarowa.	 W	 związku	 z	 tym
Parlament	 Europejski	 wyraził	 zaniepokojenie	 „wzrostem	 prześladowań
przywódców	 opozycji	 politycznej	 na	 Ukrainie,	 zwłaszcza	 Tymoszenko”
i	podkreślił,	 że	 „ważne	 jest	zagwarantowanie	maksymalnej	przejrzystości
dochodzeń	 i	 procesów”,	 jak	 również	 przestrzegł	 przed	 „jakimkolwiek
wykorzystywaniem	 prawa	 karnego	 jako	 narzędzia	 osiągania	 celów
politycznych”.	Co	więcej,	sytuacja	wokół	protokołu	z	Kioto	doprowadziła	do
dochodzenia	 na	 szczeblu	 Organizacji	 Narodów	 Zjednoczonych,	 która
przysłała	na	Ukrainę	swych	przedstawicieli.

24	 maja	 2011	 roku,	 w	 międzynarodowym	 Dniu	 Słowiańskiego
Piśmiennictwa	i	Kultury	[Dzień	Świętych	Cyryla	i	Metodego	–	przyp.	red.],



Tymoszenko	wezwano	do	prokuratury	generalnej,	aby	przedstawić	jej	akt
oskarżenia	 i	 ją	 aresztować.	 Zawiadomiona	 o	 tym	 „zaprosiła”	na	 swój	 akt
zatrzymania	ambasadorów	głównych	państw	europejskich	 i	USA,	 jak	 też
ambasadora	 Unii	 Europejskiej,	 którzy	 wyrazili	 protest	 w	 związku	 z	 jej
bezprawnym	 zatrzymaniem.	 Wielu	 zagranicznych	 dyplomatów	 domagało
się	osobistych	spotkań	z	Pszonką	i	prezydentem	Janukowyczem.	Niektórzy
mężowie	 stanu	 Europy	 i	 USA	 w	 związku	 z	 planowanym	 aresztowaniem
Tymoszenko	 telefonowali	 do	 Janukowycza,	 by	 wyrazić	 zatroskanie	 tą
sprawą.	 Janukowycz	 nakazał	 się	 wycofać.	 Zamiast	 oskarżenia	 Julii
Tymoszenko	odczytano	decyzję	o	umorzeniu	sprawy	karnej	i	zwolnieniu.

W	ślad	za	 tym	przeciwko	Tymoszenko	zaczęto	wszczynać	nowe	sprawy
karne.	 Przede	 wszystkim	 dotyczącą	 porozumień	 gazowych	 z	 Rosją,
podpisanych	 przez	 jej	 rząd	 w	 2009	 roku.	 W	 związku	 z	 tym	 w	 Radzie
Najwyższej	 z	 inicjatywy	 Partii	 Regionów	 została	 utworzona	 tymczasowa
komisja	 śledcza,	 której	 zadaniem	 było	 poszukiwanie	 „znamion	 zdrady
stanu	w	 sferze	 bezpieczeństwa	 gospodarczego	Ukrainy”.	 Po	miesiącu,	 11
kwietnia,	 komisja	 przedstawiła	 raport,	w	którym	Tymoszenko	 oskarżono
o	podrobienie	dyrektyw	dotyczących	owych	porozumień.	Regionałowie	zaś
oskarżyli	 Tymoszenko	 o	 „sprzeniewierzenie	 narodowych	 interesów
Ukrainy	 i	podpisanie	porozumień	uzależniających	Ukrainę	od	Rosji”	oraz
o	spisek	na	korzyść	Rosji	przy	podpisaniu	kontraktów	gazowych.

Tego	 samego	 dnia	 prokuratura	 generalna	 przedstawiła	 Julii
Tymoszenko	 oskarżenie	 z	 części	 3	 artykułu	 365	 Kodeksu	 Karnego:
„Nadużycie	władzy	lub	uprawnień	służbowych,	co	doprowadziło	do	ciężkich
następstw”,	 za	 co	 grozi	 od	 7	 do	 10	 lat	 pozbawienia	wolności.	Oskarżenie
stwierdzało,	że

premier	 Tymoszenko	 J.	 W.,	 działając	 umyślnie,	 w	 interesie	 osobistym,	 zdając	 sobie	 sprawę
z	 bezpodstawnych	 i	 nieuzasadnionych	 żądań	 strony	 rosyjskiej	 podczas	 rokowań	 z	 jej	 udziałem
oraz	 z	 udziałem	 szefa	 rządu	 Federacji	 Rosyjskiej,	 przedstawicieli	 spółki	 Gazprom	 i	 spółki
Naftohaz	 Ukrajiny...	 postanowiła	 zgodzić	 się	 na	 wymienione,	 niekorzystne	 dla	 Ukrainy

warunki[39].



Julii	Tymoszenko	zarzucono	również	przekroczenie	uprawnień	z	ustawy
o	Gabinecie	Ministrów	przez	 jednoosobowe	podpisanie	 „dyrektyw	 rządu”,
po	 czym	 minister	 paliw	 i	 energetyki	 Ukrainy	 podpisał	 te	 porozumienia.
Byłą	premier	oskarżono	o	wyrządzenie	państwu	uszczerbku	w	kwocie	195
milionów	 dolarów,	 co	 miało	 ciężkie	 następstwa	 dla	 spółki	 Naftohaz
Ukrajiny.

Tymoszenko	 i	 jej	 adwokaci	 zaprzeczyli	 przedstawionym	 zarzutom
i	dowodzili,	że	przeprowadzony	w	2009	roku	audyt	międzynarodowy	spółki
Naftohaz	Ukrajiny	nie	wykazał	przekroczenia	wydatków,	a	łączna	wartość
„gazu	 technologicznego	 zużytego	 w	 2009	 roku	 była	 mniejsza	 niż	 w	 2008
roku[40].	Co	do	 „dyrektyw	Gabinetu	Ministrów”	Tymoszenko	 ripostowała,
że	dyrektyw	rządu	ona	nie	podpisywała,	ale	podpisała	dyrektywę	premiera
dla	 ministra	 paliw	 i	 energetyki,	 który	 z	 kolei	 polecił	 Naftohazowi
Ukrajiny,	żeby	podpisał	umowę.	A	ponieważ	ministerstwo	kierowane	przez
Dubinę	 miało	 wyłączne	 prawo	 do	 kierowania	 Naftohazem	 Ukrajiny,	 do
podpisania	umowy	nie	były	wymagane	dyrektywy	rządu[41].

Ze	 swej	 strony	 Julia	 Tymoszenko	 wniosła	 do	 sądu	 okręgowego	 na
Manhattanie	pozew	przeciw	 szwajcarskiej	 spółce	Firtasza	RosUkrEnergo
z	 żądaniem	 zwrotu	 Ukrainie	 12	 miliardów	 metrów	 sześciennych	 gazu.
Rzecz	w	tym,	że	Naftohaz	Ukrajiny	wykupił	tę	ilość	gazu	zgodnie	z	decyzją
Instytutu	Arbitrażowego	Sztokholmskiej	Izby	Handlowej	z	8	czerwca	2010
roku[42],	 gdy	 stronę	 ukraińską	 reprezentował	 minister	 Jurij	 Bojko,
związany	 ze	 spółką	 RosUkrEnergo.	 Jednak	 proces	 ten	 spełzł	 na	 niczym,
ponieważ	 Julia	 Tymoszenko	 i	 Firtasz,	 wezwani	 do	 Nowego	 Jorku	 jako
świadkowie,	nie	zjawili	się	w	sądzie.

Tymczasem	komisja	poselska	zajmująca	się	badaniem	działalności	rządu
Tymoszenko	przypomniała	o	rzekomym	długu	należącej	do	niej	kompanii
JESU	wobec	ministerstwa	obrony	Rosji	w	wysokości	ponad	300	milionów
dolarów,	 którego	 Tymoszenko	 nigdy	 nie	 zwróciła.	 Komisja	 wyciągnęła
z	 tego	 wniosek,	 że	 wydała	 ona	 te	 pieniądze	 na	 własną	 kampanię
prezydencką	w	zamian	za	podpisane	porozumienia	gazowe.	Rząd	Azarowa



oświadczył	przy	tym	oficjalnie,	że	Ukraina	nie	będzie	się	rozliczać	z	Rosją
z	długu	JESU.

Strona	 rosyjska	 w	 żaden	 sposób	 nie	 zareagowała	 na	 te	 dyskusje	 na
Ukrainie.	 A	 tymczasem	 w	 październiku	 2008	 roku	 premierzy	 Rosji
i	 Ukrainy	 Władimir	 Putin	 i	 Julia	 Tymoszenko	 podpisali	 memorandum
o	 cenie	 gazu	 na	 2009	 rok	 –	 250	 dolarów	 za	 1000	 metrów	 sześciennych.
Juszczenko	 był	 z	 tego	 bardzo	 niezadowolony	 i	 zażądał	 wstrzymania
rozmów	 i	 odwołania	 ukraińskiej	 delegacji	 z	 Moskwy.	 Jako	 formalny
pretekst	 do	 odwołania	 posłużyło	 oświadczenie	 szefa	 Gazpromu	 Aleksieja
Millera,	że	strona	rosyjska	nie	podpisze	nowego	układu	gazowego,	dopóki
nie	zostanie	zwrócony	ukraiński	dług	wobec	Rosji.

W	odpowiedzi	na	démarche	władz	ukraińskich	Gazprom	w	styczniu	2009
roku	zaproponował	nową	cenę	dla	Ukrainy	za	rosyjski	gaz	–	400	dolarów
za	 1000	metrów	 sześciennych	 (z	 uwzględnieniem	nagromadzonego	 długu
RosUkrEnergo	w	wysokości	1,7	miliarda	dolarów).	Z	tego	powodu	rozmowy
utknęły	 w	 martwym	 punkcie.	 Jednakże	 Tymoszenko	 w	 wyniku
długotrwałych	 i	 skomplikowanych	 konsultacji	 udało	 się	 przeforsować
możliwe	 do	wzajemnego	 przyjęcia	 rozwiązanie	 zarówno	 co	 do	 ceny	 gazu,
jak	 i	 tranzytu	 rosyjskiego	gazu	przez	Ukrainę.	W	ostatecznym	rachunku
udało	 się	 jej	 nawet	 obniżyć	 cenę	 na	 2009	 rok	 do	 232	 dolarów	 za	 1000
metrów	sześciennych,	mimo	że	światowe	ceny	gazu	były	znacznie	wyższe.

Proces	sądowy	Tymoszenko	w	„sprawie	gazowej”	rozpoczął	się	w	Kijowie
w	 peczerskim	 sądzie	 rejonowym	 24	 czerwca	 2011	 roku.	 Prezydent
Janukowycz	 bez	 ogłoszenia	 konkursu	 osobiście	 wyznaczył	 do	 tej	 sprawy
sędziego,	 który	 nie	 zdał	 niezbędnych	 egzaminów	 w	 najwyższych
instancjach	 sądowych,	 co	 oczywiście	 stanowiło	 poważne	 naruszenie
ustawodawstwa	i	świadczyło	o	zmowie	prezydenta	z	sądem	prowadzącym
sprawę	Tymoszenko.

W	przeddzień	rano	przed	budynkiem	sądu	zgromadził	się	wielotysięczny
tłum	 zwolenników	 byłej	 pani	 premier,	 posłowie	 i	 przedstawiciele
organizacji	 międzynarodowych.	 Tymoszenko	 zażądała	 połączenia	 jej



sprawy	 z	 innymi,	między	 innymi	 ze	 sprawą	urzędu	 celnego	 i	Naftohazu,
albo	 też	 zaprzestania	 rozprawy	 bez	 rozpatrywania,	 „jako	 wyraźnie
sfałszowanej”,	 ale	 sąd	odrzucił	 jej	wniosek.	Wtedy	Tymoszenko	wygłosiła
czterdziestominutowe	 przemówienie,	 w	 którym	 ujawniła	 wiele	 tajemnic
związanych	 z	 porozumieniami	 gazowymi	 zawartymi	 przez	 ukraińskie
rządy	przed	nią.	Domagała	się,	by	pociągnąć	do	odpowiedzialności	karnej
byłych	premierów,	a	nawet	prezydentów,	którzy	kupowali	rosyjski	gaz	po
jeszcze	wyższych	cenach.

22	 lipca	 prokuratur	 odczytał	 akt	 oskarżenia	Tymoszenko,	 sporządzony
w	 widocznym	 pośpiechu	 i	 zawierający	 liczne	 błędy.	 Tymoszenko	 odparła
wszystkie	zarzuty.	Zaczęły	się	przesłuchania	świadków,	wśród	których	byli
ministrowie,	 urzędnicy,	 posłowie,	 a	 nawet	 były	 prezydent	 Juszczenko.
Jednakże	 świadkowie	 występujący	 ze	 strony	 oskarżenia	 zeznawali	 na
korzyść	Tymoszenko	 i	 z	 tego	powodu	przerwano	bezpośrednią	 transmisję
telewizyjną	 z	 rozprawy	 (posłowie,	 którzy	 zostali	 na	 sali,	 nagrywali	 ją
swoimi	telefonami	komórkowymi).

Liczni	 świadkowie	 powołani	 przez	 oskarżyciela	 zeznali,	 że	 podpisane
przez	 Tymoszenko	 umowy	 gazowe	 nie	 przyniosły	 uszczerbku	 państwu,
ponieważ	 cena	 była	 optymalna,	 uwzględniająca	 rabat,	 który	 wywalczyła
pani	 premier,	 oraz	 dzięki	 wykupowi	 nadmiaru	 gazu	 z	 ukraińskich
zbiorników.	Przewodniczący	Instytutu	Państwa	i	Prawa	Ukrainy	usiłował
wyjaśnić	sądowi,	że	premier	nie	przekroczyła	swych	uprawnień,	ponieważ
podpisała	 „wytyczne	 premiera	 rządu”,	 a	 nie	 „wytyczne	 Gabinetu
Ministrów”.	 Zgodnie	 ze	 swym	 statusem	 Tymoszenko	 miała	 prawo
wydawać	 wskazówki	 i	 polecenia	 Naftohazowi	 Ukrajiny,	 a	 zatem	 nie
naruszyła	 prawa.	Ołeh	Dubyna,	 były	 szef	Naftohazu	Ukrajiny,	 który	 też
wystąpił	 jako	 świadek,	 stwierdził,	 że	 Rosja	 rozmyślnie	 podniosła	 cenę
gazu,	 chcąc,	 by	 problem	 „porozumień	 gazowych”	 z	 gospodarczego
przekształcił	się	w	polityczny.

Z	powodu	częstych	utarczek	z	sędzią	i	nieprzewidzianych	replik	podczas
zeznań	 świadków	 sędzia	 niejednokrotnie	 usuwał	 Tymoszenko	 z	 sali



rozpraw,	a	5	sierpnia	została	ona	aresztowana	wprost	na	sali	sądowej	„za
systematyczne	 naruszanie	 porządku”	 i	 za	 to,	 że	 „przeszkadzała
w	 przesłuchiwaniu	 świadków”.	 Aresztowano	 ją	 akurat	 tego	 dnia,	 gdy
w	sądzie	jako	świadek	występował	premier	Ukrainy	Mykoła	Azarow.

Zdaniem	 samej	 Tymoszenko,	 aresztowano	 ją	 z	 powodu	 niewygodnych
pytań	 do	 premiera	 w	 sprawie	 korupcyjnych	 kontaktów	 Azarowa
i	 RosUkrEnergo,	 jak	 też	 w	 sprawie	 biznesu	 jego	 syna	 finansowanego
z	 budżetu	 państwa.	 Aresztowanie	 Tymoszenko	 na	 sali	 sądowej	 można
wytłumaczyć	 też	 tym,	 że	 w	 tym	 okresie	 liczni	 „świadkowie	 oskarżenia”,
między	 innymi	 były	 wiceprokurator	 generalny	 Tatiana	 Korniakowa
i	eksminister	energetyki	Jurij	Prodan,	zeznawali	na	korzyść	Tymoszenko,
co	się	wyraźnie	nie	spodobało	„scenarzystom”	przesłuchań	sądowych.

Aresztowanie	Tymoszenko	wzbudziło	falę	oburzenia	wiecujących,	którzy
każdego	dnia	gromadzili	się	przed	budynkiem	sądu	i	usiłowali	wtargnąć	do
niego	przez	tylne	podwórko.	Jednakże	funkcjonariusze	OMON-	u	(oddziału
milicji	 specjalnego	 naznaczenia)	 zdołali	 wywieźć	 Tymoszenko	 do	 aresztu
śledczego	 więzienia	 łukianowskiego	 w	 Kijowie.	 Sytuacja	 była
niejednoznaczna.	Tymoszenko	słusznie	podejrzewała,	że	Janukowycz	chce
ją	zabić.	Toteż	po	aresztowaniu	złożyła	następujące	oświadczenie:	„Pragnę
oznajmić,	 że	nie	mam	żadnych	 skłonności	 do	 samobójstwa.	Trików,	 jakie
czyniono	z	Kirpą	i	Krawczenką[43],	nie	warto	powtarzać.	Nigdy	nie	targnę
się	na	swoje	życie”.

Wybuchł	 skandal	 międzynarodowy.	 Wiele	 krajów	 wyraziło
niezadowolenie	 z	 przebiegu	 procesu	 sądowego	 mającego	 charakter
polityczny.	Unia	Europejska,	USA	 oraz	 przywódcy	 kilku	krajów	wyrazili
zaniepokojenie	tym,	co	się	stało,	 i	zażądali	natychmiastowego	uwolnienia
byłej	premier	Ukrainy.	Nawet	rosyjskie	MSZ	wystąpiło	z	oświadczeniem,
że	wszystkie	 umowy	między	 obydwoma	krajami	 zostały	 zawarte	 zgodnie
z	 ich	 ustawodawstwem,	 prawem	 międzynarodowym	 i	 wskazówkami
prezydentów	Rosji	i	Ukrainy.

Z	 wielkim	 zainteresowaniem	 publiczność	 oczekiwała	 na	 wystąpienie



Juszczenki.	 Jego	 zeznania	 wywołały	 biegunowe	 reakcje:	 „radosną”
zwolenników	władzy,	negatywną	–	zwolenników	Tymoszenko.	Juszczenko
oznajmił,	że	Tymoszenko	zataiła	przed	nim	rzeczywistą	cenę	gazu	i	że	on
nie	 odwołał	 z	 rokowań	 szefa	 Naftohazu	 Ukrajiny,	 Ołeha	 Dubyny.
A	 tymczasem	 liczne	 zeznania	 naocznych	 świadków	 wskazywały	 na	 coś
wręcz	 przeciwnego,	 a	 strona	 rosyjska	 podkreśliła,	 że	 rozmowy	 zostały
zerwane	na	polecenie	Juszczenki.	Zachowanie	się	Juszczenki	na	rozprawie
było	 wyraźnie	 podyktowane	 obroną	 interesów	 firmy	 pośredniczącej
RosUkrEnergo,	chociaż	zaprzeczał,	że	ma	z	nią	jakikolwiek	związek.

Gdy	 Juszczenko	 wychodził	 z	 sali	 sądowej,	 zwolennicy	 Tymoszenko,
skandując	 „Hańba!”,	 obrzucili	 jajkami	 samochód	 byłego	 prezydenta.
Komitet	Przeciwdziałania	Dyktaturze,	złożony	z	przedstawicieli	jedenastu
partii	 opozycyjnych,	 zażądał	 od	 Naszej	 Ukrainy	 usunięcia	 Juszczenki
z	 grona	 honorowych	 przewodniczących	 partii,	 a	 Tymoszenko,	 na	 znak
oburzenia,	 odmówiła	 zadawania	 Juszczence	 pytań,	 zaznaczając	 tylko,	 że
się	 nie	 zgadza	 z	 jego	 zeznaniami.	Nadmieniła,	 że	 będzie	 zeznawać	 tylko
wówczas,	gdy	do	akt	zostaną	dołączone	podpisane	w	2009	roku	kontrakty
między	 Naftohazem	 Ukrajiny	 a	 Ukrtransgazem	 o	 zakupie	 gazu
technicznego,	które	określały	jego	cenę,	oraz	raport	z	audytu	firmy	Ernst
&	Young	o	działalności	Naftohazu	za	2009	rok,	który	świadczył,	że	spółka
ta	nie	poniosła	strat	z	tego	tytułu	przy	wykonaniu	umów	między	Ukrainą
a	Rosją.

Te	ważne	dokumenty	nie	zostały	jednak	dołączone	do	akt.	Zamiast	nich
sędzia	 uwzględnił	 „Komisyjny	 raport	 o	 poszczególnych	 zagadnieniach
działalności	 finansowo-gospodarczej	 spółki	 Naftohaz	 za	 lata	 2008–2009”,
sporządzony	 na	 polecenie	 Azarowa	 przez	 grupę	 ekspertów	 bez	 udziału
międzynarodowych	 niezależnych	 audytorów.	 Do	 akt	 nie	 załączono	 też
dokumentów	 przedłożonych	 przez	 byłego	 ministra	 paliw	 i	 energetyki
Jurija	 Prodana,	wskazujących,	 że	 nie	 było	 żadnych	wskazówek	 gabinetu
ministrów,	 były	 natomiast	 dopuszczone	 przez	 prawo	 „instrukcje”	 pani
premier	Tymoszenko.



Prokuratura	generalna	budowała	swe	oskarżenie	na	tym,	że	regulamin
Gabinetu	 Ministrów	 nie	 przewiduje,	 by	 premier	 mógł	 wydawać	 osobiste
instrukcje.	 Dlatego	 też	 Tymoszenko	 sądzono	 nie	 tylko	 „za	 naruszenia
prawa”,	 ale	 i	 „za	 działania,	 których	 w	 ustawie	 nie	 opisano	 jako
«dozwolone»”,	 choć	 podczas	 rozprawy	 sądowej	 ujawniono,	 że	 na
dokumentach	 wydanych	 byłemu	 szefowi	 Naftohazu	 Ukrajiny,	 Dubynie,
napisano	 tylko	 „dyrektywy”	 (bez	 „rządu”),	 a	 u	 dołu	 widniał	 podpis
Tymoszenko	jako	premiera.

We	 wrześniu	 2011	 roku	 w	 procesie	 sądowym	 ogłoszono	 niewielką
przerwę	 „na	 zapoznanie	 się	 z	 materiałem	 sprawy”.	 Analitycy	 polityczni
uważali,	 że	wiązało	się	 to	z	prowadzonymi	wówczas	rozmowami	Ukrainy
i	UE	dotyczącymi	przygotowania	do	podpisania	umowy	stowarzyszeniowej
Ukrainy	 z	 Unią	 Europejską.	 UE	 jako	 jeden	 z	 warunków	 takiego
podpisania	 postawiła	 „zaprzestanie	 prześladowań	 opozycji	 i,	 między
innymi,	Julii	Tymoszenko.	Ten	punkt	był	jednym	z	ważnych	wymagań	UE
wobec	przywódców	politycznych	Ukrainy	podczas	całego	procesu	rokowań
w	sprawie	stowarzyszenia	kraju	ze	wspólnotą	europejską.

11	 października	 2011	 roku	 sąd	 uznał	 Tymoszenko	 za	 winną
przestępstwa	 z	 części	 3	 artykułu	 365	 Kodeksu	 Karnego	 Ukrainy
(przekroczenie	władzy	 i	uprawnień	służbowych)	 i	skazał	 ją	na	siedem	lat
pozbawienia	 wolności	 z	 zakazem	 zajmowania	 stanowisk	 państwowych
przez	 trzy	 lata	 po	 odbyciu	 wyroku.	 Sąd	 uwzględnił	 też	 pozew	 cywilny
Naftohazu	Ukrajiny,	który	żądał	od	Tymoszenko	rekompensaty	za	straty
tej	spółki	spowodowane	podpisaniem	w	styczniu	2009	roku	porozumień	na
189,5	miliona	dolarów.	Sama	Tymoszenko	oświadczyła,	że	nie	jest	sądzona
za	podpisanie	porozumień,	ale	za	to,	że	w	rezultacie	został	wyeliminowany
pośrednik	RosUkrEnergo.	Równocześnie	Janukowycz	chciał	ją	usunąć	jako
swą	 przeciwniczkę	 polityczną	 i	 rywalkę	w	wyborach	 prezydenckich	 2015
roku.	 Janukowycz	 w	 odpowiedzi	 nazwał	 aresztowanie	 Tymoszenko
„przykrym	 incydentem”	 przeszkadzającym	 w	 integracji	 europejskiej
Ukrainy	i	ograniczył	się	tylko	do	tego	stwierdzenia,	nie	dodając,	że	wyrok



wydał	wyznaczony	przezeń	sędzia.

Porozumienia	charkowskie	2010	roku

Po	 wsadzeniu	 Tymoszenko	 za	 kraty	 Janukowycz	 aktywnie	 zajął	 się
polityką	 zagraniczną.	 W	 pierwszej	 kolejności	 postanowił	 odwdzięczyć	 się
Rosji	za	poparcie	w	wyborach	prezydenckich,	dlatego	też	21	kwietnia	2010
roku,	 bez	 wstępnych	 uzgodnień	 z	 parlamentem	 czy	 ze	 społeczeństwem,
Janukowycz	 podpisał	 z	 prezydentem	 Federacji	 Rosyjskiej	 Dmitrijem
Miedwiediewem	 tak	 zwane	 porozumienia	 charkowskie,	 przewidujące
kardynalne	 zmiany	 w	 warunkach	 umowy	 o	 bazowaniu	 rosyjskiej	 Floty
Czarnomorskiej	na	Krymie.

Nieprzypadkowo	 na	 miejsce	 podpisania	 tych	 porozumień	 wybrano
Charków.	Miasto	 to	na	Ukrainie	 od	dawna	nazywano	 „stolicą	 stosunków
ukraińsko-rosyjskich”	 z	 powodu	 odbywanych	 tam	 regularnie	 spotkań
pierwszych	osób	obu	państw.	I	tym	razem	też	„pierwsza	stolica	Ukrainy”,
znajdująca	się	na	popierającym	Janukowycza	wschodzie,	została	wybrana
na	miejsce	podpisania	ważnych	dokumentów	z	Rosją.

Rokowania	 prowadzono	 na	 temat	 szerokiego	 spektrum	 stosunków
ukraińsko-rosyjskich,	ale	najważniejsze	z	nich	były	wzajemnie	powiązane
porozumienia	w	sprawie	gazu	i	Floty	Czarnomorskiej.	Zgodnie	z	aneksem
do	 kontraktu	 z	 19	 stycznia	 2009	 roku,	 podpisanego	 jeszcze	 przez
Tymoszenko,	Rosja	zgodziła	się	na	ustępstwo	w	cenie	gazu,	przystając	na
obniżkę	ceny	o	20	procent,	ale	nie	mniej	niż	100	dolarów	za	1000	metrów
sześciennych.	Formalnie	mówiąc,	obniżono	nie	cenę,	ale	opłaty	celne,	które
Ukraina	miała	 teraz	 uiszczać	Rosji.	 Co	 prawda	 do	 tej	 obniżki	 niezbędna
była	decyzja	rządu	Rosji,	ale	ostatecznie	nie	została	ona	podjęta.	Poza	tym
w	 porozumieniu	 była	 mowa,	 że	 faktyczna	 cena	 gazu	 ziemnego,
dostarczanego	w	 ilości	 ponad	 30	miliardów	metrów	 sześciennych	w	 2010
roku	 i	 40	 miliardów	 metrów	 sześciennych	 rocznie,	 poczynając	 od	 2011
roku,	 nie	 podlega	 obniżeniu.	 Ale	 faktycznej	 ceny	 do	 dokumentu	 nie



wpisano,	toteż	strony	mogły	cenę	tę	korygować.
Realnie	była	ona	identyczna	jak	ta,	co	do	której	na	rok	2009	swego	czasu

umówiła	 się	 Julia	 Tymoszenko,	 wsadzona	 do	 więzienia	 przez
Janukowycza.	 Tymoszenko	 nalegała	 na	 powiązanie	 ceny	 gazu	 z	 ceną	 za
tranzyt	 rosyjskiego	 gazu	 przez	 Ukrainę	 –	 podwyżka	 ceny	 gazu
automatycznie	 powodowała	 podwyżkę	 cen	 jego	 tranzytu.
W	„porozumieniach	charkowskich”	Janukowycza	tego	punktu	zabrakło.	Co
prawda	Janukowycz	osiągnął	to,	że	z	kontraktu	gazowego	usunięto	punkt
6.6,	 który	 przewidywał	 sankcje	 karne	 dla	 Ukrainy,	 jeżeli	 kupowała	 o	 6
procent	mniej	miesięcznych	dostaw	gazu[44].

Z	 naruszeniem	 protokołu	 dyplomatycznego	 aneks	 został	 spisany	 tylko
w	języku	rosyjskim,	a	nie	w	rosyjskim	i	ukraińskim	–	oficjalnych	językach
obu	 stron.	 Nie	 wniesiono	 istotnych	 zmian	 do	 porozumienia	 podpisanego
przez	 Tymoszenko	 w	 2009	 roku.	 Jednakże	 w	 zamian	 za	 nieznaczne
ustępstwa	 komercyjne	 w	 układzie	 gazowym	 Janukowycz	 zgodził	 się	 na
ważne	ustępstwa	strategiczne	w	sprawie	Floty	Czarnomorskiej,	godząc	się
na	 naruszenie	 punktu	 17	 Konstytucji	 Ukrainy,	 który	 niedwuznacznie
stanowi,	 że	 „na	 terenie	 Ukrainy	 nie	 dopuszcza	 się	 rozmieszczania
cudzoziemskich	baz	wojskowych”.

Należy	 zauważyć,	 że	 wszyscy	 poprzedni	 prezydenci	 Ukrainy,
z	 wyjątkiem	 Juszczenki,	 zamykali	 oczy	 na	 ten	 zapis	 w	 zamian	 za
nieprzejrzyste	 schematy	 ukraińsko-rosyjskich	 umów	 gazowych.	 Za
Juszczenki	 wyraźnie	 postawiono	 kwestię,	 że	 28	 maja	 2017	 roku,	 po
upływie	 terminu	 bazowania	 rosyjskiej	 Floty	 Czarnomorskiej,	 wszystkie
obiekty	jej	dyslokacji	(a	było	ich	ponad	4600)	miały	zostać	przeniesione	na
terytorium	Rosji.	Według	 szacunków	 ekspertów	kosztowałoby	 to	 rosyjski
budżet	 około	 10	miliardów	 dolarów.	Natomiast	Ukraina	 otrzymywała	 od
Rosji	tytułem	dzierżawy	za	bazowanie	Floty	Czarnomorskiej	corocznie	100
milionów	dolarów.	Za	10	miliardów	dolarów	mogła	ona	pozostać	na	Krymie
jeszcze	przez	sto	lat.

Zgodnie	 z	 nowym	 porozumieniem,	 zatwierdzonym	 przez	 prezydenta



Janukowycza,	 termin	 dzierżawienia	 przez	 rosyjską	 Flotę	 Czarnomorską
baz	w	Sewastopolu	przedłużono	o	dwadzieścia	pięć	lat,	czyli	do	2042	roku,
a	 strona	 rosyjska	 uzyskała	 zezwolenie	 na	 modernizację	 przestarzałej
rosyjskiej	 floty	 wojennej	 z	 czasów	 sowieckich.	 Główny	 problem	 Floty
Czarnomorskiej	 polegał	 dla	 Rosji	 na	 tym,	 że	 miała	 ona	 poważne
ograniczenia	 w	 tonażu	 z	 powodu	 ustalonych	 przez	 Turcję	 ograniczeń
przepływu	 okrętów	 wojennych	 przez	 Dardanele.	 Rosja	 nie	 mogła	 więc
zapewnić	 sobie	 przewagi	 strategicznej	 w	 rejonie	 Morza	 Czarnego.
W	Rumunii,	Bułgarii	i	Turcji	znajdowały	się	bazy	morskie	NATO.	VI	Flota
USA	kontrolowała	Morze	Śródziemne.	Zaplanowany	przez	Rosję	zakup	we
Francji	dwóch	najnowszych	helikopterowców	„Mistral”	nie	bardzo	zmieniał
bilans	sił[45].

Dosłownie	tydzień	po	podpisaniu	układu	o	Flocie	Czarnomorskiej	odbyła
się	 jego	 ratyfikacja	 w	 parlamentach	 obu	 krajów.	 Jeżeli	 w	 Rosji	 ta
procedura	przeszła	niezauważona,	to	w	Kijowie	rozegrał	się	istny	dramat.
Posłowie	 opozycji	 blokowali	 trybunę,	 obrzucali	 przewodniczącego	 Rady
Najwyższej	 jajkami	 i	 uniemożliwiali	 debatę	 nad	 ratyfikacją.	 Niektórzy
posłowie	jęli	ciskać	świece	dymne,	zamieniając	salę	posiedzeń	w	istne	pole
bitwy.	 Jednak	 mimo	 tych	 „warunków	 bojowych”,	 w	 jakich	 musiał
obradować	 kontrolowany	 przez	 Janukowycza	 ukraiński	 parlament,	 27
kwietnia	 większością	 głosów	 porozumienie	 charkowskie	 zostało
ratyfikowane.	Opozycja	na	znak	protestu	okryła	swoje	miejsca	niebiesko-
żółtymi	barwami	narodowymi	Ukrainy	i	opuściła	salę	obrad[46].

Janukowycz	tworzy	„pion	władzy”

Podobnie	 jak	 wielu	 jego	 poprzedników,	 Janukowycz	 rozpoczął	 od
popularnego	wśród	 społeczeństwa	 tematu	 redukcji	 aparatu	urzędniczego.
Chciał	 się	 nawet	 pozbyć	 dwudziestu	 procent	 własnych	 urzędników.
Ponownie	 przemianował	 prezydencki	 sekretariat	 (Juszczenki)	 na
administrację	 i	 mianował	 jej	 szefem	 milionera	 Serhija	 Lowoczkina



posiadającego	 pakiet	 cennych	 akcji	 zagranicznych	 spółek	 i	 szereg
większościowych	 pakietów	 akcji	 ukraińskich	 przedsiębiorstw,	 między
innymi	 Krymsoda	 (chemia),	 Gaztek	 (dystrybucja	 gazu),	 Ukrreczfłot
(żegluga	 śródlądowa)	 i	 Intermedia	 Group.	 Sam	 Lowoczkin	 „towarzyszył”
Janukowyczowi,	 gdy	 był	 on	 jeszcze	 gubernatorem	 obwodu	 donieckiego,
pomocnikiem	prezydenta	Kuczmy	i	premierem.	Teraz	Lowoczkin	stanął	na
czele	aparatu	prezydenta	kraju.

Już	w	lutym	2010	roku,	zaraz	po	swoim	wyborze,	Janukowycz	utworzył
Narodowy	Komitet	Antykorupcyjny,	Komitet	Reform	Gospodarczych	przy
prezydencie	 i	Radę	Regionów	w	celu	współdziałania	centralnych	organów
władzy	z	organami	samorządu	lokalnego.	Dał	do	zrozumienia,	że	ukraiński
pozostanie	 jedynym	 językiem	 urzędowym	 (wbrew	 swej	 przedwyborczej
obietnicy,	 że	 rosyjski	 otrzyma	 status	 drugiego	 języka	 państwowego),
podkreślając	 przy	 tym,	 że	 Ukraina	 będzie	 skrupulatnie	 przestrzegać
Europejskiej	karty	języków	regionalnych	i	mniejszościowych.	W	2012	roku
Rada	Najwyższa	 rzeczywiście	uchwaliła	ustawę	 o	 językach	 regionalnych,
która	 w	 istocie	 była	 przykryciem	 legalizacji	 języka	 rosyjskiego	 jako
oficjalnego	w	regionach	południowo-wschodnich	i	na	Krymie.	A	tymczasem
niepomyślnie	 zakończyła	 się	 próba	 żyjących	 w	 zwartych	 skupiskach
mniejszości	 narodowych	 (Rumunów,	 Polaków,	 Bułgarów	 i	 innych)
wykorzystania	tej	ustawy	do	nadania	swym	językom	statusu	regionalnych.

Pod	 koniec	 pierwszego	 roku	 swych	 rządów	 Janukowycz	 ograniczył
państwową	 regulację	 działalności	 gospodarczej,	 wyłączając	 dwadzieścia
trzy	 rodzaje	 regulowanej	 działalności	 gospodarczej	 z	 ogólnej	 liczby
sześćdziesięciu	sześciu.	Podmiotom	działalności	inwestycyjnej	uproszczono
tryb	 świadczenia	 usług,	 aczkolwiek	 nie	 doprowadziło	 to	 do	 „inwazji”
zagranicznych	 inwestorów	 na	 Ukrainę.	 Janukowycz	 zniósł	 obowiązek
służby	 wojskowej,	 decydując	 się	 złożyć	 ciężar	 obrony	 kraju	 na	 armii
zawodowej,	która,	nawiasem	mówiąc,	nie	stała	się	zdolna	do	walki.

Przed	 nowym,	 2011	 rokiem,	 mimo	 licznych	 protestów	 drobnych
i	 średnich	 przedsiębiorców,	 uchwalono	 nowy	 kodeks	 podatkowy.



Przewidując	trzykrotne	zmniejszenie	podatków	lokalnych,	Janukowycz	nie
zmienił	 obciążenia	 podatkowego	 rodzimych	 wytwórców.	 Przeciwnie,
drobny	 i	 średni	 biznes	 stały	 się	 jeszcze	 bardziej	 zależne	 od	 organów
władzy,	z	którymi	miały	się	dzielić	swymi	dochodami.	Powstał	natomiast
raj	dla	ukraińskich	miliarderów	związanych	z	władzą.	Wszystkie	wielkie
spółki	mające	bliskie	związki	z	prezydentem	i	jego	otoczeniem	znacznie	się
wzbogaciły.	 Tylko	 w	 pierwszym	 roku	 rządów	 Janukowycza	 liczba
ukraińskich	 oligarchów	 zwiększyła	 się	 z	 ośmiu	 do	 dwunastu.	 Łącznie
oceniano	 ich	 na	 58	 miliardów	 dolarów,	 co	 mniej	 więcej	 o	 20	 miliardów
przekraczało	wydatki	budżetu	Ukrainy[47].

Postanowiwszy	 naprawić	 błędy	 Juszczenki	 w	 kwestii	 decentralizacji
władzy,	 Janukowycz	 jął	 tworzyć	 własną	 „władzę	 pionową”.	 Na	 początek
osiągnął	to,	że	jego	partia	w	sojuszu	z	komunistami	i	blokiem	Łytwyna,	jak
też	z	posłami,	którzy	odeszli	z	Batkiwszczyny	i	Naszej	Ukrainy,	utworzyła
rządzącą	 koalicję	 Stabilność	 i	 Reformy,	 której	 wspólnym	 wysiłkiem
właściwie	 został	 zdymisjonowany	 rząd	wówczas	 jeszcze	 nie	 aresztowanej
Julii	 Tymoszenko.	 Po	 czym	 Janukowycz	 przystąpił	 do	 wymiany
gubernatorów	 i	 szefów	administracji	w	rejonach.	Wymieniono	wszystkich
kluczowych	 ministrów	 i	 sędziów	 Sądu	 Konstytucyjnego	 delegowanych
przez	 prezydenta.	Najważniejsze	 jednak,	 co	 się	 udało	 Janukowyczowi,	 to
unieważnienie	 reformy	 politycznej	 2004	 roku	 i	 przywrócenie	 sobie
uprawnień	szefa	władzy	wykonawczej.

Na	 wniosek	 252	 posłusznych	 Janukowyczowi	 posłów	 do	 Sądu
Konstytucyjnego	 Ukrainy	 zostały	 uznane	 za	 niekonstytucyjne	 zmiany
wprowadzone	 do	 konstytucji	 w	 2004	 roku,	 za	 czasów	 Juszczenki.
Umożliwiło	to	rządzącej	większości	zmianę	formy	rządów	w	kraju	i	powrót
z	republiki	parlamentarno-prezydenckiej	do	prezydencko-parlamentarnej.
Bilans	 uprawnień	 zmieniono	 na	 korzyść	 prezydenta,	 który
podporządkował	 sobie	 również	 władzę	 wykonawczą.	 Następnie
Janukowycz	wprowadził	 cenzurę	mediów,	 a	 oligarchowie	 z	 jego	 bliskiego
otoczenia	 stali	 się	 właścicielami	 największych	 środków	 informacji



masowej.	 Opozycja	 mogła	 jedynie	 skonstatować	 wprowadzenie	 w	 kraju
autokratycznego	 reżimu	 prezydenckiego	 i	 bezradnie	 protestować	 przeciw
uzurpacji	przez	Janukowycza	władzy	państwowej.

W	 sferze	 polityki	 zagranicznej	 znany	 z	 prorosyjskiego	 stanowiska
Janukowycz	nieoczekiwanie	 dla	wielu	 obserwatorów	 skrytykował	 pomysł
utworzenia	 Związku	 Rosji,	 Białorusi	 i	 Ukrainy,	 a	 1	 kwietnia	 2010	 roku
oznajmił,	 że	 „kierunkiem	strategicznym	ukraińskiej	polityki	zagranicznej
jest	 integracja	 z	 Unią	 Europejską”.	 Równocześnie	 zlikwidował
międzypaństwową	 komisję	 do	 spraw	 przygotowania	 Ukrainy	 do
wstąpienia	 do	 NATO	 oraz	 krajowe	 centrum	 do	 spraw	 integracji
europejskiej,	 utworzone	 w	 2006	 roku	 przez	 Juszczenkę,	 a	 w	 lipcu	 2010
roku	podpisał	ustawę	o	głównych	kierunkach	wewnętrznej	 i	zagranicznej
polityki	 państwa,	 w	 której	 ostatecznie	 porzucił	 zamiar	 wstąpienia	 do
NATO,	oznajmiając	o	„pozablokowym”	statusie	Ukrainy.

Ogłaszając	 krucjatę	 przeciwko	 korupcji,	 Janukowycz	 i	 jego	 otoczenie
uzbroili	 się	 w	 system	 siłowego	 zagarniania	 biznesów	 zarówno
konkurentów	 politycznych,	 jak	 i	 własnych	 zwolenników.	 Ów	 rabunkowy
proceder	 nazwano	 rajderstwem.	 Eksperci	 OBWE	 odnotowali	 pięćdziesiąt
przypadków	 siłowego	 zagarnięcia	 biznesów	 przez	 otoczenie	 Janukowycza
z	pomocą	skorumpowanych	organów	prawa,	sądów,	prokuratury,	inspekcji
podatkowej	 i	 ministrów.	 Właścicieli	 zmuszano,	 by	 dzielili	 się	 swym
biznesem,	 oddając	 pięćdziesiąt	 procent,	 a	 nawet	 odbierano	 im	 cały	 za
pośrednictwem	 sądów.	 Według	 danych	 Antyrajderskiego	 Związku
Przedsiębiorców	 Ukrainy	 w	 okresie	 prezydentury	 Janukowycza	 jego
„rodzina”	zaatakowała	co	najmniej	7	tysięcy	ukraińskich	spółek,	a	do	sfery
jej	„korporacyjnych	interesów”	należała	właściwie	cała	Ukraina.

Siłowe	 zagarnięcia	 Janukowycza	 były	 uwarunkowane	 koniecznością
uzyskania	półtora	miliarda	dolarów	na	kampanię	prezydencką	2015	roku
–	na	kupienie	 15	milionów	wyborców,	 licząc	 po	 sto	 dolarów	 za	 głos.	 Tak
opisał	 ten	 system	 przewodniczący	 Związku	 Obrony	 przed	 Gwałtem
Gospodarczym	Andrij	Semydyd´ko:



Zaborcy	 stosowali	 niewymyślne	 metody.	 Na	 przykład	 trzeba	 było	 znaleźć	 zyskowną	 spółkę.
Następnie	–	zainicjować	sprawdzenie	przez	policję	podatkową	i	stosownie	do	jego	wyniku	wszcząć
sprawę	karną.	Na	podstawie	materiałów	sprawy	odbywała	się	tak	zwana	fiksacja	(naznaczenie)
właściciela,	do	którego	zwracali	się	gwałciciele	z	propozycją.	Wariantów	było	zazwyczaj	niewiele:
proponowano,	żeby	regularnie	płacił	„daninę”	w	wysokości	30–50	procent	zysku	spółki	albo	żeby
zrezygnował	 z	 prawa	 własności.	 Przy	 tym	 albo	 część	 spółki	 wyprowadzano	 do	 strefy
bezpodatkowej,	 albo	 po	 prostu	 nie	 rejestrowano	 zmian	 w	 składzie	 właścicieli	 –	 czyli	 de	 iure
pozostawał	 dotychczasowy	 skład	 właścicieli,	 ale	 de	 facto	 istniał	 protokół	 posiedzenia,	 zgodnie
z	 którym	 jedni	 właściciele	 odchodzili,	 a	 inni	 przychodzili.	 Za	 Janukowycza	 stworzono	 idealne
warunki	 do	 siłowego	 zaboru	 biznesów.	 Cały	 system	 ukształtowano	 tak,	 że	 na	 bezprawne
odbieranie	własności	z	gotowością	zgadzały	się	wszystkie	zamieszane	w	to	osoby.	Skala	zjawiska
wykroczyła	 daleko	 poza	 ramy	 „zaspokojenia	 potrzeb”	 bezpośrednio	 samej	 „rodziny”.	 Niekiedy
ludzie	„działali”,	zasłaniając	się	„interesami	rodzinnymi”...	Nierzadko,	gdy	odpowiedni	„podział”
zniżał	 się	 do	 szczebla	 obwodu	 –	 do	 prokuratora	 czy	 innego	 urzędnika	 –	 zagarnięte	 kwoty
wzrastały	 dwukrotnie	 z	 powodu	 osobistych	 apetytów	 danego	 urzędnika.	 Do	 sfery	 takiego
„zainteresowania”	„rodziny”	trafiały	też	wielkie	publiczne	spółki.

W	ten	 sposób	 z	konta	 znanej	na	 świecie	 spółki	wódczanej	Nemiroff	na
podstawie	 sprawy	 karnej	 w	 ciągu	 trzech	 lat	 wyprowadzono	 ponad	 50
milionów	 dolarów	 na	 podstawione	 firmy	 bliskie	 prezydentowi
Janukowyczowi[48].

Karne	 ściganie	 przeciwników	 politycznych	 dotknęło	 nie	 tylko	 Julię
Tymoszenko,	 ministra	 spraw	 wewnętrznych	 Jurija	 Łucenkę,	 ale	 również
ministra	 gospodarki	 Bohdana	 Danyłyszyna,	 ministra	 obrony	 Wałerija
Iwaszczenkę,	posła	Ihora	Markowa	i	byłego	wiceszefa	Naftohazu	Ukrajiny
Ihora	 Dydenkę,	 byłego	 prezesa	 służby	 celnej	 kraju	 Anatolija	 Makarenkę
i	 wielu	 innych.	 Janukowycz	 zamachnął	 się	 nawet	 na	 byłego	 prezydenta
Łeonida	 Kuczmę,	 któremu	 zarzucano	 wspólnictwo	 w	 zabójstwie
dziennikarza	 Heorhija	 Gongadzego,	 co	 umożliwiło	 Janukowyczowi
utrzymywanie	 w	 szachu	 nie	 tylko	 byłego	 prezydenta,	 ale	 i	 całego	 jego
otoczenia.

Rządy	„proffiesora”	Janukowycza	zapamiętają	potomni	nie	tylko	dlatego,
że	 nie	 przeprowadził	 on	 reform	 gospodarczych	 i	 miotał	 się	 to	 w	 stronę
Europy,	to	w	stronę	unii	celnej	z	Rosją,	ale	również	z	powodu	nadzwyczaj
spowolnionej	mowy	 eksprezydenta	 i	 jego	 licznych	 stylistycznych	wpadek.



Znaną	 rosyjską	 poetkę	 Annę	 Achmatową	 nazwał	 Anną	 Achmetową,
a	 znanego	 rosyjskiego	 pisarza	 Antoniego	 Czechowa	 zaliczył	 do	 poetów
ukraińskich.	Uważał,	 że	 znany	uczony	slawista	Petro	Hułak-Artemowski
pochodził	 z	 donbaskiego	 miasta	 Artemowska.	 Dzielił	 Eurazję	 na	 Azję
i	 Eurazję,	 a	 przemawiając	 do	 mieszkańców	 Kirowogradu,	 nazywał	 ich
mieszkańcami	 Czernihowa.	 Słowację	 nazwał	 Słowenią,	 a	 Iran	 mylił
z	 uranem.	 Podczas	 rozmów	 z	 prezydentem	 Turkmenistanu	 oznajmił,	 że
Ukraina	 zawsze	przyjaźniła	 się	 z	Kazachstanem,	a	 studentom	medycyny
radził,	żeby	byli	wierni	przysiędze	Pitagorasa.

Stworzona	przez	Janukowycza	 twarda	władza	pionowa,	analogiczna	do
systemu	 wprowadzonego	 w	 Rosji	 przez	 Putina,	 gwarantowała,
wydawałoby	się,	spokój	 i	porządek	w	kraju,	a	ciągłe	 językowe	gafy,	które
zdarzały	 się	niedouczonemu	prezydentowi,	 bawiły	 tych,	 którym	 starczało
poczucia	 humoru,	 aby	wyśmiewać	 nowo	 objawionego	 dyktatora.	Ukraina
stopniowo	się	sprężała	niczym	sprężyna,	aby	gwałtownie	się	rozprężyć	na
Majdanie	w	2014	roku.

[38]	 Niemniej	 jednak,	 mimo	 wysuniętych	 wobec	 Tymoszenko	 zarzutów,
rząd	Azarowa	złożył	oficjalne	oświadczenie	„	O	wykonaniu	przez	Ukrainę
zobowiązań	 zgodnie	 z	 ramową	 konwencją	 Organizacji	 Narodów
Zjednoczonych	 w	 sprawie	 zmiany	 klimatu	 i	 protokołu	 z	 Kioto”.
Oświadczenie	głosiło,	że	Ukraina	popiera	dążenie	sygnatariuszy	konwencji
do	 ustabilizowania	 „koncentracji	 gazów	 cieplarnianych	 w	 atmosferze	 na
takim	 poziomie,	 który	 by	 nie	 dopuszczał	 do	 groźnego	 antropogennego
wpływu	na	system	klimatyczny”.

[39]	 Z	 Orzeczenia	 Prokuratury	 Generalnej	 Ukrainy	 o	 powołaniu
Tymoszenko	jako	oskarżonej	w	związku	z	umową	gazową	z	Rosją	z	2009	r.,
„Ukrajinśka	Prawda”,	4	lipca	2011.

[40]	Tamże.
[41]	 Orzeczenie	 Prokuratury	 Generalnej	 o	 powołaniu	 Tymoszenko



w	 charakterze	 oskarżonej	 głosiło:	 „Uprawnienia	 do	 kierowania	 prawami
korporacyjnymi	 państwa	wobec	 spółki	 akcyjnej	Naftohaz	Ukrajiny	 (dalej
NSA	 Naftohaz	 Ukrajiny)	 rozporządzeniem	 gabinetu	 ministrów
z	 15.12.2005	 r.	 pt.	 Niektóre	 zagadnienia	 podniesienia	 efektywności
zarządzania	 przedsiębiorstwamizostały	 przekazane	 Ministerstwu	 Paliw
i	Energetyki	Ukrainy.	W	związku	z	 tym	cały	 zakres	uprawnień	państwa
jako	posiadacza	korporacyjnych	praw	wymienionej	spółki	akcyjnej	–	w	celu
zaspokojenia	potrzeb	państwowych	i	społecznych	–	należy	do	Ministerstwa
Paliw	 i	 Energetyki	 Ukrainy”	 (z	 Orzeczenia	 Prokuratury	 Generalnej
Ukrainy	 o	 powołaniu	 Tymoszenko	 w	 charakterze	 oskarżonej,	 s.	 3,	 24
czerwca	2011).	Wynika	z	tego,	że	gdyby	Tymoszenko	podpisała	dyrektywy
Gabinetu	Ministrów	dla	spółki	Naftohaz	Ukrajiny,	to	byłaby	to	ingerencja
w	 sprawy	 spółki	 akcyjnej,	 której	 prawami	 korporacyjnymi	 zarządza
wyłącznie	 Ministerstwo	 Paliw	 i	 Energetyki.	 Sędzia	 Rodion	 Kirejew,
prowadzący	 posiedzenie,	 w	 żaden	 sposób	 nie	 potrafił	 podczas	 procesu
wymienić	dokumentu	normatywnego,	który	naruszyła	oskarżona.	Umowa
komercyjna	 między	 Gazpromem	 i	 Naftohazem	 Ukrajiny	 była	 umową
dwóch	podmiotów	gospodarczych	i	nie	miała	nic	wspólnego	z	rządem.

[42]	 Instytut	 Arbitrażowy	 Sztokholmskiej	 Izby	 Handlowej,	 drugie
oddzielne	orzeczenie	z	8	czerwca	2010	r.

[43]	 Heorhij	 Kirpa	 –	 minister	 transportu	 w	 rządzie	 Janukowycza,
podejrzewany	 m.in.	 o	 zasilanie	 publicznymi	 pieniędzmi	 jego	 kampanii
prezydenckiej;	 zginął	 od	 strzału	 w	 głowę.	 Jurij	 Krawczenko	 –	 minister
spraw	 wewnętrznych	 z	 nadania	 Kuczmy;	 zginął	 w	 dniu,	 w	 którym	 miał
składać	zeznania	w	sprawie	śmierci	Heorhija	Gongadze	(przyp.	red.).

[44]	 Oto	 tekst	 podpisanego	 przez	 Rosję	 i	 Ukrainę	 aneksu	 do	 kontraktu
z	2009	r.	z	czasów	Tymoszenko:

ANEKS	nr...
do	Kontraktu	nr	KP	z	19	stycznia	2009	roku,
zawartego	między	spółką	akcyjną	„Gazprom”



i	Krajową	Spółką	Akcyjną	„Naftohaz	Ukrajiny”,
kupna–sprzedaży	gazu	ziemnego	w	latach	2009–2019

____	r.
„___”____–2010	r.

Spółka	 akcyjna	 „Gazprom”	 (Federacja	 Rosyjska)	 zwana	 dalej
Sprzedawcą,	 w	 osobie	 prezesa	 zarządu	 Millera	 Aleksieja	 Borysowicza,
działającego	 na	 podstawie	 statutu,	 z	 jednej	 strony,	 a	 Krajową	 Spółką
Akcyjną	 „Naftohaz	Ukrajiny”	 (Ukraina),	 zwaną	 dalej	Nabywcą,	w	 osobie
przewodniczącego	 zarządu	 Bakulina	 Jewhena	 Mykołajowycza,
działającego	 na	 podstawie	 statutu,	 z	 drugiej	 strony,	 razem	 zwane
Stronami,	zawarły	niniejszy	aneks	do	Kontraktu	nr	KP	z	19	stycznia	2009
roku,	 między	 SA	 „Gazprom”	 a	 Krajową	 Spółką	 Akcyjną	 „Naftohaz
Ukrainy”	 kupna–sprzedaży	 gazu	 ziemnego	 w	 latach	 2009–2019	 (dalej
„Kontrakt”)	o	tym,	co	następuje:

1.	 W	 punkcie	 2.2	 art.	 2	 Kontraktu	 liczby	 i	 słowa	 „33,75	 mld	 m	 sześc.
w	2010	roku”	zastąpić	liczbami	i	słowami	„36,5	mld	m	sześc.	w	2010	roku”.

2.	 Pierwszy	 akapit	 punktu	 2.2.2.	 art.	 2	 Kontraktu	 zapisać
w	następującej	redakcji:

„Strony	uzgodniły	w	2010	roku	dostawy	gazu	ziemnego	o	objętości	36,5
mld	m	sześc.	i	następujący	jej	podział	na	kwartały	(w	mld	m	sześc.):

I II III IV

6,474 8,00
w	tym:

kwiecień	–	1,8
maj–czerwiec	–	6,2

9,326 12,700

3.	Uzupełnić	punkt	4.2	Kontraktu	akapitami	o	następującej	treści:
„Faktyczną	 cenę	 (Px)	 gazu	 ziemnego	 dostarczanego	 w	 ramach

niniejszego	Kontraktu	obniża	się	o	kwotę	zmniejszenia	opłat	celnych,	jeżeli
taka	 poprawka	 jest	 przewidziana	 w	 rozporządzeniu	 rządu	 Federacji
Rosyjskiej	 dotyczącym	 ceł	 wywozowych	 przy	 dostawach	 gazu	 ziemnego



z	obszaru	Federacji	Rosyjskiej	na	Ukrainę.

Faktyczna	 cena	 (Px)	 gazu	 ziemnego	dostarczonego	w	 objętości	 powyżej
30	mld	m	 sześc.	 rocznie	w	 2010	 roku	 i	 40	mld	m	 sześc.	 rocznie	 od	 2011
roku	nie	ulega	obniżce”.

4.	Punkt	6.5	oraz	punkt	6.6	art.	6	usunąć.
5.	Niniejszy	Aneks	sporządzono	w	2	egzemplarzach	w	języku	rosyjskim,

po	jednym	dla	każdej	ze	Stron	i	stanowi	on	nieodłączną	część	Kontraktu.
6.	 We	 wszystkim	 innym,	 czego	 nie	 uregulowano	 niniejszym	 Aneksem,

Strony	kierują	się	warunkami	Kontraktu.
7.	 Niniejszy	 Aneks	 wchodzi	 w	 życie	 z	 datą	 jego	 podpisania	 i	 znajduje

zastosowanie	w	stosunkach	Stron	powstałych	od	1	kwietnia	2010	roku.

Nabywca:	przewodniczący	zarządu	Krajowej	SA	„Naftohaz	Ukrainy”	J.M.
Bakulin
Sprzedawca:	prezes	zarządu	SA	„Gazprom”	A.B.	Milller.

[45]	Na	przełomie	wieków,	gdy	nawet	prezydent	Putin,	będący	wówczas
premierem,	 napomykał	 o	 wstąpieniu	 Rosji	 do	 NATO,	 w	 Wiedniu
rozpoczęto	i	pomyślnie	zakończono	przy	udziale	Rosji	i	Ukrainy	rokowania
w	 sprawie	 utworzenia	 międzynarodowego	 morskiego	 kontyngentu	 Black
Sea	 Naval	 Force,	 który	 miał	 zapewnić	 bezpieczeństwo	 w	 regionie
czarnomorskim.	 Ta	 czarnomorska	 grupa	 współdziałania	 operacyjnego
została	 utworzona	 w	 2001	 r.	 W	 jej	 skład	 weszły,	 oprócz	 rosyjskich,
ukraińskich	i	gruzińskich,	również	elementy	flot	krajów	NATO:	Rumunii,
Bułgarii	 i	 Turcji.	 To	 wielonarodowe	 ugrupowanie	 zaplanowano	 jako
„pogotowie	ratunkowe”	i	„policję”	Morza	Czarnego.	Główne	zadania	grupy
polegały	 na	 poszukiwaniu	 i	 ratowaniu	 statków	 i	 okrętów,	 które	 uległy
katastrofie;	 szybkich	 dostawach	 ładunków	 humanitarnych;	 walce
z	 trucicielami	 środowiska	 naturalnego	 i	 unieszkodliwianiu	 urządzeń
wybuchowych;	 walce	 z	 piractwem	 i	 międzynarodowym	 terroryzmem.
Przepiękna	 Zatoka	 Sewastopolska	 miała	 być	 miejscem	 bazowania	 owej
międzynarodowej	 flotylli,	 służącej	 sprawie	 pokoju,	 a	 nie	 wojny.	 Niemała



opłata	 dzierżawna	 z	 sąsiednich	 państw	 i	 NATO	 mogła	 przekształcić
Półwysep	 Krymski	 w	 strefę	 międzynarodowej	 turystyki	 i	 biznesu
rozrywkowego.

[46]	 Oto	 tekst	 Porozumienia	 między	 Ukrainą	 a	 Federacją	 Rosyjską
w	kwestii	pobytu	Floty	Czarnomorskiej	Federacji	Rosyjskiej	na	terytorium
Ukrainy:

Ukraina	 i	 Federacja	 Rosyjska,	 rozwijając	 stosunki	 na	 zasadzie
partnerstwa	 strategicznego,	 utrwalonej	 w	 Układzie	 o	 Przyjaźni,
Współpracy	 i	 Partnerstwie	 między	 Ukrainą	 a	 Federacją	 Rosyjską	 z	 31
maja	 1997	 roku,	 zgodnie	 z	 punktem	 1	 Układu	 między	 Rządem	 Ukrainy
a	Rządem	Federacji	Rosyjskiej	o	wolnym	handlu	z	24	czerwca	1993	roku,
wyrażając	 gotowość	 wzajemnego	 uwzględniania	 interesów	 obu	 stron
w	 rozwiązywaniu	 zagadnień	 stosunków	 dwustronnych	 w	 rozmaitych
sferach,	opierając	się	na	aktualnych	bazowych	porozumieniach	w	kwestii
Floty	Czarnomorskiej,	umawiają	się	następująco:

Artykuł	1
Strony	 przedłużają	 działanie	 Układu	 między	 Ukrainą	 a	 Federacją

Rosyjską	 o	 statusie	 i	 warunkach	 pobytu	 Floty	 Czarnomorskiej	 Federacji
Rosyjskiej	 na	 terytorium	 Ukrainy	 z	 28	 maja	 1997	 roku,	 Układu	 między
Rządem	 Ukrainy	 a	 Rządem	 Federacji	 Rosyjskiej	 o	 rozliczeniach
wzajemnych,	 związanych	 z	 podziałem	 Floty	 Czarnomorskiej	 i	 pobytem
Floty	 Czarnomorskiej	 Federacji	 Rosyjskiej	 na	 terytorium	 Ukrainy	 z	 28
maja	1997	 roku	na	25	 lat,	 czyli	do	28	maja	2017	 roku	z	automatycznym
dalszym	 przedłużaniem	 o	 następne	 okresy	 pięcioletnie,	 jeżeli	 żadna	 ze
Stron	 nie	 powiadomi	 drugiej	 Strony	 o	 ustaniu	 ich	 działania	 najpóźniej
przed	upływem	jednego	roku	przed	końcem	terminu.

Artykuł	2
Opłata	dzierżawna	za	pobyt	Floty	Czarnomorskiej	Federacji	Rosyjskiej

na	 terytorium	 Ukrainy,	 począwszy	 od	 28	 maja	 2017	 roku,	 składa	 się
z	 płatności	 Ukrainie	 przez	 Federację	 Rosyjską	 w	 kwocie	 100	 mln	 USD



rocznie,	 jak	 również	 z	 dodatkowych	 środków	 otrzymywanych	 z	 tytułu
obniżki,	 począwszy	 od	 daty	 wejścia	 w	 życie	 niniejszego	 Układu,	 ceny
w	 kwocie	 stu	 USD	 od	 ustalonej	 aktualnym	 kontraktem	 między	 spółką
Naftohaz	Ukrainy	a	spółką	Gazprom	na	każdy	tysiąc	metrów	sześciennych
gazu	 dostarczanego	 na	 Ukrainę,	 wychodząc	 z	 ulgowej	 uzgodnionej
wielkości	 dostaw	 przewidzianej	 we	 wspomnianym	 Kontrakcie,	 według
następującej	formuły:	przy	cenie	333	USD	i	wyższej	za	1000	m	sześc.	gazu
obniżka	wyniesie	 30	 procent	 takiej	 ceny.	 Te	 dodatkowe	 środki	 podlegają
rozliczeniu	stosownie	do	wyników	każdego	roku	kalendarzowego,	w	ciągu
którego	 stosuje	 się	 wymienioną	 obniżkę,	 z	 wynikiem	 wzrastającym,
i	uznaje	się	za	zobowiązanie	Ukrainy	w	drodze	wykonania	przepisu	art.	1
niniejszego	Układu.

Artykuł	3
Niniejszy	układ	podlega	ratyfikacji	 i	wchodzi	w	życie	z	datą	ostatniego

pisemnego	 zawiadomienia	 o	 wykonaniu	 przez	 każdą	 ze	 Stron
wewnątrzpaństwowych	procedur	niezbędnych	do	wejścia	w	życie.

[47]	 Były	 minister	 w	 rządzie	 Julii	 Tymoszenko	 Jurij	 Łucenko	 tak
podsumował	 rządy	 Janukowycza:	 „Dla	 przyjaciół	 wszystko,	 dla	 wrogów
praca,	a	dla	społeczeństwa	trumna”	i	wkrótce	tak	jak	Tymoszenko	znalazł
się	w	więzieniu.

[48]	 Po	 ucieczce	 Janukowycza	 i	 jego	 najbliższych	 partnerów	 drobnym
spółkom	udało	się	częściowo	odzyskać	swój	biznes.	Ale	mimo	zablokowania
kont	 rabusiów	 w	 bankach	 zagranicznych	 firmy	 kontrolowane	 przez
„rodzinę”	byłego	prezydenta	wciąż	funkcjonują.



Rozdział	8	
Problem	integracji	europejskiej

Rok	 2013	 w	 polityce	 ukraińskiej	 był	 dość	 spokojny.	 Prezydent	 Wiktor
Janukowycz	wojażował	 po	 krajach	 europejskich	 i	 przekonywał	 naiwnych
Europejczyków,	 że	 chce	 do	 Europy.	 Nie	 tylko	 on,	 ale	 i	 cała	 rodzina
prezydenta,	 cały	 rząd	 i	 cała	ukraińska	elita	–	 też	 chcieli	 do	Europy.	Dla
postsowieckiej	 Ukrainy	 to	 pragnienie	 wcale	 nie	 było	 nowe.	 Wszyscy
poprzednicy	 Janukowycza	 –	 Łeonid	 Krawczuk,	 Łeonid	 Kuczma,	 Wiktor
Juszczenko	–	też	chcieli	przyłączenia	Ukrainy	do	Unii	Europejskiej.

Przez	wstąpienie	 do	UE	 rozumiano	w	 istocie	 pierwszy	 etap	procedury:
podpisanie	 porozumienia	 w	 sprawie	 stowarzyszenia	 Ukrainy	 z	 Unią
(Ukraine-European	Union	Association	Agreement).	O	jego	zawarciu	strony
zaczęły	 rozmawiać	 jeszcze	 w	 2007	 roku.	 Nowy	 układ	 miał	 zastąpić
dotychczasowe	porozumienie	o	partnerstwie	między	Wspólnotą	Europejską
a	 Ukrainą.	 Układ	 stowarzyszeniowy	 miał	 umożliwić	 jakościowo	 nowe,
głębsze	 stosunki	 i	 służyć	 jako	 strategiczny	 punkt	 orientacyjny
systemowych	 reform	społeczno-gospodarczych	na	Ukrainie,	 zakrojonej	na
szeroką	 skalę	 adaptacji	 jej	 ustawodawstwa	 do	 norm	 i	 praw	 unijnych.
W	tekście	porozumienia	nie	było	mowy	o	perspektywie	wstąpienia	Ukrainy
do	Unii.	Podpisanie	porozumienia	podnosiło	wzajemne	stosunki	na	wyższy
poziom:	 od	 partnerstwa	 i	 współpracy	 –	 do	 stowarzyszenia	 politycznego
i	 integracji.	 Wielu	 Ukraińców	 wyobrażało	 sobie,	 że	 to	 jest	 właśnie



zjednoczenie	z	Europą.
Ważnym	 elementem	 tego	 porozumienia	 był	 zapis	 o	 utworzeniu

pogłębionej	 i	 wszechogarniającej	 strefy	 wolnego	 handlu.	 Perspektywa	 ta
wzburzyła	 koła	 przemysłowe,	 ściśle	 powiązane	 z	 biznesem	 rosyjskim.
W	 tym,	 co	 się	 działo,	 Rosja	 dopatrywała	 się	 potencjalnego	 zagrożenia,
ponieważ	 wstąpienie	 do	 Unii	 Europejskiej	 było	 nie	 do	 pogodzenia
z	wejściem	do	tak	zwanej	Unii	Celnej	Białorusi,	Kazachstanu	i	Rosji,	którą
rządziła	 Rosja.	 Przystąpienie	 do	 Unii	 Celnej	 oznaczało	 gospodarczą
orientację	 Ukrainy	 na	 Rosję	 i	 podporządkowanie	 jej	 swojej	 gospodarki.
Przystąpienie	 do	 Unii	 Europejskiej	 natomiast	 oznaczało	 orientację	 na
Europę	 i	 podporządkowanie	 ukraińskiej	 gospodarki	 –	 europejskiej.	 Ze
strony	 Rosji	 i	 niektórych	 ukraińskich	 „grup	 interesów”	 (szczególną
aktywność	 w	 tej	 sprawie	 wykazywała	 organizacja	 Ukraiński	 Wybór
Wiktora	 Medwedczuka,	 byłego	 szefa	 kancelarii	 Kuczmy,	 wieloletniego
agenta	KGB/FSB	i	człowieka	bliskiego	Władimirowi	Putinowi)	rozpoczęła
się	 ożywiona	 kampania	 propagandowa	 głosząca,	 że	 podpisanie	 umowy
o	 wolnym	 handlu	 z	 UE	 zniszczy	 gospodarkę	 Ukrainy,	 ponieważ
gwałtownie	zredukuje	stosunki	handlowo-gospodarcze	z	Rosją.	A	zarazem,
jak	 twierdziła	 strona	 rosyjska,	 utworzenie	 strefy	 wolnego	 handlu
doprowadzi	 do	 tego,	 że	 tanie	 towary	 zachodnie,	 które	 trafią	 na	Ukrainę,
będą	 nielegalnie	 przerzucane	 do	 Rosji,	 co	 uderzy	 w	 rosyjskich
producentów.

Niemniej	jednak	większość	Ukraińców	uwierzyła,	że	władze	zamierzają
pójść	 drogą	 integracji	 europejskiej,	 i	 poparła	 ten	 zamiar.	 Liczne	 szczyty
europejskie	i	spotkania,	konsultacje,	przygotowania	samego	porozumienia
świadczyły,	 jak	 się	 wydawało,	 że	 członkostwo	 stowarzyszeniowe	 jest
nieuniknione,	 aczkolwiek	 taki	 termin	 nie	 istniał	 w	 głównych
porozumieniach	z	Unią	Europejską.	Przewidywano,	że	zostanie	podpisany
układ	o	stabilizacji	 i	 stowarzyszeniu	 (na	wzór	porozumień	UE	z	Albanią,
Serbią,	 Czarnogórą	 oraz	 Bośnią	 i	 Hercegowiną)	 lub	 układ
o	 stowarzyszeniu	 z	 UE	 takiego	 rodzaju,	 jaki	 podpisała	 ona	 z	 Macedonią



w	2001	roku,	z	 tą	 jedynie	 różnicą,	 że	Kijów	podpisze	dokument	w	dwóch
etapach:	najpierw	część	polityczną,	a	następnie	gospodarczą.

Sens	 podpisania	 takiego	 układu	 polegał	 na	 tym,	 że	 Ukraina
zobowiązywała	 się	 przeprowadzić	 reformy	 polityczne,	 które	 miały
wydźwignąć	 kraj	 do	 standardów	 europejskich.	 Należało	 między	 innymi
dokonać	 odpowiednich	 zmian	 w	 ustawodawstwie	 ukraińskim,
doprowadzając	 je	 do	 norm	 europejskich,	 zreformować	 sądownictwo
i	 prokuratury.	 Szczególnie	 ponętna	 dla	 ukraińskich	 polityków	 była
perspektywa	 podpisania	 układu	 o	 wolnym	 handlu	 i	 zniesieniu	 wiz.
Ukraińcy	 wyrobili	 sobie	 uproszczony	 pogląd,	 że	 w	 tym	 wypadku	 towary
wyprodukowane	 w	 ich	 kraju	 będą	 bez	 cła	 sprzedawane	 w	 Europie
Zachodniej,	a	zachodnioeuropejskie	na	Ukrainie,	natomiast	zniesienie	wiz
umożliwi	 im	 swobodne	 podróżowanie	 po	 Europie	 i	 podejmowanie	 tam
pracy.	Politycy	niczego	 ludziom	rozsądnie	nie	wytłumaczyli.	Stosunek	do
wstąpienia	do	Unii	był	więc	w	znacznej	mierze	konsumpcyjny.	Wejście	do
UE	 wydawało	 się	 bezpłatnym	 biletem	 do	 cywilizowanego,	 sytego,
spokojnego	europejskiego	życia.

Rzeczywistość	 była	 jednak	 o	 wiele	 bardziej	 skomplikowana.	 Owszem,
można	by	było	podróżować	po	Europie	bez	wiz,	ale	przystąpienie	do	Unii
Europejskiej	nie	dawało	automatycznie	prawa	do	zatrudnienia.	Europejski
rynek	 pracy	 zamierzał	 się	 chronić	 przed	 ukraińskimi	 gastarbeiterami
(którzy,	 zdaniem	 wielu,	 nawet	 bez	 członkostwa	 Ukrainy	 w	 UE	 zalali
Europę,	zwłaszcza	Włochy	 i	Hiszpanię).	Towary	wytworzone	na	Ukrainie
musiałyby	 otrzymać	 certyfikat	 jakości,	 za	który	 trzeba	by	płacić.	Zresztą
samo	 otrzymanie	 certyfikatów	 nie	 dawałoby	 jeszcze	 gwarancji,	 że
ukraińskie	 towary	 można	 będzie	 wwozić	 do	 Europy	 i	 swobodnie	 tam
sprzedawać.	Aby	 tak	 się	 stało,	 czołowi	ukraińscy	producenci	 (o	 drobnych
nawet	nie	ma	co	mówić)	musieliby	się	zintegrować	z	europejskimi	sieciami
handlowymi	i	otrzymać	prawo	sprzedaży	w	nich	swoich	towarów.	Dopiero
po	 tym	 doprowadzone	 do	 europejskich	 standardów	 ukraińskie	 towary
mogłyby	 konkurować	 z	 europejskimi	 w	 czysto	 komercyjnym,



kapitalistycznym	sensie	tego	słowa.	Wtedy	jednak	zapewne	okazałoby	się,
że	ukraińskie	 towary	nie	wytrzymują	konkurencji,	ponieważ	 liczne	 firmy
europejskie	 otrzymują	 od	 swoich	 rządów	 dotacje	 i	 dostarczają	 na	 rynek
towary	 po	 cenach	 niższych	 od	 ukraińskich.	 Europa	 byłaby	 raczej
zainteresowana	 produktami	 nie	 przetworzonymi	 –	 metalami,	 zbożem,
nawozami	 mineralnymi	 –	 i	 programami	 komputerowymi.	 Tu	 Ukraina
miałaby	rzeczywiście	zdolność	konkurencyjną.

Przeciwnicy	 integracji	 europejskiej	 straszyli	 społeczeństwo,	 że
największe	ukraińskie	zakłady	przemysłowe,	 jak	zresztą	cała	gospodarka
kraju,	na	pewno	padną	z	powodu	napływu	towarów	zachodnioeuropejskich
i	 niemożności	 konkurowania	 z	 gospodarkami	 państw	 UE.	 Na	 Ukrainie
nawet	 najważniejsze	 fabryki	 ledwie	 zipały.	 Brakowało	 im	 nowoczesnego
marketingu	 i	 rynków	 zbytu,	 mało	 inwestowano	 w	 produkcję,	 urządzenia
były	przestarzałe.	Znana	zaporoska	fabryka	samochodów,	produkująca	coś
w	rodzaju	aut,	na	rynku	wewnętrznym	mogła	konkurować	z	Mercedesem
wyłącznie	 ceną.	 Słynne	 kopalnie	 Donbasu,	 w	 których	 rokrocznie	 ginęło
coraz	 więcej	 górników,	 z	 bardzo	 nielicznymi	 wyjątkami	 od	 lat	 nie	 były
modernizowane.	Według	standardów	europejskich	powinny	być	od	dawna
zamknięte	ze	względu	na	warunki	bezpieczeństwa.	Tę	listę	przestarzałych
zakładów	 półbankrutów	 można	 by	 ciągnąć	 bez	 końca.	 Wniosek	 jest
oczywisty:	 w	 ostatnich	 dziesięcioleciach	 Ukraina,	 która	 odłączyła	 się	 od
ZSRS,	była	szalenie	zacofana	w	stosunku	do	Europy.

Jednym	 z	 głównych	 warunków	 zbliżenia	 z	 gospodarką	 europejską
w	 sferze	 gospodarczej	 było	 zdelegalizowanie	 szarej	 strefy.	 Szara	 strefa
zawsze	 była	 podstawą	 wszelkiego	 klanowo-oligarchicznego	 systemu
władzy.	Cała	ukraińska	machina	państwowa,	od	dołu	do	góry,	opierała	się
na	 „działkach”	 i	 łapówkach.	 Likwidacją	 „czarnego	 biznesu”	 nie	 byli
zainteresowani	 ani	 biorący	 łapówki	 urzędnicy,	 ani	 płacący	 podatki
biznesmeni.	 Natomiast	 „białym	 biznesem”	 zainteresowani	 byli	 ci,	 którzy
uczciwie	pracowali	i	skrupulatnie	płacili	podatki.	Takich	było	jednak	mało.

Czy	 polityczne	 władze	 Ukrainy	 gotowe	 były	 na	 tak	 radykalny	 krok:



zburzenie	 systemu	 łapownictwa	 i	 „działek”	 dla	 całej	 biurokracji
państwowej	 w	 zamian	 za	 perspektywę	 wstąpienia	 do	 Unii	 Europejskiej?
Do	 końca	 2013	 roku	 wydawało	 się,	 że	 są	 gotowe.	 Ale	 przeprowadzenie
niezbędnych	reform	politycznych	i	gospodarczych	mogło	potrwać	wiele	lat,
a	 czas	 ten	 zależał	między	 innymi	 od	 tego,	 czy	 rząd	 i	 społeczeństwo	 chcą
(bądź	nie	chcą)	pójść	w	tym	kierunku.

Europa	miała	własne	żądania	polityczne,	naturalne	i	zwykłe	dla	Europy,
ale	 nie	 do	 szybkiego	 spełnienia	 na	 Ukrainie:	 stabilność	 polityczna
państwa,	 konsensus	wszystkich	 partii	 reprezentowanych	w	 parlamencie,
wyrażona	w	 referendum	 zgoda	 społeczeństwa	 na	 wstąpienie	 do	UE	 oraz
integrację	 z	Europą,	 rzeczywista,	 a	 nie	 tylko	 deklarowana	 ochrona	 praw
i	wolności	obywatelskich	przez	ustawodawstwo	ukraińskie	dostosowane	do
europejskich	 standardów,	 niezależność	 sądów,	 o	 których	 bezstronności
powinien	 być	 przekonany	każdy	 obywatel	 i	 każda	 osoba	 prawna	 (było	 to
chyba	 jedno	 z	 najpoważniejszych	 i	 najbardziej	 złożonych	 wymagań,
ponieważ	 sądy	 ukraińskie	 były	 do	 cna	 skorumpowanym	 instrumentem
władz	centralnych	i	lokalnych).

Unia	 Europejska	 opiera	 się	 na	 trzech	 filarach:	 gospodarka	 i	 polityka
socjalna,	 stosunki	 międzynarodowe	 i	 bezpieczeństwo,	 wymiar
sprawiedliwości	 i	 polityka	 wewnętrzna.	 Kryteria	 przyjęte	 przez	 Radę
Europy	 w	 Kopenhadze	 jeszcze	 w	 1993	 roku	 przewidywały	 oprócz
wymienionych	 również	 prawo	 obywateli	 do	 zarządzania	 państwem	 (od
samorządu	 lokalnego	 do	 ogólnokrajowego),	 wolne	 wybory	 przy	 tajności
głosowania,	 prawo	 tworzenia	partii	 politycznych	bez	przeszkód	 ze	 strony
państwa,	 sprawiedliwy	 i	 równoprawny	 dostęp	 do	 wolnej	 prasy,	 wolność
związków	zawodowych	 i	opinii	osobistych,	ustawowe	ograniczenie	władzy
wykonawczej,	 niezawisłość	 sądów	 od	 władzy	 i	 nadrzędność	 prawa	 jako
środka	 obrony	 przed	 samowolą	 władz,	 prawa	 człowieka	 (sformułowane
w	Powszechnej	Deklaracji	Praw	Człowieka	oraz	w	Europejskiej	Konwencji
Praw	 Człowieka),	 poszanowanie	 i	 obrona	 praw	 mniejszości	 narodowych
oraz	równoprawność	języków.



Jeżeli	 chodzi	 o	 kryteria	 konwergencji	 ekonomicznej,	 sformułowane
w	 Maastricht	 w	 1992	 roku,	 to	 tu	 sytuacja	 była	 jeszcze	 bardziej	 złożona.
Ukraina	 powinna	 była	 otrzymać	 status	 kraju	 z	 gospodarką	 rynkową.
Oznaczało	 to,	 co	 następuje:	 wspieranie	 producentów	 krajowych	 i	 w
początkowym	 stadium	 zwolnienie	 z	 podatków;	 posiadanie	 państwowych
programów	 i	 funduszy	 wspierania	 priorytetowych	 sfer	 gospodarki
(zwłaszcza	rolnictwa);	prawo	producentów	do	samodzielnego	decydowania,
co	 i	 jak	 produkować;	 wolne	 kształtowanie	 się	 cen;	 wolna	 konkurencja;
ograniczenie	 monopoli;	 oddzielenie	 władzy	 od	 biznesu;	 zdolność
konkurencyjna	 rodzimych	 producentów	 wobec	 europejskich;	 system
gwarancji	 dla	 prywatnych	 inwestorów;	 cywilizowana	 procedura
bankructwa	i	prywatyzacji.

Poza	tym	deficyt	budżetowy	nie	mógł	przekraczać	3	procent	PKB,	a	dług
sektora	 państwowego	 powinien	 stanowić	 mniej	 niż	 60	 procent	 PKB.
Wymagana	 miała	 być	 stabilność	 kursu	 wymiany	 walut.	 Ukraina	 co
najmniej	przez	dwa	lata	powinna	była	uczestniczyć	w	mechanizmie	ERM-2
i	 zapewnić	 stabilność	 kursu	 wymiennego	 własnej	 waluty	 w	 stosunku	 do
euro.	 Stabilność	 cen	 określała	 stopa	 inflacji,	 nie	 wyższa	 niż	 1,5	 procent
ponad	 przeciętny	 poziom	 inflacji	 trzech	 krajów	 członkowskich	 UE,	 które
miały	 najstabilniejsze	 ceny.	 I	 wreszcie	 najważniejszym	 kryterium
pozostawało	dostosowanie	ustawodawstwa	Ukrainy	do	norm	europejskich.
Był	 to	 zapewne	 jeden	 z	 najbardziej	 skomplikowanych	 i	 długotrwałych
procesów,	który	miał	być	monitorowany	przez	Komisję	Europejską.

W	 październiku	 2013	 roku,	 na	 posiedzeniu	 krajów	 członkowskich
Wspólnoty	 Niepodległych	 Państw	 w	 Mińsku,	 Janukowycz	 ponownie
powtórzył,	 że	 „głównym	 priorytetem	 Kijowa	 jest	 podpisanie	 układu
stowarzyszeniowego	Ukrainy	z	Unią	Europejską.	Ta	kwestia	nie	podlega
dyskusji”.	 Niemniej	 jednak	 wrócił	 z	 Mińska	 jak	 odmieniony.
Prawdopodobnie	podczas	poufnego	spotkania	Putin	złożył	mu	propozycję,
której	nie	mógł	on	(lub	nie	chciał)	odrzucić.	Janukowycz	nagle	przypomniał
sobie	o	niezachwianej	przyjaźni	narodów	Ukrainy	 i	Rosji	 i	oświadczył,	że



trzeba	 się	 chwilowo	 wstrzymać	 z	 decyzją	 o	 wstąpieniu	 do	 Unii
Europejskiej.	 Równocześnie	 Janukowycz	 i	 rząd	 ukraiński	 zaczęli	 mówić
z	 Unią	 o	 pakiecie	 gospodarczym	 niezbędnym	 Ukrainie	 w	 razie	 jej
wstąpienia	 do	 UE.	 Wymieniano	 astronomiczne	 kwoty.	 Ukraina
przewidywała,	 że	 straci	 od	 150	 do	 500	 miliardów	 dolarów	 wskutek
zaprzestania	 handlu	 z	 Rosją,	 która	 –	 jak	 przewidywano	 –	 w	 łagodnym
wariancie	 przebiegu	 wydarzeń	 zacznie	 gospodarczo	 bojkotować	 Ukrainę,
a	 w	 wariancie	 ostrym	 ogłosi	 formalne	 sankcje.	 Takiego	 pakietu
finansowego	 bądź	 pożyczki	 Europa	 nie	 mogła	 Ukrainie	 udzielić.	 Rosja
z	kolei	zaoferowała	jej	15	miliardów	dolarów	kredytu	i	znaczne	obniżenie
ceny	gazu,	w	razie	gdyby	zrezygnowała	ona	z	eurointegracji.

Na	 polecenie	 Janukowycza	 po	 spotkaniu	 w	 Mińsku	 premier	 Ukrainy
Mykoła	Azarow	zaczął	sondować	opinię	publiczną	kraju	i	tłumaczyć	jej,	jak
bardzo	źle	będzie	się	żyło	bez	Rosji	 i	 jak	bardzo	mglista	przyszłość	czeka
Ukrainę	 w	 Unii	 Europejskiej.	 Wiele	 z	 tego,	 o	 czym	 mówił	 Azarow,
odpowiadało	rzeczywistości.	W	końcu	Ukraina	mogłaby	nie	zostać	przyjęta
do	Unii,	ponieważ	od	porozumienia	stowarzyszeniowego	do	porozumienia
o	wstąpieniu	do	UE	jest	bardzo	długa	droga.	Między	innymi	program	UE
Partnerstwo	 Wschodnie,	 uchwalony	 z	 inicjatywy	 Polski	 i	 Szwecji,
przewidywał	 współpracę	 z	 takimi	 krajami	 obszaru	 postsowieckiego,	 jak
Azerbejdżan,	 Armenia,	 Białoruś,	 Gruzja,	 Mołdawia	 i	 Ukraina,	 ale	 nie
uwzględniał	porozumienia	w	sprawie	członkostwa	w	UE,	a	traktowany	był
jedynie	 jako	 krok	 do	 rozpoczęcia	 rokowań	 na	 temat	 porozumienia
o	 stowarzyszeniu,	 ponieważ	 układ	 stowarzyszeniowy	 był	 jedyną	 drogą
prowadzącą	do	Unii	Europejskiej.

Rozmowy	z	partnerami	europejskimi	o	ogromnym	pakiecie	finansowym
dla	Ukrainy	spełzły	na	niczym.	Obietnica	Rosji,	że	udzieli	jej	15	miliardów
dolarów	 kredytu,	 została	 spełniona	 tylko	 częściowo:	 przelano	 pierwsze	 3
miliardy.

Po	czym	rozpoczął	się	Majdan.



Rozdział	9	
Majdan

Słowo	„Majdan”	w	ukraińskiej	polityce	ma	szczególne	znaczenie	 i	własny
sens	 etyczny.	 To	 jednak	 nie	 tylko	 słowo,	 ale	 też	 konkretne	 miejsce
w	 Kijowie	 –	 plac	 Niepodległości	 (Majdan	 Nezałeżnosti),	 który	 stał	 się
ogólnonarodowym	 symbolem	 walki	 o	 wolność.	 Majdan	 jest	 wcieleniem
ducha	ukraińskich	rewolucji	XXI	wieku:	kampanii	protestacyjnych	ruchów
społecznych	„Ukraina	bez	Kuczmy”	z	2000	roku	oraz	„Powstań,	Ukraino!”
z	2002	roku,	a	także	pomarańczowej	rewolucji	2004	roku.

Chyba	 nigdzie	 w	 Europie	 w	 ostatnim	 dziesięcioleciu	 nie	 było	 tylu
rewolucji,	 ile	na	kijowskim	Majdanie.	Miały	 one	 różne	przyczyny	 i	 różne
następstwa,	ale	łączy	je	jedno:	wszystkie	zostały	spowodowane	względami
społecznymi:	 walką	 przeciw	 autokracji,	 uzurpacji	 władzy,	 bezprawiu,
oligarchii,	 korupcji.	 Niemniej	 jednak	 przed	 2014	 rokiem	 rewolucje
majdanowe	 w	 Kijowie	 nie	 prowadziły	 do	 zmiany	 systemu	 politycznego,
mechanizmu	 powstawania	 struktur	 oligarchicznych,	 usunięcia
praprzyczyn	korupcji	 i	biurokracji.	W	tym	sensie	nie	można	ich	uznać	za
klasyczne	 rewolucje,	 podobne	 do	 rewolucji	 XX	 wieku.	 Jedne	 partie
polityczne	 i	 klany	 oligarchiczne	 były	 zastępowane	 innymi,	 władzę
zdobywały	 kolejne	 grupy,	 mające	 własne	 interesy.	 Rewolucje	 gasły,	 nie
doprowadzając	 do	poważnych	następstw,	 zmian	w	 życiu	 obywateli	 kraju,
a	nawet	stolicy.



Majdanowe	 rewolucje	 odbywały	 się	 nie	 tylko	 w	 jednym	 i	 tym	 samym
miejscu,	ale	 też	według	 tego	samego	scenariusza.	O	sto–dwieście	metrów
od	 Majdanu	 kijowianie	 żyli	 swoim	 codziennym	 życiem	 –	 babcie
spacerowały	z	wnukami,	mamy	i	tatusiowie	chodzili	do	pracy,	a	dzieci	–	do
szkoły	 i	 na	 uczelnie.	Wszyscy	 oglądali	Majdan	w	 telewizji	 –	 zarówno	 na
Ukrainie,	 jak	 i	 poza	 jej	 granicami.	 Co	 innego	 jednak	 okazało	 się	ważne:
samoświadomość	polityczną	wpoiły	Ukraińcom	właśnie	te	połowiczne,	nie
dokończone	 rewolucje	 majdanowe	 lat	 2000–2004.	 Główny	 wniosek,	 do
którego	 doszli	 wszyscy	 uczestnicy	 wydarzeń,	 polegał	 na	 tym,	 że	 Majdan
jest	tylko	symbolem,	że	staniem	na	Majdanie	nie	dokona	się	rewolucji,	że
rewolucja	to	coś	więcej	niż	zgromadzenie	tłumu	na	placu,	nawet	jeżeli	ten
plac	znajduje	się	w	Kijowie	i	nazywa	się	plac	Niepodległości.

Dla	 Ukrainy	 Majdan	 stał	 się	 narodowym	 znakiem,	 paradygmatem	 –
początkowym	konceptualnym	modelem	postępowania.	W	końcu	2013	roku,
w	związku	z	niepodpisaniem	w	Wilnie	układu	stowarzyszeniowego	między
Ukrainą	a	Unią	Europejską,	pojawił	się	nowy	termin	–	„Euromajdan”.	Na
Ukrainie	 określenie	 „euro”	 było	 już	 powszechnie	 znane	 nie	 tylko	 jako
nazwa	 waluty.	 Stało	 się	 przedrostkiem	 wielu	 nazw,	 przedmiotów
i	 zdarzeń.	 Nawet	 zwykły	 remont	 nazywano	 „euroremontem”,	 bo
budowlaniec	mógł	za	niego	wziąć	więcej,	a	klient	gotów	był	więcej	zapłacić
za	człon	„euro-”.	Pojawiły	się	„euroogrodzenia”	(niczym	się	nie	różniące	od
zwykłych).	A	w	politycznym	leksykonie	od	 listopada	2013	do	 lutego	2014
roku	najważniejszymi	słowami	były	„Euromajdan”	i	„Automajdan”.

Od	czego	się	to	wszystko	zaczęło?	13	listopada	2013	roku	Jurij	Łucenko,
były	 minister	 spraw	 wewnętrznych	 Ukrainy	 w	 kilku	 rządach,	 jeden
z	organizatorów	masowych	akcji	 „Ukraina	bez	Kuczmy”	 i	pomarańczowej
rewolucji[49],	 zaapelował	 do	 partii	 opozycyjnych,	 by	w	masowych	 akcjach
domagały	 się	 podpisania	 przez	 rząd	 układu	 stowarzyszeniowego	 z	 UE,
a	 na	 24	 listopada	 zwołano	 w	 Kijowie	 wiec	 poparcia	 eurointegracji.	 Do
powiadomienia	 społeczeństwa	 wykorzystano	 między	 innymi	 sieć
komórkową,	 przez	 którą	 rozesłano	wiadomość	 tekstową:	 „Gdy	 dostaniesz



SMS	–	zagłosujesz	za	ES!”	[czyli	za	Unią	Europejską	–	przyp.	tłum.].
21	 listopada	 2013	 roku,	 kilka	 dni	 przed	 zaplanowanym	 na	 28–29

listopada	wileńskim	szczytem	Partnerstwa	Wschodniego,	na	którym	miał
być	podpisany	przez	Ukrainę	układ	stowarzyszeniowy	z	Unią	Europejską,
rząd	Ukrainy	oświadczył,	że	wstrzymuje	przygotowania	do	zawarcia	 tego
układu.	 Rozporządzenie	 w	 tej	 sprawie	 oficjalnie	 ogłosił	 premier	 Mykoła
Azarow.	W	sieciach	społecznościowych	pojawiły	się	apele,	żeby	ściągać	na
centralny	plac	Kijowa	–	plac	Niepodległości	–	i	protestować	przeciw	temu
postanowieniu.	 Do	 dziesiątej	 wieczorem	 na	 placu	 zgromadziło	 się	 około
tysiąca	osób	żądających	podpisania	układu.	Na	wiecu	wystąpili	przywódcy
opozycji:	Arsenij	Jaceniuk	(Batkiwszczyna),	Witalij	Kłyczko	(Udar)	i	Ołeh
Tiahnybok	 (Swoboda),	 którzy	 oskarżyli	 rząd	 o	 zerwanie	 procesu
eurointegracyjnego.	 Następnego	 dnia,	 mimo	 zakazu	 władz,	 protestujący
zaczęli	 stawiać	 miasteczko	 namiotowe	 (wkrótce	 rozbito	 piętnaście
namiotów	wojskowych	 i	dwadzieścia	wiat).	Podobne	miasteczko	stawiano
na	Majdanie	również	wcześniej	–	podczas	akcji	protestacyjnych	„Ukraina
bez	Kuczmy”	i	pomarańczowej	rewolucji.	Komendantem	miasteczka	został
poseł	frakcji	Swoboda	Andrij	Parubij[50].

22	listopada	w	wielu	miastach	Ukrainy	odbyły	się	wiece	poparcia	układu
stowarzyszeniowego	z	UE:	po	2–3	tysiące	osób	manifestowało	w	miastach
Ukrainy	Zachodniej:	Lwowie,	Iwano-Frankiwsku,	Czerniowcach,	Równem,
Tarnopolu,	 Winnicy;	 po	 50–500	 osób	 w	 miastach	 Ukrainy	 Wschodniej:
Doniecku,	Krzywym	Rogu,	Sumach	i	Charkowie.

24	listopada,	jak	zaplanowano,	odbył	się	masowy	wiec	pokojowy.	Według
danych	 oficjalnych	 wzięło	 w	 nim	 udział	 do	 50	 tysięcy	 osób,	 według
nieoficjalnych	–	przeszło	100	tysięcy	protestujących	w	obecności	20	tysięcy
milicjantów	 oraz	 40	 niezależnych	 obserwatorów	 i	 dziennikarzy.
Przemawiający	na	wiecu	poparli	eurointegrację	pod	hasłem	„O	europejską
Ukrainę”	 i	 ogłosili	 początek	 bezterminowej	 akcji	 protestacyjnej.	 Głos
zabierali:	organizator	wiecu	Witalij	Łucenko,	przywódcy	opozycji	–	Arsenij
Jaceniuk,	 Witalij	 Kłyczko,	 Ołeh	 Tiahnybok	 –	 którzy	 teraz	 pojawiali	 się



tylko	 razem.	 Córka	 Julii	 Tymoszenko,	 Jewhenija,	 odczytała	 posłanie
matki,	znajdującej	się	w	charkowskim	więzieniu.	Protestujący,	nazywający
siebie	 Wiecem	 Ogólnoludowym,	 podjęli	 rezolucję	 domagającą	 się	 dymisji
rządu	 „za	 zdradę	 interesów	 narodowych”,	 zwołania	 na	 27	 listopada
nadzwyczajnej	 sesji	 Rady	 Najwyższej,	 pilnego	 rozpatrzenia	 i	 uchwalenia
ustaw	 niezbędnych	 do	 integracji	 Ukrainy	 z	 unią	 Europejską	 (sesja	 się
jednak	 nie	 odbyła).	 Poza	 tym	 opozycja	 żądała	 rozwiązania	 parlamentu
i	 przeprowadzenia	 przyspieszonych	 wyborów,	 zaprzestania	 represji
politycznych	 i	uwolnienia	Julii	Tymoszenko,	wznowienia	przygotowań	do
integracji	 europejskiej	 i	 podpisania	 układu	 stowarzyszeniowego	 na
szczycie	w	Wilnie.	 „Na	wypadek	gdyby	prezydent	 odmówił	wykonywania
swych	 konstytucyjnych	 obowiązków	 i	 nie	 podpisał	 układu”,	 wiecujący
domagali	 się	 „impeachmentu	 Janukowycza	 za	 zdradę	 stanu
i	 zaapelowania	 do	 wszystkich	 demokratycznych	 krajów	 świata,	 by
natychmiast	 zastosowały	 sankcje	 personalne	 wobec	 Janukowycza
i	 przedstawicieli	 jego	 skorumpowanego	 reżimu”;	 żądali	 od	 wszystkich
partii,	organizacji	społecznych	i	obywateli	opowiadających	się	za	integracją
Ukrainy	 prowadzenia	 akcji	 protestacyjnej	 „aż	 do	 ostatecznego
zwycięstwa”.	 Wiecujący	 podzielili	 się	 na	 dwa	 obozy:	 „partyjny”	 (pod
hasłami	 partyjnymi)	 na	 kijowskim	placu	Europejskim	 i	 „społeczny”	 –	 na
placu	Niepodległości.	Jednak	po	apelu	Julii	Tymoszenko,	by	wycofać	hasła
partyjne,	oba	majdany	się	zjednoczyły.

Część	 demonstrantów	 usiłowała	 się	 dostać	 do	 głównej	 bramy	 gmachu
Gabinetu	 Ministrów	 i	 zablokować	 przejazd	 rządowych	 limuzyn.
W	 odpowiedzi	 na	 to	 przed	 wejściem	 do	 budynku	 ulokowało	 się	 kilkuset
żołnierzy	 oddziału	 specjalnego	 „Berkut”,	 z	 którym	 podjęła	 starcie
niewielka	grupa	manifestantów.	Milicjanci	użyli	pałek	 i	gazu	 łzawiącego.
Protestujący	też	rozpylili	gaz	i	rzucili	kilka	petard.

Wydarzenia	z	24	listopada	odbiły	się	szerokim	echem	na	całej	Ukrainie.
Euromajdany	 odbyły	 się	 we	 wszystkich	 wielkich	 miastach.	 We	 Lwowie
w	 wiecu	 poparcia	 integracji	 europejskiej	 uczestniczyło	 około	 10	 tysięcy



ludzi,	 przeważnie	 studentów	 lwowskich	 uczelni.	 Znacznie	mniej	 osób	 (od
300	 do	 500)	 zgromadziły	 akcje	 protestacyjne	 pod	 pomnikami	 Tarasa
Szewczenki	na	wschodniej	Ukrainie	–	w	Charkowie,	Chersoniu,	Doniecku,
Ługańsku,	 Mikołajowie	 i	 Odessie.	 W	 Charkowie	 protestowały	 ponad	 2
tysiące	zwolenników	eurointegracji.	Liczne	wiece	odbywały	się	pod	hasłem
„Janukowycz	 do	 dymisji!”.	 W	 Ługańsku	 doszło	 do	 pierwszych	 starć
z	 miejscowymi	 Kozakami	 dońskimi.	 Wielu	 uczestników	 Euromajdanów
z	 innych	 miast	 Ukrainy	 pojechało	 do	 Kijowa,	 aby	 poprzeć	 centralny
protest.

Równolegle	 z	wiecami	 obrony	 integracji	 europejskiej	w	wielu	miastach
południowo-wschodniej	Ukrainy	odbyły	się	tak	zwane	antymajdany,	często
organizowane	przez	miejscowe	władze	występujące	po	stronie	prezydenta
Janukowycza	 i	 przeciwko	 dążeniom	 proeuropejskim.	 I	 tak	 w	 Doniecku,
Sewastopolu,	 Odessie	 i	 Chersoniu	 odbyły	 się	 wiece,	 których	 uczestnicy
żądali	 przystąpienia	 Ukrainy	 do	 rosyjskiej	 Unii	 Celnej.	 Wielu
demonstrantów,	między	 innymi	 górników	 z	Doniecka,	 po	 nocnej	 zmianie
przymusowo	 zwożono	 na	 główny	 plac	 miasta.	 Taki	 sam	 „antymajdan”
został	zwołany	przez	kijowskie	władze	lokalne.

W	 przededniu	 szczytu	 wileńskiego	 protestujący	 na	 centralnym	 placu
Kijowa	nieco	przycichli.	Wszyscy	oczekiwali,	że	rząd,	usłyszawszy	„opinię
społeczeństwa”,	podpisze	dokument	wileński.	Takiego	samego	zdania	była
też	 większość	 obserwatorów	 zagranicznych.	 W	 samym	 Kijowie	 wciąż
jeszcze	 gromadziło	 się	 tysiąc–dwa	 tysiące	 wiecujących,	 którzy	 żądali	 od
Janukowycza	 i	 rządu,	 żeby	 podpisano	 w	 Wilnie	 układ	 stowarzyszeniowy
UE	z	Ukrainą.	W	innych	miastach	jednak	akcje	protestacyjne	praktycznie
ustały.	 Na	 kijowskim	 Majdanie	 sporadycznie	 pojawiali	 się	 zagraniczni
działacze	 polityczni	 i	 uczestnicy	 kijowskiej	 narady	 OBWE.	 Wzbudziło	 to
niezadowolenie	 nie	 tylko	 rządu	 ukraińskiego,	 ale	 i	 Moskwy,	 która	 jęła
oskarżać	Zachód	o	„ingerencję	w	wewnętrzne	sprawy	Ukrainy”.	Ale	bitwa
o	 układ	wydawała	 się	wygrana.	Wystarczyło	 przeczekać	 kilka	 dni,	 aż	 do
Wilna	 na	 złożenie	 podpisu	 przybędzie,	 jak	 oczekiwano,	 Wiktor



Janukowycz.
26	 listopada	 ogłosili	 strajk	 studenci	 niektórych	 wyższych	 uczelni.

Kijowski	 Uniwersytet	 Narodowy	 im.	 Szewczenki	 i	 Akademia	 Kijowsko-
Mohylańska	zwolniły	 studentów	z	 zajęć.	Poprzeć	 ich	przyjechali	 studenci
zachodnich	rejonów	Ukrainy,	między	innymi	ze	Lwowa,	Tarnopola,	Iwano-
Frankiwska.	 To,	 że	 w	 akcjach	 protestacyjnych	 aktywną	 rolę	 zaczęli
odgrywać	 studenci,	 świadczyło	 nie	 tylko	 o	 poszerzeniu	 bazy	 społecznej
protestujących,	 ale	 też	 o	 świadomym	 uczestnictwie	 w	 ruchu
protestacyjnym	 młodej	 i	 wykształconej	 części	 społeczeństwa,	 pragnącej
widzieć	 swój	 kraj	 zintegrowany	 z	 Europą,	 a	 nie	 wracający	 do	 feudalnej
rosyjskiej	 Unii	 Celnej.	 Według	 szacunków	 socjologów	 ponad
siedemdziesiąt	 procent	 ukraińskiej	 młodzieży	 popierało	 integrację
z	Europą	Zachodnią	i	opowiadało	się	przeciw	orientacji	na	Rosję.

28–29	listopada	w	stolicy	Litwy,	w	Pałacu	Wielkich	Książąt	Litewskich,
odbył	 się	 trzeci	 szczyt	 Partnerstwa	 Wschodniego	 Unii	 Europejskiej,
w	którym	wzięli	udział:	prezydent	Azerbejdżanu	Ilham	Alijew,	prezydent
Armenii	 Serż	 Sargsjan,	 prezydent	 Gruzji	 Giorgi	 Margelaszwili,	 premier
Mołdawii	 Iurie	Leancă,	prezydent	Ukrainy	Wiktor	Janukowycz,	minister
spraw	 zagranicznych	 Białorusi	 Uładzimir	 Makiej.	 Wszystkie	 struktury
Unii	Europejskiej	były	reprezentowane	na	najwyższym	szczeblu.	Mimo	że
21	listopada	rząd	ukraiński	zdecydował,	że	nie	podpisze	w	Wilnie	układu
z	 UE,	 Janukowycz	 pojechał	 na	 Litwę	 w	 nadziei,	 że	 przekona	 partnerów
europejskich	 i	 Rosję,	 iż	 konieczne	 jest	 wspólne	 znalezienie	 rozwiązania
„kwestii	 ukraińskiej”.	 Ogłosił	 przy	 tym,	 że	 europejski	 kurs	 Ukrainy
pozostaje	 niezmienny.	 Ale	 teraz	 mało	 kto	 w	 to	 wierzył.	 Przewodniczący
Komisji	Europejskiej	José	Manuel	Barroso	otwarcie	dał	do	zrozumienia,	że
rokowań	 w	 formacie	 trójstronnym	 nie	 będzie:	 „Parafowaliśmy	 już	 układ
stowarzyszeniowy	 z	 krajem	 suwerennym.	 Gdy	 osiągniemy	 dwustronne
porozumienie,	 nie	 pozwalamy	 krajowi	 trzeciemu,	 by	 ingerował	 w	 te
rokowania.	 Dwustronny	 układ	 handlowy	 nie	 może	 mieć	 formatu
trójstronnego”.	Joségo	Barroso	poparła	gospodyni	szczytu,	prezydent	Litwy



Dalia	 Grybauskaité:	 „Żadnych	 transakcji	 czy	 spisków	 z	 ukraińskimi
władzami	Unia	Europejska	na	pewno	nie	będzie	praktykowała”.	Nikt	nie
chciał	 się	 oficjalnie	 spotkać	 z	 Janukowyczem	 w	 tej	 sprawie.	 Przywódcy
Unii	dawali	do	 zrozumienia,	 że	uważają	kwestię	 za	 rozwiązaną,	ale	dają
Ukrainie	możność	podpisania	układu	w	drugim	dniu	szczytu.	Do	podjęcia
rozstrzygającej	 decyzji	 Janukowyczowi	 pozostała	 doba.	 Szefowie	 państw
i	 rządów	 UE,	 wiedząc	 o	 złożonym	 już	 oświadczeniu	 ukraińskich	 władz
politycznych,	wciąż	 jeszcze	mieli	nadzieję,	że	usłyszą	z	ust	Janukowycza,
co	właściwie	zamierza	uczynić	jego	kraj:	jeżeli	podpisać,	to	kiedy;	jeżeli	się
wstrzymać,	to	na	jaki	czas;	jeżeli	targować	się	o	nowe	warunki	umowy,	to
na	czym	te	warunki	mają	polegać.

Ale	prezydent	Ukrainy	nic	wyraźnego	na	ten	temat	nie	powiedział.	Pod
naciskiem	 Moskwy	 układ	 po	 prostu	 nie	 został	 podpisany,	 aczkolwiek
krótkie	 doświadczenie	 historyczne	 powinno	 było	 wykazać,	 że	 decyzje
w	 sprawach	 międzynarodowych	 dotyczące	 perspektyw	 gospodarczego
rozwoju	kraju	powinno	się	podejmować	bez	nacisku	z	zewnątrz.	Niemniej
jednak	 uczestnicy	 szczytu	 zaapelowali	 do	 postsowieckich	 państw	Europy
Wschodniej	i	Zakaukazia,	by	dokonały	szerszych	reform	demokratycznych
i	 ekonomicznych,	 a	 także	 zaapelowali	 do	 Rosji,	 aby	 uszanowała	 wybór
swych	sąsiadów,	którzy	są	zainteresowani	integracją	europejską.

Na	drugi	dzień	szczytu	cały	świat	skupił	uwagę	na	Wilnie.	Szefowie	UE,
Gruzji	i	Mołdawii	parafowali	układ	stowarzyszeniowy.	Ale	czy	podpisze	go
Ukraina?	Ukraina	 zastygła	w	 oczekiwaniu,	 jednak	 cud	 się	nie	wydarzył.
Wiktor	 Janukowycz	 nie	 usiadł	 przy	 stole	 z	 innymi	 uczestnikami	 szczytu
i	układu	nie	podpisał.

Gdy	tylko	wieczorem	29	 listopada	dowiedziano	się	o	tym	w	Kijowie,	do
centrum	 stolicy	 zaczęły	 napływać	 masy	 ludzi.	 Jako	 przeciwwagę	 rząd
urządził	 własny	 wiec	 poparcia	 decyzji	 prezydenta,	 ale	 na	 Majdanie
zgromadziło	 się	 o	 wiele	 więcej	 protestujących.	 Przemawiający	 na	 wiecu
przywódcy	 opozycji	 oskarżyli	 Janukowycza	 o	 zdradę	 stanu	 i	 wezwali	 go,
żeby	 się	 podał	 do	 dymisji,	 a	 protestujący	 podjęli	 rezolucję,	 w	 której



zażądali	 natychmiastowego	 ustąpienia	 prezydenta	 ze	 stanowiska.	 Do
śródmieścia	rząd	w	trybie	pilnym	zaczął	ściągać	siły	porządkowe,	między
innymi	oddział	specjalny	„Berkut”	i	jednostki	MSW.

Do	 czwartej	 rano	30	 listopada	na	placu	było	 już	mnóstwo	milicjantów,
w	 tym	 około	 trzystu	 funkcjonariuszy	 „Berkutu”.	 Pod	 pretekstem
przygotowań	 do	 Nowego	 Roku	 zaczęła	 się	 pacyfikacja	 Majdanu.
Demonstranci	na	żądania,	by	się	 rozeszli,	 odmówili	 i	 stawili	 opór	milicji.
W	ruch	poszły	pałki	i	gaz	łzawiący.	Zdecydowaną	większość	protestujących
udało	 się	 wypchnąć	 na	 ulice	 przylegające	 do	 placu.	 Pozostałych
berkutowcy	 bezlitośnie	 pałowali,	 nie	 oszczędzając	 nawet	 dziewcząt.
Wywołało	 to	 ostry	 opór.	 Poszły	 w	 ruch	 butelki,	 kamienie,	 pręty	 żelazne
i	 kije.	 Ponad	 trzydzieści	 osób	 zostało	 aresztowanych,	 ale	 po	 spisaniu
protokołów	większą	część	zatrzymanych	wypuszczono.	Hospitalizowanych
często	wprost	ze	szpitali	ściągano	na	przesłuchania.

Po	rozpędzeniu	protestujących	w	Kijowie	w	nocy	z	29	na	30	listopada	na
placu	 Michajłowskim	 w	 pobliżu	 Chreszczatyku	 oraz	 na	 placu
Niepodległości	znów	rozpoczęła	się	demonstracja,	licząca	ponad	15	tysięcy
uczestników.	 Demonstranci	 nie	 ustępowali,	 zdecydowani	 byli	 walczyć	 do
zwycięstwa.	W	nocy	z	30	listopada	na	1	grudnia	do	walki	z	milicją	stanęli
bojownicy	tak	zwanego	Prawego	Sektora,	którego	przywódcy	przez	dłuższy
czas	 trzymali	 się	 w	 cieniu.	 Prawy	 Sektor	 uczestniczył	 między	 innymi
w	 starciach	 z	 wojskami	 wewnętrznymi	 i	 oddziałami	 specjalnymi	 MSW
ochraniającymi	 kancelarię	 prezydenta,	 brał	 udział	 w	 zdobywaniu	 kilku
gmachów	 administracyjnych	 w	 Kijowie	 i	 w	 szturmie	 na	 siedzibę
prezydenta	 przy	 ulicy	 Bankowej.	 Wtedy	 też	 sformowano	 oddziały
Samoobrony	 Majdanu	 na	 czele	 z	 komendantem	 Majdanu	 Andrijem
Parubijem.

Prawy	 Sektor	 był	 nieformalną	 prawicową	 grupą	 ekstremistyczną
jednoczącą	 aktywistów	 kilku	 ukraińskich	 organizacji	 o	 orientacji
narodowej.	W	 jego	 skład	wchodziły:	 nacjonalistyczna	 organizacja	Trójząb
im.	 Stepana	 Bandery,	 Patriota	 Ukrainy	 (Social-nacionalna	 asambleja),



UNA-UNSO,	 Biłyj	 Mołot,	 Karpacka	 Sicz,	 jak	 również	 kibice	 klubów
piłkarskich.	 Agitację,	 zbiórkę	 pieniędzy	 i	 werbunek	 Prawy	 Sektor
prowadził	 między	 innymi	 za	 pośrednictwem	 UNA-UNSO,	 które	 miało
status	 legalnej	 partii.	 To	 właśnie	 przez	 nią	 koordynował	 on	 zabór
obwodowych	 gmachów	 administracyjnych	 na	 zachodzie	 Ukrainy
w	styczniu	2014	roku.

Liczni	 przywódcy	 opozycji	 oskarżali	 Prawy	 Sektor	 o	 prowokowanie
milicji	 i	 „Berkutu”	 do	 brutalnych	 działań	 przeciwko	 demonstrantom,
w	wyniku	czego	pod	pałki	milicji	 i	„specnazu”	często	trafiali	przypadkowi
ludzie,	 przy	 czym	 ran	 doznawali	 zarówno	 uczestnicy	 protestów,	 jak
i	 funkcjonariusze	 milicji.	 Liderem	 Prawego	 Sektora	 jest	 Dmytro	 Jarosz,
szef	 ukraińskiej	 nacjonalistycznej	 organizacji	 Trójząb	 im.	 Stepana
Bandery.	 Zdaniem	 Jarosza	Majdan	 był	 jedynie	 dogodnym	pretekstem	do
rozpoczęcia	 „rewolucji	 narodowej”,	 którą	 powinna	 uwieńczyć	 „całkowita
eliminacja	 reżimu	 wewnętrznej	 okupacji	 i	 utworzenie	 ukraińskiego
państwa	 narodowego	 o	 systemie	 powszechnego	 narodowego
ludowładztwa”.

Wraz	 z	Samoobroną	Majdanu	Prawy	Sektor	 stanowił	 szkielet	 protestu
na	placu	Niepodległości	i	pełnił	funkcję	zarówno	ochrony	zewnętrznej,	jak
i	 służby	 porządkowej.	 Początkowo	 nie	 wysuwał	 on	 żadnych	 roszczeń
politycznych.	 Jako	 samodzielna	 siła	 społeczno-polityczna	 zdeklarował	 się
nieco	później,	gdy	zaczął	pretendować	do	roli	trzeciej	strony	w	rozmowach
między	 władzą	 a	 opozycją.	 Głównymi	 żądaniami	 Prawego	 Sektora	 była
natychmiastowa	 dymisja	 prezydenta	 Janukowycza,	 rozwiązanie	 Rady
Najwyższej,	 ukaranie	 szefów	 resortów	 siłowych	 i	 wykonawców
„przestępczych	 rozkazów”,	 w	 wyniku	 których	 poniosło	 śmierć	 około	 stu
obywateli	ukraińskich.

Po	zwycięstwie	Euromajdanu	Dmytro	Jarosz	został	mianowany	zastępcą
sekretarza	 Rady	 Bezpieczeństwa	 Narodowego	 i	 Obrony	 Ukrainy,	 a	 w
marcu	 2014	 roku	 zgłosił	 swą	 kandydaturę	 w	 wyborach	 prezydenckich
i	 został	 ich	 outsiderem.	 Z	 bojowników	 Prawego	 Sektora	 i	 Samoobrony



Majdanu	utworzono	później	Gwardię	Narodową	Ukrainy,	a	w	marcu	2014
roku	 ogłoszono	 przekształcenie	 Prawego	 Sektora	 z	 ruchu	 społecznego
w	 partię,	 której	 kośćcem	 było	 Ukraińskie	 Zjednoczenie	 Narodowe.
Polityczny	 wpływ	 Prawego	 Sektora	 był	 jednak	 słaby.	 W	 wyborach
prezydenckich	 2014	 roku	 za	 Jaroszem	 opowiedziało	 się	 mniej	 wyborców
niż	 za	 znanym	 ukraińskim	 biznesmenem	 pochodzenia	 żydowskiego
Wadymem	Rabinowyczem.

1	 grudnia	 siłowa	 akcja	 rządu	 sprowokowała	 wiecujących	 do	 zajęcia
gmachów	 publicznych,	 między	 innymi	 kijowskiego	 magistratu,	 i	 dała
opozycji	powód	do	utworzenia	sztabu	oporu	społecznego,	który	ulokował	się
w	zdobytym	przez	powstańców	budynku	związków	zawodowych	przy	placu
Niepodległości.	 Prawy	 Sektor	 obrał	 na	 siedzibę	 swojego	 sztabu	 hotel
Dniepr,	 też	 znajdujący	 się	 w	 samym	 centrum	 wydarzeń.	 Zaczęły
powstawać	 ochotnicze	 oddziały	 samoobrony.	 Przywódcy	 opozycji
zaapelowali	 o	 tworzenie	 obwodowych	 komitetów	 strajkowych	 w	 celu
zorganizowania	 ogólnokrajowego	 strajku	 protestacyjnego,	 a	 Witalij
Kłyczko	 zaapelował	 do	 lwowian,	 by	 wzięli	 udział	 w	 wiecu	 ludowym	 „
O	 europejską	 Ukrainę”.	 W	 odpowiedzi	 ze	 Lwowa	 do	 Kijowa	 przyjechało
przeszło	10	tysięcy	osób.

Pochodzący	 z	 różnych	 części	 stolicy	 demonstranci	 zaczęli	 napływać	 na
centralne	place	Kijowa,	gdzie	miał	się	właśnie	odbyć	wiec	powszechny.	Na
czele	 niesiono	 wielką	 flagę	 Ukrainy,	 a	 za	 nią	 szli	 przywódcy	 opozycji:
Arsenij	 Jaceniuk,	 Witalij	 Kłyczko	 i	 Ołeh	 Tiahnybok.	 Na	 Majdanie
zgromadziło	 się	 około	 100	 tysięcy	 osób.	W	demonstracji	wzięli	 też	 udział
europejscy	 dyplomaci:	 wiceprzewodniczący	 Parlamentu	 Europejskiego
Jacek	 Protasiewicz,	 były	 przewodniczący	 PE	 Jerzy	 Buzek,	 były	 szef
polskiego	rządu,	lider	partii	Prawo	i	Sprawiedliwość	Jarosław	Kaczyński.

Podczas	 wiecu	 i	 przemówień	 opozycji	 przed	 budynkiem	 administracji
prezydenta	 Ukrainy	 doszło	 do	 starć	 z	 milicją	 i	 „Berkutem”.	 Niektórzy
z	 demonstrantów	 użyli	 butelek	 z	 mieszanką	 zapalającą,	 kamieni
i	 łańcuchów.	 Przybyli	 ma	 miejsce	 zamieszek	 posłowie	 opozycji	 Petro



Poroszenko	 i	Ołeksandra	Kużel	wezwali	protestujących,	 żeby	nie	dali	 się
sprowokować	opłacanym	przez	rząd	„tituszkom”[51],	ale	zostali	zepchnięci
z	ciągnika,	z	którego	przemawiali,	 i	oddalili	się.	Później	pojawili	się	wraz
z	 przywódcami	 opozycji,	 między	 innymi	 z	 Witalijem	 Kłyczką,	 który
usiłował	uspokoić	ludzi.	Mówił	o	próbie	prowokacji	władz	zmierzającej	do
rozpędzenia	 wiecu	 i	 wezwał	 demonstrantów,	 żeby	 wrócili	 na	 plac:
„Wzywam	 wszystkich,	 żeby	 pozostali	 dziś	 na	 Majdanie...	 czynimy
wszystko,	by	was	obronić...	Powinniśmy	zmobilizować	wszystkich	w	kraju
i	 nie	 utracić	 inicjatywy”.	 Powiedział	 on,	 że	 wszyscy,	 którzy	 zostaną	 na
miejscu	do	następnego	dnia,	mogą	się	ogrzać	w	Domu	Związków,	otrzymać
ciepłe	pożywienie	i	przenocować.

Tego	samego	dnia	demonstranci	usiłowali	zburzyć	pomnik	Lenina,	 lecz
oddział	 specjalny	 „Berkutu”	 temu	 zapobiegł.	 Przywódca	 partii
Batkiwszczyna,	 Ołeksandr	 Turczynow,	 wezwał	 do	 blokowania	 gmachów
rządowych	i	centralnej	części	miasta.	W	wyniku	starć	ucierpiało	165	osób,
między	 innymi	 około	 50	 funkcjonariuszy	 organów	 porządkowych.	 Ponad
100	 osób	 trafiło	 do	 szpitala	 z	 urazami	 czaszkowo-mózgowymi
i	 oparzeniami	 oczu	 od	 gazu	 łzawiącego.	 W	 całym	 kraju	 rozpoczęły	 się
masowe	 wiece	 popierające	 kijowski	 Majdan,	 których	 uczestnicy	 żądali
ustąpienia	 prezydenta	 i	 rządu,	 a	 przede	 wszystkim	 ministra	 spraw
wewnętrznych	generała	Witalija	Zacharczenki	 i	 prokuratora	generalnego
Wiktora	Pszonki.

2	 grudnia	 wiecujący	 opanowali	 Październikowy	 Pałac	 Kultury,	 aby
uczestnicy	 Majdanu	 mogli	 tam	 nocować,	 od	 czasu	 do	 czasu	 ogrzać	 się
i	zjeść	coś	gorącego.	Na	samym	Majdanie	zaczęto	urządzać	punkty	ciepłego
żywienia	 i	 ogrzewania	 oraz	 namioty	 medyczne	 do	 udzielania	 rannym
pierwszej	pomocy.	Tego	samego	dnia	kolumna	około	 trzystu	samochodów
z	 ukraińskimi	 proporczykami,	 którą	 nazwano	 Automajdanem,	 usiłowała
przedostać	 się	 do	 Meżyhirii,	 podmiejskiej	 rezydencji	 prezydenta
Janukowycza,	 została	 jednak	 zatrzymana	 przez	milicję	 i	 specnaz.	Wtedy
też	 wiecujący	 zablokowali	 ulicę	 Hruszewskiego	 i	 wejście	 do	 budynku



Gabinetu	Ministrów,	ażeby	urzędnicy	nie	mogli	się	dostać	do	pracy.	Wokół
Majdanu	 i	 na	 ulicy	Hruszewskiego	 zaczęto	 wznosić	 barykady	 –	 zarówno
dla	obrony,	jak	po	to,	by	zablokować	dzielnicę	rządową.	Wszędzie	tworzono
„punkty	 ogrzewania”,	 ponieważ	 temperatura	 spadła	 do	 minus	 dziesięciu
stopni.	Ale	do	domów	ludzie	się	nie	rozchodzili.

Praktycznie	 całe	 śródmieście	 Kijowa	 było	 zablokowane	 przez
protestujących,	 ale	 nie	 wywołało	 to	 irytacji	 kijowian.	 Wielu	 z	 nich
przychodziło	 pomagać,	 przede	wszystkim	 studentom.	Przynosili	 żywność,
odzież	 i	 leki.	 Do	 stolicy	 z	 innych	 regionów	 rząd	 zaczął	 ściągać	 wojska
wewnętrzne,	dodatkowe	siły	milicji	i	specnazu,	które	miały	bronić	urzędów
państwowych.	 Prezydent	 i	 rząd	 zażądali	 od	 opozycji	 odblokowania
budynków	 administracji	 publicznej	 i	 nieutrudniania	 pracy	 organom
władzy,	 ale	 żądania	 te	 zostały	 zignorowane	 przez	 wiecujących,	 którzy
zdecydowanie	domagali	się	dymisji	Gabinetu	Ministrów.

3	 grudnia	 opozycja	 wniosła	 projekt	 uchwały	 o	 wotum	 nieufności	 dla
rządu,	 który	 nie	 został	 jednak	 przyjęty.	 Dzielnica	 wokół	 siedziby
administracji	prezydenta	wciąż	była	zablokowana	ze	wszystkich	stron,	co
musiało	 wpłynąć	 na	 rządzących.	 Znani	 ukraińscy	 działacze	 polityczni:
Dawyd	 Żwanija,	 Inna	 Bohosłowska,	 Mykoła	 Rud´kowski	 i	 Wołodymyr
Melnyczenko	 oświadczyli,	 że	 występują	 z	 Partii	 Regionów.	 Podał	 się	 do
dymisji	 szef	 kancelarii	 prezydenta	Serhij	Lowoczkin.	Media,	 a	 zwłaszcza
telewizja,	 informowały	 o	 wydarzeniach	 na	 Majdanie	 bez	 ingerencji
cenzury.	 Ludzie	 na	 całej	 Ukrainie	 i	 poza	 jej	 granicami	 widzieli,	 co	 się
dzieje	w	Kijowie,	widzieli	masowość	rozruchów	i	okrucieństwo	władzy	przy
rozpędzaniu	 demonstrantów.	 Grupa	 dziennikarzy	 utworzyła	 Telewizję
Publiczną,	 która	 przez	 całą	 dobę	 relacjonowała	 wydarzenia	 na	 Majdanie
i	wokół	niego.

Od	 rozpędzenia	 protestujących	 Janukowycz	 pospiesznie	 się
zdystansował,	 mówiąc,	 że	 „jest	 do	 głębi	 poruszony”	 akcją	 organów
porządkowych.	 Równocześnie	 wezwał	 demonstrantów,	 by	 zakończyli
protest.	 „Potwierdzam	 –	 powiedział	 –	 jesteśmy	 zjednoczeni	 w	 wyborze



naszej	 wspólnej	 europejskiej	 przyszłości.	 Wczoraj	 zakończył	 się	 szczyt
wileński,	 który	 wykazał,	 że	 z	 europejskimi	 kolegami	 podzielamy
zrozumienie	zaistniałych	problemów	oraz	pragnienie,	by	pracować	nad	ich
rozwiązaniem”	–	oświadczył	Janukowycz,	udając,	że	teraz	znów	gotów	jest
rozpatrzyć	kwestię	wstąpienia	Ukrainy	do	UE.	Ale	już	było	za	późno:	nie
słuchano	go	i	nikt	mu	nie	wierzył.	W	Kijowie	rozpoczęła	się	rewolucja.	Nie
można	już	jej	było	powstrzymać.

Władze	 regionów	 kraju	 różnie	 oceniały	 pomysł	 rozpędzenia	 siłą
uczestników	Majdanu.	Rady	obwodów	zakarpackiego,	iwanofrankiwskiego,
tarnopolskiego	 i	 lwowskiego	 zasadniczo	 potępiły	 działania	 władz
centralnych	 i	 unieważniły	 pełnomocnictwa	 ich	 organów	 obwodowych;
oddziały	 Partii	 Regionów	 na	 Ukrainie	 Zachodniej	 ogłosiły
samorozwiązanie.	 Wschodnie	 regiony	 opowiedziały	 się	 za
„zaprowadzeniem	 porządku	 w	 kraju”,	 potwierdziły	 prawo	 obywateli	 do
wyrażania	 swej	woli,	 ale	 zaapelowały	do	 opozycji,	 żeby	 się	powstrzymała
od	nieprzemyślanych	działań,	które	mogą	doprowadzić	do	wojny	domowej.

Nieco	 inna	 była	 reakcji	 Republiki	 Krymu,	 której	 Rada	 Najwyższa
poparła	decyzję	rządu	i	prezydenta,	by	powstrzymać	proces	eurointegracji,
i	 opowiedziała	 się	przeciwko	 „destrukcyjnym	działaniom	opozycyjnych	sił
politycznych”,	 wzywając	 rząd	 do	 „zaprowadzenia	 porządku,	 a	 w	 razie
konieczności	 do	 wprowadzenia	 stanu	 wyjątkowego”.	 Zwracając	 się	 do
mieszkańców	 Krymu,	 jego	 Rada	 Najwyższa	 zaapelowała,	 by	 „skierować
wszelkie	 wysiłki	 na	 zachowanie	 Krymu	 jako	 obszaru	 stabilności
i	 międzynarodowościowej	 zgody	 oraz	 do	 umocnienia	 więzów	 przyjaźni
z	Rosją”.

Działania	 władz	 potępili	 też	 niektórzy	 ukraińscy	 dyplomaci,	 między
innymi	 przedstawiciel	 Ukrainy	 w	 ONZ	 Jurij	 Sergiejew,	 jak	 też
przedstawiciele	 ukraińskiej	 diaspory	 w	 wielu	 krajach	 Europy,	 w	 USA
i	 Kanadzie.	 W	 nadziei	 na	 uspokojenie	 opozycji	 i	 uratowanie	 sytuacji
Janukowycz	 przyjął	 dymisję	 szefa	 kijowskiej	 milicji	 i	 ministra	 spraw
wewnętrznych	 Witalija	 Zacharczenki.	 Kazano	 mu	 przeprosić



społeczeństwo	 za	 nadużycia	 milicji	 i	 specnazu,	 nie	 mogło	 to	 już	 jednak
uratować	władzy	Janukowycza.

Przez	 cały	 grudzień	 w	 kraju	 trwały	 nieprzerwanie	 akcje	 poparcia
kijowskich	 demonstrantów.	 Odbywające	 się	 w	 tym	 czasie	 w	 stolicy
posiedzenie	 Komisji	 OBWE	 sprowadziło	 na	 plac	 niektórych	 europosłów
z	 Europejskiej	 Partii	 Ludowej,	 którzy	 wystąpili	 z	 poparciem	 opozycji.
Przybyłe	 do	 Kijowa	 wysoki	 przedstawiciel	 UE	 do	 spraw	 zagranicznych
i	polityki	bezpieczeństwa	Katherin	Ashton	oraz	wicesekretarz	stanu	USA
Victoria	Nuland	spotkały	się	z	prezydentem	Janukowyczem	i	zapoznały	go
z	 opinią	 Europy	 i	 USA	 o	 konieczności	 rozstrzygania	 wszystkich	 kwestii
w	 drodze	 pokojowej.	 Victoria	 Nuland	 na	 drugi	 dzień	 pojawiła	 się	 na
Majdanie	 i	rozdawała	wiecującym	chleb	i	herbatniki,	co	wyglądało	wielce
komicznie,	 ponieważ	 tych	 dóbr	 protestujący	 mieli	 akurat	 pod
dostatkiem[52].	Politycy	amerykańscy	w	żaden	sposób	nie	mogli	zrozumieć,
że	 protestujący	 nie	 potrzebują	 jedzenia,	 ale	 rzeczywistego	 poparcia	 USA
w	walce	z	partyjno-oligarchicznym	reżimem	Janukowycza.

A	 tymczasem,	 gdy	 pani	 Nuland	 karmiła	 „potrzebujących”	 chlebem
i	 herbatnikami,	 rząd	 Azarowa	 zgodził	 się	 na	 rozmowy	 z	 opozycją	 pod
warunkiem	 odblokowania	 budynków	 administracji	 państwowej,	 jednak
opozycja	 nalegała	 na	 dymisję	 rządu	 i	 uwolnienie	 uczestników	 wieców
aresztowanych	 przez	 milicję.	 Władze	 oskarżyły	 aresztowanych	 o	 zamiar
zdobycia	władzy	w	drodze	niekonstytucyjnej.	W	tych	samych	dniach	grupa
aktywistów,	na	czele	z	posłem	partii	Swoboda,	zburzyła	pomnik	Lenina	na
placu	 Besarabskim	 w	 Kijowie,	 wzniesiony	 tam	 jeszcze	 w	 1946	 roku.
Posłużyło	 to	 jako	 swoisty	 sygnał	 do	 obalania	 w	 wielu	 miastach	 Ukrainy
pomników	wodza	światowej	rewolucji,	który	kojarzył	się	z	władzą	sowiecką
i	Rosją.	Kampanię	tę	lud	nazwał	Leninopadem,	ale	w	niektórych	miastach,
na	 przykład	 w	 Charkowie,	 lokalne	 władze	 nie	 dopuściły	 do	 obalenia
Lenina.

Wieczorem	 7	 grudnia	 Janukowycz	 przeprowadził	 pierwszą	 rundę
rozmów	 z	 przedstawicielami	 opozycji,	 żądającymi	 amnestii	 dla



aresztowanych	majdanowców,	dymisji	rządu	i	przedterminowych	wyborów
prezydenckich.	 Kompromisu	 nie	 osiągnięto,	 ale	 dialog	 władzy
z	 protestującymi	 się	 rozpoczął.	 19	 grudnia	 Rada	 Najwyższa	 uchwaliła
uwolnienie	 aresztowanych.	 Poza	 tym	 do	 praktyki	 protestujących	 weszły
tak	 zwane	 wiece	 ludowe,	 periodycznie	 odbywające	 się	 na	 placu
centralnym.	 22	 grudnia	 odbył	 się	 kolejny	 „wiec	 ludowy”,	 który	 podjął
uchwałę	 o	 utworzeniu	 Zgromadzenia	 Ludowego	 „Majdan”,	 do	 którego
kierownictwa	 weszli	 liderzy	 opozycji	 i	 znani	 działacze	 polityczni,	 artyści
i	aktywiści	Majdanu.	Na	wiecu	byli	też	obecni	znani	rosyjscy	opozycjoniści
Ilja	Jaszyn	i	Konstantin	Borowoj.	Walka	trwała.

[49]	 Jurij	 Łucenko	 –	 ukraiński	 działacz	 polityczny	 i	 państwowy.	 Były
socjalista,	 jeden	 z	 liderów	 ruchu	 Samoobrona	 Ludowa	 (1999–2012).	 Od
2013	r.	–	inicjator	ruchu	Trzecia	Republika	Ukraińska.	Urodził	się	w	1964
r.	 w	 Równem	 (Ukraina).	 Ukończył	 Politechnikę	 Lwowską.	 Służył
w	 sowieckich	 siłach	 zbrojnych.	 Syn	 Witalija	 Łucenki	 –	 członka	 KC
Komunistycznej	 Partii	 Ukrainy	 i	 deputowanego	 do	 ukraińskiej	 Rady
Najwyższej	 (1994–1998).	 Od	 2005	 do	 2010	 r.	 kilka	 razy	 pełnił	 funkcję
ministra	 spraw	 wewnętrznych	 Ukrainy	 w	 rządach	 Julii	 Tymoszenko
(dwukrotnie),	 Jurija	 Jechanurowa	 i	 Wiktora	 Janukowycza.	 26	 grudnia
2010	 r.	 aresztowany	 przez	 prokuraturę	 generalną	 pod	 zarzutem
sprzeniewierzenia	funduszy	państwowych	o	szczególnie	dużej	wartości.	Po
błyskawicznym	 śledztwie,	 dosłownie	 na	 drugi	 dzień,	 został	 uznany	 za
winnego	 i	 skazany	 na	 cztery	 lata	 oraz	 konfiskatę	 majątku.	 W	 sierpniu
2012	 r.	 uznany	 za	 winnego	 w	 jeszcze	 jednej	 sprawie	 kryminalnej:
zarzucono	 mu	 niedbalstwo	 w	 dochodzeniu	 dotyczącym	 otrucia	 Wiktora
Juszczenki	 i	skazano	 jeszcze	na	dodatkowe	dwa	lata	więzienia.	Trybunał
Europejski	 uznał,	 że	 prześladowanie	 Łucenki	 było	 motywowane
politycznie.	 W	 kwietniu	 2013	 r.	 Łucenko	 został	 ułaskawiony	 przez
prezydenta.	Zaraz	po	uwolnieniu	aktywnie	włączył	się	w	życie	polityczne,



utworzył	 ruch	 społeczny	 Trzecia	 Republika	 Ukraińska	 i	 został
organizatorem	Euromajdanu	lat	2013–2014.

[50]	Andrij	Parubij	urodził	się	w	1975	r.	w	Czerwonogrodzie	w	obwodzie
lwowskim.	W	1994	r.	ukończył	wydział	historii	Lwowskiego	Uniwersytetu
Państwowegoim.	 Iwana	 Franki.	 Później	 odbył	 studia	 doktoranckie	 na
katedrze	 politologii	 i	 socjologii	 Uniwersytetu	 Narodowego	 „Politechnika
Lwowska”.	 W	 1988	 r.	 stanął	 na	 czele	 nacjonalistycznej	 organizacji
młodzieżowej	 –	 stowarzyszenia	 „Spadszczyna”	 („Spuścizna”).	 Brał	 udział
w	 wystąpieniach	 antyrządowych,	 organizował	 pierwsze	 na	 Ukrainie
pikiety,	 był	 aresztowany	 za	 organizowanie	 niedozwolonych	 wieców.
Niejednokrotnie	 wybierano	 go	 na	 posła,	 zastępcę	 szefa	 lwowskiej	 rady
obwodowej.	 Wraz	 z	 Ołehem	 Tiahnybokiem	 utworzył	 Socjalno-Narodową
Partię	Ukrainy	 (SNPU),	 przemianowaną	w	 2004	 r.	 na	Ogólnoukraińskie
Zjednoczenie	 „Swoboda”.	 Poseł	 do	 parlamentu	 (2007–2014).	 Deputowany
szóstej	kadencji	bloku	Nasza	Ukraina	–	Ludowa	Samoobrona,	a	od	2012	r.
–	deputowany	siódmej	kadencji,	ale	już	innej	partii	–	Ogólnoukraińskiego
Zjednoczenia	 „Batkiwszczyna”.	 W	 parlamencie	 zajmował	 się
zagadnieniami	 integracji	 europejskiej	 i	 stosunkami	 międzynarodowymi.
Szef	podkomisji	do	spraw	kontroli	 stosunków	międzynarodowych	Komisji
Rady	 Najwyższej	 ds.	 Zagranicznych.	 Członek	 grupy	 poselskiej
Wiaczesława	Kirylenki	„Za	Ukrainę!”.	Aktywny	uczestnik	pomarańczowej
rewolucji.	 Podczas	 wydarzeń	 w	 listopadzie–grudniu	 2004	 r.	 był
komendantem	 Domu	 Ukraińskiego	 w	 Kijowie.	 Przeszedł	 z	 partii	 Nasza
Ukraina	 do	 Frontu	 Zmian	 Arsenija	 Jaceniuka.	 Członek	 partii	 Front
Zmian.	Komendant	Euromajdanu	i	miasteczka	namiotowego,	od	listopada
2013	 r.	 do	 lutego	 2014	 r.	 szef	 Samoobrony	 Majdanu,	 koordynował
codzienne	 funkcjonowanie	 Euromajdanu.	 27	 lutego	 2014	 r.	 mianowany
sekretarzem	 Rady	 Bezpieczeństwa	 Narodowego	 i	 Obrony.	 Jest	 jednym
z	 inicjatorów	 utworzenia	 Gwardii	 Narodowej	 Ukrainy,	 w	 której	 skład
weszły:	oddział	Samoobrony	Majdanu	oraz	Prawy	Sektor.

[51]	 Określenie	 „tituszki”	 wzięło	 się	 od	 nazwiska	 sportowca	 Wadyma



Tituszki,	który	w	maju	2013	r.	wraz	z	innymi	młodymi	ludźmi	pobił	dwoje
dziennikarzy	podczas	wiecu	zwołanego	przez	opozycję,	za	co	został	skazany
w	 zawieszeniu.	Był	 jednym	z	uczestników	 „antymajdanu”,	 ale	następnie,
potępiwszy	 działania	 „Berkutu”,	 przeszedł	 na	 stronę	 manifestantów.
Określenie	 to	 przyjęło	 się	 w	 negatywnym	 zbiorczym	 sensie	 jako	 nazwa
młodych	 ludzi	 potajemnie	 wykorzystywanych	 na	 Ukrainie	 w	 celach
politycznych	 w	 charakterze	 najemnych	 bojówkarzy.	 „Partią	 tituszek”
zaczęto	nazywać	rządzącą	Partię	Regionów.	„Tituszki”	zostały	drugim	pod
względem	popularności	neologizmem	roku	po	„Euromajdanie”.

[52]	 Gdy	 współautor	 tej	 książki	 Michaił	 Stanczew	 pracował	 jeszcze	 na
początku	 lat	 90.	w	 charkowskim	magistracie,	miastu	przyszło	przyjąć	 od
Amerykanów	pomoc	w	postaci	żołnierskich	pakietów	żywnościowych,	które
zostały	w	Europie	po	 operacji	 „Pustynna	Burza”.	Powtórny	 ich	 transport
do	 USA	 byłby	 nieopłacalny,	 więc	 rząd	 amerykański	 postanowił	 udzielić
młodemu	państwu	ukraińskiemu	pomocy	humanitarnej.	Wojskowi,	którzy
przywieźli	ładunek	na	Ukrainę,	zostali	ciepło	powitani	przez	administrację
miejską	 i	 obficie	 nakarmieni	 ukraińskimi	 smakołykami	 w	 restauracji
hotelu,	w	którym	się	zatrzymali.	Po	obiedzie	ich	dowódca,	pułkownik	Grab,
spytał	 ówczesnego	 szefa	 działu	 zagranicznego	 magistratu,	 Michaiła
Stanczewa:	 „Dla	kogóż	przywieźliśmy	te	paczki?	Przecież	wy	macie	 takie
smaczne	jedzenie!	W	Ameryce	niczego	takiego	nie	jadaliśmy!”.



Rozdział	10	
„Banderowcy”	

jako	znak	firmowy

Banderowcami	 początkowo	 nazywano	 członków	 Organizacji	 Ukraińskich
Nacjonalistów	 (OUN),	 której	 przewodził	 Stepan	 Bandera;	 członków
Ukraińskiej	 Powstańczej	 Armii	 (UPA),	 jak	 również	 wszystkich
ukraińskich	nacjonalistów	uważających	się	za	następców	OUN.	Głównym
celem	banderowców	była	walka	o	niepodległość	i	integralność	terytorialną
Ukrainy.	 Stepan	 Bandera	 i	 jego	 zwolennicy	 w	 latach	 trzydziestych	 XX
wieku	 walczyli	 przeciw	 „polonizacji”	 narodu	 ukraińskiego,	 następnie
przeciwko	 sowieckiej	 okupacji	 Ukrainy	 (1939–1941),	 potem	 przeciwko
okupacji	 niemieckiej	 –	 w	 latach	 drugiej	 wojny	 światowej.	 Dlatego	 też
etykietą	 „banderowcy”	 (a	 nie	 „benderowcy”)	 opatrywano	 całe	 ukraińskie
podziemie	 narodowe	 oraz	 ideologów	 ukraińskiego	 nacjonalizmu.	 Dla
ukraińskich	 nacjonalistów	 określenie	 to	 miało	 wydźwięk	 pozytywny,	 dla
przeciwników	ukraińskiego	nacjonalizmu	zaś	–	negatywny.

W	 ZSRS	 słowo	 „banderowiec”	 stało	 się	 wyzwiskiem	 i	 piętnowano	 nim
każdego	 Ukraińca,	 który	 okazywał	 choćby	 najmniejsze	 poczucie
patriotyzmu,	niezależnie	od	stosunku	do	samego	Bandery.	Od	2014	roku	–
podczas	 rosyjsko-ukraińskiej	 konfrontacji	 –	 znaku	 firmowego
„banderowiec”	 znów	 zaczęła	 aktywnie	 używać	 rosyjska	 propaganda	 oraz
prorosyjsko	nastawieni	aktywiści	na	wschodzie	Ukrainy.	„Podmiana	pojęć”



stała	 się	 jednym	 z	 podstawowych	 narzędzi	 wojny	 propagandowej	 władz
rosyjskich	przeciwko	Ukrainie.

Ostatni	 zarejestrowany	 przez	 sowieckie	 organy	 ścigania	 opór	 zbrojny
przeciw	 władzy	 sowieckiej	 stawili	 banderowcy	 14	 kwietnia	 1960	 roku.
Trzyosobowej	 grupie	 przewodziła	 Marija	 Palczak.	 Podczas	 zatrzymania
dwoje	jej	towarzyszy	się	zastrzeliło.	Ona	sama	została	skazana,	odsiedziała
wiele	lat	w	sowieckich	łagrach	i	wróciła	na	Ukrainę.

Niektórzy	 banderowcy	 ukrywali	 się	 przed	 władzą	 sowiecką	 w	 lasach
karpackich	aż	do	proklamowania	niepodległości	przez	Ukrainę[53].

Już	 w	 latach	 niepodległości	 Ukrainy	 kwestia	 statusu	 banderowców
podzieliła	 opinię	 publiczną.	 Jedni	 uważali	 ich	 za	 wrogów,	 inni	 –	 za
bojowników	 o	wyzwolenie	 narodowe	 i	 utworzenie	 niepodległego	 państwa.
W	1995	roku	lwowska	rada	obwodowa	podjęła	uchwałę	o	uznaniu	UPA	za
stronę	 walczącą,	 a	 jej	 weteranów	 za	 bojowników	 o	 wolność	 Ukrainy.
Utworzona	w	1997	roku	przy	rządzie	ukraińskim	grupa	ekspertów	miała
zbadać	 działalność	 banderowców.	 Wnioski	 komisji	 ogłoszono	 po	 objęciu
prezydentury	 przez	 Wiktora	 Juszczenkę.	 Członków	 OUN-UPA	 określono
jako	 bojowników	 o	 wolność	 kraju,	 a	 status	 weteranów	 tej	 organizacji
zrównano	 ze	 statusem	 weteranów	 Wielkiej	 Wojny	 Ojczyźnianej.	 Reakcja
społeczeństwa	 na	 wnioski	 tej	 komisji	 była	 niejednoznaczna,	 przy	 czym
niezadowoleni	okazali	się	zarówno	żołnierze	Wielkiej	Wojny	Ojczyźnianej,
jak	 i	 uczestnicy	 ukraińskiego	 ruchu	 narodowego.	 Na	 tle	 tego
niezadowolenia	 Juszczenko	 uczynił	 kolejny	 kontrowersyjny	 ruch:	 nadał
pośmiertnie	 tytuły	 Bohaterów	 Ukrainy	 liderom	 ruchu:	 Stepanowi
Banderze	i	Romanowi	Szuchewyczowi.

Po	 uzyskaniu	 przez	 Ukrainę	 niepodległości	 rozpoczęto	 „heroizację”
banderowców	 i	 Bandery.	 Wiele	 ulic	 w	 miastach	 zachodniej	 Ukrainy
nazwano	 jego	 imieniem,	 stawiano	 mu	 pomniki.	 Pojawiły	 się	 też	 liczne
partie	polityczne	nawiązujące	do	ideologii	i	poglądów	Bandery.	Najbardziej
masowa	 stała	 się	 partia	 Ludowy	 Ruch	 Ukrainy.	 Zmieniła	 ją	 następnie
partia	 ukraińskich	 nacjonalistów	 Swoboda,	 na	 czele	 z	 Ołehem



Tiahnybokiem.	Oficjalnie	ogłosiła	się	ona	następczynią	ideologii	OUN.
Nacjonalistyczna	 była	 również	 UNA-UNSO	 (Ukrajinśka	 nacionalna

asambleja	–	Ukrajinśka	narodna	samooborona),	która	rozpadła	się	później
na	drobniejsze	partie.	W	okresie	Majdanu	UNA-UNSO	przekształciła	 się
w	Prawy	Sektor	na	czele	 z	Dmytro	Jaroszem	–	przywódcą	partii	Trójząb
im.	Stepana	Bandery.

Ponieważ	banderowcom	nikt	nigdy	nie	umożliwił	wystąpienia	w	swojej
obronie	i	opowiedzenia	o	sobie,	stwarzamy	im	taką	możliwość	na	kartach
tej	książki.

Kim	są	banderowcy	i	o	co	walczą?
[Fragmenty	broszury	z	1948	roku	odnalezionej	we	wsi	Tusiw	w	rejonie

dolińskim	obwodu	iwanofrankiwskiego	13	czerwca	2005	roku]

Bolszewiccy	 ciemięzcy	 boją	 się,	 że	 masy	 ludowe	 ZSRS	 poznają	 prawdę
o	banderowcach.

Na	 całej	 Ukrainie,	 a	 może	 i	 w	 całym	 Związku	 Sowieckim,	 nie	 ma
zapewne	 ani	 jednej	 osoby,	 która	 nic	 by	 nie	 słyszała	 o	 rewolucyjnej
antybolszewickiej	walce,	 którą	 już	 od	 czterech	 lat	 toczy	naród	ukraiński,
przede	wszystkim	w	obwodach	zachodnioukraińskich.

Na	 całej	Ukrainie,	 a	może	 i	w	 całym	Związku	Sowieckim,	nie	ma	dziś
ani	 jednej	 osoby,	 która	nic	 by	nie	 słyszała	 o	 banderowcach.	Bohaterskiej
walki	 milionów	 nie	 udało	 się	 zataić	 przed	 masami	 ludowymi	 Związku
Sowieckiego	nawet	 bolszewickim	 ciemięzcom.	Wieści	 o	 tej	walce	 różnymi
drogami	 obiegły	 ogromne	 przestrzenie	 sowieckie	 i	 dziś	 wiedzą	 już	 o	 niej
prawie	wszyscy	sowieccy	poddani.

Mimo	 że	 o	 nas,	 banderowcach,	 o	 naszej	 antybolszewickiej	 walce
rewolucyjnej	 słyszeli	 już	prawie	wszyscy	 sowieccy	poddani,	 to	 jednak	nie
zawsze	znają	o	nas	prawdę.

Wielu	sowieckich	poddanych	wierzy	bolszewickiej	propagandzie	i	sądzi,
że	 my,	 banderowcy,	 jesteśmy	 w	 rzeczywistości	 „ukraińsko-niemieckimi
nacjonalistami”,	 czyli	 hitlerowskimi,	 albo,	 jak	 nas	 ostatnio	 szkalują



bolszewicy,	anglo-amerykańskimi	agentami,	że	w	rzeczywistości	 jesteśmy
„kułakami”	 bądź	 „burżujami”,	 że	 w	 rzeczywistości	 jesteśmy	 „bandytami”
siedzącymi	 w	 lesie	 i	 ukrywającymi	 się	 w	 podziemiu	 tylko	 dlatego,	 że
„boimy	się	ludowej	sprawiedliwości”.

Wszystko	 to,	 co	 o	 nas	 mówi	 bolszewicka	 propaganda,	 jest	 najbardziej
bezwstydnym,	cynicznym,	podłym	kłamstwem.	Bolszewiccy	wrogowie	ludu
szerzą	te	kłamstwa	o	nas,	ażeby	zataić	przed	masami	ludowymi	Związku
Sowieckiego	 prawdziwy	 narodowo-	 i	 społecznowyzwoleńczy	 charakter
naszego	ruchu.

Oni	 się	 właśnie	 boją,	 żeby	 masy	 ludowe	 Związku	 Sowieckiego,	 gdy
dowiedzą	 się	 o	 rzeczywistych	 celach	 naszej	 walki,	 o	 jej	 postępowym
narodowowyzwoleńczym	 charakterze,	 nie	 „zaraziły”	 się	 rewolucyjnymi
„banderowskimi”	ideami	i	by	za	przykładem	narodu	ukraińskiego	same	nie
poszły	 drogą	 antybolszewickiej	 walki	 wyzwoleńczej.	 Bolszewiccy
imperialiści	 rozumieją,	 że	 oznaczałoby	 to	 koniec	 ich	 panowania	 nad
narodami	Związku	Sowieckiego,	oznaczałoby	ich	śmierć.

Ażeby	 do	 tego	 nie	 dopuścić,	 żeby	 móc	 nadal	 bezkarnie	 gnębić
i	 wyzyskiwać	 dziesiątki	 narodów	 Związku	 Sowieckiego,	 setki	 milionów
ludzi	 pracy,	 bolszewiccy	 bandyci	 z	 jednej	 strony	 dokładają	 wszelkich
wysiłków,	żeby	zniszczyć	fizycznie	wszystkich	uczestników	naszego	ruchu
rewolucyjno-wyzwoleńczego,	 zniszczyć	 naszą	 podziemną	 organizację
rewolucyjną,	a	z	drugiej	 strony	nie	wyrzekają	się	żadnego	kłamstwa,	nie
brzydzą	się	najbardziej	bezczelnym	oszczerstwem,	byle	tylko	zbrukać	nasz
ruch	 w	 oczach	 mas	 ludowych,	 zhańbić,	 skompromitować	 ideowo	 i	 tym
sposobem	uczynić	go	nie	do	przyjęcia	dla	ludów	i	mas	pracujących	Związku
Sowieckiego.

Ale	w	dłuższej	perspektywie	bolszewickim	wrogom	ludu	to	się	nie	uda.
Podobnie	jak	nie	udało	im	się	zataić	przed	narodami	Związku	Sowieckiego
naszej	 antybolszewickiej	 walki,	 tak	 też	 nie	 uda	 im	 się	 w	 dłuższej
perspektywie	zataić	przed	sowieckimi	poddanymi	prawdy	o	rzeczywistym
charakterze	naszego	ruchu.



Cokolwiek	zrobiliby	bolszewicy,	to	prawda	o	nas,	banderowcach,	o	walce
wyzwoleńczej	 narodu	 ukraińskiego	 zawsze	 znajdzie	 drogę	 do	 poddanych
sowietom	 mas	 ludowych.	 „Na	 kłamstwie	 daleko	 nie	 zajedziesz”	 –	 głosi
ukraińskie	przysłowie.

Opowiedzieć	sowieckim	poddanym	zwięzłą	prawdę	o	nas,	banderowcach,
o	naszym	rewolucyjnym	ruchu	wyzwoleńczym	–	to	jest	właśnie	zadanie	tej
broszurki.

Banderowcy	 są	 konsekwentnymi	 bojownikami	 o	 wyzwolenie	 narodu
ukraińskiego

Banderowcy	 –	 to	 powszechnie	 używana	 ostatnio	 popularna	 nazwa
wszystkich	 uczestników	 powstańczej	 i	 podziemnej	 walki	 rewolucyjnej
podjętej	 przez	 naród	 ukraiński	 przeciwko	 Niemcom	 w	 okresie	 okupacji
hitlerowskiej	 i	 kontynuowanej	 od	 1944	 roku	 przeciwko	 bolszewickim
najeźdźcom.

Określenie	 to	 wywodzi	 się	 od	 nazwiska	 sławnego	 syna	 narodu
ukraińskiego,	 wieloletniego	 rewolucyjnego	 bojownika	 o	 wolność
i	 niepodległość	 państwową	 Ukrainy,	 przywódcy	 rewolucyjnej	 Organizacji
Ukraińskich	Nacjonalistów	(OUN)	–	Stepana	Bandery.

Organizacja	Ukraińskich	Nacjonalistów	kierowana	przez	S.	Banderę	jest
na	 ukraińskiej	 ziemi	 jedyną	 konsekwentną	 wykonawczynią	 idei
bezkompromisowej	 rewolucyjnej	 walki	 narodu	 ukraińskiego	 przeciwko
wszystkim	okupantom	o	wolność	i	niepodległość.

My,	 banderowcy,	 prowadziliśmy	 przeciw	 okupantom	 najbardziej
radykalną	 walkę	 przed	 1939	 rokiem.	 My,	 banderowcy,	 jedyni
organizowaliśmy	 aktywną	 walkę	 rewolucyjną	 przeciw	 bolszewickim
najeźdźcom	w	latach	1939–1941.

W	czerwcu	1941	roku,	po	odwrocie	z	części	Ukrainy	armii	bolszewickich,
OUN,	 kierowana	 przez	 S.	 Banderę,	 utworzyła	 rząd	 i	 proklamowała
przywrócenie	niezawisłego	państwa	ukraińskiego	(30	czerwca	1941	roku).

Kiedy	 zaś	 Niemcy	 przybrali	 wrogą	 postawę	 wobec	 tego	 aktu
i	aresztowali	przywódcę	OUN	S.	Banderę,	nowo	utworzony	rząd	na	czele



z	premierem	J.	Stećką	oraz	wielu	innych	ukraińskich	przywódców	–	OUN
na	 czele	 ze	 S.	 Banderą	 od	 razu	 podjęła	 przeciw	 hitlerowcom	 aktywną,
najpierw	podziemną,	a	od	1942	roku	powstańczą	walkę.

Od	 1944	 roku,	 czyli	 od	 kolejnej	 okupacji	 wszystkich	 terytoriów
ukraińskich	 przez	 moskiewsko-bolszewickich	 imperialistów,	 kierowana
przez	 S.	 Banderę	 OUN	 stanowi	 na	 ziemiach	 ukraińskich	 jedyną
zorganizowaną	narodową	siłę	polityczną.

Jedynie	 OUN,	 kierowana	 przez	 S.	 Banderę,	 w	 trudnych	 warunkach
bolszewickiej	 okupacji	 pozostała	 z	 narodem	 na	 polu	 walki	 i	 krocząc
w	awangardzie	walki	wyzwoleńczej	przeciw	bolszewickim	zaborcom,	już	od
czterech	 lat	 z	 poświęceniem	 służy	 sprawie	 wyzwolenia	 Ukrainy	 spod
panowania	okupantów.

W	ofiarnej	walce	OUN	pod	przywództwem	S.	Bandery	już	od	czterech	lat
nie	tylko	odpiera	wściekłe	ataki	wroga,	ale	też	na	wielu	odcinkach	naszego
rewolucyjnego	frontu	przechodzi	do	szerokiego	natarcia.

Oblicze	 ideowo-polityczne	 banderowców	 jest	 jednolite,	 natomiast	 pod
względem	 przynależności	 organizacyjno-partyjnej	 banderowcy	 są:	 a)	 albo
członkami	 OUN	 kierowanej	 przez	 S.	 Banderę,	 albo	 b)	 bezpartyjnymi
ukraińskimi	patriotami	walczącymi	 o	wolność	 i	niepodległość	państwową
Ukrainy	 zarówno	 w	 Ukraińskiej	 Powstańczej	 Armii	 (UPA),	 jak	 i	 w
rewolucyjnym	podziemiu.

UPA	 powstała	 w	 1942	 roku	 w	 trybie	 rozwijania	 przez	 lud	 ukraiński
zmasowanej	 ogólnonarodowej	 walki	 zbrojnej	 przeciwko	 hitlerowskim
okupantom.	 OUN	 kierowana	 przez	 S.	 Banderę	 była	 inicjatorem
i	 przywódcą	 UPA.	 UPArmią	 od	 początku	 jej	 istnienia	 i	 do	 dziś	 dowodzi
jeden	 ze	wspaniałych	ukraińskich	 rewolucjonistów,	wieloletni	 podziemny
bojownik	o	wolność	narodu	ukraińskiego	–	generał	Taras	Czuprynka[54].

Zarówno	 w	 UPA,	 jak	 i	 w	 podziemiu	 rewolucyjnym	 można	 spotkać	 też
takich	 Ukraińców,	 którzy	 w	 przeszłości	 należeli	 do	 różnych	 ukraińskich
partii	politycznych.	Wszystkich	nas	dziś	łączy	walka	wyzwoleńcza	przeciw
bolszewickim	okupantom.



Najwyższe	kierownictwo	 całej	 rewolucyjnej	walki	wyzwoleńczej	narodu
ukraińskiego	sprawuje	Ukraińska	Główna	Rada	Wyzwoleńcza	[Ukrajinśka
hołowna	 wyzwolna	 rada].	 UGRW	 jest	 rewolucyjnym	 parlamentem
i	rządem	narodu	ukraińskiego	na	czas	jego	walki	wyzwoleńczej.

UGRW	 została	 utworzona	 w	 czerwcu	 1944	 roku	 w	 warunkach
antyhitlerowskiej	 walki	 UPA.	 Składa	 się	 ona	 z	 przedstawicieli	 różnych
ukraińskich	partii	i	grup	ze	wszystkich	ziem	ukraińskich.	Radzie	podlega
UPA,	 całe	 rewolucyjne	 podziemie	 rewolucyjne;	w	 jej	 skład	wchodzi	OUN
kierowana	 przez	 S.	 Banderę,	 popiera	 ją	 cały	 ukraiński	 naród,	 który
prowadzi	aktywną	walkę	antybolszewicką.	[...]

Za	 najważniejsze	 zadanie	 narodu	 ukraińskiego	 w	 obecnej	 chwili
uważamy	 walkę	 przeciw	 moskiewsko-bolszewickim	 okupantom	 i	 ich
agentom	–	ukraińskim	bolszewikom	–	o	wyzwolenie	narodowe	i	społeczne,
o	zbudowanie	ukraińskiego	prawdziwie	niezależnego	państwa	narodowego.

Ukraińscy	nacjonaliści	nie	są	ani	szowinistami,	ani	imperialistami.
My,	 ukraińscy	 nacjonaliści,	 nie	 jesteśmy	 szowinistami.	 Walcząc

o	 państwo	 ukraińskie,	 walczymy	 tylko	 o	 urzeczywistnienie	 przez	 nasz
naród	 tych	 praw,	 z	 których	 już	 od	 dawna	 korzysta	 większość	 narodów
świata	 i	 które	 dawno	 temu	 zostały	 uznane	 za	 naturalne	 prawa	 każdego
narodu.	Nawiasem	mówiąc,	nasza	walka	 jest	prawowita	nawet	 z	punktu
widzenia	 bolszewickiego	 ustawodawstwa:	 konstytucja	 ZSRS	 zapewnia
każdemu	narodowi	prawo	dobrowolnego	opuszczenia	ZSRS.

Żywimy	szczerą	sympatię	do	wszystkich	narodów.	Chcemy	żyć	w	pokoju
i	 współpracy	 ze	 wszystkimi	 narodami	 świata,	 między	 innymi	 również
z	narodem	rosyjskim,	który	stworzy	własne	państwo	narodowe	na	swoich
rdzennych	 ziemiach.	 Nie	 walczymy	 z	 całymi	 sąsiadującymi	 z	 nami
narodami,	lecz	tylko	z	tymi	imperialistycznymi	siłami,	które	nas	ciemiężą.

Podkreślmy	 raz	 jeszcze:	 wszystkie	 narody,	 w	 tym	 rosyjski	 i	 polski,
cenimy	 i	 szanujemy,	 dążymy	 do	 bliskiej	 przyjaźni	 i	 współpracy	 z	 nimi.
Nienawidzimy	jedynie	tych	imperialistycznych	sił,	które	nas	ciemiężą	lub
chcą	uciemiężyć,	tylko	z	nimi	właśnie	walczymy.



My,	 ukraińscy	 nacjonaliści,	 nie	 jesteśmy	 również	 imperialistami.
Niepodległe	 państwo	 ukraińskie	 chcemy	 zbudować	 tylko	 na	 ziemiach
etnicznie	 ukraińskich,	 czyli	 zamieszkanych	 przez	 naród	 ukraiński.	 Nie
rościmy	 sobie	 pretensji	 do	 najmniejszego	 nawet	 kawałka	 cudzego
terytorium.

Opowiadamy	 się	 przeciwko	 wszelkiemu	 imperializmowi	 –	 przeciwko
zniewoleniu	 w	 jakiejkolwiek	 formie	 jednego	 narodu	 przez	 drugi,	 przeciw
imperialistycznym	 wojnom	 i	 zaborom,	 przeciwko	 wielonarodowym
imperiom.	Opowiadamy	się	za	jak	najpełniejszym	urzeczywistnieniem	idei
wolnych	państw	narodowych	na	całym	świecie.	[...]

My,	 banderowcy,	 nigdy	nie	 byliśmy	 i	 nie	 będziemy	niczyimi	 agentami.
W	naszej	walce	o	niezawisłość	narodową	Ukrainy	liczymy	tylko	na	własne
siły	narodu	ukraińskiego.

Nawiasem	 mówiąc,	 my,	 banderowcy,	 nigdy	 nie	 kolaborowaliśmy
z	 Niemcami,	 jak	 o	 nas	 kłamliwie	 twierdzą	 bolszewiccy	 wrogowie	 ludu.
W	naszej	 podziemnej	 literaturze	nie	 raz	 obszernie	 odpowiadaliśmy	na	 to
podłe	oszczerstwo.

Już	 od	 pierwszych	 dni	 okupacji	 Ukrainy	 przez	 hitlerowców	 kierowana
przez	 S.	 Banderę	 OUN	 rozpoczęła	 przeciwko	 nim	 aktywną	 walkę
podziemną.	 W	 końcu	 1942	 roku	 w	 celu	 walki	 z	 hitlerowcami	 OUN
przystąpiła	 do	 tworzenia	 oddziałów	 zbrojnych.	 Te	 oddziały	 zbrojne
zapoczątkowały	UPA.

W	latach	1942–1944	wielotysięczna	UPA	i	podziemie	rewolucyjne	OUN
w	 wyniku	 walki	 zbrojnej	 zadały	 Niemcom	 znaczne	 straty	 w	 ludziach,
majątku	 i	 transporcie.	 W	 latach	 1943–1944	 pod	wyłączną	 kontrolą	 UPA
były	 całe	 rejony	 Polesia,	 Wołynia,	 Karpat,	 poszczególne	 masywy	 leśne
Galicji.

Walka	 ta	 toczyła	 się	 na	 oczach	 i	 przy	 udziale	 całego	 narodu
ukraińskiego.	O	walce	 tej	może	 każdemu	 zainteresowanemu	 opowiedzieć
każde	 dziecko	 w	 zachodnich	 obwodach,	 każda	 ukraińska	 wieśniaczka.
O	walce	tej	świadczą	do	dziś	nie	odkopane	przez	bolszewików	liczne	groby



rewolucjonistów	i	powstańców	poległych	w	walce	z	hitlerowcami.
Świadczy	 o	 niej	 to,	 że	 w	 hitlerowskich	 więzieniach	 i	 obozach

koncentracyjnych	 znalazły	 się	 tysiące	 ukraińskich	 rewolucjonistów	 z	 S.
Banderą,	J.	Stećką	i	wieloma	innymi	przywódcami	naszego	ruchu.

W	 niemieckich	 więzieniach	 od	 kul	 gestapowców	 na	 terenie	 Ukrainy
zginęli	 tacy	 banderowscy	 przywódcy,	 jak	 Iwan	Kłymiw-Łehenda	 (Lwów),
Dmytro	 Myron-Orłyk	 (Kijów),	 Mykoła	 Łemyk	 (Charkowszczyzna),
Pantelejmon	 Sak-Mohyła	 (Kijów,	 pochodzący	 z	 obwodów	 wschodnich),
Serhij	Szerstiuk	(Krzywy	Róg,	pochodzący	z	obwodów	wschodnich)	i	setki
innych.	[...]

My,	 banderowcy,	 mamy	 za	 sobą	 trzy	 lata	 podziemnej	 i	 powstańczej
walki	 przeciwko	 hitlerowskim	 okupantom.	 Do	 hitlerowców,	 okupantów
Ukrainy	 i	wrogów	wszystkich	miłujących	wolność	 narodów,	 strzelaliśmy,
a	nie	współpracowali	z	nimi.	Wie	o	tym	nie	tylko	cały	naród	ukraiński,	ale
i	cały	świat.

My,	 banderowcy,	 jesteśmy	 bojownikami	 o	 interesy	 mas	 pracujących,
a	nie	obrońcami	klasy	wyzyskiwaczy.

Bolszewiccy	kłamcy	starają	się	przedstawić	nas	sowieckim	masom	jako
obrońców	 interesów	 „kułaków”	 czy	 „burżuazji”.	 To	 też	 jest	 wierutne
kłamstwo.	 Nie	 mamy	 nic	 wspólnego	 z	 tymi	 klasami	 społecznymi	 ani
z	punktu	widzenia	celów	naszej	walki,	ani	z	punktu	widzenia	pochodzenia
społecznego	i	przynależności	klasowej	naszego	ruchu.

Jeżeli	 chodzi	 o	 cele	 społeczne	 naszej	 walki,	 to	 my,	 banderowcy,
walczymy	o	zbudowanie	społeczeństwa	bezklasowego.	Jesteśmy	przeciwko
powrotowi	na	Ukrainę	zarówno	obszarników,	jak	i	kapitalistów.

Jesteśmy	 za	 likwidacją	 na	 Ukrainie	 nowej	 klasy	 pasożytów
i	 wyzyskiwaczy	 –	 klasy	 bolszewickich	 wielmożów,	 składającej	 się
z	 kacyków	 partii,	 MSW	 i	 Ministerstwa	 Bezpieczeństwa	 Publicznego
(MBP),	 administracji,	 armii.	 Opowiadamy	 się	 za	 społeczną	 własnością
narzędzi	i	środków	produkcji.

Przeciwko	 kołchozom	 występujemy	 dlatego,	 że	 stanowią	 one	 główną



przyczynę	nędzy	 i	 zagłady	ukraińskiej	wsi.	Chcemy,	aby	w	niepodległym
państwie	ukraińskim	kwestia	 formy	władania	 ziemią	 została	 rozwiązana
przez	samo	ukraińskie	włościaństwo.

Mając	na	uwadze	wymienione	 cele	naszej	walki,	 jacyż	mogą	być	 z	 nas
obrońcy	„kułaków”	czy	„burżuazji”?

Tak	samo	 jest	z	pochodzeniem	społecznym	uczestników	naszego	ruchu.
Nikt	nie	znajdzie	wśród	nas	„burżuja”,	choćby	go	szukał	ze	świecą.

Nie	 ma	 wśród	 nas	 również	 „kułaków”.	 W	 zasadniczej	 masie
zachodnioukraińskie	 chłopstwo	 jest	 małorolne	 lub,	 co	 najwyżej,
średniorolne.	Małorolni	i	bezrolni	chłopi,	parobkowie,	średniacy,	robotnicy,
studenci,	 uczniowie	 szkół	 średnich,	 inżynierowie,	 lekarze,	 prawnicy,
nauczyciele	–	oto	kim	są	pod	względem	pochodzenia	społecznego	wszyscy
uczestnicy	naszego	ruchu.

Czyżbyśmy	 my,	 synowie	 pracującego	 i	 wyzyskiwanego	 ludu,	 mogli
walczyć	 o	 interesy	 klasy	 wyzyskiwaczy?	 Czy	 walczylibyśmy	 przeciwko
naszym	 ojcom?	 Czy	 tak	 powszechnie	 popierałyby	 nas	 ukraińskie	 masy
pracujące,	 gdybyśmy	 walczyli	 o	 obce	 im	 cele?	 Dla	 każdego	 zdrowo
myślącego	człowieka	jest	oczywiste,	że	nie.

Kilka	słów	o	naszej	przeszłości.
Zarówno	 dzień	 dzisiejszy,	 jak	 i	 przeszłość	 banderowców	 są	 sławne

i	 bohaterskie.	 Wielu	 z	 nas,	 głównie	 spośród	 starszych	 wiekiem
rewolucjonistów,	 to	 wieloletni	 więźniowie	 polityczni	 byłych	 polskich,
rumuńskich	 i	 hitlerowskich,	 a	 potem	 również	 bolszewickich	 więzień
i	obozów	koncentracyjnych,	często	z	wyrokami	dożywotniego	więzienia.

Niejeden	 z	 nich	 do	 dziś	 nosi	 blizny	 po	 więziennych	 kajdanach.
Niejednemu	 z	 nich	 połamała	 żebra,	 powybijała	 zęby	 polska	 policja,
rumuńska	siguranca,	niemieckie	gestapo,	bolszewickie	MSW.	Wielu	z	nas
wstąpiło	 na	 drogę	 rewolucyjnej	 walki	 podziemnej	 przeciw	 okupantom
w	wieku	zaledwie	14–16	lat.

W	 komórkach	 podziemia,	 w	 podziemnej	 robocie	 rewolucyjnej	 upływały
nasze	 najlepsze	 młodzieńcze	 lata.	 Z	 podziemiem,	 z	 walką	 rewolucyjną



wiążą	 się	 wszystkie	 nasze	 płomienne	 młodzieńcze	 marzenia,
najszlachetniejsze	porywy.

Prześladowany	 przez	 policję,	 wciąż	 zagrożony	 więzieniem,	 obozem
koncentracyjnym,	 policyjną	 kulą,	 często	 biedujący	 ukraiński
rewolucjonista	 zawsze	 mężnie	 i	 ofiarnie,	 z	 najwyższym	 poświęceniem
sprawie	wykonywał	swe	rewolucyjne	obowiązki	–	obowiązki	przodującego
bojownika	 rewolucji,	 organizatora	 i	 przywódcy	 narodu	 w	 jego	 walce
przeciwko	okupantom.

Mimo	wszelkich	trudności	i	przeszkód	my,	banderowcy,	zawsze	szliśmy
do	ludu,	do	mas	ludowych,	zawsze	nieśliśmy	im	rewolucyjne	słowo	prawdy,
naszym	 śmiałym	 rewolucyjnym	 działaniem	 podnosiliśmy	 je	 na	 duchu,
a	często	też	broniliśmy	przed	terrorem.

Dla	 ukraińskich	 mas	 ludowych	 ukraiński	 rewolucjonista	 zawsze	 był
wzorem	patriotyzmu,	męstwa,	wytrwałości,	bohaterstwa,	najwyższych	cnót
obywatelskich	 i	 rewolucyjnych.	 Właśnie	 dlatego	 lud	 nas	 teraz	 kocha
i	popiera	na	wszelkie	sposoby.

Dlaczego	 my,	 rewolucjoniści	 i	 powstańcy,	 walczymy	 przeciwko
bolszewickim	ciemięzcom	i	wyzyskiwaczom?

Ten	 i	 ów	 spośród	 sowieckich	 poddanych,	 zaślepionych	 bolszewicką
propagandą	 głoszącą,	 że	 „bolszewicy	 najlepiej	 na	 świecie	 rozwiązali
kwestię	 narodową”,	 „zbudowali	 socjalizm”	 i	 zaprowadzili	 „prawdziwie
ludową	 demokrację”,	 może	 nie	 zrozumieć,	 dlaczego	 właśnie	 my,
banderowcy,	walczymy	przeciw	bolszewikom,	przeciw	władzy	sowieckiej.

Wszystko	 to,	 co	 głosi	 bolszewicka	 propaganda	 o	 polityce	 partii
komunistycznej	 i	 osiągnięciach	 władzy	 sowieckiej,	 jest	 podstępnym
i	 bezwstydnym	 kłamstwem.	 Prawda	 o	 Związku	 Sowieckim	 jest	 zupełnie
inna	niż	to,	co	mówi	o	nim	bolszewicka	propaganda.

My,	 banderowcy,	 walczymy	 z	 bolszewikami	 dlatego,	 że	 zarówno
w	 stosunku	 do	 Ukrainy,	 jak	 i	 do	 innych	 nierosyjskich	 narodów	 ZSRS
prowadzą	 oni	 politykę	 okrutnego	 ucisku	 narodowego	 i	 wyzysku
ekonomicznego.



Naród	 ukraiński,	 podobnie	 jak	 każdy	 inny	 podległy	 sowietom	 naród
nierosyjski,	 nie	 ma	 w	 ZSRS	 żadnych	 praw	 narodowo-politycznych
i	 znajduje	 się	 w	 sytuacji	 całkowitego	 politycznego	 uciemiężenia.	 Tak
zwana	Ukraińska	SRS,	jak	każda	tak	zwana	republika	związkowa,	nie	jest
w	 istocie	 „niepodległym	 państwem	 narodu	 ukraińskiego”,	 jak	 kłamliwie
twierdzą	bolszewicy,	ale	zwyczajną	jednostką	administracyjną,	zwyczajną
bezprawną	gubernią	bolszewickiego	imperium.

Ani	Rada	Najwyższa	USRS,	ani	jej	„rząd”	nie	korzystają	nawet	z	cienia
tych	 praw,	 którymi	 zazwyczaj	 cieszą	 się	 te	 instytucje	 w	 państwach
prawdziwie	niepodległych.

Tak	 zwana	 suwerenność	 republik	 związkowych	 to	 tylko	 fikcja,	 czczy
frazes	 służący	 bolszewikom	 do	 oszukiwania	 mas	 pracujących	 Związku
Sowieckiego	 i	 całego	 świata,	 frazes	 bez	 najmniejszego	 znaczenia
praktycznego.	Ani	 „rada	najwyższa”	USRS,	ani	 jej	 „rząd”	nie	są	w	stanie
uczynić	czegokolwiek	samodzielnie,	bez	zgody	moskiewskiej	centrali.

Naród	ukraiński,	jak	i	każdy	inny	poddany	sowietom	nierosyjski	naród,
w	systemie	bolszewickiego	ZSRS	jest	faktycznie	pozbawiony	jakiejkolwiek
możliwości	 swobodnego	 wyrażania	 swej	 woli	 i	 niezależnego	 kierowania
swoimi	 sprawami.	 O	 wszystkim,	 zgodnie	 tylko	 z	 własnymi
imperialistycznymi	 interesami,	 całkowicie	 ignorując	 potrzeby
poszczególnych	 narodów	 i	 zwykle	 wbrew	 ich	 najbardziej	 żywotnym
prawom,	 decyduje	 bolszewicki	 ośrodek	 imperialistyczny	 –	 bolszewicka
Moskwa.

Bolszewicy	 okrutnie	 wyzyskują	 Ukrainę	 gospodarczo,	 podobnie	 jak
każdą	 inną	 tzw.	 republikę	 związkową.	 Kremlowscy	 imperialiści
wykorzystują	Ukrainę	przede	wszystkim	jako	bazę	surowcową	przemysłu
centralnych	regionów	Rosji.	[...]

Na	Ukrainie,	 jak	w	każdej	 republice	 związkowej,	 bolszewicy	 prowadzą
politykę	okrutnego	ucisku	kulturalnego.	W	latach	władzy	bolszewickiej	na
Ukrainie	 MSW	 wymordowało	 setki	 ukraińskich	 uczonych	 –	 historyków,
lingwistów,	 literaturoznawców,	 ekonomistów,	 ludzi	 sztuki,	 zabito	 setki



pisarzy	i	poetów.
Działaczom	 kultury	 ukraińskiej	 zabroniono	 tworzenia	 w	 narodowym

duchu	 patriotycznym.	 W	 ten	 sposób	 zahamowano	 wszelki	 rozwój
ukraińskiej	kultury.

Całe	 życie	 na	 Ukrainie	 się	 rusyfikuje.	 We	 wszystkich	 instytucjach
administracyjnych,	 kulturalnych	 i	 gospodarczych,	 na	 wszystkich
uniwersytetach,	uczelniach	 faktycznie	panuje	 język	 rosyjski.	Narzuca	 się
go	 narodowi	 ukraińskiemu	 metodą	 pośredniego	 nacisku.	 Język	 rosyjski
niepodzielnie	 panuje	 w	 wojsku.	 Wszędzie	 wpaja	 się	 rosyjską
szowinistyczną,	 imperialistyczną	 ideologię,	 ścigana	 jest	 każda	 ukraińska
myśl	patriotyczna,	każdy	przejaw	patriotycznego	ukraińskiego	uczucia.

W	 duchu	 rosyjsko-szowinistycznym,	 imperialistycznym	 wypacza	 się
historię	Ukrainy,	historię	ukraińskiej	kultury,	trwa	walka	z	umiłowaniem
ojczystej	 przeszłości.	 Ukraińską	 prasę,	 radio,	 teatr,	 literaturę	 całkowicie
zaprzęgnięto	 na	 Ukrainie	 do	 rusyfikatorskiej	 polityki	 bolszewickich
gnębicieli.

Celem	 bolszewickiej	 polityki	 w	 dziedzinie	 kultury	 na	 Ukrainie	 jest
całkowita	kulturalna	asymilacja	Ukrainy,	 zupełna	 likwidacja	kulturalnej
tożsamości	narodu.

Bolszewiccy	 oprawcy	 masowo	 wyniszczają	 fizycznie	 naród	 ukraiński.
Trzykrotnie	 w	 okresie	 swego	 panowania	 na	 Ukrainie	 z	 premedytacją
wywoływali	oni	głód.	Śmiertelnymi	ofiarami	tego	rozmyślnie	wywołanego
głodu	do	dziś	padło	na	Ukrainie	około	8	milionów	ludzi.

Setki	tysięcy	ukraińskich	mężczyzn	i	kobiet	wysiedlono	na	Syberię	i	do
Azji	Centralnej.	Przymuszani	do	życia	w	nieludzkich	warunkach	masowo
wymierają.

Bolszewiccy	 siepacze	 uśmiercili	 setki	 tysięcy	 ukraińskich	 patriotów
w	więzieniach,	na	zesłaniu,	w	obozach	koncentracyjnych,	w	bezpośredniej
walce,	w	masowych	 rozstrzeliwaniach.	Tylko	w	ostatnich	 latach,	walcząc
przeciw	 naszemu	 ruchowi	 narodowo-rewolucyjnemu,	 bolszewicy	 zabili
kilkadziesiąt	tysięcy	Ukraińców.



Tak	oto	w	praktyce	wygląda	 „najlepsze	 rozwiązanie	przez	bolszewików
kwestii	 narodowej	w	 ZSRS”.	 Czy	my,	 ukraińscy	 patrioci,	możemy	 godzić
się	 na	 taką	 sytuację?	 Czy	 my,	 ukraińscy	 patrioci,	 możemy	 nie	 walczyć
z	 bolszewickimi	 ciemięzcami,	 gdy	 widzimy,	 że	 szykują	 oni	 Ukrainie
całkowitą	zagładę?!

My,	 ukraińscy	 rewolucjoniści	 i	 powstańcy,	 walczymy	 przeciw
bolszewikom	 dlatego,	 że	 stworzyli	 w	 ZSRS	 reżim	 bezlitosnego	 ucisku
społecznego	i	wyzysku	ekonomicznego	mas	pracujących.

Bolszewicy	 nie	 budują	 w	 ZSRS	 społeczeństwa	 bezklasowego,
komunizmu,	 ale	 budują	 nowy	 system	 ucisku	 i	 wyzysku.	 Miejsce	 byłych
wyzyskiwaczy	–	obszarników	i	kapitalistów	–	zajmują	dziś	nowe	pasożyty
społeczne:	 kacykowie	 partii	 bolszewickiej,	 MSW	 i	 MBP,	 administracji,
życia	gospodarczego,	wojska.

Ci	hersztowie	już	ostatecznie	ukształtowali	się	jako	klasa	wyzyskiwaczy
–	 klasa	 bolszewickich	 dygnitarzy.	 Podstawą	 kształtowania	 się	 tej
pasożytniczej	 klasy	 wyzyskiwaczy	 są	 ich	 polityczne	 przywileje:
monopolistyczna	pozycja	partii	komunistycznej,	jej	nieograniczona	władza,
całkowity	 brak	 kontroli	 mas	 ludowych	 nad	 komunistami.	 Dysponując
nieograniczonymi	prawami	politycznymi	 i	będąc	wskutek	 tego	udzielnym
władcą	 wszystkich	 bogactw	 ZSRS,	 klasa	 ta	 zapewniła	 sobie	 wszelką
przewagę	 w	 społeczeństwie	 sowieckim.	 Stworzyła	 sobie	 luksusowe
warunki	bytowania,	żyje	sobie	wspaniale.

Podczas	 gdy	 miliony	 ludzi	 pracy	 egzystują	 w	 skrajnej	 nędzy,	 cierpiąc
głód,	 bolszewiccy	dygnitarze	wypłacają	 sobie	nieprawdopodobnie	wysokie
pensje,	 mają	 wszystkiego	 w	 bród:	 jedzą	 do	 woli,	 elegancko	 się	 ubierają,
korzystają	 ile	 chcą	 ze	 wszelkich	 dóbr	 kulturalnych,	 z	 rozrywki.	 To
wygodne,	luksusowe	życie	bolszewiccy	dygnitarze	zapewnili	sobie	kosztem
poddanych	 sowietom	 mas	 pracujących	 –	 wyzyskując	 robotników,
kołchoźników	i	inteligencję	pracującą.

Słowa	Marksa	 o	 tym,	 że	 „nagromadzeniu	 bogactw	na	 jednym	biegunie
społeczeństwa	towarzyszy	nędza	na	drugim	biegunie”	(cytujemy	z	pamięci)



są	 prawdziwe	 nie	 tylko	 w	 stosunku	 do	 społeczeństwa	 kapitalistycznego,
ale	i	do	społeczeństwa	sowieckiego.

Nigdzie	na	 świecie	 ludzie	pracy	nie	 żyją	w	 takiej	nędzy	 jak	w	ZSRS	–
kraju	 rzekomo	 „zwycięskiego	 socjalizmu”.	 Nigdzie	 na	 świecie	 do	 takiego
stopnia	nie	wyzyskuje	 się	 fizycznie	 ludzi	 pracy	 jak	w	ZSRS	–	 rzekomym
państwie	 „robotników	 i	 chłopów”.	Nigdzie	 na	 świecie	 ludzie	 pracy	 nie	 są
tak	 gnębieni	 rozmaitymi	 dekretami,	 „normami”,	 „planami”,
„zobowiązaniami”	jak	w	Związku	Sowieckim.

Płaca	 realna	 poddanych	 sowietom	 robotników	 i	 drobnych	 urzędników
jest	niezwykle	niska.	Nie	starcza	jej	nawet	na	najniższe	minimum	życiowe.
Stachanowszczyzna,	 tzw.	 socjalistyczny	 wyścig	 pracy,	 wyciska
z	 robotników	 i	kołchoźników	wszystkie	 siły	 fizyczne.	Nakładając	wysokie
kontyngenty	 dostaw,	 bolszewiccy	 dygnitarze	 rabują	 kołchoźnikom
wszystkie	 produkty	 ich	 pracy.	Wysokie	 podatki,	 stałe	 i	wysokie	 pożyczki
państwowe,	 „dobrowolne	 składki”	 odbierają	 ludziom	 pracy	 ostatnią
kopiejkę.

Nastawiony	 na	 produkcję	 wojenną	 przemysł	 sowiecki	 nie	 wytwarza
wystarczającej	 ilości	 artykułów	 powszechnego	 użytku,	 ubrań.	 Bolszewicy
nie	 dali	 ludziom	 byłej	 Rosji	 carskiej	 radosnego,	 zamożnego	 życia,	 ale
stworzyli	 im	 nową	 katorgę	 i	 ucisk	 społeczny	 oraz	 wyzysk	 gospodarczy.
Bolszewiccy	 gnębiciele	 w	 praktyce	 postawili	 ludzi	 pracy	 Związku
Sowieckiego	w	położeniu	starożytnych	niewolników.

My,	ukraińscy	powstańcy	i	rewolucjoniści	–	synowie	ludu	pracującego	–
musimy	 walczyć	 przeciw	 takiej	 polityce	 bolszewickich	 wrogów	 ludu
w	stosunku	do	mas	pracujących,	podobnie	jak	musiały	walczyć	z	uciskiem
obszarników	 i	 kapitalistów	 przodujące	 masy	 pracujące	 w	 Rosji	 carskiej.
Obronę	 interesów	 chłopów,	 robotników	 i	 inteligencji	 pracującej	 uważamy
za	swój	święty	obowiązek.

My,	 banderowcy,	 walczymy	 przeciw	 bolszewikom	 również	 dlatego,	 że
stworzyli	 oni	 w	 ZSRS	 krwawą	 dyktaturę	 partii	 komunistycznej,	 reżim
barbarzyńskiego	 terroru	 MSW	 i	 MBP.	 Szpiegują	 każdego	 sowieckiego



poddanego,	usiłują	totalnie	kontrolować	całe	życie	sowieckich	poddanych,
wszystkie	ich	myśli	i	uczucia.

Bezlitośnie	tłumią	każdą	odważniejszą	myśl.	Krwawo	rozprawiają	się	ze
wszystkimi	tymi,	którzy	w	jakiejkolwiek	formie	ośmielą	się	przeciwstawiać
bolszewickiemu	 reżimowi.	 Ustrój	 bolszewicki	 jest	 absolutnym
zaprzeczeniem	 wszelkich	 wolności,	 wszelkiej	 demokracji,	 wszystkich
osiągnięć	ludzkości	na	drodze	jego	dążeń	ku	swobodzie,	 jest	bezpośrednią
kontynuacją	carskiego	samodzierżawia.

Czyż	 my,	 ukraińscy	 rewolucjoniści,	 możemy	 bez	 aktywnego	 oporu
patrzeć	na	 takie	krzywdy	 ludzkie?!	Przeciw	 takiemu	szykanowaniu	 ludzi
my,	 rewolucjoniści,	 musimy	 walczyć.	 Nasze	 najwyższe	 hasła	 ideowe	 to:
„Wolność	dla	narodów!	Wolność	dla	człowieka!”.

My,	 ukraińscy	 rewolucjoniści	 i	 powstańcy,	 walczymy	 wreszcie
z	 bolszewickimi	 ciemięzcami	 dlatego,	 że	 prześladują	 nas	 za	 nasz
patriotyzm,	 za	 naszą	 miłość	 do	 Ukrainy.	 Za	 to,	 że	 palą	 oni	 ukraińskie
chaty	 i	 cały	 dobytek,	 wywożą	 na	 Syberię	 ludność	 ukraińską,	 torturują
i	 palą	 żywcem	 naszych	 bliskich,	 odcinają	 piersi	 naszym	 kobietom,
przebijają	bagnetami	nasze	dzieci;	krzyżują	na	płotach,	wloką	po	drogach
przywiązanych	drutem	kolczastym	do	końskich	ogonów	naszych	poległych
przyjaciół	rewolucjonistów,	a	pogrzebanych	wykopują	z	grobów	i	wyrzucają
na	śmietnik	lub	do	przydrożnych	rowów,	gdzie	rozszarpują	ich	psy;	za	to,
że	 rwą	 portrety	 Szewczenki,	 Chmielnickiego,	 depczą	 Kobziarza	 [Tarasa
Szewczenki],	Historię	Ukrainy	[Mychajły	Hruszewskiego].

Całą	Ukrainę	Zachodnią	bolszewiccy	bandyci	przekształcili	w	potworną
maszynkę	 do	 mięsa.	 Nie	 ma	 tu	 dziś	 ani	 jednego	 domu,	 w	 którym	 ci
zbrodniarze	 kogoś	 by	 nie	 zabili,	 aresztowali,	 wywieźli	 na	 Sybir,	 nie	 ma
lasu	ani	zagajnika,	w	którym	nie	byłoby	widać	rozkopanych	powstańczych
grobów,	nie	ma	wsi,	w	której	by	nie	spalono,	nie	zrujnowano	gospodarstw,
nie	 ma	 rodziny,	 w	 której	 matka	 nie	 opłakiwałaby	 zamęczonego	 na
torturach	 syna,	 córka	 –	 tak	 samo	 zamęczonej	 matki,	 małe	 dziecko	 –
rodziców	wywiezionych	na	Sybir.



I	 za	 co	 to	 morze	 rozpaczy,	 za	 co	 to	 morze	 krwi	 i	 łez?!	 Za	 to	 tylko,	 że
zachodnioukraiński	lud	kocha	Ukrainę	–	swą	Ojczyznę,	za	to	tylko,	że	on,
jak	każdy	lud	na	świecie,	chce	żyć	wolny,	niepodległy.

My,	 ukraińscy	 rewolucjoniści	 i	 powstańcy,	 walczymy	 przeciw
bolszewickim	ciemięzcom	dlatego,	 że	w	kołchozach	zaprzęgają	kobiety	do
bron,	zmuszają	je	do	noszenia	na	ramionach	nawozu	na	kołchozowe	pola,
skazują	 kołchoźników	 na	 wieloletnie	 więzienie	 za	 kilka	 kłosków,	 które
ośmielili	się	zerwać,	żeby	się	ratować	przed	śmiercią	głodową;	dlatego,	że
bolszewiccy	 wyzyskiwacze	 do	 ostatka	 rabują	 kołchoźnikom	 produkty	 ich
pracy,	 wypłacają	 im	 po	 300	 gramów	 ziarna	 na	 dniówkę;	 dlatego,	 że
zepchnęli	ukraińskie	włościaństwo	na	dno	nędzy	i	cierpienia.

Walczymy	 przeciw	 bolszewickim	 ciemięzcom	 dlatego,	 że	 ukraiński
robotnik	 zmuszony	 jest	 stale	 żyć	 na	 głodowych	 przydziałach	 żywności,
wystawać	w	długich	kolejkach	po	chleb,	mieszkać	w	slumsach,	tracić	siły
fizyczne,	by	spełnić	nadzwyczaj	wysokie	normy	pracy,	stachanowszczyznę,
drżeć	przed	okrutnymi	karami	za	najmniejsze	spóźnienie	do	pracy.

Walczymy	przeciw	bolszewickim	zbrodniarzom	dlatego,	że	do	kopalń,	na
budowy	 zapędzili	 kobiety,	 gdzie	 tracą	 one	 zdrowie;	 dlatego,	 że	 oderwali
matki	od	dzieci,	dlatego,	że	dziesiątki	tysięcy	tych	pozbawionych	nadzoru
dzieci	muszą	 się	wałęsać	 jak	 bezdomne	 po	 bazarach,	 stacjach,	wystawać
przed	restauracjami,	wyciągając	rękę	po	kawałek	chleba.

Walczymy	 przeciw	 bolszewickim	 ciemięzcom	 dlatego,	 że	 zmuszają
ukraińską	inteligencję,	by	występowała	przeciw	swojemu	ludowi,	zmuszają
ją	do	kłamstwa,	opluwania	wszystkich	świętości	narodowych,	zmuszają	ją
do	tego,	żeby	dodatkową	pracą	fizyczną	zdobywała	środki	do	życia,	nie	dają
jej	możności	uprawiania	pracy	twórczej.

Czyż	może	ukraiński	patriota,	widzący	i	rozumiejący	całą	przestępczość,
cały	 bandytyzm	 bolszewickiej	 polityki	 wobec	 narodu	 ukraińskiego	 i	 w
ogóle	 mas	 pracujących,	 może	 nie	 zaprzysiąc,	 że	 będzie	 walczyć	 do
ostatniego	tchnienia,	do	ostatniej	kropli	swej	krwi?

My,	 banderowcy	 –	 rewolucjoniści	 i	 powstańcy	 –	 przysięgamy,	 że	 nie



zaprzestaniemy	 antybolszewickiej	 walki	 wyzwoleńczej	 aż	 do	 całkowitego
wyzwolenia	 Ukrainy	 spod	 panowania	 bolszewików,	 aż	 do	 całkowitego
zniszczenia	systemu	uciemiężenia	i	wyzysku!	[...]

O	co	my,	banderowcy,	walczymy?	O	co	walczy	OUN	kierowany	przez	S.
Banderę	i	UPA	dowodzona	przez	generała	T.	Czuprynkę?

1.	 O	 zbudowanie	 na	 ziemiach	 ukraińskich	 własnego	 państwa
niepodległego	 ze	 sprawiedliwym	 ustrojem	 politycznym	 i	 społeczno-
ekonomicznym.	Do	narodowej	niezawisłości	zawsze	dążyli	 i	dążą	wszyscy
ukraińscy	patrioci.

Uważamy,	 a	 potwierdza	 to	 całe	 doświadczenie	 historyczne	 narodu
ukraińskiego,	 doświadczenie	 innych	 podbitych	 narodów	 –	 że	 tylko
niepodległe	 państwo	 ukraińskie	 zapewni	 narodowi	 najlepsze	 warunki
wszechstronnego	 rozwoju	duchowego	 i	materialnego,	 że	 tylko	niepodległe
państwo	 może	 być	 pewną	 gwarancją	 prawdziwie	 wolnego,	 prawdziwie
szczęśliwego	i	zamożnego	życia	ukraińskiego	narodu.

Pozbawiony	 niezawisłości	 państwowej	 naród	 ukraiński	 był	 poddawany
w	 przeszłości	 i	 jest	 poddawany	 dziś	 przez	 okupantów	 uciskowi
narodowemu,	 politycznemu	 i	 społecznemu	 oraz	 wyzyskowi
ekonomicznemu.	 Położyć	 kres	 takiemu	 nie	 do	 pozazdroszczenia	 losowi
zdoła	 naród	 ukraiński	 tylko	 wtedy,	 gdy	 zbuduje	 własne,	 niepodległe
państwo	narodowe.

2.	 Walczymy	 o	 przebudowę	 obecnego	 ZSRS	 na	 zasadzie	 niezależnych
państw	 narodowych	 wszystkich	 narodów	 uciemiężonych	 przez	 sowietów.
Takie	 rozwiązanie	 kwestii	 narodowościowej	 w	 ZSRS	 będzie	 jedynym
rzeczywiście	 sprawiedliwym,	 rzeczywiście	 postępowym	 rozwiązaniem.
W	 tym	kierunku	 podążały	 narody	Rosji	w	 1917	 roku.	 Takie	 rozwiązanie
zada	 śmiertelny	 cios	 wielkoruskiemu	 imperializmowi	 –	 najgorszemu
wrogowi	 wszystkich	 obecnych	 poddanych	 sowietom	 narodów,
najgroźniejszemu	wrogowi	całego	świata.

My,	 sowieccy	 poddani,	 musimy	 zrozumieć,	 że	 dopóki	 imperialiści
Moskwy	–	biali	czy	czerwoni,	carscy	czy	bolszewiccy	–	będą	panować	nad



terytorium	ZSRS,	zawsze	będą	marzyć	o	panowaniu	nad	światem.
Jednakże	 dopóki	 moskiewscy	 władcy	 będą	 hołubić	 takie	 marzenia,

dopóty	 będą	 oni	 dążyć	 do	 zbudowania	 jak	 najsilniejszego
scentralizowanego	państwa,	do	ustanowienia	jak	najsilniejszej	władzy	–	do
samodzierżawia	 bądź	 dyktatury	 –	 dopóty	 całe	 życie	 gospodarcze	 zawsze
będą	kierować	na	przygotowania	do	wojen	zaborczych,	zawsze	będą	dążyć
do	 utworzenia	 mocnego	 i	 rozbudowanego	 aparatu	 ucisku,	 wielkiej
i	 potężnej	 armii,	 co	 w	 rezultacie	 doprowadzi	 także	 do	 umocnienia
społeczno-ekonomicznej	sytuacji	klasy	panującej	z	jednej	strony	i	do	coraz
to	dotkliwszego	ucisku	i	wyzysku	mas	pracujących	–	z	drugiej.

A	 zatem	 przebudowa	 ZSRS	 według	 zasady	 niepodległych	 państw
narodowych	 wszystkich	 narodów	 podległych	 sowietom	 –	 to	 nie	 tylko
warunek	 wstępny	 prawdziwego	 wyzwolenia	 narodowego,	 nie	 tylko
najważniejszy	 krok	 w	 kierunku	 zagłady	 wielkoruskiego	 imperializmu
w	 ogóle,	 ale	 też	 najkonieczniejszy	 warunek	 wstępny	 prawdziwego
społecznego	 i	 politycznego	 wyzwolenia	 mas	 pracujących	 obecnego	 ZSRS,
najkonieczniejszy	 warunek	 wstępny	 zbudowania	 rzeczywiście
sprawiedliwego,	 prawdziwie	 postępowego	 ustroju	 politycznego
i	społecznego	na	wschodzie	Europy	i	w	podległej	sowietom	Azji.

3.	 Walczymy	 o	 całkowite	 wcielenie	 w	 życie	 idei	 wolnych	 narodowych
państw	 świata,	 o	 wyeliminowanie	 z	 życia	 międzynarodowego
jakiegokolwiek	 imperializmu.	 My,	 banderowcy,	 uważamy,	 że	 system
wolnych	państw	narodowych,	 zaspokajając	naturalne	dążenie	wszystkich
narodów	do	niepodległego	życia	państwowego	i	zapewniając	wszechstronny
ich	 rozwój,	 stwarza	 najlepsze	 warunki	 do	 ścisłej	 współpracy	 między
narodami.

Zasadniczą	 przeszkodą	 we	 współpracy	 międzynarodowej	 jest	 dziś	 brak
wzajemnego	 zaufania	 między	 narodami,	 wzajemna	 podejrzliwość
poszczególnych	 państw.	 Ów	 brak	 ufności	 można	 usunąć	 tylko	 w	 drodze
rezygnacji	w	narodowej	polityce	z	jakiegokolwiek	imperializmu.

4.	 Walczymy	 o	 zbudowanie	 w	 niepodległym	 państwie	 ukraińskim



społeczeństwa	 bezklasowego,	 o	 rzeczywiste	 wyeliminowanie	 na	 Ukrainie
wyzysku	 człowieka	 przez	 człowieka,	 o	 zwycięstwo	 idei	 społeczeństwa
bezklasowego	na	całym	świecie,	między	innymi	na	terenie	obecnego	ZSRS.

Podstawą	 tego	 społeczeństwa	w	niepodległym	państwie	 będzie,	 jak	 już
o	 tym	mówiliśmy,	 z	 jednej	 strony	 społeczna	własność	narzędzi	 i	 środków
produkcji,	a	z	drugiej	strony	–	prawdziwa	demokracja	w	dziedzinie	ustroju
wewnątrzpolitycznego.	 Społeczna	 własność	 narzędzi	 i	 środków	 produkcji
wykluczy	 możliwość	 powstawania	 klas	 wyzyskiwaczy	 na	 gruncie
ekonomicznym.

W	 przeciwieństwie	 do	 tego,	 co	 mamy	 dziś	 w	 ZSRS,	 prawdziwa
demokracja	 w	 dziedzinie	 ustroju	 politycznego	 wykluczy	 możliwość
powstawania	 nowych	 grup	 pasożytniczych	 opartych	 na	 przywilejach
politycznych.

5.	 Walczymy	 o	 prawdziwą	 demokrację,	 przeciwko	 dyktaturze
i	 totalitaryzmowi	 wszelkiej	 maści,	 o	 wolność	 słowa,	 prasy,	 zgromadzeń,
światopoglądu,	 o	 zapewnienie	 mniejszościom	 narodowym	 na	 Ukrainie
wszystkich	 praw	 narodowych	 i	 obywatelskich,	 przeciw	 wszechwładzy
policji,	 o	 taką	 władzę	 w	 państwie,	 która	 za	 najwyższy	 obowiązek	 będzie
uznawała	 służenie	 interesom	 narodu,	 a	 nie	 swym	 imperialistycznym
planom.

„Nie	mając	 celów	 zaborczych,	 nie	mając	 ujarzmionych	 i	 uciemiężonych
w	swym	państwie,	władza	ludowa	Ukrainy	nie	będzie	tracić	czasu,	energii
i	 środków	 na	 tworzenie	 aparatu	 ucisku	 i	 wyzysku.	 Ukraińska	 władza
ludowa	 wszystkie	 zasoby	 gospodarcze	 i	 całą	 energię	 ludzką	 skieruje	 na
zbudowanie	nowego	ustroju	społecznego,	na	rozwój	gospodarczy	kraju	i	na
podniesienie	poziomu	kulturalnego	ludności”	(z	Programu	OUN).

Szczegółowy	plan	walki	zawarty	jest	w	Programie	OUN,	uchwalonym	na
podziemnym	III	Nadzwyczajnym	Zjeździe	OUN,	który	odbył	się	w	dniach
21–25	 sierpnia	 1943	 roku.	 Program	 ten	 został	 też	 szeroko
rozpowszechniony	w	oddzielnej	broszurze	pod	tytułem	O	co	walczy	UPA?

Ze	 wszystkiego,	 co	 powiedziano	 o	 naszej	 ideologii	 i	 polityce,	 całkiem



wyraźnie	 wynika,	 że	 nasz,	 banderowski	 ruch	 rewolucyjny	 nie	 ma	 nic
wspólnego	 z	 faszyzmem	 czy	 hitleryzmem.	 W	 swej	 istocie	 nasz	 ruch	 jest
ruchem	ludowym,	narodowo-	i	społecznowyzwoleńczym.

Obcy	nam	jest	wszelki	szowinizm,	nienawidzimy	każdego	imperializmu
i	 walczymy	 przeciw	 niemu;	 jesteśmy	 przeciwni	 wszelkiej	 dyktaturze
i	 totalitaryzmowi;	 jesteśmy	 za	 wyeliminowaniem	 wszelkiego	 wyzysku
człowieka	 przez	 człowieka,	 za	 zbudowaniem	 społeczeństwa	 prawdziwie
bezklasowego.	 Bolszewiccy	 wrogowie	 ludu	 wiążą	 nas	 z	 faszyzmem,
przyszywają	 nam	 „agenturalność”	 tylko	 dlatego,	 że	 nie	 mogą	 znaleźć
przeciwko	nam	jakiegokolwiek	innego	argumentu.

My,	 banderowcy,	 opowiadamy	 się	 za	 rewolucją	 w	 całym	 ZSRS,	 za
jednolitym	 frontem	 walki	 wszystkich	 uciśnionych	 narodów	 i	 mas
pracujących	Związku	Sowieckiego.

Ku	 spełnieniu	 naszych	 celów	 kroczymy	 drogą	 rozwijania	 ludowej,
narodowo-	 i	 społecznowyzwoleńczej	 rewolucji	 zarówno	 na	 Ukrainie,	 jak
i	wśród	wszystkich	innych	narodów	ZSRS.	Do	walki	wraz	z	nami,	do	walki
o	 obalenie	 reżimu	 bolszewickiego	 wzywamy	 wszystkie	 narody	 uciśnione
przez	 sowiety,	 wzywamy	 masy	 pracujące	 wszystkich	 narodowości	 ZSRS.
Jarzmo	 bolszewickie	 jednakowo	 dusi	 zarówno	 ukraiński,	 jak	 i	 wszystkie
inne	 narody	 sowieckie.	 Bolszewiccy	 gnębiciele	 są	 jednakowymi	 wrogami
zarówno	 ukraińskiego,	 jak	 i	 wszystkich	 innych	 ujarzmionych	 narodów
sowieckich.

Narody	 Związku	 Sowieckiego	 zdołają	 się	 wyzwolić	 z	 bolszewickiego
jarzma	 tylko	 w	 drodze	 rewolucyjnej	 walki	 przeciw	 bolszewickim
ciemięzcom	 i	 wyzyskiwaczom,	 walki,	 którą	 narody	 sowieckie	 będą
prowadziły	 o	 przebudowę	 ZSRS	 na	 zasadzie	 niepodległych	 państw
narodowych,	 o	 prawdziwą	 demokrację	 w	 dziedzinie	 ustroju
wewnątrzpolitycznego	 poszczególnych	 państw	 narodowych,	 o	 prawdziwie
bezklasowe	 społeczeństwo,	 o	 absolutne	 wyeliminowanie	 ze	 stosunków
wzajemnych	 wszelkiego	 imperializmu,	 o	 jak	 najściślejszą	 współpracę
wzajemną,	 opartą	 na	 prawdziwym	 równouprawnieniu	 i	 poszanowaniu



własnych	interesów.
Im	 wcześniej	 narody	 Związku	 Sowieckiego	 uświadomią	 sobie

konieczność	 walki	 rewolucyjnej	 przeciw	 bolszewickim	 ciemięzcom,	 tym
krótsze	 będą	 ich	 cierpienia	 –	 cierpienia	 niewolników	 w	 bolszewickim
więzieniu	 narodów	 –	 tym	 mniejsze	 będą	 ich	 ofiary,	 które	 zmuszone	 są
ponosić	 w	 rezultacie	 terrorystycznej	 polityki	 bolszewików,	 tym	 szybciej
będą	mogły	się	cieszyć	prawdziwie	wolnym,	szczęśliwym	życiem.

Dążymy	 do	 tego,	 by	 utworzyć	 jednolity,	 antybolszewicki,	 rewolucyjny
front	 narodów	 Ukrainy,	 Białorusi,	 krajów	 bałtyckich,	 Kaukazu,	 Azji
Środkowej,	 Syberii,	 narodów	 krajów	 Europy	 Południowo-Wschodniej
i	 Środkowej,	 faktycznie	 okupowanych	 w	 ostatniej	 wojnie	 przez
bolszewików.

Rewolucyjne,	 postępowe	 elementy	 narodów	 Ukrainy,	 Białorusi,	 krajów
bałtyckich,	 Kaukazu	 i	 niektórych	 narodów	 krajów	 Europy	 Południowo-
Wschodniej	 na	 emigracji	 już	 dziś	 połączyły	 się	w	 celu	wspólnej	walki	 na
zaproponowanej	przez	nas	platformie	politycznej	w	Antybolszewicki	Blok
Narodów	(ABN).

Na	emigracji	już	działają	poszczególne	organy	kierownicze	ABN.	W	ślad
za	 tym	 powinno	 dojść	 do	 zjednoczenia	 aktywnego	 bloku
antybolszewickiego	 również	 wewnątrz	 ZSRS	 i	 w	 krajach	 nowo
okupowanych	przez	Moskwę.	Będzie	 to	ogromny	krok	naprzód	na	drodze
do	 obalenia	 bolszewickiego	więzienia	 narodów,	 na	 drodze	 do	wyzwolenia
wszystkich	narodów	uciśnionych	przez	bolszewików.

Do	 walki	 przeciwko	 kremlowskim	 gnębicielom	 i	 wyzyskiwaczom
wzywamy	również	naród	rosyjski.

Władcy	 Kremla	 stosują	 przeciw	 rosyjskim	 masom	 ludowym	 taki	 sam
polityczny	i	socjalny	ucisk	jak	przeciw	narodom	nierosyjskim.

W	 1917	 roku,	 wraz	 ze	 wszystkimi	 narodami	 Rosji,	 naród	 rosyjski
powstał	do	walki	rewolucyjnej	przeciw	carskiemu	samodzierżawiu,	przeciw
obszarnikom	 i	 kapitalistom,	 w	 imię	 prawdziwej	 wolności	 politycznej,
w	 imię	 rzeczywistej	 społecznej	 równości	 i	 sprawiedliwości,	 w	 imię



rzeczywistego	 zniszczenia	 w	 Rosji	 politycznej	 i	 socjalnej	 reakcji.
Wszystkiego	tego	naród	rosyjski	nie	osiągnął.

Bolszewiccy	uzurpatorzy	 siłą	wyrwali	 z	 rąk	narodu	 rosyjskiego	władzę
i	zasłaniając	się	rewolucyjnym	frazesem,	ustanowili	na	terenie	byłej	Rosji
nową	odmianę	samodzierżawia,	stworzyli	nowy	system	wyzysku.

Naród	 rosyjski	 nie	 korzystał	 z	 wolności	 politycznej	 w	 carskiej
samodzierżawnej	 Rosji,	 nie	 korzysta	 z	 niej	 i	 dziś,	 w	 bolszewickim,
dyktatorskim	 ZSRS.	 W	 carskiej	 Rosji	 masy	 pracujące	 były	 wyzyskiwane
przez	 obszarników	 i	 kapitalistów,	 a	 obecnie	 są	 wyzyskiwane	 przez
bolszewickich	 dygnitarzy.	 Naród	 rosyjski	 jeszcze	 nie	 urzeczywistnił	 swej
idei	 wolności	 politycznej	 i	 społecznej.	 Ta	 idea	 czeka	 na	 armię	 nowych
bojowników	spośród	rosyjskiego	narodu.

My,	ukraińscy	rewolucjoniści	 i	powstańcy,	żywimy	szczerą	sympatię	do
rosyjskich	mas	ludowych,	uciśnionych	i	wyzyskiwanych	przez	bolszewicką
klikę,	 żywimy	 szczerą	 sympatię	 do	 rosyjskich	mas	 ludowych,	 odważnych
i	znajdujących	w	sobie	siłę,	by	stanąć	do	rewolucyjnej	walki	przeciw	swoim
gnębicielom,	tych	mas,	które	negują	i	nienawidzą	wszelki	imperializm.

Z	 największą	 radością	 powitamy	 naród	 rosyjski	 na	 wspólnym	 froncie
walki	rewolucyjnej	o	obalenie	bolszewickiego	systemu	ucisku	i	wyzysku.

Jak	widzimy	przyszłą	wojnę?
Na	 wojnę	 między	 ZSRS	 a	 jego	 przeciwnikami	 liczymy	 tylko	 jako	 na

czynnik	pomocniczy	w	naszej	walce,	jako	na	okoliczność	sprzyjającą,	która
ułatwi	nam	wyswobodzenie	się	o	własnych	siłach.

Głównie	 jednak	 stawiamy	 na	 siły	 narodu	 ukraińskiego,	 na	 siły
wszystkich	uciśnionych	narodów	Związku	Sowieckiego.	[...]

Dlaczego	musimy	prowadzić	naszą	walkę	metodą	podziemia	zbrojnego?
W	 terrorystycznych	 warunkach	 Związku	 Sowieckiego	 nie	 mamy

możności	prowadzenia	naszej	walki	wyzwoleńczej	w	innej	formie	jak	tylko
podziemia	 zbrojnego.	 Dlatego	 właśnie	 jesteśmy	 zmuszeni	 siedzieć	 dziś
w	lasach,	w	ziemiankach.	Nosimy	broń	do	walki	z	MSW	i	MBP.

Taką	formę	walki	narzucił	nam	wróg.	Takie	formy	walki	politycznej	są



oczywiście	 nadzwyczaj	 trudne.	 Ponieważ	 jednak	 w	 warunkach	 Związku
Sowieckiego	jest	to	jedyny	możliwy	sposób	walki	przeciw	reżimowi	w	ogóle,
nadal	 będziemy	walczyć	 tak,	 jak	walczyliśmy	dotychczas.	 Jest	 to	 jedynie
słuszna	 taktyka	 również	 dla	 wszystkich	 innych	 narodów	 ciemiężonych
przez	bolszewików.

Za	 wstępny	 warunek,	 by	 w	 ZSRS	 doszło	 do	 masowej,	 rewolucyjnej,
antybolszewickiej	 walki,	 uważamy	 wpojenie	 rewolucyjnej	 świadomości
i	 antybolszewickiej,	 politycznej	 aktywności	 uciśnionych	 narodów	 i	 mas
pracujących	Związku	Sowieckiego.

Do	 wychowania	 w	 tym	 duchu	 dążymy	 zarówno	 poprzez	 rewolucyjną
propagandę,	 jak	 i	 bezpośrednią	 czynną	 walkę	 awangardy	 rewolucji	 –
organizacji	rewolucyjnych	–	i	włączenie	do	tej	walki	szerokich	sowieckich
mas	ludowych.

Jaki	jest	bezpośredni	cel	naszych	działań	bojowych	i	sabotażowych?
Bezpośredni	 cel	 naszych	 działań	 zbrojnych	 i	 aktów	 sabotażu	 to:

pozbawienie	 bolszewickich	 zaborców	 możliwości	 umacniania	 się	 na
okupowanych	 przez	 nich	 ziemiach	 ukraińskich,	 pozbawienie	 ich
możliwości	 bezkarnego	 terroryzowania	 i	 rabowania	 narodu	 ukraińskiego
z	 bogactw	 jego	 ziemi,	 obrona	 przed	 terrorem	 MSW	 i	 MBP	 ukraińskiego
elementu	 patriotycznego,	 udaremnianie	 prób	 MSW	 i	 MBP	 zasyłania
agentury,	 niedopuszczanie	 do	 rozwoju	 bolszewickich,	 wrogich	 narodowi
ukraińskiemu	 organizacji	 (młodzieżowych,	 kulturalnych),	 likwidowanie
szczególnie	 aktywnych	 lokajów	 bolszewickiego	 wroga	 i	 ochrona	 przed
MSW	i	MBP	naszej	organizacji	podziemnej.

My,	 ukraińscy	 rewolucjoniści-powstańcy,	 nie	 walczymy	 przeciwko
sowieckim	masom	pracującym.

W	 naszej	 walce	 my,	 banderowcy,	 występujemy	 tylko	 przeciw
bolszewickim	 imperialistom,	 czyli	 przeciwko	 partyjnej	 wierchuszce
i	 wszystkim	 tym	 elementom,	 które,	 niezależnie	 od	 ich	 pochodzenia
społecznego	i	narodowego,	wiernie	jej	służą.

Jest	 podłym	 kłamstwem,	 że	 strzelamy	 do	 wszystkich,	 bez	 różnicy,



sowieckich	 poddanych.	 My	 nie	 walczymy	 przeciwko	 poddanym	 sowietom
ludowym	 masom.	 Mogą	 to	 potwierdzić	 tysiące	 sowieckich	 poddanych	 –
kołchoźników,	 robotników	 i	 inteligentów	 –	 z	 którymi	 się	 spotykamy,
rozmawiamy,	którym	dajemy	naszą	literaturę.	Mogą	to	potwierdzić	tysiące
głodujących,	którym	pomagaliśmy,	jak	to	tylko	było	możliwe.

Likwidujemy	jedynie	kierowniczych	funkcjonariuszy	partii,	MSW,	MBP
i	 wszystkie	 te	 lokajskie,	 sprzedajne	 elementy,	 które	 czynnie	 występują
przeciw	naszemu	ruchowi	i	wrogo	się	odnoszą	do	narodu	ukraińskiego.

Jakie	my,	banderowcy,	widzimy	perspektywy	naszej	walki?
Wiemy,	 że	 w	 tej	 walce	 czekają	 nas	 ogromne	 trudności.	 Doskonale

zdajemy	sobie	sprawę,	że	nasze	siły	są	na	razie	niewielkie,	a	siły	wroga	–
olbrzymie.	 Zdajemy	 sobie	 również	 sprawę,	 jak	 trudno	 jest	 prowadzić
rewolucyjną	 walkę	 w	 warunkach	 bolszewickiego	 systemu
bepieczniackiego.

Ale	wierzymy	w	sprawiedliwość	naszej	sprawy	i	w	naród.	Ta	wiara	była
głównym	źródłem	naszej	siły	do	dziś	i	będzie	nim	w	przyszłości.	Walczymy
o	żywotne	interesy	zarówno	Ukraińców,	jak	i	wszystkich	innych	narodów
Związku	 Sowieckiego.	 Cały	 naród	 ukraiński,	 a	 także	 wszystkie	 inne
podległe	sowietom	narody	nie	mogą	nie	przyłączyć	się	do	nas.

Dziś	 za	 nami	 aktywnie	 podąża	 znaczna	 część	Ukrainy.	Dziś	 po	 naszej
stronie	 są	 sympatie	 całego	uciemiężonego	narodu	ukraińskiego,	 znacznej
części	właściwie	poinformowanych	o	nas	mas	pracujących	całego	Związku
Sowieckiego.

Jutro	 czynnie	 przyłączy	 się	 do	 naszej	 walki	 pozostała	 część	 Ukrainy.
Jutro	wstąpią	na	naszą	drogę	wszystkie	narody	Związku	Sowieckiego.

Zarówno	 w	 warunkach	 bolszewickiej	 reakcji	 wewnątrz	 ZSRS,	 jak	 i	 w
nowo	 podbitych	 przezeń	 krajach	 Europy	 Południowo-Wschodniej
i	 Środkowej,	 a	 także	 na	 tle	 niezdrowych	 stosunków	 Zachodu,	 my,
banderowcy,	z	punktu	widzenia	celów	naszej	walki,	i	z	punktu	widzenia	jej
podstaw	 moralnych,	 reprezentujemy	 najgłębsze,	 wiecznie	 żywe,	 zdrowe
dążenia	narodów	i	mas	pracujących	do	politycznego	i	socjalnego	postępu.



Siły	rewolucji,	siły	postępu	zawsze	zwyciężają	nad	siłami	reakcji.	Takie
jest	prawo	rozwoju	społecznego.

W	walce	z	bolszewicką	reakcją	ostateczne	zwycięstwo	będzie	należeć	do
nas,	 banderowców.	 Już	 dziś	 w	 UPA,	 w	 podziemiu	 rewolucyjnym,	 oprócz
Ukraińców	walczą	również	przedstawiciele	 innych	narodowości:	Rosjanie,
Tatarzy,	Białorusini,	Gruzini.	W	niedalekiej	przyszłości	–	wierzymy	w	to	–
wraz	 z	 nami	 na	 swych	 narodowych	 terytoriach	 będą	 walczyć	 tysiące
rewolucjonistów	wszystkich	narodowości	ZSRS.

Naszemu	optymizmowi	co	do	przyszłości	daje	podstawę	i	ta	okoliczność,
że	do	dziś,	 czyli	 od	 czterech	 lat,	bolszewikom,	MSW	 i	MBP	nie	udało	 się
nas	wytrzebić,	nie	udało	się	rozbić	naszych	podziemnych	organizacji.

Wobec	 naszej	 wysokiej	 ideowości,	 wobec	 mistrzowskiej	 konspiracji,
wobec	 naszego	 masowego	 bohaterstwa	 i	 uporu	 bezsilne	 stają	 się	 nawet
MSW	 i	 MBP.	 Dziś,	 kiedy	 wiele	 bojów	 mamy	 już	 za	 sobą,	 z	 wiarą
spoglądamy	w	przyszłość.

Dysponując	 niezbędnym	 doświadczeniem	 walki	 w	 warunkach	 reżimu
bolszewickiego,	 w	 warunkach	 systemu	 bezpieki,	 zahartowani	 w	 bojach
dotychczas	 stoczonych,	 ogrzewani	 objawami	 sympatii,	 które	 napotykamy
wszędzie,	 gdzie	 tylko	 się	 pojawiamy,	 wśród	 wszystkich	 narodów
gnębionych	 przez	 bolszewików,	 umocnieni	 tym	wsparciem,	 które	 ofiarnie
okazują	nam	ukraińskie	masy	 ludowe,	 odważnie	kroczymy	naprzód	–	ku
obaleniu	 bolszewickiego	 panowania	 w	 ZSRS	 i	 budowie	 niepodległego
państwa	ukraińskiego,	ku	wyzwoleniu	narodów	 i	mas	pracujących	całego
ZSRS.

Styl	naszej	walki.
Nas,	 banderowców,	 charakteryzuje	 szczególny,	 bohaterski	 styl	 walki

rewolucyjnej.	 U	 jego	 podstaw	 znajduje	 się	 niesłychanie	 wysoka,
bezprzykładna	 ideowość	 uczestników	 naszego	 ruchu,	 nasz	 głęboki
patriotyzm.

Nie	 uznajemy	 ani	 niewoli,	 ani	 kapitulacji	 przed	 wrogiem.	 Ukraińscy
rewolucjoniści	 i	 powstańcy	 z	 reguły	 nie	 oddają	 się	 żywi	 w	 ręce	 wroga:



w	sytuacji	bez	wyjścia	strzelają	do	siebie	ostatnią	kulą	albo	rozrywają	się
ostatnim	granatem.

Nie	 uznajemy	 innego	 życia	 prócz	 życia	 dla	 czynnej	 walki	 o	 wysokie
rewolucyjne	ideały.	Naszej	walki	nie	zaprzestaniemy	dopóty,	dopóki	będzie
żywy	choćby	jeden	rewolucjonista.	Nam	niestraszne	są	choćby	największe
trudności	 i	 niebezpieczeństwa,	 nawet	 największe	 przeszkody.	Nie	 złamią
nas	ani	 śmierć	naszych	przyjaciół,	 ani	 chwilowe	niepowodzenia	w	naszej
walce.	 W	 imię	 zwycięstwa	 naszych	 ideałów	 dobrowolnie
podporządkowujemy	 się	 żelaznej	 dyscyplinie	 panującej	 w	 naszych
szeregach.

My,	 ukraińscy	 rewolucjoniści	 i	 powstańcy,	 kontynuujemy	 najlepsze
wyzwoleńcze	 tradycje	 zarówno	 narodu	 ukraińskiego,	 jak	 i	 wszystkich
innych	narodów	w	ZSRS.

Walcząc	 o	 narodową	 i	 społeczną	 wolność	 narodu	 ukraińskiego,
o	 niepodległość	 państwową	 Ukrainy,	 my,	 ukraińscy	 rewolucjoniści
i	 powstańcy,	 kontynuujemy	 dzieło	 takich	 wielkich	 bojowników
o	 wyzwolenie	 Ukrainy	 w	 naszych	 dziejach,	 jak	 Chmielnicki,	 Mazepa,
Petlura.	 Kontynuujemy	 tradycje	 takich	 organizacji	 wyzwoleńczych
w	okresie	po	1920	roku,	jak	Związek	Wyzwolenia	Ukrainy	(ZWU),	Bractwo
Ukraińskich	Państwowców	 (BUP),	walczymy	o	urzeczywistnienie	marzeń
takich	wielkich	Ukraińców	jak	Szewczenko,	Franko,	Łesia	Ukrainka.

Dążąc	do	zbudowania	sprawiedliwego,	postępowego	ustroju	politycznego
i	 społecznego	 na	 terenie	 całego	 ZSRS,	 do	 wyzwolenia	 z	 bolszewickiego
narodowego	 i	 społecznego	 jarzma	 wszystkich	 narodów	 Związku
Sowieckiego,	my,	banderowcy,	kontynuujemy	tradycje	walki	wyzwoleńczej
wszystkich	 narodów	 uciemiężonych	 przez	 carat,	 kontynuujemy	 dzieło	 tej
części	 rosyjskich	 rewolucjonistów	 z	 okresu	 przed	 1917	 rokiem,	 która
rzeczywiście	chciała	położyć	kres	narodowemu	i	społecznemu	zniewoleniu,
która	 rzeczywiście	 chciała	wywojować	dla	mas	 ludowych	Rosji	polityczną
wolność	i	społeczną	sprawiedliwość.

Oto,	kim	jesteśmy	my,	banderowcy,	i	o	co	walczymy.



Kiedyś	 na	 drwiny	 carskich	 fagasów,	 że	 rzekomo	 „hajdamacy	 nie	 są
żołnierzami,	ale	rozbójnikami,	złodziejami,	plamą	w	naszej	historii”,	wielki
Szewczenko	 odpowiedział:	 „Łżesz,	 ludomorze!	 Świętej	 prawdy	 i	 wolności
rozbójnik	by	nie	bronił!	Nie	rozkułby	wziętego	w	wasze	kajdany	ciemnego
ludu,	 nie	 zarżnął	 obłudnego	 syna,	 nie	 rozerwał	 bijącego	 serca	 dla	 swojej
Ukrainy!”	(Chłodny	jar).

Te	 słowa	 wielkiego	 proroka	 Ukrainy	 niech	 będą	 i	 dzisiejszą	 naszą
odpowiedzią	 wszystkim	 tym,	 którzy,	 oszukani	 przez	 bolszewicką
propagandę,	jeszcze	i	dziś	widzą	w	nas	„bandytów”.

Już	od	czterech	lat	z	Ukrainy	Zachodniej	na	cały	Związek	Sowiecki	niosą
się	strzały.	Już	od	czterech	lat	terytorium	Ukrainy	Zachodniej	–	niewielki
skrawek	 kolosalnego	 Związku	 Sowieckiego	 –	 jest	 polem	 niezwykle
uporczywych,	bohaterskich	bojów.

Niech	wie	każdy	sowiecki	poddany,	niech	wie	każdy	kołchoźnik,	robotnik
i	 inteligent:	 tu,	na	Ukrainie,	po	raz	pierwszy	w	historii	ustabilizowanego
ZSRS	 rozgorzał	 płomień	 walki	 wyzwoleńczej	 z	 bolszewickim
ciemiężycielskim	 reżimem	 o	 zbudowanie	 na	 terenie	 dzisiejszego	 ZSRS
prawdziwie	sprawiedliwego	ustroju	politycznego	i	społecznego.

Tu	 po	 raz	 pierwszy	 w	 dziejach	 ustabilizowanego	 ZSRS	 kilkadziesiąt
tysięcy	 ukraińskich	 patriotów	 –	 synów	 ludu	 pracującego	 Ukrainy	 –
przysięgło,	 że	 raczej	 zginie,	 niż	 będzie	 pokornie	 znosić	 bolszewickie
szykany,	niż	się	pogodzi	z	przestępczą,	z	narodowego	i	społecznego	punktu
widzenia,	polityką	bolszewickich	bandytów.

My,	 banderowcy,	 walczymy	 i	 umieramy	 z	 myślą	 o	 przyszłej	 wolności
i	 szczęśliwym	 życiu	 narodu	 ukraińskiego,	 o	 przyszłej	 wolności
i	szczęśliwym	życiu	wszystkich	podległych	sowietom	narodów.

My,	 banderowcy,	 walczymy	 i	 umieramy	 z	 poczuciem	 dumy,	 że
w	 czarnych	 dniach	 bolszewickiej	 reakcji	 nam	 pierwszym	 przypada
w	 udziale	 torowanie	 drogi	 ku	 wolności	 zarówno	 dla	 całego	 narodu
ukraińskiego,	 jak	 i	 mas	 pracujących	 całego	 Związku	 Sowieckiego	 i	 że



historia	 pozwoliła	 nam	 zapoczątkować	 nowy	 okres	 dla	 wschodu	 Europy
i	zbolszewizowanej	Azji	–	okres	prawdziwego	ich	narodowego	i	społecznego
wyzwolenia.

Szczerze	 współczujemy	 wszystkim	 tym	 sowieckim	 matkom	 i	 ojcom,
których	 niewinni	 synowie	 wbrew	 woli	 znaleźli	 się	 na	 froncie	 walki
przeciwko	nam	i	polegli	w	walce	z	nami.	Winę	za	to	ponosi	MSW.	To	ono
goniło	ich	siłą	przeciwko	nam.	Są	oni	ofiarami	bezpieczniackiego	terroru.

Dziś,	u	progu	piątego	roku	naszej	antybolszewickiej	walki	wyzwoleńczej,
z	naszych	rewolucyjnych	okopów,	odpierając	wściekłe	ataki	MSW	i	MBP,
pośród	 trupów	 naszych	 poległych	 przyjaciół,	 zakrwawieni,	 ale	 nieugięci,
jeszcze	wyżej	podnosimy	nasz	rewolucyjny	sztandar.

Narody	Związku	Sowieckiego!
Sowieckie	masy	pracujące!
Patrzcie	na	ten	sztandar,	patrzcie	i	czytajcie!
Jesteśmy	za	wolnością	narodów	i	człowieka!
Jesteśmy	 za	wyzwoleniem	od	bolszewickiego	narodowego	 i	 społecznego

jarzma	wszystkich	narodów	i	ludzi	pracy	Związku	Sowieckiego!
Precz	z	bolszewickim	systemem	ucisku	i	wyzysku!
Do	 walki	 pod	 tym	 sztandarem,	 do	 walki	 wraz	 z	 nami	 wzywamy

wszystkich,	 których	 gniecie	 jarzmo	 bolszewickich	 ciemiężycieli
i	wyzyskiwaczy,	wzywamy	każdego,	kto	tylko	ma	siłę	i	odwagę	walczyć!

Nie	 znośmy	 już	 dłużej	 bolszewickich	 szykan	 i	 przemocy!	To	hańba	 dla
człowieka	pokornie	znosić	jarzmo	i	bat!

Nie	 chcemy	 już	 być	 tylko	 milczącymi	 niewolnikami!	 Nie	 chcemy	 już
tylko	 po	 kryjomu	 dusić	 w	 sobie	 gniewu	 i	 nienawiści	 bolszewickich
ciemiężycieli!

Powstańcie	 do	 rewolucyjnej	 walki	 przeciw	 kremlowskim	 ciemięzcom
i	wyzyskiwaczom!

Ukraińcy	 we	 wschodnich	 regionach	 Ukrainy!	 My,	 ukraińscy
rewolucjoniści	i	powstańcy	–	bojownicy	o	wolność	i	niepodległość	Ukrainy	–
wzywamy	was:	włączcie	się	do	rewolucyjnej	walki	wyzwoleńczej	przeciwko



bolszewickiemu	 jarzmu!	 Walka	 o	 wolność	 i	 niepodległość	 narodu
ukraińskiego	to	święty	obowiązek	każdego	syna	Ukrainy!

Uciemiężone	 narody	 Związku	 Sowieckiego!	 Białorusini,	 Gruzini,
Ormianie,	Azerowie,	Litwini,	Łotysze,	Estończycy,	Karelofinowie,	Uzbecy,
Kazachowie,	Tadżycy,	Kirgizi,	Turkmeni,	Tatarzy,	Kałmucy,	Baszkirowie,
Mołdawianie!	 Powstańcie	 do	 narodowo-	 i	 społecznowyzwoleńczej	 walki
przeciw	 moskiewskim	 gnębicielom	 o	 przebudowę	 ZSRS	 według	 zasady
niepodległych	 państw	 narodowych	 wszystkich	 podległych	 sowietom
narodów!

Rosjanie!	 Walczcie	 o	 obalenie	 bolszewickiej	 dyktatury,	 o	 zniszczenie
bolszewickiego	 systemu	wyzysku	 –	 o	 demokratyczną	Rosję,	 o	 prawdziwą
wolność	społeczną	i	sprawiedliwość!

Sowieccy	robotnicy,	kołchoźnicy	 i	 inteligenci!	Jarzmo	bolszewickie	staje
się	 coraz	 cięższe.	 Nie	 ma	 końca	 nędzy.	 Nie	 ma	 końca	 terroru
i	 prześladowań!	 Przestańcie	 pokornie	 to	 znosić!	 Podejmijcie	 rewolucyjną
walkę	o	swoje	wyzwolenie	polityczne	i	społeczne!

Niech	 żyje	 wyzwoleńcza	 walka	 narodu	 ukraińskiego	 o	 niepodległe
państwo!

Niech	żyje	OUN	i	UPA	–	bojowa	awangarda	narodu	ukraińskiego	w	jego
walce	o	wolność	narodową	i	społeczną!

Niech	 żyje	 Stepan	 Bandera	 –	 przywódca	 ukraińskiego	 ruchu
narodowowyzwoleńczego	 –	 przyjaciel	 wszystkich	 narodów	 i	 mas
pracujących	Związku	Sowieckiego!

Niech	 żyje	 generał	 Taras	 Czuprynka	 –	 główny	 dowódca	 UPA,
nieustraszony	 bojownik	 o	 wolność	 ukraińskiego	 i	 wszystkich	 innych
narodów	ZSRS!

Niech	 żyje	 narodowo-	 i	 społecznowyzwoleńcza	 rewolucyjna	 walka	 mas
pracujących	 ZSRS	 o	 równość	 społeczną	 i	 sprawiedliwość,	 o	 prawdziwe
społeczeństwo	bezklasowe!

Śmierć	 Stalinowi	 i	 jego	 klice	 –	 najgorszym	 wrogom	 narodów	 i	 mas



pracujących	Związku	Sowieckiego!

Maj	1948	r.

[53]	 R.	 Moskal,	 Ostannij	 bij	 UPA.	 Rik	 1960,	 „Ukrajinśka	 Prawda”,	 28
września	2011.

[54]	Podziemny	pseudonim	Romana	Szuchewycza.



Rozdział	11	
Rewolucja	trwa

W	 przeddzień	 nowego,	 2014	 roku	 i	 przez	 święta	 Bożego	 Narodzenia
uczestnicy	 śnieżnej	 rewolucji	 nie	 opuszczali	 Majdanu.	 Większość
wprawdzie	 rozjechała	 się	 do	 domów,	 wielu	 studentów	 musiało	 się
przygotować	 do	 sesji	 zimowej	 i	 ją	 zaliczyć,	 aczkolwiek	 najważniejszy
w	swoim	życiu	egzamin	już	zdali.	Władze	centralne,	żeby	jakoś	załagodzić
konflikt	 i	 zatrzeć	 swą	 winę	 za	 rozpędzenie	 Euromajdanu	 19	 grudnia,
przedstawiły	projekt	Ustawy	w	sprawie	usunięcia	negatywnych	następstw
i	 niedopuszczenia	 do	 prześladowań	 oraz	 ukarania	 osób	 w	 związku
z	wydarzeniami	podczas	zgromadzeń	pokojowych.

Tego	 samego	 dnia	 projekt	 ów	 został	 rozpatrzony	 i	 przyjęty	 przez
parlament.	 Ustawę	 poparła	 przytłaczająca	 większość	 przedstawicieli
wszystkich	 frakcji	 parlamentarnych,	 z	 wyjątkiem	 komunistów.
Postanowiono	 uwolnić	 od	 odpowiedzialności	 ludzi	 biorących	 udział
w	 akcjach	 protestacyjnych	 i	 imprezach	 masowych	 w	 okresie	 od	 21
listopada	2013	roku	 i	do	 chwili	wejścia	w	życie	ustawy.	Rada	Najwyższa
postanowiła	także,	że	wszystkie	sprawy	karne	i	administracyjne	wszczęte
w	związku	ze	zdarzeniami	na	Majdanie	mają	być	zamknięte,	nowych	nie
można	wszczynać,	a	aresztanci	zostaną	uwolnieni.

12	 stycznia	 2014	 roku	 odbył	 się	 kolejny	 Wiec	 Ludowy,	 na	 którym
zgromadziło	 się	 około	 100	 tysięcy	 osób.	 Przy	 Janukowyczowej	 rezydencji



Meżyhiria	 dyżurowali	 „automajdanowcy”,	 którzy	 urządzili	 własny	 wiec.
Dwa	 dni	 przed	 tym	 protestujący	 usiłowali	 zablokować	 gmach	 sądu,
w	którym	odbywał	się	proces	 ich	współtowarzyszy,	w	wyniku	czego	znów
doszło	 do	 starć	 z	 milicją	 i	 oddziałem	 „Berkutu”.	 Pod	 wpływem	 tych
wydarzeń	 Rada	 Najwyższa	 16	 stycznia	 odmówiła	 uchwalenia	 kilku
„dyktatorskich”	 poprawek	 do	 ustaw,	 przyjętych	 wcześniej	 przez	 zwykłe
podniesienie	 rąk,	 bez	 wstępnej	 debaty.	 Prezydent	 podpisał	 „przyjęte”
ustawy	już	następnego	dnia,	17	stycznia.	Jednakże	opozycja	kategorycznie
sprzeciwiła	 się	 ich	 uchwaleniu,	 nazwała	 je	 „ustawami	 dyktatury”,	 a	 16
stycznia	–	„czarnym	piątkiem”.

Akty	 prawne	 z	 16–17	 stycznia	 zawierały	 wiele	 nowych	 ograniczeń
i	 zaostrzały	 odpowiedzialność	 za	 przewidziane	 już	 w	 ustawodawstwie
czyny,	 z	 których	 wiele	 dotyczyło	 udziału	 w	 akcjach	 protestacyjnych.
Między	 innymi	 przyjęto	 ustawy	 zezwalające	 rządowi	 na	 blokowanie
„zgodnie	 z	 decyzją	 ekspertów”	 stron	 internetowych	 opozycji,
o	 administracyjnej	 odpowiedzialności	 za	 stawianie	 bez	 zezwolenia	 władz
namiotów,	estrad	i	aparatury	nagłaśniającej	na	użytek	wieców,	o	zakazie
przebywania	 na	 demonstracjach	 w	 maskach	 i	 z	 bronią,	 o	 konieczności
rejestrowania	 organizacji	 politycznych	 finansowanych	 z	 zagranicy,	 przy
czym	interpretację	tego,	co	jest	„finansowaniem	z	zagranicy”,	pozostawiono
rządowi.

Reakcja	na	te	ustawy	była	niejednakowa	zarówno	na	Ukrainie,	 jak	i	w
krajach	 Unii	 Europejskiej.	 Niektórzy	 europejscy	 przywódcy,	 ministrowie
spraw	zagranicznych	Wielkiej	Brytanii	i	Niemiec,	podkreślili,	że	ustawy	te
„ograniczają	 wolność	 osobistą	 obywateli	 i	 oddalają	 Ukrainę	 od	 Europy”.
I	mimo	że	Europejska	Komisja	na	rzecz	Demokracji	przez	Prawo	uznała	je
za	 „odpowiadające	 europejskiej	 praktyce”,	 na	 Ukrainie	 wprowadzenie
nowych,	 „drakońskich	 środków”	wywołało	 nową,	 jeszcze	 potężniejszą	 falę
niezadowolenia,	która	przetoczyła	się	przez	cały	kraj.

Oto,	co	zawierały	te	ustawy,	a	przynajmniej	niektóre	z	nich:
–	 za	 działalność	 agencji	 informacyjnej	 bez	 rejestracji	 państwowej	 –



konfiskata	jej	urządzeń	i	wytworów	oraz	mandat	karny;
–	 za	 naruszenie	 porządku	 na	 zgromadzeniach	 pokojowych,	 za	 udział

w	nich	w	kaskach	i	maskach,	z	wykorzystaniem	ognia	i	w	mundurze	–
10	dni	aresztu;

–	za	stawianie	miasteczek	namiotowych,	estrad	i	aparatury	nagłaśniającej
bez	zezwolenia	milicji	–	do	15	dni	aresztu;

–	za	złamanie	warunków	dostępu	do	Internetu	–	mandat	w	wysokości	6800
hrywien,	 a	 za	 niewykonanie	 „uzasadnionych	 żądań”	 funkcjonariuszy
Służby	Bezpieczeństwa	Ukrainy	–	co	najmniej	2000	hrywien;

–	 zwolnienie	 od	 obowiązku	 sporządzania	 i	 przekazywania	 podejrzanemu
protokołu	o	naruszeniu	porządku,	wystarczą	zeznania	świadków;

–	za	blokowanie	dostępu	do	miejsca	zamieszkania	–	pozbawienie	wolności
do	6	lat;

–	 za	 rozpowszechnianie	 materiałów	 ekstremistycznych	 –	 pozbawienie
wolności	na	3	lata;

–	 za	 grupowe	 naruszenie	 porządku	 publicznego	 –	 2	 lata,	 za	 udział
w	masowych	rozruchach	–	od	10	do	15	lat	więzienia;

–	 za	 zbieranie	 informacji	 o	 „berkutowcach”,	 sędziach	 i	 innych
funkcjonariuszach	publicznych	–	3	lata;

–	za	groźby	wobec	milicjanta	lub	innego	stróża	porządku	publicznego	–	7
lat	więzienia;

–	 organizacje	 niepaństwowe	 (NPO)	 finansowane	 z	 zagranicy	 powinny
płacić	 podatek	 od	 zysku	 i	 mają	 się	 oficjalnie	 nazywać	 „zagranicznymi
agenturami”;

–	państwo	może	zabronić	dostępu	do	Internetu;
–	podejrzanego	można	skazać	nawet	zaocznie;
–	 stowarzyszenia	 społeczne	 uważa	 się	 za	 takowe,	 jeżeli	 prowadzą

działalność	polityczną	i	zamierzają	wpływać	na	decyzje	organów	władzy.
Na	taką	działalność	i	jej	finansowanie	musi	zezwolić	władza	państwowa;

–	posła	do	parlamentu	można	pozbawić	immunitetu	i	wydać	zgodę	na	jego
aresztowanie	bez	rozpatrzenia	sprawy	przez	odpowiednią	komisję	Rady



Najwyższej;
–	 funkcjonariusze	 „Berkutu”	 i	 urzędnicy,	 którzy	 dokonali	 przestępstwa

wobec	 aktywistów	 Majdanu,	 zostają	 uwolnieni	 od	 odpowiedzialności
karnej.

Wszystkie	 te	 zmiany,	 mające	 zaostrzyć	 kontrolę	 władzy	 nad
obywatelami,	 pozbawić	 ich	 prawa	 do	 zorganizowanej	 opozycji,	 wywołały
nową	 burzę	 protestów	 i	 żądania	 ich	 zniesienia.	 Poseł	 Wadym
Kołesniczenko[55]	 z	 rządzącej	 Partii	 Regionów,	 jeden	 z	 parlamentarnych
„jastrzębi”,	 który	 zainicjował	 te	 zmiany,	 oświadczył,	 że	 całkowicie
odpowiadają	one	amerykańskim	oraz	europejskim	standardom.

19	 stycznia	 opozycja	 oznajmiła,	 że	 Ukraina	 staje	 się	 państwem
policyjnym,	 i	 zażądała	 unieważnienia	 pakietu	 ustaw.	 Zgromadzony	 na
kolejnym	Wiecu	Ludowym	tłum	domagał	się	utworzenia	„rządu	ludowego”
i	 przedterminowych	 wyborów	 prezydenckich.	 Protestujący	 usiłowali
przedostać	 się	 do	 Rady	 Najwyższej,	 aby	 zażądać	 od	 posłów	 wycofania
„dyktatorskich	 ustaw”,	 i	 posuwając	 się	 ulicą	 Hruszewskiego,	 rozpoczęli
szturm	 na	 dzielnicę	 rządową.	 Milicjanci	 i	 berkutowcy	 zagrodzili	 drogę
protestującym.	 Doszło	 do	 starć.	 Demonstranci	 obrzucili	 funkcjonariuszy
kamieniami,	 racami	 i	 koktajlami	 Mołotowa,	 podpalili	 kilka	 ciężarówek.
Siły	porządkowe	użyły	armatek	wodnych.

20	 stycznia	 Rada	 do	 Spraw	 Zagranicznych	 UE	 zwróciła	 się	 do	 władz
Ukrainy	 z	 propozycją	 zrewidowania	 przyjętych	 aktów	 prawnych,	 które
zdaniem	 unijnych	 polityków	 „znacznie	 ograniczają	 prawa	 obywateli
ukraińskich	 do	 swobodnego	 wyrażania	 woli,	 wolność	 słowa,	 działalność
prasy	i	organizacji	społecznych”.	Jednak	tego	samego	dnia	wieczorem	siły
porządkowe	pobiły	trzydziestu	dziennikarzy	relacjonujących	zdarzenia,	co
wywołało	 nową	 falę	 oburzenia.	 Jeden	 z	 przywódców	 opozycji,	 Witalij
Kłyczko,	wieczorem	20	stycznia	spotkał	się	z	Janukowyczem	i	zaapelował
o	 wycofanie	 „Berkutu”	 i	 opłacanych	 przez	 władze	 grup	 „tituszek”.
Prezydent	obiecał	powołanie	komisji	rządowej	do	spraw	konfliktu.



A	 tymczasem	 kibice	 piłkarscy	 z	 kilku	 miast	 połączyli	 się,	 żeby	 bronić
ludzi	przed	szalejącymi	hordami	„tituszek”,	które	często	atakowały	nawet
osoby	 postronne.	 Opozycja	 wezwała	 milicjantów	 i	 berkutowców,	 żeby
przechodzili	 na	 stronę	 społeczeństwa,	 co	 też	 się	 stało	 w	 zachodnich
obwodach	Ukrainy.	A	tymczasem	prezydent	Janukowycz	zatelefonował	do
przywódcy	 partii	 Batkiwszczyna[56],	 Arsenija	 Jaceniuka,	 i	 zaproponował
mu,	żeby	stanął	na	czele	rządu,	lecz	Jaceniuk	propozycję	odrzucił.

Na	 Majdanie	 padli	 pierwsi	 zabici	 z	 broni	 palnej.	 Około	 pięćdziesięciu
osób	zostało	schwytanych	i	wywiezionych	w	nieznanym	kierunku.	Pojawiło
się	też	wideo,	na	którym	milicjanci	zmuszają	 jednego	z	demonstrujących,
by	 rozebrał	 się	 do	 naga	 na	 mrozie,	 i	 się	 z	 nim	 fotografują.	 Scena	 ta
wywołała	 zrozumiałe	 oburzenie	 nie	 tylko	 na	 Ukrainie,	 ale	 i	 na	 całym
świecie.	 Fale	 protestu	 na	 Ukrainie	 przetoczyły	 się	 po	 wszystkich
regionach.	 Na	 Ukrainie	 Zachodniej	 –	 we	 Lwowie,	 Łucku,	 Równem,
Tarnopolu,	 Czerniowcach,	 Iwano-Frankiwsku	 –	 demonstranci	 przejęli
obwodową	administrację	 państwową.	Wielu	 gubernatorów	pod	naciskiem
protestujących	podało	się	do	dymisji.	W	Czerkasach,	Żytomierzu	i	Połtawie
podjęto	próby	opanowania	budynków	organów	władzy.	W	Kijowie	na	ulicy
Hruszewskiego	 zaczęto	 wznosić	 barykady;	 zajęto	 kilka	 gmachów
ministerialnych.

24	 stycznia	 przedstawiciele	 Unii	 Europejskiej	 i	 opozycji	 ponownie
spotkali	 się	 z	 prezydentem	 w	 celu	 uregulowania	 sytuacji.	 Janukowycz
obiecał,	 że	 nie	 pociągnie	 do	 odpowiedzialności	 wiecujących	 i	 że	 ich
amnestionuje.	Witalijowi	Kłyczce	udało	się	na	jakiś	czas	namówić	ludzi	na
Majdanie	 i	 na	 ulicy	Hruszewskiego,	 żeby	 przestrzegali	 rozejmu	w	 czasie
rokowań.	 Znanego	 sportowca,	 z	 uwagi	 na	 jego	 popularność,	 opozycja
intensywnie	 wykorzystywała	 do	 uspokajania	 sytuacji	 w	 najbardziej
krytycznych	 dniach	 stycznia	 i	 lutego.	 (Po	 zwycięstwie	 opozycji
z	 powodzeniem	 go	 jednak	 „wypchnięto”	 z	 prezydenckiego	 wyścigu
wyborczego.	Polityka	to	nie	ring,	gdzie	zwycięża	silniejszy).

28	 stycznia	 pod	 naciskiem	 masowych	 protestów	 na	Ukrainie	 i	 krytyki



społeczności	europejskiej	Rada	Najwyższa	i	Janukowycz	zostali	zmuszeni
do	 wycofania	 ustaw	 uchwalonych	 16	 stycznia.	 Ukraiński	 parlament
wprowadził	 przy	 tym	 odpowiedzialność	 karną	 za	 negowanie	 bądź
usprawiedliwianie	przestępstw	nazistów	oraz	bezczeszczenie	lub	burzenie
pomników	 wzniesionych	 ku	 pamięci	 antyfaszystowskich	 bojowników.
Jednakże	w	całym	kraju	wciąż	zajmowano	siedziby	państwowych	organów
władzy	i	trwały	wiece	popierające	Euromajdan.

Jednocześnie	 w	 miastach	 południowo-wschodniej	 Ukrainy	 zaczęły	 się
formować	 grupy	 aktywistów	 o	 kierunku	 prorosyjskim,	 wzywające	 do
obrony	 rodzimych	 terenów	 przed	 nacjonalistami	 i	 ekstremistami.	 I	 tak
w	Odessie	prorosyjski	 ruch	Jedność	Młodzieży	zaczął	 formować	 „drużyny
ludowe”;	w	Charkowie	powstał	oddział	„Opłot”	(Twierdza),	w	Sewastopolu
prorosyjski	 oddział	 motocyklistów	 „Nocne	 Wilki”.	 Sewastopol	 i	 Krym
w	 całości	 opowiedziały	 się	 za	 „zaprowadzeniem	 porządku	 w	 kraju
i	 wprowadzeniem	 stanu	 wyjątkowego”.	 Wezwano	 miejscowy	 rząd	 do
sformowania	 własnych	 oddziałów	 samoobrony	 w	 celu	 obrony	 ludności
półwyspu,	 do	 wystąpienia	 spod	 jurysdykcji	 Ukrainy	 i	 utworzenia
federacyjnego	 państwa	 Małorosja.	 Już	 w	 tamtym	 okresie	 władze	 Krymu
dały	 do	 zrozumienia,	 że	 są	 zdecydowanie	 przeciwne	 proukraińskim
elementom	 na	 Krymie	 i	 jeżeli	 rząd	 w	 Kijowie	 nie	 podejmie	 skutecznych
działań,	gotowi	są	wziąć	władzę	na	półwyspie	w	swoje	ręce.

Pierwszą	 polityczną	 ofiarą	 wszystkich	 tych	 wydarzeń	 stał	 się	 rząd
Azarowa.	Po	raz	pierwszy	kwestię	wotum	nieufności	wobec	rządu	opozycja
postawiła	 w	 parlamencie	 po	 udaremnieniu	 podpisania	 układu
stowarzyszeniowego	 Ukrainy	 z	 UE,	 25	 listopada	 2013	 roku.	 Jednak
rezolucja	nie	uzyskała	niezbędnej	 liczby	głosów,	ponieważ	zagłosowały	za
nią	 tylko	 partie	 opozycyjne,	 a	 komuniści,	 regionałowie	 i	 niezależni
zagłosowali	 przeciw.	 Przed	 głosowaniem	 w	 Radzie	 Najwyższej	 premier
obiecał	gruntowne	zmiany	kadrowe,	kilkakrotnie	podkreślając,	że	rząd	nie
zarzuci	starań	o	integrację	z	Unią	Europejską,	ale	brzmiało	to	bardziej	jak
kpina	 niż	 usprawiedliwienie.	 Komuniści	 zaproponowali	 własny	 projekt



rezolucji	 o	 dymisji	 rządu,	 z	 którym	 zgodzili	 się	 opozycjoniści,	 jednak
w	 ostatniej	 chwili	 komuniści	 się	 wycofali	 i	 rezolucja	 znów	 upadła.	 Było
oczywiste,	że	partia	rządząca	usiłowała	uratować	sytuację,	licząc	na	pomoc
komunistów	i	niezależnych,	jednak	dalsze	zaostrzenie	sytuacji	politycznej
w	 kraju	 i	 wznowione	 po	 Nowym	 Roku	 demonstracje	 na	 nowo	 postawiły
kwestię	dymisji	rządu	Azarowa	na	porządku	dnia.

Prezydent	 Janukowycz,	 usiłując	 ratować	 rząd	 i	 premiera,	 obiecał
przeformować	rząd,	ale	28	stycznia,	zapędzony	do	rogu	Azarow	sam	podał
się	do	dymisji	i	wkrótce	opuścił	kraj.	Wraz	z	Azarowem	dymisję	złożył	cały
jego	 rząd.	 Pełnienie	 obowiązków	 premiera	 powierzono	 wicepremierowi
Serhijowi	Arbuzowowi.

Po	 dymisji	 Azarowa	 parlament	 natychmiast	 unieważnił	 większość
przyjętych	 16	 stycznia	 ustaw	 wymierzonych	 w	 Majdan	 i	 manifestantów.
Partia	 władzy	 nalegała	 w	 parlamencie,	 żeby	 wprowadzić	 w	 kraju	 stan
wyjątkowy,	 jednak	 ani	 prezydent,	 ani	 parlament	 do	 tego	 się	 nie	 kwapili
w	obawie	przed	eskalacją	napięcia.	W	kuluarach	ukraińskiego	parlamentu
rozpoczęły	 się	 potajemne	 rozmowy	 (wsparte	 finansowo	 przez	 oligarchów)
o	 przejściu	 części	 posłów	 upadającej	 Partii	 Regionów	 do	 opozycji.
A	 tymczasem	 Majdan	 wybrał	 na	 wiecu	 Radę	 Ludową	 Ukrainy.
Analogiczne	 rady	 zaczęły	 powstawać	 w	 zachodnich	 regionach	 kraju.
Niektóre	 jednostki	 milicji	 i	 oddział	 specjalny	 „Alfa”	 oznajmiły,	 że
przechodzą	na	stronę	majdanowców.

1	 lutego	 przywódcy	 Euromajdanu,	 Kłyczko	 i	 Jaceniuk,	 wzięli	 udział
w	 konferencji	 monachijskiej,	 gdzie	 odbyli	 szereg	 spotkań	 z	 sekretarzem
stanu	USA	Johnem	Kerrym	i	przywódcami	europejskimi,	którzy	oznajmili,
że	 popierają	 opozycję	 i	 gotowi	 są	 udzielić	 pomocy	 finansowej	 Ukrainie,
żeby	 złagodzić	 jej	 problemy	 gospodarcze.	 W	 Kijowie	 odbył	 się	 „okrągły
stół”,	 na	 który	 zaproszono	 wszystkich	 byłych	 prezydentów	 Ukrainy:
Łeonida	 Krawczuka,	 Łeonida	 Kuczmę	 i	 Wiktora	 Juszczenkę.	 Prezydent
Janukowycz,	 gotowy	 pod	 naciskiem	 okoliczności	 pójść	 na	 kompromisy,
przystał	 na	 dialog	 (pod	 warunkiem	 odblokowania	 przez	 powstańców



budynków	 organów	 państwowych),	 nazwał	 jednak	 działania	 opozycji
ekstremistycznymi	 i	 postawił	 znak	 równości	 między	 demonstrantami,
walczącymi	 o	 europejską	 drogę	 rozwoju	 kraju,	 a	 ukraińskimi
nacjonalistami.

A	 tymczasem,	 czując,	 że	 Janukowyczowi	 grunt	 usuwa	 się	 spod	 nóg,
Moskwa	 oznajmiła,	 że	 wstrzymuje	 wypłatę	 kolejnej	 transzy	 pożyczki
z	obiecanych	Ukrainie	15	miliardów	dolarów,	podkreślając,	że	przekazanie
jej	zależy	od	sformowania	nowego	ukraińskiego	rządu.	Kreml	zaapelował
przy	 tym	 do	 ukraińskiej	 opozycji,	 żeby	 zrezygnowała	 z	 „kampanii
ultimatów	 i	 gróźb”,	 które	 „są	 sprzeczne	 z	 oświadczeniem	 o	 przywiązaniu
opozycji	do	demokracji	i	wartości	europejskich”.

W	 tym	 czasie	 w	 Soczi	 rozpoczynała	 się	 olimpiada	 zimowa.	 Prezydent
Janukowycz	 doszedł	 do	 wniosku,	 że	 jego	 obecność	 na	 olimpiadzie	 jest
wydarzeniem	 o	 wiele	 ważniejszym	 niż	 bieżące	 sprawy	 państwowe
w	 Kijowie	 i	 wyjaśnianie	 stosunków	 z	 wiecującymi.	 Ma	 się	 rozumieć,
w	Soczi	Janukowycz	nie	tylko	dumnie	wymachiwał	flagą	swojego	państwa
z	 trybuny	 honorowej,	 ale	 i	 przeprowadził	 „konsultacje	 polityczne”
z	 Putinem	 w	 sprawie	 sytuacji	 na	 Ukrainie	 i	 pieniędzy,	 które	 Moskwa,
wbrew	 oczekiwaniom	 Janukowycza	 i	 wstępnym	 ustaleniom,	 przestała
płacić.

W	 tych	dniach	Witalij	Kłyczko	 zaapelował	do	parlamentu,	by	powrócić
do	 konstytucji	 2004	 roku,	 która	 wprowadziła	 zamiast	 prezydencko-
parlamentarnej	 parlamentarno-prezydencką	 formę	 rządzenia	 państwem.
Poparł	go	Jaceniuk,	który	stwierdził,	że	gotów	jest	stanąć	na	czele	rządu,
jeżeli	kraj	przywróci	konstytucję	z	2004	roku.	Jaceniuk	oświadczył,	że	rząd
będzie	 się	 składał	 z	 przedstawicieli	 partii	 opozycyjnych	 i	 aktywistów
Majdanu.

Należy	 zauważyć,	 że	 Julia	Tymoszenko,	wtedy	 jeszcze	w	 charkowskim
więzieniu,	 wystosowała	 do	 swoich	 współpracowników	 żądanie,	 by
zrezygnowali	 z	 powrotu	 do	 konstytucji	 2004	 roku	 i	 szykowali	 się	 do
wyborów	prezydenckich,	w	których,	po	wyjściu	z	więzienia,	widziała	siebie



jako	głównego	kandydata.
Tymoszenko	 miała	 szczerą	 nadzieję,	 że	 zagłosuje	 na	 nią	 większość

wyborców	 i	 zostanie	 kolejnym	 prezydentem.	 Majdan	 poparł	 jednak	 apel
opozycji	 o	 przywrócenie	 konstytucji	 2004	 roku,	 a	 Parlament	 Europejski
podjął	 rezolucję	 w	 sprawie	 sytuacji	 na	 Ukrainie,	 w	 której	 wezwał	 Unię
Europejską	 do	 obłożenia	 sankcjami	 wysokich	 ukraińskich	 urzędników
i	 nieruchomości	 ukraińskich	 prominentów,	 parlamentarzystów
i	 oligarchów	 odpowiedzialnych	 za	 użycie	 siły	 przeciw	 protestującym
i	śmierć	aktywistów	opozycji.

Tymczasem	 w	 Kijowie	 wybuchł	 skandal	 związany	 z	 opublikowaniem
rozmowy	 telefonicznej	 wicesekretarza	 stanu	 USA	 Victorii	 Newland
z	ambasadorem	USA	na	Ukrainie.	Z	rozmowy	wynikało,	że	USA	stawiają
na	Jaceniuka	jako	nowego	szefa	rządu.	Stanowisko	Amerykanów	nie	było
niespodzianką,	 niemniej	 doprowadziło	 to	 do	 komplikacji	 w	 stosunkach
między	 Jaceniukiem	 a	 Kłyczką,	 który	 odmówił	 udziału	 swej	 partii
w	 rządzie	 (z	 wyjątkiem	 funkcji	 wicepremiera)	 i	 skupił	 wysiłki	 na
prezydenckiej	kampanii	wyborczej.	Jednakże	zwolnienie	Julii	Tymoszenko
z	 więzienia	 i	 jej	 oświadczenie,	 że	 staje	 do	 wyścigu	 o	 prezydenturę,
kompletnie	 pomieszało	 szyki	 Kłyczce.	 Okazało	 się,	 że	 wypadł	 za	 burtę
wielkiej	polityki.

W	 dniu,	 gdy	 Rada	 Najwyższa	 miała	 podjąć	 decyzję	 o	 powrocie	 do
konstytucji	2004	roku,	Prawy	Sektor	 i	Samoobrona	Majdanu	w	maskach
i	 z	 kijami	 bejsbolowymi	 przeprowadziły	 wiec	 ostrzegawczy	 pod	 murami
parlamentu,	 żeby	 wywrzeć	 nacisk	 na	 posłów.	 Na	 głównym	 placu	 Kijowa
mieszkańcy	 zaproponowali,	 że	 usuną	 śmieci	 nagromadzone	 w	 centrum
miasta.	 Protestujący	 odebrali	 to	 jednak	 jako	 inspirowaną	 przez	 władze
próbę	 rozebrania	 barykad.	 Przedstawiciele	 Samoobrony	 Majdanu
rozpędzili	 gotowych	 do	 sprzątania	 mieszkańców,	 a	 przywódcy	 opozycji
wezwali	 Ukraińców,	 żeby	 zapisywali	 się	 do	 oddziałów	 samoobrony
i	organizowali	majdany	we	wschodnich	obwodach	Ukrainy.	Z	tego	z	kolei
skorzystały	 organizacje	 prorosyjskie,	 które	 podjęły	 agitację	 przeciwko



Prawemu	Sektorowi	i	kijowskiemu	Majdanowi.
9	 marca	 2014	 roku	 przypadało	 dwusetlecie	 urodzin	 wielkiego

ukraińskiego	 poety	 Tarasa	 Szewczenki.	 Władze	 zaproponowały	 opozycji,
by	 zawczasu	 zawrzeć	 rozejm	 i	 ustanowić	 ten	 dzień	 „dniem	 pojednania
narodowego”.	W	wielu	miastach	Ukrainy	protestujący	 odblokowali	 zajęte
przez	nich	budynki	administracji	państwowej.	Prawy	Sektor	też	oznajmił,
że	 gotów	 jest	 do	 rozejmu,	 ale	 jego	 szef	Dmytro	 Jarosz	 stwierdził,	 że	 jego
ludzie	 nie	 zejdą	 z	 placów,	 dopóki	 rewolucja	 narodowa	 nie	 zostanie
doprowadzona	 do	 końca.	 W	 rezultacie	 „rozejm	 9	 marca”	 nie	 doszedł	 do
skutku.	 18	 lutego,	 w	 dniu	 posiedzenia	 Rady	 Najwyższej,	 gdy	 opozycja
zażądała	 powrotu	 do	 konstytucji	 2004	 roku,	 wznowiono	 starcia.	 Siły
porządkowe	 zagrodziły	 drogę	 demonstrantom	 idącym	 w	 stronę
parlamentu.	 Ci	 jęli	 obrzucać	 milicję	 i	 „Berkut”	 kamieniami	 i	 butelkami
zapalającymi.	Zapłonęły	ciężarówki	zagradzające	drogę	demonstrantom.

W	 samym	 parlamencie	 natomiast	 partia	 rządząca	 w	 odpowiedzi	 na
próbę	 wniesienia	 przez	 opozycję	 projektu	 uchwały	 o	 przywróceniu
konstytucji	 2004	 roku	 usiłowała	 utworzyć	 komisję	 do	 opracowania
odpowiedniej	 uchwały.	 Opozycja	 się	 nie	 zgodziła	 i	 zablokowała	 trybunę.
Partia	 rządząca	 opuściła	 salę	 obrad.	 Opozycjoniści	 nie	 dopuścili	 też	 do
trybuny	komunistów.	W	rezultacie	projekt	uchwały	w	sprawie	powrotu	do
konstytucji	2004	roku	został	zarejestrowany	i	sytuacja	w	parlamencie	się
uspokoiła.	Ale	 na	 przedpolach	 parlamentu	wciąż	 trwały	 starcia.	 Zdobyto
Dom	 Oficerów,	 który	 przekształcono	 w	 „punkt	 pogotowia	 ratunkowego”,
i	 podpalono	 siedzibę	 Partii	 Regionów,	 przy	 czym	 jeden	 z	 pracowników
biura	zginął.

Wydarzenia,	 które	 po	 tym	 nastąpiły,	 można	 bez	 przesady	 nazwać
tragicznymi.	Siły	porządkowe	zaczęły	wypychać	demonstrantów	z	dzielnicy
rządowej	 z	 powrotem	 na	 Majdan.	 Rozpoczęła	 się	 trwająca	 niemal	 dobę
„operacja	antyterrorystyczna”.	25	osób	zginęło,	a	350	zostało	rannych.

Zgodziwszy	 się	 na	 rozmowy	 z	 opozycją,	 Janukowycz	 zażądał,	 by
demonstranci,	 którzy	 pod	 wieczór	 18	 lutego	 zostali	 praktycznie



zablokowani	na	Majdanie	przez	wojska	wewnętrzne	i	„Berkut”,	zaprzestali
zbrojnego	oporu.	Do	oczekiwanego	odejścia	ludzi	z	Majdanu	pozostawiono
dwie	 ulice.	 Po	 tym	 oddziały	 siłowe	 przystąpiły	 do	 oczyszczania	 samego
placu.

Przywódcy	 nacjonalistycznej	 partii	 Swoboda	 wezwali	 mieszkańców
zachodnich	 obwodów	 Ukrainy,	 żeby	 przyjeżdżali	 do	 Kijowa	 wspierać
demonstrantów.	 W	 odpowiedzi	 władze	 wstrzymały	 ruch	 na	 głównych
magistralach	 kolejowych	 wiodących	 do	 stolicy.	 Kolej	 praktycznie	 nie
działała.	 Przez	 Kijów	 przejeżdżały	 jedynie	 pociągi	 tranzytowe,	 których
pasażerowie	ze	 zdumieniem	patrzyli	na	opustoszałe	perony.	Wstrzymano
emisję	 telewizyjną	 jednego	 z	 centralnych	 kanałów.	 Kłyczko	 i	 Jaceniuk
wezwali	 do	 przyspieszonych	 wyborów	 prezydenckich	 i	 parlamentarnych,
zwrócili	 się	 do	 prezydenta	 z	 żądaniem	 spotkania,	 ogłoszenia	 rozejmu,
wycofania	„Berkutu”	z	Kijowa	i	odwołania	milicji.

W	 regionach	 znów	 zaczęto	 zagarniać	 budynki	 administracyjne.
W	 Dniepropetrowsku,	 Mikołajowie,	 Chersoniu,	 Połtawie,	 Czernihowie,
Chmielnickim	i	Żytomierzu	oraz	w	obwodach	tych	miast	zburzono	pomniki
Lenina	 (nazwano	 to	 leninopadem).	 Część	 z	 nich	 zawczasu	 zdemontowali
i	 ukryli	 zwolennicy	 partii	 komunistycznej.	 Władze	 nie	 wszczęły	 spraw
o	 burzenie	 pomników	 z	 powodu	 „braku	 cech	 przestępstwa	 oraz	 z	 tego
powodu,	że	pomniki	te	nie	stanowiły	dziedzictwa	kulturalnego”.	Zburzono
lub	 zdemontowano	 siedemdziesiąt	 pomników	 i	 popiersi	 wodza	 rewolucji.
Próbowano	 tego	 również	 w	 Charkowie,	 Ługańsku,	 Doniecku	 i	 Zaporożu,
ale	zapobiegły	temu	miejscowe	władze.

Spotkanie	 Jaceniuka	 i	 Kłyczki	 z	 Janukowyczem	 jednak	 się	 odbyło	 (w
nocy	z	18	na	19	lutego),	ale	nie	doprowadziło	do	żadnego	rezultatu.	Strony
ograniczyły	 się	do	wzajemnych	oskarżeń	 i	nie	osiągnęły	kompromisu.	Od
rana	 wznowiono	 działania	 protestacyjne.	 Demonstranci	 w	 Kijowie	 zajęli
pocztę	 główną,	 konserwatorium	 i	 siedzibę	 państwowego	 radia	 i	 telewizji,
opanowali	 magazyny	 broni	 i	 przystąpili	 do	 budowy	 barykad	 na
prowadzącej	 do	 parlamentu	 ulicy	 Hruszewskiego.	 W	 nocy	 zostało



ograbione	 Muzeum	 Historii	 Kijowa,	 gdzie	 również	 była	 między	 innymi
broń,	której	pilnowały	oddziały	siłowe.	Tymczasem	władze	zaczęły	wznosić
betonowe	zapory	przy	Radzie	Najwyższej,	a	z	Dniepropetrowska	do	stolicy
wezwały	 25.	 Brygadę	 Powietrznodesantową,	 żeby	 wzmocniła	 ochronę
magazynów	broni.

Równocześnie	 Służba	 Bezpieczeństwa	 Ukrainy	 ogłosiła,	 że	 przystępuje
do	„operacji	antyterrorystycznej	na	całej	Ukrainie”.	W	budynku	związków
zawodowych,	 gdzie	 znajdował	 się	 sztab	 powstania,	 wybuchł	 pożar,
w	 którym	 zginęło	 ponad	 czterdzieści	 osób.	 Praktycznie	 we	 wszystkich
zachodnich	 regionach	 Ukrainy	 protestujący	 znów	 zajęli	 budynki
obwodowej	 administracji	 państwowej,	 SBU,	 MSW	 i	 prokuratury.
Zniszczono	 mnóstwo	 dokumentów	 i	 urządzeń	 biurowych.	 Ukraina
zapłonęła	z	nową	siłą.

20	 lutego,	 mimo	 zgody	 Janukowycza	 na	 przeprowadzenie
przedterminowych	wyborów	 prezydenckich,	wiecujący,	 uzbrojeni	w	 to,	 co
mieli	 pod	 ręką,	 także	 w	 broń	 palną,	 zaczęli	 wypierać	 wojska	 rządowe
z	 centralnego	 placu	 miasta	 w	 stronę	 parlamentu,	 siedziby	 rządu
i	 prezydenta.	 Zaczęła	 się	 panika,	 z	 obu	 stron	 padły	 nowe	 ofiary.
Demonstranci	 obrzucali	 funkcjonariuszy	 „Berkutu”	 i	 milicji	 koktajlami
Mołotowa	 i	 kostką	 brukową.	 Siły	 porządkowe	 zaczęły	 się	 wycofywać	 do
dzielnicy	 rządowej,	 ostrzeliwując	 się	 najpierw	 gumowymi	 pociskami,
a	potem	ostrą	amunicją.	Z	dachów	dzielnicy	 rządowej	do	demonstrantów
strzelali	snajperzy.	Nikt	już	nie	panował	nad	sytuacją.

Spotkanie	 przywódcy	 Prawego	 Sektora	 z	 Janukowyczem	 też	 nie	 dało
pozytywnych	 rezultatów.	 Prezydent	 zaproponował	 Jaroszowi	 podpisanie
porozumienia	 o	 nieużyciu	 przez	 jego	 organizację	 siły,	 ale	 ten	 odmówił,
oznajmiając,	że	Ukraińcy	będą	walczyć	do	końca.	Tego	nieszczęsnego	dnia
zginęło	 od	 kul	 około	 stu	 demonstrantów	 i	 ludzi	 z	 oddziałów	 siłowych.
Strzelali	i	jedni,	i	drudzy.	Wiadomość	o	tym	potwornym	zdarzeniu	obiegła
cały	 świat.	 Zaczęto	 dyskutować	 o	 tym,	 co	 się	 stało,	 i	 domniemywać,	 kto
i	 skąd	 strzelał.	 Jedni	 twierdzili,	 że	 strzelano	 z	 dachu	 Konserwatorium



Kijowskiego,	 inni	–	że	z	dachu	Domu	Związków	Zawodowych,	 trzeci	–	że
z	 dachu	 hotelu	 Ukraina.	 SBU	 i	 MSW	 z	 jednej	 strony,	 Prawy	 Sektor
i	 Samoobrona	 Majdanu	 z	 drugiej	 oskarżali	 się	 nawzajem	 o	 rozlew	 krwi.
Podejrzewano	 też	 służby	 specjalne	 Rosji,	 a	 nawet	 USA.	 Niektórzy
przypuszczali,	 że	 w	 sprawę	 zamieszane	 były	 struktury	 oligarchiczne,
mające	 własne	 „specnazy”	 i	 zainteresowane	 tym,	 żeby	 obalić	 swojego
konkurenta	 w	 interesach	 –	 Janukowycza.	 Następnie	 pojawiły	 się	 plotki
o	 gruzińskich	 snajperach.	 Nikt	 jednak	 nie	 potrafił	 niczego	 rozsądnie
wyjaśnić	ani	tym	bardziej	udowodnić.

Ważne	 jest	 też	 co	 innego:	 strzelanina	 między	 demonstrantami
i	„siłowikami”	odbyła	się	dzień	przed	planowanym	podpisaniem	deklaracji
o	 politycznym	 uregulowaniu	 konfliktu	 między	 władzą	 a	 opozycją	 –
dokumentu,	na	który	wszyscy	 czekali	 i	który	miał	 się	 stać,	 jak	uważano,
podstawą	 pokojowego	 unormowania	 sytuacji	 i	 stopniowego,
konsekwentnego	 rozwiązania	 konfliktu.	 Podpisanie	 deklaracji	 zostało
udaremnione,	 a	 „sprawę	 kijowskich	 snajperów”	 odłożono	 na	 półkę	 nie
wyjaśnionych	zabójstw.

21	 lutego	 w	 celu	 rozwiązania	 kryzysu	 politycznego	 na	 Ukrainie
i	 powstrzymania	 masowego	 rozlewu	 krwi	 odbyły	 się	 rozmowy	 między
prezydentem	 Janukowyczem	 a	 przywódcami	 opozycji:	 Arsenijem
Jaceniukiem	 (z	 Ogólnoukraińskiego	 Zjednoczenia	 „Batkiwszczyna”),
Witalijem	 Kłyczką	 (z	 partii	 Udar)	 i	 Ołehem	 Tiahnybokiem	 (z
Ogólnoukraińskiego	Zjednoczenia	„Swoboda”).	Rozmowy	odbywały	się	przy
pośrednictwie	 ministra	 spraw	 zagranicznych	 Niemiec	 Franka-Waltera
Steinmeiera,	ministra	spraw	zagranicznych	Polski	Radosława	Sikorskiego,
szefa	Departamentu	Europy	Kontynentalnej	MSZ	Francji	Erica	Fourniera,
jak	 również	 specjalnego	 przedstawiciela	 prezydenta	 Rosji	 Władimira
Łukina.	 Co	 prawda	 Łukin,	 biorący	 udział	 w	 tych	 rozmowach,	 odmówił
złożenia	 podpisu	 pod	 porozumieniem,	 tłumacząc	 stanowisko	 swego	 kraju
tak:	 „Moskwa	 postanowiła	 nie	 podpisywać	 tego	 porozumienia	 z	 bardzo
prostej	 przyczyny	 –	 w	 istocie	 nie	 bardzo	 wiadomo,	 kto	 jest	 jego



podmiotem”,	 w	 dokumencie	 tym	 „nie	 widać	 sił	 i	 osób,	 które	 powinny	 go
realizować”.	 Rosja	 okazała	 się	 konsekwentna	 w	 swej	 niekonsekwencji.
Później,	 gdy	 zbiegły	 z	 Ukrainy	 Janukowycz	 znalazł	 się	 w	 Rosji,
przypomniał	sobie	o	tym	porozumieniu	i	nalegał	na	jego	wykonanie.	W	tym
momencie	bardzo	by	mu	pomógł	podpis	pod	dokumentem	Łukina.	Ale	go
nie	 było.	 Oto	 tekst	 porozumienia,	 które	 podpisali	 wszyscy	 uczestnicy
spotkania	prócz	przedstawiciela	Rosji:

Porozumienie	w	sprawie	unormowania	kryzysu	politycznego	na
Ukrainie

Zaniepokojeni	tragicznymi	wypadkami	utraty	życia	na	Ukrainie,	dążąc	do
natychmiastowego	 powstrzymania	 rozlewu	 krwi,	 zdecydowani	 utorować
drogę	do	politycznego	unormowania	kryzysu,	my,	niżej	podpisane	strony,
uzgodniliśmy	co	następuje:
1.	 W	 ciągu	 48	 godzin	 po	 podpisaniu	 niniejszego	 porozumienia	 zostanie

przyjęta,	 podpisana	 i	 ogłoszona	 ustawa	 specjalna,	 która	 przywróci
działanie	 konstytucji	 Ukrainy	 z	 2004	 roku	 z	 dotychczas	 wniesionymi
zmianami.	 Sygnatariusze	 deklarują	 zamiar	 utworzenia	 koalicji
i	sformowania	rządu	jedności	narodowej	w	ciągu	10	dni	od	tego	czasu.

2.	Natychmiast	zostanie	rozpoczęta	 i	 zakończona	we	wrześniu	2014	roku
reforma	konstytucyjna	równoważąca	pełnomocnictwa	prezydenta,	rządu
i	parlamentu.

3.	Zaraz	po	przyjęciu	nowej	konstytucji,	nie	później	jednak	niż	w	grudniu
2014	 roku,	 zostaną	 przeprowadzone	 wybory	 prezydenckie.	 Zostanie
uchwalona	 nowa	 ordynacja	 wyborcza,	 a	 także	 sformowana	 w	 nowym
składzie	 Centralna	 Komisja	 Wyborcza	 na	 zasadzie	 proporcjonalnej,
zgodnie	z	regulacjami	OBWE	i	Komisji	Weneckiej.

4.	Pod	wspólnym	monitoringiem	władzy,	opozycji	 i	Rady	Europy	zostanie
przeprowadzone	dochodzenie	w	sprawie	niedawnych	aktów	przemocy.

5.	 Władza	 nie	 wprowadzi	 stanu	 wyjątkowego.	 Władza	 i	 opozycja



powstrzymają	się	od	użycia	siły.
Rada	 Najwyższa	 Ukrainy	 przyjmie	 trzecią	 ustawę	 o	 zwolnieniu	 od

odpowiedzialności,	która	będzie	obejmowała	te	same	naruszenia	prawa	co
i	ustawa	z	17	lutego	2014	roku.

Obie	strony	będą	dokładać	szczerych	wysiłków	w	celu	normalizacji	życia
w	miastach	 i	wsiach	w	drodze	 opuszczenia	 budynków	administracyjnych
i	publicznych	oraz	odblokowania	ulic,	skwerów	i	placów.

W	 ciągu	 24	 godzin	 od	 wejścia	 w	 życie	 wspomnianej	 wyżej	 ustawy
specjalnej	(punkt	1	niniejszego	Porozumienia)	nielegalnie	posiadana	broń
powinna	być	zdana	organom	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych	Ukrainy.

Po	 wskazanym	 terminie	 wszystkie	 przypadki	 nielegalnego	 noszenia
i	 przechowywania	 broni	 podlegają	 aktualnemu	 prawodawstwu	 Ukrainy.
Siły	 opozycji	 i	 władzy	wycofają	 się	 z	 pozycji	 konfrontacji.	Władza	 będzie
używać	 sił	 porządkowych	 wyłącznie	 do	 fizycznej	 ochrony	 budynków
organów	władzy.
6.	 Ministrowie	 spraw	 zagranicznych	 Francji,	 Niemiec,	 Polski	 oraz

Specjalny	 Przedstawiciel	 Prezydenta	 Federacji	 Rosyjskiej	 apelują
o	 natychmiastowe	 zaprzestanie	 wszelkich	 rodzajów	 przemocy
i	konfrontacji.

Kijów,	21	lutego	2014	roku

W	imieniu	władzy:
Prezydent	Ukrainy	Wiktor	Janukowycz

W	imieniu	opozycji:
lider	partii	Udar	Witalij	Kłyczko,	lider	OZ	„Batkiwszczyna”
Arsenij	Jaceniuk,	lider	OZ	„Swoboda”	Ołeh	Tiahnybok.
Zaświadczają:

W	imieniu	Unii	Europejskiej:
Federalny	minister	spraw	zagranicznych	Republiki	Niemiec
Frank-Walter	Steinmeier,	minister	spraw	zagranicznych



Rzeczpospolitej	Polskiej	Radosław	Sikorski	i	szef	Departamentu
Europy	Kontynentalnej	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych
Republiki	Francuskiej	Eric	Fournier.

Jednak	 już	 21	 lutego,	 po	 tym	 jak	 na	 Majdanie	 publicznie	 ogłoszono
podpisanie	 porozumienia,	 Prawy	 Sektor,	 Samoobrona	 Majdanu	 oraz
Automajdan	wyraziły	niezadowolenie	 z	wyników	 rozmów	 i	 tempa	 reform
politycznych.	 Poza	 tym	 nalegały	 na	 natychmiastową	 dymisję	 prezydenta
(chociaż	nie	zawarto	tego	w	porozumieniu),	rozwiązanie	Rady	Najwyższej
i	 ukaranie	 szefów	 resortów	 siłowych,	 którzy	 rozkazali	 strzelać	 do
demonstrantów.	 Przywódca	 Prawego	 Sektora	 Dmytro	 Jarosz	 nazwał
porozumienie	 z	 21	 lutego	 kolejnym	 mydleniem	 oczu	 i	 odmówił	 jego
wykonania.	 W	 nocy	 z	 21	 na	 22	 lutego	 oddziały	 Samoobrony	 Majdanu
i	Prawego	Sektora	całkowicie	opanowały	dzielnicę	rządową.	Pod	kontrolą
majdanowców	 znalazły	 się	 gmachy	 Rady	 Najwyższej,	 administracji
prezydenta,	Gabinetu	Ministrów	i	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych.	Do
Kijowa	 przyjechało	 bronić	 Euromajdanu	 około	 stu	 milicjantów
i	 „afgańczyków”	 [weteranów	 wojny	 sowiecko-afgańskiej	 –	 przyp.	 tłum.]
z	 bronią,	 którzy	 przeszli	 na	 stronę	 protestujących.	 W	 kilku	 obwodach
zachodnich	przyłączyły	się	też	do	powstańców	oddziały	milicji	i	„Berkutu”.
Jeden	 za	 drugim	 zaczęli	 się	 podawać	 do	 dymisji	 szefowie	 struktur
siłowych:	 odszedł	 dowódca	kijowskiej	milicji,	 a	 na	 znak	protestu	 przeciw
wciąganiu	 sił	 zbrojnych	 do	 konfliktu	 ustąpił	 sztab	 generalny.	 Stolicę
zaczęły	 w	 pełni	 kontrolować	 oddziały	 samoobrony	 wraz	 z	 milicjantami,
którzy	się	do	nich	przyłączyli.

[55]	 Wadym	 Kołesniczenko	 –	 były	 polityk	 ukraiński,	 obecnie	 obywatel
rosyjski	 mieszkający	 w	 Sewastopolu.	 Urodził	 się	 w	 1958	 r.	 w	 Humaniu,
gdzie	 ukończył	 wyższą	 szkołę	 rolniczą.	 Po	 studiach	 pracował	 we
Włodzimierzu	 Wołyńskim,	 kariera	 rolnicza	 jednak	 mu	 nie	 odpowiadała,



więc	 po	 pewnym	 czasie	 został	 „wybrany”	 na	 pierwszego	 sekretarza
wołyńskiego	 komitetu	 miejskiego	 Komsomołu.	 W	 jego	 życiorysie
politycznym	 jest	 wiele	 luk,	 wiadomo	 jednak,	 że	 od	 1985	 r.	 służył
w	 organach	 MSW,	 dzięki	 czemu	 w	 1992	 r.	 ukończył	 uczelnię	 prawniczą
w	Charkowie	i	rozpoczął	karierę	polityczną.	Przez	dłuższy	czas	działał	na
Krymie,	 został	 nawet	 wybrany	 do	 tamtejszej	 Rady	 Najwyższej
i	 uczestniczył	w	 opracowaniu	konstytucji	 półwyspu.	W	2003	 r.	 stanął	 na
czele	sewastopolskiej	organizacji	Partii	Regionów,	a	w	2004	r.	dołączył	do
sztabu	 wyborczego	 Janukowycza.	 Przeniósł	 się	 do	 Kijowa,	 pracował
w	 strukturach	 partii,	 co	 pozwoliło	 mu	 już	 w	 2006	 r.	 zostać	 posłem	 do
parlamentu	 piątej	 i	 siódmej	 kadencji.	 W	 Radzie	 Najwyższej	 dzięki	 swej
aktywności	 stał	 się	 jednym	 z	 przywódców	 swej	 partii.	 Pracował
w	rozmaitych	komisjach	związanych	z	dochodzeniem	w	sprawie	zwolnień
i	 awansów	 sędziów	 sądów	 powszechnych	 oraz	 ich	 szefów,	 a	 także
prokuratora	generalnego.	Wchodził	w	skład	podkomisji	parlamentarnej	do
spraw	formowania	korpusu	sędziów.	Kołesniczenko	znany	 jest	 jako	 jeden
z	aktywnych	obrońców	 języka	 rosyjskiego	 i	przywódca	 ruchu	społecznego
Rosyjskojęzyczna	 Ukraina.	 Wniósł	 ponad	 20	 projektów	 ustaw	 w	 tej
sprawie,	 którą	 rosyjska	 propaganda	 intensywnie	 wykorzystywała	 do
ingerencji	 w	 wewnętrzną	 politykę	 Ukrainy.	 Skandaliczną	 sławę	 zdobył
Kołesniczenko	 po	 wniesieniu,	 wraz	 ze	 swym	 towarzyszem	 partyjnym
Serhijem	 Kiwałowem,	 projektu	 ustawy	 O	 podstawach	 językowej	 polityki
państwowej,	 przewidującego	 nadanie	 językowi	 mniejszości	 narodowej
statusu	 „regionalnego”,	 jeżeli	 10	 proc.	 ludności	 regionu	 uważa	 go	 za
ojczysty.	 Projekt	 ten	 wywołał	 niejednoznaczną	 reakcję	 w	 różnych
regionach,	 rozpalając	 namiętności	 polityczne.	 Podczas	 Euromajdanu
Kołesniczenko	otwarcie	wystąpił	przeciw	wiecującym,	oskarżając	przy	tym
USA	 i	 UE	 o	 podżeganie;	 wziął	 czynny	 udział	 w	 opracowaniu
i	 przeprowadzeniu	 przez	 Radę	 Najwyższą	 projektów	 ustaw	 godzących
w	 prawa	 i	 wolności	 obywateli.	 Po	 ucieczce	 Janukowycza	 i	 faktycznym
rozłamie	 Partii	 Regionów	 Kołesniczenko	 zawiesił	 swe	 członkostwo	 w	 PR



i	 zrezygnował	 z	 mandatu	 poselskiego.	 22	 lutego	 2014	 r.	 w	 Charkowie
uczestniczył	 w	 tzw.	 zjeździe	 separatystycznym,	 następnie	 wyjechał	 na
Krym	i	wstąpił	do	rosyjskiej	partii	„Rodina”	(„Ojczyzna”).

[56]	Ogólnoukraińskie	Zjednoczenie	„Batkiwszczyna”	–	partia	polityczna
kierowana	od	grudnia	1999	r.	przez	Julię	Tymoszenko.	Batkiwszczyna	jest
reprezentowana	 w	 Radzie	 Najwyższej	 od	 2002	 r.	 Przed	 aresztowaniem
Tymoszenko	w	2001	r.	partia	ta	popierała	reżim	Kuczmy.	Po	aresztowaniu
Tymoszenko	Batkiwszczyna	przeszła	do	opozycji	i	przyłączyła	się	do	ruchu
„Ukraina	 bez	 Kuczmy”.	 W	 wyborach	 parlamentarnych	 2002	 r.	 stała	 się
podstawą	 Bloku	 Julii	 Tymoszenko,	 do	 którego	 weszły:	 Ukraińska	 Partia
Republikańska	 „Sobor”,	 Ukraińska	 Partia	 Socjaldemokratyczna	 oraz
Ukraińska	 Konserwatywna	 Partia	 Republikańska	 Stepana	 Chmary.	 Po
wejściu	do	parlamentu	BJT	otrzymał	22	mandaty	poselskie.	W	wyborach
prezydenckich	2004	r.	partia	poparła	kandydaturę	Wiktora	Juszczenki.	Po
jego	 zwycięstwie	 Tymoszenko	 pretendowała	 do	 stanowiska	 premiera,	 ale
oprócz	 stanowiska	 szefa	 Służby	Bezpieczeństwa	Ukrainy	Batkiwszczynie
nie	 przypadła	 żadna	 teka	 ministerialna.	 W	 wyborach	 parlamentarnych
2006	 r.	 partia	 znów	 wzięła	 udział	 w	 składzie	 BJT	 i	 uzyskała	 129
mandatów	poselskich,	zajmując	drugie	miejsce.	Podczas	próby	utworzenia
koalicji	 sił	 demokratycznych	 (BJT,	 Nasza	 Ukraina	 Wiktora	 Juszczenki
i	 Socjalistyczna	 Partia	 Ukrainy	 Ołeksandra	 Moroza)	 partie	 nie	 potrafiły
uzgodnić	 kandydatury	 przewodniczącego	 parlamentu	 i	 koalicja	 się
rozpadła,	 z	 czego	 właśnie	 skorzystała	 Partia	 Regionów,	 tworząc	 koalicję
antykryzysową,	do	której	przyłączyli	się	socjaliści	i	komuniści,	a	BJT	znów
przeszedł	 do	 opozycji.	 W	 przedterminowych	 wyborach	 do	 parlamentu
w	 2007	 r.	 BJT	 znów	 zwyciężył	 i	 otrzymawszy	 156	 mandatów,	 utworzył
koalicję	 parlamentarną	 z	 partią	 Nasza	 Ukraina	 –	 Samoobrona	 Ludowa.
Tymoszenko	 została	 premierem,	 ale	 już	 w	 2009	 r.	 Juszczenko
zdymisjonował	 rząd,	 a	BJT	wystawił	 ją	 jako	 kandydatkę	 na	 prezydenta,
przegrała	ona	jednak	z	Janukowyczem.	Po	dojściu	Janukowycza	do	władzy
w	związku	z	zakazem	udziału	w	wyborach	parlamentarnych	kilka	partii	–



Samoobrona	Ludowa,	Ludowy	Ruch	Ukrainy,	Reformy	 i	Porządek,	Front
Zmian,	 „O	 Ukrainę”,	 Partia	 Socjalno-Chrześcijańska,	 Partia	 Tatarów
Krymskich,	 Stanowisko	 Obywatelskie	 i	 inne	 –	 utworzyło	 Zjednoczoną
Opozycję	„Batkiwszczyna”,	na	czele	listy	której	stanął	lider	Frontu	Zmian
Arsenij	 Jaceniuk,	 ponieważ	 Tymoszenko	 od	 października	 2011	 r.	 była
w	 więzieniu,	 skazana	 na	 7	 lat	 za	 nadużycie	 władzy	 i	 pozycji	 służbowej.
Przed	 wyborami	 parlamentarnymi	 2012	 r.	 Janukowycz	 zakazał	 udziału
bloków	 politycznych	 w	 wyścigu	 wyborczym.	 W	 rezultacie	 partie	 Front
Zmian	 oraz	 Reformy	 i	 Porządek	 włączyły	 się	 do	 Batkiwszczyny,	 która
wystąpiła	w	wyborach	pod	nazwą	Zjednoczona	Opozycja	„Batkiwszczyna”.
Na	 czele	 listy	wyborczej	 znaleźli	 się	 Jaceniuk	 i	 Turczynow	 –	 zwolennicy
Tymoszenko.	 Po	 Majdanie	 2014	 r.	 i	 wyjściu	 Tymoszenko	 z	 więzienia
Jaceniuk	 i	 Turczynow	 nie	 ustąpili	 jej	 stanowisk	 przywódczych,	 a	 jej
notowania	w	wyborach	prezydenckich	pod	każdym	względem	okazały	 się
mierne.	 Po	 wyborach	 prezydenckich	 25	 maja	 2014	 r.	 Tymoszenko
tymczasowo	 wycofała	 się	 z	 polityki,	 ale	 nie	 porzuciła	 ambicji	 i	 zamiaru
walki	o	władzę.



Rozdział	12	
Zmiana	władzy	czy	zmiana

oligarchii?

22	 lutego	 rano,	 jak	 zawsze	 o	 dziesiątej,	 zaczęło	 się	 posiedzenie	 Rady
Najwyższej.	 Nie	 zjawił	 się	 jednak	 przewodniczący	 parlamentu,	 toteż
obrady	otworzył	jego	zastępca	Rusłan	Koszułynski.	Odczytał	oświadczenie
o	 dymisji	 przewodniczącego	 Wołodymyra	 Rybaka[57]

i	wiceprzewodniczącego	Ihora	Kaletnika.
Gdy	 opozycja	 dowiedziała	 się	 o	 dymisji	 przewodniczącego	 parlamentu

i	 jego	 zastępcy	 oraz	 o	 tym,	 że	 Janukowycz	 niepostrzeżenie	 zniknął
z	 Kijowa,	 przeszła	 do	 natarcia,	 by	 zdobyć	 władzę	 ustawodawczą,
a	następnie	wykonawczą.	Nocą	w	murach	Rady	Najwyższej	odbywały	się
zakulisowe	 rozmowy	między	 frakcjami,	w	wyniku	 czego	 opozycja	 zdołała
przeciągnąć	na	swoją	stronę	 część	posłów	z	Partii	Regionów,	praktycznie
wszystkich	posłów	niezależnych,	a	nawet	część	komunistów.	W	rezultacie
zebrano	 kworum.	 Około	 240	 deputowanych	 niemal	 jednogłośnie	 poparło
proponowane	decyzje.

Przede	 wszystkim	 Rada	 Najwyższa	 oświadczyła,	 że	 bierze	 władzę
w	 swoje	 ręce.	 Od	 razu	 przed	 południem	 nowym	 marszałkiem	 wybrano
jednego	 z	 przywódców	 Batkiwszczyny,	 Ołeksandra	 Turczynowa.	 Rada
przyjęła	uchwałę,	w	której	stwierdziła,	że	„W.F.	Janukowycz	sam	odsunął
się	 od	 pełnienia	 konstytucyjnych	 obowiązków,	 co	 grozi	 niesterownością



państwa,	 terytorialną	 dezintegracją	 i	 stanowi	 zagrożenie	 suwerenności
Ukrainy,	 prowadzi	 do	 masowych	 naruszeń	 prawa	 i	 wolności	 obywateli”,
w	 związku	 z	 czym	 na	 25	 maja	 2014	 roku	 wyznaczono	 przedterminowe
wybory	prezydenckie.

Wraz	 z	 Janukowyczem	 zbiegli	 z	 kraju	 jego	 wierni	 towarzysze	 –
prokurator	 generalny	 Wiktor	 Pszonka,	 minister	 spraw	 wewnętrznych
Witalij	 Zacharczenko,	 minister	 podatków	 i	 dochodów	 Ołeksandr
Kłymenko.	 Później	 ich	 podmiejskie	 rezydencje	 splądrował	 rozwścieczony
tłum.	 Rada	 Najwyższa	 ogłosiła	 też	 przywrócenie	 konstytucji	 2004	 roku,
zgodnie	 z	 którą	 na	 Ukrainę	 wróciła	 parlamentarno-prezydencka	 forma
rządów.	 Wtedy	 też	 parlament	 mianował	 Ołeksandra	 Turczynowa
pełniącym	obowiązki	prezydenta.

Posłowie	 partii	 opozycyjnych	 żądali	 podjęcia	 innych	 twardych	 działań,
między	 innymi	 zakazu	 działalności	 partii	 komunistycznej.	 Partia
Regionów	 i	 komuniści	 milczeli.	 Został	 mianowany	 nowy	 minister	 spraw
wewnętrznych,	 a	 także	 prokurator	 generalny,	 którzy	 gorliwie	 zabrali	 się
do	 zaprowadzania	 porządku	 w	 kraju.	 Tworzono	 również	 nowy	 rząd,
głównie	spośród	przedstawicieli	Batkiwszczyny.

W	trakcie	formowania	Gabinetu	Ministrów	„troista	opozycja”	(lub,	jak	ją
nazywano,	 „trzy	w	 jednym”)	 de	 facto	 się	 rozpadła.	Przedstawiciele	 partii
Udar	 Witalija	 Kłyczki	 nie	 dostali	 tek	 ministerialnych,	 chociaż	 do	 grupy
wpływu	Kłyczki	należeli	minister	 obrony	admirał	 Ihor	Teniuch,	minister
spraw	 zagranicznych	 Andrij	 Deszczycia	 i	 szef	 Służby	 Bezpieczeństwa
Ukrainy	Wałentyn	Naływajczenko.	Sam	Kłyczko	 oznajmił,	 że	 jego	partia
skupi	się	na	przygotowaniach	do	wyborów	prezydenckich,	dlatego	też	nie
będzie	uczestniczyć	w	formowaniu	rządu.

22	 lutego	 została	 zwolniona	 z	 więzienia	 Julia	 Tymoszenko,	 która
natychmiast	 poleciała	 do	 Kijowa.	 Następnego	 dnia	 stanęła	 przed
Majdanem,	mając	nadzieję,	że	demonstranci	powitają	ją	jak	tryumfatorkę.
Ale	tryumfu	nie	było.	Julię	przywitano	niejednoznacznie:	jedni	z	radością,
inni	 –	 z	 rezerwą.	 Księżniczka	 Majdanu	 2004	 roku	 nie	 została	 Królową



Majdanu	 2014	 roku.	 Tymoszenko	 odleciała	 na	 kurację	 do	 Niemiec.	 Jej
perspektywy	 polityczne	 oceniano	 różnie:	 jedni	 proponowali,	 by	 odeszła
z	 polityki,	 inni	 doradzali	 walkę	 o	 fotel	 prezydencki,	 co	 odpowiadało	 też
samej	Lady	You.

Decyzją	nowych	władz	oddziały	„Berkutu”	i	MSW	zostały	wyprowadzone
z	Kijowa,	a	całą	winą	za	to,	co	się	stało,	nowa	władza	obarczyła	struktury
siłowe.	 Między	 innymi	 rząd	 rozwiązał	 „Berkut”,	 oskarżywszy	 jego
funkcjonariuszy	 o	 przekraczanie	 kompetencji	 służbowych.	 Część
berkutowców	uciekła	 na	Krym	 i	 przeszła	 na	 stronę	Rosji,	 przyjmując	 jej
obywatelstwo.	 Później	 Rosja	 wykorzystywała	 ich	 do	 wywoływania
zamieszek	na	wschodzie	Ukrainy.	Praktycznie	całe	władze	MSW,	zarówno
w	 stolicy,	 jak	 i	w	 terenie,	 zostały	 zwolnione.	Doprowadziło	 to	 do	 cichego
sabotowania	 przez	 pozostałych	 funkcjonariuszy	 ich	 obowiązków:	 milicja
spokojnie	 obserwowała,	 jak	 na	 placach	 miast	 przedstawiciele	 różnych
formacji	politycznych	biją	jedni	drugich.

Wydarzenia	 w	 Kijowie	 przestraszyły	 partię	 władzy,	 która	 22	 lutego
z	 inicjatywy	 charkowskiego	 gubernatora	 Mychajły	 Dobkina	 postanowiła
zwołać	 zjazd	 tak	 zwanego	 Frontu	 Ukraińskiego,	 na	 który	 przybyli
przedstawiciele	 lokalnych	 rad	 południowego	 wschodu	 Ukrainy	 i	 Krymu,
głównie	 z	 Partii	 Regionów.	 Spośród	 posłów	 Rady	 Najwyższej	 na	 zjazd
przybyli	Wadym	Kołesniczenko	 i	Ołeh	Cariow.	Poza	 tym	w	 zjeździe	 jako
goście	 uczestniczyli	 gubernatorzy	 sąsiednich	 obwodów	 rosyjskich	 –
biełgorodzkiego,	kurskiego,	woroneskiego	i	rostowskiego,	a	także	delegacja
Dumy	Państwowej.	 Zjazd	 odbywał	 się	w	Pałacu	 Sportu	 otoczonym	 przez
zwolenników	 Euromajdanu,	 którzy	 skandowali:	 „Wschód	 i	 Zachód	 –
razem!”,	 „Precz	 z	 bandą!”,	 „Przestępcę	 –	 na	 pryczę!”,	 „Charkowie,
powstań!”,	 „Milicja	 z	 narodem,	 a	 śmieci	 z	 potworem!”	 itd.,	 itp.	 Tak	 więc
delegatom	na	zjazd	trudno	było	obradować.

Zbiegły	 z	 Kijowa	 prezydent	 Janukowycz	 zostawił	 żonę	 w	 Doniecku
i	 zjawił	 się	 w	 Charkowie	 z	 przyjaciółką.	 Zamierzał	 wystąpić	 na	 zjeździe
i	 stanąć	 na	 czele	 marszu	 ze	 wschodu	 Ukrainy	 na	 Kijów.	 Z	 wystąpienia



jednak	 zrezygnował,	 choć	 przekazał	 nagranie	 wideo	 orędzia	 do	 narodu
i	 oznajmił,	 że	 jest	 legalnie	wybranym	 prezydentem	 kraju	 i	 nie	 zamierza
podpisywać	uchwał	Rady	Najwyższej	wydanych	pod	jego	nieobecność	(o	co
parlament	wcale	nie	prosił).

Wbrew	oczekiwaniom	zjazd	charkowski	nie	składał	ostrych	oświadczeń
co	do	terytorialnej	integralności	Ukrainy	(aczkolwiek	nie	przeszkodziło	to
Kijowowi	 oskarżyć	 delegatów	 na	 zjazd	 o	 separatyzm)	 i	 przyjął	 nie
zobowiązującą	 do	 niczego	 rezolucję,	 w	 której	 nie	 było	 nawet	 wzmianki
o	 autonomii	 czy	 federalizacji	 Ukrainy.	 Wszystko	 sprowadzało	 się	 do
tekstu,	 że	 „z	 uwagi	 na	 wydarzenia	 ostatnich	 dni	 w	 Kijowie	 organy
samorządu	 lokalnego	 biorą	 na	 siebie	 odpowiedzialność	 za	 zapewnienie
porządku	w	terenie,	zanim	zostanie	przywrócony	porządek	konstytucyjny
i	 praworządność,	 a	 także	 zanim	 uprawomocnią	 się	 nowe	 władze”.
Właściwie	 z	 powodu	 tej	 uchwały	 uczestników	 charkowskiego	 zjazdu
nazwano	właśnie	separatystami,	ponieważ	podali	w	wątpliwość	 legalność
i	konstytucyjność	władzy	centralnej.

Organizatorzy	 zjazdu	 wyraźnie	 się	 denerwowali,	 popędzali
przemawiających	i	wzywali	delegatów,	żeby	wyszli	do	wrogo	nastawionych
ludzi	 wiecujących	 przed	 Pałacem	 Sportu.	 Zniknęli	 gdzieś	 charkowski
gubernator	Mychajło	Dobkin	i	burmistrz	Charkowa	Hennadij	Kernes	–	ku
zdumieniu	nawet	zaproszonych	przez	nich	samych	gości	z	Rosji.	Po	kilku
dniach	 pojawili	 się	 oni	 znowu	 w	 Charkowie,	 tłumacząc	 swą	 nieobecność
pilnym	wyjazdem	służbowym.	Wkrótce	potem	Dobkina	zwolniono	z	funkcji
i	 osadzono	 w	 areszcie	 domowym;	 Kernesowi	 postawiono	 kilka	 zarzutów
(których	nie	uznał).	Wtedy	też	osadzono	go	w	areszcie	domowym,	niezbyt
zresztą	dotkliwym.	A	pod	koniec	kwietnia,	podczas	przejażdżki	na	rowerze,
na	 Kernesa	 dokonano	 zamachu.	 Z	 ciężką	 raną	 od	 kuli	 zabrano	 go	 do
szpitala,	a	następnie	wysłano	do	Izraela,	gdzie	chirurdzy	ocalili	mu	życie.

A	 tymczasem	 Janukowycz	 w	 orędziach	 wideo	 zapewniał	 swój	 lud,	 że
będzie	 z	 nim	 „do	 samej	 śmierci”,	 po	 czym	 przez	 Charków,	 Donieck
i	 Ługańsk	 usiłował	 wraz	 z	 przyjaciółką	 (żonę	 zostawił	 w	 Doniecku)



wyjechać	 z	 Ukrainy,	 do	 czego	 jednak	 nie	 dopuściły	 służby	 graniczne.
Wtedy	 prezydent	 pojechał	 na	 Krym,	 a	 stamtąd,	 „etapami”,	 do	 Rosji.
Zatrzymał	 się	 w	 Rostowie	 nad	 Donem,	 które	 to	 miasto	 stało	 się	 jego
zagraniczną	 rezydencją.	 Wyjazdu	 do	 Moskwy,	 z	 oczywistych	 względów,
zabronił	 mu	 rosyjski	 rząd.	 Od	 końca	 lutego	 do	 kwietnia	 pojawiał	 się	 na
konferencjach	 prasowych	 w	 Rostowie	 i	 wygłaszał	 różne	 oświadczenia	 na
temat	 sytuacji	 na	 Ukrainie,	 apelując	 do	 Rosji,	 by	 „przywróciła
praworządność”	w	 jego	 kraju.	W	 tym	 czasie	 był	 już	 trupem	politycznym.
Zapewne	właśnie	 dlatego	prasa	niejednokrotnie	 donosiła,	 że	 Janukowycz
nie	żyje.

Nowa	ukraińska	władza,	 którą	uznały	kraje	Europy	Zachodniej	 i	USA
oraz	liczna	ukraińska	diaspora,	ale	nie	Rosja,	podjęła	pierwsze	decyzje.	27
lutego	 Rada	 Najwyższa	 premierem	 Ukrainy	 mianowała	 Arsenija
Jaceniuka.

Arsenij	 Jaceniuk	 urodził	 się	 22	 maja	 1974	 roku	 w	 Czerniowcach	 na
Ukrainie.	 W	 1996	 roku	 ukończył	 wydział	 prawa	 Czerniowieckiego
Uniwersytetu	 Państwowego,	 a	 w	 2001	 roku	 –	 Czerniowiecki	 Instytut
Handlowo-Ekonomiczny	 Kijowskiego	 Uniwersytetu	 Handlowo-
Ekonomicznego.	W	2004	roku	obronił	pracę	doktorską	 i	otrzymał	stopień
kandydata	nauk	ekonomicznych.	Od	grudnia	1992	roku	do	września	1997
roku	 prezesował	 firmie	 prawniczej	 Jurec	 Ltd	 w	 Czerniowcach.	 W	 latach
1998–2001	był	konsultantem	departamentu	kredytowego,	doradcą	prezesa
zarządu	i	zastępcą	prezesa	zarządu	banku	Raiffeisen	Awal	w	Kijowie.

W	 ciągu	 trzech	 lat	 Jaceniuk	 pracował	 jako	 minister	 gospodarki
w	rządzie	Autonomicznej	Republiki	Krymu,	a	od	2003	 roku	przesiadł	 się
na	 fotel	 pierwszego	 zastępcy	 prezesa	Narodowego	Banku	Ukrainy,	 przez
pewien	 czas	 odbywał	 „staż”	 jako	 zastępca	 przewodniczącego	 odeskiej
obwodowej	administracji	państwowej,	a	od	września	2005	roku	do	sierpnia
2006	 roku	 był	 ministrem	 gospodarki	 w	 rządzie	 Jurija	 Jechanurowa.	 Od
2006	 do	 2008	 roku	 Jaceniuk	 pełnił	 różne	 funkcje:	 pierwszego	 zastępcy
szefa	 kancelarii	 prezydenta	 i	 jego	 przedstawiciela	 w	 rządzie,	 ministra



spraw	 zagranicznych,	 a	 nawet	 przewodniczącego	 Rady	 Najwyższej,	 po
czym	w	2008	roku	podał	się	do	dymisji.

W	 końcu	 2008	 roku	 Jaceniuk	 założył	 nową	 partię,	 Front	 Zmian,	 a	 w
październiku	 2009	 roku	 został	 kandydatem	 na	 prezydenta	 Ukrainy,
występując	 zarówno	 przeciw	 Tymoszenko,	 jak	 i	 Janukowyczowi.
W	 wyborach	 parlamentarnych	 2012	 roku	 jego	 partia	 przeprosiła	 się
z	Batkiwszczyną	i	połączyła	się	z	nią,	tworząc	Zjednoczoną	Opozycję,	przy
czym	Jaceniuk	 został	przewodniczącym	 jej	 rady	politycznej,	usuwając	na
drugi	 plan	 Julię	 Tymoszenko.	 Poza	 tym	 Jaceniuk	 stał	 na	 czele	 fundacji
dobroczynnej	 Open	 Ukraine,	 poprzez	 którą	 finansował	 większość	 swych
akcji	 politycznych.	 W	 styczniu	 2014	 roku	 Janukowycz,	 znając	 jego
niepomierne	 ambicje	 polityczne,	 zaproponował	 mu	 premierostwo,	 ale
Jaceniuk	 odmówił.	 Dopiero	 gdy	 sytuacja	 polityczna	 radykalnie	 się
zmieniła	 na	 korzyść	 opozycji,	 zgodził	 się	 stanąć	 na	 czele	 nowego	 rządu,
który	 zamierzano	 nazwać	 albo	 „rządem	 ocalenia	 narodowego”,	 albo
„koalicyjnym	rządem	zgody	narodowej”.	W	rezultacie	postanowiono	nikogo
nie	 „ocalać”	 i	 z	 nikim	 nie	 wchodzić	 w	 koalicję,	 ale	 utworzyć	 własny
monorząd,	opierający	się	na	Batkiwszczynie	i	częściowo	na	Swobodzie.

Przewodniczący	 Rady	 Najwyższej	 i	 pełniący	 obowiązki	 prezydenta
Ukrainy	 Ołeksandr	 Turczynow	 podpisał	 w	 parlamencie	 dekret
o	mianowaniu	Jaceniuka	premierem	i	poprosił	go,	aby	się	przesiadł	do	loży
rządowej.	 W	 exposé	 nowy	 premier	 oświadczył,	 że	 kraj	 znalazł	 się
w	 niebezpieczeństwie,	 skarb	 państwa,	 z	 winy	 poprzednich	 rządów,	 jest
pusty,	 ale	kurs	na	 integrację	 europejską	pozostaje	niezachwiany.	Szybko
sformowano	nowy,	dwudziestojednoosobowy	rząd.

Szesnastu	 ministrów	 pochodziło	 z	 Ukrainy	 Zachodniej,	 trzech
z	południowego	wschodu,	a	czterej	urodzili	się	w	Rosji.	Nie	weszli	do	rządu
przedstawiciele	 Partii	 Regionów,	 komunistów	 i	 Udaru.	 Tylko	 czterech
pracowało	 w	 administracji	 państwowej.	 Siedem	 osób	 należało	 do
Batkiwszczyny,	cztery	do	Swobody,	pozostali	byli	bezpartyjni.	Znaleźli	się
też	 w	 gabinecie	 przedstawiciele	 Majdanu	 –	 ministrowie	 kultury,	 sportu,



edukacji	 i	 zdrowia.	 Julii	 Tymoszenko	 udało	 się	 „wylobbować”	 własnych
kandydatów:	 przewodniczącego	 parlamentu	 Ołeksandra	 Turczynowa,
premiera	 Arsenija	 Jaceniuka,	 ministra	 spraw	 wewnętrznych	 Arsena
Awakowa	 i	 ministra	 energetyki	 Jurija	 Prodana.	 Sam	 Jaceniuk	 utworzył
własne	 lobby	 z	 ministrów	 gospodarki,	 sprawiedliwości,	 rozwoju
ekonomicznego	 i	 prezesa	 Banku	 Narodowego.	 Petrowi	 Poroszence
(jednemu	z	nieformalnych	liderów	opozycji)	udało	się	wprowadzić	do	rządu
„swoich”	 wicepremierów:	 Witalija	 Jaremę	 i	 Wołodymyra	 Hrojsmana,	 na
których	 mógł	 on	 liczyć	 w	 razie	 swego	 zwycięstwa	 w	 wyborach
prezydenckich.	Mimo	że	Witalij	Kłyczko	odmówił	udziału	w	rządzie,	miał
w	 nim	 własny	 „blok	 siłowy”:	 ministra	 obrony	 admirała	 Ihora	 Teniucha
(mimo	że	był	członkiem	Swobody”),	ministra	spraw	zagranicznych	Andrija
Deszczycię	 i	 szefa	 Służby	 Bezpieczeństwa	 Ukrainy	 Wałentyna
Naływajczenkę.

Po	przejściu	przez	ludowy	„czyściec”	rząd	z	zapałem	zabrał	się	do	roboty.
Główne	 zadanie	 polegało	 na	 załataniu	 dziur	 powstałych	 w	 budżecie
państwa	z	winy	poprzednich	władz.	3	miliardy	dolarów	rosyjskiej	pożyczki
udzielonej	 jeszcze	 rządowi	 Janukowycza	 kończyły	 się,	 a	 kolejnych
kredytów	Rosja	nowej	władzy	odmówiła.	Wtedy	rząd	ukraiński	zwrócił	się
o	pomoc	do	UE	i	USA.	Większość	pieniędzy	–	17	miliardów	dolarów	–	mógł
dać	 Międzynarodowy	 Fundusz	 Walutowy	 pod	 warunkiem	 wypełnienia
przez	 Ukrainę	 określonych	 warunków	 politycznych	 i	 ekonomicznych.
Jaceniuk	 zwrócił	 się	 do	 USA	 i	 UE	 z	 prośbą	 o	 zablokowanie	 aktywów
„rodziny”	 Janukowycza	 i	 innych	 przedstawicieli	 poprzedniej	 władzy
w	 bankach	 zagranicznych,	 co	 wkrótce	 uczyniono,	 ale	 o	 ich	 zwróceniu
Ukrainie	na	 razie	nie	 było	mowy.	W	związku	 z	 tym	podniesiono	kwestię
zwrotu	 do	 budżetu	 państwa	 wszystkich	 środków	 finansowych
wywiezionych	 przez	 oligarchów	 za	 granicę,	 ale	 inicjatywa	 ta	 nie	 została
podjęta	 –	 nie	 okazali	 nią	 zainteresowania	 przede	 wszystkim	 sami
oligarchowie.



Klan	doniecki

Po	 obaleniu	 „rodziny”	 Janukowycza	 do	 władzy	 na	 Ukrainie	 doszły	 siły
polityczne	popierane	przez	kolejnych	oligarchów.	Byli	to	właściwie	ci	sami
oligarchowie,	 którzy	 popierali	 poprzedni	 rząd	 (jawnie)	 i	 opozycję
(potajemnie).	 Uważali,	 że	 z	 rządzącą	 większością	 należy	 się	 przyjaźnić,
a	 opozycyjną	 mniejszość	 popierać,	 na	 wypadek	 gdyby	 doszła	 do	 władzy,
żeby	 ich	 interesy	 tak	 czy	 owak	 zostały	 uwzględnione.	 Hasła	 „Precz	 ze
starymi	 oligarchami	 –	 niech	 żyją	 nowi!”	 nie	wzniesiono	 tylko	 dlatego,	 że
władza	 na	 Ukrainie	 od	 czasu	 do	 czasu	 się	 zmieniała,	 lecz	 oligarchowie
pozostawali	 ci	 sami.	 Część	 z	 nich	 całkiem	 wygodnie	 zasiadała
w	 parlamencie:	 dwudziestu	 najbogatszych	 członków	 Rady	 Najwyższej
posiadało	majątek	wart	łącznie	8,6	miliarda	dolarów.	Połowa	tego	majątku
przypadała	 na	 posłów:	 Wadyma	 Nowynskiego,	 Petra	 Poroszenkę,
Kostiantyna	Żewahę	i	Serhija	Tihipkę.

Korzenie	tego	zjawiska	tkwiły	w	epoce	kształtowania	się	niepodległości
i	 wtórnego	 podziału	 własności	 pomiędzy	 głównych	 graczy	 na	 scenie
politycznej	 –	 byłych	 prezydentów	 i	 premierów,	 szefów	 służb	 specjalnych
i	 ministerstw	 siłowych,	 których	 podstawowym	 zajęciem	 była	 poprawa
dobrobytu,	 ale	 nie	 kraju	 jako	 całości,	 tylko	 własnego.	 Skonsolidowany
kapitał	 ukraińskich	 grup	 oligarchicznych	 według	 oceny	 specjalistów
stanowił	 ponad	 83	 miliardy	 dolarów.	 Zasadniczymi	 „siłami	 napędowymi
ukraińskiej	polityki	 i	gospodarki	były	 i	wciąż	pozostawały	klany	doniecki
i	dniepropetrowski.	„Donieccy”	przeżywali	swój	renesans	trzykrotnie	–	za
premiera	 Juchyma	 Zwiahilskiego,	 Wołodymyra	 Szczerbania	 i	 Wiktora
Janukowycza.

Mimo	 że	 w	 Donbasie	 skupiło	 się	 około	 połowy	 przemysłu	 hutniczego
kraju,	 praktycznie	 całe	 górnictwo	 węglowe,	 zakłady	 budowy	 maszyn
ciężkich	 i	 energetyki,	 w	 Kijowie,	 z	 rzadkimi	 wyjątkami,	 panowali
dniepropetrowczanie,	 którzy	 jeszcze	 od	 czasów	 sowieckich	 siedzieli	 na
politycznym	 olimpie.	 Niemniej	 jednak	 centrum	 musiało	 się	 liczyć



z	 donieckim	 lobby.	 Z	 Doniecka	 wywodzili	 się,	 między	 innymi,	 premier
Juchym	Zwiahilski	i	wicepremier	Wałentyn	Łandik	–	właściciel	kwitnącej
fabryki	 lodówek	 Nord,	 resortem	 górnictwa	 i	 ministerstwem	 energetyki
w	 imieniu	 doniecczan	 rządził	 Serhij	 Tułub.	 Doniecczanie	 umiejętnie
wykorzystywali	 związki	 zawodowe	 górników,	 najsilniejsze	 w	 kraju,	 oraz
komunistów.	 Szef	 Komunistycznej	 Partii	 Ukrainy	 Petro	 Symonenko	 był
dawnym	sekretarzem	donieckiego	obwodowego	Komsomołu.

Po	 odejściu	 Zwiahilskiego	 (który	 zabrał	 sobie	 na	 własność	 jedną
z	 najbardziej	 dochodowych	 kopalń	 –	 imienia	 Zasiad´ki)	 w	 połowie	 lat
dziewięćdziesiątych	 interesy	 Donbasu	 w	 rządzie	 reprezentowali	 ludzie
o	 identycznych	 nazwiskach:	 Jewhen	 Szczerbań	 (właściciel	 sieci	 stacji
benzynowych	 w	 obwodzie,	 jak	 również	 korporacji	 Aton,	 Amest	 i	 Hefest;
deputowany	 do	 parlamentu	 ukraińskiego	 w	 połowie	 lat
dziewięćdziesiątych)	 oraz	 Wołodymyr	 Szczerbań	 –	 w	 tym	 czasie	 szef
donieckiej	 rady	 obwodowej	 i	 donieckiej	 obwodowej	 administracji
państwowej.	 Usiłowali	 podporządkować	 sobie	 tak	 zwanych	 baronów
hutniczych,	czym	też	tłumaczy	się	cała	seria	zabójstw	w	obwodzie,	między
innymi	i	samego	Jewhena	Szczerbania.

Hutniczy	 i	 węglowi	 baronowie	 wyparli	 Wołodymyra	 Szczerbania
z	 Donbasu.	 Najpierw	 zmuszony	 był	 on	 zadowolić	 się	 stanowiskiem
gubernatora	 w	 Sumach,	 następnie	 opuścił	 Ukrainę.	 Śmierć	 Jewhena
Szczerbania	i	odejście	Wołodymyra	Szczerbania	do	innego	regionu	zbiegły
się	 z	 powstaniem	 klanu	 dniepropetrowskiego	 na	 czele	 z	 Pawłem
Łazarenką	 i	 jego	 wierną	 pomocnicą	 Julią	 Tymoszenko,	 którzy	 potrafili
rozciągnąć	swoje	wpływy	również	na	Donbas.

Dopiero	 z	 dojściem	 do	 władzy	 Wiktora	 Janukowycza	 i	 jego	 ekipy
„regionałów”	„donieccy”	zatrzymali	się	na	dłużej	w	Kijowie.	Były	burmistrz
Doniecka	 i	 stary	 przyjaciel	 Juchyma	 Zwiahilskiego	 Wołodymyr	 Rybak
zajął	 fotel	 przewodniczącego	 Rady	 Najwyższej,	 Andrij	 Kłujew	 –	 miejsce
pierwszego	 wicepremiera;	 urodzony	 w	 Rosji	 Mykoła	 Azarow,
przewodniczący	Partii	Regionów	Ukrainy,	otrzymał	stanowisko	premiera.



Wszystkie	 główne	 posady	 w	 administracji	 prezydenta,	 rządzie,
parlamencie,	 w	 resortach	 siłowych,	 w	 prokuraturze,	 w	 stolicy	 i	 na
prowincji	 zajęli	 przedstawiciele	 Partii	 Regionów.	 Oparciem	 rządu
Janukowycza	stały	się	ugrupowania	oligarchiczne	Achmetowa	i	Firtasza.

Rinat	 Achmetow	 był	 najbogatszym	 oligarchą	 Ukrainy	 i	 głównym
sponsorem	 Partii	 Regionów.	 Jego	 majątek	 oceniano	 na	 22–35	 miliardów
dolarów.	 Według	 agencji	 Bloomberg	 zajmował	 dwudzieste	 szóste	 miejsce
na	 liście	 najbogatszych	 ludzi	 świata.	 Założyciel	 imperium	 finansowo-
przemysłowego	 System	 Capital	 Management	 (SCM),	 które	 w	 całości
należy	 do	 niego,	 jest	 też	 właścicielem	 i	 prezesem	 donieckiego	 klubu
piłkarskiego	Szachtar.

Imperium	 Achmetowa	 to	 grupa	 donieckich	 klanów,	 do	 których	 należy
kilku	 znanych	 polityków	 i	 biznesmenów:	 sam	 Rinat	 Achmetow,	 Borys
Kołesnikow,	 bracia	 Andrij	 i	 Serhij	 Kłujewowie,	 Jurij	 Iwaniuszczenko,
znany	 jako	 Jura	 Jenakijewski,	 oraz	 „rodzina”	 Janukowycza.	 Będąc
głównymi	 sponsorami	 Partii	 Regionów,	 Achmetow	 i	 jego	 partnerzy
wynieśli	 na	 stanowisko	 prezydenta	 Wiktora	 Janukowycza.	 W	 grupie
partnerów	 Achmetowa	 też	 odbywa	 się	 stała	 rywalizacja,	 co	 niewątpliwie
wpływa	na	przegrupowanie	biznesu	wewnątrz	imperium	Achmetowa	i	na
sytuację	w	partii.

Główną	rolę	w	grupie	klanów	donieckich	odgrywa	sam	Rinat	Achmetow,
bez	którego	nie	obywa	się	żadna	nominacja	czy	dymisja	na	Ukrainie.	Jego
SCM,	którego	obroty	wynoszą	około	24	miliardów	dolarów,	a	 czysty	 zysk
około	 2	 miliardów	 dolarów,	 kontroluje	 rozmaite	 sektory	 ukraińskiej
gospodarki.	Ażeby	zrozumieć	skalę	 i	zakres	wpływu	struktur	Achmetowa
na	 Ukrainie,	 zatrzymajmy	 się	 na	 najważniejszym	 z	 nich.	 W	 gałęzi
górniczo-hutniczej	 SCM	 za	 pośrednictwem	 podlegającego	 mu	 holdingu
Metinwest	 łączy	 dwadzieścia	 cztery	 przedsiębiorstwa	 mające	 bazy	 na
Ukrainie,	 w	 Europie	 i	 USA,	 przy	 czym	 spółka	 zarządzająca	 jest
zarejestrowana	w	Holandii.	Holding	 (jako	partner	Achmetowa	występuje
tu	miliarder	pochodzenia	 rosyjskiego	Wadym	Nowynski)	kontroluje	kilka



wzbogacających	kopaliny	kombinatów	w	Krzywym	Rogu,	zajmujących	się
wydobyciem	 i	 produkcją	 oblewaczy	 oraz	 koncentratu	 rud	 żelaza	 dla
zakładów	Achmetowa	Zaporiżstal,	Mariupolśkyj	Matałurgijnyj	Kombinat,
Azowstal	 i	Jenakijewśkyj	Matałurgijnyj	Zawod.	Do	 jego	 imperium	należy
też	 Krasnodonwugiłła,	 Awdijiwśkyj	 Koksochimicznyj	 Zawod,	 Charcyźkyj
Trubnyj	Zawod	i	towarzystwa	żeglugowe.

W	 sferze	 energetycznej	 Ukrainy	 panuje	 Donbasskaja	 Topliwno-
Eniergieticzeskaja	Kompanija	(DTEK).	Jest	to	przedsiębiorstwo	integracji
pionowej,	 tworzące	 łańcuszek	 produkcyjny:	 od	 wydobycia	 i	 wzbogacania
węgla	do	produkcji	i	dystrybucji	energii	elektrycznej.	Wydobyciem	zajmuje
się	dwadzieścia	dziewięć	kopalń,	jego	wzbogacaniem	dwanaście	zakładów,
a	 cztery	 produkują	 i	 dystrybuują	 energię	 elektryczną.	 DTEK	 zatrudnia
około	140	tysięcy	osób,	a	jej	zakłady	znajdują	się	w	obwodach:	donieckim,
dniepropetrowskim,	 zaporoskim,	 ługańskim,	 lwowskim,	 iwano-
frankiwskim	 i	winnickim,	 na	Krymie	 i	w	Rosji,	w	 obwodzie	 rostowskim.
Jednym	 z	 ostatnich	 nabytków	Achmatowa	 był	 zakup	 za	miliard	 dolarów
amerykańskiej	firmy	wydobywającej	węgiel	United	Coal	Company.

Do	 Achmetowa	 należą	 na	 Ukrainie	 trzy	 banki:	 Perszyj	 Ukrajinśkyj
Miżnarodnyj	Bank,	bank	Renesans	Kredyt	i	Dongorbank,	jak	również	dwa
towarzystwa	 ubezpieczeniowe	 składające	 się	 na	 grupę	 ASKA.	 Oligarchę
interesują	 również	 media.	 W	 2013	 roku	 kupił	 byłą	 państwową	 firmę
Ukrtełekom,	jego	grupa	medialna	kontroluje	kanały	TV	Ukrajina,	Donbas,
34,	NLO	TV,	kanały	Futboł	1	i	Futboł	2,	a	z	twórcą	Ukrajinśkiego	Media
Chołdinhu,	 charkowskim	 biznesmenem	 Borysem	 Łożkinem,	 Achmetow
stworzył	 holding	 internetowy	 Digital	 Ventures,	 do	 którego	 należy	 wiele
ukraińskich	 gazet	 i	 czasopism,	 a	 także	 sieć	 nowoczesnych	 centrów
biznesowych	 i	 pięciogwiazdkowych	 hoteli	 w	Kijowie	 i	 w	Doniecku.	 Toteż
nic	 dziwnego,	 że	 w	 praktyce	 Rinat	 Achmetow	 może	 wtargnąć	 do
jakiejkolwiek	gałęzi	gospodarki	Ukrainy	i	wprowadzić	tam	własne	reguły
gry.

Przyjacielem	 i	 partnerem	 biznesowym	 Achmetowa	 jest	 inny



przedstawiciel	klanu	donieckiego,	towarzysz	polityczny	Janukowycza,	były
wicepremier	 Ukrainy	 i	 były	 minister	 infrastruktury	 Borys	 Kołesnikow.
Syn	 ziemi	 donieckiej,	 urodzony	 w	 Mariupolu,	 otrzymał	 wykształcenie
handlowe.	Ukończył	Doniecką	Akademię	 Zarządzania.	 Zaczął	 od	 handlu,
następnie	włączył	się	do	polityki,	został	przewodniczącym	donieckiej	rady
obwodowej,	 jednym	 z	 przywódców	 Partii	 Regionów	 i	 posłem	 do	 Rady
Najwyższej.	Będąc	wicepremierem	i	ministrem	infrastruktury,	Kołesnikow
odpowiadał	za	przygotowanie	Ukrainy	do	Euro	2012	–	mistrzostw	Europy
w	piłce	nożnej,	które	odbywały	się	między	innymi	na	Ukrainie.	W	krótkim
czasie	 pod	 jego	 kierownictwem	 została	 zbudowana	 cała	 infrastruktura
Euro	 2012.	 Jego	 zalety	 menedżerskie	 docenili	 szefowie	 FIFA.	 Główne
kluby	 piłkarskie	 Ukrainy	 zostały	 jednak	 do	 tego	 czasu	 wykupione,	 więc
Kołesnikow,	 namiętny	 fan	 hokeja	 na	 lodzie,	 został	 właścicielem	 klubu
hokejowego	Donbas.	Jego	majątek,	wedle	szacunku	pisma	„Focus”,	wynosił
w	2011	roku	292,5	miliona	dolarów,	przy	czym	sam	Kołesnikow	uważał	tę
wartość	 za	 znacznie	 zaniżoną,	 ponieważ	 200	 milionów	 dolarów
zainwestował	w	hodowlę	zwierząt,	a	250	milionów	w	budowę	nowej	fabryki
słodyczy	 Konti-Russ	 w	 Kursku	 (Rosja).	 Eksperci	 tygodnika
„Korespondent”,	 doliczywszy	 się,	 że	 w	 2011	 roku	 Kołesnikow	 miał	 448
milionów	dolarów	aktywów,	umieścili	go	w	swoim	rankingu	„Złota	Setka”
na	 dwudziestym	 ósmym	 miejscu.	 Rynek	 słodyczy	 dzielił	 Kołesnikow	 ze
znanym	w	tej	dziedzinie	biznesmenem	Petrem	Poroszenką,	przy	czym	obaj
mieli	 fabryki	 i	 na	 Ukrainie,	 i	 w	 Rosji.	 Kołesnikow	 kontrolował	 spółkę
Konti,	 spółkę	 Jug,	 grupę	 Konti,	 miał	 też	 interesy	 w	 spółce	 córce	 Konti-
Inwest.

Przedstawicielami	klanu	donieckiego	byli	również	bracia	Andrij	i	Serhij
Kłujewowie.	 Obaj	 urodzili	 się	 w	 Doniecku,	 po	 ukończeniu	 Donieckiego
Uniwersytetu	 Politechnicznego	 zajęli	 się	 biznesem.	 Andrij	 i	 Serhij
Kłujewowie	 są	 właścicielami	 aktywów	 korporacji	 przemysłowo-
inwestycyjnej	 Ukrpidszypnyk,	 do	 której	 należy	 trzydzieści	 zakładów
hutnictwa	 nieżelaznego	 i	 kompleksu	 paliwowo-energetycznego,



towarzystwa	 ubezpieczeniowe	 i	 banki.	 Władają	 sześcioma	 spółkami
związanymi	 z	 Ukrpidszypnykiem	 oraz	 bankiem	 w	 Austrii.	 Kłujewowie
próbowali	 kiedyś	 kupić	 austriacki	 bank	 Burgenland,	 ale	 władze
samorządowe	 odmówiły	 im	 tego,	 gdyż	 wolały	 pozostawić	 go	 w	 rękach
Austriaków.	 Bliscy	 Janukowyczowi	 bracia	 wspięli	 się	 też	 po	 szczeblach
kariery	politycznej.	 Serhij	 został	 posłem	do	Rady	Najwyższej,	 a	Andrij	 –
pierwszym	wicepremierem,	sekretarzem	rady	bezpieczeństwa	narodowego
i	obrony,	a	w	czasie	kryzysu	politycznego	na	Ukrainie	zimą	2013–2014	–
szefem	administracji	prezydenta	Janukowycza.

„Rodzina”	prezydenta

Ma	 się	 rozumieć,	 że	 biznesmen,	 który	 został	 wysokim	 urzędnikiem
państwowym,	 a	 równocześnie	 wciąż	 prowadzi	 swój	 biznes,	 aż	 prosi	 się
o	 oskarżenie,	 że	 jest	 nieuczciwy,	 i	 często	 taki	 jest.	 A	 co	 dopiero	 polityk,
który	staje	się	wielkim	biznesmenem	właśnie	wtedy,	gdy	zajmuje	wysokie
stanowisko	 państwowe,	 zwłaszcza	 gdy	 jest	 to	 stanowisko	 prezydenta?
Takim	 biznesmenem	 podczas	 swej	 prezydentury	 został	 Wiktor
Janukowycz.	 Według	 oceny	 Szweda	 Andersa	 Åslunda,	 starszego	 członka
waszyngtońskiego	 think	 tanku	 Peterson	 Institute	 for	 International
Economics,	 dawniej	 doradcy	 rządu	 Ukrainy	 do	 spraw	 gospodarczych,
majątek	„rodziny”	Janukowycza	wynosił	12	miliardów	dolarów,	przy	czym
do	 prezydenckiej	 „familii”	 należeli	 nie	 tylko	 synowie	 Janukowycza,
rzeczywiście	kierujący	jej	interesami.

Według	 ukraińskiego	 MSW	 pieniądze	 „rodziny”	 Janukowycza	 prało
ponad	 pięćdziesiąt	 banków.	 Zamiana	 na	 gotówkę	 następowała
w	 wielopiętrowym	 biurowcu	 tej	 „familii”	 w	 centrum	 Kijowa[58].
W	 łańcuszku	 tym	 ważną	 rolę	 odgrywał	 Serhij	 Arbuzow,	 który	 został
pierwszym	 wicepremierem.	 Zaczynał	 karierę	 pod	 patronatem	 matki	 –
dyrektorki	 banku	 Doneczczyna,	 która	 potem	 przesiadła	 się	 na	 fotel
zarządzającej	Narodowym	Bankiem	Ukrainy.



Mieli	 przyjaciół	 szczęściarzy.	 Młody	 charkowski	 przyjaciel	 syna
prezydenta,	 Serhij	 Kurczenko,	 w	 wieku	 dwudziestu	 ośmiu	 lat,	 po
ukończeniu	dwóch	uczelni,	 przeniósł	 się	 z	Charkowa	do	Kijowa	 i	 stał	 się
miliarderem,	 skupując	 ukraińskie	 biznesy	 i	 aktywa:	 przedsiębiorstwa,
stadiony,	kluby	piłkarskie.	Na	początek	połączył	w	ramach	„swojej”	grupy
spółek	 Gaz	 Ukrajina	 około	 pięćdziesięciu	 pięciu	 firm	 gazowniczych,
zarejestrowanych	 w	 Charkowie	 i	 na	 Krymie.	 Grupa	 Gaz	 Ukrajina,
z	 obrotami	 około	 10	 miliardów	 dolarów,	 kontrolowała	 teraz	 osiemnaście
procent	ukraińskiego	rynku	gazowego.	Julia	Tymoszenko,	„gazowa	księżna
Ukrainy”,	czuła	się	jeszcze	bardziej	nieprzytulnie	w	więzieniu,	widząc,	jak
jej	 biznes	 przechodzi	 w	 cudze	 ręce.	 Ale	 zabierano	 też	 inne	 biznesy.	 Na
przykład	 charkowski	 przedsiębiorca	 Ołeksandr	 Jarosławski	 stracił	 klub
piłkarski	Metalist	oraz	stadion.

Później	 Kurczenko	 zmienił	 strategię	 i	 utworzył	 grupę	 firm	 pod	 nazwą
Schidno-Jewropejśka	 Paliwno-Energetyczna	 Kompanija,	 która	 wraz
z	rosyjskim	Łukoilem	i	Sibirnieftem	skupywała	na	Ukrainie	i	za	granicą,
między	 innymi	 w	 Niemczech,	 sieci	 stacji	 benzynowych	 i	 rafinerie.	 Żeby
podporządkować	sobie	media,	Kurczenko,	na	polecenie	syna	Janukowycza,
skupił	aktywa	holdingu	medialnego	UMH	(United	Media	Holding	Group),
założonego	 przez	 innego	 charkowianina,	 Borysa	 Łożkina.	 Tak	 więc
„rodzina”	 Janukowycza	 zabrała	 część	 biznesów	 swojemu	 sponsorowi
Achmetowowi.

Janukowycz	 doskonale	 rozumiał,	 że	 dla	 umocnienia	 osobistej	 władzy
musi	 też	 ograniczyć	 zarówno	 wpływ	 opozycji,	 jak	 i	 wpływy	 swych
współpracowników	 z	 Partii	 Regionów,	 a	 także	 kolegów	 z	 biznesu,	 nawet
jeżeli	są	to	jego	byli	sponsorzy	i	partnerzy.	Zaczął	od	najbardziej	łakomych
właścicieli,	oligarchów,	wypychając,	odsuwając,	wywłaszczając,	kupując	za
grosze	 części	 biznesu	 od	 Rinata	 Achmetowa,	 Dmytra	 Firtasza,	 Ihora
Kołomojskiego	i	Wiktora	Pinczuka.

Do	 tych	 rozbójniczych	 zaborów	 zostali	 wykorzystani	 Serhij	 Kurczenko
i	 jemu	 podobni	 zdolni	 młodzi	 biznesmeni,	 którzy	 utworzyli	 cały	 łańcuch



firm	 pośredniczących	w	 sprzedaży	 cudzego	 biznesu	 i	w	 praniu	 pieniędzy
wyciąganych	 z	 budżetu	 państwa.	 Oczywiście	 cały	 ten	 proceder	 mógł	 się
kręcić	 dzięki	 zamykającym	 na	 to	 wszystko	 oczy	 prokuratorowi
generalnemu,	 ministrowi	 spraw	 wewnętrznych	 i	 SBU.	 Ludzie	 ci	 też	 się
stali	 członkami	 „rodziny”	 Janukowycza.	 Prokurator	 generalny,	 Wiktor
Pszonka,	i	jego	syn	ściągali	„daninę”	–	łapówki	i	działki	–	od	biznesmenów.
Z	tego	powodu	Ukraińcy	z	właściwym	im	poczuciem	humoru	powiadali,	że
główną	 zaletą	 ukraińskiego	 menedżera	 nie	 jest	 marketing,	 ale
„działkowiczostwo”.	 Lecz	 „działkowymi	 menedżerami”	 mogli	 być	 tylko
ludzie	 zbliżeni	 do	 elity	 rządzącej.	 W	 tym	 sensie	 członkami	 „rodziny
Janukowycza”	 byli	 też	 zarówno	 minister	 spraw	 wewnętrznych	 generał
Witalij	 Zacharczenko,	 jak	 i	 szef	 SBU	 Ołeksandr	 Jakimienko,	 których
głównym	 zajęciem	 było	 poszukiwanie	 biznesmenów	 gotowych	 płacić
daniny	„rodzinie”.

W	istocie	właśnie	po	mianowaniu	na	te	wysokie	urzędy	państwowe	ludzi
Janukowycza	 –	 Pszonki,	 Zacharczenki	 i	 Jakimienki	 –	 a	 na	 ministra
finansów	 Ołeksandra	 Kłymenki	 (który	 stanął	 jeszcze	 na	 czele	 służby
celnej)	ukraińscy	oligarchowie	uświadomili	sobie,	że	„rodzina”	prezydenta
uprawia	rozbój	i	że	z	Janukowyczem	nie	sposób	w	żadnej	sprawie	dogadać
się	pokojowo.	Niegdyś	lojalny	wobec	Janukowycza	klan	doniecki	wydał	nie
wypowiedzianą	wojnę	prezydentowi	 i	 jego	 bliskiemu	otoczeniu.	 Jak	pisał
w	 2012	 roku	 jeden	 z	 analityków,	 „gwałtowne	 umocnienie	 się	 klanu
«rodziny»	Janukowyczów,	który	godzi	w	 interesy	oligarchów	miliarderów,
doprowadzi	 w	 2013	 roku	 do	 gwałtownego	 zaostrzenia	 stosunków	 na
Ukrainie	 i	 przewidywanej	 publicznej	 konfrontacji	 w	 celu	 obalenia	 klanu
Janukowyczów	i	najbliższego	ich	otoczenia”[59].

W	krajach	autorytarnych,	jakimi	są	takie	państwa	jak	Ukraina	i	Rosja,
biznes	 związany	 z	 władzą	 kwitnie	 dopóty,	 dopóki	 nie	 upadnie	 władza.
Wtedy	wali	 się	 też	 biznes	 i	 partie	 rządzące.	Nie	 przypadkiem,	 gdy	 tylko
Janukowycz	 opuścił	 granice	Ukrainy,	 lider	 parlamentarnej	 frakcji	 Partii
Regionów	 pospieszył	 z	 oświadczeniem,	 że	 PR	 nie	 ma	 nic	 wspólnego



z	rodziną	Janukowycza,	i	zdystansował	się	od	swego	patrona.	Zrozumiałe,
że	 znajdując	 się	 u	 władzy,	 biznesmeni,	 którzy	 kupili	 sobie	 miejsca	 na
samym	 szczycie,	 usiłują,	 dopóki	 są	 u	 władzy,	 szybko	 się	 wzbogacić
i	 wywieźć	 swoje	 kapitały	 za	 granicę,	 rozdrobnić	 je	 i	 ukryć	 pod	 cudzymi
nazwiskami.	Rozumieją,	że	mają	bardzo	mało	czasu.

Dopóki	 Łeonid	 Kuczma,	 Julia	 Tymoszenko,	 Wiktor	 Janukowycz	 byli
u	władzy,	 ich	otoczenie	bajecznie	się	bogaciło,	wytrącając	bazę	 finansową
spod	 nóg	 swych	 przeciwników,	 a	 nawet	 wsadzając	 ich	 do	 więzienia.
Przykład	 Julii	 Tymoszenko	 (w	 Rosji	 w	 roli	 Tymoszenko	 obsadzono
Michaiła	 Chodorkowskiego)	 był	 w	 tym	 sensie	 przekonujący.	 Wszyscy
wiedzieli,	 że	 jej	 sprawa	 jest	 polityczna.	 Niemniej	 oczywiste	 było,	 że
rządząca	 „rodzina”	 Janukowycza	usiłowała	 zrujnować	 jej	 biznes.	Na	 tym
tle	zupełnie	bezsensowne	było	pytanie,	czy	Julia	Tymoszenko	dokonywała
przestępstw	 z	 punktu	 widzenia	 aktualnego	 ustawodawstwa	 karnego
Ukrainy	 (równie	 bezsensowne	 było	 pytanie,	 czy	 Chodorkowski	 dokonał
przestępstw	z	punktu	widzenia	karnego	ustawodawstwa	Rosji).

Grupa	dniepropetrowska

Klan	 dniepropetrowski,	 w	 odróżnieniu	 od	 donieckiego,	 zaczął	 się
kształtować	 jeszcze	 za	 czasów	 Leonida	 Breżniewa	 –	 pochodzącego
z	Dniepropetrowska	sekretarza	generalnego	KC	KPZS.	Klan	ten	zajmował
czołowe	 stanowiska	 partyjno-polityczne	 zarówno	 w	 Moskwie,	 jak	 i	 w
Kijowie.	W	latach	sześćdziesiątych	i	siedemdziesiątych	po	Moskwie	krążył
dowcip	 o	 trzech	 etapach	 rosyjskiej	 historii	 –	 przedpiotrowskim,
Piotrowskim	 i	 dniepropetrowskim.	 Więcej	 niż	 połowę	 potencjału
kadrowego	 ukraińskiej	 władzy	 partyjno-nomenklaturowej	 stanowili
dniepropetrowszczanie.	 Wołodymyr	 Szczerbycki,	 pierwszy	 sekretarz
Komunistycznej	 Partii	 Ukrainy,	 Wałentyna	 Szewczenko	 i	 Ołeksij
Watczenko,	 w	 różnych	 okresach	 stojący	 na	 czele	 ukraińskiej	 Rady
Najwyższej	w	sowieckich	latach	zastoju,	pochodzili	z	Dniepropetrowska.



O	 ile	 oparciem	 „donieckich”	 były	 kopalnie	 i	 huty,	 o	 tyle
dniepropetrowszczanie	 opierali	 się	 na	 kompleksie	 zbrojeniowym.	 Po
ogłoszeniu	 niepodległości	 dyrektor	 generalny	 Jużmaszu	 Łeonid	 Kuczma
został	 premierem,	 a	 wtedy	 sprawy	 Dniepropetrowska	 poszły	 w	 górę.
Będący	 jeszcze	 komsomolcem	 Ołeksandr	 Turczynow	 –	 kierownik	 działu
propagandy	 i	 agitacji	 dniepropetrowskiego	 komitetu	 obwodowego
Komsomołu	–	pomógł	młodemu	i	energicznemu	mołdawskiemu	chłopcu	ze
wsi	Drăgănești	w	 rejonie	 łazowskim	Mołdawskiej	 SRS	Serhijowi	Tihipce
(obaj	 studiowali	 w	 dniepropetrowskiej	 wyższej	 szkole	 hutniczej)	 zostać
pierwszym	 sekretarzem	 dniepropetrowskiego	 obwodowego	 komitetu
Komsomołu.	 Ten	 z	 kolei	 pomógł	 na	 razie	 jeszcze	 nikomu	nie	 znanej,	 ale
dość	 energicznej,	 atrakcyjnej	 i	 ambitnej	 Julce	 Tymoszenko	 postawić	 na
nogi	sieć	wypożyczalni	wideo.

W	 tym,	 że	 Tihipko	 przeniósł	 się	 do	 Dniepropetrowska	 i	 wstąpił	 do
tamtejszego	 klanu,	 nie	 było	 nic	 dziwnego,	 ponieważ	 jego	 ojciec,	 Łeonid
Tihipko,	był	w	 tym	mieście	 sekretarzem	komitetu	Komunistycznej	Partii
Ukrainy.	 Wiadomo,	 że	 przy	 pomocy	 ojca	 Serhij	 Tihipko	 potrafił	 założyć
i	stanąć	na	czele	imperium	finansowego	–	grupy	PrywatBank,	która	stała
się	 bazą	 finansową	 klanu	 dniepropetrowskiego.	 W	 latach	 1992–1993
w	wyniku	masowych	 strajków	górników	 „donieccy”	na	 czele	 z	Juchymem
Zwiahilskim	 na	 pewien	 czas	 zdołali	 odeprzeć	 dniepropetrowszczan,
wykorzystując	 grę	 kursów	 walutowych	 i	 ściągnąwszy	 do	 siebie	 część
strumieni	 finansowych	 kraju.	 Jednak	 na	 szczęście	 dla
dniepropetrowszczan	 Kuczma,	 który	 został	 prezydentem	 w	 1994	 roku,
przywrócił	pozycję	swoich	krajan	w	stolicy	i	w	terenie.	Kuczma	„pociągnął”
do	 Kijowa	 swych	 towarzyszy:	 Wołodymyra	 Horbulina,	 który	 został
sekretarzem	 rady	 bezpieczeństwa	 i	 obrony;	 Wołodymyra	 Jacubę,
funkcjonariusza	 partyjnego,	 który	 został	 zastępcą	 szefa	 administracji
prezydenta	 Kuczmy,	 a	 następnie	 ministrem;	 Łeonida	 Derkacza,	 który
stanął	 na	 czele	 komisji	 celnej,	 a	 następnie	 Służby	 Bezpieczeństwa
Ukrainy.	Derkacz	założył	nawet	w	swym	macierzystym	mieście	Akademię



Służby	 Celnej	 Ukrainy.	 W	 rezultacie	 pod	 koniec	 1996	 roku
dniepropetrowski	 klan	 dominował	 we	 wszystkich	 dziedzinach	 władzy
państwowej.

Szczególną	rolę	u	„dniepropetrowszczan	u	władzy”	odgrywał	mianowany
premierem	 w	 maju	 1996	 roku	 były	 gubernator	 obwodu
dniepropetrowskiego	 Pawło	 Łazarenko,	 który	 zaczął	 tworzyć
w	 parlamencie	 własną	 grupę	 kontrolującą	 kompleks	 paliwowo-
energetyczny.	 Łazarenko	 włączył	 do	 swojej	 ekipy	 Serhija	 Tihipkę,	 który
został	 wicepremierem,	 oraz	 Julię	 Tymoszenko,	 która	 stanęła	 na	 czele
Jedynich	Energetycznich	Systemów	Ukrajiny.	W	parlamencie	Łazarenko
utworzył	 frakcję	 poselską	 Jedinstwo	 (Jedność).	 Ale	 samemu	 Kuczmie
w	tym	czasie	zaczęły	już	ciążyć	nasilające	się	wpływy	Łazarenki	i	w	lipcu
1997	 roku	 go	 zdymisjonował.	 Wtedy	 Łazarenko	 przeszedł	 do	 opozycji
wobec	Kuczmy,	stworzył	własną	partię	Hromada,	a	w	1998	roku	wszedł	do
Rady	Najwyższej	i	stanął	na	czele	partyjnej	frakcji	parlamentarnej.

Dalsze	 losy	 Łazarenki	 stały	 się	 pouczającym	 przykładem	 również	 dla
biznesmenów-polityków,	 zarówno	 zadzierających	 z	 władzą,	 jak	 i	 dla
rządzących,	 którzy	 zamierzali	 rozprawić	 się	 ze	 swoimi	 rywalami
politykami-biznesmenami.	 9	 lutego	 1999	 roku	 prokurator	 generalny
zażądał	 od	 Rady	 Najwyższej,	 aby	 pozbawiła	 Łazarenkę	 immunitetu
poselskiego;	 15	 lutego	 zagrożony	 aresztowaniem	 Łazarenko	 opuścił
Ukrainę.	 17	 lutego	 310	 posłów	 spośród	 450	 przegłosowało	 wniosek
o	 pozbawienie	 Łazarenki	 immunitetu	 i	 wyraziło	 zgodę	 na	 jego
aresztowanie.	 20	 lutego	 na	 żądanie	 władz	 ukraińskich	 Łazarenko	 został
zatrzymany	 na	 lotnisku	 w	 Nowym	 Jorku,	 ale	 zwrócił	 się	 do	 władz
amerykańskich	 z	 prośbą	 o	 azyl	 polityczny.	 Kwotę	 przelaną	 przezeń	 do
USA	 szacowano	 na	 114	 milionów	 dolarów	 i	 amerykańska	 prokuratura
zażądała	 uwięzienia	 Łazarenki	 na	 okres	 do	 osiemnastu	 lat	 i	 zapłacenia
kary	w	wysokości	66	milionów	dolarów.

Łazarenko	 trafił	 za	 kratki.	 Wyszedł	 dopiero	 w	 2003	 roku,	 złożywszy
poręczenie	majątkowe	w	wysokości	86	milionów	dolarów.	Od	2003	do	2009



roku	 był	 w	 areszcie	 domowym.	 W	 Kalifornii	 Łazarenko	 posiadał
nieruchomość	 i	 z	 tego	 powodu	 jego	 proces	 odbywał	 się	w	 San	Francisco.
W	 2006	 roku	 wszystkie	 pieniądze	 na	 jego	 kontach	 (około	 477	 milionów
dolarów)	zostały	zamrożone,	a	25	sierpnia	2006	roku	został	on	skazany	na
dziewięć	 lat	więzienia	 i	karę	10	milionów	dolarów.	Nieco	później	decyzją
sędziego	 kwotę	 udowodnionych	 nadużyć	 zmniejszono	 do	 5	 milionów
dolarów,	 a	 z	 aktu	 oskarżenia	 zniknęły	 najbardziej	 skandaliczne	 epizody,
związane	 z	 działalnością	 firmy	 Julii	 Tymoszenko	 Jedyni	 Energetyczni
Systemy	Ukrajiny.

Przez	 wszystkie	 lata	 jego	 adwokaci	 niejednokrotnie	 składali	 apelacje.
Gdy	 te	 możliwości	 się	 wyczerpały,	 Łazarenkę	 umieszczono	 w	 więzieniu
federalnym.	 Dla	 Kuczmy	 stanowił	 on	 zagrożenie,	 nawet	 gdy	 był	 pod
strażą.	Ukraińskie	władze	niejednokrotnie	zwracały	się	do	USA	z	prośbą
o	wydanie	Łazarenki,	 jednak	 strona	amerykańska	 odmawiała,	 powołując
się	na	brak	między	Ukrainą	a	USA	umowy	o	ekstradycji.	W	marcu	2006
roku	 w	 ukraińskich	 wyborach	 lokalnych	 Łazarenko	 został	 zaocznie
wybrany	 do	 dniepropetrowskiej	 rady	 obwodowej	 z	 ramienia	 Hromady.
Centralna	 Komisja	 Wyborcza	 odmówiła	 jednak	 zarejestrowania	 go	 jako
kandydata	 na	 posła,	 a	 Hromada	 odmówiła	 udziału	 w	 wyborach
parlamentarnych	2007	roku.	W	październiku	2012	roku	z	amerykańskiego
więzienia	zgłosił	się	do	udziału	w	kolejnych	wyborach	do	Rady	Najwyższej.
Znów	 odmówiono	 mu	 zarejestrowania,	 ale	 nie	 z	 powodu	 dokonanych
przezeń	 przestępstw,	 lecz	 dlatego,	 że	 nie	 mieszkał	 na	 Ukrainie	 przez
ostatnie	pięć	lat.

1	 listopada	 2012	 roku	Łazarenkę	 przeniesiono	 z	więzienia	 federalnego
do	więzienia	 imigracyjnego.	Władze	 amerykańskie	uznały,	 że	 jego	wyrok
się	 skończył,	 ale	 pozostawiły	 sobie	prawo	decyzji,	 czy	może	 on,	 jako	były
przestępca,	 pozostać	 w	 USA.	 Łazarenkę	 umieszczono	 w	 więzieniu	 dla
nielegalnych	 imigrantów	 nieopodal	 miasta	 Adelanto	 w	 Kalifornii.
Pozwolono	mu	na	trzydziestominutowe	widzenia	z	krewnymi	przez	szybę,
bez	 prawa	 do	 otrzymywania	 paczek.	 Co	 prawda	 Łazarenko	 sam	 mógł



zamawiać	 żywność	 i	 rzeczy	 osobiste,	 oprócz	 gier	 wideo.	 Wtedy	 też,
w	związku	z	wcześniejszymi	oskarżeniami	o	oszustwa	i	pranie	pieniędzy,
skonfiskowano	 jego	kalifornijski	dom,	wyceniony	na	6,6	miliona	dolarów.
Rozprawa	w	sprawie	imigracyjnej	została	wyznaczona	na	maj	2013	roku.

Tymczasem	 była	 podwładna	 Łazarenki	 Julia	 Tymoszenko	 sprawnie
kontynuowała	dzieło	swego	szefa.	Wciąż	kontrolowała	Jedyni	Energetyczni
Systemy	 Ukrajiny	 i	 utworzyła	 własną	 frakcję	 Batkiwszczyna	 na	 miejsce
Hromady,	 która	 rozsypała	 się	 po	 aresztowaniu	 Łazarenki.	 Klan
dniepropetrowski,	 tak	 samo	 jak	 niegdyś	 doniecki,	 rozpadł	 się	 na	 kilka
grup.	 Do	 „prezydenckiej	 ekipy”	 Kuczmy	 weszli:	 Ołeh	 Dubyna	 (pierwszy
wicepremier),	Iwan	Kyryłenko	(minister	polityki	agrarnej),	Jurij	Smirnow
(minister	 spraw	 wewnętrznych),	 Wałerij	 Pustowojtenko	 (wicepremier
i	minister	 transportu),	 Iwan	Sachań	 (minister	pracy	 i	 polityki	 socjalnej),
Ołeksandr	 Szłapak	 (minister	 gospodarki),	 Wołodymyr	 Jacuba	 (sekretarz
stanu	w	Gabinecie	Ministrów).

Do	„siódemki”	od	grudnia	1994	roku	dołączył	prezes	Sądu	Najwyższego
Witalij	Bojko.	Co	prawda	razem	można	 ich	było	widywać	 chyba	 tylko	na
eleganckich	 rautach,	 no	 i	 może	 na	 meczach	 piłkarskich.	 Były	 szef	 SBU
Łeonid	 Derkacz	 i	 jego	 syn	 Andrij	 nie	 zachowali	 szczególnej	 pozycji
w	 biznesie.	 Derkaczowi	 pozostały	 pewne	 wkłady	 w	 sferze	 mediów.
Aktywnie	lobbował	dla	rosyjskich	spółek	na	Ukrainie	wraz	z	miliarderem
i	 byłym	 kandydatem	 na	 prezydenta	 Wadymem	 Rabinowyczem.	 Między
innymi	 dopomogli	 oni	 Sibirskiemu	 Aluminium	 Romana	 Abramowicza
i	Olega	Deripaski	w	zdobyciu	kombinatu	tlenku	glinu	w	Mikołajowie.

Były	 prezydent	 Łeonid	 Kuczma	 utrzymał	 się	 na	 powierzchni	 przede
wszystkim	dlatego,	 że	 jego	 zięć	Wiktor	Pinczuk	 opanował	 sprzedaż	 gazu
i	 produkcję	 rur	 na	 Ukrainie.	 Jego	 koncern	 Interpipe	 kontrolował
działalność	 kilku	 rurowni	 regionu	 dniepropetrowskiego	 i	 zakładów
hutnictwa	 żelaza.	 Do	 Interpipe	 należały	 też	 kontrolne	 pakiety
Nikopolśkiego	Zawoda	Ferospławiw	i	kilku	zakładów	wzbogacania	węgla.
Jak	to	oligarcha,	Pinczuk	posiadał	też	część	rynku	medialnego	(operatora



sieci	komórkowej	Kijewstar	 i	gazetę	„Fakty”).	Nabyty	przy	pomocy	teścia
największy	 w	 Europie	 Wschodniej	 kombinat	 Kryworiżstal	 utracił	 jednak
podczas	 prezydentury	 Juszczenki	 i	 rządów	 Julii	 Tymoszenko,	 która
stanęła	 wtedy	 na	 czele	 gabinetu.	 Dzięki	 kontaktom	 byłego	 prezydenta
Pinczuk	 prowadził	 ważne	 fora	 w	 Jałcie,	 dokąd	 zapraszano	 nie	 tylko
największe	 firmy	 międzynarodowe	 i	 holdingi	 medialne,	 ale	 też	 znanych
polityków	światowych.	Zrozumiałe,	że	na	to	nie	mógł	sobie	pozwolić	żaden
inny	ukraiński	 oligarcha.	Grupa	Pinczuka	utrzymywała	bliskie	kontakty
z	rosyjską	prokremlowską	Alfa-Grupą	Michaiła	Fridmana	i	Piotra	Awena
oraz	Mohylewskim	Kombinatem	Hutniczym	na	Białorusi.

Chyba	najważniejszą	pozycję	zajmowała	grupa	Julii	Tymoszenko.	Mając
niepomierne	 ambicje	 polityczne	 i	 biznesowe,	 nie	 bała	 się	 wystąpić
przeciwko	 prezydentowi	 Kuczmie,	 sprowokowała	 kilka	 skandali
politycznych	i	de	facto	stanęła	na	czele	opozycyjnej	Naszej	Ukrainy,	której
formalnym	 przywódcą	 był	 Wiktor	 Juszczenko.	 Udało	 jej	 się	 zostać
premierem	 Ukrainy	 i	 przywrócić	 potęgę	 swego	 imperium	 gazowego;
odebrać	grupie	Pinczuka	(a	faktycznie	Kuczmy)	Kryworiżstal	i	sprzedać	ją
w	otwartym	przetargu	indyjskim	braciom	oligarchom.	Nikt	tak	dobrze	jak
Julia	 Tymoszenko	 nie	 znał	 niuansów	 rosyjskiego	 świata	 polityki	 i	 nie
umiał	 dogadywać	 się	 ze	wszystkimi	 i	 o	wszystkim.	Przy	 całym	uroku	 jej
natury	Julia	Wołodymyriwna	nie	mogła	iść	na	kompromisy	–	ani	w	sferze
biznesu,	ani	polityki.	Była	w	tym	podobna	tylko	do	jednej	osoby	–	premiera
i	prezydenta	Rosji	Władimira	Putina.	Oboje	mieli	tę	samą	zasadę	wymiany
poglądów:	przychodzisz	ze	swoim	zdaniem,	ale	wychodzisz	–	z	moim.

Z	 tego	 powodu	 zasadniczym	 zadaniem	 „donieckich”,	 którzy	 doszli	 do
władzy	 na	 czele	 z	 Janukowyczem,	 było	 zburzenie	 gazowego	 imperium
Tymoszenko	 i	 skompromitowanie	 jej	 jako	 polityka.	 Znalazł	 się	 do	 tego
powód:	 gazowe	 umowy	 z	 Rosją	 po	 niebotycznych	 cenach.	 Dalej	 sprawa
znalazła	 się	 w	 rękach	 ukraińskiego	 wymiaru	 sprawiedliwości,	 który,	 jak
zawsze,	wykonał	postawione	mu	zadanie.	W	rezultacie	Julia	Tymoszenko
została	 skazana	 na	 siedem	 lat	 więzienia,	 a	 jej	 biznes	 podzielili	 między



siebie	jej	gnębiciele.
Inną	 grupą	 dniepropetrowską	 była	 grupa	 Prywat	 na	 czele	 z	 Ihorem

Kołomojskim,	 Hennadijem	 Boholubowem	 i	 Ołeksijem	 Martynowem.	 Za
czasów	 Janukowycza	 potrafiła	 ona	 nie	 tylko	 utrzymać,	 ale	 też	 umocnić
swoją	pozycję.	Do	grupy	należały	nie	tylko	bank	o	tej	samej	nazwie,	ale	też
ponad	sto	przedsiębiorstw	na	Ukrainie	i	poza	jej	granicami.	Począwszy	od
sprzedaży	sprzętu	biurowego	i	 importu	butów	sportowych	oraz	telefonów,
grupa	 stopniowo	 zaczęła	 skupywać	 aktywa	 hut,	 zakładów	 żelazostopów
i	 rafinerii.	 Dzięki	 kontaktom	 Ihora	 Kołomojskiego,	 braci	 Surkisów
i	Wiktora	Medwedczuka	 grupa	Prywat	 skupiła	 czterdzieści	 procent	 akcji
Ukrnafty,	 stawiając	 na	 jej	 czele	 swojego	 człowieka.	 Poza	 tym	 stała	 się
właścicielem	 spółki	 Naftochimik	 Prykarpattja.	 Żartobliwe	 powiedzenie
Kołomojskiego	„Nie	płacę	podatków	i	nie	zwracam	długów”	stało	się	dewizą
całej	 grupy.	 Udało	 się	 jej	 nawet	 to,	 co	 niemożliwe	 –	 odebrała	 Rosjanom
rafinerię	 w	 Krzemieńczuku.	 Po	 dojściu	 do	 władzy	 opozycji,	 której	 część
była	 finansowana	 przez	 grupę	 Prywat,	 Ihor	 Kołomojski	 zaproponował
siebie	 jako	 gubernatora	 obwodu	 dniepropetrowskiego	 w	 celu
zaprowadzenia	tam	porządku	i	spokoju,	co	częściowo	mu	się	udało,	dzięki
czemu	 zagwarantował	 sobie	 i	 swojej	 grupie	 możliwość	 wpływania	 na
przyszłą	politykę	Ukrainy.

[57]	 Wołodymyr	 Rybak	 –	 przewodniczący	 [marszałek]	 parlamentu
ukraińskiego	 w	 latach	 2012–2014.	 Klasyczny	 człowiek	 nomenklatury.
Urodził	 się	 w	 Doniecku	 3	 października	 1946	 r.	 Ukończył	 technikum
budowlane,	 a	 następnie,	 w	 1973	 r.,	 wydział	 ekonomii	 Donieckiego
Uniwersytetu	 Państwowego.	 Po	 studiach	 został	 skierowany	 do	 pracy
partyjnej	 w	 jednym	 z	 rejonów	 Doniecka,	 gdzie	 był	 przewodniczącym
komisji	 partyjnej.	 Ukończył	 wyższą	 szkołę	 partyjną	 przy	 KC
Komunistycznej	 Partii	 Ukrainy	 i	 wrócił	 do	 Doniecka.	 Stanął	 na	 czele
miejscowego	rejonowego	komitetu	partii	i	był	nim	aż	do	rozpadu	ZSRS.



Liczni	 partyjni	nomenklaturowcy	po	 ogłoszeniu	niepodległości	Ukrainy
z	 sekretarzy	 komitetów	 przedzierzgnęli	 się	 w	 szefów	 rejonów
i	 przewodniczących	 rejonowych	 komitetów	 wykonawczych	 [starostów],
a	 na	 szczeblu	 obwodów	 –	w	 przedstawicieli	 prezydenta	w	 obwodzie.	 Tak
też	 było	 z	 Rybakiem.	 Od	 1993	 do	 2002	 r.	 był	 burmistrzem	 Doniecka.
Inicjował	 utworzenie	 Partii	 Regionów.	 Od	 1998	 r.	 był	 posłem	 do	 Rady
Najwyższej	z	Doniecka;	od	2002	r.	reprezentował	blok	„O	Jedną	Ukrainę”;
od	2006	r.	był	deputowanym	z	listy	Partii	Regionów.	Został	wicepremierem
i	 ministrem	 budownictwa,	 architektury	 i	 gospodarki	 komunalno-
mieszkaniowej,	 jak	 trafnie	 zauważyli	 obserwatorzy,	 „stanął	 na	 czele
mieszkaniowo-komunalnej	mafii	Ukrainy”.

W	przedterminowych	wyborach	2008	r.	Rybak	znów	został	posłem	Partii
Regionów.	 Równocześnie	 z	 pracą	 we	 władzach	 ustawodawczych
i	wykonawczych	piął	się	w	górę	 jako	 funkcjonariusz	partyjny.	Od	1997	r.
do	 2000	 r.	 był	 przewodniczącym,	 a	 od	 2001	 do	 2003	 r.
wiceprzewodniczącym	 PR;	 od	 2010	 r.	 –	 pierwszym	 zastępcą
przewodniczącego.	 Jako	 wierny	 towarzysz	 partyjny	 i	 krajan
kandydującego	 na	 stanowisko	 prezydenta	 Janukowycza	 Rybak	 został
w	Doniecku	 jego	mężem	zaufania.	Po	wyborach	parlamentarnych	2012	r.
Rybaka	 wybrano	 na	 przewodniczącego	 Rady	 Najwyższej.	 Bez	 rozgłosu
zrobił	doktorat	z	ekonomii.	Po	zdobyciu	władzy	przez	opozycję	podał	się	do
dymisji	i	pojechał	„kurować	się”	do	Doniecka.

[58]	Gdy	już	po	ucieczce	Janukowycza	komisja	śledcza	badająca	korupcję
prezydenta	wkroczyła	do	tego	biurowca,	był	on	pusty,	ale	pracownicy	biura
powiedzieli,	 że	 w	 licznych	 sejfach	 przechowywane	 są	 ogromne	 kwoty
w	gotówce,	głównie	w	dolarach	i	euro.	Gdy	zaczęły	się	protesty,	„rodzina”
Janukowycza	 wywiozła	 pieniądze	 za	 granicę,	 prawdopodobnie	 do	 Rosji
i	krajów	Azji	Południowo-Wschodniej.	Trzymanie	pieniędzy	w	Europie	było
dla	Janukowycza	niebezpieczne.

[59]	 W.	 Matwiejew,	 Nacyonalnyje	 kłany	 Ukrainy	 w	 kontiekstie
gumanitarnych	mifow	i	faktow,	Kijew	2012.



Rozdział	13	
Do	kogo	należy	Krym

Jeszcze	 w	 listopadzie	 2013	 roku	 poprzednie	 władze	 Krymu	 poparły
prezydenta	 Janukowycza	 oraz	 rząd	 Azarowa	 i	 wyraziły	 „zatroskanie”
działaniami	 opozycji,	 zagrażającymi	 wedle	 nich	 stabilności	 politycznej
i	 ekonomicznej	 kraju.	 Dosłownie	 na	 drugi	 dzień	 po	 rozpędzeniu
Euromajdanu	 w	 Kijowie,	 21	 listopada,	 Rada	 Najwyższa	 Krymu	 poparła
decyzję	 Janukowycza,	 by	 wstrzymać	 się	 z	 podpisaniem	 układu
stowarzyszeniowego	 Ukrainy	 z	 UE,	 i	 zaapelowała	 do	 ludności	 półwyspu
o	„umacnianie	więzi	z	Rosją”.

W	 pierwszych	 dniach	 grudnia	 parlament	 i	 rząd	 Krymu	 kilkakrotnie
zaapelowały	 do	 władz	 Ukrainy,	 domagając	 się	 zaprowadzenia	 porządku
w	 kraju	 i	 ogłoszenia	 stanu	 wyjątkowego,	 a	 3	 grudnia	 prezydium	 Rady
Najwyższej	 Krymu	 zaproponowało	 prezydentowi	 Ukrainy	 i	 Gabinetowi
Ministrów	 rozpatrzenie	możliwości	wstąpienia	Ukrainy	do	 eurazjatyckiej
Unii	 Celnej,	 której	 przewodzi	 Rosja.	Nastawione	 prorosyjsko	 organizacje
społeczne	Krymu,	między	innymi	partia	Blok	Rosyjski,	w	której	szeregach
było	 niemało	 agentów	 FSB,	 wezwały	 do	 tworzenia	 na	 półwyspie,
a	 zwłaszcza	 w	 Sewastopolu,	 oddziałów	 ochotniczych,	 które	 broniłyby
miasta,	 a	 „w	 razie	 zamachu	 stanu”	 wystąpienia	 z	 Ukrainy.	 Tak	 zwana
Sewastopolska	Rada	Koordynacyjna	 już	wówczas	wezwała	do	utworzenia
federacyjnego	 państwa	 Małorosja	 politycznie	 zorientowanego	 na	 Rosję.



Mieszkańcom	 od	 wielu	 lat	 wpajano,	 że	 Krym	 od	 wieków	 jest	 ziemią
rosyjską	i	że	półwysep	prawnie	należy	do	Rosji.

Odwołajmy	 się	 jednak	 do	 historii.	 Za	 najdawniejszą	 ludność	 Krymu
należy	uznać	Kimeryjczyków,	 zamieszkujących	północne	wybrzeże	Morza
Czarnego	w	VIII–VII	wieku	p.n.e.,	jak	również	Taurów	(stąd	stara	nazwa
kraju	 –	 Tauryda),	 którzy	 od	 VI	 do	 I	 wieku	 p.n.e.	 według	 Herodota	 „żyli
z	wojen	i	grabieży”.	Po	najeździe	Hunów	(375	n.e.)	i	po	upadku	cesarstwa
Bosforu,	 stopniowo,	 począwszy	 od	 IV–V	 wieku	 n.e.,	 przywracano
panowanie	imperium	rzymskiego	(bizantyjskiego).	W	następnych	wiekach
Krym	 zdobywali	 Chazarowie,	 a	 potem	 Ormianie,	 którzy	 od	 XII	 do	 XVI
wieku	utworzyli	tu	kilka	kolonii.

Od	1239	roku	ziemie	Krymu,	podbite	przez	Mongołów,	stały	się	częścią
tatarskiej	 Złotej	 Ordy,	 a	 od	 połowy	 XV	 wieku	 zaczęły	 się	 wojny
Genueńczyków	 z	 chrześcijańskim	 postbizantyjskim	 księstwem	 Theodoro
(lub	Gothia),	 zamieszkanym	przez	krymskich	Gotów,	Greków	 i	Alanów	–
o	 ziemie	 południowego	 Krymu.	 Tatarzy	 pokojowo	 z	 nimi	 współistnieli,
handlując	z	przybrzeżnymi	faktoriami	Genueńczyków	(którzy	mieli	swoją
twierdzę	 w	 Sudaku).	 W	 tym	 samym	 okresie	 na	 wschodnim	 Krymie
osiedliło	się	mnóstwo	Adygejczyków[60].

Już	 wówczas	 ludność	 Półwyspu	 Krymskiego	 stanowiła	 szeroką	 paletę
narodów.	 Ziemie	 te	 zamieszkiwali	 Kipczacy	 (Połowcy),	 Goci,	 Grecy,
Alanowie,	 Ormianie,	 a	 nawet	 Rusini,	 którzy	 osiedlali	 się	 w	 miastach.
Nieco	wcześniej,	przed	rozgromieniem	w	X	wieku	kaganatu	chazarskiego,
mieszkali	 tu	 też	 wyznający	 judaizm	 Karaimi,	 których	 część,	 wraz
z	Tatarami,	 osiadła	w	Wielkim	Księstwie	Litewskim.	 Ich	potomkowie	do
dziś	żyją	na	Litwie	i	na	Białorusi	w	obwodzie	grodzieńskim.

Ludność	 zamieszkująca	 tatarski	 Krym	 coraz	 wyraźniej	 dążyła	 do
uniezależnienia	 od	 chanów	 mongolskiej	 Złotej	 Ordy,	 których	 władza	 na
początku	 XV	 wieku	 zaczęła	 słabnąć.	 Przy	 poparciu	 Litwy	 i	 miejscowej
krymskiej	arystokracji	w	1441	roku	powstał	samodzielny	chanat	krymski,
a	 jego	pierwszy	władca,	Hadżi	Girej,	urodzony	prawdopodobnie	w	Lidzie,



władał	półwyspem	do	1466	roku.
Od	 1478	 roku	 aż	 do	 1774	 roku,	 niemal	 przez	 trzy	 stulecia,	 terytorium

Krymu	podlegało	imperium	osmańskiemu,	którego	władcy	bacznie	śledzili
stan	 spraw	w	chanacie	krymskim	 i	 zbierali	należne	podatki.	Osmanowie
utrzymywali	 tam	 własne	 garnizony	 i	 aparat	 urzędniczy.	 Chanatem
rządziła	 dynastia	 Girejów,	 a	 władza	 przechodziła	 z	 jednego	 na	 drugiego
dość	często,	zazwyczaj	w	wyniku	intryg,	zabójstw	i	przewrotów.

Mając	 pewną	 samodzielność	 w	 imperium	 osmańskim,	 chanat	 krymski
służył	 jako	swoista	strefa	buforowa	między	Turcją	a	Moskwą,	prowadząc
ciągłe	 wyniszczające	 najazdy	 na	 ziemie	 rosyjskie,	 uprowadzając	 ludzi,
których	sprzedawano	na	targowiskach	niewolników	Wschodu.	Pretendując
do	Powołża	i	Astrachania,	krymscy	chanowie	ośmielili	się	napaść	nawet	na
Moskwę,	spalić	ją	i	wziąć	do	niewoli	ponad	50	tysięcy	ludzi.	Aż	do	czasów
Piotra	 Wielkiego	 (z	 pewnymi	 przerwami)	 Ruś	 płaciła	 daninę	 krymskim
chanom,	znajdującym	się	pod	protektoratem	Wysokiej	Porty.

Rządy	 chana	 Islama	 III	 Gireja	 zbiegły	 się	 z	 epoką	 Bohdana
Chmielnickiego	i	przyłączeniem	Małorosji	do	Rosji.	Chan	udzielał	wsparcia
wojskowego	hetmanowi	Chmielnickiemu	w	wojnie	wyzwoleńczej	z	Polską.
Za	 jego	 pośrednictwem	 hetman	 prowadził	 tajne	 rozmowy	 na	 temat
protektoratu	 imperium	 osmańskiego	 nad	 Ukrainą,	 które	 jednak	 niczym
pozytywnym	dla	niej	się	nie	zakończyły.

W	 latach	 rządów	Selima	 I	Gireja	 (1671–1678)	 chanat	krymski	walczył
wraz	z	Turkami	najpierw	przeciwko	Polsce,	a	następnie	przeciwko	Rosji.
Wojna	z	Rosją	toczyła	się	jednak	bez	powodzenia	i	po	nieudanym	oblężeniu
Czehrynia	 w	 1677	 roku	 Selim	 Girej	 został	 zdetronizowany	 i	 zesłany	 na
wyspę	Rodos,	a	na	jego	miejsce	na	tronie	osadzono	Murada	I	Gireja	(1678–
1683),	 któremu	 wypadło	 kontynuować	 wojnę	 z	 Rosjanami.	 W	 1678	 roku
Czehryń	został	zdobyty,	a	w	1684	roku	na	tron	chanów	znów	wstąpił	Selim
I	 Girej,	 który	 panował	 do	 1691	 roku,	 następnie	 od	 roku	 1692	 do	 1699
i	wreszcie,	po	raz	czwarty,	w	latach	1702–1704.

Po	bitwie	połtawskiej	między	chanem	krymskim	Dewletem	II	Girejem,



następcą	 Iwana	 Mazepy	 Pyłypem	 Orłykiem	 (Filipem	 Orlikiem)
i	zaporożcami	został	zawarty	w	1710	roku	układ	w	sprawie	walki	Ukrainy
o	 wyzwolenie	 spod	 panowania	 moskiewskiego.	 Chan	 krymski	 obiecał,	 że
będzie	 sprzyjał	 odłączeniu	 się	 lewobrzeżnej	 Ukrainy	 od	 Carstwa
Moskiewskiego	 i	 jej	 przyłączeniu	 do	 prawobrzeżnej	 Ukrainy	 w	 celu
odtworzenia	jednolitego,	niepodległego	państwa	ukraińskiego.	Ale	mimo	że
Rosja	 stanowiła	 teraz	 dla	 chanatu	 krymskiego	 bezpośrednie	 zagrożenie,
nieudana	wyprawa	Piotra	nad	Prut	w	1711	roku	zahamowała	co	najmniej
na	ćwierć	wieku	jej	zamiary	zawładnięcia	Krymem	i	wyjścia	nad	Azow[61].

Podczas	 wojny	 rosyjsko-tureckiej	 w	 latach	 1735–1739,	 gdy	 chanat
krymski	 zmuszony	 był	 walczyć	 po	 stronie	 Turcji	 przeciw	 Persji,	 armia
rosyjska,	 korzystając	 z	 tego,	 w	 1736	 roku	 zdobyła	 jego	 stolicę
Bachczysaraj,	mordując	miejscową	ludność.	Rok	później	Rosjanie	ponownie
wkroczyli	 na	 Krym	 i	 zrujnowali	 go,	 co	 stało	 się	 dla	 chanatu	 katastrofą
narodową.	Chan	Mengli	 II	Girej	 (1724–1730	oraz	1737–1740)	postanowił
zemścić	 się	 na	 Rosji,	 ale	 jego	 wyprawa	 przeciwko	 niej	 w	 1738	 roku
zakończyła	się	niepowodzeniem.

W	 1768	 roku	 chanat	 krymski	 uderzył	 na	 Rosję	 po	 stronie	 Turcji.	 Dla
Imperium	 Rosyjskiego	 głównym	 celem	 wojny	 było	 uzyskanie	 dostępu	 do
Morza	 Czarnego,	 Turcja	 natomiast	 zamierzała	 uzyskać	 Podole	 i	 Wołyń,
poszerzyć	 swoje	 włości	 na	 północnym	 wybrzeżu	 Morza	 Czarnego	 i	 na
Kaukazie,	zdobyć	Astrachań	i	ustanowić	protektorat	nad	Rzecząpospolitą.
W	 roku	 1770	 armia	 rosyjska	 pod	 dowództwem	 Piotra	 Rumiancewa
i	Aleksandra	Suworowa	rozgromiła	wojska	tureckie	w	bitwach	pod	Largą,
Kagułem	i	Kosłudżami;	a	flota	rosyjska	pod	dowództwem	Aleksieja	Orłowa
i	Grigorija	Spiridowa	pokonała	 turecką	w	bitwie	 przy	wyspie	Chios	 oraz
w	 zatoce	 Czesma	 i	 jej	 pobliżu.	 21	 lipca	 1774	 roku	 imperium	 osmańskie
podpisało	z	Rosją	w	Küczük	Kajnardży	traktat	pokojowy,	według	którego
chanat	krymski	formalnie	uzyskał	niepodległość	pod	protektoratem	Rosji.
Turcja	 zapłaciła	 Rosji	 kontrybucję	 w	 wysokości	 4,5	 miliona	 rubli
i	 udostępniła	 jej	 północne	 wybrzeże	 Morza	 Czarnego	 wraz	 z	 dwoma



ważnymi	 portami.	 W	 skład	 Imperium	 Rosyjskiego	 weszły	 teraz	 Kaukaz
Północny	i	Noworosja.

Zwolenników	 Rosji	 na	 Krymie	 było	 mało,	 toteż	 trzeba	 było	 im	 pomóc.
Z	pomocą	wojsk	rosyjskich	i	zbuntowanych	Nogajów	został	wyniesiony	na
krymski	 tron	 protegowany	 Katarzyny	 II	 Szahin	 Girej.	 Okazał	 się	 on
ostatnim	 władcą	 chanatu.	 Pragnąc	 umocnić	 wpływy	 Petersburga	 na
półwyspie,	 dowodzący	 tam	 podówczas	 wojskami	 rosyjskimi	 Aleksandr
Suworow	 przesiedlił	 do	 guberni	 azowskiej,	 wbrew	 woli,	 część
chrześcijańskiej	 ludności	 Krymu:	 między	 innymi	 Greków	 do	 Mariupola,
a	 Ormian	 do	 Nachiczewania,	 i	 zbudował	 tak	 zwaną	 Dnieprowską	 Linię
Obronną	 chroniącą	 przed	 najazdami	 Tatarów	 krymskich,	 składającą	 się
z	siedmiu	twierdz	ciągnących	się	od	Dniepru	do	Morza	Azowskiego[62].

Mimo	reform	Szahina	Gireja	jego	rodacy	nie	pogodzili	się	z	panowaniem
protegowanego	 carycy,	 który	 usiłował	 zreorganizować	 rządy	 w	 chanacie
krymskim	na	modłę	rosyjską.	Przeciwko	temu	powstali	nawet	jego	bracia.
Obalony	 Szahin	 Girej	 zwrócił	 się	 o	 pomoc	 do	 Rosji.	 Katarzyna	 Wielka
wysłała	 księcia	 Grigorija	 Potomkina,	 aby	 stłumił	 powstanie	 i	 przyłączył
Krym	 do	 Rosji,	 czego	 dokonał	 w	 latach	 1782–1783.	 W	 1783	 roku
Katarzyna	 wydała	 manifest	 przyłączający	 chanat	 krymski	 i	 Półwysep
Tamański	do	Imperium	Rosyjskiego,	a	Szahin	Girej,	który	zrzekł	się	tronu,
osiedlił	 się	 początkowo	na	Tamaniu,	 a	następnie	w	Woroneżu	 i	Kałudze.
W	 1787	 roku	 wyemigrował	 do	 imperium	 osmańskiego,	 po	 czym	 został
zesłany	 na	 wyspę	 Rodos,	 a	 następnie	 zgładzony	 na	 rozkaz	 sułtana
Abdülhamida	I.

W	1791	roku,	zgodnie	z	warunkami	pokoju	w	Jassach,	Turcja	zmuszona
była	 uznać	 aneksję	 Krymu.	 Od	 1802	 roku	 Krym	 wszedł	 w	 skład	 nowo
powstałej	 guberni	 taurydzkiej,	 do	 której	 zostały	 włączone	 trzy	 powiaty
lądowe	 i	 pięć	 powiatów	 półwyspu.	 Gubernia	 taurydzka	 jako	 taka
przetrwała	 aż	 do	 końca	wojny	 domowej	w	Rosji	 sowieckiej	w	 1921	 roku.
Wcześniej,	 w	 XIX	 wieku,	 w	 rezultacie	 wojny	 krymskiej	 lat	 1853–1856,
Rosja	 utraciła	 prawo	 utrzymywania	 floty	 na	 Morzu	 Czarnym	 i	 budowy



arsenałów	 na	 wybrzeżu	 Morza	 Czarnego,	 zdołała	 jednak	 utrzymać	 kilka
krymskich	miast,	między	innymi	Sewastopol.

Po	 rewolucji	 lutowej	 i	 październikowej	 1917	 roku	 w	 wyniku	 rozpadu
Imperium	 Rosyjskiego	 Krym	 początkowo	 nie	 wchodził	 w	 skład	 nowo
powstałej	Ukraińskiej	Republiki	Ludowej.	Jednak	po	dojściu	do	władzy	na
Ukrainie	hetmana	Pawła	Skoropadskiego	i	okupacji	Ukrainy	przez	wojska
niemieckie	 Krym	 wszedł	 w	 skład	 państwa	 ukraińskiego	 i	 według
warunków	 pokoju	 brzeskiego	 1918	 roku	 Rosja	 sowiecka	 zmuszona	 była
uznać	go	za	terytorium	ukraińskie.

Rosyjska	 Federacyjna	 Socjalistyczna	 Republika	 Sowiecka	 prowadziła
rokowania	z	Ukrainą,	między	innymi	także	w	sprawie	terytorium	Krymu,
ale	obecność	wojsk	niemieckich	na	Ukrainie	odsunęła	na	czas	nieokreślony
plany	 władzy	 sowieckiej	 zawładnięcia	 półwyspem.	 Wojna	 domowa,	 która
wybuchła	w	Rosji	 sowieckiej,	na	Krymie	doprowadziła	do	 licznych	zmian
rozmaitych	 rządów	 o	 charakterze	 „białym”	 lub	 „czerwonym”.
Proklamowano	 zarówno	 Sowiecką	 Socjalistyczną	Republikę	 Taurydy,	 jak
i	Krymską	Sowiecką	Republikę	Socjalistyczną.

Jednakże	 do	 dziejów	 wojny	 domowej	 Krym	 wszedł	 przede	 wszystkim
jako	ostatnie	terytorium	utrzymywane	przez	ochotniczą	„białą	armię”	pod
dowództwem	 generała	 Piotra	 Wrangla.	 W	 nocy	 z	 7	 na	 8	 listopada	 1920
roku	 Front	 Południowy	 Armii	 Czerwonej	 pod	 dowództwem	 Michaiła
Frunzego	 rozpoczął	 natarcie	 generalne,	 którego	 celem	 było	 zdobycie
Perekopu	 i	 Czongaru	 oraz	 włamanie	 się	 na	 Krym.	 W	 ofensywie	 brały
udział	 elementy	 1.	 i	 2.	 Armii	 Konnej,	 a	 także	 51.	 Dywizja	 Wasilija
Blüchera	 oraz	 oddziały	 Nestora	 Machny.	 Dowodzący	 obroną	 Krymu
generał	Aleksandr	Kutiepow	nie	zdołał	powstrzymać	natarcia	 i	 czerwoni,
ponosząc	dotkliwe	straty,	wdarli	się	na	Krym.

Niedobitki	 białych,	 około	 100	 tysięcy	 ludzi,	 zostały	 ewakuowane	 do
Konstantynopola.	 Wranglowska	 ewakuacja	 z	 Krymu	 w	 historii
wojskowości	 długo	 była	 przykładem	 wzorowej	 morskiej	 ewakuacji	 armii:
we	 wszystkich	 portach	 panował	 absolutny	 porządek,	 a	 wszyscy	 chętni



mogli	 się	 dostać	 na	 statki.	 Generał	 Wrangel,	 zanim	 opuścił	 Rosję,
stawiaczem	 min	 opłynął	 wszystkie	 porty,	 by	 się	 przekonać,	 czy	 statki
z	wojskowymi	i	uciekinierami	są	gotowe	do	wyjścia	na	pełne	morze.

Po	 zajęciu	 półwyspu	 bolszewicy	 przeprowadzili	 masowe	 aresztowania
i	 egzekucje.	 Według	 ocen	 sowieckich	 historyków	 od	 listopada	 1920	 do
marca	 1921	 roku	 rozstrzelano	 od	 52	 do	 56	 tysięcy	 osób.	 Według	 ocen
historyków	zagranicznych	–	od	60	do	120	tysięcy.

W	 październiku	 1921	 roku	 utworzono	 Krymską	 Sowiecką	 Republikę
Socjalistyczną,	 a	 w	 końcu	 1922	 roku	 ogłoszono	 powstanie	 Związku
Socjalistycznych	Republik	Sowieckich,	którego	podstawowymi	jednostkami
terytorialnymi	 zostały	 RSFRS	 i	 sowiecka	 Ukraina.	 Jednak	 również	 po
1922	 roku	 dokonywano	 zmian	 terytorialnych	 w	 RSFRS	 i	 USRS.
Mianowicie	do	Ukrainy,	do	guberni	donieckiej,	włączono	okręg	taganroski,
przekazany	RSFRS	dopiero	w	1925	roku.

Podczas	 drugiej	 wojny	 światowej	 na	 Krymie	 doszło	 do	 nowych
tragicznych	 wydarzeń.	 W	 maju	 i	 czerwcu	 1944	 roku	 z	 półwyspu	 zostali
przemocą	 deportowani	 oskarżeni	 o	 współpracę	 z	 Niemcami	 krymscy
Tatarzy,	Ormianie,	Bułgarzy	 i	Grecy,	a	po	zakończeniu	wojny	autonomia
Krymskiej	 Socjalistycznej	 Republiki	 Sowieckiej	 została	 zniesiona;
praktycznie	wszystkie	tatarskie,	bułgarskie	i	greckie	miejscowości	zostały
przemianowane	na	modłę	rosyjską.	W	czerwcu	1946	roku	powstał	należący
do	 RSFRS	 obwód	 krymski,	 a	 Sewastopol	 został	 wydzielony	 jako	 osobny
ośrodek	administracyjno-gospodarczy.

1954:	przekazanie	Krymu	Ukrainie

Historia	 przekazania	 Krymu	 przez	 sowiecką	 Rosję	 sowieckiej	 Ukrainie
obrosła	 już	 licznymi	 i	 często	 sprzecznymi	 legendami.	 Rzeczywistość	 była
jednak	 całkiem	 prozaiczna.	 Zbliżał	 się	 rok	 1954	 –	 i	 trzechsetlecie
połączenia	Ukrainy	 z	Rosją.	Komunistyczna	Partia	Związku	Sowieckiego
i	 rząd	 sowiecki	 postanowiły	 uczcić	 ten	 jubileusz	 prezentem	dla	Ukrainy:



bratniej	 republice	 postanowiono	 podarować	 Krym,	 który	 sowiecka	 Rosja
zdobyła	 pod	 koniec	 wojny	 domowej.	 Pomysł	 podarowania	 Krymu
przypisuje	 się	 pochodzącemu	 z	 Ukrainy	 Nikicie	 Chruszczowowi,	 który
obmyślał	 to	 już	 podobno	 w	 latach	 1944–1947,	 gdy	 był	 pierwszym
sekretarzem	KC	Komunistycznej	Partii	Ukrainy.	25	stycznia	1954	roku	na
posiedzeniu	 prezydium	 KC	 KPZS	 pod	 przewodnictwem	 Gieorgija
Malenkowa	 w	 protokole	 numer	 49	 zatwierdzono	 projekt	 dekretu
Prezydium	Rady	Najwyższej	ZSRS,	z	którego	pochodzi	to	zdanie:

Biorąc	pod	uwagę	wspólnotę	gospodarki,	bliskość	terytorialną	oraz	ścisłe	gospodarcze	i	kulturalne
związki	 między	 obwodem	 krymskim	 a	 Ukraińską	 SRS,	 prezydium	 Rady	 Najwyższej	 ZSRS
postanawia:	przekazać	obwód	krymski	z	RSFRS	do	Ukraińskiej	SRS.

19	 lutego	 prezydium	 Rady	 Najwyższej	 ZSRS,	 któremu	 przewodniczył
Kliment	 Woroszyłow,	 zatwierdziło	 ów	 dekret.	 Co	 prawda	 przed
posiedzeniem	 prezydium	 Rady	 Najwyższej	 ZSRS	 odbyło	 się	 posiedzenie
Rady	 Najwyższej	 RSFRS,	 na	 którym	 uchwałę	 podjęto	 „jednogłośnie”,
a	 pierwszy	 sekretarz	 krymskiego	 obwodowego	 komitetu	 partii,	 który
wystąpił	 przeciwko	 przekazaniu	 obwodu	 Ukrainie,	 został	 zdjęty	 ze
stanowiska	 i	 „awansowany”	 na	 wiceministra	 rolnictwa	 RSFRS.	 Później
przyjęto	 ustawę	 ZSRS	 z	 26	 kwietnia	 1954	 roku	 O	 przekazaniu	 obwodu
krymskiego	 z	RSFRS	do	USRS.	Pod	 żadnym	z	 tych	dokumentów	nie	ma
podpisu	Chruszczowa.

Na	najbliższej,	piątej	 sesji	Rady	Najwyższej	RSFRS	trzeciej	kadencji	2
czerwca	1954	roku	posłowie	 jednogłośnie	zagłosowali	za	doprowadzeniem
do	zgodności	konstytucji	republiki	z	konstytucją	ogólnozwiązkową;	ustawa
O	 wniesieniu	 zmian	 i	 uzupełnień	 do	 artykułu	 14.	 Konstytucji	 (ustawy
zasadniczej)	RSFRS	została	opublikowana	i	wszystkie	formalności	prawne
dotyczące	przekazania	obwodu	krymskiego	z	punktu	widzenia	sowieckiego
ustawodawstwa	doprowadzono	do	końca.

Nie	 należy	 sądzić,	 że	 było	 to	 jedyne	 przekazanie	 terytorium	 jednej
republiki	 sowieckiej	 –	 drugiej	 republice.	 Wspomnieliśmy	 już	 o	 przejęciu
okręgu	 taganroskiego	 przez	 Rosję	 w	 1925	 roku.	 Poza	 tym	 Karelska



Autonomiczna	SRS	została	przekazana	Karelo-Fińskiej	SRS,	a	Mołdawska
Autonomiczna	 SRS,	 należąca	 niegdyś	 do	 Ukrainy	 –	 do	 nowo	 powstałej
Mołdawskiej	 SRS.	 Użyto	 tych	 samych	 mechanizmów:	 zgodę	 na	 zmianę
granic	i	podziału	administracyjno-terytorialnego	uzyskano	na	trzeciej	sesji
Rady	Najwyższej	RSFRS	pierwszej	kadencji	2	czerwca	1940	roku.	Dlatego
też,	 jeżeli	 uznajemy	 prawo	 sowieckiego	 rządu	 do	 rewizji	 granic
wewnętrznych	ZSRS,	to	należy	stwierdzić,	że	z	prawnego	punktu	widzenia
przekazanie	Półwyspu	Krymskiego	z	RSFRS	do	Ukraińskiej	SRS	w	1954
roku	zostało	dokonane	zgodnie	z	prawem.

Przyczyny	 przekazania	 Krymu	 Ukrainie	 nie	 kryją	 się	 w	 kazuistyce
prawnej.	 Były	 one	 podyktowane	 celowością	 gospodarczą.	 Po	 deportacji
w	 1944	 roku	 rdzennych	 narodów	 Półwyspu	 Krymskiego	 –	 Tatarów,
Greków,	Ormian	 i	Bułgarów	–	prowadzących	głównie	rolniczy	tryb	życia,
przyzwyczajonych	 do	 uprawiania	 roślin	 na	 terenie	 stepowym,
nawiedzanym	 przez	 susze,	 przesiedleńcy	 z	 głębokiej	 rosyjskiej	 prowincji
nie	mieli	doświadczenia	w	prowadzeniu	gospodarstw	w	takich	warunkach,
zresztą	 starali	 się	 też	 uniknąć	 ciężkiej	 pracy.	 Próby	 uprawiania	 przez
przesiedleńców	 Rosjan	 na	 stepach	 Krymu	 tradycyjnych	 dla	 nich
ziemniaków	i	kapusty	się	nie	udały.	A	sadów	i	winnic	uprawiać	nie	umieli.

Wielu	 Rosjan	 przesiedlało	 się	 z	 myślą	 o	 wieku	 emerytalnym,	 aby	 na
starość	 móc	 grzać	 kości	 w	 krymskim	 słoneczku.	 Ludzie	 ci,	 przywykli
składać	 skargi,	 pisali	 do	 władz,	 że	 trudno	 im	 się	 urządzić,	 że	 brakuje
mieszkań	 i	 żywności.	 Prócz	 tego	 rozpoczęto	 w	 owym	 okresie	 budowę
potężnego	 Kanału	 Północnokrymskiego	 od	 Zbiornika	 Kachowskiego	 na
Dnieprze.	 Tego	 rodzaju	 inwestycje	 hydrotechniczne	 wygodniej	 było
finansować	w	ramach	jednej	republiki	związkowej.

Tak	więc	gdy	Władimir	Putin	w	marcu	2014	roku	podczas	uroczystości
podpisania	układu	 o	 przyjęciu	Krymu	do	Federacji	Rosyjskiej	 podkreślił,
że	 inicjatorem	 przekazania	 Krymu	 Ukrainie	 „był	 osobiście	 Chruszczow,
którego	motywacja	pozostaje	zagadką	–	widocznie	pragnął	sobie	zapewnić
poparcie	 ukraińskiej	 nomenklatury	 lub	 umniejszyć	 swą	winę	 za	masowe



represje	 na	 Ukrainie	 w	 latach	 trzydziestych”	 –	 wykazał	 całkowitą
ignorancję:	w	1954	 roku	Chruszczow	nie	mógł	 jednoosobowo	podejmować
takich	decyzji.

W	 lipcu	 1990	 roku,	 po	 uchwaleniu	 deklaracji	 niepodległości,	 Ukraina
opuściła	ZSRS	wraz	z	Krymem	i	w	Rosji	nie	było	z	tego	powodu	protestów.
Fakt	 przekazania	 obwodu	 krymskiego	 został	 następnie	 potwierdzony
w	 dwustronnej	 umowie	 rosyjsko-ukraińskiej	 z	 19	 listopada	 1990	 roku,
zgodnie	z	którą	strony	zrezygnowały	z	roszczeń	terytorialnych,	oraz	został
umocowany	w	umowach	i	porozumieniach	podpisanych	przez	rządy	krajów
Wspólnoty	 Niepodległych	 Państw.	 W	 lutym	 1991	 roku	 w	 wyniku
referendum	 przywrócono	 Krymską	 Autonomiczną	 SRS	 (w	 składzie
Ukrainy).

8	 grudnia	 1991	 roku,	 po	 podpisaniu	 porozumień	 białowieskich
o	 rozwiązaniu	 ZSRS,	 ostrożny	 Krawczuk	 na	 wszelki	 wypadek	 zapytał
Jelcyna:	 „A	 co	 zrobimy	 z	 Krymem?”.	 „A	 bierz	 go	 sobie”	 –	 odpowiedział
Jelcyn.	 Tak	 więc	 Krym	 podarowano	 Ukrainie	 co	 najmniej	 trzy	 razy:
w	1954,	w	1990	oraz	w	1991	roku.

W	 układach	 o	 przyjaźni	 i	 współpracy	 między	 Ukrainą	 a	 Rosją
niejednokrotnie	 deklarowano	 integralność	 terytorialną	 Ukrainy.	 1	 maja
1992	 roku	 prokomunistyczna	 Rada	 Najwyższa	 RSFRS	 podjęła	 uchwałę
numer	2809-1,	która	uznała	uchwałę	Prezydium	Rady	Najwyższej	RSFRS
z	 5	 lutego	 1954	 roku	 O	 przekazaniu	 obwodu	 krymskiego	 z	 RSFRS	 do
ukraińskiej	 SRS	 „za	 nie	 mającą	 mocy	 prawnej	 od	 chwili	 jej	 podjęcia”,
ponieważ	 „została	 ona	 podjęta	 z	 naruszeniem	 konstytucji	 (ustawy
zasadniczej)	RSFRS	oraz	procedury	ustawodawczej”.	Ale	nawet	ta	uchwała
przewidywała,	 że	 uregulowanie	 kwestii	 Krymu	 może	 się	 odbyć	 jedynie
w	drodze	rozmów	międzypaństwowych	Rosji	i	Ukrainy	z	udziałem	Krymu
oraz	zgodnie	z	wolą	jego	mieszkańców.

Dosłownie	 kilka	 dni	 po	 podjęciu	 uchwały	 z	 1	 maja	 Rada	 Najwyższa
RSFRS	 wystosowała	 do	 Rady	 Najwyższej	 Ukrainy	 odezwę,	 w	 której
wymieniając	 problem	 przynależności	 państwowej	 Krymu,	 zapewniła



Ukraińców,	 że	 Rosja	 żywi	 do	 nich	 braterskie	 uczucia	 i	 ma	 pokojowe
zamiary:

Obecnie	 w	 Rosji	 upowszechnia	 się	 i	 umacnia	 w	 społeczeństwie	 opinia	 o	 podjęciu	 skutecznych
działań	 zmierzających	 do	 obrony	 racji	 stanu	 Federacji	 Rosyjskiej,	 wysuwa	 się	 żądanie	 oceny
prawnej	 uchwał	 związanych	 z	 przekazaniem	 przez	 Rosję	 Krymu	 Ukrainie.	 Stawiając	 dziś	 tę
kwestię	 na	 posiedzeniu	 Rady	 Najwyższej	 Federacji	 Rosyjskiej,	 w	 żadnym	 razie	 nie	 chcemy
wysuwać	 jakichkolwiek	 roszczeń	 terytorialnych	 wobec	 Ukrainy,	 wobec	 bratniego	 narodu
ukraińskiego.	 Zadanie	 polega	 na	 czym	 innym:	 chcemy	 powiedzieć	 o	 rzeczywistym,	 skrajnie
niepomyślnym	stanie	spraw	wewnątrz	Wspólnoty.	Chcemy	zwrócić	uwagę	społeczeństw	każdego
z	 krajów	 WNP	 na	 aktualną	 politykę	 ich	 rządów,	 których	 postępowanie	 często	 nie	 uwzględnia
pragnienia	 wszystkich	 narodów,	 by	 żyć	 w	 pokoju	 i	 zgodzie	 z	 narodami	 byłego	 Związku
Sowieckiego.	 Interesom	narodów	 odpowiada	wszechstronne	 umacnianie	Wspólnoty	 i	 rozwijanie
procesów	międzynarodowych.

Pozostając	 wierna	 zasadzie	 nienaruszalności	 granic	 istniejących	 w	 ramach	 WNP,	 w	 tym
również	 między	 Federacją	 Rosyjską	 i	 Ukrainą,	 Rosja	 zamierza	 trzymać	 się	 ściśle
fundamentalnych	 zasad	 Karty	 ONZ,	 statutu	 OBWE,	 jak	 też	 zapisów	 mińskiego	 porozumienia
o	utworzeniu	WNP	oraz	deklaracji	z	Ałma-Aty.

Rada	Najwyższa	Federacji	Rosyjskiej	 jest	 zdania,	 że	dialog	w	 tej	kwestii	 powinien	 się	 toczyć
w	sposób	cywilizowany,	prowadzić	do	wzajemnego	porozumienia,	a	nie	do	zaostrzania	stosunków
w	 ramach	 Wspólnoty	 i	 podważania	 jej	 podstaw.	 Obecnie	 wszyscy,	 którym	 drogie	 są	 ideały
demokracji	 i	 sprawiedliwości,	powinni	przejawiać	w	sprawie	Krymu	mądrość,	 odpowiedzialność
i	 umiarkowanie,	 zapewniać	 ścisłe	 zachowanie	 praw	 całej	 ludności	 Krymu,	 w	 tym	 również
Tatarów	krymskich.

Rada	 Najwyższa	 Federacji	 Rosyjskiej	 zwraca	 się	 do	 prezydenta	 Ukrainy	 z	 apelem
o	powstrzymanie	się	od	jakichkolwiek	działań	zmierzających	do	tłumienia	swobodnego	wyrażania
woli	przez	ludność	Krymu,	która	zgodnie	z	normami	prawa	międzynarodowego	ma	pełne	prawo
samodzielnie	decydować	o	swoim	losie.

Rada	Najwyższa	Rosji	w	imieniu	narodów	zamieszkujących	Rosję	potwierdza	przyjazne	uczucia
do	 narodów	 bratniej	 Ukrainy,	 wyraża	 nadzieję,	 że	 nasz	 głos	 zostanie	 usłyszany,	 a	 wszystkie
kwestie	 stosunków	 rosyjsko-ukraińskich	 będą	 rozwiązywane	 w	 drodze	 pokojowej,	 w	 drodze
rozmów	politycznych,	w	celu	osiągnięcia	sprawiedliwych	porozumień	odpowiadających	interesom
stron	 i	 sprzyjających	 pokojowi	 i	 zgodzie.	 Rada	 Najwyższa	 Rosji	 ma	 nadzieję,	 że	 takie	 samo

stanowisko	wykaże	również	Ukraina	i	jej	najwyższe	organy	państwowe[63].

5	maja	1992	roku	Rada	Najwyższa	Krymu	proklamowała	samodzielność
państwową:	 utworzenie	 suwerennego	 państwa	 Republika	 Krymu.
Następnego	dnia,	6	maja,	uchwalono	konstytucję	republiki,	określającą	ją
jako	 państwo	 demokratyczne,	 a	 Sewastopol	 –	 jako	 miasto	 o	 specjalnym



statusie	 i	 nieodłączną	 część	 Krymu.	 13	 maja	 Rada	 Najwyższa	 Ukrainy
wstrzymała	działanie	uchwały	Krymskiej	Rady	Najwyższej	jako	sprzecznej
z	 konstytucją	 Ukrainy,	 a	 21	 maja	 Rada	 Najwyższa	 Krymu	 unieważniła
swoją	własną	uchwałę	z	5	maja.	Kwestia	niepodległości	półwyspu	została
w	ten	sposób	na	pewien	czas	zamknięta,	aczkolwiek	alternatywna	nazwa,
nawiązująca	 do	 suwerenności	 państwa	 –	 Republika	 Krymu	 –	 zaczęła
współistnieć	obok	nazwy	Krymska	ASRS.

W	 1993	 roku	 w	 Republice	 Krym	 wprowadzono	 stanowisko	 prezydenta
republiki,	 które	 zajął	 przedstawiciel	 promoskiewskiego	 bloku	 Rossija,
który	 swym	dekretem	przywrócił	 konstytucję	Krymu	 z	 1992	 roku.	Kijów
zareagował	 na	 to	 całkowicie	 negatywnie.	 We	 wrześniu	 1994	 roku	 Rada
Najwyższa	Ukrainy	przemianowała	Krymską	ASRS	(Republikę	Krymu)	na
Autonomiczną	Republikę	Krymu,	a	17	marca	1995	roku	uchwaliła	ustawę
O	unieważnieniu	konstytucji	i	niektórych	ustaw	Autonomicznej	Republiki
Krymu,	 w	 związku	 z	 czym	 zostały	 również	 zniesione	 liczne	 wcześniej
przyjęte	akty	prawne	władz	Krymu	oraz	stanowisko	prezydenta	Republiki
Krymu.

Uchwalona	w	1995	roku	nowa	konstytucja	półwyspu	znosiła	stanowisko
prezydenta,	proklamowała	jednak	suwerenność	Krymu	i	przyznawała	jego
Radzie	 Najwyższej	 prawo	 uchwalania	 ustaw.	 W	 październiku	 1998	 roku
nowa	 redakcja	 konstytucji	 Republiki	 Autonomicznej	 Krymu	 uczyniła
krymską	konstytucję	całkowicie	odpowiadającą	konstytucji	Ukrainy.

W	 marcu	 2014	 roku,	 po	 rewolucji	 w	 Kijowie	 i	 ucieczce	 z	 kraju
Janukowycza,	na	Krymie	dokonano	zamachu	stanu.	Rosja	wprowadziła	na
półwysep	 wojska	 (część	 wojska	 już	 się	 znajdowała	 w	 krymskich	 bazach
rosyjskich)	i	pod	lufami	automatów	przeprowadziła	referendum,	w	którym,
jak	 oświadczyły	 rosyjskie	 czynniki	 oficjalne,	 82	 procent	 głosujących
opowiedziało	 się	 za	 niezawisłością	 Krymu	 i	 przyłączeniem	 go	 do	 Rosji.
A	 tymczasem,	 według	 danych	 niezależnych	 ekspertów,	 w	 referendum
wzięło	 udział	 najwyżej	 50	 procent	 wyborców	 (w	 niektórych	 dzielnicach
Sewastopola	frekwencja	wyniosła	80	procent),	a	za	przyłączeniem	do	Rosji



głosowało	 co	 najwyżej	 30	 procent.	 Porażające	 było	 przy	 tym	 tempo,
w	jakim	rozwijały	się	zdarzenia:	16	marca	przeprowadzono	referendum,	17
marca	 ogłoszono	 wyniki;	 18	 marca	 na	 Kremlu	 podpisano	 dokumenty
o	 przyłączeniu	 Krymu	 do	 Federacji	 Rosyjskiej.	 Przeprowadzenie	 tego
wszystkiego	tak	szybko	byłoby	niemożliwe	nawet	w	normalnej	sytuacji,	nie
mówiąc	 już	 o	 tym,	 że	 w	 Rosji,	 na	 przykład,	 nie	 przeprowadzono
referendum	 w	 sprawie	 przyjęcia	 Krymu	 do	 Federacji	 Rosyjskiej.	 Jest
oczywiste,	 że	 scenariusz	 okupacji	 półwyspu	 i	 przyłączenia	 go	 do	 Rosji
został	na	Kremlu	zawczasu	obmyślony	i	opracowany,	a	Kreml	śpieszył	się
przyjąć	 go	 do	 Federacji	 Rosyjskiej,	 zanim	 rozlegną	 się	 protesty
społeczności	międzynarodowej	i	Ukrainy.

Kreml	tak	bardzo	się	kwapił	do	zajęcia	Krymu,	że	przedwcześnie	kazał
wybić	 medal	 „Za	 przywrócenie	 Krymu”,	 na	 którego	 rewersie	 oznaczono
termin	 przeprowadzenia	 operacji:	 20.02.2014–18.03.2014.	 20	 lutego	 na
Ukrainie	u	władzy	był	 jeszcze	prezydent	Janukowycz	 i	właśnie	 tego	dnia
w	 Kijowie,	 na	 Majdanie,	 wojska	 rządowe	 zaczęły	 strzelać	 do
demonstrantów.	Wyznaczone	na	16	marca	krymskie	referendum	20	lutego
było	 odległą	 formalną	 perspektywą.	 Jakże	 więc	 można	 było	 uwierzyć
w	 słowa	 Putina,	 że	 Rosja	 nie	 szykowała	 się	 do	 aneksji	 Krymu	 i	 podjęła
decyzję	o	inwazji	dopiero	22	lutego,	„po	obaleniu	prawowitego	prezydenta
Ukrainy	 W.	 Janukowycza”	 (który	 uciekł	 właśnie	 na	 Krym,	 a	 dopiero
z	Krymu	–	do	Rosji).

60	lat	później:	zabór	Krymu	przez	Rosję

W	marcu	2014	roku	Krym	był	oczywiście	 łakomym	kąskiem,	który	aż	się
prosił	o	rosyjską	agresję.	Rosja	już	miała	na	nim	bazy	marynarki	wojennej
i	 ogółem	około	4600	obiektów	 infrastruktury	wojskowej,	umożliwiających
jej	 militarną	 kontrolę	 półwyspu.	 To,	 że	 ów	 najsłynniejszy	 kurort	 byłego
Związku	 Sowieckiego	 obfituje	 w	 wille	 i	 pałace,	 stanowiło	 dodatkowy
bodziec	 do	 zagarnięcia	 dla	 rosyjskich	 oligarchów,	 wysokich	 urzędników



i	generalicji.	Liczne	krymskie	sanatoria	i	ośrodki	wypoczynkowe	mogły	być
teraz	sprywatyzowane	przez	ludzi	z	otoczenia	Putina	bądź	przekazane	do
dyspozycji	rosyjskiej	nomenklaturze.

Na	Krymie	 znajdują	 się	 ogromne	 złoża	 ropy	 naftowej	 i	 gazu	 –	 10	 złóż
ropy	 z	 zasobami	 47	 milionów	 ton;	 27	 złóż	 gazowych	 o	 zasobach	 165,3
miliarda	metrów	sześciennych;	7	złóż	kondensatu	gazowego	z	18,2	miliona
ton.	Prócz	tego	na	szelfie	Morza	Czarnego	znajduje	się	dalszych	5	złóż	gazu
i	 3	 złoża	 kondensatu	 gazowego;	 na	 szelfie	 Morza	 Azowskiego	 –	 6	 złóż
gazowych.	Zasoby	gazu	łupkowego	na	krymskim	szelfie	Ukraina	szacowała
na	 40	 miliardów	 dolarów.	 Są	 tam	 też	 inne	 kopaliny:	 ruda	 żelaza,	 sole
mineralne,	surowce	budowlane...

Jednakże	 względy	 gospodarcze	 ustępowały	 imperialnym,	 politycznym
i	 geopolitycznym.	 Okupacja	 Krymu	 przez	 armię	 rosyjską	 w	 marcu	 2014
roku	 stała	 się	 pierwszym	 etapem	 ogromnego	 planu	 prezydenta	 Putina
zmierzającego	 do	 przywrócenia	 Imperium	 Rosyjskiego.	 Każdy	 poważny
plan	 strategiczny	 składa	 się	 z	 licznych	 bloków.	 Jednym	 z	 takich	 bloków
jest	 przyłączenie	 Ukrainy	 do	 Rosji.	 Drugim	 –	 przyłączenie	 Białorusi.
Trzecim	–	zagarnięcie	krajów	bałtyckich.	Były	też	jakieś	inne	części,	co	do
których	 na	 razie	 można	 się	 tylko	 domyślać.	 Na	 przykład	 ostatnio	 osoby
z	rosyjskich	kręgów	władzy	dość	dużo	mówią	o	Naddniestrzu,	dokąd	nie	da
się	inaczej	trafić	jak	tylko	przez	Ukrainę.

Przyłączenie	 Ukrainy	 według	 początkowych	 planów	 Putina	 mogło	 się
odbyć	etapami	lub	jednorazowo.	Była	to	tylko	kwestia	taktyki	i	możliwości
militarnych:	 trudno	 było	 skalkulować	wszystko	 zawczasu,	 przed	marcem
2014	 roku.	 Było	 wiele	 niejasnych	 czynników:	 skala	 oporu	 Ukraińców,
skala	oburzenia	na	świecie,	skala	reakcji	wobec	Rosji,	stan	przygotowania
żołnierzy	rosyjskich	do	zabijania	Ukraińców	i	stan	gotowości	Ukraińców	do
umierania	za	własny	kraj.

Nieoczekiwanie	 dla	 Rosji,	 Ukrainy,	 zresztą	 i	 całego	 świata,	 Ukraina
poddała	Krym	bez	walki.	W	marcu	2014	roku	nie	od	razu	było	oczywiste,
czy	to	dobrze,	czy	źle,	jaki	to	sygnał	dla	wszystkich	stron	zaangażowanych



w	 ten	 konflikt:	 Rosji	 –	 z	 jednej	 strony,	 Europy	 i	 USA	 –	 z	 drugiej.
Absolutnie	 wszyscy	 bezkrwawe	 poddanie	 się	 Krymu	 uznali	 za	 dowód
słabości	 Ukrainy	 i	 jej	 milczącą	 zgodę	 na	 to,	 że	 Krym	 jest	 „rdzennie
rosyjski”.

Sygnał	 ten	 jednak	kiepsko	przysłużył	 się	Putinowi,	który	 teraz	 już	nie
miał	 wątpliwości,	 że	 bez	 walki	 podda	 się	 cała	 reszta	 Ukrainy.	 Rząd
rosyjski	 natychmiast	 przystąpił	 do	 organizowania	 prorosyjskich	 powstań
na	 wschodniej	 Ukrainie	 z	 żądaniem	 referendów	 na	 szczeblu	 regionów
w	 kwestii	 przyłączenia	 ich	 do	 Rosji.	 Przewidywano,	 że	 pod	 wpływem
rozruchów	 na	 wschodzie	 Ukrainy	 Kijów	 zgodzi	 się	 na	 przeprowadzenie
referendów	 we	 wschodnich	 regionach	 kraju;	 że	 Rosja	 uzna	 ich	 wyniki,
jeżeli	 okażą	 się	 korzystne	 dla	 niej,	 bądź	 nie	 uzna	 –	 jeżeli	 okażą	 się
korzystne	dla	Ukrainy.	Zarówno	w	jednym,	jak	i	w	drugim	wypadku	Rosja
mogłaby	 następnie	 wprowadzić	 na	 wschodnią	 Ukrainę	 wojsko	 pod
pretekstem	 obrony	 praw	 ludności	 rosyjskojęzycznej,	 tak	 samo	 jak
wcześniej	na	Krymie.	Rosyjski	sztab	generalny	planował	przesunąć	potem
swoje	 armie	 na	 południe	 kraju,	w	 kierunku	Odessy,	 nacierając	 z	Krymu
i	od	wschodu,	odciąć	Ukrainę	od	Morza	Czarnego,	podejść	do	Naddniestrza
i	 ogłosić	 powstanie	 nowego	 państwa,	 nigdy	 dotąd	 nie	 figurującego	 na
mapach:	Noworosji.

[60]	Patrz:	A.	L.	Jakobson,	Sredniewiekowyj	Krym.	Oczerki	istorii	i	istorii
matierialnoj	kultury,	Moskwa	1964.	Tegoż	autora:	Krym	w	sriednije	wieka,
Moskwa	1973.

[61]	 O.	 G.	 Sanin,	 Krymskoje	 chanstwo	 w	 russko-turieckoj	 wojnie	 1710–
1713	 gg.,	 Istoriko-publicisticzeskij	 almanach	 „Moskwa–Krym”,	 nr	 2,
Moskwa	2000.

[62]	 F.	 Chartachaj,	 „Christianstwo	 w	 Krymu”,	 Pamiatnaja	 kniga
tawriczeskoj	gubierni,	Simfieropol	1867,	s.	54–55.

[63]	 Rosja	 nie	 zawsze	 zachowywała	 się	 „po	 bratersku”	 wobec	 Ukrainy.



Przy	rozpatrywaniu	kwestii	o	następstwie	prawnym	majątku	byłego	ZSRS
za	 granicą,	 zgodnie	 z	 układami	 dwustronnymi,	 16	 proc.	 sowieckiego
majątku	 za	 granicą	 miało	 przypaść	 Ukrainie.	 Za	 czasów	 prezydentury
Jelcyna	uzgodnienia	 te	 zostały	doprowadzone	do	 stadium	końcowego,	ale
potem,	z	dojściem	do	władzy	Władimira	Putina,	wszystkie	rozmowy	na	ten
temat	 zostały	 wstrzymane,	 zresztą	 nie	 tylko	 z	 Ukrainą,	 lecz	 również
z	pozostałymi	byłymi	republikami	sowieckimi.	Rosja	nie	chciała	się	z	nimi
dzielić	posowiecką	schedą.



Rozdział	14	
„Rosyjska	wiosna”	na	Kremlu
i	na	południowym	wschodzie

Ukrainy

Po	 wydarzeniach	 na	 Krymie	 w	 marcu	 2014	 roku	 na	 południowym
wschodzie	Ukrainy	zaczęto	mówić	o	zagrożeniu	banderowskim.	Powodem
takich	 obaw	 były	 liczne	 oświadczenia	 nacjonalistycznej	 partii	 Swoboda
i	przedstawicieli	Prawego	Sektora,	że	po	Kijowie	pójdą	na	wschód.	Jednak
te	 prawicowe	 partie	 nie	 poszły	 ani	 na	 stolicę	 ukraińską,	 ani	 na	wschód.
W	wyborach	prezydenckich	na	kandydata	Prawego	Sektora	głosowało	0,7
procent	 wyborców	 (dla	 porównania,	 ukraiński	 oligarcha	 pochodzenia
żydowskiego	 Wadym	 Rabinowycz	 otrzymał	 2,27	 procent	 głosów,	 czyli
okazał	 się	 więcej	 niż	 trzykrotnie	 popularniejszy).	 Podczas	 Euromajdanu
zarówno	 w	 Kijowie,	 jak	 i	 na	 wschodzie	 Ukrainy	 przeprowadzono	 wiece
zwolenników	Euromajdanu,	żądających	okiełznania	oligarchów	i	obalenia
reżimu	 Janukowycza.	 Jednak	 z	 czasem	 hasła	 protestujących	 na
południowym	wschodzie	zaczęły	się	zmieniać,	aczkolwiek	ludność	regionów
pozostawała	ta	sama.	Południowy	wschód	Ukrainy	stawał	się	bazą	walki
przeciw	 „banderyzacji”	 Ukrainy,	 proces	 budzenia	 się	 tam	 społeczności
przybrał	nazwę	„rosyjskiej	wiosny”.

W	rzeczywistości	„rosyjska	wiosna”	nie	była	niczym	innym	jak	operacją



dywersyjną	 prowadzoną	 na	 Ukrainie	 przez	 rosyjskie	 służby	 specjalne
w	celu	zdestabilizowania	sytuacji	politycznej.	Od	lutego	2014	roku	rzucono
do	 akcji	 trzy	 siły:	 miejscową	 rosyjską	 agenturę	 i	 agentów	 wpływu;
miejscowych	 prorosyjskich	 „separatystów”	 i	 bojowców	 „pospolitego
ruszenia”;	 kadrowych	 dywersantów	 specoddziałów	 GRU	 i	 FSB	 spośród
tych,	których	w	czasach	sowieckich	rzucono	do	Afryki	i	Ameryki	Łacińskiej
w	 celu	 inicjowania	 tam	 buntów	 i	 wojen	 domowych.	 Tylko	 że	 teraz	 nie
musieli	oni	mówić	po	portugalsku	czy	hiszpańsku,	ale	w	ojczystym	języku
rosyjskim,	 co	 znacznie	 ułatwiało	 im	 robotę	 i	 utrudniało	 walkę	 z	 nimi
ukraińskim	organom	prawa.	Jako	cel	pośredni	„rosyjska	wiosna”	stawiała
sobie	 rozpętywanie	 wojny	 informacyjnej,	 prowokowanie	 starć
międzyetnicznych	 i	 międzywyznaniowych	 oraz	 tworzenie	 warunków	 do
wprowadzenia	 na	 Ukrainę	 wojsk	 rosyjskich.	 Ostatecznym	 politycznym
i	geopolitycznym	celem	operacji	była	likwidacja	suwerennej	państwowości
Ukrainy.

Detonatorem	 wybuchu	 „rosyjskiej	 wiosny”	 na	 południowym	 wschodzie
stało	 się	 pospieszne	 zniesienie	 przez	Radę	Najwyższą	ustawy	 o	 językach
regionalnych,	 która	 rosyjskojęzycznym	 Ukraińcom	 praktycznie
uniemożliwiała	 posługiwanie	 się	 rosyjskim	 jako	 językiem	 oficjalnym	 na
południowym	 wschodzie	 kraju	 oraz	 na	 Krymie.	 Nieprzemyślana	 decyzja
parlamentarzystów	w	sensie	dosłownym	spowodowała	wybuch	na	Krymie
oraz	na	południowym	wschodzie	i	„rosyjska	wiosna”	rozlała	się	po	Ukrainie
przede	 wszystkim	 pod	 wygodnym	 dla	 Rosji	 hasłem	 obrony	 języka
rosyjskiego	 i	 ludności	 rosyjskojęzycznej	 przed	 „banderowcami,	 którzy	 się
zagnieździli	w	Kijowie”.

Poza	tym	rozpoczęty	w	Kijowie	i	na	zachodzie	proces	zajmowania	przez
zwolenników	 Euromajdanu	 siedzib	 administracji	 obwodowych,	 burzenie
pomników	 Lenina	 rozstawionych	 po	 całym	 kraju	 przez	 reżim	 sowiecki
i	 dotychczas	 jeszcze	 nie	 zburzonych,	 odsunięcie	 od	 władzy	 gubernatorów
i	 merów	 miast,	 samosądy	 i	 pobicia,	 jak	 na	 przykład	 przywiązanie	 do
„pręgierza”	 gubernatora	 Wołynia	 –	 nie	 zostały	 potraktowane	 przez



mieszkańców	 obwodów	 wschodnich	 jako	 sprawiedliwe,	 aczkolwiek	 przed
rozpoczęciem	 „rosyjskiej	 wiosny”	 na	 wschodzie	 Ukrainy	 Janukowycza
i	jego	donieckiego	klanu	też	nie	darzono	sympatią.

Na	 tym	 tle	 rozpoczęty	 22	 lutego	 2014	 roku	 na	 zjeździe	 lokalnych
organów	 władzy	 „proces	 jednoczenia	 południowego	 wschodu	 Ukrainy”
rozszerzył	 się	 na	 obwody:	 charkowski,	 doniecki,	 ługański	 i	 zaporoski.
Radykalne	 elementy	 na	 południowym	 wschodzie	 teraz	 też	 zaczęły
zagarniać	 siedziby	 administracji	 obwodowej,	 gmachy	 służby
bezpieczeństwa	 i	MSW.	 Protesty	 te	 i	 rozruchy	 pozornie	 były	 lustrzanym
odbiciem	analogicznych	protestów	w	zachodniej	części	kraju,	ale	ich	treść
była	 inna.	 Na	 zjeździe	 w	 Charkowie	 zabrzmiały	 apele	 do	 lokalnych
organów	 władzy,	 by	 brały	 w	 rejonach	 władzę	 w	 swoje	 ręce,	 a	 Kijów
potraktował	 to	 jako	 przejaw	 separatyzmu.	 Zwolenników	 tego	 ruchu
zaczęto	 teraz	 nazywać	 separatystami,	 aczkolwiek	 wezwania	 do
separatyzmu	nie	 pojawiły	 się	 ani	 na	 samym	 zjeździe,	 ani	 na	 pierwszych
manifestacjach	w	Charkowie,	Doniecku	 i	Ługańsku.	Hasła	 te	zabrzmiały
później,	 po	 tym	 jak	 wśród	 wiecujących	 zaczęli	 się	 pojawiać	 młodzi,
agresywni	 ludzie	 przybyli	 z	 Rosji,	 głównie	 z	 graniczących	 z	 Ukrainą
obwodów	 Federacji	 Rosyjskiej:	 biełgorodzkiego,	 woroneskiego
i	rostowskiego.

Stopniowo	 sytuacja	 zaczęła	 się	 zaostrzać	 i	 wymykać	 spod	 kontroli.
Dochodziło	do	bójek.	Agresywność	przejawiali	nie	tyle	euromajdanowcy,	ile
nastawieni	 prorosyjsko	 aktywiści,	 dobrze	 przygotowani	 fizycznie	 do	 tego
rodzaju	starć.	W	bijatykach	brały	udział	nie	tyle	prorosyjskie	organizacje
społeczne,	 ile	 organizacje	 w	 rodzaju	 charkowskiego	 „Opłotu”	 (Twierdzy),
gromadzące	 w	 swych	 szeregach	 sportowców	 zawodowo	 uprawiających
sporty	 walki	 i	 umiejętnie	 posługujących	 się	 nie	 tylko	 pięściami,	 ale	 też
kijami	 bejsbolowymi.	 Później	 ludzie	 z	 tych	 organizacji	 z	 reguły	 się
przemieszczali,	 na	 przykład	 do	 Donbasu,	 i	 wstępowali	 do	 oddziałów
miejscowej	 samoobrony,	 wspieranych	 przez	 rosyjskich	 wojskowych
przerzucanych	na	południowy	wschód	z	Rosji	i	z	Krymu.



Wiece	na	południowym	wschodzie	przybierały	 charakter	 coraz	bardziej
antyrządowy.	Coraz	częściej	słyszało	się	wezwania	do	obalenia	„kijowskiej
junty”	 (termin	 ten	 sprytnie	wprowadziła	 do	 obrotu	 rosyjska	propaganda)
i	 do	 przyłączenia	 się	 do	 Rosji.	 Skład	 demonstrantów	 zasadniczo	 się
zmienił.	Zostali	oni	uzupełnieni	przez	najemników	z	Rosji,	emerytowanych
żołnierzy	i	oficerów	z	Rosji,	rezerwistów	z	Krymu,	lokalnych,	nastawionych
prorosyjsko	 bojowców	 pospolitego	 ruszenia,	 najemników	 zaciąganych
spośród	miejscowej	 ludności,	a	nawet	przestępców	uwolnionych	z	więzień
przez	separatystów.

Jeżeli	 początkowo	 demonstracje	 obywatelskie	 na	 południowym
wschodzie	 miały	 charakter	 pokojowy,	 to	 teraz	 sterowani	 przez	 agentów
rosyjskich	 specsłużb	 demonstranci	 przeobrazili	 się	 w	 zmilitaryzowane
formacje,	uzbrojone	i	 finansowane	ze	źródeł	„niewiadomego	pochodzenia”.
Podejrzewano	 z	 jednej	 strony	 Moskwę,	 z	 drugiej	 –	 ukrywającego	 się
w	Rosji	byłego	prezydenta	Janukowycza	i	jego	ludzi.

Rozpętana	 przez	 rosyjskie	 media	 antyukraińska	 wojna	 propagandowa
porażała	 prymitywnością	 i	 brakiem	 obiektywizmu,	 ale	 okazała	 się	 dość
skuteczna,	 tym	bardziej	że	wzięły	w	niej	udział	znane	postacie	rosyjskiej
kultury.	Aby	to	zrównoważyć,	ukraińscy	twórcy	zwrócili	się	do	rosyjskich
kolegów	 i	 przyjaciół	 z	 apelem,	 żeby	 uszanowali	 dążenie	 Ukraińców	 do
budowy	 własnego	 państwa	 prawa	 po	 obaleniu	 skorumpowanego,
splamionego	krwią	własnego	narodu	reżimu	Janukowycza.

Nie	ma	u	nas	faszystów,	nie	ma	ekstremistów	–	apelowali.	–	Ogromnie	pragniemy	żyć	w	wolnym
kraju.	Apelujemy	o	poparcie	narodu	ukraińskiego	w	jego	prawie	do	obrony	własnej	niepodległości
i	 pomoc	 w	 powstrzymywaniu	 wojny	 między	 narodami:	 przyjaznym	 bratnim	 rosyjskim
i	ukraińskim,	apelujemy	o	powstrzymanie	inwazji	wojennej	Rosji	na	terytorium	Ukrainy!

Plany	Putina

Przed	 obaleniem	 prezydenta	 Janukowycza	 mało	 kto	 na	 Ukrainie
przypuszczał,	 że	 Rosja	 może	 rozpocząć	 inwazję	 zbrojną.	 Takiego



zagrożenia	 nie	 przewidzieli	 chyba	 nawet	 ukraińscy	 wojskowi.	 Sytuacja
zmieniła	 się	 po	 rosyjskiej	 okupacji	 i	 aneksji	 Krymu.	 Teraz	 rosyjska
inwazja	 na	 lądową	 część	 Ukrainy	 wyglądała	 na	 całkiem	 realną.
Jekateryna	Horczynska,	zastępca	redaktora	naczelnego	pisma	„Kyiv	Post”,
opublikowała	 dokument	 O	 kryzysie	 na	 Ukrainie.	 Jak	 twierdzi,	 był	 to
otrzymany	z	pewnego	źródła	plan	okupacji	Ukrainy,	opracowany	w	Radzie
Bezpieczeństwa	 Rosji.	 Przewidywał	 on	 przyłączenie	 do	 Rosji	 Krymu,
jedenastu	ukraińskich	obwodów	i	Kijowa:

Po	 pierwsze,	 tylko	 całkowite	 włączenie	 do	 FR	 rosyjskich	 terytoriów	 Ukrainy,	 a	 mianowicie
Krymu,	obwodów:	ługańskiego,	donieckiego,	zaporoskiego,	dniepropetrowskiego,	czernihowskiego,
sumskiego,	 charkowskiego,	 kijowskiego,	 chersońskiego,	 mikołajowskiego,	 odeskiego	 –	 może
zagwarantować	pokój,	bezpieczeństwo	 i	pomyślny	rozwój	 ich	 ludności,	 jak	też	skuteczną	obronę
interesów	 Rosji.	 Po	 drugie,	 zapewnić	 wykonanie	 tego	 zadania	 można	 jedynie,	 ustanawiając
kontrolę	nad	Macierzą	grodów	ruskich,	miastem	bohaterem	Kijowem.

Dokument	 przygotowano	 na	 długo	 przed	 rozpoczęciem	 rozruchów	 na
wschodzie	Ukrainy	i	okupacją	Krymu	przez	Rosję,	ponieważ	przewidywał
on	 rozpędzenie	 Majdanu	 i	 rozwiązanie	 Rady	 Najwyższej	 w	 celu
ustanowienia	 jednoosobowej	 władzy	 Janukowycza.	 „Okres	 chaosu”	 Rosja
zamierzała	 wykorzystać	 we	 własnych	 interesach	 politycznych,	 planując
między	 innymi	 „neutralizację	 najważniejszych	 przedstawicieli	 opozycji
banderowskiej”,	 „przeprowadzenie	 przedsięwzięć	 stabilizacyjnych”	w	 celu
stworzenia	 sprzyjających	 warunków	 do	 pogłębienia	 dalszego	 udziału
Ukrainy	 w	 procesach	 integracyjnych	 na	 terenie	 WNP	 i	 odsunięcia	 od
władzy	zwolenników	przystąpienia	Ukrainy	do	UE	i	NATO[64].

Jeszcze	na	szczycie	bukareszteńskim	NATO	w	kwietniu	2008	roku,	kilka
miesięcy	 przed	 rosyjską	 inwazją	 w	 Gruzji,	 prezydent	 Putin	 szczerze
oznajmił,	 że	 Ukraina	 jest	 niedoszłym	 państwem,	 a	 wiele	 terytoriów
ukraińskich	 przyłączonych	 do	 niej	 przez	 Rosję	 w	 różnych	 okresach
historycznych	należy	odzyskać.	Wówczas	wszyscy	zgromadzeni,	wśród	nich
również	amerykański	prezydent	George	W.	Bush,	wzięli	wypowiedź	Putina
za	 żart.	 Nie	 śmiał	 się	 tylko	 były	 doradca	 ekonomiczny	 Putina	 Andriej



Iłłarionow,	który	na	swym	blogu	zamieścił	artykuł	Plan	działań	wojennych
przeciwko	 Ukrainie,	 napisany	 przez	 rosyjskiego	 eksperta,	 który	 przez
wiele	lat	pracował	dla	rosyjskiego	ministerstwa	obrony.

Trzeci	prezydent	Ukrainy,	Wiktor	Juszczenko,	także	był	przekonany,	że
rosyjskie	 plany	 odnośnie	 do	 Ukrainy	 zakładały	 jej	 likwidację	 jako
niepodległego	państwa,	i	nalegał	na	jak	najrychlejszą	integrację	z	Europą,
co	 uważał	 za	 jedyną	 możliwość	 uniknięcia	 wojny	 i	 zapewnienia
integralności	Ukrainy.	Oznajmił	o	 tym	 jeszcze	21	 lutego	2014	roku,	 czyli
przed	aneksją	Krymu.

Rozwój	rosyjskiego	scenariusza,	który	polega	na	eskalacji	konfliktu	i	utworzeniu	marionetkowego
rządu,	należy	natychmiast	 powstrzymać	 –	 oznajmił	 Juszczenko.	 –	Należy	utworzyć	 stałą	misję
Unii	Europejskiej,	która	będzie	działać	na	rzecz	powrotu	do	europejskiej	integracji	jako	gwarancji
zapewnienia	 integralności	 Ukrainy,	 na	 rzecz	 powrotu	 do	 pokoju	 i	 stabilności	 oraz	 dalszego
prowadzenia	reform	we	wszystkich	sferach.	Europa	w	sprawie	Ukrainy	powinna	się	zgodzić	na
stowarzyszenie	 polityczne,	 strefę	wolnego	 handlu	 i	 zniesienie	wiz;	 równocześnie	Unia	 powinna
zastosować	 sankcje	 finansowe	 i	 inne	 ograniczenia	 wobec	 organizatorów	 terroru	 przeciw
Ukraińcom.

Ogólnie	rzecz	biorąc,	na	świecie	powszechnie	nie	doceniano	agresywnych
zamiarów	 Rosji	 wobec	 Ukrainy.	 Większość	 polityków,	 politologów
i	 ekspertów	 od	 spraw	 Rosji	 i	 Ukrainy	 uważała,	 że	 Putin	 nie	 zaanektuje
Krymu.	Podczas	okupacji	półwyspu	wielu	sądziło,	że	Kreml	ograniczy	się
do	 uznania	 jego	 „niepodległości”	 i	 ewentualnie	 przyjmie	 go	 do	 swej	 Unii
Celnej,	 ale	 nie	 odważy	 się	 na	 aneksję,	 a	 już	 tym	 bardziej	 na	 inwazję
zbrojną	 na	 południowy	 wschód	Ukrainy.	 Ale	 Putin	 postąpił	 właśnie	 tak,
jak	od	początku	zamierzał:	zaanektował	Krym	i	przystąpił	do	następnego
etapu	–	wysłania	na	Ukrainę	specoddziałów	GRU	i	FSB,	które	miały	tam
zorganizować	 „samoobronę”.	Oto	 jedna	z	pierwszych	rosyjskich	 instrukcji
dla	 ukraińskich	 „separatystów”	 i	 „pospolitego	 ruszenia”	 południowego
wschodu:

1.	Zajętego	budynku	nie	opuszczać,	ale	go	umacniać.	Na	noc	powinno	zostawać	co	najmniej	tysiąc
osób	w	każdym	budynku-obozie,	umocnionych	i	uzbrojonych.	Mężczyźni	–	w	oddziałach,	kobiety
zapewniają	prowiant	 i	 leki.	Wprowadzić	 całodobową	 służbę	wartowniczą,	utworzyć	uzbrojone



grupy	szybkiego	reagowania.
2.	W	obwodach	„izolować”	 lokalną	Służbę	Bezpieczeństwa	Ukrainy.	Zajmować	budynki,	odcinać

łączność,	 pozbawiać	możliwości	 działania.	 SBU	w	Kijowie	 powinna	 stracić	 oparcie	w	 terenie.
SBU	to	przeciwnik	numer	1	i	trzeba	go	trzebić	w	każdy	sposób	i	ujawniać	agenturę.

3.	 Zajmować	 regionalne	 stacje	 telewizyjne	 i	 rozpoczynać	 własne	 nadawanie.	 Najważniejsze	 –
zachować	 wejście	 do	 sieci	 TV,	 a	 jeżeli	 dziennikarze	 uciekną	 –	 można	 nadawać	 cokolwiek,
pokazywać	filmiki	z	YouTube,	czytać	wiadomości.	Najważniejsze	–	podawać	własne	informacje.

4.	 Nie	 domagać	 się	 referendów,	 ale	 je	 przeprowadzać.	 Tworzyć	 komitety	 wyborcze,	 żądać	 od
oficjalnych	 komisji	 wyborczych	 list	 wyborców,	 umawiać	 się	 z	 drukarniami	 i	 drukować	 karty
wyborcze.	 Oficjalne	 władze	 w	 Doniecku,	 które	 też	 opowiedziały	 się	 za	 referendum,	 niech
pomagają,	ale	inicjatywy	im	nie	oddawać.

5.	 Iść	 do	 kopalń	 i	 prowadzić	 agitację.	 Na	 razie	 jest	 to	 rewolucja	 młodzieży	 i	 osób	 starszych.
Pozostali	fedrują,	piją	piwo.	Kopalnie	powinny	przestawić	się	na	reżim	strajkowy	do	chwili,	aż
sytuacja	 całkowicie	 się	 wyjaśni.	 W	 razie	 zjednoczenia	 się	 z	 Rosją	 przestoje	 w	 pracy	 zostaną
zrekompensowane.

6.	 Połączyć	 się	 z	 „Legitymnym”	 [prezydentem	 Janukowyczem].	 Niech	 zrobi	 przynajmniej	 coś
pożytecznego	 –	 mianuje	 ludowych	 przedstawicieli	 guberami	 [gubernatorami]	 obwodów
donieckiego	i	ługańskiego.

7.	 Wśród	 milicji	 prowadzić	 propagandę,	 żeby	 nie	 ingerowali	 i	 nie	 wykonywali	 rozkazów
ochraniania	 organów	 władzy,	 które	 podporządkują	 się	 juncie.	 Zabronić	 im	 nawet	 pasywnej
obrony.	Niech	siedzą	cicho.

8.	Oddziały	wojsk	wewnętrznych	blokować.	Zmobilizowanych	rekrutów	agitować,	żeby	w	sposób
zorganizowany	przeszli	na	stronę	ludu.

9.	 Odblokować	 granicę	 z	 FR	 przynajmniej	 na	 kilku	 odcinkach.	 Na	 zachodnich	 granicach
południowego	 wschodu	 Ukrainy	 przeciwnie,	 ustawić	 strażnice	 i	 nie	 wpuszczać	 nikogo
z	Ukrainy	Zachodniej.

Jest	 oczywiste,	 że	 ważne	 decyzje	 strategiczne	 (jeżeli	 nie	 wszystkie
w	ogóle)	nie	są	podejmowane	kolegialnie,	ale	jednoosobowo,	przez	Putina,
dla	którego	 jego	własne	 interesy	 i	 interesy	 jego	najbliższego	otoczenia	 są
najważniejsze.	Wydaje	 się	 jednak,	 że	Putin	nie	ma	planu	strategicznego.
Jego	 plan	 polega	 raczej	 na	 tym,	 by	 zagarnąć	 wszystkie	 te	 terytoria
„rosyjskiego	 świata”,	 które	 pozwoli	 mu	 zagarnąć	 społeczność
międzynarodowa.	Ale	gdzie	się	zaczyna	i	gdzie	kończy	ten	„rosyjski	świat”,
nikt	dzisiaj	w	Rosji	nie	wie,	między	innymi	sam	Putin.

W	tył	zwrot:	ku	imperium!



W	marcu	2014	roku,	gdy	rosyjska	armia	okupowała	Krym,	wielu	osobom
mogło	 się	 wydawać,	 że	 świat	 zwariował.	 Ale	 zwariował	 nie	 cały	 świat,
nawet	nie	cała	Rosja,	 lecz	tylko	stosunkowo	niewielkie	grono	ludzi,	które
rządzi	 tym	krajem.	Jeżeli	 jednak	wszystko,	 co	 się	działo,	 przeanalizować
spokojnie	 i	 obiektywnie,	 to	 stanie	 się	 zrozumiałe,	 że	 i	 ci	 ludzie	 nie
zwariowali.	W	sensie	medycznym	byli	oni	absolutnie	zdrowi.	Po	prostu	żyli
w	innym	wymiarze,	który	w	Europie	od	dawna	nie	istnieje.

Mieszkańcy	 wschodniej	 i	 południowo-wschodniej	 Ukrainy	 też	 żyli
w	 innym	 wymiarze.	 Oderwani	 w	 1991	 roku	 i	 od	 Moskwy,	 i	 od	 Kijowa,
usiłowali	 teraz	 wrócić	 do	 Związku	 Sowieckiego,	 który	 dawno	 zniknął,
gromadzili	się	pod	czerwonymi	sztandarami	u	stóp	pomników	Lenina.	Nie
rozumieli,	 że	 Rosja	 Putina	 to	 nie	 jest	 dawny,	 znany	 im	 z	 dzieciństwa
ZSRS,	 ale	 zupełnie	 inne	państwo,	w	którym	panują	dzikie	prawa	 rynku.
Usiłowali	wrócić	do	epoki,	która	minęła.

Częściowo	temu	wszystkiemu	nie	byli	winni	ani	obecni	władcy	Rosji,	ani
mieszkańcy	ukraińskiego	 południowego	wschodu.	Rzecz	w	 tym,	 że	 epoka
sowiecka	 skończyła	 się	 w	 1991	 roku	 gwałtownie,	 prędko,	 bez	 żadnych
wyjaśnień.	 A	 tymczasem	 ludzie	 rządzący	 Rosją	 w	 2014	 roku	 wyrośli
i	 uformowali	 się	 przed	 1991	 rokiem.	 Prawie	 wszyscy	 w	 przeszłym	 życiu
byli	członkami	KPZS,	ktoś	tam	należał	do	nomenklatury	Komsomołu,	ktoś
inny	służył	w	KGB	lub	GRU.	A	są	to	dość	specyficzne	struktury.	Tam	była
i	 określona	 selekcja,	 i	 określona	 praca,	 która	 wyciskała	 piętno	 na
osobowości.	Ci	ludzie	żadną	miarą	nie	pojęli,	dlaczego	Związek	Sowiecki	to
„zło”.	Oni	szczerze	uważali,	że	Związek	Sowiecki	to	„dobro”,	ale	 jakaś	zła
siła	 (zapewne	 Ameryka)	 w	 latach	 1989–1991	 rozwaliła	 ten	 przepiękny
kraj.

Od	 1991	 roku	 kilkakrotnie	 próbowano	 zawrócić	 Rosję	 tam,	 gdzie	 się
znalazła	 dzisiaj.	 Pucz	 sierpniowy	 1991	 roku	 był	 właśnie	 pierwszą	 taką
próbą.	 Druga	 próba	 to	 październik	 1993	 roku,	 kiedy	 to	 rosyjska	 Rada
Najwyższa,	zdominowana	przez	komunistów,	usiłowała	obalić	prezydenta
Jelcyna	 w	 drodze	 impeachmentu,	 sabotażu	 i	 nawoływań	 do	 powstania.



Trzecia	–	marzec	1996	roku,	gdy	szef	służby	bezpieczeństwa	Jelcyna,	były
„goryl”	 Jurija	 Andropowa,	 generał	 Aleksandr	 Korżakow,	 szef	 Federalnej
Służby	 Bezpieczeństwa	 (spadkobiercy	 KGB)	 Michaił	 Barsukow	 oraz	 ich
protegowany	 wicepremier	 Oleg	 Soskowiec	 (planowany	 na	 przyszłego
prezydenta	 Rosji)	 usiłowali	 unieważnić	 lub	 przenieść	 na	 później	 wybory
prezydenckie,	wprowadzając	stan	wyjątkowy.

Próbowali	oni	wprowadzić	stan	wyjątkowy,	ponieważ	według	wszystkich
sondaży	 opinii	 publicznej	 w	 wyborach	 prezydenckich	 1996	 roku	 miał
zwyciężyć	kandydat	komunistów	Giennadij	Ziuganow,	a	nie	Borys	Jelcyn.
Żeby	 nie	 utracić	 władzy	 w	 1996	 roku,	 zawczasu	 sprowokowano	 wojnę
czeczeńską	 (z	 czasem	 zaczęto	 ją	 nazywać	 „pierwszą”,	 ponieważ	 w	 1999
roku	 rozpoczęto	 „drugą”)	 –	 jako	 pretekst	 do	 wprowadzenia	 stanu
wyjątkowego	 i	 zniesienia	 bądź	 odroczenia	 wyborów.	 Następnie,	 według
planów	 spiskowców,	Korżakow	miał	 znaleźć	 sposób	 pozbycia	 się	 Jelcyna:
zmusić	 go	 do	 dymisji,	 zamienić	 go	 na	Olega	Soskowca	 i	 ustanowić	Rosję
taką	jak	dzisiejsza.

Jednakże	 rosyjskim	 specsłużbom	 w	 1996	 roku	 nie	 udało	 się	 zdobyć
władzy.	 Jelcyn,	 z	 jego	 zadziwiającym	wyczuciem,	 instynktownie	pojął,	 że
Korżakow	 stanowi	 zagrożenie,	 i	 przyjął	 pomocną	 dłoń	 wyciągniętą	 przez
rosyjskich	oligarchów	na	czele	 z	Borysem	Bieriezowskim.	Wtedy,	w	1996
roku,	Jelcyn	zdecydował	się	na	wybory,	odwołał	jeszcze	nie	opublikowany
marcowy	dekret	o	wprowadzeniu	stanu	wyjątkowego,	zwolnił	Korżakowa,
Barsukowa	 i	 Soskowca,	 uczciwie	 lub	 nieuczciwie,	 ale	 formalnie	 pokonał
Ziuganowa	w	wyborach	z	niewielką	przewagą	i	z	wdzięczności	oddał	Rosję
pod	 zarząd	 oligarchom	 –	 do	 następnych	 wyborów	 prezydenckich	 w	 2000
roku.

W	1999	roku	służby	specjalne	przypuściły	nowy	szturm	na	kremlowską
twierdzę.	 W	 tej	 bitwie	 zwyciężył	 Putin.	 Mógł	 zwyciężyć	 Jewgienij
Primakow,	 były	 dyrektor	 służby	 wywiadu	 zewnętrznego	 Rosji.	 Mógł
zwyciężyć	architekt	pierwszej	wojny	czeczeńskiej	Siergiej	Stiepaszyn,	były
szef	 Federalnej	 Służby	 Kontrwywiadu,	 poprzedniczki	 FSB



i	spadkobierczyni	KGB.	Wszyscy	ci	ludzie	pochodzili	ze	służb	specjalnych.
Każdego	 przewidywał	 Jelcyn	 na	 swojego	 następcę,	 prezydenta	 Rosji.	 Na
politycznej	szachownicy	Kremla	w	1999	roku	 figury	w	zagadkowy	sposób
tak	 się	 ustawiły,	 że	 z	 każdym	 ruchem	 następował	 mat:	 w	 każdym
wypadku	następnym	prezydentem	musiał	być	człowiek	z	KGB.

Gdy	w	maju	2000	roku	prezydentem	został	były	dyrektor	FSB	Władimir
Putin,	wielu	w	Rosji	 i	 za	granicą	było	niezadowolonych	z	 tego,	 że	 jest	 to
człowiek	 Jelcyna	 lub	 Abramowicza–Bieriezowskiego–Wołoszyna,	 lub	 też
protegowany	 oligarchów.	 Nie	 słyszało	 się	 jednak,	 aby	 ktoś	 był
niezadowolony	 z	mianowania	Putina	dlatego,	 że	wyszedł	 on	 z	KGB.	A	w
politycznych	szachach	roku	2000	to	było	najważniejsze.	I	gdy	Putin	zaczął
tworzyć	pion	władzy,	likwidować	Radę	Federacji,	podporządkowywać	sobie
parlament,	 zmieniać	 konstytucję,	 wprowadzać	 twardą	 centralizację,
likwidować	 system	 może	 nie	 absolutnie	 wolnych,	 ale	 przynajmniej	 nie
kontrolowanych	 przez	 centrum	 wyborów	 lokalnych	 i	 niszczyć	 niezależne
media,	nikt	nie	mógł	pojąć,	do	czego	jest	mu	to	potrzebne.	W	marcu	2014
roku	stało	się	to	wreszcie	oczywiste	–	do	odbudowy	rosyjskiego	imperium.
Ponieważ	nie	mógł	go	odbudować,	nie	stawszy	się	dyktatorem.

Wiele	 wysiłku	 kosztowało	 stworzenie	 dla	 „ludu”	 ideologii,	 która	 by	 to
sankcjonowała,	 bo	 jak	 można	 rządzić	 „ludem”	 bez	 ideologii?	 Przecież
Związek	 Sowiecki,	 zdaniem	 Putina	 i	 jego	 otoczenia,	 utrzymywał	 się	 na
dwóch	filarach:	ideologii	komunistycznej	i	KGB.	O	konieczności	stworzenia
nowej	ideologii	wypowiadał	się	między	innymi	główny	kremlowski	ideolog
i	 technolog	 władzy	 Wiaczesław	 Surkow.	 Nie	 mógł	 niczego	 nowego
wymyślić,	 chociaż	 bardzo	 się	 starał.	 Nowa	 ideologia	 ostatecznie	 się
ukształtowała,	gdy	na	najwyższe	stanowiska	państwowe	zaczęto	wysuwać
Dmitrija	Rogozina,	jawnego	rosyjskiego	„faszystę	o	ludzkiej	twarzy”,	który
został	 między	 innymi	 wicepremierem	 odpowiedzialnym	 za	 kompleks
zbrojeniowy.	Tą	nową	ideologią	stał	się	rosyjski	faszyzm.

Teraz	 nawet	 sam	 prezydent	 wielonarodowej	 Federacji	 Rosyjskiej,	 nie
krępując	 się,	 mówi,	 że	 jest	 rosyjskim	 nacjonalistą	 i	 że	 być	 nacjonalistą



w	 Rosji	 to	 dobre	 i	 słuszne.	 Nie	 „patriotą”,	 ale	 właśnie	 „nacjonalistą”.
Nałożywszy	 tę	 narodową	 ideę	 na	 jeszcze	 jedno	 wyznanie	 Putina	 –	 że
największą	 jego	 osobistą	 tragedią	 był	 rozpad	 ZSRS	 w	 1991	 roku	 –
i	 połączywszy	 to	 z	 patronatem	Rogozina	 nad	 zbrojeniówką	 oraz	 polityką
finansową	 premiera	 Miedwiediewa,	 żądającego	 coraz	 to	 większych
pieniędzy	 na	 modernizację	 armii,	 podejdziemy	 do	 linii,	 którą	 Rosja
przekroczyła	 w	 2014	 roku:	 do	 początku	 odzyskiwania	 terytoriów
utraconych	w	1991	roku	przez	Związek	Sowiecki.

Stulecie	 wybuchu	 pierwszej	 wojny	 światowej	 Putin	 obchodzi
zapoczątkowaniem	 trzeciej.	 Wcale	 nie	 dlatego,	 że	 jest	 wariatem.
W	żadnym	 razie.	Po	 prostu	w	KGB	wszyscy	 byli	 tacy	 jak	Putin.	Ludzie,
którymi	Putin	 się	 otoczył:	Siergiej	 i	Wiktor	 Iwanowowie,	 Igor	Sieczin,	 są
tacy	sami.	Im	dopiero	teraz	życie	się	udało;	dopiero	teraz	rozumieją,	po	co
żyli,	 po	 co	 przez	 wiele	 lat	 lizali	 tyłek	 a	 to	 demokratom,	 jak	 mer	 Sankt
Petersburga	 Anatolij	 Sobczak,	 a	 to	 populistom,	 jak	 Borys	 Jelcyn,	 a	 to
oligarchom,	 jak	 Borys	 Bieriezowski,	 Roman	 Abramowicz	 i	 Michaił
Fridman.	„Rosyjska	wiosna”	2014	roku	stała	się	ich	gwiezdną	godziną.

„W	tył	zwrot	ku	imperium!”	–	oto	hasło	pierwszego	etapu	trzeciej	wojny
światowej,	bitwy	o	Ukrainę.	Cały	świat	wstydzi	się	dziś	słowa	„imperium”
–	brzmi	ono	szumnie,	ale	głupio.	Rosja	natomiast	 tym	słowem	się	chełpi,
jak	chełpiła	się	przed	1917	rokiem.

Jeżeli	słuchać	rosyjskiej	telewizji,	to	wschodnia	Ukraina	jest	terytorium
rosyjskim	 tymczasowo	 okupowanym	 przez	 wroga,	 a	 rosyjscy	 twórcy
i	 działacze	 kultury,	 pisarze,	 dziennikarze	 są	 w	 pełni	 gotowi	 zabijać
„ukraińskich	 okupantów”.	 Orwellowskie	 pięciominutówki	 nienawiści
z	Roku	1984	to	dziecięcy	szczebiot	w	porównaniu	z	rosyjskimi	reportażami
z	Ukrainy.	A	przecież	słowa,	które	się	leją	z	ekranu,	wypowiadają	realni,
konkretni	 ludzie,	 „artyści”,	 „mistrzowie	 swego	 genre’u”.	 Znany	 pisarz
Aleksandr	Prochanow	w	autorskim	programie	„Replika”	na	kanale	Rossija
24	 wyraziście	 opisuje,	 jak	 Ukraińcy,	 jeśli	 się	 ich	 nie	 podbije,	 będą	 „pruć
brzuchy	 ciężarnym	 Rosjankom”	 (to	 cytat).	 Pierwszy	 kanał	 rosyjskiej



telewizji,	 nadający	 praktycznie	 na	 całą	 Rosję	 i	 będący	 głównym	 źródłem
informacji	 dla	 jej	 mieszkańców,	 opowiada	 o	 tym,	 jak	 Ukraińcy	 krzyżują
rosyjskie	 dzieci.	 Gdyby	 Goebbels	 miał	 telewizję,	 a	 Himmler	 Facebooka
i	Twittera,	to	też	by	nam	opowiadali,	jak	Czesi	z	Polakami	prują	brzuchy
ciężarnym	Niemkom,	a	Żydzi	piją	krew	niemieckich	niemowląt.

Na	 wszystkich	 rosyjskich	 kanałach	 telewizyjnych	 toczy	 się	 wojna.
Gdybyśmy	nic	nie	wiedzieli	o	świecie	i	oglądali	tylko	rosyjską	telewizję,	to
dowiedzielibyśmy	 się,	 że	 istnieje	 taki	 paskudny	 kraj	 –	 Ukraina	 –	 gdzie
rządzi	 junta,	 która	 znęca	 się	 nad	 uciśnioną	 rosyjską	 ludnością.	 Że	 jest
jeszcze	 inny	 kraj,	 Ameryka,	 i	 jakiś	 dziwny	 zlepek	 państw,	 Unia
Europejska,	które	chociaż	nie	są	tak	paskudne	jak	Ukraina,	ale	też	ohydne
i	 podłe.	 I	 że	 cały	 czas	 szkodzą	 one	 dobrej,	 łagodnej	 Rosji	 bolejącej	 nad
losem	 Rosjan	 mieszkających	 na	 Ukrainie	 i	 nad	 niedbałymi,	 głupimi
Ukraińcami,	 którzy	 trafili	 pod	 władzę	 junty	 i	 faszystów	 zwanych
„banderowcami”.	 I	 że	 ci	 Ukraińcy	 (których	 Rosja	 dokarmia	 kosztem
miliardów	dolarów	rocznie)	w	żaden	sposób	nie	chcą	zrozumieć,	że	lepiej	by
im	było	poddać	się	Rosji	i	zapomnieć	o	niepodległości.	To	wszystko	nadaje
się	po	rosyjsku	dwadzieścia	cztery	godziny	na	dobę,	siedem	dni	w	tygodniu
w	 kanale	 informacyjnym	 Rossija	 24.	 Równocześnie	 Russia	 Today	 (dla
kamuflażu	nazywana	od	 jakiegoś	 czasu	RT)	nadaje	po	angielsku	na	 cały
świat.

Zadziwiające,	 że	 w	 odróżnieniu	 od	 lat	 1938–1939	 wszyscy	 wszystko
rozumieją	 –	 i	 prezydent	 Obama,	 którego	 wielu	 krytykuje	 za
niezdecydowanie	 oraz	 łagodność,	 i	 liderzy	 europejscy,	 wiecznie	 usiłujący
uniknąć	kłopotów	gospodarczych	w	swych	krajach.	Wszyscy	oni	wiedzą,	że
odbywa	 się	 nie	 zamaskowana	 agresja	 Rosji	 przeciwko	 sąsiedniemu
słabemu	 państwu,	 podobna	 jak	 dwie	 krople	 wody	 do	 hitlerowskich
i	stalinowskich	operacji	lat	1939–1940.	Wszyscy	wiedzą,	że	„powstanie”	na
wschodniej	 Ukrainie	 organizuje	 Rosja.	 Światowa	 społeczność	 nie
zaakceptuje	 drobnego	 szachrajstwa	 Rosji	 z	 aneksją	 Krymu,	 przy	 czym
nawet	w	 tej	 sprawie	 nie	 popiera	 jej	 ani	 jedno	 państwo.	A	 już	 o	 okupacji



wschodniej	Ukrainy	nie	ma	nawet	co	mówić.	Tak	więc	zarówno	USA,	jak
i	Europa	wiedzą	wszystko:	w	tym,	co	się	dzieje,	wcale	nie	chodzi	o	Ukrainę,
istota	 sprawy	nie	polega	na	 tym,	 czy	Ukraina	 jest	 dobra,	 czy	 zła,	 czy	 jej
rząd	 jest	 skorumpowany,	 czy	 nie,	 czy	Krym	 chciał	 się	 stać	 częścią	Rosji,
czy	 też	pozostać	na	Ukrainie.	 Istota	 tego,	 co	 się	dzieje,	 tkwi	w	Rosji	 i	 jej
obecnych	władzach.	I	wszelkie	pretensje	będą	wysuwane	tylko	wobec	Rosji.

Tak	jak	podczas	pierwszej	oraz	drugiej	wojny	światowej	agresor	liczy	na
to,	 że	 ofiara	 szybko	 się	 podda	 i	 wojny	 właściwie	 nie	 będzie.	 Tak	 sądziły
w	 1914	 roku	 Austro-Węgry,	 mszcząc	 się	 na	 Serbii	 za	 zabójstwo	 swego
arcyksięcia,	tak	uważały	w	1939	roku	Niemcy,	ogarnięte	ideą	zjednoczenia
wszystkich	 etnicznych	 Niemców	 w	 granicach	 jednego	 państwa.	 Tak	 dziś
uważa	 podpułkownik	 FSB	 Putin,	 generałowie	 FSB	 Siergiej	 i	 Wiktor
Iwanowowie	oraz	wszyscy	pozostali	 ludzie	 służb,	którzy	doszli	do	władzy
w	Rosji	i	noszą	się	z	zamiarem	zjednoczenia	w	granicach	nowego	imperium
całego	„rosyjskiego	świata”.	I	w	imię	tego	rozpętują	nową	wojnę	światową,
żeby	 cała	 planeta	 uświadomiła	 sobie	 wielkość	 Rosji,	 jak	 kiedyś	 Europa
musiała	sobie	uświadomić	wielkość	Niemiec,	a	Azja	i	Ameryka	–	wielkość
Japonii.

Już	 od	 wielu	 miesięcy	 w	 Europie,	 USA	 i	 Rosji	 mówi	 się	 o	 wojnie	 jak
o	 czymś	 absolutnie	 powszednim,	 mimochodem	 wspomina	 się	 jeszcze
o	istnieniu	broni	 jądrowej	–	w	imię	„rosyjskiego	świata”,	którego	nie	było
i	nie	ma,	ponieważ	najwięcej	Rosjan	w	Rosji	wytrzebili	sami	Rosjanie.	Od
1917	roku,	gdy	do	władzy	doszli	bolszewicy,	ofiary	liczy	się	w	dziesiątkach
milionów.	W	2014	roku	Rosjanie	znów	podeszli	na	skraj	przepaści,	znowu
posyłają	ich	na	wojnę	oszalali	władcy.	Tylko	że	teraz	nie	jest	to	Lenin	ani
Stalin,	 ani	 nawet	 Breżniew,	 ale	 grupa	 pułkowników	 i	 generałów
KGB/FSB,	która	opanowała	Rosję	w	wyniku	przebiegłej	operacji	obliczonej
na	wiele	ruchów	naprzód.

[64]	 http://gordonua.com/news/politics/Glavred-KyivPost-opublikovala-
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Rozdział	15	
Czy	Rosjanie	chcą	wojny?

Uogólnienia	 zawsze	 są	 ryzykowne,	 niemniej	 bez	 uogólnień	 w	 tej	 książce
trudno	się	obyć.	Czy	Rosjanie	chcą	wojny?	Z	zastrzeżeniem,	że	nie	wszyscy
Rosjanie	 chcą	 wojny	 i	 że	 wielu	 Rosjan	 wojny	 nie	 chce,	 można
skonstatować,	 że	 w	 2014	 roku	 w	 Rosji	 większość	 Rosjan	 zgodziła	 się
poprzeć	 swój	 rząd,	 który	 wkroczył	 na	 drogę	 wielkiej	 wojny.	 Rosjanie	 (w
większości)	nieoczekiwanie	dla	całej	Europy,	zresztą	też	dla	samych	siebie,
zapragnęli,	żeby	się	ich	bano,	jak	od	ponad	dwustu	lat	bano	się	rosyjskich
żołnierzy	w	Europie.

Putin	nie	odrobił	lekcji	z	pierwszej	i	drugiej
wojny	światowej

Gdy	 zakończyła	 się	 pierwsza	 wojna	 światowa	 i	 omawiano	 warunki
traktatu	 pokojowego,	 amerykański	 prezydent	 Wilson	 zaproponował	 dość
łagodne	warunki	kapitulacji	Niemiec.	Jednakże	Francja	oraz	nieco	mniej
stanowczo	 Anglia	 żądały	 kategorycznie	 (i	 wymusiły)	 bardzo	 twardych
warunków,	gwarantujących,	jak	się	wówczas	zdawało,	że	Niemcy	nigdy	nie
zdołają	 się	 podnieść	 gospodarczo	 i	wywołać	 nowej	wojny	w	Europie.	 Tak
oto	 powstał	 wersalski	 traktat	 pokojowy	 w	 postaci,	 jaką	 znamy.	 Minęły
lata.	Napisano	wiele	tomów	o	tym,	że	druga	wojna	światowa	rozpoczęła	się



właśnie	 z	 powodu	 tego	 poniżającego	 dla	 Niemiec	 traktatu
i	 nieokiełznanego	 apetytu	 Francji,	 która	 usiłowała	 za	 wszelką	 cenę
zapobiec	 odrodzeniu	 Niemiec.	 Autorzy	 tych	 książek	 pod	 wieloma
względami	mieli	rację.

Tak	więc	 pierwszą	 przesłanką	 dojścia	 do	władzy	w	Niemczech	Hitlera
był	 traktat	 wersalski,	 który	 stworzył	 grunt	 do	 wzrostu	 nacjonalizmu
i	 dojścia	 do	 władzy	 narodowych	 socjalistów.	 Drugą	 przesłanką	 było
absolutne	przekonanie	prawicowej,	konserwatywnej	części	ludności	i	armii
o	tym,	że	Niemcy	przegrały	wojnę	skutkiem	„ciosu	w	plecy”,	który	zadali
niemieckiej	 armii	komuniści.	Zwolennicy	 tej	wersji	mieli	 częściowo	 rację.
Rewolucja	 listopadowa	 1918	 roku	 oczywiście	 osłabiła	 niemieckie	 siły
zbrojne	i	rząd,	które	zresztą	i	bez	tego	nie	były	wtedy	zbyt	silne.

Należy	 tu	 dodać,	 że	 niemieccy	 socjaldemokraci	 wyciągnęli	 pewne
wnioski	z	historii	rosyjskiej	rewolucji	1917	roku.	W	Rosji	socjaldemokraci
–	mieńszewicy	i	eserowcy	–	zjednoczyli	się	z	bolszewikami	i	marnie	na	tym
wyszli,	 w	 Niemczech	 natomiast	 socjaldemokraci	 zjednoczyli	 się
z	wojskiem,	czyli	z	kontrrewolucją,	i	stłumili	bunt	komunistów.	W	wyniku
tego	do	władzy	w	Niemczech	doszli	socjaldemokraci.

Dla	 demokratycznego	 rządu	 Republiki	 Weimarskiej	 lat	 1919–1932
z	 powodu	 przegranej	 wojny	 i	 jej	 następstw	 oraz	 niewykonalnych
warunków	 finansowo-gospodarczych	pokoju	wersalskiego	nastąpił	 trudny
okres.	 W	 rezultacie	 przy	 całkowitej	 wolności	 słowa	 w	 Niemczech	 lat
dwudziestych	 społeczeństwo	 pełną	 odpowiedzialnością	 za	 gospodarczą
zapaść	 obarczyło	 socjaldemokratów,	 a	 przy	 tym	 skompromitowała	 się
i	niemiecka	demokracja.

Najważniejszą	 jednak	 przesłanką	 dojścia	 do	 władzy	 nazistów	 była
kwestia	 narodowa.	 Można	 ją	 rozdzielić	 na	 dwa	 prądy:	 pierwszy	 –
odrodzenie	 narodu	 niemieckiego,	 zjednoczenie	 wszystkich	 Niemców
w	 granicach	 jednego	 imperium,	 i	 drugi	 –	 walkę	 ze	 „światowym
żydostwem”,	 przede	 wszystkim	 z	 Żydami	 w	 Niemczech.	 Gdy,	 rozpalając
antysemityzm,	 naziści	 wskazywali	 na	 panowanie	 Żydów	 w	 Niemczech



i	 Austrii,	 to	 znajdowali	 na	 to	 argumenty.	 Elita	 intelektualna	 Niemiec
i	Austrii	–	lekarze,	prawnicy,	finansiści,	biznesmeni,	inteligencja	twórcza	–
w	wielkiej	mierze	składała	się	z	Żydów.

Istniały	 też	 przesłanki	 drugorzędne,	 które	 sprzyjały	 dojściu	 do	 władzy
nazistów.	 Ustami	 Kominternu	 Stalin	 ogłosił	 niemieckich
socjaldemokratów	 głównymi	 wrogami	 międzynarodowego	 ruchu
komunistycznego.	Zastanówmy	się:	niemieccy	socjaldemokraci	w	Republice
Weimarskiej	 ledwie	 trzymają	 się	 na	 nogach	 pod	 presją	 warunków
finansowo-ekonomicznych	 traktatu	 wersalskiego.	 W	 tej	 sytuacji	 Związek
Sowiecki	niejako	naturalnie	powinien	wspierać	słaby	rząd	demokratyczny,
uwzględniając	 nadciągające	 zagrożenie	 ze	 strony	 skrajnego	nacjonalizmu
w	Niemczech,	zagrożenie,	nawiasem	mówiąc,	wcale	nie	teoretyczne.

We	Włoszech	faszyści	już	byli	u	władzy.	Tak	więc	istniały	podstawy,	by
uważać	 faszyzm	 za	 groźbę	 rzeczywistą.	 Zgodnie	 z	 dogmatami
komunistycznymi	 Marksa	 i	 Lenina	 nacjonalizm	 jest	 głównym	 wrogiem
międzynarodowego	 komunizmu.	 Niemniej	 jednak	 Stalin	 zmusił
niemieckich	 komunistów,	 by	 wraz	 z	 nazistami	 występowali	 przeciwko
niemieckiemu	 rządowi	 socjaldemokratycznemu.	 Gdyby	 komuniści
popierali	socjaldemokratów,	mieliby	większość	w	Reichstagu	i	Hitler	nigdy
by	nie	doszedł	do	władzy,	a	przynajmniej	nie	drogą	legalną.	Stalin	wszakże
wydał	niemieckim	komunistom	odwrotne	wskazówki:	mieli	ze	wszystkich
sił	 popierać	 nazistów	 i	 wraz	 z	 nimi	 występować	 przeciw
socjaldemokratycznemu	rządowi	Niemiec.

Strategia	 Stalina	 wobec	 rewolucji	 w	 Niemczech	 odróżniała	 się	 od
prostolinijnego	stanowiska	Marksa	i	Trockiego,	którzy	liczyli	na	powstanie
niemieckiej	 klasy	 robotniczej,	 oraz	 od	 antyfrancuskich	 planów	 Lenina,
który	starał	się	pchnąć	Niemców	do	utworzenia	„frontu	na	Renie”.	Stalin
chciał	 zniszczyć	 wszystkie	 grupy	 centrowe	 i	 pozostawić	 jako
przeciwstawne	sobie	nazizm	i	bolszewizm.	Słusznie	uważał,	że	zasadniczą
siłą	 rewolucji	 światowej	 jest	 ZSRS,	 a	 zagraniczne	 partie	 komunistyczne
wykonują	 jedynie	 funkcje	 pomocnicze.	 W	 ramach	 takiego	 programu



w	 latach	 1929–1939	 wszystkie	 siły	 kominternowskiej	 i	 zagranicznej
polityki	wobec	Niemiec	zmierzały	do	rozsadzenia	Republiki	Weimarskiej,
do	 bezpośredniego	 wspierania	 nazistowskich	 strajków,	 do	 prowokowania
starć	 zbrojnych	 z	 demokracją.	 Według	 zamiarów	 Stalina	 Hitler
w	 Niemczech,	 a	 nawet	 w	 całej	 Europie,	 miał	 odegrać	 rolę	 „lodołamacza
rewolucji”	 torującego	drogę	komunistom.	Toteż	 poczynając	 od	 1933	 roku,
zadanie	Stalina	polegało	na	zawarciu	sojuszu	z	niemieckimi	militarystami
i	z	Hitlerem,	a	taktyka	„jednolitego	frontu”	w	Europie	w	latach	1934–1939
była	 dla	 Stalina	 jedynie	 przykrywką	 polityki	 przygotowywania	 układu
z	nazistami.

Gdyby	 Stalin	 planował	 zawarcie	 sojuszu	 z	 Anglią	 i	 Francją	 przeciwko
Niemcom,	 to	 prowadziłby	 jawne	 rokowania	 z	 Niemcami	 i	 tajne	 z	 Anglią
i	 Francją.	 Ale	 Stalin	 kalkulował	 zawarcie	 porozumienia	 właśnie
z	Hitlerem.	Dlatego	 też	prowadził	 jawne	pertraktacje	 z	Anglią	 i	Francją,
a	tajne	z	rządem	nazistowskim.	Na	tym	tle	Europą	wstrząsnął	cios,	który
później	 historycy	 porównali	 tylko	 z	 wybuchem	 drugiej	 wojny	 światowej:
„zmowa	monachijska”.

Układ	monachijski	Francja	i	Anglia	podpisały,	by	zapobiec	wojnie.	Była
to	ostatnia,	 rozpaczliwa	próba	ugłaskania	Hitlera	przez	 te	pacyfistycznie
nastawione	 kraje.	 Łudziły	 się	 one,	 że	 kosztem	 części	 Czechosłowacji
zachowają	 pokój	 w	 Europie.	 U	 progu	 1938	 roku	 sytuacja
zachodnioeuropejskich	 demokracji	 stała	 się	 katastrofalna.	 We	 Włoszech
u	 władzy	 był	 Mussolini,	 w	 Niemczech	 –	 Hitler,	 w	 Hiszpanii	 –	 Franco.
Austrii	 już	nie	było:	w	wyniku	Anschlussu	stała	się	 częścią	niemieckiego
imperium.	W	Portugalii	i	na	Węgrzech	rządzili	dyktatorzy.

Formalnie	 rzecz	 biorąc,	 istniał	 układ	 między	 Francją,	 Czechosłowacją
i	 ZSRS.	 W	 razie	 napaści	 Niemiec	 na	 Czechosłowację	 rząd	 tego	 kraju
powinien	 był	 się	 oficjalnie	 zwrócić	 do	 Francji	 i	 ZSRS	 z	 prośbą	 o	 pomoc
wojskową.	We	wszystkich	sowieckich	książkach	historycznych	szczegółowo
opisano,	 jak	 to	 Związek	 Sowiecki	 był	 gotów	udzielić	 tej	 pomocy,	 ile	miał
dywizji,	 ile	 samolotów	 i	 czołgów	 czekało	w	 pogotowiu...	 Ale	we	wrześniu



1938	roku	za	Czechosłowację	nikt	nie	 chciał	 i	nie	był	gotów	walczyć:	ani
Francja,	 ani	 Anglia,	 ani	 nawet	 sama	 Czechosłowacja.	 Jej	 prezydent
Edvard	Beneš	w	krytycznej	chwili	rzeczywiście	wysłał	telegram	do	Stalina,
prosząc	 oficjalnie	 Związek	 Sowiecki	 o	 udzielenie	 pomocy	 przewidzianej
układem.	Ale	odpowiedzi	na	tę	depeszę	w	porę	nie	otrzymał.	Rząd	sowiecki
zwlekał.	 Wkrótce	 Beneš	 przysłał	 nowy	 telegram,	 w	 którym	 powiadamiał
Stalina,	 że	 Czechosłowacja	 przyjęła	 warunki	 kapitulacji	 i	 rezygnuje
z	pomocy	wojskowej	Armii	Czerwonej.

Jest	 oczywiste,	 że	 rząd	 sowiecki	 nie	 planował	 w	 tym	 okresie	 walki
z	 Hitlerem	 z	 powodu	 Czechosłowacji.	 Rozmowy	 o	 sowieckiej	 pomocy
wojskowej	dla	tego	państwa	Stalin	prowadził	wyłącznie	po	to,	by	uzyskać
zezwolenie	 Polski	 na	 przemarsz	 ku	 granicy	 czechosłowackiej.	 Stalin
w	ogóle	miał	kompleks	na	punkcie	 okupacji	Polski.	Antypolski	kompleks
Stalina	można	było	porównać	tylko	do	antysemickiego	kompleksu	Hitlera.
Polacy	 doskonale	 to	 rozumieli	 i	 nie	 zgodzili	 się	 na	 przemarsz	 wojsk
sowieckich	 przez	 swoje	 terytorium,	 ponieważ	 było	 dla	 nich	 oczywiste,	 że
gdyby	Armia	Czerwona	wkroczyła	 do	Polski,	 to	 już	 by	 z	 niej	 nie	wyszła.
Wskazywała	na	to	lekcja	stosunków	rosyjsko-polskich.

Na	 Polaków	 naciskały	 Francja,	 Anglia,	 Czechosłowacja	 i	 Związek
Sowiecki,	ale	Polacy	nie	zgodzili	 się	wpuścić	sowieckich	wojsk.	 (To	samo,
ale	 już	bez	Czechosłowacji,	powtórzyło	 się	w	1939	 roku	podczas	 rokowań
rządu	sowieckiego	z	Francją	i	Anglią	na	temat	paktu	o	pomocy	wzajemnej
w	 razie	 agresji	 Niemiec.	 Związek	 Sowiecki	 znowu	 gotów	 był	 podpisać
układ	z	Francją	 i	Anglią,	ale	pod	warunkiem	zgody	Polski	na	przemarsz
wojsk	sowieckich	przez	jej	terytorium).

Związek	 Sowiecki	 rzeczywiście	 nie	 graniczył	 z	 Niemcami,	 Francją
i	Czechosłowacją.	Ale	dlaczego	właściwie	Francja	 i	Anglia,	nalegające	na
przestrzeganie	 warunków	 traktatu	 wersalskiego	 przez	 całe	 lata
dwudzieste,	 nie	 były	 gotowe	wypowiedzieć	wojny	 Hitlerowi	w	 1938	 roku
w	 związku	 z	 jego	 żądaniem,	 by	 Czechosłowacja	 oddała	 Rzeszy	 „Kraj
Sudecki”,	 zamieszkany	 w	 znacznej	 mierze	 przez	 etnicznych	 Niemców?



Dlaczego	 trzeba	 się	 było	 zgodzić	 na	 rozbiór	 Czechosłowacji?	 Przede
wszystkim	dlatego,	że	Francja	i	Anglia	nie	były	gotowe	wyjść	wobec	swych
obywateli	 na	 agresorów.	 Europa	 nie	 była	 gotowa	 do	 rozpoczęcia	 drugiej
wojny	 światowej	 w	 1938	 roku	 z	 powodu	 Niemców	 sudeckich,	 czyli
etnicznych	 Niemców	 mieszkających	 w	 Czechosłowacji	 i	 pragnących
przyłączenia	do	Niemiec.	Zresztą	również	w	marcu	1939	roku	Europa	nie
była	gotowa	rozpocząć	wojny	z	tego	powodu,	że	Hitler	zajął	pozostałą	część
Czechosłowacji.	Po	co	wojować,	skoro	sama	Czechosłowacja	poddaje	się	bez
oporu?!

Wróćmy	 jednak	 do	 zewnętrznopolitycznych	 planów	 Stalina	 i	 do
„lodołamacza	 rewolucji”	 –	 Hitlera.	 W	 marcu	 1939	 roku	 Hitler	 nie
zaryzykował	 wywołania	 wielkiej	 wojny.	 Wiedział,	 że	 nikt	 nie	 stanie	 do
walki	 z	 powodu	 ogryzków	 Czechosłowacji.	 On	 w	 ogóle	 już	 nie	 wierzył
w	 wielką	 wojnę.	 Wraz	 z	 okupacją	 Czechosłowacji	 w	 marcu	 1939	 roku
rozwiązał	 wszystkie	 zadania	 zewnętrznopolityczne	 stojące	 przed	 Rzeszą.
Oprócz	jednego:	zniszczenia	europejskiego	i	światowego	żydostwa.	Etniczni
Niemcy	 zostali	 zjednoczeni	 w	 granicach	 imperium.	 Gospodarka	 Niemiec
pięła	 się	 w	 górę.	 Wszystkie	 ograniczające	 Rzeszę	 artykuły	 traktatu
wersalskiego	 anulował	 czas	 (Hitler	 po	 prostu	 przestał	 je	 wykonywać).
Niemieckich	Żydów	wywłaszczono.	Oni	sami	zostali	pozbawieni	wszelkich
praw	 i	wypędzeni	z	Rzeszy	 lub	aresztowani	 i	zesłani	do	obozów.	Właśnie
wtedy,	 gdy	 przy	 niewielkim	 rozlewie	 krwi	 Hitler	 zdobył	 dla	 Niemiec
wszystko,	czego	chciał,	Stalin	zaprosił	go	do	stołu	rokowań.	Zaproszenie	to
było	 jawne	 i	 ostentacyjne.	 3	 maja	 1939	 roku	 przewodniczący	 Rady
Komisarzy	 Ludowych	 Wiaczesław	 Mołotow,	 narodowości	 rosyjskiej,
zastąpił	 na	 stanowisku	 komisarza	 ludowego	 spraw	 zagranicznych	 Żyda
Maksima	 Litwinowa,	 z	 którym	 Hitler	 nigdy	 nie	 siadłby	 do	 rokowań
z	powodu	fizjologicznego	antysemityzmu.

Zamieniając	 Żyda	 Litwinowa	 na	 Rosjanina	 Mołotowa,	 Stalin
zasygnalizował,	 że	 jest	 gotów	 rozpocząć	 poważne	 rozmowy	 z	 rządem
niemieckim.	 Sygnał	 ten	 został	 dostrzeżony,	 zaproszenie	 zostało	 przyjęte.



Hitler	oczywiście	wiedział	o	polskim	kompleksie	Stalina	i	o	nieustannych
żądaniach	 rządu	 sowieckiego,	 by	 Polska	 przepuściła	 Armię	 Czerwoną
przez	 swoje	 terytorium.	 Hitler	 rozumiał,	 że	 Stalin	 chce	 dostać	 Polskę.
Toteż	Hitler	nie	mógł	napaść	na	Rzeczpospolitą,	nie	porozumiawszy	się	ze
Stalinem	w	sprawie	jej	rozbioru.

Sens	sierpniowego	układu	1939	roku	między	Hitlerem	i	Stalinem,	jeżeli
chodzi	 o	 Polskę,	 polegał	 na	 tym,	 że	 niemieckie	 i	 sowieckie	 wojska
równocześnie	 zaatakują	 polskie	 granice	 i	 zetrą	 państwo	 polskie
z	 powierzchni	 ziemi,	 przy	 czym	 Niemcy	 po	 raz	 kolejny	 unikną	 wielkiej
wojny,	 ponieważ	 przy	 wspólnictwie	 ZSRS	 w	 rozbiorze	 Polski	 Francja
i	 Anglia	 nie	 zaryzykują	 wypełnienia	 warunków	 umowy	 o	 pomocy
wzajemnej,	nie	pospieszą	Polsce	na	odsiecz,	ale	zachowają	się	podobnie	jak
w	scenariuszu	czechosłowackim.

W	sierpniu	1939	roku,	gdy	po	aneksji	Czechosłowacji	w	marcu	1939	roku
Europie	 wydawało	 się,	 że	 wielka	 wojna	 z	 Hitlerem	 może	 się	 i	 nie
rozpocznie,	Stalin	rozpętał	drugą	wojnę	światową.	Rzecz	w	tym,	że	Stalin
doskonale	 wiedział,	 po	 co	 podpisuje	 z	 Hitlerem	 pakt	 o	 nieagresji	 wraz
z	tajnym	protokołem	wskazującym,	jakie	kraje	wchodzą	do	strefy	wpływów
ZSRS.

W	 sierpniu	 1939	 roku	 władze	 sowieckie	 miały	 wybór.	 Stalin	 mógł
podpisać	 porozumienie	 z	 Francją	 i	Anglią	w	 sprawie	 pomocy	wzajemnej.
Zgodnie	 z	 takim	 porozumieniem	 w	 razie	 napaści	 Niemiec	 na	 Francję	 –
a	 było	 to	 jedyne	 wielkie	 mocarstwo,	 na	 które	 mogły	 napaść	 Niemcy,
ponieważ	z	Anglią	i	ZSRS	nie	miały	one	granic	–	ZSRS	i	Anglia	musiałyby
przyjść	 Francji	 z	 pomocą.	 Z	 braku	 zgody	 Polski	 na	 przemarsz	 Armii
Czerwonej	 przez	 jej	 terytorium	Związek	 Sowiecki	 rzeczywiście	w	 niczym
nie	 mógł	 pomóc	 Francji	 i	 Anglii.	 Mógł	 jedynie	 zachować	 życzliwą
neutralność.	 Podpisanie	 takiego	 układu	 między	 ZSRS,	 Francją	 i	 Anglią
doprowadziłoby	do	tego,	że	Hitler	nie	zechciałby	napaść	ani	na	Francję,	ani
na	 Polskę,	 ponieważ	 Stalin	 byłby	 zobowiązany	 wypowiedzieć	 wojnę
Niemcom.	 Takiego	 ryzyka	 Hitler	 nie	 mógł	 podjąć	 w	 sierpniu	 i	 wrześniu



1939	roku.
Ma	się	rozumieć,	Stalin	ryzykował,	że	Związek	Sowiecki	już	we	wrześniu

1939	roku	zostanie	wciągnięty	w	niepożądaną	wówczas	wojnę	z	Niemcami.
Dlatego	 też	miał	 inny	wariant	 gry.	Wariant	 absolutnie	 bezpieczny.	Mógł
nie	 podpisać	układu	 z	Francją	 i	Anglią	 i	 nie	 podpisać	 paktu	 z	Hitlerem.
W	 tym	 wypadku	 scenariusz	 września	 1939	 roku	 wyglądałby	 dla	 Hitlera
nieco	 lepiej.	 W	 pierwszym	 wypadku	 Związek	 Sowiecki	 znalazłby	 się
w	stanie	wojny	z	Niemcami	w	razie	napaści	Hitlera	na	Polskę	 i	Francję.
W	 drugim	 –	 Związek	 Sowiecki	 pozostałby	 neutralny.	 Wtedy	 Hitler
musiałby	okupować	całą	Polskę	i	dojść	do	granic	z	sierpnia	1939	roku,	co
stworzyłoby	ryzyko	nowych	starć	wojennych,	teraz	już	z	Armią	Czerwoną,
i	wojny	na	dwa	fronty.	Trudno	powiedzieć,	jak	długo	stalinowski	Związek
Sowiecki	 i	hitlerowskie	Niemcy,	dwa	agresywne	państwa	 rządzone	przez
irracjonalnych	 paranoików,	 zachowałyby	 pokój.	 Ażeby	 nie	 mieć	 wspólnej
granicy	 z	 ZSRS,	 Hitler	 mógł	 okupować	 tylko	 zachodnią	 Polskę,	 czyniąc
z	jej	wschodniej	części	strefę	buforową.	Nie	wiadomo,	jak	długo	potrwałby
taki	 stan.	 Ale	 zarówno	 w	 razie	 pojawienia	 się	 wspólnej	 granicy
z	 Niemcami,	 jak	 i	 w	 wypadku	 utworzenia	 strefy	 buforowej	 z	 Polski
Wschodniej	 Związek	 Sowiecki	 przez	 jakiś	 czas	 mógłby	 nie	 uczestniczyć
w	 wielkiej	 europejskiej	 wojnie	 i	 obserwować	 z	 boku,	 jak	 Hitler	 się
rozprawia	z	resztą	Europy.

Główne	 ryzyko	 Stalina	 polegało	 oczywiście	 na	 tym,	 że	Hitler	mógł	 nie
wywołać	 wielkiej	 wojny	 w	 Europie.	 We	 wrześniu	 1939	 roku	 mógł	 się
ograniczyć,	 jeśli	 idzie	 o	 Polskę,	 do	 jednego	 tylko	 „problemu	 gdańskiego”.
Istota	„problemu	gdańskiego”	polegała	na	tym,	że	w	tym	rejonie	mieszkali
etniczni	 Niemcy.	 Hitler	 stawiał	 kwestie	 ponownego	 ich	 zjednoczenia
z	Rzeszą.	W	 tym	celu	nie	 tylko	 trzeba	było	przekazać	Niemcom	Gdańsk,
ale	 też	utworzyć	 „korytarz”	 –	nazwano	go	 „gdańskim”	–	 żeby	połączyć	 to
miasto	 z	 resztą	 Niemiec.	 Zrozumiałe,	 że	 do	 przekazania	 tych	 polskich
obszarów	 Niemcom	 niezbędna	 była	 zgoda	 Polski.	 Ale	 Hitler	 miał	 już
pomyślne	dla	siebie	doświadczenie	monachijskie,	więc	z	Gdańskiem	chciał



rozegrać	 ten	 sam	 scenariusz,	 co	 z	 sudecką	 częścią	 Czechosłowacji:
najpierw,	 szantażując	 Francję,	 Anglię	 i	 Polskę	 groźbą	 wielkiej	 wojny,
wytargować	 Gdańsk	 i	 korytarz,	 a	 następnie,	 zarzucając	 Polakom
niedotrzymanie	 jakichś	 warunków	 układu,	 wkroczyć	 do	 Polski	 pod
pretekstem	 obrony	 etnicznych	 Niemców	 i	 zająć	 jej	 zachodnią	 część.
W	ostatecznym	wyniku	wrzesień	 1939	 roku	dla	Polski	 i	 tak	 by	nastąpił,
ale	nie	we	wrześniu	1939	roku,	 lecz	później,	na	przykład	w	 latach	1940–
1941.	 Hitler	 planował,	 że	 zajmie	 Polskę	 bez	 wielkiej	 wojny.	 W	 końcu
Francja,	 Anglia	 i	 Związek	 Sowiecki	 pozwoliły	 mu	 zająć	 Czechosłowację
w	latach	1938–1839.	Dlaczego	Polska	miałaby	być	lepsza?

Po	co	jednak,	przy	takim	rozwoju	sytuacji,	Hitlerowi	potrzebny	był	pakt
o	 nieagresji	 ze	 Stalinem?	 Otóż	 Hitler	 obawiał	 się,	 że	 Stalin,	 choć	 nie
zawarł	 układu	 o	 pomocy	 wzajemnej	 z	 Francją,	 przystąpi	 do	 wojny,
przeniesie	granicę	Polski	(za	zgodą	lub	bez	zgody	Polaków)	i	otworzy	front
wschodni	 przeciw	 armii	 niemieckiej.	 Taki	 scenariusz	 był	 dla	 Hitlera
skrajnie	 niekorzystny	 i	 niebezpieczny.	 A	 zatem	 nie	 mógł	 on	 podjąć	 tak
ogromnego	ryzyka	we	wrześniu	1939	roku.	Gdyby	nie	podpisał	ze	Stalinem
paktu	o	nieagresji,	nie	mógłby	rozpocząć	wojny	przeciw	Polsce.	Hitler	mógł
rozpocząć	wojnę	tylko	w	jednym	wypadku:	gdyby	Stalin	zobowiązał	się,	że
nie	 otworzy	 przeciw	 Niemcom	 drugiego	 frontu	 wschodniego.	 Dlatego	 też
Niemcom	 przed	 rozpoczęciem	 operacji	 ofensywnych	 przeciwko	 Polsce
absolutnie	niezbędny	był	pakt	o	nieagresji	ze	Związkiem	Sowieckim.

Wiadomo,	 że	 za	 tak	 korzystny	 pakt	Niemcy	musieli	 zapłacić	 zgodą	 na
okupowanie	przez	Związek	Sowiecki	kilku	krajów	wschodnioeuropejskich.
20	 sierpnia	 1939	 roku	 Hitler,	 który	 się	 spieszył	 do	 załatwienia	 sprawy
z	Polską,	napisał	list	do	Stalina,	w	którym	otwarcie	oznajmił,	że	zamierza
napaść	 na	 Polskę	 i	 dlatego	 jest	 zainteresowany	 jak	 najrychlejszym
podpisaniem	 paktu	 o	 nieagresji.	 Prosił	 Stalina	 o	 pozwolenie	 na	 pilny
przyjazd	 do	 Moskwy	 Ribbentropa	 na	 pertraktacje	 i	 podpisanie	 paktu
o	 nieagresji	 oraz	 tajnego	 protokołu	 w	 sprawie	 podziału	 sfer	 wpływu
w	Europie	Wschodniej.	Stalin	się	zgodził.



Należy	 podkreślić,	 że	 mimo	 wszystkich	 minusów	 układu
monachijskiego,	mimo	 słusznych	 epitetów,	 którymi	 obrzucamy	 ten	układ
jako	 tchórzliwy,	 zdradziecki	 itp.,	 Anglia	 i	 Francja	 podpisały	 go	 po	 to,	 by
zachować	 pokój,	 podczas	 gdy	 pakt	 sowiecko-niemiecki	 Hitler	 i	 Stalin
zawarli	 po	 to,	 żeby	 rozpocząć	wojnę.	Właśnie	 dlatego	Hitler	 się	 spieszył.
Właśnie	 po	 to,	 by	 pomóc	 Hitlerowi	 jak	 najprędzej	 rozpocząć	 wojnę
w	Europie,	Stalin	zgodził	się	pilnie	przyjąć	Ribbentropa	w	Moskwie.

23	 sierpnia	 Ribbentrop	 przyleciał	 do	 Moskwy.	 Tego	 samego	 dnia
podpisano	 sowiecko-niemiecki	 pakt	 o	 nieagresji	 oraz	 tajny	 protokół
dodatkowy.	Upraszczając,	według	owego	protokołu	Rosja	otrzymała	kraje
bałtyckie,	wschodnią	Polskę,	Finlandię	i	Besarabię.	Zważmy,	że	Hitler	nie
prosił	Stalina	o	zgodę	na	przykład	na	okupowanie	Francji,	Belgii,	Holandii
i	 innych	państw	europejskich.	Hitler	potrzebował	 zgody	Stalina	 tylko	na
wojnę	z	Polską.	Wówczas	wciąż	jeszcze	miał	nadzieję,	że	uniknie	wielkiej
wojny.	 Temat	 ten	 omawiał	 na	 spotkaniu	 z	 Mussolinim	 15–16	 kwietnia
1939	roku,	czyli	wkrótce	po	inwazji	na	Czechosłowację.	Wówczas	szefowie
dwóch	państw	uzgodnili	 termin	 rozpoczęcia	wielkiej	wojny:	nie	wcześniej
niż	w	1943	roku.	Na	razie	jednak	był	sierpień	1939	roku.

31	 sierpnia	 Mołotow	 wygłosił	 w	 Radzie	 Najwyższej	 ZSRS	 długie
przemówienie	na	temat	sytuacji	międzynarodowej.	1	września,	w	dniu,	gdy
Niemcy	napadły	na	Polskę,	zostało	ono	opublikowane	w	„Prawdzie”.	Jego
sens	polegał	na	tym,	że	jeszcze	wczoraj	faszystowska	Rzesza	była	wrogiem,
dzisiaj	zaś	stała	się	przyjacielem.

Stalin	 mógł	 więc	 powstrzymać	 drugą	 wojnę	 światową.	 Wszystko,	 co
powinien	był	w	tym	celu	uczynić,	to	podpisać	z	Francją	i	Wielką	Brytanią
pakt	o	pomocy	wzajemnej	 i	 zrezygnować	z	własnych	planów	zaboru	 całej
lub	 wschodniej	 Polski.	 To	 wszystko.	 Niczego	 więcej	 nie	 musiał	 robić,	 by
powstrzymać	 agresję	 Hitlera	 i	 wielką	 wojnę	 w	 Europie.	 Ale	 Stalin	 miał
przeciwstawne	 cele:	 wszcząć	 wojnę	 światową,	 zmusić	 Hitlera,	 by	 w	 nią
zabrnął,	 i	 na	 tym	 koniu	 trojańskim	 wjechać	 do	 Europy,	 wschodniej
i	zachodniej,	 i	 ją	zagarnąć.	Głupi	Hitler	wpadł	w	pułapkę,	którą	zastawił



Stalin.	 1	 września	 Hitler	 zaatakował	 Polskę.	 3	 września	 rząd	 niemiecki
wysłał	pierwszy	ekspresowy	supertajny	telegram	do	Moskwy	z	prośbą,	by
jak	najprędzej	rozpoczęła	działania	wojenne	przeciw	Polsce.	Dlaczego?

Po	 pierwsze,	Niemcy	 ponosili	 straty.	Oczywiście	 straty	 te	 były,	 jak	 się
później	 okazało,	 nieporównanie	 mniejsze	 niż	 straty	 armii	 polskiej,	 ale
jednak	 po	 raz	 pierwszy	 w	 całej	 historii	 hitlerowskiej	 agresji	 w	 Europie
Niemcy	ponosili	straty	 liczone	w	tysiącach	ofiar.	Po	drugie,	dla	Niemców
ważne	 było,	 żeby	 zapobiec	 sytuacji,	 gdy	 armia	 polska	 wycofuje	 się	 na
wschód,	do	sowieckiej	strefy	wpływu,	gdzie	zgodnie	z	paktem	o	nieagresji
z	ZSRS	Niemcy	wchodzić	nie	mogą.	Po	trzecie,	Hitler	chciał	ostentacyjnie
pokazać	zarówno	Polsce,	jak	i	Francji	z	Anglią,	że	Stalin	jest	w	tej	wojnie
sojusznikiem	Niemiec,	a	nie	sojusznikiem	demokratycznej	Europy.

I	 jeszcze	 jedno	 jest	 ważne.	 Gdyby	 Stalin	 napadł	 na	 Polskę	 1	 lub	 2
września,	to	–	kto	wie?	–	może	Francja	i	Anglia	nie	wypowiedziałyby	wojny
Niemcom,	ale	postąpiłyby	zgodnie	ze	schematem	czechosłowackim.	Jednak
to	 też	 by	 znaczyło,	 że	 wielka	 wojna	 w	 Europie	 by	 się	 nie	 rozpoczęła.
A	 Niemcy	 i	 ZSRS	 wkroczyłyby	 na	 wspólną	 granicę	 w	 okupowanej	 przez
nich	 Polsce.	W	 tym	 wypadku,	 oczywiście,	 następną	wielką	wojną	 byłaby
wojna	 sowiecko-niemiecka,	 a	 nie	 druga	 wojna	 światowa.	 Toteż	 Stalin
uczynił	 co	 następuje:	 odczekał,	 aż	 Niemcy	 napadną	 na	 Polskę.	 To	 po
pierwsze.	Odczekał,	aż	Francja	i	Anglia	wypowiedzą	wojnę	Rzeszy.	To	po
drugie.	 Odczekał,	 aż	 rząd	 niemiecki	 dwukrotnie	 zwróci	 się	 doń	 z	 usilną
prośbą	 o	 zaatakowanie	 Polski.	 I	 dopiero	 po	 tym	 uprzejmie	 zgodził	 się
rozpocząć	działania	wojenne.

3	września	1939	roku	świat	jeszcze	nie	rozumiał,	czym	jest	druga	wojna
światowa	 i	 jak	 się	 ona	 rozwinie.	 Wszyscy	 doskonale	 pamiętali	 pierwszą
wojnę	 światową.	 Skończyła	 się	 ona	 zaledwie	 dwadzieścia	 lat	 wcześniej
i	żyli	praktycznie	wszyscy	jej	uczestnicy	(oczywiście	ci,	którzy	nie	zginęli).
Ci,	 którzy	 w	 1918	 roku	 mieli	 trzydzieści	 lat,	 w	 1939	 roku	 mieli	 lat
pięćdziesiąt	jeden.

Podczas	 pierwszej	 wojny	 światowej	 Wielka	 Brytania	 straciła	 około



miliona	 zabitych;	 Francja	 –	 1,7	 miliona.	 Straty	 Francuzów	 były
katastrofalne.	 Francja	 nie	 była	 w	 stanie	 po	 raz	 wtóry	 zwyciężyć	 takim
kosztem.	 Historia	 drugiej	 wojny	 światowej	 dowiodła,	 że	 gotowa	 była
skapitulować,	a	nie	wojować.	W	1939	roku	przed	Francją	stało	tylko	jedno
zadanie:	nie	 tracić	 ludzi	w	nowej	wojnie.	Zadanie	 to	częściowo	wykonane
zostało	z	powodzeniem.	Francuzi	podczas	drugiej	wojny	światowej	stracili
mniej	 niż	 podczas	 poprzedniej:	 około	 568	 tysięcy	 osób,	 czyli	 1,35	 procent
ludności	(podczas	gdy	w	pierwszej	wojnie	światowej	–	4,3	procent).

Anglia	 była	 w	 lepszej	 sytuacji.	 Była	 wyspą	 nieosiągalną	 dla	 Niemiec.
Francja	 wiedziała,	 że	 nie	 może	 i	 nie	 będzie	 walczyć	 samotnie,	 toteż
zwlekała	z	wypowiedzeniem	wojny	do	czasu,	aż	zrobi	to	sojusznik	zza	La
Manche.	 Anglia	 wypowiedziała	 wojnę	 Niemcom	 w	 pierwszej	 połowie	 3
września,	 Francja	w	 drugiej	 połowie	 dnia.	 Ale	 Anglia	 po	 wypowiedzeniu
wojny	 też	 nie	 zamierzała	 walczyć.	 Też	 nie	 stawiała	 sobie	 zadania,	 by
zwyciężyć	 za	 wszelką	 cenę,	 też	 chciała	 oszczędzić	 swoich	 obywateli.
Nawiasem	mówiąc,	zadanie	to	pomyślnie	wykonała.	Też	straciła	dwa	razy
mniej	ludzi	niż	w	pierwszej	wojnie	światowej:	około	450	tysięcy.

Pod	 wieczór	 3	 września	 1939	 roku	 przed	 Stalinem	 otwarły	 się
niesamowite	 możliwości.	 Mógł,	 jak	 w	 sierpniu,	 po	 prostu	 nic	 nie	 robić
i	 zrezygnować	 z	 inwazji	 na	 wschodnią	 Polskę.	 Pozostawiłby	 wówczas
Hitlera	 sam	 na	 sam	 z	 Polakami,	 Francuzami	 i	 Anglikami.	 Oczywiście,
wziąwszy	 pod	 uwagę	 to,	 co	 dzisiaj	 wiemy	 o	 ludożercy	 Hitlerze	 i	 jego
drapieżczych	 planach	 wobec	 całej	 ludzkości,	 byłoby	 to	 ze	 strony	 Stalina
nieszlachetne,	 ale	 z	 punktu	 widzenia	 interesów	 państwa	 sowieckiego,
a	nawet	 osobistych	 zewnętrznopolitycznych	planów	Stalina,	 taka	decyzja
byłaby	korzystna.	Hitler	musiałby,	ponosząc	wielotysięczne	straty,	walczyć
z	 całą	 Polską.	 Taka	 kampania	 zajęłaby	 sporo	 czasu.	 Francja	 nie
potrafiłaby	 długo	 patrzeć	 na	 wyniszczanie	 Polaków,	 nie	 rozpoczynając
działań	wojennych	 przeciw	Rzeszy.	Po	 tym	Anglia	 też	 zmuszona	 by	 była
włączyć	się	do	walki.	Co	prawda	wtedy	jeszcze	niewiele	by	mogła	zdziałać,
bo	praktycznie	nie	miała	armii	lądowej,	a	jej	lotnictwo	nie	było	gotowe	do



wojny.	Za	to	na	morzu	flota	brytyjska	panowała.	To	nie	było	mało.
Jeżeli	 nie	 idealizować	 Stalina,	 ale	 uważać	 go	 za	 godnego	 Hitlera

złoczyńcę,	 to	 również	przy	 takim	podejściu	 jego	nieingerencja	prowadziła
do	 wyników	 korzystnych	 dla	 ZSRS.	 Stalin	 wciągał	 Europę	 do	 drugiej
wojny	 światowej,	 czyli	 realizował	 swój	 podstępny	 plan	 „lodołamacza
rewolucji”.	Dostawał	wszystko	oprócz	wschodniej	Polski,	Niemcy	mogli	już
jej	nie	opuścić,	a	nowa	sowiecko-niemiecka	granica	przebiegałaby	po	 linii
dawnej	 sowiecko-polskiej	 granicy	 z	 1939	 roku.	 Zapłatą	 za	 ewentualne	 –
tylko	 ewentualne,	 a	nie	 oczywiste	–	 oddanie	wschodniej	Polski	Niemcom
był	 brak	 udziału	 Związku	 Sowieckiego	 w	 polskiej	 kampanii	 Hitlera
i	rzeczywista	neutralność	ZSRS	w	rozpoczynającej	się	wojnie	w	Europie.

Były	 też	 inne	 warianty.	 Stalin	 mógł	 oznajmić,	 że	 wypowiedzenie
Niemcom	wojny	przez	Francję	i	Anglię	zmienia	sytuację	międzynarodową,
w	której	został	podpisany	pakt	o	nieagresji	między	Niemcami	a	Związkiem
Sowieckim,	 więc	 rząd	 sowiecki	 anuluje	 to	 porozumienie	 wraz	 z	 tajnym
protokołem.	Ma	się	rozumieć,	krok	taki	musiałby	być	potraktowany	przez
Hitlera	jako	wrogi	wobec	Niemiec	ze	wszystkimi	tego	następstwami.	Takie
oświadczenie	 oznaczałoby,	 że	 Związek	 Sowiecki	 już	 w	 1939	 roku
przystępuje	do	wojny	światowej	po	stronie	Polski,	Anglii	 i	Francji.	Ale	to
samo	 oświadczenie	 mogło	 zmusić	 Hitlera	 do	 rezygnacji	 z	 planów
okupowania	 całej	 zachodniej	 Polski	 i	 poszukiwania	 możliwości	 jak
najszybszego	uregulowania	rozpoczętego	konfliktu	z	pomocą	pośredników,
na	 przykład	Włoch.	 Inaczej	mówiąc,	 Stalin	mógł	 zapobiec	 drugiej	wojnie
światowej	nawet	po	3	września	1939	roku.

Stalin	nie	zamierzał	jednak	powstrzymać	niemieckiej	inwazji	na	Polskę
i	 pożaru	 wojny	 światowej.	 5	 września	 1939	 roku	 w	 odpowiedzi	 na
zapytanie	 Ribbentropa	 potwierdził,	 że	 zachowuje	 dla	 siebie	 prawo	 do
Polski	Wschodniej,	ale	na	razie	do	niej	nie	wkroczy,	nawet	gdyby	Niemcy
tu	i	ówdzie	musieli	z	powodów	czysto	militarnych	wtargnąć	do	sowieckiej
strefy	wpływu.

Dlaczego	 Stalin	 podjął	 taką	 właśnie	 decyzję?	 Po	 pierwsze,	 dlatego,	 że



w	 razie	 sowieckiej	 inwazji	 na	 Polskę	 i	 rychłej	 sowiecko-niemieckiej
okupacji	 tego	 kraju	 druga	 wojna	 światowa	 mogłaby	 wygasnąć,	 zanim
jeszcze	rozgorzała,	i	ograniczyć	się	tylko	do	tego,	że	Polska	zniknie	z	mapy
świata.	Właściwie	na	to	liczył	Hitler.	Po	drugie,	Stalin	zdecydował,	że	na
razie	 nie	 zaatakuje	 Polski,	 aby	 Polacy	 dłużej	 i	 skuteczniej	 stawiali	 opór
Niemcom	 i	 odpowiednio	 sami	 ponosili	 jak	 najcięższe	 straty.	 Im	 dłużej
Polacy	 by	 wojowali	 z	 Niemcami,	 tym	 słabiej	 by	 opierali	 się	 sowieckiej
agresji.	Po	trzecie,	gdyby	Polska	już	w	pierwszych	dniach	września	została
pochłonięta	 przez	 Niemcy	 i	 ZSRS,	 to	 czy	 warto	 byłoby	 z	 jej	 powodu
wszczynać	wielką	wojnę?	Wreszcie	Stalin	nie	spieszył	się	z	przystąpieniem
do	wojny	 po	 to,	 żeby	 i	Niemcy	 odnieśli	 jak	 największe	 straty	w	Europie
i	wciągnęli	się	do	wielkiej	wojny	światowej	w	ramach	generalnej	strategii
Stalina	przekształcenia	Rzeszy	w	„lodołamacz	rewolucji”.

Stalin	zamierzał	wejść	do	Polski	Wschodniej	dopiero	po	tym,	jak	wojska
niemieckie	 zdobędą	Warszawę.	Wtedy	 rząd	 sowiecki	miał	 oświadczyć,	 że
Polska	 –	 „ten	 pokraczny	 bękart	 traktatu	 wersalskiego”,	 jak	 nazwał	 ją
Mołotow	–	 rozpadła	 się	 i	Armia	Czerwona	wkracza	do	Polski,	 by	 chronić
mieszkających	 tam	 Ukraińców	 i	 Białorusinów.	 14	 września	 Mołotow
zażądał	 zdobycia	 przez	 Niemców	 Warszawy	 jako	 wstępnego	 warunku
rozpoczęcia	 działań	 wojennych	 Armii	 Czerwonej	 przeciw	 Polsce.	 Istniał
jednak	 pewien	 delikatny	 czynnik	 –	 groźba,	 że	 Niemcy	 po	 zdobyciu
Warszawy	 i	 Polski	 Zachodniej	 zawrą	 z	 rządem	 polskim	 porozumienie
o	 zawieszeniu	 broni.	 A	 wtedy	 nad	 Stalinem	 zawisłaby	 stara	 groźba	 –
groźba,	 że	 druga	 wojna	 światowa	 zgaśnie,	 zanim	 na	 dobre	 rozgorzała.
Toteż	10	września	 rząd	 sowiecki	doniósł	do	Berlina,	 że	 zacznie	działania
wojenne	 przeciw	 Polsce,	 jeśli	 Niemcy	 obiecają,	 że	 nie	 zawrą	 rozejmu
z	Polakami.	 13	września	Ribbentrop	 zapewnił	Stalina,	 że	 „nie	 stawia	 się
kwestii	potrzeby	zawarcia	rozejmu	z	Polską”.

We	wrześniu	1939	roku	Hitler	miał	nadzieję,	że	pochodnia	wojny	będzie
się	 nieznacznie	 tlić	 dopóty,	 dopóki	 on	 sam	 nie	 będzie	 gotów	 do	 nowych
aktywnych	 operacji	 ofensywnych	 na	 Zachodzie.	 Ta	 nadzieja	 Hitlera



w	 pełni	 się	 ziściła.	 Francja	 i	 Anglia	 ani	 pod	 względem	 militarnym,	 ani
politycznym,	ani	psychologicznym	nie	były	gotowe	do	rozpoczęcia	wielkiej
wojny	 z	 powodu	 Polski.	 Były	 one	 zdolne	 zadeklarować,	 że	 przystąpią	 do
wojny,	 ale	 nie	 były	 gotowe	 jej	 prowadzić.	 Stalin	 miał	 nadzieję,	 że	 obie
strony	pogrążą	się	w	wojnie	na	Zachodzie,	a	Związek	Sowiecki	będzie	mógł
tymczasem	 rozwiązywać	 swe	 zadania	 zewnętrznopolityczne	 w	 ramach
podpisanego	 z	 Rzeszą	 tajnego	 protokołu.	 Te	 rachuby	 także	 okazały	 się
trafne.	Rządy	Francji	i	Wielkiej	Brytanii	liczyły	na	to,	że	po	aneksji	Polski
następnym	agresywnym	krokiem	Hitlera	będzie	wyprawa	na	wschód,	a	nie
na	zachód.	Nadzieja	ta	spełniła	się,	co	prawda	z	dwuletnią	prolongatą,	22
czerwca	 1941	 roku.	 Tak	 więc	 rachuby	 wszystkich	 wielkich	 mocarstw
europejskich	się	spełniły.	Ale	z	 tych	zrealizowanych	korzystnych	obliczeń
polityków	 powstała	 sytuacja	 maksymalnie	 niekorzystna	 dla	 wszystkich
uczestników	wydarzeń.

Nie	 będziemy	mówić	 o	 ofierze	 tej	 kombinacji,	 Polsce.	 Polska	 po	 prostu
przestała	 istnieć.	 Francja	 i	 Anglia,	 które	 jak	 tylko	 mogły	 zwlekały
z	 przystąpieniem	 do	 wojny	 i	 liczyły,	 że	 wygrają	 czas,	 dały	 Niemcom
i	Włochom	handicap	czasowy	na	przygotowanie	się	do	poważnej	kampanii
wojennej	 lat	 1939–1941,	 którą	 Hitler	 przeprowadził	 przeciwko	 całej
demokratycznej	 Europie.	 Z	 wojskowego	 punktu	 widzenia	 operacje	 armii
niemieckiej	od	1939	roku	do	lata	roku	1941	można	nazwać	mistrzowskimi.
Do	tego	czasu	Niemcy	i	Związek	Sowiecki	zdobyły	praktycznie	całą	Europę
kontynentalną.	 Imperium	 brytyjskie	 mogło	 liczyć	 tylko	 na	 swoją
marynarkę	 wojenną	 i	 strome	 brzegi	 La	 Manche.	 Nie	 miało	 żadnych
znaczących	 sił	 lądowych.	 W	 całej	 tej	 kombinacji	 Hitler	 i	 Stalin	 popełnili
jeden	 błąd	 geopolityczny,	 który	 stał	 się	 zarazem	 jedynym	 szczęśliwym
trafem	 dla	 Anglii:	 w	 wyniku	 działań	 wojennych	 w	 Europie	 III	 Rzesza
i	 Związek	 Sowiecki	 miały	 teraz	 wspólną	 granicę.	 Hitler	 natknął	 się	 na
problem,	który	powinien	był	przewidzieć	i	go	uniknąć,	ponieważ	musiał	on
doprowadzić	do	zbrojnego	zwarcia	dwóch	państw,	dwóch	reżimów,	dwóch
dyktatorów.



W	 listopadzie	 1940	 roku	 do	 Berlina	 na	 nową	 fazę	 rokowań	 przybył
Mołotow.	 Rozmowy	 były	 trudne.	 Mołotow	 żądał	 zgody	 Niemiec	 na	 zabór
Finlandii	(która	obroniła	swą	niepodległość	w	wojnie	zimowej	na	przełomie
roku	 1939	 i	 1940),	 na	 okupację	 przez	 Związek	 Sowiecki	 Bułgarii,	 na
„budowę	 bazy	 dla	 sił	 lądowych	 i	 marynarki	 wojennej	 ZSRS	 w	 rejonie
Bosforu	i	Dardaneli	na	warunkach	długoterminowej	dzierżawy”;	a	nawet,
w	 określonych	 warunkach,	 na	 wspólną	 sowiecko-włoską	 wojnę	 z	 Turcją.
Poza	 tym	 rząd	 sowiecki	 nalegał,	 by	 Japonia	 zrezygnowała	 z	 naftowych
i	węglowych	koncesji	na	północnym	Sachalinie.

W	 odpowiedzi	 Hitler	 zaproponował	 Związkowi	 Sowieckiemu,	 by	 się
przyłączył	 do	 Osi	 –	 przymierza	 Niemiec,	 Włoch	 i	 Japonii	 zawartego
w	 Berlinie	 27	 września	 1940	 roku.	 Niemcy	 sporządzili	 projekt
porozumienia	między	mocarstwami	Osi	i	ZSRS.	Przewidywał	on	dwa	tajne
protokoły	 z	 długą	 listą	 agresywnych	 zamiarów	 ZSRS	 i	 Niemiec.	 Między
innymi	 Hitler	 zgadzał	 się,	 że	 zasadnicze	 „zainteresowania	 terytorialne”
ZSRS	 „znajdują	 się	 na	 południe	 od	 terytorium	 Związku	 Sowieckiego
w	kierunku	Oceanu	Indyjskiego”	oraz	że

Niemcy,	Włochy	i	Związek	Sowiecki	będą	wspólnie	pracować	nad	zamianą	obecnie	obowiązującej
konwencji	o	cieśninach,	zawartej	w	Montreux,	na	nową	konwencję.	Według	tej	konwencji	Związek
Sowiecki	otrzyma	dla	swej	marynarki	wojennej	nieograniczone	prawo	przepływu	przez	cieśniny
w	 jakimkolwiek	 czasie,	 podczas	 gdy	 inne	 mocarstwa	 z	 wyjątkiem	 państw	 czarnomorskich,	 jak
również	 Niemiec	 i	 Włoch,	 w	 zasadzie	 zrezygnują	 z	 prawa	 przepływu	 przez	 cieśniny	 swych
okrętów	wojennych.

Żądania	 Mołotowa,	 by	 odstąpić	 Związkowi	 Sowieckiemu	 Finlandię,
Bułgarię	 i	 bazę	 nad	 Bosforem	 i	 Dardanelami,	 Hitler	 zignorował.
Wieczorem	25	listopada	1940	roku	Mołotow	zaprosił	do	siebie	ambasadora
Schulenburga	 i	 udzielił	 odpowiedzi	 na	 niemiecką	 propozycję.	 Rząd
sowiecki	 był	 gotów	 „przyjąć	 projekt	 paktu	 czterech	 mocarstw	 w	 sprawie
współpracy	politycznej	 i	wzajemnej	pomocy	gospodarczej”,	ale	z	istotnymi
poprawkami.	 Niemieckie	 wojska	 miały	 natychmiast	 opuścić	 „Finlandię,
która	zgodnie	z	paktem	z	1939	roku	należy	do	sowieckiej	sfery	wpływów”;



do	 sowieckiej	 strefy	 wpływów	 miała	 być	 włączona	 Bułgaria.	 „W	 ciągu
najbliższych	 miesięcy	 bezpieczeństwo	 Związku	 Sowieckiego	 ma	 być
zagwarantowane	 przez...	 budowę	 bazy	 dla	 sił	 lądowych	 i	 marynarki
wojennej	 ZSRS	 w	 rejonie	 Bosforu	 i	 Dardaneli	 na	 warunkach
długoterminowej	 dzierżawy”.	 Niemcy	 zobowiązywały	 się	 uznać	 także,	 że
„strefa	na	południe	od	Batumi	i	Baku	w	ogólnym	kierunku	w	stronę	Zatoki
Perskiej”	 jest	 „obiektem	 terytorialnych	 dążeń	 Związku	 Sowieckiego”,
a	 Japonia	 ma	 zrezygnować	 z	 praw	 na	 koncesje	 naftowe	 i	 węglowe	 na
północnym	Sachalinie.	Rząd	sowiecki	nalegał	także	na	przyłączenie	Turcji
do	paktu	czterech	mocarstw,	przy	czym	w	razie	odmowy	„Włochy	 i	ZSRS
wspólnie”	 na	 podstawie	 nowego,	 odrębnego	 porozumienia	 miały	 obłożyć
Turcję	„sankcjami	militarnymi	i	dyplomatycznymi”.

Hitler	 zaproponował	 podpisanie	 dwóch	 tajnych	 protokołów.	 Stalin
zaproponował	podpisanie	pięciu	 tajnych	protokołów:	 trzeci	 tajny	protokół
między	 Niemcami	 i	 Związkiem	 Sowieckim	 w	 sprawie	 Finlandii;	 czwarty
tajny	 protokół	 między	 Japonią	 i	 Związkiem	 Sowieckim	 w	 sprawie
Finlandii;	czwarty	tajny	protokół	między	Japonią	i	Związkiem	Sowieckim
w	 sprawie	 rezygnacji	 Japonii	 z	 koncesji	 naftowych	 i	 węglowych	 na
północnym	Sachalinie;	piąty	tajny	protokół	między	Niemcami,	Związkiem
Sowieckim	 i	 Włochami	 z	 uznaniem	 tego,	 że	 Bułgaria	 jest	 położona
geograficznie	 wewnątrz	 strefy	 bezpieczeństwa	 granic	 czarnomorskich
ZSRS	i	że	zawarcie	układu	sowiecko-bułgarskiego	o	pomocy	wzajemnej	jest
politycznie	niezbędne.

Hitler	nie	mógł	dać	bardziej	wymownej	odpowiedzi	na	sowieckie	żądania
z	 25	 listopada	 1940	 roku,	 niż	 to	 zrobił:	 18	 grudnia	 podpisał	 dyrektywę
numer	 21,	 plan	 „Barbarossa”,	 dotyczący	 rozpoczęcia	 wojny	 przeciw
Związkowi	 Sowieckiemu.	 Rząd	 sowiecki	 oczywiście	 nie	 wiedział
o	 podpisaniu	 tej	 dyrektywy.	 Ale	 o	 odrzuceniu	 przez	 Hitlera	 żądań	 z	 25
listopada,	 rzecz	 jasna,	 wiedział.	 Stosunki	 sowiecko-niemieckie	 zabrnęły
w	 ślepą	 uliczkę.	Wojska	 niemieckie	 znajdowały	 się	w	Finlandii,	 Bułgarii
i	Rumunii,	czyli	w	strefie,	którą	Stalin	uważał	za	własną.	Starcie	zbrojne



między	ZSRS	a	Niemcami	było	nieuniknione.	Ale	czy	Niemcy	były	gotowe
do	wojny	ze	Związkiem	Sowieckim?

Wiemy,	że	do	tej	wojny	Niemcy	nie	były	gotowe	(ponieważ	ją	przegrały).
W	roku	finansowym	1938/1939	Niemcy	wydawały	na	zbrojenia	15	procent
swego	dochodu	narodowego	–	mniej	więcej	tyle	co	Anglia.	Hitler	nie	chciał
się	 zbroić	 kosztem	niemieckiego	 społeczeństwa.	Mogło	 to	 doprowadzić	 do
upadku	 jego	 popularności.	 W	 Związku	 Sowieckim	 na	 potrzeby	 wojenne
w	trzeciej	pięciolatce	(lata	1938–1942)	wydzielono	26,4	procent	wydatków
budżetu,	 ale	 w	 rzeczywistości	 z	 roku	 na	 rok	 wydawano	 coraz	 więcej.
W	 1940	 roku	 32,6	 procent	 budżetu,	 a	 na	 rok	 1941	 zaplanowano	 43,4
procent.

Przywykliśmy	 traktować	 22	 czerwca	 1941	 roku	 jako	 ogromny	 błąd
Hitlera.	Jest	jednak	oczywiste,	że	operacje	ofensywne	lata	1941	roku	stały
się	apogeum	jego	kariery	wojskowej.	Wojna	Niemiec	przeciwko	ZSRS	była
taktyczną,	 a	 nie	 strategiczną	 operacją	 Hitlera.	 Nie	 uważał	 on	 ZSRS	 za
poważnego	przeciwnika.	Planował	rozgromienie	Armii	Czerwonej	w	ciągu
kilku	miesięcy	 i	 z	militarnego	punktu	widzenia	wykonał	 to	 zadanie.	Nie
uciekł	 się	 do	 pomocy	ważnego	 potencjalnego	 sojusznika	 –	 Japonii.	 Przez
całe	lata	trzydzieste	stosunki	sowiecko-japońskie	były	napięte,	można	więc
było	oczekiwać,	że	Hitler	potrafi	przekonać	Japończyków,	by	zaatakowali
ZSRS	 od	wschodu.	Ale	 tak	 się	 nie	 stało	 i	 drugi	 front	 japoński	 przeciwko
Związkowi	Sowieckiemu	nie	został	otwarty.

Hitler	 się	 oczywiście	 przeliczył.	 Nie	 docenił	 Stalina	 i	 Związku
Sowieckiego.	Operacja	rozniecania	wojny	w	Europie	rękami	Hitlera	miała
tak	 ogromną	 skalę,	 że	 jej	 ofensywnego,	 zwycięskiego	 ducha	 nie	 ugasiły
nawet	 największe	 klęski	 Armii	 Czerwonej	 latem	 i	 jesienią	 1941	 roku.
Wojska	 sowieckie	 mimo	 wszystko	 wkroczyły	 do	 Berlina	 i	 zainstalowały
system	 rządów	 komunistycznych	 w	 Europie	 Wschodniej.	 Tylko	 że
nastąpiło	to	cztery	lata	później.	A	ponieważ	Stalin	nie	musiał,	jak	Anglia
i	Francja,	zwyciężać	„przy	małym	rozlewie	krwi”,	ale	chciał	„zwyciężyć	za
wszelką	 cenę”,	 sowieckie	 straty	 w	 drugiej	 wojnie	 światowej	 były	 tak



ogromne,	że	przestano	je	nawet	liczyć.
W	2014	roku	świat	znowu	znalazł	się	u	progu	trzeciej	wojny	światowej

z	powodu	dążenia	Rosji	do	odrodzenia	imperium.	W	związku	z	tym	należy
przypomnieć	 pierwsze	 zdanie	 z	 przemówienia	 Wiaczesława	 Mołotowa,
ludowego	 komisarza	 spraw	 zagranicznych	 Związku	 Sowieckiego,	 z	 22
czerwca	1941	roku,	dnia	napaści	Niemiec	na	ZSRS:

Dziś	o	4	rano,	bez	zgłoszenia	jakichkolwiek	pretensji	do	Związku	Sowieckiego,	bez	wypowiedzenia
wojny,	wojska	niemieckie	 napadły	na	nasz	 kraj,	 zaatakowały	nasze	 granice	w	wielu	miejscach
i	zbombardowały	nasze	miasta:	Żytomierz,	Kijów,	Sewastopol,	Kowno	i	niektóre	inne.

Imperia	długo	się	budują,	ale	gwałtownie	się	rozpadają.	Ani	jedno	z	tych
miast	po	1991	roku	nie	należało	do	Rosji.	Terytoria	te	zwycięski	w	wojnie
Związek	 Sowiecki	 utracił,	 gdy	 rozpadło	 się	 imperium	 stworzone	 przez
Stalina.	Po	tym	wszystkim	stalinowska	polityka	wobec	Niemiec	 i	Europy
w	 latach	1939–1941	 ściągnęła	katastrofę	na	 sam	ZSRS,	który	upadł	 pod
ciężarem	 niewykonalnych	 zadań	 imperialnych.	 I	 to	 jest	 główna	 lekcja
historii,	jaką	należy	przypomnieć	Putinowi,	który	wciąga	świat	do	trzeciej
wojny.

Rosyjski	gaz	jako	broń	masowego	zniszczenia

Poniósłszy	 druzgocące	 klęski	 w	 drugiej	 wojnie	 światowej,	 praktycznie
całkowicie	 zrujnowane	miażdżącymi	bombardowaniami	aliantów,	Niemcy
i	Japonia	zdumiewająco	szybko	odbudowały	swą	potęgę	gospodarczą	i	 już
po	 kilku	 dziesięcioleciach	 zajęły	 przodującą	 pozycję	 w	 gospodarce
światowej	–	bez	pomocy	dywizji	pancernych	i	Luftwaffe,	bez	lotniskowców
i	kamikadze.	Ale	żeby	sobie	uświadomić	to,	co	oczywiste,	kraje	te	musiały
odcierpieć	lekcję	okrutnych	klęsk	wojennych.

Sowieckim	 władzom	 nie	 było	 dane	 doczekać	 się	 miażdżących	 klęsk
w	wielkiej	wojnie.	Okupacja	Europy	Wschodniej,	 utrzymywanie	 reżimów
odległych	 krajów	 socjalistycznych,	 jak	 Kuba	 czy	 Wietnam,	 wojna
w	 Afganistanie	 –	 nie	 zapobiegły	 utracie	 sowieckich	 wpływów	 na	 świecie



i	katastrofie	systemu	gospodarczego	ZSRS,	ponieważ,	tak	jak	w	wypadku
Niemiec	i	Japonii,	siła	militarna	nie	gwarantowała	dominacji	politycznej,
stwarzała	 tylko	 pozory	 wszechmocnego	 supermocarstwa.	 W	 1991	 roku
Komunistyczna	 Partia	 Związku	 Sowieckiego	 porzuciła	 władzę	 równie
łatwo,	jak	ją	zdobyła	w	1917	roku.	Sowieckie	wpływy	polityczne	w	Europie,
oparte	na	obecności	w	niej	sił	zbrojnych,	ukrócił	druzgocący	upadek	ZSRS,
porównywalny	 do	 klęski	 Niemiec	 i	 Japonii	 w	 drugiej	 wojnie	 światowej.
Wydawało	się,	że	tak	jak	Niemcy	i	Japonia,	Rosja	wyciągnęła	z	tej	klęski
nauczkę.	Po	niestabilności	 lat	1991–2000	zaprezentowała	się	światu	 jako
przodujące	mocarstwo	gospodarcze,	którego	siły	nie	określały	teraz	dywizje
pancerne	 i	 liczba	 głowic	 jądrowych	 wymierzonych	 w	 Europę	 Zachodnią
i	 USA,	 ale	 ropa	 naftowa,	 gaz	 oraz	 inne	 surowce	 eksportowane	 na	 cały
świat.	Okazało	się,	 że	wpływy	gospodarcze	są	skuteczniejsze	 i	 tańsze	niż
działanie	przez	nacisk	militarny.	W	2014	roku	Rosjanie	stali	się	bogatymi
turystami,	kojarzącymi	się	z	pieniędzmi,	a	nie	z	automatem	Kałasznikowa,
nie	 agresorami	 i	 okupantami,	 ale	 dobrymi	 klientami,	 nabywcami,
inwestorami,	 szastającymi	 pieniędzmi	 zarobionymi	 na	 sprzedaży
rosyjskich	surowców.

Niemniej	 jednak	 sytuacja	 ta	 nie	 była	 bezchmurna.	 Główny	 problem
Rosji	 polegał	 na	 braku	 demokracji.	 Lata	 Jelcyna	 przyniosły	 Rosji
gospodarkę	 rynkową	 i	 wolność,	 nie	 stworzyły	 jednak	 instytucji
demokratycznych,	 zapewniających	 społeczeństwu	 swobody	 obywatelskie,
niezależne,	 nieprzekupne	 sądownictwo,	 resorty	 siłowe,	 które	 bronią
obywateli.	 Nie	 bez	 pomocy	 samego	 Jelcyna,	 który	 się	 skompromitował
zarówno	 dwiema	wojnami	 czeczeńskimi,	 jak	 i	 skandalami	 korupcyjnymi,
do	władzy	w	Rosji	doszedł	były	oficer	KGB.	Podstarzały	Jelcyn	przekazał
mu	 kierowanie	 krajem,	 podobnie	 jak	 podstarzały	 Hindenburg	 oddał
kanclerstwo	Rzeszy	Hitlerowi.

Gdy	 Putin	 zdobył	 władzę,	 przestał	 się	 liczyć	 z	 opinią	 społeczeństwa,
pozbawił	je	prawa	głosu	w	kwestiach	związanych	z	zarządzaniem	krajem,
z	zewnętrzną	i	wewnętrzną	polityką	państwa.	Izolacja	wyborców	od	władz



kremlowskich,	 których	 ogromną	większość	 stanowią	byli	 funkcjonariusze
KGB,	 stała	 się	 teraz	 absolutna.	 Putin	 przestał	 się	 przejmować	 opinią
obywateli,	 ponieważ	 wybory	 są	 zawsze	 manipulowane,	 a	 media	 zostały
całkowicie	 podporządkowane	 władzy.	 Parlament	 rosyjski,	 sądy	 i	 resorty
siłowe	w	stolicy	i	w	terenie	podlegają	wyłącznie	Kremlowi.

A	 ponieważ	 społeczeństwo	 nie	 ma	 nad	 nimi	 jakiejkolwiek	 kontroli,
wychowani	 w	 gmachach	 KGB	 rosyjscy	 władcy	 wrócili	 do	 dawnych
sowieckich	zasad	nacisku	militarnego.	W	1999	roku	armia	rosyjska	po	raz
drugi	 wtargnęła	 do	 Czeczenii.	 W	 sierpniu	 2008	 roku	 wojska	 rosyjskie
wtargnęły	 do	 Gruzji.	 Do	 inwazji	 zastosowano	 chwyt	 bardzo	 podobny	 do
chwytów	 Hitlera:	 obrona	 interesów	 współobywateli	 mieszkających	 poza
obrębem	 imperium.	Hitler	w	 ten	sposób	bronił	praw	Niemców	w	Austrii,
Sudetach	 i	 Gdańsku.	 Rząd	 rosyjski	 bronił	 praw	 obywateli	 rosyjskich
w	Abchazji	i	Osetii	Północnej.

Rosja	 nie	 poniosła	 za	 to	 żadnych	 konsekwencji.	 Tym	 samym	 powstał
groźny	precedens,	przy	czym	wraz	z	poprawą	sytuacji	gospodarczej	pokusa
rosyjskich	władz,	by	rzucić	armię	na	słabego	przeciwnika,	jeszcze	wzrosła.
Ryzyko	 inwazji	 dla	 wszystkich	 krajów	 graniczących	 z	 Rosją	 stało	 się
nadzwyczaj	realne.

W	 odróżnieniu	 od	 klasycznej	 interwencji	 zbrojnej,	 którą	 oglądał	 świat
w	 2008	 roku,	 gdy	 wojska	 rosyjskie	 wtargnęły	 do	 Gruzji,	 na	 Ukrainie
władze	rosyjskie	łączą	operacje	wojskowe	z	naciskiem	gospodarczym.	Jest
coś	niemoralnego	 (i	 cynicznego)	w	 tym,	 że	 okupacja	Ukrainy	przez	Rosję
wiąże	się	z	równoczesnym	żądaniem	zapłaty	miliardów	dolarów	za	dawne,
obecne	 i	 przyszłe	 dostawy	 rosyjskiego	 gazu	 do	 jeszcze	 nie	 okupowanych
części	 tego	 kraju.	 A	 właściwie	 do	 też	 okupowanych,	 bo	 gaz	 rosyjski
dostarczano	i	na	Krym,	i	do	obwodów	donieckiego	oraz	ługańskiego.

Wiadomo,	 że	 za	przyjęcie	 tych	absurdalnych	zasad	gry	w	dużej	mierze
odpowiada	 też	 rząd	 Ukrainy.	 Do	 tej	 pory	 nie	 chce	 on	 zrozumieć	 (i
wytłumaczyć	 społeczeństwu),	 że	Rosja	wypowiedziała	Ukrainie	wojnę,	 że
skrajnie	 naiwne	 są	 oburzone	 lamenty	 Kijowa	 z	 powodu	 „wiarołomnych”



napaści	 „terrorystów”	 na	 oddziały	 ukraińskie,	 że	 pertraktacje	 na	 temat
nowych	 dostaw	 gazu	 są	 tylko	 mylącym	 manewrem	 władz	 rosyjskich,	 że
w	najbliższym	czasie	dostawy	rosyjskiego	gazu	na	Ukrainę	 i	 tak	zostaną
przerwane	pod	pierwszym	lepszym	pretekstem	i	że	w	tej	sytuacji	słuszniej
byłoby	 postawić	 kwestię	 inaczej:	 Ukraina	 miała	 obowiązek	 wystawić
władzom	 rosyjskim	 rachunek	 za	 działania	 wojenne	 przeciw	 Ukrainie,
między	innymi	za	aneksję	Krymu.	Przed	zapłaceniem	tego	rachunku	przez
Kreml	i	przed	zwróceniem	Krymu	Ukrainie	wszelkie	rozmowy	o	dawnych
długach	 i	 przyszłych	 opłatach	 Ukrainy	 dla	 strony	 rosyjskiej,	 w	 tym	 za
dostawy	gazu,	należy	uznać	za	niewczesne.

Wiadomo,	 że	 agresora	 nie	 da	 się	 zmitygować	 (klasyczny	 przykład	 to
zmowa	monachijska	1938	roku).	Wiadomo,	że	agresji	trzeba	stawiać	opór,
bo	nie	ma	 innego	wyjścia	 (czego	dowodzi	 cała	historia	świata).	Wiadomo,
że	 „małe	 zwycięskie	 wojny”	 często	 okazują	 się	 wielkimi,	 nie	 zawsze
zwycięskimi	 i	 kosztują	 wiele	 ofiar	 ludzkich.	 (Gdyby	 władcy	 i	 wodzowie
wiedzieli	 zawczasu,	 czym	 w	 rzeczywistości	 zakończy	 się	wojna,	 to	 żadna
wojna	 by	 się	 nie	 rozpoczęła).	 Poza	 tym	 wiadomo,	 że	 dwie	 ostatnie
największe	wojny	w	historii	ludzkości	–	w	1914	i	1939	–	wcale	nie	wkrótce
po	 ich	rozpoczęciu	nazwano	„światowymi”,	a	 już	tym	bardziej	nie	nadano
im	numerów.	Gdy	w	marcu	1938	roku	Hitler	zaanektował	Austrię,	nikt	nie
uważał,	 że	 jest	 to	przedsionek	drugiej	wojny	 światowej.	Niemniej	 jednak
półtora	roku	później,	we	wrześniu	roku	1939,	wojna	się	zaczęła,	aczkolwiek
wielkiej	wojny	nie	chciał	nikt,	oprócz	Stalina,	nawet	Hitler.

Skoro	 wiadomo,	 że	 agresora	 nie	 sposób	 zmitygować,	 to	 tym	 bardziej
niesłuszne	 jest	 płacenie	 agresorowi	 daniny	 za	 okupację.	 W	 dawnych
czasach	 w	 zamian	 za	 złożenie	 daniny	 zwyciężoną	 ofiarę	 (wieś,	 miasto,
a	czasem	i	całe	państwo)	pozostawiano	w	spokoju.	Dziś	 też	 tak	bywa:	na
przykład	 Putin	 płaci	 daninę	 prezydentowi	 Republiki	 Czeczeńskiej
Ramzanowi	Kadyrowowi.

W	XX	wieku	słowa	„danina”	w	stosunkach	międzynarodowych	z	reguły
nie	używano.	Pojawiły	się	bardziej	nowoczesne	określenia:	 „kontrybucja”,



„reparacja”.	 Tyle	 że	 płacono	 je	 zwycięzcy	 po	 zakończeniu	 działań
wojennych	 i	podpisaniu	pokoju.	Podczas	działań	wojennych	daniny	nigdy
nie	wypłacano,	 ponieważ	 kto	 zdrowy	 na	 umyśle	 będzie	 płacił	 agresorowi
pieniądze	na	kontynuowanie	wojny	przed	zawarciem	pokoju?	Przyznajcie,
wyglądałoby	 to	 dziwacznie,	 gdyby	po	 aneksji	 Sudetów	we	wrześniu	 1938
roku	 rząd	 czeski	 w	 jakiejś	 Brukseli	 prowadził	 z	 rządem	 niemieckim
pertraktacje	 o	 spłaceniu	 Rzeszy	 długu	 za	 kupione	 wcześniej	 szyny,
a	 Niemcy	 by	 oświadczyły,	 że	 teraz	 będą	 sprzedawały	 te	 szyny
Czechosłowacji	 tylko	 za	 przedpłatą	 i	 po	 dwukrotnie	 wyższej	 cenie.	 Lub
gdyby	Niemcy,	które	w	1940	roku	okupowały	północną	Francję,	 zażądały
od	 nie	 okupowanej	 Francji	 południowej	 spłaty	 długów	 państwa
francuskiego	 za	 wyroby	 hutnicze	 dostarczane	 Francji	 w	 poprzednich
latach.	Wszystko	to	wyglądałoby	na	kompletny	 idiotyzm.	Coś	takiego	nie
mogło	przyjść	do	głowy	nawet	Hitlerowi.

Jednakże	to,	co	wyglądało	na	idiotyzm	w	latach	1938–1940	i	nie	przyszło
do	 głowy	 Hitlerowi,	 stało	 się	 rzeczywistością	 w	 2014	 roku,	 ponieważ
przyszło	 do	 głowy	 Putinowi.	 Rosja,	 która	 zaanektowała	 Krym	 i	 część
terenów	 Ukrainy	 Wschodniej,	 kontynuuje	 działania	 wojenne	 przeciwko
niej,	 a	 równocześnie	 nalega,	 by	 zapłaciła	 miliardy	 dolarów	 za	 dostawy
gazu	(który	zresztą	dawno	przestała	Ukrainie	dostarczać).

Początkowo	 wszystko	 to	 wydawało	 się	 propagandową	 sztuczką
rosyjskich	 władz,	 usiłujących	 sprowadzić	 rosyjsko-ukraińską	 wojnę	 do
konfliktu	 gospodarczego	 z	 powodu	 gazu.	 Jednak,	 ku	 ogromnemu
zdumieniu,	 30	maja	 2014	 roku	Ukraina	 niespodziewanie	wypłaciła	Rosji
786	 milionów	 dolarów	 na	 poczet	 spłaty	 długu.	 Oczywiście	 po	 tym	 nie
wznowiono	 dostaw	 gazu	 na	 Ukrainę.	 Zadłużenie	 nie	 bardzo	 się
zmniejszyło,	 zresztą	nie	ma	 sensu	w	 ogóle	 o	nim	mówić,	 ponieważ	Rosja
uruchomiła	Ukrainie	„licznik”	i	tego	długu	wypłacić	nie	można,	można	się
tylko	poddać,	oddać	cały	„biznes”	(czyli	całą	Ukrainę)	i	wziąć	nogi	za	pas,
jeśli	się	uda	(najpewniej	jednak	się	nie	uda).

Otrzymawszy	 te	 786	 milionów	 dolarów,	 Rosja	 kontynuowała



koncentrację	 wojsk	 na	 granicy	 z	 Ukrainą;	 przerzuciła	 nowy	 sprzęt
i	dodatkowe	oddziały	specjalne	GRU	i	FSB	w	rejony	Ukrainy	Wschodniej
kontrolowane	 przez	 prorosyjskich	 „separatystów”,	 strąciła	 tuzin
śmigłowców	i	samolotów	ukraińskich	sił	zbrojnych,	wzięła	do	niewoli	sporą
liczbę	ukraińskich	wojskowych,	zestrzeliła	malezyjski	samolot	pasażerski,
w	którym	(jaka	szkoda!)	nie	leciał	ani	jeden	Ukrainiec.	Ileż	„pożytecznych”
rzeczy	dokonano	ledwie	za	786	milionów	dolarów	daniny!	Ludzie	ginęli	już
setkami.	Wojna	to	wojna,	nie	ma	rady.

21	lipca	minister	finansów	Ukrainy	Ołeksandr	Szłapak	oznajmił,	że	na
przeprowadzenie	 operacji	 antyterrorystycznej	 na	 wschodzie	 potrzeba
półtora	miliarda	hrywien	miesięcznie,	a	w	funduszu	rezerwowym	pozostało
około	 520	 milionów	 hrywien.	 22	 lipca	 sprecyzował,	 że	 pieniędzy	 starczy
tylko	do	1	sierpnia.	22	lipca	Rada	Najwyższa	Ukrainy	zatwierdziła	dekret
prezydenta	 Petra	 Poroszenki	 w	 sprawie	 częściowej	 mobilizacji.	 25	 lipca
rząd	 ogłosił	 zamiar	 wprowadzenia	 podatku	 wojennego	 w	 wymiarze	 1,5
procent	od	zarobków	w	celu	sfinansowania	operacji	antyterrorystycznej	do
końca	 roku.	 Oświadczył	 to	 wiceminister	 finansów	 Ukrainy	 Wołodymyr
Matwijczuk:	„W	ten	sposób	można	uzyskać	około	2,9	miliarda	hrywien	na
to,	by	je	skierować	do	ogólnego	bilansu	budżetowego”.

Uściślijmy,	 że	 miliard	 hrywien	 w	 owym	 czasie	 według	 kursu	 11,8
hrywny	za	dolara	stanowił	mniej	więcej	85	milionów	dolarów,	a	zapłacone
Rosji	 przez	 Ukrainę	 786	 milionów	 dolarów	 to	 więcej	 niż	 9	 miliardów
hrywien.	 Inaczej	 mówiąc,	 można	 było	 nie	 wprowadzać	 „podatku
wojennego”,	 który	 zapewni	 jedynie	 dwumiesięczne	 potrzeby	 ukraińskiej
operacji	na	wschodzie	kraju,	i	nie	wypłacać	Rosji	daniny	w	wysokości	786
milionów	 dolarów,	 ale	 przeznaczyć	 te	 9	 miliardów	 hrywien	 na	 walkę
z	 agresorem	 na	 wschodzie.	 9	 miliardów	 hrywien	 po	 1,5	 miliarda
miesięcznie	starczyłoby	na	pół	roku	walki.

Zamiast	tego	Ukraina	zapłaciła	Rosji	786	milionów	dolarów,	wyzbyła	się
pieniędzy	na	obronę,	a	co	jeszcze	gorsze	–	dała	Rosji	na	wojnę	dodatkowe
786	 milionów	 dolarów.	 Za	 jakie	 pieniądze	 Rosja	 dostarczyła



„separatystom”	system	„Buk”,	z	którego	zastrzelili	malezyjski	samolot?	Za
te	786	milionów	dolarów.

24	 lipca	 minister	 energetyki	 i	 górnictwa	 węglowego	 Ukrainy	 Jurij
Prodan,	 który	 przybył	 do	 Brukseli	 na	 konsultacje	 z	 komisarzem	 UE	 do
spraw	 energetyki	Güntherem	Oettingerem,	 oznajmił,	 że	Ukraina	 gotowa
jest	 w	 każdej	 chwili	 wznowić	 rozmowy	 z	 Rosją	 i	 Komisją	 Europejską
w	 sprawie	 dostaw	 gazu.	 Rosja	 natomiast	 nalegała,	 by	 Ukraina	 spłaciła
zadłużenie	 za	 wcześniej	 dostarczony	 gaz.	 Zdaniem	 szefa	 Gazpromu,
Aleksieja	Millera,	kwota	 ta	wynosiła	5	miliardów	296	milionów	dolarów.
Łatwo	 obliczyć,	 jak	można	by	 rozdysponować	 te	pieniądze,	 gdyby	 ich	nie
zapłacono	Rosji.	Można	by	wypłacić	spadkobiercom	po	milionie	dolarów	za
każdego	 pasażera	 zestrzelonego	 malezyjskiego	 samolotu,	 za	 każdego
poległego	 ukraińskiego	 żołnierza	 i	 za	 każdą	 zabitą	 osobę	 cywilną.	 Ta
kwota	 wystarczyłaby	 na	 5	 tysięcy	 ofiar.	 Albo	 też	 można	 kontynuować
operację	 antyterrorystyczną	 za	 półtora	 miliarda	 hrywien	 miesięcznie.
Wówczas	tych	pieniędzy	starczyłoby	na	trzy	lata	walki.

Należy	 zauważyć,	 że	 biorąc	 daninę	 (opłatę)	 od	 swej	 ofiary,	 Putin	 nie
wymyślił	 niczego	 nowego.	 Schemat	 ten	 wykorzystał	 Stalin	 przynajmniej
dwukrotnie.	 Po	 raz	 pierwszy	 w	 Hiszpanii,	 gdy	 rząd	 sowiecki	 wywiózł
hiszpańską	 rezerwę	 złota	 i	 nigdy	 jej	nie	 zwrócił,	 oświadczywszy,	 że	 złoto
zostało	 skonfiskowane	 na	 poczet	 wydatków	 ZSRS	 na	 hiszpańską	 wojnę
domową,	między	innymi	dostawy	broni	dla	rządu	republikańskiego.	Po	raz
drugi	Stalin	zmusił	ofiarę	do	zapłacenia	haraczu	za	okupację	w	1940	roku,
gdy	Armia	Czerwona	wkroczyła	do	Besarabii	i	Bukowiny	Północnej.	Rzecz
w	tym,	że	po	okupacji	Besarabii	przez	Rumunię	w	1918	roku	rząd	sowiecki
zaaresztował	 przechowywaną	 w	 Rosji	 rumuńską	 rezerwę	 złota,	 92	 tony
tego	 kruszcu	 wywiezione	 przez	 Rumunię	 do	 Rosji	 w	 latach	 1916–1917.
W	1940	roku	Besarabia	(wraz	z	Bukowiną	Północną)	została	zajęta	przez
Armię	 Czerwoną	 i	 przyłączona	 do	 ZSRS	 na	 podstawie	 ustaleń	 Stalina
z	 Hitlerem.	 Ale	 Stalin	 odmówił	 zwrotu	 rezerwy	 złota	 Rumunii,
oświadczając,	że	została	skonfiskowana	jako	zapłata	za	wyzysk	Besarabii



w	latach	1918–1940.

Czy	będzie	trzecia	wojna	światowa?

Stopniowo	 do	 wszystkich	 dociera,	 że	 Rosja	 roznieca	 trzecią	 wojnę
światową.	 7	 marca	 2014	 roku	 Andriej	 Iłłarionow	 w	 artykule	 Zmowa
monachijska	2014	napisał:	„Trzecia	wojna	światowa	dziś	w	nocy	stała	się
nieunikniona”.	25	kwietnia	o	tym	samym	mówił	premier	Ukrainy	Arsenij
Jaceniuk.	Niemiecki	tygodnik	„Der	Spiegel”	dał	na	okładkę	kwiecisty	tytuł
Wojna	 w	 Europie	 (co	 prawda	 ze	 znakiem	 zapytania).	 Hillary	 Clinton
i	 książę	 Karol	 pierwsi	 z	 najbardziej	 znanych	 na	 świecie	 przywódców
przyrównali	Putina	do	Hitlera.	Po	nich	nie	robił	tego	tylko	ten,	kto	leniwy.

Przywódcy	 USA	 i	 Europy	 nie	 mogą	 oczywiście	 wspominać	 o	 trzeciej
wojnie	światowej	(wszystkie	giełdy	się	załamią),	ale	i	oni	z	doświadczeń	lat
1938–1939	wiedzą,	że	od	zwycięskich	blitzkriegów	agresora	do	przewlekłej
wojny	 przeciw	 agresorowi	 dystans	 jest	 krótki,	 maksimum	 dwa	 lata.
Zdrowy	rozsądek	podpowiada,	że	sprzeciwić	się	rosyjskiej	agresji	słuszniej
jest	 już	teraz,	na	terenie	Ukrainy,	mając	ten	kraj	za	sojusznika,	a	nie	po
jego	zaborze	przez	Rosję,	gdy	zagarnie	ona	też	cały	kompleks	zbrojeniowy
Ukrainy	Wschodniej	(o	który	teraz	bije	się	pod	pozorem	obrony	etnicznych
Rosjan).

Przeciwstawić	 się	 agresji	Rosji	 na	Ukrainie	 łatwiej	 jest	 też	 dlatego,	 że
nie	 jest	ona	członkiem	NATO	i	nie	ma	konieczności	wypowiadania	wojny
Rosji.	Z	wojskowego	punktu	widzenia	słuszniej	byłoby	zadać	prewencyjny
cios	 rosyjskim	wojskom	 (wojskom	przeciwnika)	 skoncentrowanym	wzdłuż
ukraińskiej	 granicy,	 ale	 do	 tego	 trzeba	 by	 być	 Izraelczykami,	 a	 nie
Ukraińcami.

NATO,	 ma	 się	 rozumieć,	 nie	 może	 pomagać	 Ukrainie	 pod	 względem
militarnym,	skoro	sami	Ukraińcy	nie	stawiają	oporu	agresorowi	z	bronią
w	ręku.	Ale	Ukraina	nie	ma	armii	zdolnej	do	walki,	nie	ma	dowódców,	na
których	 można	 by	 polegać,	 i	 nie	 ma	 twardego	 politycznie	 przywództwa.



Wybór	 nowego	 prezydenta	 –	 Petra	 Poroszenki	 –	 w	 zasadzie	 niczego	 nie
zmienił,	ale	nieco	uspokoił	sytuację.	Czas	obecnie	pracuje	dla	Ukrainy,	ale
prognoza	 nie	 powściąganych	 apetytów	 Putina	 opiera	 się	 wyłącznie	 na
zdrowym	rozsądku.	To	jest	minus	dla	Ukrainy.

Jawna	 agresja	 Rosji	 na	 wschodzie	 tego	 kraju	 w	 znacznej	 mierze	 była
wynikiem	tego,	że	Ukraina	oddała	Krym	bez	walki.	Gdyby	broniła	Krymu
zbrojnie,	 półwysep	 mimo	 wszystko	 przeszedłby	 do	 Rosji	 (zbyt	 nierówne
były	siły),	ale	„powstania”	na	wschodzie	Ukrainy	nie	rozpoczęłyby	się	tak
łatwo	i	szybko,	nie	ugrzązłby	w	nich	cały	ten	rejon.	Jak	Finlandia	w	1940
roku,	 jak	 Gruzja	 w	 2008	 roku,	 Ukraina	 straciłaby	 część	 terytorium,	 ale
zachowałaby	niepodległość	i	pokój.

Nowy	 podział	 terytoriów	 w	 XXI	 wieku	 może	 się	 wydawać	 absurdem,
ponieważ	 jest	 to	 dawno	 zapomniana	 przeszłość.	 Przed	 1945	 rokiem
w	 Europie	 ciągle	 zmieniały	 się	 granice.	 Bardzo	 ważne	 uściślenie:	 nie
zmieniały	 się	w	 sensie	 łączenia	bądź	 rozpadu	państw,	 ale	przesuwano	 je
między	 państwami	 na	 korzyść	 jednego	 z	 sąsiadów.	 Nie	 będziemy	 teraz
przytaczać	licznych	przykładów.	Ale	zarówno	w	1918	roku,	jak	i	w	latach
1939–1945	mapa	Europy	zmieniła	się	wielokrotnie.	Od	1946	do	1991	roku
nie	 było	 jednak	 ponownych	 podziałów	 granic	 między	 państwami
europejskimi.	Nawet	po	1991	 roku	do	marca	2014	 roku	w	Europie	 i	Azji
powstawały	 nowe	 państwa,	 ale	 ani	 razu	 nie	 doszło	 do	 aneksji.	 Właśnie
z	 tego	powodu	kanclerz	Niemiec	Angela	Merkel	powiedziała	o	Putinie	po
aneksji	Krymu,	że	Putin	żyje	w	innym	świecie,	mając	na	myśli	nie	to,	że
Putin	zwariował,	ale	to,	że	świat,	do	którego	Putin	usiłuje	cofnąć	Europę,
odszedł	w	1945	roku,	siedemdziesiąt	lat	temu.

Czy	warto	było	naruszać	ład	światowy	z	powodu	Krymu?	Oczywiście,	że
nie.	A	z	powodu	Ukrainy?	Też	nie.	A	z	powodu	Naddniestrza	i	Białorusi?
Być	może,	jeżeli	oceni	się	zajęcie	wszystkich	tych	terytoriów	jako	program
minimum.	Ale,	jak	znamy	życie	dyktatorów,	to	się	nie	udaje.	Putin	nie	jest
minimalistą.	 Gdy	 program	 minimum	 zostanie	 zrealizowany,	 jego	 to	 nie
zaspokoi.	Zresztą	on	nawet	zapomni	w	owej	chwili,	że	kiedyś	miał	pomysł,



żeby	nie	wychodzić	poza	Białoruś.	Jeżeli	miał	zawrót	głowy	od	sukcesów	po
Krymie,	 to	 łatwo	 sobie	 wyobrazić,	 co	 będzie	 z	 Putinem	 po	 przyłączeniu
Białorusi	 i	 jaki	 on	 sam	 sobie	 będzie	 się	 wydawał	 wielki	 i	 genialny
w	okolicach	lata	2015	roku.

I	 wtedy	 właśnie	 staniemy	 w	 obliczu	 wojny	 Rosji	 z	 NATO,	 przy	 czym
Putin	 będzie	 pewien,	 że	 NATO	 nie	 rozpocznie	 wojny	 z	 powodu	 krajów
nadbałtyckich,	 ponieważ	 nie	 zaryzykuje	 wojny	 jądrowej	 na	 pełną	 skalę.
Tak	 samo	 Hitler	 uznał,	 że	 Francja	 i	 Anglia	 nie	 wypowiedzą	 Niemcom
wojny	 z	 powodu	 Polski.	 A	 Rzeszę	 popierały	 wówczas	 Włochy,	 Japonia
i	 ZSRS.	 Aczkolwiek	 Hitler	 doskonale	 wiedział,	 że	 istnieje	 francusko-
angielsko-polski	 układ	 o	 pomocy	 wzajemnej	 w	 razie	 agresji	 przeciwko
jednemu	 z	 tych	 krajów.	 Putin	 też	 wie,	 że	 członków	 NATO	 obowiązuje
układ	 o	 pomocy	 wzajemnej.	 Jednak,	 tak	 samo	 jak	 Hitler,	 uważa,	 że
zachodnie	 demokracje	 stchórzą.	 Ale	 one	 nie	 stchórzą	 (o	 czym	 zachodnie
demokracje,	jak	i	Putin,	na	razie	jeszcze	nie	wiedzą).

Świat	demokratyczny,	w	odróżnieniu	od	dyktatur,	jest	tak	urządzony,	że
kierują	 nim	 partie	 polityczne	 poprzez	 swoje	 kierownictwa.	 To	 jak
odwrócone	koroną	w	dół	drzewo	–	na	kierownictwo	mogą	wpływać,	i	często
wpływają,	 najrozmaitsze	 osoby:	 żony,	 dzieci,	 sponsorzy,	 przyjaciele,
duchowni,	 opinia	 publiczna,	 prasa.	 Są	 tam	 ustawy,	 adwokaci	 i	 sądy
najwyższe.	Są	parlamenty,	a	nawet	królowie	z	królowymi.	Jest	wspólnota
międzynarodowa.	Są	układy	sojusznicze.	Są	organizacje	międzynarodowe.

W	 dyktaturach	 wszystko	 jest	 łatwiejsze.	 W	 Rosji	 na	 przykład	 rządzi
junta	 oficerów	 KGB/FSB:	 Putin,	 Iwanowowie,	 Sieczin,	 Patruszew.	 Ona
planuje	 operacje,	 daje	 aparatowi	 instrukcje,	 formułuje	 zadania	 dla
wykonawców,	 parlamentowi	 nakazuje	 głosować	 „za”	 lub	 „przeciw”,
ministrowi	 spraw	 zagranicznych	 Ławrowowi	 i	 przedstawicielowi	 Rosji
w	ONZ	Witalijowi	Czurkinowi	daje	wskazówki,	co	mianowicie	mają	mówić
społeczności	 międzynarodowej...	 Nawet	 rosyjska	 elita,	 która	 się
ukształtowała	 po	 1991	 roku,	 nie	 ma	 nic	 do	 powiedzenia	 w	 procesie
zarządzania	 państwem,	 właśnie	 dlatego,	 że	 w	 Rosji	 jest	 dyktatura,	 a	 w



dyktaturze	elita	nie	może	rządzić	krajem.
W	 1939	 roku	 w	 Europie	 niemalże	 zwyciężył	 faszyzm.	 W	 ZSRS	 rządził

Stalin,	w	Niemczech	Hitler,	we	Włoszech	Mussolini,	w	Hiszpanii	Franco.
Austria	 była	 pod	 zaborem,	 Czechosłowacja	 rozczłonkowana.	 Węgry,
Portugalia,	 Rumunia,	 Bułgaria	 –	 w	 jednych	 dyktatorzy,	 w	 drugich
królowie.	Na	mapie	zabrakło	miejsca	dla	demokratów.	Zresztą	i	w	krajach
demokratycznych	 partie	 faszystowskie	 i	 komunistyczne	 miały	 solidne
poparcie	 społeczne.	 Czy	 to	 oznacza,	 że	 czeka	 nas	 nawrót	 faszyzmu?
Możliwe.	 Czy	 z	 tego	 wynika,	 że	 europejska	 demokracja	 w	 tej	 postaci,
w	 jakiej	 istniała	 przed	 2014	 rokiem,	 zostanie	 zniszczona	 przez	 Putina?
Teraz	zależy	to	tylko	od	Ukrainy	i	NATO.

Wojna	oznacza	przelew	krwi.	Wojna	to	złamane	życie	ludzi.	To	miliony
uchodźców	ratujących	 się	przed	nadchodzącymi	katastrofami.	Czy	będzie
rzeź	 na	 Ukrainie?	 Będzie.	 Na	 tym	 polega	 główne	 zadanie	 Putina:
doprowadzić	 tam	 do	 rzezi.	 Po	 to	 wkroczył	 na	 Krym	 –	 nie	 po	 to,	 by
zaprowadzić	tam	spokój,	ale	żeby	w	Europie	rozpoczęła	się	wojna.	Byłoby
wielkim	 błędem	 sądzić,	 że	 armia	 ukraińska	 walczy	 z	 „pospolitym
ruszeniem”	 i	 „separatystami”.	 Ani	 jednych,	 ani	 drugich	 na	 Ukrainie	 nie
ma.	 Jest	 to	 propagandowy	 termin	 rosyjskich	 władz,	 narzucony	 przez
rosyjską	 telewizję.	 Są	 tam	 ludzie	 z	 bronią	 w	 ręku	 walczący	 przeciw
Ukrainie.	 Część	 z	 nich	 jest	 nasłana	 z	 Rosji.	 Druga	 –	 zwerbowana	 na
miejscu.	Analizować,	ilu	jest	jednych,	a	ilu	drugich,	można	będzie	dopiero
po	 zwycięstwie.	Nie	ma	 znaczenia,	 że	 chwycili	 oni	 za	 broń	 z	 głupoty,	 za
pieniądze	 czy	 z	 przekonania.	 Walczą	 o	 interesy	 Rosji	 –	 państwa	 (w
kontekście	 obecnego	 konfliktu	 zbrojnego)	 wrogiego	 Ukrainie.	 Zabijają
w	interesie	Rosji.

W	każdym	konflikcie	wojennym	cierpią	głównie	osoby	niezaangażowane.
Do	 nich	 należą	 przede	 wszystkim	 kobiety	 i	 dzieci.	 Godzinami	 można
pokazywać	 zdjęcia	 i	 kroniki	 filmowe	 z	 ich	 wystraszonymi	 twarzami,	 łzy
i	 krzyki	 poruszonych	 tłumów	 domagających	 się	 pokoju,	 ciszy	 i	 spokoju.
Całkiem	do	niedawna	na	wschodzie	Ukrainy	mieszkańcy	postrzegali	pokój



i	 spokój	 jako	 coś	 im	 należnego,	 a	 więc	 tego	 nie	 doceniali.	 W	 Niemczech
podczas	 drugiej	 wojny	 światowej	 też	 ginęły	 kobiety	 i	 dzieci.	 Są	 kadry
niemieckich	 kronik	 pokazujące	 łzy	 i	 wystraszone	 twarze	 ówczesnych
Niemców.	 Wina	 Hitlera,	 nazistów	 i	 armii	 niemieckiej	 nie	 stawała	 się
jednak	przez	to	mniejsza.

Trudno	znaleźć	ludzi	zdrowych	na	umyśle,	którzy	powiedzą:	„Chcę,	aby
krew	się	lała	jak	rzeka”.	Wszyscy	w	większości	zazwyczaj	apelują	o	pokój.
Hitler	 ze	 Stalinem	 też	 mówili	 o	 pokoju,	 a	 Churchilla	 nazywali
podżegaczem	 wojennym.	 Istnieje	 określona	 kategoria	 ludzi,	 których
wypowiedzi	należy	traktować	ostrożnie,	ponieważ	wykorzystują	oni	mowę
do	dezinformacji.	Niestety	do	takich	 ludzi	należy	Putin.	On	nie	zamierza
wypowiedzieć	wojny	Ukrainie	 i	Europie,	 tak	 jak	nie	wypowiedział	wojny
Hitler,	 napadając	 na	 sąsiadów.	 W	 ostatecznym	 wyniku	 wojnę
wypowiedziały	Niemcom	Anglia	i	Francja	3	września	1939	roku.

Rosja	 też	 prowadzi	 wojnę	 bez	 wypowiedzenia,	 przy	 czym	 nawet	 jej
wydatki	na	tę	wojnę	częściowo	pokrywa	Ukraina	–	przez	płatności	za	gaz;
a	 rosyjska	 telewizja	 niepodzielnie	 panująca	 w	 eterze	 przez	 całą	 dobę
okazuje	 złośliwą	 satysfakcję	 z	 powodu	 ukraińskich	 strat	 i	 naigrawa	 się
z	 bezradnych	 Ukraińców,	 którzy	 w	 żaden	 sposób	 nie	 chcą	 zrozumieć,	 że
zamierza	się	ich	wytrzebić	i	podporządkować	jak	Polaków	w	latach	1939–
1941.	 Uświadomienie	 sobie	 tego	 jest	 rzeczywiście	 bardzo	 trudne,	 prawie
niemożliwe.	 Żydzi	 też	 w	 żaden	 sposób	 nie	 mogli	 pojąć,	 za	 co	 ich	 Hitler
nienawidzi	i	morduje.	Ten	brak	zrozumienia	i	racjonalnego	wytłumaczenia
tego,	 co	 się	 dzieje,	 nie	 uratował	 Żydów.	 W	 absolutnej	 większości	 zostali
unicestwieni.	 W	 wypadku	 Ukraińców	 dzisiaj	 (tak	 samo	 jak	 Polaków
i	Żydów	w	latach	drugiej	wojny	światowej)	ratunek	nie	mógł	nadejść	przez
kapitulację,	 lecz	 tylko	 przez	 opór,	 przez	 walkę	 o	 wolność,	 przeciw
agresorowi	 i	 oligarchom,	 którzy	 raczej	 zawrą	 sojusz	 z	 agresorem	 niż
z	własnym	społeczeństwem.

Gospodarcza	 i	 wojskowa	 siła	 współczesnej	 Rosji	 to	 blef,	 projekt	 PR-
owski,	 który	 udatnie	 realizuje	 kilka	 rosyjskich	 kanałów	 telewizyjnych.



W	 Związku	 Sowieckim	 centralna	 telewizja	 państwowa	 na	 okrągło
pokazywała	 w	 informacyjnym	 programie	 „Wriemia”,	 jak	 sowieckie
kombajny	 kosiły	 pola,	 transportery	 taśmowe	 zsypywały	 pszenicę	 do
ciężarówek,	jak	następnie	z	mąki	tej	wypiekano	chleb	i	jak	szczęśliwie	żyli
ludzie	 sowieccy.	 Dziś	 wiemy,	 że	 niczego	 takiego	 nie	 było.	 Była	 jedna
kamera	 filmowa,	 jeden	 kombajn,	 jeden	 poruszający	 się	 taśmociąg,	 jedna
ciężarówka	 i	 wynajęci	 za	 pieniądze	 aktorzy,	 którzy	 odgrywali	 szczęśliwą
rodzinę	sowiecką.	A	zboże	kupowano	w	USA	i	Kanadzie.	Tak	samo	teraz.
Nikt	dokładnie	nie	wie	 i	 nie	mówi,	 ile	Rosja	ma	 samolotów	 i	 czołgów	na
chodzie.	 Może	 się	 jednak	 okazać,	 że	 siła	 rosyjskiej	 armii	 to	 tylko	 blef
Putina,	 który	 nawet	 w	 tym	 upodabnia	 się	 do	 Hitlera,	 wiecznie
przesadzającego	na	temat	siły	Niemiec	i	niemieckiej	armii.

Rosja	 jest	 uboższa	 niż	 Zachód.	 Rosja	 to	 wielka	 stacja	 benzynowa
i	 zbiornik	 gazu.	 Gdy	 są	 nabywcy	 na	 rosyjską	 ropę	 i	 gaz	 –	 Rosja	 ma
pieniądze.	 Gdy	 ich	 nie	 ma	 albo	 kupują	 ropę	 i	 gaz	 nie	 od	 Rosji,	 albo	 też
kupują	 je	 po	 bardzo	 niskiej	 cenie	 –	 Rosja	 pieniędzy	 nie	 ma.	 Taka	 jest
banalna	 prawda.	 Dowodzi	 tego	 cała	 gazowa	 część	 wojny	 Rosji	 przeciw
Ukrainie.

Gdyby	Rosja	miała	pieniądze	na	wojnę	 z	Ukrainą,	nie	 szantażowałaby
jej	 przerwaniem	 dostaw	 gazu,	 ale	 po	 prostu	 wstrzymałaby	 dostawy
pierwszego	 dnia,	 już	 w	 marcu,	 kiedy	 zaatakowała	 Krym.	 Nie	 warto	 być
niewolnikiem	 iluzji,	 że	 Rosja	 jest	 rzekomo	 zainteresowana	 rozkwitem
dobrobytu	 i	 stabilnością	 niepodległej	 Ukrainy.	 Rosja	 –	 ta	 Rosja	 Putina,
z	 którą	 świat	 się	 dziś	 zetknął	 –	 jest	 zainteresowana	 czymś	 zgoła
przeciwnym.	Ale	 podnoszące	 się,	 głównie	w	Rosji,	 głosy,	 że	 „Rosja	 zetrze
Ukrainę	na	proch”	 –	 to	 też	 jest	 blef.	Ukraina	 jest	 drugim	pod	względem
obszaru	państwem	Europy,	większym	niż	Francja.	Rosja	nie	może	„zetrzeć
Ukrainy	na	proch”.	Ale	może	ją	powoli	dusić,	obwód	po	obwodzie,	właśnie
za	 ukraińskie	 pieniądze	 (otrzymywane	 za	 dostawę	 gazu	 do	 nie
okupowanych	jeszcze	części	Ukrainy).

Na	 razie	 Rosja	 dzięki	 ukraińskim	 pieniądzom	 stworzyła



samofinansujący	 się	projekt	 zaboru	Ukrainy,	 a	 rząd	ukraiński	 jej	w	 tym
pomaga.	Za	te	pieniądze	Putin	może	kupować	urzędników,	zwłaszcza	tych,
od	 których	 zależy	 kwestia:	 spłacać	 czy	 nie	 spłacać	 „długów	 za	 gaz”.
Opierając	się	na	agenturze	KGB/FSB	w	strukturach	europejskich,	może	on
naciskać	na	Ukrainę,	aby	zgodziła	się	na	rosyjskie	ceny	za	gaz,	na	powrót
do	 „długów”	 i	 system	 przedpłat.	 Wyraz	 „długi”	 bierzemy	 w	 cudzysłów,
ponieważ	 po	 aneksji	 Krymu	 w	 marcu	 2014	 roku,	 po	 rozpoczęciu
dywersyjnej	 wojny	 na	 wschodzie	 Ukrainy	 według	 jakichkolwiek
międzynarodowych	norm	Ukraina	nie	jest	nic	winna	Rosji.	Co	więcej,	rząd
ukraiński	 zobowiązany	 jest	 zaskarżyć	 Rosję.	 Jeżeli	 obliczy	 się	 wymiar
strat	zadanych	do	tej	chwili,	to	okaże	się	on	znacznie	większy	od	gazowego
zadłużenia	 Ukrainy,	 wynoszącego	 kilka	 miliardów	 dolarów	 (według
obliczeń	Gazpromu).	 Im	 prędzej	 rząd	 ukraiński	 to	 sobie	 uświadomi,	 tym
łatwiej	mu	będzie	przeciwdziałać	agresji.

Putin	 miał	 wszystko	 wykalkulowane,	 rozłożone	 na	 dni.	 Żaden	 agresor
nie	 planuje	 długotrwałego	 oblężenia	 –	 tylko	 blitzkrieg.	 Putin	 nie	 jest
wyjątkiem	 (w	 tym	 też	 się	 niczym	 nie	 różni	 od	 Hitlera).	 Błyskawicznie
podbił	 Krym,	 przeprowadził	 referendum	 i	 ogłosił	 aneksję.	 Przeciętny
polityk	 potrzebowałby	 na	 to	miesięcy	 łagodnej	 gry	 politycznej.	Ale	 Putin
nie	ma	pieniędzy	na	długotrwałe	oblężenie.	Tylko	na	blitzkrieg.	Zwróćmy
uwagę,	 że	 rachunek	 zawsze	 jest	 liczony	 w	 dniach:	 prezydent	 Putin,
premier	Miedwiediew	i	szef	Gazpromu	Miller	żądają	spłaty	„długu	za	gaz”
do	końca	tygodnia,	do	końca	miesiąca...	Nie	ma	nawet	mowy	o	prolongacie
płatności	choćby	na	rok	–	ponieważ	tyle	czasu	Putin	nie	ma.	Celem	Rosji
jest	wchłonięcie	Ukrainy.	Może	 to	 zrobić	 za	 pomocą	 czołgów,	 samolotów,
lecz	może	też	za	pomocą	gazu.	Może	też	połączyć	jedno	z	drugim.	Ale	czołgi
i	samoloty	kosztują.	Pieniądze	te	Rosja	zamierza	ściągnąć	od	Ukrainy	jako
„dług	gazowy”.

Ukraina	 nigdy	 w	 swej	 historii	 nie	 znajdowała	 się	 w	 centrum	 uwagi
świata,	 jak	 dziś.	 W	 swej	 konfrontacji	 z	 Rosją	 zdobyła	 sympatię	 całej
ludzkości	(oprócz	jej	rosyjskiej	części).	Na	razie	Ukraina	zmaga	się	z	Rosją



izolowana.	 Ma	 się	 rozumieć,	 że	 w	 takim	 pojedynku	 z	 silnym
przeciwnikiem,	bez	NATO	jako	sojusznika,	nie	może	zwyciężyć.	Ale	NATO
nie	 kwapi	 się,	 by	 zostać	 takim	 sojusznikiem,	 bo	 boi	 się	 ryzyka	 wielkiej
wojny.

Niemniej	 jednak	 Putina	 można	 powstrzymać	 bez	 jednego	 wystrzału
oddanego	 przez	 żołnierza	 NATO	 –	 za	 pomocą	 ostrych	 sankcji
gospodarczych.	 Wiadomo,	 że	 sankcje	 te	 muszą	 prowadzić	 do	 komplikacji
w	Europie,	w	 tym	również	do	przerw	w	dostawach	 rosyjskiego	gazu.	Ale
europejskie	komplikacje	gospodarcze	spowodowane	sankcjami	wobec	Rosji
to	 groszowy	wydatek	w	porównaniu	 z	 problemami,	 które	 spowodowałaby
wojna	z	Rosją.	Ceny	ropy	i	gazu,	poziom	światowych	indeksów	giełdowych
lub	 kursy	 walut	 w	 obliczu	 wielkiej	 wojny	 nikogo	 już	 by	 nie	 martwiły.
A	 jeżeli	 teraz	wielu	uważa,	 że	 to	niemożliwe,	by	do	niej	doszło,	 to	nie	 są
osamotnieni	–	w	1938	roku	tak	sądził	cały	świat.



Zakończenie

W	 ostatnich	 miesiącach	 widzieliśmy,	 jak	 Ukraina	 broniła	 swej
niepodległości.	 Obroniła	 ją,	 na	 razie...	 Uzyskała	 chwilę	 wytchnienia,
niezbędną	 do	 przegrupowania	 sił,	 sformowania	 rządu,	 utworzenia	 armii,
uporządkowania	 gospodarki.	 Wraz	 z	 Ukrainą	 cały	 świat	 zyskał	 chwilę
wytchnienia,	by	uprzytomnić	sobie,	co	się	stało.	Ta	chwila	wytchnienia	nie
będzie	 jednak	 długa,	 ponieważ	 głównym	 zadaniem	 Putina	 jest	 zabór
Ukrainy.	 Ukraiński	 kompleks	 Putina	 można	 tylko	 porównać	 z	 polskim
kompleksem	Stalina	i	żydowskim	kompleksem	Hitlera.

Po	 tym,	 jak	Putin	 ruszył	 na	wschód	Ukrainy	 po	 blitzkriegu	 na	Krym,
miał	oczywiście	nadzieję,	że	 łatwo	zwycięży.	Każdy	ma	przecież	nadzieje.
Początkowo	 wydawało	 się,	 zwłaszcza	 jeśli	 wnioskować	 z	 rosyjskiej
telewizji,	 że	 wszystko	 idzie	 szybko	 i	 sprawnie.	 Potem	 jednak	 coś
zabuksowało:	 Ukraina	 dała	 do	 zrozumienia,	 że	 nie	 zamierza	 się	 poddać.
A	plan	blitzkriegu	na	Ukrainie	opierał	się	na	tym,	że	kraj	ten	skapituluje
jeszcze	 przed	 wyborami	 prezydenckimi,	 wyznaczonymi	 na	 25	 maja	 2014
roku.	Ukraina	 jednak	 zaczęła	 stawiać	 opór:	 jak	mogła,	 jak	 potrafiła,	 bez
armii	(której	nie	ma),	bez	sprzętu	(który	dawno	zardzewiał),	bez	doktryny
(jakąż	 Ukraina	 może	 mieć	 doktrynę	 w	 wojnie	 z	 Rosją?).	 Proszę	 sobie
wyobrazić,	 że	 Czechy,	 które	 ugodowo	 rozeszły	 się	 ze	 Słowacją,	 nagle
zbierają	armię	i	ruszają	na	wojnę,	aby	naprawić	ów	„historyczny	błąd”.	To
przecież	absurd.	Właśnie	w	takim	absurdalnym	położeniu	znaleźliśmy	się
dzięki	 Putinowi.	 Ta	 absurdalna	 rzeczywistość	 polega	 jednak	 na	 tym,	 że



nikt	nie	zacznie	udzielać	Ukrainie	pomocy,	dopóki:	po	pierwsze,	Rosja	nie
rozpocznie	agresji	na	wielką	skalę;	po	drugie,	nie	zaczną	umierać	tysiące
Ukraińców;	po	trzecie,	nie	zaczną	ginąć	setki	i	tysiące	rosyjskich	żołnierzy.
Dopiero	po	tym	Ukraina	otrzyma	pomoc,	ale	nie	w	uzbrojeniu.	Cokolwiek,
byle	 nie	 broń.	 W	 powietrzu,	 na	 morzu,	 a	 już	 tym	 bardziej	 na	 lądzie	 nie
można	 się	 oczywiście	 spodziewać	 obecności	 NATO	 na	 Ukrainie	 przed
latem–jesienią	2015	roku.

Jeżeli	 zastanowimy	 się	 na	 chłodno	 (co	 bardzo	 trudne),	 to	 im	 dłużej
będzie	trwał	opór	wobec	rosyjskiej	agresji	na	Ukrainie,	im	dłużej	Ukraina
będzie	 powstrzymywać	 cios,	 tym	 więcej	 NATO	 będzie	 miało	 czasu,	 by
zebrać	 siły	 i	 od	 nowa	 przeanalizować	 świat,	 w	 którym	 znaleźliśmy	 się
w	marcu	2014	roku	po	aneksji	Krymu.	Bo	historia	XXI	wieku	podzieli	się
teraz	na	okres	„przed”	i	„po”	trzeciej	wojnie	światowej	lub	na	„przed”	i	„po”
2014	roku	(to	w	wypadku,	jeśli	zdołamy	tej	wojny	uniknąć	dzięki	Ukrainie,
ponieważ	rosyjskie	wystrzały	obudziły	tylko	ją,	reszta	świata	śpi).

Trzeba	stwierdzić,	 że	Zachód	nie	 jest	winien	 temu	wszystkiemu,	 co	 się
dzieje.	Na	razie	nie	jest	winien.	Na	razie	wszystkiemu,	co	się	stało,	winna
jest	 Ukraina.	 I	 temu,	 że	 nie	 wykorzystała	 okresu	 od	 1991	 roku	 do
utworzenia	 rzeczywiście	 niepodległego	 państwa,	 które	 nie	 oglądałoby	 się
wciąż	 na	 Rosję,	 i	 temu,	 że	 nie	 potrafiła	 stworzyć	 stabilnego	 systemu
politycznego,	 bo	 dla	 państwa	 zgubna	 jest	 sytuacja,	 gdy	 prezydent	 za
każdym	 razem	 wygrywa	 wybory	 o	 głos,	 a	 zatem	 połowa	 ludności	 kraju
uważa,	 że	 były	 one	 niesprawiedliwe.	 Ambicje	 polityczne	 przywódców	 to
rzecz	 naturalna	 i	 oczekiwana	w	walce	 o	władzę.	 Ale	 trzeba	 jeszcze	mieć
mądrość	 państwową,	 a	 tej	 nigdy	 nie	 miał	 żaden	 z	 przywódców	 Ukrainy.
Gdy	 jeden	 z	 autorów	 tej	 książki,	 Jurij	 Felsztinski,	 zapytał	 Julię
Tymoszenko:	 „Czy	 Juszczenko	 jest	 pani	 sojusznikiem?”,	 odpowiedziała:
„Raczej	 rywalem”.	 Było	 to	 w	 2004	 roku,	 jeszcze	 przed	 rozpoczęciem
kampanii	 wyborczej,	 w	 której	 w	 końcu	 zwyciężył	 Juszczenko.	 Była	 to
szczera	rozmowa,	więc	te	dwa	słowa	wytłumaczyły	całą	późniejszą	historię
Ukrainy:	 że	 w	 wyborach	 zwycięży	 Juszczenko;	 zwycięży	 dzięki	 poparciu



Tymoszenko;	 że	 z	 wdzięczności	 mianuje	 ją	 premierem;	 że	 nieco	 później
usunie	 ją	 z	 tego	 stanowiska,	 ponieważ	 jest	 ona	 jego	 rywalką;	 i	 że
w	kolejnych	wyborach	prezydenckich	Tymoszenko	będzie	usiłowała	zostać
prezydentem	i	przegra,	ponieważ	będzie	zbyt	pewna	zwycięstwa.

Zachód	 nie	 był	 również	 winny	 temu,	 że	 w	 wyborach	 zwyciężył
Janukowycz.	 Winna	 temu	 była	 Ukraina.	 Zachód	 nie	 był	 też	 winien
ukraińskiej	 korupcji	 i	 systemowi	 klanowemu.	 Temu	 też	 winna	 była
Ukraina.	I	temu,	że	nie	zburzono	pomników	Lenina	i	nie	przemianowano
„ulic	Lenina”,	i	że	gromadzą	się	tam	zwolennicy	wejścia	Ukrainy	do	ZSRS
(właśnie	 do	 ZSRS,	 a	 nie	 do	 Rosji,	 ponieważ	 ludzie,	 którzy	 domagali	 się
Anschlussu	do	Rosji,	uważali,	że	wracają	do	dawnego	ZSRS)	–	temu	też	nie
jest	 winien	 Zachód.	 Zachód	 winien	 jest	 tylko	 temu,	 że	 nie	 przewidział
marca	2014	roku	i	wzbraniał	się	wierzyć,	że	Putin	–	oficer	KGB	–	doszedł
do	władzy	na	polecenie	KGB,	żeby	organizować	zewnętrzne	i	wewnętrzne
plany	polityczne	KGB.	Ale	tego,	szczerze	mówiąc,	nikt	nie	przewidział.

Putin	 ma	 dziś	 absolutną	 pewność,	 że	 Ameryka	 jest	 słaba	 i	 Europa
ledwie	dyszy,	że	w	Rosji	o	wszystkim	może	decydować	FSB	i	administracja
prezydenta	 (podlegająca	 FSB,	 zwłaszcza	 że	 kieruje	 nią	 generał	 FSB
Siergiej	 Iwanow).	 Putin	 wie,	 że	 złaknieni	 orderów,	 wyższych	 stopni
i	 premii	 generałowie	 armii	 na	 rozkaz	 wodza,	 ministra	 obrony	 Siergieja
Szojgu,	 poślą	 czołgi	 tam,	 gdzie	 on	 wskaże.	 Czy	 będący	 w	 takiej	 euforii
Putin	 może	 sądzić,	 że	 Ukraina,	 która	 prawie	 nigdy	 nie	 figurowała	 na
mapach	jako	niepodległe	państwo,	stanie	się	przeszkodą	do	spełnienia	jego
wielkich	planów	podboju	 ludzkości?	Nie	może.	Putin	uważa,	że	do	 jesieni
2015	 roku	 zmiecie	 Ukrainę,	 bez	 względu	 na	 to,	 ilu	 ludzi	 trzeba	 będzie
posłać	na	śmierć	–	Rosjan	i	Ukraińców.	Podczas	pierwszej	i	drugiej	wojny
czeczeńskiej	 uśmiercono	 przecież	 dziesiątki	 tysięcy,	 ale	 za	 to	 Czeczenia
pozostała	w	Rosji.

Tyranie	 opierają	 się	 na	 tym,	 że	 budzą,	 rozwijają	 i	 wspierają	 w	 swych
poddanych	 wyłącznie	 złe	 pierwiastki,	 dobre	 zaś	 stopniowo	 wycofują	 na
dalszy	plan,	aż	 z	 czasem	one	 zanikają.	Zadaniem	każdego	dyktatora	 jest



szczucie	jednej	części	społeczeństwa	na	drugą.	Lenin	wykorzystywał	w	tym
celu	 teorię	walki	 klas	 (szczuć	 biednych	 na	 bogatych,	mieszkańców	miast
na	 wieśniaków,	 prostaków	 na	 wykształconych,	 bolszewików	 na
mieńszewików).	Najważniejsze	 to	 znaleźć	 linię	 rozłamu.	Lenin	 zawsze	 ją
znajdywał,	 podobnie	 jak	 po	 nim	 Stalin.	 Hitler	 dzielił	 według	 kryterium
narodowościowego:	 Niemcy	 przeciw	 Żydom,	 Niemcy	 przeciw	 Polakom,
Niemcy	 przeciw	 Francuzom,	 Niemcy	 przeciw	 wszystkim.	 Putin	 pod	 tym
względem	 nie	 wymyślił	 niczego	 nowego	 i	 usiłuje	 połączyć	 doświadczenie
Lenina,	Stalina	i	Hitlera.	W	Czeczenii	bito	się	z	Czeczenami,	na	Ukrainie
–	 z	 Ukraińcami.	 Kiedy	 jednak	 dochodzi	 do	 konfrontacji	 z	 USA,	 Putin
przypomina	 sobie	 przede	 wszystkim	 doświadczenie	 sowieckie,	 u	 którego
podstaw	 leży	 stalinizm	 lat	 1923–1953.	 Czy	 skrzyżowawszy	 najgorszych
dyktatorów	 XX	 wieku	 –	 Hitlera	 i	 Stalina	 –	 można	 się	 stać
superdyktatorem	XXI	wieku?	Chyba	nie	można.	Trudno	o	dowody,	że	jest
to	niemożliwe.	Ale	trudno	też,	nawet	jeśli	przymrużyć	oczy,	ujrzeć	Putina
jako	 prezydenta	 państwa,	 w	 którego	 skład	 wchodzą,	 powiedzmy,	 Rosja,
Ukraina,	 Mołdawia,	 Białoruś,	 kraje	 bałtyckie,	 Gruzja,	 Armenia
i	 Kazachstan.	 Ponieważ	 jedyny	 talent,	 jaki	 posiada	 Putin,	 to
bezpieczniackie	intrygi.	Innych	metod	Putin	nie	ma	w	zanadrzu.

Początkowy	 plan	 Putina	 polegał	 na	 próbie	 aneksji	 Białorusi	 (byłej
Białorusi,	 nieodłącznej	 części	 Związku	 Sowieckiego).	 Zadanie	 to,	 jak
wydawało	 się	 Kremlowi,	 było	 bardzo	 łatwe.	 Białoruś	 nigdy	 nie	 była
państwem	 niepodległym,	 i	 to	 miało	 być	 głównym	 argumentem
propagandzistów	Kremla	przy	jej	anszlusie.	Strategicznie	Rosja	zyskałaby
przez	 to	 bardzo	 ważne	 podejścia	 ku	 wschodnioeuropejskim	 rubieżom:
Litwie,	zachodniej	Ukrainie,	Polsce.	Prowokować	rozruchy	w	Mińsku	było
nawet	łatwiej	niż	na	wschodniej	Ukrainie.	Prezydent	Łukaszenka	nie	był
popularny	 ani	 u	 siebie	 w	 kraju,	 ani	 za	 granicą.	 Nie	 miał	 gdzie	 szukać
obrony.	W	oczach	Europy	i	USA	był	po	prostu	dyktatorem.	Nie	było	i	nie
ma	dlań	współczucia.	Z	 tego	oczywiście	nie	wynikało,	że	uznałby	aneksję
Białorusi	przez	Rosję.	Ale	Białoruś	samotnie	nie	mogła	się	przeciwstawić



Rosji,	a	na	pomoc	wojskową	NATO	nie	miałaby	co	liczyć.
Białoruś	 jest	 jednak	 zarazem	 najważniejszym	 przyczółkiem	 do

rosyjskiego	 natarcia	 na	 Ukrainę	 i	 Europę	 Wschodnią,	 więc
pełnowymiarowa	 wojna	 z	 Ukrainą	 nie	 jest	 możliwa	 bez	 naruszenia
suwerenności	 Białorusi.	 Przed	 rozpoczęciem	 takiego	 ataku	 rząd	 rosyjski
będzie	 musiał	 albo	 zaanektować	 Białoruś,	 włączając	 ją	 do	 Federacji
Rosyjskiej,	jak	to	zrobił	z	Krymem,	albo	otrzymać	pozwolenie	Łukaszenki
na	 przemarsz	 rosyjskiej	 armii	 przez	 białoruskie	 terytorium,	 żeby
zaatakować	Ukrainę.	Wreszcie	Rosja	może	zażądać	udziału	Białorusi	jako
sojusznika	 w	 operacjach	 wojskowych	 przeciw	 Ukrainie.	 We	 wszystkich
tych	wypadkach	Rosja	otrzymałaby	możność	wkroczenia	przez	Białoruś	na
zachodnią	 Ukrainę	 i	 rozjechania	 gąsienicami	 czołgów	 nie	 prorosyjskiego
wschodu,	ale	antyrosyjskiego	zachodu	tego	kraju.

Dlaczego	w	takim	razie	Putin	zdecydował	się	zająć	na	wiosnę	2014	roku
Krym,	 a	 nie	 Mińsk?	 Być	 może,	 zobaczywszy,	 co	 się	 działo	 na	 kijowskim
Majdanie,	Putin	i	jego	otoczenie	się	przestraszyli.	W	głębi	duszy	wszyscy	ci
ludzie	 gardzą	 społeczeństwem,	 uważają	 je	 za	 bydło.	 Ukraina	 była
najbliższą	 zagranicą	 Rosji,	 więc	 Rosja	 prowadziła	 planową	 robotę,	 żeby
wziąć	pod	swą	kontrolę	rząd	ukraiński	i	całą	ukraińską	politykę.	Wszystko
to	 na	 oczach	 Kremla	 niespodziewanie	 się	 zawaliło:	 Ukraina	 zwróciła	 się
w	 stronę	 Unii	 Europejskiej.	 Studenci	 na	 ulicach,	 powstańczy	 Majdan,
uciekający	 Janukowycz...	 Powiedzieć,	 że	 dla	 Moskwy	 była	 to
niespodzianka,	 to	 o	 wiele	 za	 mało.	 Wtedy	 Kreml	 spróbował	 przejąć
inicjatywę,	 ruszając	 na	 Krym.	 Na	 wiosnę	 2014	 roku	 Europa	 i	 USA
w	rozumieniu	Putina	były	słabe	i	nie	mogły	przeszkodzić	agresji.	Niemcy	–
zależni	 od	 rosyjskiego	 gazu,	 Anglicy	 –	 od	 rosyjskiego	 kapitału.	 Francja
chciała	 sprzedać	 zamówione	 przez	 Rosję	 okręty	 desantowe,	 Szwajcaria
przechowuje	pieniądze	rosyjskich	oligarchów.	Ameryka	została	wciągnięta
w	 wojnę	 z	 muzułmańskimi	 ekstremistami,	 a	 laureat	 pokojowego	 Nobla,
prezydent	Barak	Obama,	wydawał	się	Putinowi	pacyfistą	niegotowym	do
walki	w	pojedynkę	z	Rosją.



Putin	 liczył	 na	 to,	 że	 w	 2014	 roku	 powtórzy	 się	 historia	 2008	 roku.
Wtedy	Rosja	wkroczyła	 do	Gruzji,	 a	 Zachód	 zignorował	 rosyjską	 agresję,
pierwszą	 od	 sowieckiej	 inwazji	 na	 Afganistan	 w	 styczniu	 1980	 roku.
W	 2008	 roku	 Zachód	 popełnił	 oczywisty	 błąd,	 po	 pierwsze,	 nie	 broniąc
słabej	 demokratycznej	 republiki,	 po	 drugie,	 dając	 Putinowi	 niewłaściwy
sygnał.	 Milczenie	 Zachodu	 Putin	 zrozumiał	 jako	 zgodę	 na	 to,	 by	 Rosja
wprowadzała	 swe	 wojska	 do	 byłych	 republik	 sowieckich.	 Wkraczając
w	2014	roku	na	Krym,	Putin	spotkał	się	z	taką	właśnie	reakcją	Zachodu,
na	jaką	liczył:	z	bezczynnością.	Jednakże	w	ciągu	kilku	miesięcy	rosyjskiej
agresji	 Europa	 i	 Ameryka	 przeszły	 drogę	 od	 całkowitego	 niezrozumienia
tego,	 co	 się	 dzieje	 –	 do	 wyraźnego	 uświadomienia	 sobie,	 że	 Putin
rozpoczyna	trzecią	wojnę	światową.	Ten	i	ów	nazywa	ją	czwartą,	mając	na
myśli	 trzecią	 zimną	 wojnę	 światową,	 ktoś	 inny	 nazywa	 ją	 drugą	 zimną
wojną,	 jeszcze	 inni	 piszą	 o	 wojnie	 europejskiej	 lub	 o	 wojnie	 ukraińsko-
rosyjskiej,	 niemniej	 jednak	 wszyscy	 mówią	 i	 piszą	 o	 wojnie,	 przy	 czym
przewodniczący	 amerykańskiego	 Kolegium	 Szefów	 Sztabów	 generał
Martin	Dempsey	porównuje	Putina	do	Stalina,	a	działania	Rosji	do	inwazji
sowieckiej	na	Polskę	we	wrześniu	1939	roku.

Punkt	 widzenia	 amerykańskich	 wojskowych	 to	 niewątpliwie	 ważny
element	postrzegania	i	rozumienia	przez	świat	globalnego	problemu,	który
stworzył	Putin.	Jak	zauważył	Dempsey:

mamy	 do	 czynienia	 z	 rządem	 rosyjskim,	 który	 w	 pełni	 świadomie	 podjął	 decyzję	 o	 użyciu	 siły
militarnej	wobec	 innego	suwerennego	kraju,	ażeby	osiągnąć	swój	cel.	Jest	to	pierwszy	wypadek
od	 1939	 roku,	 ściślej:	 pierwszy	 wypadek	 tego	 rodzaju...	 Władze	 Rosji	 prawdopodobnie	 nabrały
pewności	siebie	nie	tylko	wobec	Europy	Wschodniej,	ale	też	Europy	jako	całości,	a	nawet	wobec
Stanów	 Zjednoczonych...	 Putin	 osobiście...	 uważa	 za	 konieczne	 zrekompensowanie	 krzywd,
których	 doznała	Rosja	 po	 rozpadzie	 ZSRS,	 a	 także	 odwołanie	 się	 do	 enklaw	 etnicznych	Rosjan
w	Europie	Wschodniej.	Dąży	do	tego	bardzo	agresywnie,	ma	cały	zestaw	chwytów,	które	dwa–trzy
razy	przyniosły	mu	sukces,	więc	planuje	kolejne	działania	w	tym	kierunku.

Zdaniem	 Dempseya	 Putin	 nie	 przejawia	 chęci	 do	 ustąpienia	 pod
naciskiem.

Gdy	 niektórzy	 dali	 się	 przekonać,	 że	 Putin	 powinien	 szukać	 pretekstu	 do	 deeskalacji,	 on



w	 rzeczywistości	 podejmuje	 decyzje	 dalszej	 eskalacji.	 Józef	 Stalin	 stosował	 podobną	 retorykę
i	usprawiedliwienia,	gdy	we	wrześniu	1939	roku	wtargnął	do	Polski:	„Rząd	sowiecki	nie	może	też
pozostać	obojętny	wobec	tego,	że	nasi	pobratymcy,	Ukraińcy	i	Białorusini	zamieszkujący	Polskę,
porzuceni	 na	 pastwę	 losu	 zostali	 bez	 żadnej	 obrony.	 W	 takiej	 sytuacji	 rząd	 sowiecki	 nakazał
naczelnemu	 dowództwu	 Armii	 Czerwonej,	 aby	 dało	 rozkaz	 wojskom	 do	 przekroczenia	 granicy
i	wzięcia	pod	obronę	życia	i	mienia	ludności	Ukrainy	Zachodniej	i	Białorusi	Zachodniej”

–	 cytował	 Dempsey	 notę	 MSZ	 ZSRS	 z	 17	 września	 wręczoną
ambasadorowi	Polski	w	Moskwie.

Działaniami	 Putina	 są	 zatroskani	 lub	 oburzeni	 politycy	 europejscy,
amerykańscy	kongresmeni	i	senatorowie,	urzędnicy	Departamentu	Stanu
i	 eksperci,	 nie	 mówiąc	 już	 o	 licznych	 głosach	 rosyjskiej	 opozycji,	 które
zapełniają	Internet.	Problem	polega	tylko	na	jednym:	jest	zrozumienie,	ale
nie	ma	możności	oddziaływania	na	Putina.	Z	analogicznymi	trudnościami
zetknął	 się	 świat	 demokratyczny	 w	 latach	 1938–1939.	 Było	 wtedy
oczywiste,	że	u	władzy	w	Niemczech	znaleźli	się	złoczyńcy.	Tylko	nie	było
jasne,	co	należy	czynić:	państwa	demokratyczne	nie	miały	cywilizowanych
narzędzi	 nacisku	na	Hitlera,	 a	 do	 ingerencji	 zbrojnej	widocznie	 zabrakło
im	 sił.	 Dziś,	 w	 odróżnieniu	 od	 lat	 1938–1939,	 świat	 demokratyczny	 ma
potencjał	 militarny,	 ale	 nie	 ma	 woli	 politycznej	 do	 zastosowania	 choćby
pokojowych	 instrumentów	 nacisku	 (na	 przykład	 sankcji).	 Zwyczajny
stabilny	 komfort	 jest	 Europie	 droższy	 niż	 związane	 z	 sankcjami	 ryzyko,
przynajmniej	na	razie.

8	marca	 2014	 roku	Europa	 i	USA	uważały,	 że	 problem	krymski	 jakoś
rozejdzie	się	po	kościach.	Po	kilku	miesiącach	za	bezczynność	trzeba	było
zapłacić	śmiercią	niemal	trzystu	cudzoziemców.	17	lipca	został	zestrzelony
malezyjski	 samolot	 pasażerski.	 Rosyjscy	 dywersanci	 się	 pomylili:
w	 samolocie	 nie	 było	 ani	 jednego	 Ukraińca.	 Gdyby	 został	 zestrzelony
ukraiński	 samolot	 pasażerski,	 „separatyści”	 byliby	 uszczęśliwieni.	 Ale
samolot	 był	 zagraniczny.	 I	 Putin	 musiał	 zakomunikować	 Obamie
o	 „błędzie”	 (ponieważ	 rosyjska	 armia	 zestrzeliła	 samolot	 malezyjski),
a	rząd	rosyjski	(w	tym	minister	obrony	Szojgu)	musiał	na	stojąco	minutą
milczenia	 uczcić	 pamięć	 zabitych,	 ponieważ	 ten	 właśnie	 rząd



usankcjonował	inwazję	na	Ukrainę.
W	tamtej	minucie	milczenia	cały	świat	–	dzięki	kamerom	telewizyjnych

–	wyraźnie	zobaczył	to,	co	tak	starannie	ukrywano	od	marca	2014	roku:	że
na	Ukrainie	nie	ma	prorosyjskich	„bojowników	pospolitego	ruszenia”	oraz
„separatystów”.	Że	na	wschodzie	Ukrainy	 toczy	się	wojna	wszczęta	przez
Rosję.	 I	 że	 ta	 rosyjsko-ukraińska	 wojna	 już	 staje	 się	 wojną	 światową,
ponieważ	zginęło	w	niej	kilkuset	cudzoziemców.	Jak	cynicznie	powiedział
Putin,	 gdyby	 na	 wschodniej	 Ukrainie	 nie	 było	 walk,	 nie	 strącono	 by
samolotu.	 Można	 sparafrazować:	 gdyby	 powstrzymano	 agresję	 Putina
w	 marcu	 2014	 roku,	 nie	 trzeba	 by	 się	 było	 targować	 o	 szczątki
zestrzelonego	malezyjskiego	samolotu.

Problem	przywrócenia	pokoju	w	Europie	komplikuje	się	teraz	jeszcze	i	z
tego	 powodu,	 że	 Putinowi	 nie	można	wierzyć.	 Z	 nim	nie	można	 dojść	 do
porozumienia:	 gdy	 obieca	 i	 podpisze,	 to	 i	 tak	 oszuka	 przy	 pierwszej
nadarzającej	się	okazji,	jak	oszukał	w	sprawie	Krymu	w	marcu	2014	roku.
Podobnie	jak	Terminator	z	filmów	ze	Schwarzeneggerem,	Putin	nie	ustąpi,
nie	zatrzyma	się	i	nie	spocznie,	dopóki	nie	zostanie	zmieciony	przez	czas.
Putin	 i	ci,	którymi	się	otoczył,	żyją	w	innym	świecie,	którego	 już	nie	ma.
Obecny	 prezydent	 Rosji	 przez	 czternaście	 lat	 dobierał,	 gromadził	 wokół
siebie	 podobnych	 do	 niego	 ludzi,	 myślących	 tak	 samo	 jak	 on	 –	 głównie
ludzi	 z	 KGB/FSB.	 Dziś	 jest	 ich	 wielu	 na	 wszystkich	 szczeblach.	 Front
walki	 za	 granicą	 utrzymują	 minister	 spraw	 zagranicznych	 Siergiej
Ławrow	 i	 przedstawiciel	 Rosji	 w	 ONZ	 Witalij	 Czurkin.	 Fundament
ideologiczny	 w	 Rosji	 tworzą	 Wiaczesław	 Surkow	 i	 Dmitrij	 Rogozin.
Wspierają	 ich	 faszyści	 i	 komuniści.	 W	 mig	 darowali	 oni	 Putinowi
wszystkie	 jego	 grzechy:	 korupcję	 i	 promowanie	 przez	 rząd	 kradzieży	 na
wszystkich	 szczeblach,	 antyspołeczną	 politykę	w	 całości	 –	w	 imię	 szansy
odrodzenia	 imperium	 i	 wojowania	 ze	 światem.	 Rozpoczynając
antyzachodnią	 i	 antyukraińską	 krucjatę,	 Putin	 znalazł	 poparcie	w	wielu
warstwach	 rosyjskiego	 społeczeństwa,	 którego	 jedna	 część	 z	 nostalgią
wspomina	 ZSRS,	 a	 druga	 pożądliwie	 myśli	 o	 imperium.	 Ambitne



pragnienie	bycia	nie	Federacją	Rosyjską,	ale	Imperium	Rosyjskim	nie	jest
obce	 również	 tym,	którzy	uważali	 się	 za	polityczną	 opozycję.	Nawet	były
szef	 Jukosu	 Michaił	 Chodorkowski,	 który	 dziesięć	 lat	 odsiedział
w	 putinowskim	 więzieniu,	 oraz	 główny	 oponent	 Putina	 w	 Rosji	 Aleksiej
Nawalny,	mimo	całego	krytycyzmu	wobec	Putina	twierdzą,	że	Krym	został
zaanektowany	słusznie	i	powinien	należeć	do	Rosji.

Analogia	z	tym,	co	zrobił	Hitler	w	latach	1938–1939,	i	tym,	co	robi	teraz
Putin,	 jest	 oczywista.	 W	 marcu	 1938	 roku	 Hitler	 wprowadził	 wojska	 do
Austrii,	 po	 kilku	 dniach	 przeprowadził	 referendum,	 w	 którym	 otrzymał
dziewięćdziesięciosiedmioprocentowe	 poparcie,	 i	 połknął	 Austrię.	 We
wrześniu	 1938	 roku	 wprowadził	 wojsko	 do	 Sudetów,	 przeprowadził
referendum,	dostał	99	procent	głosów	i	zaanektował	Sudety.	Niczym	się	to
nie	różni	od	okupacji	Krymu	przez	Rosję	w	marcu	2014	roku.

Należy	 zauważyć,	 że	 zarówno	 Anschluss	 Austrii,	 jak	 i	 przyłączenie
Sudetów	 na	 procesach	 norymberskich	 inkryminowano	 przywódcom
nazistowskim	 jako	 przestępstwa,	 aczkolwiek	 obie	 aneksje	 odbyły	 się
w	 zasadzie	 bez	 ofiar	 w	 ludziach	 i	 za	 zgodą	 większości	 ludności
przyłączonych	terytoriów.

Po	 drugiej	 wojnie	 światowej,	 tej	 potwornej	 katastrofie,	 która	 dotknęła
Europę,	na	naszym	kontynencie	bano	się	dwóch	rzeczy:	wojny	i	dojścia	do
władzy	 faszystów.	 To	 drugie	 było	 groźniejsze	 od	 pierwszego,	 ponieważ
faszyzm	 nieuchronnie	 prowadzi	 nie	 po	 prostu	 do	 wojny,	 ale	 do	 wielkiej
wojny.	Swego	czasu	reżim	Slobodana	Miloševicia	został	zniszczony	właśnie
dlatego,	 że	 Europa	 zobaczyła	 w	 nim	 nowego	 dyktatora,	 nowego	 Hitlera,
dokonującego	 kolejnego	 ludobójstwa.	 Po	 drugiej	 wojnie	 światowej
Europejczycy	 nie	 mogli	 do	 tego	 dopuścić.	 Więc	 gdy	 Milošević	 zaczął	 się
kojarzyć	z	Hitlerem,	został	zniszczony.

Przeciwko	agresorowi	należy	działać	na	początkowym	etapie	agresji.	Ten
etap	początkowy,	jeśli	chodzi	o	Putina	i	Rosję,	przypada	na	sierpień	2008
roku,	 gdy	 rosyjskie	 wojska	 wkroczyły	 do	 Gruzji.	 Sześć	 lat	 później	 Putin
wziął	 na	 cel	 Ukrainę.	 Wiadomo,	 że	 Rosja	 to	 nie	 Jugosławia	 i	 problemu,



który	 powstał	 z	 powodu	 ekspansji	 Rosji,	 nie	 uda	 się	 zlikwidować
bombardowaniem,	 jak	w	Belgradzie.	Ale	to,	że	problem	trzeba	rozwiązać,
w	 2014	 roku	 zrozumieli	 wszyscy.	 I	 jest	 to	 globalny	 błąd	 Putina:	 on	 nie
zdaje	 sobie	 sprawy	 z	 poziomu	 konfliktu	 z	 Zachodem.	 Podobnie	 było
z	 Hitlerem,	 który	 napadł	 na	 Polskę,	 sądząc,	 że	 słabe	 i	 niezdecydowane
Francja	 i	 Anglia	 to	 przełkną,	 jak	 przedtem	 przełknęły	 okupację
Czechosłowacji.	 To	 niezrozumienie	 przez	 Hitlera	 istoty	 europejskiej
demokracji	 doprowadziło	 jego	 i	Europę	do	wielkiej	wojny.	 Z	 tego	 samego
powodu	na	drodze	do	wielkiej	wojny	znalazł	się	Putin.

Do	 tej	 wielkiej	 wojny	 Putin	 szykuje	 się	 intensywnie.	 Rosja	 prowadzi
ćwiczenia	wojskowe	we	wszystkich	strefach	przygranicznych,	od	Kurylów
do	 obwodu	 kaliningradzkiego,	 od	 Morza	 Czarnego	 do	 Bałtyckiego.
Jednostronnie	anuluje	ona	techniczne	porozumienia	wojskowe,	na	co	nikt
nawet	 nie	 zwraca	 uwagi.	Na	 przykład	 5	maja	 2014	 roku,	wykorzystując
hałaśliwe	starcia	na	wschodniej	Ukrainie,	rząd	rosyjski	zerwał	podpisane
w	2001	 roku	 z	Litwą	dwustronne	porozumienie	 o	 dodatkowych	 środkach
umacniania	 zaufania	 i	 bezpieczeństwa.	 Zgodnie	 z	 tym	 porozumieniem
strona	 rosyjska	była	 zobowiązana	wymieniać	 informacje	 z	Litwą	o	 swym
potencjale	wojskowym	w	obwodzie	kaliningradzkim	i	dokonywać	wspólnie
ze	stroną	litewską	jego	inspekcji	wojskowej.	Litwa	dotrzymała	wszystkich
warunków	tego	porozumienia	i	nie	dawała	powodów	do	zerwania	umowy.
„To	pociągnięcie	Rosji	wskazuje,	że	nie	chce	ona	podtrzymać	wzajemnego
zaufania,	 i	 może	 ono	 być	 uznane	 za	 jeszcze	 jeden	 krok	 do	 podważenia
wzajemnego	 zaufania	 oraz	 systemu	 bezpieczeństwa	 w	 Europie”	 –	 głosiło
oficjalne	oświadczenie	ministerstwa	obrony	Litwy.

Zauważmy,	że	chodzi	tu	o	Kaliningrad,	czyli	o	najbardziej	wysuniętą	na
zachód	 część	 Rosji.	 Wiążąc	 to	 z	 retoryką	 Putina	 o	 stworzeniu	 potężnego
przyczółka	 na	Krymie,	 dodając	 do	 tego	 koncentrację	wojsk	 rosyjskich	 na
granicy	z	Ukrainą,	liczne	pogwałcenia	przez	flotę	rosyjską	granic	morskich
państw	 sąsiednich,	 wspólne	 ćwiczenia	 wojskowe	 z	 Białorusią,	 pobór
rezerwistów	 na	 letnie	 manewry,	 zmianę	 ustawy	 o	 terminach



i	 częstotliwości	 powoływania	 tych	 rezerwistów,	 stale	 zwiększające	 się
wydatki	 na	 zbrojenia,	 chamską	 prowokacyjną	 retorykę	 zbliżonego	 do
Kremla	 i	 Putina	 szefa	 Liberalno-Demokratycznej	 Partii	 Rosji	Władimira
Żyrinowskiego,	a	nawet	to,	że	Centralny	Bank	Rosji	intensywnie	skupuje
złoto	–	stanie	się	oczywiste,	że	Rosja	szykuje	się	do	wielkiej	wojny.

„Kontrsankcje”	 Kremla	 wobec	 Europy	 i	 USA	 też	 wskazują	 na
przygotowania	 Rosji	 do	 wojny	 i	 izolacji.	 Rosja	 wie,	 że	 po	 rozpoczęciu
działań	wojennych	na	wielką	skalę	znajdzie	się	w	całkowitej	izolacji,	więc
aktywnie	 i	 otwarcie	 szykuje	 się	 do	 zerwania	 z	 cywilizowanym	 światem.
Unieważnia	 dostawy	 gazu	 na	 kredyt;	 zawczasu	 zabrania	 importu
zagranicznej	 żywności,	 ażeby	 stopniowo	 przestawić	 własną	 produkcję
i	 stać	 się	 pod	 tym	 względem	 samowystarczalna.	 Związane	 z	 Kremlem
struktury	w	rodzaju	Łukoila	sprzedają	zagraniczne	aktywa.	O	związanych
z	 Kremlem	 „obywatelach	 indywidualnych”	 nawet	 nie	 ma	 co	 mówić:	 od
dawna	 szykują	 się	 do	 tej	 wojny	 i	 wyprzedają	 swój	 zagraniczny	 majątek.
W	 tle	 tego	wszystkiego	 rosyjskie	 bombowce	 strategiczne	 znów	 naruszają
granice	 powietrzne	 krajów	 NATO,	 a	 rosyjskie	 myśliwce	 uganiają	 się	 za
natowskimi.	 Czegoś	 takiego	 nie	 było	 od	 czasów	 Breżniewa.	 Tak,	 są	 to
przygotowania	 do	 wojny	 nie	 tylko	 z	 Ukrainą,	 ale	 i	 z	 całym	 światem.
Ukraina	jest	po	prostu	pierwszym	frontem	tej	wojny.

Najsłabszym	 ogniwem	 w	 polityce	 Putina	 jest	 brak	 sojuszników.
Sojusznikami	Hitlera	 były	 Włochy	 i	 Japonia,	 a	 sympatie	wobec	 Führera
i	 ruchu	 nazistowskiego	 były	 silne	 w	 wielu	 innych	 krajach	 europejskich,
Putin	 jednak	 nie	 ma	 takiego	 wsparcia.	 Stalinowski	 Związek	 Sowiecki
oczywiście	zwyciężył	w	drugiej	wojnie	światowej,	gdy	wraz	z	Anglią	i	USA
walczył	przeciw	Niemcom	i	Włochom.	Ale	to	nie	to	samo,	co	w	całkowitym
osamotnieniu,	 siłami	 samej	 tylko	 Rosji,	 walczyć	 przeciwko	 USA,	 Anglii,
Niemcom,	Włochom	i	całej	reszcie	Europy,	tym	bardziej	że	Rosja	Putina	to
nie	jest	stalinowski	Związek	Sowiecki,	ale	państwo	o	wiele	słabsze.

Kreml,	ma	się	rozumieć,	wymachuje	chińską	chorągiewką	niczym	kołem
ratunkowym.	Jednakże	Chiny	 tylko	nam,	europejskim	 ignorantom,	mogą



się	wydawać	monolitycznym	mocarstwem.	W	tej	postaci,	w	 jakiej	 istnieją
dziś,	 Chiny	 ukształtowały	 się	 w	 1928	 roku.	 Tak	 więc	 cywilizacja	 ta	 jest
starożytna,	ale	państwo	bardzo	młode,	mające	własne,	poważne	problemy.
I	 nie	 ubywa	 ich	 tylko	 dlatego,	 że	 komunistyczna	 dyktatura	 kontroluje
chińskie	 media,	 nie	 pozwalając	 im	 informować	 o	 wszystkich	 problemach
tego	 kraju.	 A	 zatem	 Chiny	 są	 ostatnim	 krajem,	 który	 byłby
zainteresowany	 naruszeniem	 ładu	 światowego,	 światowej	 stabilności
i	 wojną	 w	 Europie,	 a	 tym	 bardziej	 w	 świecie,	 ponieważ	 chińskiej
gospodarce	 potrzebna	 jest	 przede	 wszystkim	 stabilność.	 Jakakolwiek
wielka	wojna	ową	stabilność	by	naruszyła.	Chiny	oczywiście	nie	dadzą	się
wciągnąć	do	wojny	po	stronie	Rosji.

Ale	Chiny	nie	wystąpią	też	przeciwko	niej	i	nie	będą	korzystać	z	tego,	że
Rosja	 wywoła	 wojnę	 w	 Europie,	 do	 umacniania	 w	 niej	 swoich	 wpływów
i	 terytorialnej	 ekspansji	 jej	 kosztem.	Chiny	 spokojnie	 czekały	 sto	 lat,	 aż
zakończy	się	dzierżawa	Hongkongu	przez	Wielką	Brytanię.	Chiny	do	dziś
nie	podejmują	wysiłków	zbrojnych,	żeby	zaanektować	Tajwan,	aczkolwiek
Tajwan	–	według	klasyfikacji	Putina	–	 „jest	historycznym	błędem”,	który
„należy	naprawić”,	 jako	że	to	„rdzennie	chińska	ziemia”.	Chińscy	politycy
myślą	w	kategoriach	wieków,	a	nie	kadencji	prezydenckich.	Skok	Putina
na	 Krym	 jest	 dla	 Chińczyków	 aferą	 głupiego	 europejskiego	 wodza
plemiennego,	 który	 nie	 myśli	 długoterminowo,	 o	 jedno	 pokolenie	 do
przodu,	 bo	 brakuje	 mu	 mądrości	 państwowej.	 Wszystko,	 z	 czego	 Chiny
skorzystają	 w	 tej	 europejskiej	 wojnie	 Putina,	 to	 korzystne	 kontrakty	 na
ropę	 i	 gaz.	 Ale	 to,	 co	 będzie	 korzyścią	 dla	 Chin,	 będzie	 stratą	 dla	 Rosji.
W	 handlu	 cena	 zerowa	 wywołuje	 nieskończony	 popyt.	 Po	 cenie	 zerowej
każdy	weźmie	 rosyjską	 ropę	 i	 gaz.	Ale	wysokich	 europejskich	 cen	 swojej
ropy	 i	 gazu	 Rosja	 nigdy	 już	 nie	 zobaczy.	 Chiny	 jako	 nabywca	 nigdy	 nie
zastąpią	Rosji	Europy.

Czy	w	Rosji	 to	 rozumieją?	Oczywiście,	 że	 tak.	 Jednak	 to,	 co	 się	 dzieje
z	Rosją	od	marca	2014	roku,	nie	dotyczy	już	pieniędzy.	Chodzi	o	sławę,	jak
ją	rozumie	Putin;	o	imperium,	jak	on	je	widzi;	o	historię	i	geopolitykę,	jak



on	je	postrzega.	Okres	zarabiania	pieniędzy	zakończył	się	dla	wszystkich,
a	przede	wszystkim	dla	Rosji.	Nadszedł	okres	trwonienia	nagromadzonych
kapitałów	 i	 zasobów.	 Putin	 przez	 czternaście	 lat	 budował	 system,
w	którym	władza	może	istnieć	w	całkowitym	oderwaniu	od	społeczeństwa,
a	społeczeństwo	nie	ma	na	nią	żadnego	wpływu.	W	istocie	jest	to	ten	sam
sowiecki	system,	w	którym	przez	dziesiątki	lat	żył	cały	Związek	Sowiecki
i	 w	 którym	 żył	 i	 służył	 w	 KGB	 Władimir	 Putin.	 On	 doskonale	 zna	 ten
system	i	bardzo	mu	on	odpowiada.	Putin	zawsze	działał	w	interesie	władzy
przeciw	 społeczeństwu.	 Po	 1991	 roku	 w	 psychice	 tego	 człowieka	 nie
nastąpił	żaden	przełom.	Dzisiejsza	Rosja	dla	Putina	i	wąskiego	kręgu	jego
zwolenników,	 którzy	 nią	 rządzą,	 jest	 narzędziem	 realizacji	 politycznego
programu	odbudowy	Imperium	Rosyjskiego.	Rosjanie	są	w	tej	grze	mięsem
armatnim.	Ktoś	zginie,	ktoś	zbankrutuje,	ktoś	wyjedzie,	ktoś	się	wzbogaci.
Jak	 przy	 każdej	 zmianie	 dekoracji	 lub	 reżimów,	 otwierają	 się	 nowe
możliwości.	Odchodzi	dawna	elita,	pojawia	się	nowa.	Nowa	elita	od	dawnej
będzie	się	różniła	tak	samo,	jak	różniła	się	elita	Republiki	Weimarskiej	od
hitlerowskiej	 elity	 III	 Rzeszy.	 Nikogo	 światłego	 w	 tej	 elicie	 nie	 będzie.
Będzie	 bydło,	 które	 doszło	 do	 władzy.	 I	 to	 bydło	 będzie	 latać	 z	 wizytą
bombowcami,	jak	uprzedzał	Rogozin.

Putin	 zbudował	 taki	 kraj,	 jakiego	 pragnął.	 Stalin	 po	 klęsce	 Hitlera
wzniósł	na	bankiecie	toast	za	pokorny	naród	rosyjski.	Putin	dziś	powinien
akurat	 wznieść	 toast	 za	 pokornych	 Rosjan,	 którzy	 pozwolili	 odtworzyć
dyktaturę	w	Rosji.	Dziennikarze	piszą,	co	im	się	każe,	telewizja	nadaje	to,
co	 dozwolone,	 urzędnicy	 urzędują	 jak	 umieją.	 Żaden	 dziennikarz	 nie
trzasnął	 drzwiami,	 żaden	 minister	 nie	 opuścił	 rządu,	 żaden
parlamentarzysta	 nie	 wystąpił	 przeciw,	 nie	 było	 żadnej	 głośnej	 dymisji
z	 powodu	 rosyjskiej	 inwazji	 na	 Ukrainę.	 A	 jacy	 wszyscy	 byli	 odważni,
dumni	 i	 zasadniczy	 w	 dzikim	 dziesięcioleciu	 jelcynowskim!	 Tak	 więc
dzisiejsza	Rosja	to	ideał	Putina.

Agresora	może	powstrzymać	tylko	siła.	Nie	ma	innych	przykładów,	nie
ma	 innych	 sposobów.	 Siła	 może	 być	 różna:	 wojskowa,	 dyplomatyczna,



gospodarcza.	Siła	duchowa	to	też	siła,	ma	się	rozumieć.	Ale	agresora	ona
zazwyczaj	 nie	 powstrzymuje.	 Putin	 rozpoczął	 wojnę.	 Źle	 jest	 w	 takiej
sytuacji	 targować	 się	 z	 agresorem	 o	 cenę	 gazu,	 który	 ma	 się	 od	 niego
kupować	dla	jeszcze	nie	okupowanych	przezeń	własnych	terenów	i	opłacać
w	ten	sposób	własną	okupację.

Historia	bardzo	rzadko	udziela	nam	lekcji,	z	których	możemy	się	czegoś
nauczyć.	 Dzisiaj	 mamy	 do	 czynienia	 z	 klasyczną	 powtórką	 europejskiej
sytuacji	 z	 lat	1938–1939.	Dziwne,	 jak	 to	wszystko	 jest	podobne.	Wszyscy
się	mylą.	Putin	też	popełnia	i	popełni	wiele	błędów.	Zadaniem	Putina	jest
zrealizowanie	 siebie,	 wciągnięcie	 świata	 do	 trzeciej	 wojny	 światowej.
Wiemy,	 czym	 się	 dla	 Europy	 skończyły	 dwie	 poprzednie:	 całkowitym
spustoszeniem	 i	 zniszczeniem.	 Dotyczy	 to	 zarówno	 przegranych,	 jak
i	zwycięzców.	Nawet	Wielka	Brytania	straciła	nie	tylko	na	tym,	że	zginęli
jej	 obywatele.	 Po	 pierwszej	wojnie	 światowej	 rozpadły	 się	 kontynentalne
imperia.	Po	drugiej	–	Niemcy	i	cała	Europa	zostały	podzielone	na	wschód
i	 zachód.	 Zastanawiając	 się	 nad	 zagrożeniami	 trzeciej	 wojny	 światowej,
musimy	pamiętać,	że	może	się	ona	stać	wojną	atomową.	Czy	Putin	należy
do	osób,	które	zaryzykują	taką	wojnę?	Ażeby	właściwie	odpowiedzieć	na	to
pytanie,	 sformułujmy	 je	 inaczej:	 Czy	 Adolf	 Hitler	 wykorzystałby	 broń
jądrową	przeciwko	swoim	wrogom?	Odpowiedź	na	to	pytanie	niewątpliwie
znamy,	 aczkolwiek	 Niemcy	 nie	 miały	 broni	 jądrowej.	 Współczesna	 Rosja
dysponuje	bronią	nuklearną.	I	jest	ona	jedynym	sojusznikiem	Rosji	w	tym
pokerowym	zagraniu	Władimira	Putina.



Aneksy



Z	dokumentów	WikiLeaks
opublikowanych	w	prasie

Zmiana	wizerunku	Partii	Regionów

Tajne
Kijów	000473
Rada	Bezpieczeństwa	Narodowego	USA
Dla	Damona	Wilsona[65]

2	lutego	2006	r.

Temat:	 UKRAINA	 –	 RADYKALNA	 ZMIANA	 WIZERUNKU	 PARTII
REGIONÓW

Krótkie	streszczenie
1.	 Starając	 się	 zdobyć	 reputację	 demokratycznej	 siły	 politycznej,

ukraińska	Partia	Regionów,	która	przez	długi	czas	była	schronieniem	dla
donieckich	kół	kryminalnych	 i	oligarchów,	zajęła	się	poważnie	radykalną
zmianą	 swego	 wizerunku.	 Specjalnie	 w	 tym	 celu	 zaproszono
doświadczonych	 technologów	 politycznych,	 którzy	 niegdyś	 świadczyli
usługi	 przedstawicielom	 najwyższego	 establishmentu	 USA.	 Nawiasem
mówiąc,	 nie	 sprzyja	 temu	wcale	 to,	 że	 pełnomocnikiem	Rady	Najwyższej
Ukrainy	do	spraw	praw	człowieka	jest	Nina	Karpaczowa,	numer	drugi	na
liście	Partii	Regionów	w	marcowych	wyborach	parlamentarnych.	Mimo	że



zajmuje	ona	wysokie	stanowisko,	N.	Karpaczowa	nie	cieszy	się	zaufaniem
ukraińskich	 obrońców	 praw	 człowieka.	 Między	 innymi	 publicznie	 broni
ona	reżimu	Castro.	Koniec	krótkiego	streszczenia.

Radykalna	zmiana	wizerunku
2.	Mając	najwyższe	notowania	w	badaniach	opinii	publicznej	po	rozłamie

w	 pomarańczowej	 ekipie	 w	 2005	 roku,	 Partia	 Regionów	 ekspremiera	 W.
Janukowycza	 pracuje	 nad	 zmianą	 swego	 wizerunku,	 stara	 się	 pozbyć
reputacji	 schronienia	 dla	 kół	 kryminalnych	 i	 stać	 się	 prawdziwą	 partią
polityczną.

Korzystając	 z	 grubego	 portfela	 Rinata	 Achmetowa,	 ojca	 chrzestnego
klanu	 donieckiego,	 przywódcy	 partii	 regionów	 postanowili	 zmienić
wizerunek	 swej	 siły	 politycznej,	 zwracając	 się	 o	 pomoc	 do	 weteranów
(Street	 Project[66]).	 Według	 danych	 informacyjnej	 strony	 internetowej
Glavred.info	 wśród	 konsultantów	 politycznych	 wynajętych	 w	 celu
przeprowadzenia	zaplanowanych	zmian	jest	Davis	Manafort	&	Freedman,
Inc.

Jesteśmy	prawdziwymi	ludźmi,	prawdziwie	złymi	ludźmi
3.	Pełnomocniczka	Rady	Najwyższej	Ukrainy	do	spraw	praw	człowieka

Nina	 Karpaczowa	 jest	 numerem	 drugim	 na	 liście	 Partii	 Regionów
w	 marcowych	 wyborach	 parlamentarnych.	 Obecność	 Karpaczowej	 na	 tej
liście	 wcale	 nie	 sprzyja	 zamierzonej	 zmianie	 wizerunku.	 Mimo	 że	 N.
Karpaczowa	 zajmuje	 wysokie	 stanowisko,	 jest	 biurokratką	 typu
sowieckiego.	 Nie	 uczyniła	 praktycznie	 niczego,	 żeby	 umocnić	 prawa
człowieka	na	Ukrainie,	w	istocie	nie	cieszy	się	zaufaniem	obrońców	praw
człowieka	Ukrainy.

W	 grudniu	 przywódcy	 osiemnastu	 głównych	 organizacji	 obrony	 praw
człowieka	 wystosowali	 do	 N.	 Karpaczowej	 list	 otwarty,	 opublikowany
w	mediach,	w	którym	apelowali	 do	niej,	 żeby	podała	 się	 do	dymisji.	List
stwierdza,	że	decyzja	wzięcia	udziału	w	wyborach	z	listy	Partii	Regionów
podważa	 „niezależność	 i	 bezstronność”	 działań	 pełnomocniczki	 do	 spraw



praw	człowieka.

Zachowawczość	Karpaczowej
4.	 Podczas	 grudniowego	 zjazdu	 Partii	 Regionów	 N.	 Karpaczowa	 była

w	 nie	 najlepszej	 formie.	 W	 swej	 namiętnej	 mowie	 oświadczyła,	 że	 za
najgorszy	epizod	swej	kariery	uważa	udział	w	posiedzeniu	komisji	ONZ	do
spraw	 praw	 człowieka	 w	 Genewie	 w	 2005	 roku,	 gdy	 przedstawiciele
pomarańczowego	 rządu	 Ukrainy	 polecili	 jej	 głosować	 „przeciwko	 Kubie,
małemu	wyspiarskiemu	państwu,	które	nam	pomogło”.

W	 odpowiedzi	 na	 prośbę,	 aby	wyjaśniła	 tę	wypowiedź,	 która	 nastąpiła
podczas	 spotkania	 z	 ambasadorem	 16	 stycznia,	 kiedy	 przekazano	 jej
informację	 o	 naruszeniach	 praw	 człowieka	 na	 Kubie,	 N.	 Karpaczowa
stanęła	 w	 obronie	 reżimu	 Castro,	 długo	 wychwalając	 dyktatora,	 między
innymi	za	jego	wkład	w	walkę	z	analfabetyzmem	i	zorganizowanie	letnich
obozów	 dla	 ukraińskich	 dzieci,	 które	 ucierpiały	 w	 katastrofie
czarnobylskiej	elektrowni	atomowej	w	1986	roku[67].

5.	N.	Karpaczowa	tłumaczyła	nawet	kiepskie	wyniki	ekonomiczne	Kuby
embargiem	 USA,	 które,	 jej	 zdaniem,	 należy	 znieść.	 Ambasador	 wyraził
zdziwienie,	 że	 przedstawicielka	 partii,	 która	 rzekomo	 popiera	 biznes,
zupełnie	ignoruje	to,	że	socjalistyczna	polityka	reżimu	Castro	jest	główną
przyczyną	problemów	gospodarczych	Kuby.	Do	tej	uwagi	się	nie	odniosła.

Hrycenko	o	rozmowie	z	Rinatem	Achmetowem

Tajne
Kijów	001123
23	marca	2006	r.

Temat:	UKRAINA	–	MINISTER	OBRONY	O	NATO	 I	GWARANCJACH
ZATRUDNIENIA

Minister	obrony	o	NATO...



1.	Podczas	spotkania	z	ambasadorem	22	marca	minister	obrony	Anatolij
Hrycenko	powiedział,	że	zajmuje	się	reorganizacją	sztabu	generalnego	Sił
Zbrojnych	 Ukrainy,	 aby	 doprowadzić	 go	 do	 zgodności	 z	 wymaganiami
globalnego	 systemu	 zarządzania	 operacyjnego	 dla	 wspólnego
wykorzystania	go	przez	kraje	członkowskie	NATO.

Wyraził	 on	 też	 nadzieję,	 że	 plan	 działań	 zmierzających	 do	 przyjęcia
Ukrainy	 do	 NATO	 zostanie	 zatwierdzony	 na	 następnym	 posiedzeniu
ministrów	 obrony	 krajów	 NATO	 i	 że	 jesienią	 Ukraina	 będzie	 gotowa	 do
kontynuowania	reform	wymaganych	przez	plan	działań	prowadzących	do
jej	członkostwa	w	NATO.

2.	 W	 odpowiedzi	 na	 uwagę	 ambasadora,	 że	 wiele	 będzie	 zależało	 od
wyników	 najbliższych	 wyborów	 parlamentarnych	 i	 lokalnych,	 jak	 też	 od
składu	przyszłego	rządu	koalicyjnego,	A.	Hrycenko	zapewnił,	że	nowy	rząd
będzie	 kontynuował	 starania	 o	 wejście	 Ukrainy	 do	 NATO,	 nawet	 jeżeli
będzie	sformowany	przez	koalicję	Partii	Regionów	i	Naszej	Ukrainy.

Według	 słów	 A.	 Hrycenki	 Partia	 Regionów	 nie	 zajmuje	 się
zagadnieniami	 dotyczącymi	 polityki	 zewnętrznej.	 A.	 Hrycenko	 nie
przypisuje	 znaczenia	 antynatowskiej	 retoryce	 „regionałów”,	 uważając,	 że
jest	 ona	 przeznaczona	 wyłącznie	 „do	 użytku	 wewnętrznego	 w	 okresie
wyborów”.	 Gdy	 ambasador	 stwierdził,	 że	 przywódca	 Partii	 Regionów	 W.
Janukowycz	 w	 rozmowach	 prywatnych	 wyrażał	 zainteresowanie	 tylko
współpracą	 z	NATO,	 ale	nie	 członkostwem	Ukrainy	w	 tej	 organizacji,	A.
Hrycenko	 znów	 powtórzył,	 że	 „Partia	 Regionów	 nie	 zajmuje	 się
zagadnieniami	dotyczącymi	polityki	zewnętrznej”.

...i	o	gwarancjach	zatrudnienia
3.	 Hrycenko	 zakomunikował,	 że	 w	 minionym	 tygodniu	 rozmawiał

z	 finansowym	 patronem	 Partii	 Regionów,	 oligarchą	 Rinatem
Achmetowem.	 Poinformował	 on	 ojca	 chrzestnego	 klanu	 donieckiego
o	 NATO,	 starając	 się	 o	 porękę	 Achmetowa,	 aby	 uzyskać	 zgodę	 Rady
Najwyższej	na	udział	Ukrainy	we	wspólnych	ćwiczeniach	z	NATO.



Według	 słów	 Hrycenki,	 Achmetow	 powiedział,	 że	 posłowie	 Partii
Regionów	 będą	 głosować	 za	 przeprowadzeniem	 ćwiczeń	 dopiero	 po
wyborach,	nie	wcześniej.	Oligarcha	miał	też	rzekomo	powiedzieć	Hrycence,
że	 wykonuje	 on	 pożyteczną	 pracę	 na	 stanowisku	 ministra	 obrony,	 przy
czym,	 jak	 oznajmił	 Achmetow,	 ten	 punkt	 widzenia	 podzielają	 również
„inni”	regionałowie.

Zdaniem	 A.	 Hrycenki	 rozmowa	 z	 Achmetowem	 daje	 podstawę	 do
przypuszczenia,	 że	 może	 on	 pozostać	 na	 stanowisku	 ministra	 obrony
w	składzie	rządu	koalicyjnego	utworzonego	przez	Partię	Regionów	i	Naszą
Ukrainę.	 Umożliwi	 mu	 to	 utrzymanie	 kursu	 Ukrainy	 na	 integrację
euroatlantycką	w	sferze	wojskowej	i	obronnej[68].

Sprawozdanie	ze	spotkania	ambasadora	USA
Johna	Taffta	z	Łeonidem	Kuczmą[69]

2	grudnia	2010	r.

1.	Były	prezydent	Ukrainy	Łeonid	Kuczma	nie	może	powiedzieć	niczego
dobrego	 o	 „pomarańczowym	 rządzie”,	 który	 oskarża	 o	 to,	 że	 zniszczył
gospodarkę	 i	 reputację	 międzynarodową	 kraju,	 a	 także	 pogłębił
wewnętrzny	podział	Ukrainy.	Mimo	że	Kuczma	poparł	kandydaturę	swego
byłego	 premiera	 Wiktora	 Janukowycza,	 nazywa	 drugą	 turę	 wyborów
prezydenckich	 „wyborem	 mniejszego	 zła”.	 Kuczma	 zaprzecza,	 że
Janukowycz	 stanie	 się	 narzędziem	Rosji,	 a	 spośród	młodych	ukraińskich
liderów	wyróżnia	Arsenija	Jacyniuka,	za	to,	że	jest	„bardzo	przewidujący”.

2.	2	lutego	Łeonid	Kuczma	rozpoczął	wstępne	spotkanie	z	ambasadorem
Tafftem	od	krytycznej	oceny	kursu	Ukrainy	po	pomarańczowej	rewolucji.
Zdaniem	Kuczmy	Ukraina	utraciła	swą	pozycję	międzynarodową.	Dawniej
była	 liderem	 na	 przestrzeni	 postsowieckiej,	 a	 teraz	 nikt	 nie	 chce	 jej
słuchać.	 Przez	 nadanie	 Stepanowi	 Banderze	 tytułu	 Bohatera	 Ukrainy
Juszczenko	pogłębił	rozłam	wśród	Ukraińców.



3.	 Zdaniem	 Kuczmy	 podczas	 drugiej	 tury	 wyborów	 prezydenckich	 –	 7
lutego	 –	 Ukraińcy	 „wybierają	 mniejsze	 zło”.	 Oznajmił,	 że	 popiera
kandydaturę	 Wiktora	 Janukowycza,	 a	 nie	 obecnej	 premier	 Julii
Tymoszenko,	 która	 podróżuje	 po	 kraju	 i	 rozdaje	 pieniądze,	 mieszkania
i	dokumenty	na	ziemię,	w	istocie	kupując	głosy	szczodrymi	prezentami[70].

4.	Kuczma	 jest	pewien	 zwycięstwa	Janukowycza	w	wyborach	7	 lutego.
Zamiast	pierwszy	telefonować	do	przywódców	zagranicznych,	Janukowycz
powinien	zaczekać,	kto	z	nich	zatelefonuje	do	niego.	Nie	powinien	biec	do
Moskwy	 z	 wyciągniętą	 ręką	 –	 z	 pierwszą	 wizytą	 winien	 się	 udać	 do
Brukseli.	 Prezydent	 USA	 Barack	 Obama	 powinien	 zatelefonować
z	 gratulacjami	 dla	 Janukowycza	 i	 znaleźć	 możliwość,	 by	 jak	 najprędzej
zaprosić	 go	 do	 Waszyngtonu.	 Jego	 zdaniem	 w	 2004	 roku	 wszystko
wyglądało	zupełnie	inaczej	–	zarówno	USA,	jak	i	Rosja	były	zaangażowane
w	wybory.

5.	 Kuczma	 twierdzi,	 że	 ani	 Janukowycz,	 ani	 jego	 doradcy	 nie	 są
pionkami	Rosji.	 Jak	 uważa,	Rosja	ma	wystarczająco	wiele	 dźwigni,	 żeby
powstrzymać	 Tymoszenko.	 Wielki	 biznes,	 który	 finansuje	 Janukowycza,
zmusi	go	do	obrony	interesów	Ukrainy.	W	tym	kontekście	Kuczma	skarcił
gotowość	 rządu	 Tymoszenko	 do	 sprzedania	 Związku	 Przemysłowego
Donbasu	rosyjskim	oligarchom.

6.	 Były	 prezydent	 nie	 nadaje	 szczególnego	 znaczenia	 strategicznego
rosyjskiej	 Flocie	 Czarnomorskiej,	 oznajmiając,	 że	 oczywiście	 może	 ona
wysłać	 okręt,	 żeby	 postraszyć	 Gruzję,	 ale	 nie	 dorasta	 do	 pięt	 flocie
tureckiej.	Skoro	już	Ukraina	ma	płacić	cenę	światową	za	gaz,	to	powinna
nalegać,	 by	 Rosja	 płaciła	 cenę	 światową	 za	 stacjonowanie	 swojej	 floty
w	 Sewastopolu.	 Dla	 Rosjan	 kwestia	 Sewastopola	 ma	 charakter
emocjonalny	i	nostalgiczny,	nigdy	więc	nie	stracą	nadziei,	że	miasto	to	do
nich	 wróci.	 Jak	 mówi	 Kuczma,	 pewnego	 razu	 powiedział	 on	 merowi
Moskwy	 Jurijowi	 Łużkowowi,	 że	 Ukraina	 zgodzi	 się	 zwrócić	 Sewastopol
Rosji,	 jeżeli	 USA	 zwrócą	 Rosji	 Alaskę,	 a	 Rosja	 zwróci	 Wyspy	 Kurylskie
Japonii,	Kaliningrad	zaś	–	Niemcom.



7.	 Kuczma	 oświadczył,	 że	 Ukraina	 nigdy	 nie	 uzna	 niepodległości
Abchazji	 i	 Osetii	 Południowej.	 Jednakże	 wojna	 w	 Gruzji	 w	 2008	 roku
podnosi	 pewne	 kwestie.	 Rosja	 posłała	 wojsko	 do	 Abchazji	 i	 Osetii
Południowej,	a	świat	to	przełknął.	A	co	się	stanie,	gdy	nagle	w	2017	roku
Rosja	 w	 trybie	 jednostronnym	 oznajmi,	 że	 jej	 flota	 nie	 wycofa	 się
z	 Sewastopola?	 Czy	 ktokolwiek	 zechce	 wejść	 w	 konflikt	 po	 stronie
Ukrainy?	–	spytał	były	prezydent.

Pełny	tekst	sprawozdania	ze	spotkania
ambasadora	USA	Williama	Taylora	z	Dmytrem

Firtaszem

Środa,	10	grudnia	2008,	07.53

1.	 Streszczenie	 i	 komentarz:	 8	 grudnia	 2008	 roku	 niejednoznacznie
oceniany	 ukraiński	 oligarcha	 Dmytro	 Firtasz,	 najbardziej	 znany	 jako
współwłaściciel	 pośrednika	 gazowego	 RosUkrEnergo,	 zatelefonował	 do
ambasadora	 USA	 na	 Ukrainie	 Williama	 Taylora.	 Firtasz	 nie	 wyjawił
wprost,	dlaczego	chce	się	pilnie	spotkać	z	ambasadorem,	nie	prosił	też	o	nic
amerykańskiego	rządu,	ale	długo	opowiadał	o	swoim	biznesie	i	o	polityce,
wyraźnie	usiłując	poprawić	swój	wizerunek	w	oczach	Ameryki.

Miliarder,	 który	 sądząc	 ze	 wszystkiego,	 jest	 jedną	 z	 najbardziej
wpływowych	osób	na	Ukrainie,	wyraził	całkowite	poparcie	dla	prezydenta
Wiktora	Juszczenki	i	równie	mocną	pogardę	do	premier	Julii	Tymoszenko.
Oświadczył,	że	przeszkadzał	utworzeniu	w	ostatniej	chwili	koalicji	między
Blokiem	 Julii	 Tymoszenko	 i	 Partią	 Regionów,	 a	 teraz	 pracuje	 nad
utworzeniem	koalicji	między	zwolennikami	Juszczenki	i	Partią	Regionów.

W	długim	monologu	Firtasz	opisał	 swą	ewolucję	 jako	biznesmena	–	od
chwili	gdy	handlował	żywnością,	aż	do	utworzenia	RosUkrEnergo.	Firtasz
stwierdził,	 że	 Tymoszenko	 współpracowała	 z	 Rosją	 w	 celu	 zniszczenia
RosUkrEnergo,	 i	przytaczał	przykłady,	które	miały	udowodnić,	że	czyniła



ona	polityczne	ustępstwa	wobec	Rosji,	licząc	na	jej	wsparcie	w	tej	sprawie.
Przyznał	 się	 do	 kontaktów	 z	 szefem	 rosyjskiej	 przestępczości
zorganizowanej	Semenem	Mohylewyczem.	Oznajmił,	że	potrzebował	zgody
Mohylewycza	na	rozpoczęcie	biznesu.	Obstawał	przy	 tym,	że	nie	popełnił
żadnego	 przestępstwa,	 gdy	 budował	 swe	 imperium	 biznesowe,	 oraz
twierdził,	 że	 osoby	 postronne	 do	 dziś	 nie	 mogą	 pojąć,	 co	 się	 działo
w	okresie	bezprawia,	które	zapanowało	na	Ukrainie	po	rozpadzie	ZSRS.

Firtasz	oznajmił,	że	Ukraina	naprawdę	nie	jest	mu	obojętna	i	w	tym,	że
rosyjski	 biznes	 chce	 zawładnąć	 ukraińską	 gospodarką,	 widzi	 wielkie
zagrożenie	bezpieczeństwa	narodowego.

2.	 8	 grudnia	 [2008	 roku]	 ukraiński	 miliarder	 Dmytro	 Firtasz,
najbardziej	 znany	 jako	 współwłaściciel	 dwuznacznego	 pośrednika
RosUkrEnergo,	poprosił	o	spotkanie	z	amerykańskim	ambasadorem.	Wraz
z	 Firtaszem	 na	 spotkanie	 przybyli:	 doradca	 polityczny	 AmCit	 [obywatel
amerykański]	Zew	Furst	 i	 urodzony	na	Węgrzech	Andras	Knopp,	numer
dwa	w	RosUkrEnergo.

Firtasz	 wcale	 nie	 wyjaśnił,	 do	 czego	 było	 mu	 potrzebne	 to	 spotkanie,
nawet	 o	 nic	 nie	 prosił	 ambasadora.	 Ale	 w	 trakcie	 rozmowy	 stało	 się
oczywiste,	 że	 usiłuje	 ją	 wykorzystać	 do	 tego,	 aby	 przedstawić	 się	 w	 jak
najlepszym	 świetle.	 Furst	 powiedział,	 że	 uczestniczył	 w	 spotkaniu	 jako
„przyjaciel	i	doradca”	Firtasza,	a	podczas	rozmowy	oznajmił,	że	rząd	USA
może	 mieć	 o	 nim	 mylne	 wyobrażenie.	 W	 pewnej	 chwili	 Firtasz	 zaczął
mówić	o	 „błędach,	które,	być	może,	popełnił”,	 ale	 sprowadził	 rozmowę	na
inne	tematy,	gdy	tylko	Furst	dał	mu	znak.

3.	 Podczas	 spotkania,	 które	 trwało	 dwie	 i	 pół	 godziny,	 Firtasz
opowiedział	ambasadorowi,	że	jest	osobą	niepubliczną,	która	od	niedawna
coraz	 aktywniej	 zaczęła	 się	 zagłębiać	w	politykę	ukraińską.	Przyznał,	 że
„wiernie	 służył”	 Juszczence	 jako	 nieoficjalny	 doradca	 podczas	 napiętych
gazowych	rozmów	z	Rosją	i	kryzysu	politycznego	pomarańczowej	rewolucji
2004	roku.	Zakomunikował,	że	na	prośbę	prezydenta	w	ubiegłym	tygodniu
trzykrotnie	spotykał	się	z	Juszczenką	w	jego	daczy.



Przedstawił	 się	 jako	 bliski	 przyjaciel	 i	 zaufany	 człowiek	 prezydenta	 –
któremu	prezydent	może	w	pełni	zaufać.	Jego	zdaniem	Juszczenko	podczas
pomarańczowej	 rewolucji	 być	może	popełnił	 tragiczny	błąd,	który	polegał
na	 tym,	 że	 wraz	 z	 Tymoszenko	 kultywowali	 ideę	 dwóch	 Ukrain	 –
pomarańczowej,	 bardziej	 demokratycznej,	 i	 błękitnej,	 którą
reprezentowała	Partia	Regionów	(PR),	walcząca	o	zachowanie	status	quo.

Dodał,	 że	 taki	 podział	 Ukrainy	 jest	 właśnie	 tym,	 co	 chciała	 osiągnąć
Rosja,	 aby	móc	 kontrolować	Ukrainę.	Firtasz	 jest	 przekonany,	 że	 jedyna
możliwość	 zjednoczenia	 Ukrainy	 podczas	 obecnego	 kryzysu	 politycznego
i	gospodarczego	to	utworzenie	koalicji	przez	zwolenników	prezydenta	i	PR,
aby	zapobiec,	jak	to	nazwał,	„planom	Tymoszenko	podania	kraju	Rosji	na
srebrnym	talerzyku”[71].

4.	 Firtasz	 nazwał	 Tymoszenko	 spełnioną	 oligarchinią,	 która	 zawarła
z	Moskwą	porozumienia	mogące	w	przyszłości	 uczynić	Ukrainę	 łatwą	do
zdobycia	przez	 rosyjskich	oligarchów,	do	 czego	nie	może	dopuścić	ani	 on,
ani	 zwolennik	 PR	 Rinat	 Achmetow.	 Za	 błędny	 uznał	 Firtasz	 przydomek
Tymoszenko	 „gazowa	 księżniczka”.	 Wyjaśnił,	 że	 aczkolwiek	 Tymoszenko
zarobiła	dużo	pieniędzy	na	korupcyjnej	 sprawie	długów	w	handlu	gazem
w	 latach	 90.,	 ale	 o	 samym	 biznesie	 gazowym	 nic	 nie	 wie;	 chce	 stworzyć
fałszywe	 wyobrażenie,	 że	 nie	 zajmowała	 się	 aktywnie	 biznesem.	 Jest	 on
przekonany,	że	Tymoszenko	nienawidzi	go	dlatego,	iż	w	2005	roku,	gdy	po
raz	 pierwszy	 otrzymała	 stanowisko	 premiera,	 przegapiła	 możliwość
utworzenia	własnego	RosUkrEnergo.

5.	 Firtasz	 oznajmił,	 że	 Rosja	 wszelkimi	 sposobami	 popierała	 koalicję
BJT-PR	i	że	taką	koalicję	należało	zawiązać	7	grudnia.	Trzeba	było	tylko
poczekać	 na	 podpis	 Wiktora	 Janukowycza,	 przywódcy	 PR.	 Zapewnił,	 że
mógł	 uniemożliwić	 powstanie	 koalicji,	 w	 ostatniej	 chwili	 przekonując
Janukowycza,	 że	 sojusz	 z	 Tymoszenko	 nie	 potrwa	 długo.	 Firtasz
powiedział,	 że	 jeszcze	 6	 grudnia	 w	 każdej	 stacji	 telewizyjnej	 i	 w	 każdej
gazecie	 Tymoszeko	 przepowiadała,	 że	 umowa	 o	 koalicji	 BJT-PR	 zostanie
podpisana	 7	 grudnia.	 Z	 wyraźną	 satysfakcją	 Firtasz	 opowiadał,	 jak



umiejętnie	potrafił	wykorzystać	swój	kanał	TV	Inter,	ażeby	ogłosić	wywiad
z	Janukowyczem,	w	którym	zdementował	on	oświadczenie	Tymoszenko,	że
koalicja	BJT-PR	 już	 jest	 faktycznie	utworzona.	Odpowiadając	na	pytanie
ambasadora,	 czy	 zerwanie	 porozumienia	 między	 BJT	 i	 PR	 było	 ich
wspólną	 z	 Achmetowem	 robotą,	 Firtasz	 zapewnił,	 że	 działali	 oni
niezależnie	od	siebie,	chociaż	ich	wysiłki	zmierzały	do	tego	samego	celu.

6.	 Firtasz	 powiedział,	 że	 zarówno	 on,	 jak	 i	 Achmetow	 chcieli	 koalicji
między	 PR	 i	 jej	 zwolennikami.	 Zapewnił,	 że	 wystąpił	 jako	 pośrednik
podczas	 spotkania	między	Janukowyczem	a	Juszczenką,	które	odbyło	 się
wieczorem	 8	 grudnia.	 Nie	 był	 pewien,	 czy	 uda	 im	 się	 utworzyć	 koalicję,
jednak	 doszedł	 do	 wniosku,	 że	 jest	 to	 jedyna	 droga,	 która	 może
wyprowadzić	Ukrainę	z	kryzysu	politycznego.

7.	Firtasz	stwierdził,	 że	 jest	prostym	człowiekiem,	który	wyrósł	na	wsi
Sińków	 w	 obwodzie	 tarnopolskim,	 na	 zachodzie	 Ukrainy.	 Powiedział,	 że
ma	 bardzo	 skromne	 pochodzenie.	 Ojciec	 był	 instruktorem	 nauki	 jazdy,
a	 matka	 pracowała	 w	 cukrowni.	 Jak	 mówił,	 jego	 rodzice	 nienawidzili
komunizmu,	 nie	 mieli	 więc	 znajomości,	 które	 umożliwiłyby	 mu	 dostanie
się	na	uniwersytet,	 o	 czym	marzył	od	dzieciństwa.	Firtasz	powiedział,	 że
podzielał	 pogardę	 rodziców	 wobec	 partii	 komunistycznej	 i	 zgodził	 się
wstąpić	do	Komsomołu	dopiero	po	tym,	jak	pewien	członek	partii	zamknął
go	na	dwa	dni	w	swoim	biurze	bez	wody	i	jedzenia.

8.	Firtasz	powiedział	ambasadorowi,	że	uczył	się	w	technikum,	a	gdy	je
ukończył,	 w	 1986	 roku	 powołano	 go	 do	 wojska.	 Po	 wojsku	 uczył	 się	 na
strażaka.	 W	 1991	 roku,	 gdy	 rozpadł	 się	 Związek	 Sowiecki,	 jego	 rodzice
uznali	 to	 wydarzenie	 za	 koniec	 świata,	 a	 on	 bardzo	 się	 niepokoił,	 nie
wiedząc,	jak	przetrwać	ten	nieobliczalny	okres.	Dodał	też,	że	czuł	się	jakby
„między	 dwoma	 krajami	 –	 tym,	 który	 się	 skończył,	 i	 tym,	 który	 się
zaczynał”.	 Swoją	 przyszłość	 opisał	 jako	 niejasną	 i	 powiedział,	 że	 „żyje
w	 kraju	 bez	 praw	 i	 podatków”.	 Opisał	 również	 siebie	 jako	 „urodzonego
biznesmena”	 bez	wyższego	wykształcenia,	 który	ma	 „doskonały	węch”	 do
biznesu	i	potrafi	skorzystać	z	każdej	niepewnej	sytuacji[72].



9.	[...]
10.	Firtasz	w	szczegółach	opowiedział,	jak	się	zajął	biznesem	gazowym.

Wyjaśnił,	 że	 jego	przedsięwzięcie	w	dziedzinie	produktów	żywnościowych
i	 innych	 towarów,	 które	 uruchomił	 w	 Czerniowcach	 na	 Ukrainie
Zachodniej	 z	 żoną	 Marią,	 początkowo	 nazywało	 się	 KMIL,	 a	 następnie
High	 Rock	 Holdings.	 Dzięki	 niemu	 poznał	 bardzo	 wpływowych
przedsiębiorców	 z	 byłego	 Związku	 Sowieckiego.	 Firtasz	 powiedział,	 że
w	 Turkmenistanie	 poznał	 ukraińskiego	 biznesmena	 Ihora	 Bakaja.
Zajmował	 się	 on	 sprzedażą	 samochodów	 w	 Aszchabadzie,	 ale	 marzył
o	 czymś	 większym.	 Według	 Firtasza	 Bakaj	 przekonał	 prezydenta
Krawczenkę,	 żeby	 pozwolił	 mu	 kupować	 gaz	 w	 Turkmenistanie
z	wyłącznością	na	rynek	ukraiński.	Firtasz	powiedział,	 że	 sukces	Bakaja
pobudził	jego	zainteresowanie	biznesem	gazowym[73].

11.	 Firtasz	 opisał	 biznes	 gazowy	 na	 Ukrainie	 w	 latach	 90.	 jako
szczególnie	groźny.	Powiedział,	że	premier	Pawło	Łazarenko	obsadził	swój
rząd	 kryminalistami	 i	 wykorzystywał	 własne	 stanowisko	 w	 celach
korupcyjnych.	 Dodał,	 że	 Tymoszenko	 stała	 na	 czele	 Jedynich
Energetycznich	Systemów	Ukrajiny,	dzięki	którym	się	wzbogaciła.	Firtasz
twierdził,	że	Łazarenko,	Tymoszenko	i	asystent	Łazarenki	Igor	Fiszerman
dzielili	i	rządzili	na	ukraińskim	rynku	gazowym.	Stwierdził	on,	że	w	1996
roku	 Łazarenko	 kazał	 zabić	 „donieckiego	 gubernatora	 Jewhena
Szczerbania”[74]	oraz	szefa	grupy	Itera	w	Kijowie	–	za	to,	że	nie	podzielał
on	jego	zasad	prowadzenia	biznesu	gazowego[75].

12.	Jeszcze	jednym	takim	biznesmenem	był	Igor	Makarow.	W	1992	roku
utworzył	 on	 firmę	 Itera,	 która	 sprzedawała	 turkmeński	 gaz	 do	 byłych
republik	 Związku	 Sowieckiego.	 Firtasz	 twierdził,	 że	 Makarow	 wynajął
byłego	 szefa	KGB,	 aby	 stanął	 na	 czele	 służby	 bezpieczeństwa	 i	 kierował
gazowym	 imperium	 Makarowa	 w	 Azji	 Środkowej.	 Firtasz	 wspominał,	 że
dostarczał	 żywność	 przez	 spółkę	 High	 Rock	 Holdings,	 którą	 Itera
wykorzystywała	do	kupowania	gazu	w	taki	sam	sposób	w	Turkmenistanie.
Makarow	płacił	wówczas	Firtaszowi	gotówką	otrzymaną	za	sprzedaż	gazu.



Firtasz	 mówi,	 że	 Makarow	 w	 2001	 roku	 odmówił	 wypłacenia	 mu	 50
milionów	 dolarów,	 co	 zmusiło	 Firtasza	 do	 rozwinięcia	 własnego
przedsięwzięcia	gazowego	i	wyparcia	z	rynku	Makarowa.

13.	 Według	 Firtasza	 wynajął	 on	 urodzonego	 na	 Węgrzech	 biznesmena
Andrasa	 Knoppa,	 aby	 prowadził	 rozmowy	 o	 transakcjach	 gazowych
z	 Kazachstanem,	 Turkmenistanem	 i	 Uzbekistanem.	 Ponieważ	 te	 kraje
środkowoazjatyckie	 ufały	 Firtaszowi	 jako	 niezawodnemu	 biznesmenowi,
zgodziły	się	podpisać	kontrakt	z	jego	EuroTransGasem	[popr.	Eural	Trans
Gas,	ETG],	w	wyniku	czego	biznes	Makarowa	został	zrujnowany.

14.	 Firtasz	 opowiedział	 też,	 że	 w	 styczniu	 2002	 roku,	 wkrótce	 po
podpisaniu	 przezeń	 porozumienia	 w	 sprawie	 gazu	 z	 krajami	 Azji
Środkowej,	 Makarow	 zaprosił	 go	 na	 kolację	 w	 Kijowie.	 Firtasz	 dodał,	 że
poszedł	na	 tę	kolację	 z	 obawą,	 że	mogą	go	pobić,	 a	nawet	 zabić	 za	 to,	 że
odebrał	 biznes	 Makarowowi.	 Według	 Firtasza	 był	 on	 wraz	 z	 szefem
ochrony	 Semena	 Mohylewycza	 Siergiejem	 Michasem	 z	 organizacji
sołncewskiej	 oraz	 niejakim	 Owerinem.	 Gdy	 Makarow	 powiedział
Firtaszowi,	że	odbierze	swój	biznes	tak	samo	łatwo,	jak	on	mu	go	odebrał,
Firtasz	opuścił	spotkanie	cały	i	nienaruszony	dzięki	swej	dobrej	reputacji
wśród	 środkowoazjatyckich	 biznesmenów.	 Zachował	 życie	 i	 swój	 biznes
gazowy.

15.	Według	Firtasza	 jedynie	spółka	ETG	przesyłała	turkmeński	gaz	na
Ukrainę[76].

16.	 Gdy	 Firtasza	 zapytano	 o	 obietnicę	 Tymoszenko,	 że	 usunie
RosUkrEnergo	z	Ukrainy,	w	odpowiedzi	związał	on	Tymoszenko	z	Rosją.
Twierdził,	 że	 pani	 premier	 szukała	 poparcia	 Rosji,	 żeby	 się	 pozbyć
RosUkrEnergo,	 i	 aby	 to	 osiągnąć,	 godziła	 się	 na	 ustępstwa	 wobec	 Rosji.
Jako	 przykład	 takiego	 ustępstwa	 wobec	 Moskwy	 Firtasz	 wymienił
milczenie	Tymoszenko	o	działaniach	wojennych	w	Gruzji	w	sierpniu	2008
roku,	 unikanie	 przez	 nią	 oświadczeń	 na	 temat	 głodu	 na	 Ukrainie	 i	 w
kwestii	 Floty	 Czarnomorskiej	 na	 Krymie.	 Firtasz	 przyznał,	 że	 coraz
bardziej	 komplikują	 się	 jego	 stosunki	 z	 Rosją.	 Twierdził,	 że	 Rosjanie



również	darowali	Tymoszenko	jej	dług	w	wysokości	600	milionów	dolarów,
który	pozostał	z	czasu	 jej	byłego	biznesu	gazowego.	Dług	ten	mógł	zostać
wykorzystany	 jako	 instrument	 nacisku	 na	 Tymoszenko.	 Skoro	 Moskwa
rzeczywiście	chciała	pozbyć	się	RosUkrEnergo,	dodał	Firtasz,	 to	mogła	to
zrobić	tylko	w	okresie,	gdy	Tymoszenko	była	u	władzy.

17.	 Odpowiadając	 na	 pytanie	 ambasadora,	 Firtasz	 powiedział,	 że	 dług
Ukrainy	wobec	 spółki	 RosUkrEnergo	wynosi	 około	 3	miliardów	 dolarów,
i	dodał,	że	 jest	 to	dług	właśnie	wobec	RUE,	a	nie	wobec	Gazpromu.	Jego
zdaniem	dług	Ukraina	mogła	 zwrócić	RUE	 tylko	w	 gazie,	 ponieważ	 kraj
nie	 miał	 pieniędzy,	 żeby	 zapłacić	 całą	 kwotę.	 Dodał	 też,	 że	 zgodnie
z	kontraktem	między	RUE	i	Gazpromem	wszelkie	dostawy	gazu	do	RUE
muszą	 być	 uwierzytelnione	 dwoma	 podpisami	 na	 dokumentach
w	 odpowiednich	 transakcjach	 gazowych	 –	 jeden	 podpis	 przedstawiciela
Gazpromu,	 a	 drugi	 przedstawiciela	 RUE	 (Firtasza).	 Firtasz	 wyjaśnił,	 że
jeżeli	 na	 dokumencie	 o	 przekazaniu	 gazu	 nie	 ma	 jego	 podpisu,	 to
z	 prawnego	 punktu	widzenia	 nie	 istnieje	 dowód,	 że	 gaz	 został	 przesłany
RUE	 lub	 Ukrainie,	 a	 więc	 Gazprom	 pozbawia	 się	 możliwości	 żądania
opłaty	 od	 RUE,	 przez	 co	 na	 pewien	 czas	 pozostawia	 RUE	 w	 umowach
gazowych.	 Jak	 się	 domyśla,	 Ukraina,	 żeby	 spłacić	 zadłużenie,	 będzie
musiała	 oddać	 RUE	 12	 miliardów	 metrów	 sześciennych	 gazu.	 Może	 to
zrobić	w	 formie	przekazania	RUE	gazu,	który	ma	 już	w	zbiornikach,	 i	w
ten	 sposób	 powiększyć	 udział	 gazu	RUE	w	 zbiornikach	 do	 23,5	miliarda
metrów	 sześciennych,	 ponieważ	 RUE	 w	 tym	 czasie	 miało	 już	 własne
zapasy,	 liczące	 11,5	 miliarda	 metrów	 sześciennych	 (maksymalna
pojemność	jego	zbiorników	gazu	wynosi	34	miliardy	metrów	sześciennych).
Gaz	 zazwyczaj	 dostarcza	 się	 do	Europy	po	 cenach	 rynkowych,	 co	do	dziś
jest	zyskownym	interesem	mimo	obniżki	jego	cen	na	całym	świecie.	Firtasz
napomknął,	 że	 jeśli	 spółkę	RUE	 „załatwiono”	 za	 zgodą	Rosji,	 to	Ukraina
zapewne	 spróbuje	 zabrać	 lub	 ukraść	 wszystkie	 zapasy	 gazu	 RUE
zgromadzone	w	zbiornikach.

18.	 Ambasador	 poprosił	 Firtasza,	 by	 opowiedział	 o	 swoich	 kontaktach



z	bossami	 rosyjskich	grup	przestępczych,	 takimi	 jak	Semen	Mohylewycz.
Firtasz	odpowiedział,	że	wielu	ludzi	Zachodu	nie	rozumie,	co	się	działo	na
Ukrainie	 po	 rozpadzie	 ZSRS.	 Dodał,	 że	 „gdy	 rząd	 nie	 potrafi	 skutecznie
rządzić,	krajem	rządzą	prawa	ulicy”.	Stwierdził,	że	nie	można	było	zwracać
się	 do	 rządu	 oficjalnie,	 żeby	 się	 nie	 spotkać	 z	 członkami	 grup
przestępczych.	 Firtasz	 przyznał,	 że	 potrzebował	 i	 otrzymał	 zgodę
Mohylewycza,	gdy	rozpoczynał	różne	swoje	biznesy,	ale	zaprzeczył,	że	jest
w	bliskich	stosunkach	z	Mohylewyczem.

19.	 Istota	tego,	co	powiedział	Firtasz,	polegała	na	tym,	że	nie	wypierał
się	 swoich	 związków	 z	 przestępczością	 zorganizowaną.	 Twierdził
natomiast,	 że	 musiał	 mieć	 do	 czynienia	 z	 członkami	 ugrupowań
przestępczych,	w	tym	i	z	Mohylewyczem,	bo	w	przeciwnym	razie	nigdy	by
nie	zbudował	swego	biznesu.	Jeżeli	niezbędna	była	mu	na	przykład	zgoda
władz,	 to	niezmiennie	była	 też	potrzebna	zgoda	„pewnych	biznesmenów”,
którzy	 współpracowali	 z	 przedstawicielami	 władzy	 wydającymi
odpowiednie	 zezwolenia.	 Twierdził	 też,	 że	 mimo	 iż	 znał	 wielu
biznesmenów	 związanych	 z	 przestępczością	 zorganizowaną,	 łącznie
z	 grupą	 sołncewską,	 to	 on	 sam	 nigdy	 w	 żaden	 sposób	 nie	 uczestniczył
w	pozaprawnych	przedsięwzięciach.	Twierdził,	że	era	„prawa	ulicy”	minęła
i	 że	 teraz	 na	 Ukrainie	 można	 mieć	 całkiem	 legalny	 biznes.	 Podkreślił
znaczenie	 politycznego	 zjednoczenia	 Ukrainy,	 ażeby	 osłabić	 wpływ
rosyjskich	bossów	kryminalnych	na	ukraiński	biznes[77].

WikiLeaks:	zostanie	opublikowanych	1139	listów
ambasady	USA	w	Kijowie

Wszystkie	 publikowane	 na	 stronie	 WikiLeaks	 dokumenty	 opatrzone	 są
klauzulą	 „Do	 użytku	 służbowego”	 lub	 „Tajne”.	 Na	 niektórych	 z	 nich
znajduje	się	uwaga,	że	nie	powinny	się	dostać	w	ręce	cudzoziemców.	Jak
twierdzą	 założyciele	 strony,	 w	 ciągu	 kilku	 miesięcy	 opublikują	 oni	 listy,
depesze	 i	 raporty	 urzędników	 amerykańskich	 przedstawicielstw



dyplomatycznych	z	przeszło	czterdziestu	lat:	od	1966	do	lutego	2010	roku.
Dotąd	opublikowano	jedynie	małą	część	listów:	około	250	spośród	przeszło
250	tysięcy,	napisał	„Kommiersant-Ukraina”.

Na	stronie	nie	ma	na	razie	oddzielnego	 linku	na	dokumenty	dotyczące
korespondencji	 Departamentu	 Stanu	 USA	 z	 amerykańską	 ambasadą	 na
Ukrainie.	 Zarazem	 w	 Internecie	 można	 już	 znaleźć	 spis	 wszystkich
doniesień	 tej	 ambasady,	 które	 zostaną	 opublikowane	 na	 WikiLeaks	 –
liczba	dokumentów	w	tym	spisie	sięga	1139.

Na	razie	o	Ukrainie	najczęściej	jest	mowa	w	dokumentach	kierowanych
do	 Departamentu	 Stanu	 przez	 ambasadę	 USA	 w	 Rosji.	 I	 tak
w	 sprawozdaniu	 z	 wizyty	 wiceministra	 obrony	 USA	 do	 spraw
bezpieczeństwa	narodowego	Alexandra	Vershbowa	w	Moskwie	 (przedtem
był	 on	 w	 Kijowie),	 która	 odbyła	 się	 30	 września	 2009	 roku,	 o	 Ukrainie
wspomina	się	jako	o	jednej	ze	„sfer	szczególnych	interesów”	Rosji.

„Zaraz	 po	 przylocie	 [do	 Moskwy]	 Vershbow	 zaczął	 opowiadać	 o	 swej
wizycie	 na	 Ukrainie	 i	 przekazał	 obawy	 strony	 ukraińskiej	 co	 do
poszanowania	 przez	 Rosję	 jej	 suwerenności	 i	 granic”	 –	 głosi	 dokument
z	klauzulą	„Do	użytku	służbowego”,	wysłany	z	ambasady	do	Waszyngtonu
6	października	2009	roku.

Przytoczono	w	nim	też	opinię	Vershbowa	na	temat	listu,	który	niedługo
przed	 tym	 prezydent	 Rosji	 Dmitrij	 Miedwiediew	 przesłał	 do	 swego
ukraińskiego	 odpowiednika	 Wiktora	 Juszczenki.	 Miedwiediew	 zarzucił
w	nim	Juszczence,	że	prowadzi	politykę	nieprzyjazną	wobec	Rosji.	List	ten
Alexander	Vershbow	nazwał	 „kontrproduktywnym”.	Dokument	przytacza
też	 słowa	 wiceministra	 spraw	 zagranicznych	 Federacji	 Rosyjskiej,
Grigorija	 Karasina,	 który	 wyjaśnił	 przedstawicielom	 USA	 przyczyny
pogorszenia	 stosunków	 ukraińsko-rosyjskich.	 „Rosja	 nie	 usiłuje	 wpływać
na	Ukrainę,	ale	chce	ją	widzieć	jako	stabilnego	i	bezpiecznego	sąsiada.	On
[wiceminister]	 powiedział,	 że	 Rosja	 nie	 może	 ignorować	 próby
przedstawiania	 jej	 jako	głównego	zagrożenia	dla	Ukrainy”	–	mówi	raport
ambasady.



Wzmiankę	 o	 Ukrainie	 zawiera	 też	 dokument	 poświęcony	 wizycie
w	Moskwie	ministra	spraw	zagranicznych	Izraela,	Awigdora	Liebermana,
i	 jego	rozmowom	z	szefem	MSZ	Rosji	Siergiejem	Ławrowem	2–3	czerwca
2009	roku.	„Ławrow	podniósł	temat	rewizji	historii,	między	innymi	epoki
sowieckiej	 i	 drugiej	 wojny	 światowej,	 co,	 jak	 podkreślił,	 jest	 szczególnie
ostrą	 kwestią	 dla	 Europy	 Wschodniej,	 a	 także	 aktualną	 dla	 Izraela.
Wspomniał	o	oficjalnym	uznaniu	przez	Izrael	głodu	na	Ukrainie	w	latach
trzydziestych	 ubiegłego	 wieku.	 Lieberman	 wyjaśnił,	 że	 uznając	 tragedię,
Izrael	nie	oskarżał	o	nią	Rosji,	jak	również	nie	uznał	jej	za	ludobójstwo”	–
mówi	raport.	Jak	już	doniesiono	wcześniej,	w	publikacjach	WikiLeaks	jest
między	 innymi	 mowa	 o	 tym,	 że	 były	 szef	 ukraińskiego	 MSW,	 Jurij
Łucenko,	 dostał	 rozkaz	 aresztowania	 współpracowników	 Julii
Tymoszenko,	 Ołeksandra	 Turczynowa	 i	 Andreja	 Kożymiakina,	 za	 to,	 że
usiłowali	 ukryć	 jej	 kontakty	 z	 kryminalistą	 biznesmenem	 Semenem
Mohylewyczem.	 O	 tym	 były	 minister	 powiedział	 ambasadorowi	 USA	 na
Ukrainie.

[65]	 Podówczas	 dyrektor	 ds.	 Europy	 Środkowej,	 Wschodniej	 i	 Północnej
Rady	Bezpieczeństwa	Narodowego	(przyp.	red.).

[66]	 Operacja	 Partii	 Republikańskiej	 z	 lat	 90.,	 która	 doprowadziła	 do
tego,	 że	 na	 wysokich	 stanowiskach	 w	 firmach	 lobbingowych,
zdominowanych	 dotąd	 przez	 demokratów,	 zaczęto	 zatrudniać	 również
republikanów	(przyp.	red.).

[67]	 N.	 Karpaczowa	 nie	 wspomniała,	 że	 mimo	 iż	 te	 obozy	 były
przeznaczone	 dla	 dzieci,	 które	 ucierpiały	 wskutek	 katastrofy	 elektrowni,
doniesienia	mediów	świadczą,	 że	za	 jej	wiedzą	skierowania	na	nie	 często
dostawały	dzieci	bliskich	przyjaciół	i	znajomych	Kuczmy.

[68]	 Antynatowskie	 stanowisko	 Partii	 Regionów	 rzeczywiście	 jest	 jedną
z	 jej	 technik	 przedwyborczych,	 ale	 nie	 tylko.	 Jak	 zauważył	 ambasador
w	rozmowie	z	Hrycenką,	W.	Janukowycz	często	podkreślał	w	prywatnych



wypowiedziach,	 że	 nie	 widzi,	 by	 Ukraina	 czyniła	 poważne	 starania
o	wstąpienie	do	NATO.	Jeżeli	Partia	Regionów	zgodzi	się,	żeby	Hrycenko
pozostał	na	stanowisku	ministra	obrony	w	rządzie	koalicyjnym,	będzie	to
wyraźna	 oznaka,	 że	 regionałowie	 nie	 chcą	 gwałtownie	 zmieniać	 jednego
z	zasadniczych	aspektów	zewnątrzpolitycznego	kursu	Ukrainy.

[69]	 Spotkanie	 to	 odbyło	 się	 w	 przededniu	 drugiej	 tury	 wyborów
prezydenckich	na	Ukrainie.	Sprawozdanie	dla	Departamentu	Stanu	Tafft
sporządził	 na	 początku	 lutego	 2010	 roku.	 Ambasador	 skupił	 się	 na
konfidencjonalnych	 ocenach	 Kuczmy	 kandydatów	 na	 prezydenta	 i	 jego
opiniach	o	stosunkach	Ukrainy	z	Rosją.

[70]	Kuczma	okazał	swego	rodzaju	amnezję	historyczną,	gdy	oznajmił,	że
Janukowycz	 w	 nieudanej	 kampanii	 prezydenckiej	 2004	 roku	 nie	 uciekał
się	do	metod	administracyjnych.	Chyba	najbardziej	charakterystyczne	jest
całkowicie	 bierne	 poparcie	 przezeń	 kandydatury	 Janukowycza	 jako
mniejszego	zła.

[71]	 Wieczorem	 9	 grudnia	 BJT,	 Nasza	 Ukraina	 –	 Samoobrona	 Ludowa
oraz	Blok	Łytwyna	utworzyły	koalicję,	zachowując	Tymoszenko	u	władzy
i	burząc	nadzieje	Firtasza	na	koalicję	zwolenników	prezydenta	i	PR.

[72]	Gazeta	„Ukrajinśka	Prawda”	przebadała	życie	Firtasza	i	doniosła,	że
nie	 zdobył	 wyższego	 wykształcenia,	 ale	 był	 dzielnym	 żołnierzem
o	 rozległych	 kontaktach.	 To	 właśnie	 te	 kontakty	 umożliwiły	 mu	 zbicie
majątku	na	konserwach	i	mleku	w	proszku,	które	początkowo	eksportował
do	Uzbekistanu.	Według	doniesień	prasowych	biznes	Firtasza	rozwijał	się
tak	 pomyślnie	 dzięki	 jego	 pierwszej	 żonie	 i	 partnerce	 w	 interesach,
Marynie	 Kałynowskiej.	 Jego	 biznes	 rozrósł	 się	 następnie	 do
zarejestrowanej	 w	 Niemczech	 wysokodochodowej	 spółki	 łączącej	 fabrykę
konserw	i	dostawę	produktów.	Firtasz	i	Kałynowska	byli	małżeństwem	od
2002	do	2005	roku.	Podczas	rozwodu	Kałynowskiej	przypadła	przyzwoita
część	 majątku,	 mimo	 że	 Jurij	 Bojko,	 były	 minister	 paliw	 i	 energetyki,
wszelkimi	 siłami	 starał	 się	 umniejszyć	 rzeczywiste	 rozmiary	 majątku
Firtasza.



[73]	 W	 1993	 r.	 Bakaj	 utworzył	 towarzystwo	 Respublika,	 później
przetransformowane	 na	 Interhaz,	 które	 rozpoczęło	 korzystny	 handel
między	 Turkmenistanem	 a	 Ukrainą.	 Bakaj	 następnie	 został	 pierwszym
szefem	 ukraińskiej	 państwowej	 spółki	 naftowej	 i	 gazowej	 Naftohaz	 i	 był
nim	od	1998	do	2001	roku.

[74]	 W	 1996	 roku	 Szczerbań	 nie	 był	 gubernatorem,	 ale	 biznesmenem
i	deputowanym.

[75]	 Igor	 Fiszerman	 był	 znany	 w	 ukraińskiej	 prasie	 jako	 prawa	 ręka
Mohylewycza,	który	w	końcu	lat	90.	też	był	dyrektorem	finansowym	spółki
High	Rock	Holding.

[76]	Według	doniesień	mediów	do	2005	roku	Firtasz	utworzył	 imperium
handlu	gazem,	co	pozwoliło	mu	łatwo	przekazać	sprawy	do	RosUkrEnergo
(RUE).	 Ponadto	 Firtasz	 posiada	 lwią	 część	 akcji	 w	 ukraińskich,
estońskich,	rosyjskich,	niemieckich	i	austriackich	spółkach,	które	połączył
pod	 zarządem	Group	DF	 (Grupa	Dmytra	Firtasza).	Nabył	 także	61	proc.
ukraińskiej	 grupy	 medialnej	 Inter,	 która	 jest	 właścicielem	 lub
współwłaścicielem	 siedmiu	 kanałów	 telewizyjnych	 i	 Ukrainian	 News
Agency.	W	2006	 roku	aktywa	Firtasza	 szacowano	na	 5	mld	dolarów,	 ale
większość	 ekspertów	 jest	 przekonana,	 że	Firtasz	 zaniżył	 rozmiary	 swego
majątku,	 który	 sięga	 dziesiątków	 miliardów	 dolarów.	 W	 rozmowie
z	 ambasadorem	 Firtasz	 nie	 zakreślił	 żadnych	 konkretnych	 ram	 swego
bogactwa.

[77]	 Dmytro	 Firtasz	 zajmuje	 16	 miejsce	 w	 rankingu	 200	 najbogatszych
ludzi	 Ukrainy.	 Wcześniej	 FBI	 wpisało	 Semena	 Mohylewycza,	 znanego
także	jako	Siergiej	Sznajder,	na	listę	10	najbardziej	poszukiwanych	osób.
Za	 informacje,	które	doprowadziłyby	do	ujęcia	Mohylewycza,	wyznaczono
nagrodę	 w	 wysokości	 100	 tysięcy	 dolarów.	 Według	 danych	 FBI
Mohylewycz	mieszka	w	Moskwie,	 jednak	zarządzana	przezeń	sieć	prania
pieniędzy	obejmuje	27	krajów	świata.	Kontroluje	on	też	wiele	rurociągów
gazowych	w	Europie	Wschodniej.



Z	taśm	Łeonida	Kuczmy

Nagranie	rozmowy	Łeonida	Kuczmy
z	gubernatorem	obwodu	lwowskiego	Stepanem

Senczukiem,	1	lipca	2000	r.

[Kuczma	jest	sam	w	gabinecie,	wchodzi	asystent	i	informuje,	że	Senczuk	już
przyszedł.	Kuczma	każe	go	prosić.	Do	gabinetu	wchodzi	Senczuk].

Senczuk:	Dzień	dobry,	Łeonidzie	Daniłowyczu.
Kuczma:	Witam	cię!	O	co	ci	chodzi?
Senczuk:	[mówi	od	drzwi,	niezrozumiale]	Chciałem	wam	powiedzieć	parę

słów.
Kuczma:	Siadaj.
Senczuk:	 Łeonidzie	 Daniłowyczu,	 przepraszam,	 ale	 mnie	 widocznie	 po

coś	wezwano?
Kuczma:	 Już	 mam	 dość,	 kurwa,	 prowadzenia	 z	 wami,	 kurwa,	 dialogu

o	tych,	kurwa,	problemach.	Ja	już	wstydzę	się	patrzeć	Polakom	w	oczy.
Senczuk:	To	przecież	nie	tylko	Polacy,	rozwiązujemy	i	inne	zagadnienia:

w	 sprawie	 sesji	 i	 może	 w	 sprawach	 polskich.	 Chcę	 wyjaśnić	 w	 polskiej
sprawie.	W	zasadzie	znaleźliśmy	z	nimi	kompromis	 i	nie	wiem,	 czego	on
jeszcze	chce.	No,	ale	skoro...

Kuczma:	 O	 kompromisie	 powiedzieli	 mi	 też	 Polacy,	 że	 osiągnęli,	 ale
polska	strona...	[mówią	obaj	równocześnie	i	niezrozumiale]



Senczuk:	Łeonidzie	Daniłowyczu,	nieprawda,	siedział	przecież	Staszkiw,
siedział	Kulbida...

Kuczma:	Powiesz	jeszcze	gówno,	kurwa,	na	patyku.
Senczuk:	 Nie,	 nie,	 Łeonidzie	 Daniłowyczu,	 wszyscy	 robili	 wszystko

normalnie.	 Poszliśmy	 Polakom	 na	 rękę.	 Ale	 czy	 tak	 można?	 Dopiero	 co
rozstrzygnęliśmy	 jedno,	 a	 on	 od	 razu	 coś	 innego	 przysyła.	 Tam	 przecież
jeszcze	 jest	tamten	problem.	Oni	zrobili	coś	takiego...	Robią!	Uważam,	że
tu	 [dwa	 słowa	 niezrozumiałe]	 też	 powinienem	 powiedzieć	 swoje	 zdanie.
Jeszcze	wtedy	wam	mówiłem,	 że	 problem	będzie	 istniał,	 jednakże	mamy
cel,	 więc	 zrobimy.	 Jedna	 kwestia	 powstała,	 oni	 nalegali	 w	 sprawie	 tych
hangarów	 [kilka	 słów	 niezrozumiałych].	 Kiedy	 już	 się	 dogadaliśmy
o	 wszystkim,	 powstał	 problem:	 jaki	 panteon	 mamy	 budować?	 Niech
napiszą	do	swojego	ambasadora.	Zgodzili	się,	a	na	drugi	dzień	udawali,	że
nie	 było	 żadnej	 rozmowy.	 Tak	 przecież	 nie	 można	 prowadzić	 dialogu.
Przecież	mówiliśmy,	że	 jeżeli	dla	żołnierzy,	to	wszystko	w	porządku	i	nie
ma	atrybutów	 ideologicznych	panteonów.	To	oni	znów	wracają	do	 ’97	czy
’98	roku,	kiedy	Kujbida	[Wasyl,	mer	Lwowa]	nic	nie	podpisał.	Teraz	drugie
–	powtórny	pochówek.	Wy	przecież	nie	 znacie	 tego	problemu.	Zrobiliśmy
powtórny	pochówek	 tych	powstańców,	pięć	 lat	 te	kości	 leżały	 [kilka	 słów
niezrozumiałych],	 żeby	 ich	 powtórnie	 pochować.	 Ani	 nikogo	 nie
powiadomili	 oficjalnie,	 ani	 nikogo	 nie	 zaprosili.	 Co	 to	 jest	 [dwa	 słowa
niezrozumiałe]?

Kuczma:	Absolutnie.
Senczuk:	Wy	przecież	rozumiecie,	że	wysokie	zamki	tam	wznosić	[kilka

słów	 niezrozumiałych]	 dlatego,	 że	 głupcy	 z	 UNSO[78]	 przyjdą	 i	 będą	 coś
tam	wyrabiać.	No	przecież	tak	nie	można,	rozmawiałem	z	Wujcem,	 jakże
można	 tak	 sobie	 pozwalać?	 No,	 nie	 powiedziałeś,	 że	 będzie	 powtórny
pochówek.	 Nie	 przywiozłeś	 przecież	 masy	 ludzi	 –	 sto	 osób	 przyjechało
autobusami,	 normalnie	 pochowali	 powtórnie.	 Przecież	 muszę	 rozmawiać
z	 ludźmi.	 Czyli	 że	 tam	 są	 problemy.	 Ja	 przecież	 Kujbidę	 uczuliłem	 i	 z
ludźmi	 się	 spotykałem.	 Ale	 oni	 znów	 piętrzą	 problemy	 finansowe	 jako



przeciwwagę	i	powołują	się	na	prezydenta.	No,	zrobimy	to	dla	niego.	Jest
tam	 masa	 innej	 roboty,	 ale	 oni	 jej	 przecież	 nie	 robią.	 Trotuary,	 alejki
i	groby	nie	są	uporządkowane.	Nikt	nie	kiwnął	palcem.	Natomiast	nazwa:
panteon.

Kuczma:	 To	 jest	 przecież	 sprzeczność	 między	 rządem	 a	 prezydentem,
rozumiesz?

Senczuk:	Mówię	przecież,	że	oni	od	wewnątrz	mają	jakieś	siły,	które...
Kuczma:	Oczywiście,	że	mają.	A	co?
Senczuk:	I	my	wszystkim	ustępujemy...
Kuczma:	A	ja,	myślisz,	że	wiem,	że	są	takie	siły?
Senczuk:	No	więc,	czy	tak	można...
Kuczma:	W	każdym	razie	dla	nas	lepiej.
Senczuk:	Łeonidzie	Daniłowyczu,	przecież	ludziom	też	mówię.
Kuczma:	Żeby	jeszcze	i	Kwaśniewski,	kurwa?
Senczuk:	Rozumiem,	że	prezydent	ma	takie	stanowisko,	że	powinniśmy

postępować	 po	 chrześcijańsku,	 że	 powinniśmy	 myśleć	 kategoriami
państwa,	że	jest	to	nasz	partner	strategiczny.

Kuczma:	 Przecież	 im	 powiedziałem,	 że	 to	 powinna	 być	 nasza	 wspólna
sprawa.	Będzie	więcej	pieniędzy	–	będzie	panteon.

Senczuk:	 Rozumiem,	 że	 jest	 historia,	 że	 powinniśmy	 ją	 znać,	 ale	 nie
powinniśmy	 mieć	 na	 tym	 punkcie	 obsesji.	 Dlatego	 chciałbym	 im
powiedzieć:	 „Albo	 sami	 sobie	 róbcie,	 albo	nie	przeszkadzajcie	nam	robić”.
A	co	z	tym	napisem?

Kuczma:	 Powinniście	 się	 zebrać	 i	 pojechać,	 żeby	 was	 przyjął
Kwaśniewski	i	żebyście	mu	wszystko	opowiedzieli.

Senczuk:	No,	w	środę	jadę	do	Warszawy.	Jutro.
Kuczma:	Kto?
Senczuk:	 Jedzie	 Kujbida	 i	 moi	 pojadą.	 Trzeba	 podpisać	 tę	 tam	 [kilka

słów	 niezrozumiałych].	 Właśnie	 proponujemy:	 róbmy	 według
harmonogramu.	Napis	uzgodniliśmy,	 idźmy	dalej.	A	oni	się	nie	zgadzają.
Tymi	 problemami	 oni	 obarczają	 nas	 po	 prostu.	 Chcą	 zrobić	 właśnie	 tak,



chociaż	wiedzą,	że	chyba	tak	nie	zrobią.	I	zwalają	na	prezydenta.
Kuczma:	Tak.
Senczuk:	 A	 my	 rzeczywiście	 zrobimy	 wszystko,	 żeby	 tam	 było

w	porządku.
Kuczma:	On	ma	teraz	problemy	z	marszałkiem	sejmu.
Senczuk:	Dlatego	zrozumiałe...
Kuczma:	 Zarzucają	 mu,	 że	 poszedł	 na	 ustępstwa	 wobec	 Ukrainy.	 Jest

tam	taka	kampania.
Senczuk:	U	nich	w	Polsce	Ukraińców	 jest	kilkudziesięciokrotnie	więcej

niż	Polaków	u	nas	na	Ukrainie.	Byliśmy	tam,	wiemy,	że	nie	ma	go	u	nas.
No,	 jakiś	 cmentarz,	 pochówek	 [kilka	 słów	 niezrozumiałych].
A	w	Charkowie	–	tam	nie	było	problemów,	starć,	kiedy	wyrzynali	całe	wsie
ukraińskich	Polaków.

Kuczma:	Tak,	tak.
Senczuk:	 Dlatego	 zrozumcie,	 to	 nie	 jest	 to,	 że	 my	 nie	 chcemy;	 chcemy

zrobić	 tak,	 żeby	 i	 nasz	 prezydent	 był	 bez	 zarzutu.	 Teraz	 o	 języku
ukraińskim.	Proszę	uwierzyć,	przywiozłem	dwie	nasze	gazety,	wszystko	to
się	 eksportuje.	 Uchwała	 sesji	 rady	 obwodowej,	 jestem	 przecież
przewodniczącym.

Kuczma:	Idź	do	telewizji	i	powiedz.
Senczuk:	Już	powiedziałem.
Kuczma:	Gdzie	powiedziałeś?	Idź	do	centralnej	telewizji.
Senczuk:	„Zierkało	Niedieli”,	„Fakty”,	telewizja	1+1,	telewizja	UT-1.
Kuczma:	 Po	 co	 dawać	 do	 „Zierkała	 Niedieli”?	 Wiesz	 przecież,	 co	 to	 za

gazeta	 „Zierkało	Niedieli”?	Utrzymuje	 się	 za	 pieniądze	Żyda	Golszykowa
[?],	 kurwa,	 Amerykanina,	 kurwa.	 Że	 niby	 on	 troszczy	 się	 o	 Ukrainę!
Żydów,	Żydów	[dwa	słowa	niezrozumiałe]	razem	z	nimi	trzeba	tam	posłać,
kurwa	[rzuca	coś	z	hałasem	na	biurko].

Senczuk:	 Tu	 też	 się	 rozkręca.	 Te	 „Fakty”	 przywiozłem	 z	 Żytomierza.
U	nas	czci	się	pamięć	Biłozira,	a	oni	znów	pokazują	tę	kawiarnię[79].

Kuczma:	Kto	pokazuje?



Senczuk:	 1+1,	 Inter.	 No	 to	 czy	 im	 chodzi	 o	 spokój	w	 państwie?	 Teraz,
Łeonidzie	 Daniłowyczu,	 pogrzeb	 Biłozira.	 120	 tysięcy	 osób!	 Gdybym	 ja
przed	tym	nie	zebrał	ludzi	w	dwa	dni	i	nie	przećwiczył	u	mnie	w	gabinecie,
i	nie	zrobił	tak,	żeby	tym	procesem	można	było	pokierować...

Kuczma:	A	kto	mówi,	że	nie	powinieneś	był	uczestniczyć?	Powinieneś.
Senczuk:	Słusznie,	grupa	robocza	postarała	się	tak,	że	nie	było	żadnego

incydentu.	Jechałem	 tu	wczoraj	 i	myślałem,	 że	 trafię	do	was.	Wezwałem
konsula	 generalnego	 Rosji	 i	 powiedziałem:	 „Powiedz	 mi,	 czy	 masz	 choć
jedną	skargę	od	Rosjan,	którzy	żyją	u	nas,	że	są	prześladowani,	albo	jakieś
inne	 fakty”.	 „Nie”	 –	 mówi	 konsul	 generalny	 Rosji.	 Tak	 mówi	 konsul
generalny	Rosji	we	Lwowie.	Czyli	 że	nie	 było	 żadnego	konfliktu.	On	 jest
eksportowany,	wy	 lepiej	 ode	mnie	wiecie,	mówiliście	wtedy.	 Teraz	 to	 się
zaczyna	 we	 Lwowie.	 Gdyby	 nie	 było	 Biłozira,	 proszę	 uwierzyć,	 to	 coś
innego	 by	 wymyślili.	 Więcej	 problemów	 jest	 w	 Kijowie,	 w	 centrum,
z	powodu	tych	rozmów	i	demonstracji,	niż	u	nas	we	Lwowie.	Mnie	to	już	po
prostu	śmieszy.

Kuczma:	Na	różne	rzeczy	trzeba	zwracać	uwagę.
Senczuk:	Słusznie.
Kuczma:	A	ty	się	publikujesz	w	„Zierkale	Niedieli”.
Senczuk:	No,	 przecież	 są	 ci...	 Przecież	 kupiliśmy	 ten	 artykuł,	 który	 im

podrzuciłem.	Zmusiliśmy	ich,	żeby	trąbili,	bo	im	powiedziałem,	że	nie	będą
mieć	 ani	 jednego	 egzemplarza	 we	 Lwowie.	 Wszystko	 zrobiłem,	 żeby	 we
Lwowie	nie	było	tego	problemu.	Decyzję	podpisałem	trzy	dni	temu.

Kuczma:	Rozumiesz,	to	miał	zrobić	rząd,	Żułynski	[Mykoła,	wicepremier
do	 spraw	 humanitarnych],	 miał	 stanąć	 na	 czele	 tej	 sprawy,	 wziąć	 ją	 na
siebie,	wystąpić	w	telewizji,	powiedzieć,	kurwa,	wszystko,	że...

Senczuk:	 Słusznie!	 Popieram	 was,	 wszędzie	 mówiłem,	 że	 kiedyś
wreszcie...	 Jestem	 pewien,	 że	 tu	 odegrał	 rolę	 określony	 element.	 U	 nas
UNSO	 nie	 mogło	 tego	 zrobić?!	 To	 wygląda	 na	 robotę	 KGB	 z	 końca	 lat
osiemdziesiątych.

Kuczma:	Całkiem	możliwe.



Senczuk:	 Poczekajcie,	 chwilę,	 dlaczego	wy	nie	 poprawiacie	 tej	 sytuacji,
widzicie	przecież,	co	te	dranie	wyprawiają?	Dlaczego	ten	koncert	u	nas	się
odbył?	Dlatego,	że	przeanalizowaliśmy	i	zaproponowaliśmy	artystom	naszą
inicjatywę.	 Zgromadziliśmy	 ludzi	 na	 stadionie,	 wspaniały	 koncert,	 ani
jednego	 konfliktu,	 żadnych	 problemów.	 Teraz,	 Łeonidzie	 Daniłowyczu,
o	tym,	co	powiedzieliście,	co	ja	nazwałem	polityką.	To	jest	kłamstwo!	Mam
wszystko	 odnotowane,	 to,	 co	 mówiłem	 na	 cmentarzu,	 na	 konferencji
prasowej.	U	mnie	nie	ma	tej	polityki.	Robię	wszystko,	żeby	w	regionie	był
spokój.	 Powiedziałem,	 że	 to	 zabójstwo	 to	 sprawa	 czysto	 kryminalna,
związana	 z	 życiem	 codziennym,	 z	 problemem	 językowym.	 A	 to,	 jak
powiedziałem,	może	mieć	następstwa	polityczne.	To	są	moje	słowa.

Kuczma:	Całkiem	słusznie.
Senczuk:	 Przecież	 powiedziałem	 prawdę.	 Dlaczego	 powiadają,	 że	 to

polityka?	Ja	tego	nie	mówiłem.
Kuczma:	To	znaczy,	że	kłamią.	Przecież	rozumiesz,	ja	przecież	przez...
Senczuk:	 Rozumiem,	 ale	 przecież	 nie	 mogę.	 Ile	 razy	 pokazywali	 tę

kawiarnię...	No,	a	 to	 już	 jest	polityka,	państwowa,	niech	się	 tym	zajmuje
Gabinet	 Ministrów,	 Żułynski.	 I	 nadal	 dziś	 w	 telewizji	 kręcą,	 dlaczego
pozwalacie?

Kuczma:	 Wiesz,	 łatwo	 im	 być	 w	 opozycji.	 Ni	 chuja	 nie	 robić,	 kurwa,
i	wszystkich	krytykować.	Siedzi	 on	dziś,	 kurwa,	Żułynski,	 siedzi,	 kurwa,
Dracz	siedzi.	Czy	my	to	czujemy,	kurwa,	że	oni	tam	są,	kurwa?

Senczuk:	 Łeonidzie	 Daniłowyczu,	 przecież	 wszyscy	 to	 rozumieją.	 Jakiż
z	niego	minister,	niech	on	wybacza.

Kuczma:	Żaden.
Senczuk:	Żaden.	Przecież	dziś	jest	taka	wielka	przestrzeń	informacyjna.
Kuczma:	A	 tymczasem	wybrano	go	do	kongresu,	 chociaż	nie	ma	 z	 tym

nic	wspólnego.
Senczuk:	Jeżeli	mi	 [dwa	słowa	niezrozumiałe]	mówi,	 że	 ten	Dracz	 chce

waszego	[nazwisko	niezrozumiałe]	usunąć...
Kuczma:	Tak.



Senczuk:	W	takim	razie	dla	kogo	ten	rząd	pracuje?
Kuczma:	Dla	nich	[Juszczenki	i	jego	rządu]	ludzie	nie	istnieją.
Senczuk:	Wtedy,	kiedy	mówił	Medwedczuk,	no,	wszyscy,	co	do	jednego...

Mówiłem,	 że	 jemu	 Julia	 robi	 na	 złość.	 A	 ty	 odwodzisz	 wszystkich	 od
państwa.

Kuczma:	 Trzy	 dni	 z	 rzędu	 z	 Pluszczem	 spotykaliśmy	 się	 z	 nim
[z	Juszczenką],	a	on	nic	nie	robi.	Wciąż	obiecuje:	„Tak,	tak,	słusznie,	tylko
tak	będę	robić”.	I	co	z	tego?

Senczuk:	[kilka	słów	niezrozumiałych].
Kuczma:	 Od	 siedmiu	 miesięcy	 nie	 działa	 pięć	 bloków	 atomowych.

Z	 dwudziestu	 dziewięciu,	 zdaje	 mi	 się,	 bloków	 ciepłowniczych	 działa
trzydzieści	 procent.	 Dziś	 nie	 ma	 węgla,	 dziś	 nie	 ma	 mazutu,	 kurwa
[pomruk	niezadowolenia].

Senczuk:	 Łeonidzie	 Daniłowyczu,	 zmusili	 nas,	 żebyśmy	 wzięli	 gaz	 po
sześćdziesiąt	trzy	dolary,	zawarli	umowę	z	elektrownią.

Kuczma:	Co	ty	mówisz?!
Senczuk:	No	mówię	wam.	Umowę	podpisałem.	Dlatego	prosiłem	tam,	no

podpiszcie	tam...
Kuczma:	No	to	słuchaj	w	tej	sprawie.	Mnie	nikt,	nawet	rząd,	nie	może

podpisać,	ale	on	przecież	nie	podpisuje.
Senczuk:	Dałem	już	drugi	wniosek.	Nie	będę	przecież	milczeć.	Poszedłem

do	telewizji.	Za	dwa	tygodnie	przyjeżdżają:	„Dlaczego	krytykowałeś	rząd?”.
Tak	 właśnie	 powiedziałem,	 że	 gdzie	 trzeba,	 tam	 krytykuję.	 A	 co
powinienem	robić,	skoro	są	problemy?	Mamy	taki	normalny	system,	ale	on
nam	nie	wychodzi.

Kuczma:	Gdzie?
Senczuk:	W	kompanii	energetycznej.
Kuczma:	No	to	wdrażajcie	go,	na	miłość	boską.
Senczuk:	Będziemy	kontynuować,	jeżeli	będzie	wasza	decyzja	polityczna.

Teraz	będę	ich	oskarżać...
Kuczma:	Przecież	ci	podpisałem.



Senczuk:	 Jeden	 raz.	 A	 drugi?	 Pierwszy	 raz	 daliśmy	 do	 rozpatrzenia,
daliśmy	 wniosek,	 a	 za	 drugim	 razem	 jednak	 zostawiliście.	 Gdybyście
podpisali	o	przygotowaniu	dekretu...

Kuczma:	Daj	dekret,	podpiszę.
Senczuk:	Zbliża	się	jesień,	zima.	Trzeba	się	przygotować.	Ale	jednak	po

sześćdziesiąt	trzy	dolary	sprzedawać	gaz	w	lecie	–	to,	wybaczcie.
Kuczma:	Ona	[Julia]	tam	wszystkich	do	ostatniej	nitki	obdziera.	No,	to

przecież	czterdzieści	pięć	dolarów	plus	dwadzieścia	procent	VAT.
Senczuk:	 No,	 to	 właśnie	 wychodzi	 sześćdziesiąt	 pięć	 dolarów	 –	 to,	 co

wam	mówię.	VAT	plus	dostawa.
Kuczma:	63,	tak.
Senczuk:	A	my	dziś	możemy	brać	z	wszystkimi	narzutami	po	czterdzieści

dolarów.	 Z	 VAT-em,	 dostawą	 i	 tak	 dalej.	 Niedobrze	 się	 dzieje,	 mówiłem
o	tym.	Przez	ostatnie	dwa	miesiące	my	z	premierem	nie...	Więcej	z	wami
rozmawiam.	Tak	przecież	nie	można.

Kuczma:	No,	przelaliście	tam	pieniądze?
Senczuk:	 Przelaliśmy,	 ale	 jeszcze	 powinien	 być	 wniosek.	 Wczoraj	 tam

byłem.	Pojechałem	pierwszego	dnia.	Mamy	nie	tyle	miejscowości,	Tarnopol
mi	 mówi,	 że	 sytuacja	 jest	 wyjątkowa.	 U	 nas	 pięć	 [dwa	 słowa
niezrozumiałe]	faktycznie	nie...

Kuczma:	 Kiedy	 przyjechałem	 [dwa	 słowa	 niezrozumiałe],	 mnie
powiedziano	najwięcej.

Senczuk:	 Tak.	 Nie	 przywykłem	 od	 razu	 was	 niepokoić.	 Byłem	 od
pierwszego	dnia,	zebrałem	wszystkich,	prasę.	Wszyscy	popatrzyli,	a	ludzie
widzą,	 dziękują	 za	 pomoc.	 Działali	 przywódcy,	 MSN	 [Ministerstwo	 do
Spraw	Nadzwyczajnych]	działało	wzorowo.	Mam	tam	faceta,	pułkownik,	to
rzeczywiście	jest	gość.

Kuczma:	[kilka	słów	niezrozumiałych]	postanowili	wydawać	za	darmo.
Senczuk:	Ludzie	mówią	od	razu:	 „Prezydent	powiedział,	że	bezpłatnie”.

Ja	 mówię:	 „Ludzie!	 Żyjecie	 dzisiaj	 w	 niedostatku	 i	 macie	 problem	 –
bezpłatnie”.



Kuczma:	Tam	powinny	rady	wiejskie	decydować,	komu	i	w	czym	pomóc.
Senczuk:	Myślę,	że	do	końca	tygodnia	sprawę	załatwimy.
Kuczma:	Komuniści	zerwali	sesję.
Senczuk:	Widziałem.	Kodeks	ziemski	 to	dla	nich	koniec,	a	dalej	 trzeba

będzie	wprowadzać	zmiany	do	konstytucji.
Kuczma:	Blokuje	się	wszystko,	widzisz?	[Włącza	telewizor,	słabo	słychać

transmisję	z	sali	posiedzeń	Rady	Najwyższej].	Widzisz?
Senczuk:	Blokuje	 się.	Dlatego	proszę	uwierzyć,	Łeonidzie	Daniłowyczu,

na	razie	wszystkie	te	sprawy	musimy	rozwiązywać	sami.
Kuczma:	 Tu	 nawet	 Rosjanie	 mówią,	 że	 na	 szczeblu	 państwowym	 nie

ma...
Senczuk:	To	są	przecież	ci	ich	szowiniści,	z	których	część	to	nasi.
Kuczma:	 Wczoraj	 spotkałem	 się	 z	 ministrem	 spraw	 zagranicznych

rosyjskiej	Cerkwi	prawosławnej	[niewyraźnie	wymienia	nazwisko	i	tytuły].
To	 najbardziej	 popularna	 osoba	 w	 rosyjskiej	 Cerkwi.	 Mowa	 była
o	połączeniu	Cerkwi.

Senczuk:	 Trzeba	 prawosławnych	 zjednoczyć,	 nie	 dopuszczajcie
autokefalistów,	żeby	wybrali	[kilka	słów	niezrozumiałych].

Kuczma:	Jeżeli	dziś	cokolwiek	proponuje	się	z	Konstantynopola,	to	nigdy
nie	zjednoczymy	prawosławnych	[telewizor	bardzo	zakłóca	rozmowę].

Senczuk:	 Łeonidzie	 Daniłowyczu,	 ale	 przecież	 u	 nas	 na	 Ukrainie	 jest
więcej	parafii	prawosławnych	niż	w	Rosji.

Kuczma:	Rosja	oddała	ten	dialog	na...	Dlatego	Rosja	rozumie	to	inaczej.
Ukraina	 będzie	 polem	 walki	 między	 rosyjską	 Cerkwią
a	Konstantynopolem.	Najważniejsze,	 żeby	 się	 rosyjska	Cerkiew	 zgodziła.
Pierwszy	krok	to	autonomia.

Senczuk:	Tak,	autonomia.
Kuczma:	Bardzo	ważne,	żeby	ukraińska	Cerkiew	prawosławna	pojechała

na	sobór	do	Rosji.
Senczuk:	No,	pojedzie...
Kuczma:	Jeżeli	kwestię	będzie	się	rozwiązywać,	dlatego...



Senczuk:	 To	 trzeba	 zrobić.	 Jeżeli	 zrobicie,	 to	 będzie	 pierwszy	 krok,	 za
kilka	lat	będziemy	mieli	absolutnie	niezależną	Cerkiew.

Kuczma:	Absolutnie.	Ukraińską.	Co	prawda	i	w	tej	ukraińskiej	Cerkwi
są	 tacy	 jak	 ten	 odeski	 Agatangel,	 bandyta.	 I	 ten	 winnicki,	 i	 chersoński,
kurwa.

Senczuk:	U	nas	z	katolikami	zrobiło	się	łatwiej.
Kuczma:	To	dobrze.
Senczuk:	Wszystko	podpisaliście?
Kuczma:	Będę	gotów,	żeby	podpisać	dekret	o	kompanii	energetycznej.
Senczuk:	 Łeonidzie	 Daniłowyczu,	 proszą,	 żebyście	 się	 włączyli.	 Teraz

będę	z	nimi	rozmawiać.	Proszę	przede	wszystkim	rozwiązać	kwestię	płac
i	mieszkań.	Sytuacja	 jest	 taka,	 że	urząd	podatkowy	sprzedaje	obiekty	po
atrakcyjnych	 cenach.	 Proszą,	 żeby	 uzgodnić	 to	 z	 naszym	 zarządem.
[Kilkoma	niezrozumiałymi	zdaniami	komentują	transmisję	telewizyjną].

Senczuk:	 Łeonidzie	 Daniłowyczu,	 i	 w	 sprawie	 NPK	 „Hałyczyna”,
omówiliśmy	ją	tylko	w	ogólnych	zarysach.	Proszę	was.	Rozumiecie,	tam...

Kuczma:	Tam	państwowych?
Senczuk:	Sześćdziesiąt	pięć	procent.
Kuczma:	Państwowe?
Senczuk:	Tak.
Kuczma:	Ale	teraz	wyprocesowali	przecież	trzydzieści	procent.
Senczuk:	Nie	trzydzieści,	ale	trzydzieści	pięć.	A	sześćdziesiąt	procent...
Kuczma:	Tam	prokuratura	wniosła	protest,	ja	go	unieważniłem.
Senczuk:	 Wszystko,	 co	 tam	 się	 robi,	 to	 strach.	 Uchwała	 sesji	 –	 to

niezadowalająca	robota,	uchwała	[nazwa	niezrozumiała]	niezadowalająca.
I	co	z	tym	potem	robić	–	przecież	to	śmiechu	warte.	[Oglądają	transmisję
i	niezrozumiale	ją	komentują].

Senczuk:	No	i	proszę	o	zgodę	na	urlop.
Kuczma:	Dobrze.
Senczuk:	I	tam	powstaje	sytuacja,	że	przez	ostatnie	sześć	lat	nie	było	ani

jednego	generała	na	Lwowszczyźnie,	a	on	od	trzech	lat	jest	na	stanowisku



generalskim,	 człowiek	 oddany...	 [Telewizor	 zagłusza	 koniec	 rozmowy,
słychać,	jak	Senczuk	się	żegna	i	wychodzi	z	gabinetu].

[78]	 UNSO	 –	 paramilitarne	 skrzydło	 ultranacjonalistycznego
ugrupowania	 politycznego	 UNA-UNSO	 (Ukraińskie	 Zgromadzenie
Narodowe	 –	 Ukraińska	 Samoobrona	 Narodowa),	 które	 w	 roku	 2014
przekształciło	się	w	Prawy	Sektor	(przyp.	red.).

[79]	 Ihor	 Biłozir,	 kompozytor	 pobity	 na	 śmierć	 w	 2000	 r.	 za	 śpiewanie
w	jednej	ze	lwowskich	kawiarni	ukraińskich	piosenek	(przyp.	red.).



Historia	współczesnej	Ukrainy
w	życiorysach	(październik	2014)

Nowe	władze
Petro	Poroszenko	–	prezydent
Arsenij	Jaceniuk	–	premier
Ołeksandr	Turczynow	–	przewodniczący	Rady	Najwyższej	siódmej
kadencji
Andrij	Parubij	–	były	sekretarz	Rady	Bezpieczeństwa	i	Obrony
Arsen	Awakow	–	minister	spraw	wewnętrznych
Witalij	Kłyczko	–	burmistrz	Kijowa,	lider	partii	Udar
Wałentyn	Naływajczenko	–	szef	SBU
Ihor	Kołomojski	–	gubernator	obwodu	dniepropetrowskiego
Julia	Tymoszenko	–	była	premier
Ołeh	Laszko	–	przywódca	Partii	Radykalnej
Dmytro	Jarosz	–	głównodowodzący	Prawego	Sektora,	przewodniczący
centralnego	zarządu	Trójzębu	im.	Stepana	Bandery

Dawny	reżim
Wiktor	Janukowycz	–	były	prezydent
Wiktor	Medwedczuk	–	były	szef	administracji	prezydenta	Kuczmy
Mykoła	Azarow	–	były	premier
Jurij	Bojko	–	lider	partii	Blok	Opozycyjny



Serhij	Tihipko	–	przewodniczący	partii	Silna	Ukraina

Separatyści	i	okupanci	(Noworosja)
Wadym	Kołesniczenko
Ołeh	Cariow	–	przewodniczący	parlamentu	Noworosji
Igor	Girkin	(Igor	Striełkow)	–	były	minister	obrony	Donieckiej	Republiki
Ludowej
Pawieł	Gubariew	–	były	„gubernator	ludowy”	Doniecka
Aleksandr	Borodaj	–	były	„premier”	Donieckiej	Republiki	Ludowej
Aleksandr	Zacharczenko	–	„premier”	Donieckiej	Republiki	Ludowej
Wiaczesław	Ponomariow	–	„ludowy	mer”	Sławiańska
Walerij	Bołotow	–	były	szef	samozwańczej	Ługańskiej	Republiki
Ludowej
Igor	Płotnicki	–	przywódca	ŁRL

Terytoria	zaanektowane	przez	Rosję	–	Krym	i	Sewastopol
Siergiej	Aksjonow	–	premier	Republiki	Krym
Władimir	Konstantinow	–	przewodniczący	Rady	Państwa	Krymu,
przewodniczący	krymskiego	oddziału	partii	Jedna	Rosja
Siergiej	Mieniajło	–	gubernator	Sewastopola
Aleksiej	Czałyj	–	przewodniczący	Zgromadzenia	Ustawodawczego
Sewastopola
Siergiej	Cekow	–	członek	Rady	Federacji	FR	reprezentujący	Republikę
Krym



Nowe	władze

Petro	Poroszenko	–	prezydent
Od	 25	 maja	 2014	 roku	 prezydent	 Ukrainy,	 od	 sierpnia	 2014	 roku
honorowy	 przewodniczący	 partii	 Blok	 Petra	 Poroszenki,	 deputowany	 do
Rady	 Najwyższej	 trzeciej,	 czwartej,	 piątej	 (1998–2007)	 oraz	 siódmej
kadencji	 (2012–2014),	 były	 minister	 spraw	 zagranicznych	 (październik
2009–marzec	 2010)	 w	 rządzie	 Julii	 Tymoszenko,	 były	 minister	 rozwoju
gospodarczego	 i	 handlu	 w	 gabinecie	 Mykoły	 Azarowa	 za	 prezydenta
Wiktora	 Janukowycza	 (marzec–listopad	 2012	 roku).	 „Czekoladowy	 król
Ukrainy”.

Urodził	 się	 26	września	 1965	 roku	w	Bołgradzie	w	 obwodzie	 odeskim.
Ojciec,	 Ołeksij	 Poroszenko,	 był	 sowieckim	 działaczem	 partyjno-
gospodarczym,	 obecnie	 zaś	 jest	 oficjalnym	 właścicielem	 koncernu
cukierniczego	Ukrprominwest.

W	 1989	 roku	 jako	 celujący	 student	 ukończył	 wydział	 stosunków
międzynarodowych	i	prawa	międzynarodowego	Kijowskiego	Uniwersytetu
Państwowego	 im.	 Tarasa	 Szewczenki	 i	 otrzymał	 dyplom	 „ekonomisty
specjalisty	 do	 spraw	 międzynarodowych”.	 W	 2002	 roku	 w	 Odeskiej
Narodowej	 Akademii	 Prawa	 obronił	 pracę	 doktorską	 Regulacja	 prawna
zarządzania	państwowymi	prawami	korporacyjnymi	na	Ukrainie.

W	latach	1984–1986	odbywał	służbę	wojskową.
W	 latach	 1989–1990	 asystent,	 aspirant	 katedry	 stosunków

międzynarodowych	Kijowskiego	Uniwersytetu	Państwowego.
W	 latach	 1990–1991	 zastępca	 dyrektora	 generalnego	 Zjednoczenia

Małych	Przedsiębiorstw	i	Przedsiębiorców	„Respublika”.
Od	 1991	 do	 1993	 roku	 dyrektor	 generalny	 spółki	 Dom	 Giełdowy

„Ukrajina”.	 W	 latach	 1993–1998	 dyrektor	 generalny	 spółki	 Ukraiński
Koncern	Przemysłowo-Inwestycyjny	(Ukrprominwest).



Od	1996	roku	przewodniczący	rady	nadzorczej	spółki	Winnicka	Fabryka
Cukiernicza,	 stoczni	 Leninska	 Kuznia	 oraz	 Akcyjnego	 Banku
Komercyjnego	„Mrija”.

29	 marca	 1998	 roku	 został	 wybrany	 na	 posła	 do	 Rady	 Najwyższej
Ukrainy.

Od	16	lipca	1999	roku	członek	rady	Narodowego	Banku	Ukrainy.
W	listopadzie	2000	roku	został	zastępcą	prezesa	NBU.
Od	 listopada	 2001	 roku	 przewodniczący	 partii	 Solidarność,	 która

oddzieliła	się	od	Partii	Regionów.
Od	kwietnia	2002	roku	poseł	do	parlamentu	czwartej	kadencji.
Od	15	maja	2002	roku	jeden	z	pełnomocników	frakcji	Nasza	Ukraina.
Od	 lipca	 2002	 roku	 przewodniczący	 komisji	 do	 spraw	 budżetu	 Rady

Najwyższej.
Od	 lipca	 2004	 do	 stycznia	 2005	 roku	 mąż	 zaufania	 kandydata	 na

prezydenta	 Ukrainy	 Wiktora	 Juszczenki	 w	 jednomandatowym
ogólnokrajowym	okręgu	wyborczym.

8	 lutego	 2005	 roku	 prezydent	 Juszczenko	 mianował	 go	 sekretarzem
Rady	Bezpieczeństwa	Narodowego	i	Obrony	Ukrainy.

8	 września	 2005	 roku	 podał	 się	 do	 dymisji	 ze	 stanowiska	 sekretarza
RBNO.

Od	 18	 lipca	 2006	 roku	 przewodniczący	 komisji	 parlamentu	 do	 spraw
finansów	i	działalności	banków.

W	 sierpniu	 2006	 roku	 nie	 głosował	 na	 Wiktora	 Janukowycza	 jako
kandydata	na	premiera.

W	 październiku	 2009	 roku	 mianowany	 przez	 prezydenta	 Juszczenkę
ministrem	spraw	zagranicznych	w	drugim	gabinecie	Julii	Tymoszenko.

23	 marca	 2012	 roku	 mianowany	 przez	 prezydenta	 Janukowycza
ministrem	rozwoju	gospodarczego	i	handlu	w	rządzie	Mykoły	Azarowa.

„Cukrowy	król”	Ukrainy	(jak	również	„Czekoladowy”	i	„Karmelkowy”).
W	 2013	 roku	 kijowski	 tygodnik	 „Fokus”	 ocenił	majątek	 Poroszenki	 na

961,2	 miliona	 dolarów	 (18	 miejsce	 w	 rankingu	 200	 najbogatszych	 ludzi



Ukrainy),	a	„Forbes”	–	na	1,6	miliarda	dolarów	(7	miejsce	w	rankingu	100
najbogatszych	ukraińskich	biznesmenów).

29	marca	2014	roku	został	zarejestrowany	jako	kandydat	na	prezydenta.
W	wyborach	odniósł	zwycięstwo	już	w	pierwszej	turze,	25	maja,	zebrawszy
54,71	procent	głosów.

25	sierpnia	2014	roku	rozwiązał	parlament	wybrany	w	2012	roku.	Nowe
wybory	do	Rady	Najwyższej	odbyły	się	26	października	2014	roku.

Arsenij	Jaceniuk	–	premier
Od	 lutego	 2014	 roku	 szef	 Gabinetu	 Ministrów,	 od	 lipca	 2014	 roku
przewodniczący	partii	Front	Ludowy,	w	latach	2007–2008	przewodniczący
Rady	 Najwyższej.	 Od	 marca	 do	 grudnia	 2007	 roku	 minister	 spraw
zagranicznych.

Urodził	się	22	maja	1974	roku	w	Czerniowcach.	Ojciec,	Petro	Jaceniuk,
doktor	nauk	historycznych,	docent	na	wydziale	historii	nowej	i	najnowszej
Czerniowieckiego	 Uniwersytetu	 Państwowego.	 Matka,	 Maria	 z	 domu
Bakaj,	 wykładała	 język	 francuski	 na	 uniwersytecie,	 obecnie	 jest
nauczycielką	w	liceum.

W	1996	roku	ukończył	z	wyróżnieniem	wydział	prawa	Czerniowieckiego
Uniwersytetu	 Państwowego,	 a	 w	 2001	 roku	 –	 Czerniowiecki	 Instytut
Handlowo-Ekonomiczny	 Kijowskiego	 Narodowego	 Uniwersytetu
Handlowo-Ekonomicznego	w	specjalności	 „rachunkowość	 i	audyt”.	Doktor
nauk	ekonomicznych.

Od	 1992	 do	 1997	 roku	 był	 prezesem	 firmy	 prawniczej	 JurEk	 Ltd.
w	 Czerniowcach.	 Firma	 zajmowała	 się	 opieką	 prawną	 prywatyzacji
przedsiębiorstw	kompleksu	agroprzemysłowego	i	przemysłu.

W	1998	roku	pracował	jako	doradca	departamentu	kredytów	Akcyjnego
Banku	Pocztowo-Emerytalnego	„Awal”	Ołeksandra	Derkacza,	a	od	grudnia
1998	roku	do	sierpnia	2001	roku	doradzał	przewodniczącemu	zarządu	tego
banku.	W	sierpniu	i	wrześniu	był	zastępcą	przewodniczącego	zarządu.

Od	 września	 do	 listopada	 2001	 roku	 p.o.	 ministra	 gospodarki



Autonomicznej	Republiki	Krymu.
Od	 listopada	 2001	 roku	 do	 stycznia	 2003	 roku	 pełnił	 funkcję	ministra

gospodarki	tej	republiki.
Od	 21	 stycznia	 2003	 roku	 pierwszy	 wiceprezes	 Narodowego	 Banku

Ukrainy.
W	listopadzie	2004	roku	mianowany	p.o.	prezesa	NBU.
7	 lutego	 2005	 roku,	 po	 wejściu	 do	 NBU	 nowego	 szefa,	 Władimira

Stelmacha,	podał	się	do	dymisji.
9	 marca	 został	 mianowany	 pierwszym	 zastępcą	 przewodniczącego

odeskiej	 obwodowej	 administracji	 państwowej.	 Prezydent	 Juszczenko	 27
września	2005	roku	mianował	go	ministrem	gospodarki	Ukrainy.

20	 września	 2006	 roku	 został	 pierwszym	 zastępcą	 szefa	 sekretariatu
prezydenta,	przedstawicielem	Juszczenki	w	Gabinecie	Ministrów.

21	 marca	 2007	 roku	 Rada	 Najwyższa	 zatwierdziła	 go	 na	 stanowisku
ministra	 spraw	 zagranicznych	 w	 gabinecie	 premiera	 Janukowycza.	 Tego
samego	 dnia	 został	 dokooptowany	 do	 Rady	 Bezpieczeństwa	 Narodowego
i	Obrony.

4	 grudnia	 2007	 roku	 został	 wybrany	 na	 przewodniczącego	 Rady
Najwyższej.

W	 2006	 roku	 utworzył	 partię	 Front	 Zmian	 i	 stanął	 na	 jej	 czele.
W	 listopadzie	 2007	 roku	 został	 wybrany	 na	 przewodniczącego	 partii
i	zarejestrowany	jako	jej	kandydat	na	prezydenta.

W	 kwietniu	 2012	 roku	 Arsenij	 Jaceniuk	 i	 więziona	 przywódczyni
Batkiwszczyny	 Julia	 Tymoszenko	 oznajmili	 o	 utworzeniu	 Zjednoczonej
Opozycji	 i	 wspólnej	 liście	 do	 wyborów	 parlamentarnych.	 W	 wyniku
październikowych	 wyborów	 ZO	 otrzymała	 62	 mandaty	 25,54	 procent
głosów)	 z	 listy	 partyjnej	 oraz	 jeszcze	 39	 mandatów	 w	 okręgach
większościowych,	ogółem	101	miejsc	w	parlamencie.	11	grudnia	2012	roku
Jaceniuk	stanął	na	czele	frakcji	Batkiwszczyna	i	był	jej	przewodniczącym
do	4	marca	2014	roku.

Od	 21	 listopada	 2013	 roku	 wspólnie	 z	 Witalijem	 Kłyczką	 i	 Ołehem



Tiahnybokiem	 Jaceniuk	 koordynował	 akcje	 protestacyjne	 w	 centrum
Kijowa,	rozpoczęte	w	odpowiedzi	na	powstrzymanie	przez	rząd	ukraiński
przygotowań	 do	 podpisania	 układu	 stowarzyszeniowego	 Ukrainy	 z	 Unią
Europejską.

25	 stycznia	 prezydent	 Janukowycz	 zaproponował	 Jaceniukowi
stanowisko	premiera,	ten	jednak	odrzucił	tę	propozycję.

22	 lutego	 Rada	 Najwyższa,	 w	 której	 większość	 przeszła	 do	 opozycji,
obaliła	 Janukowycza,	 zwolniła	 z	 więzienia	 Tymoszenko,	 wybrała	 na
swojego	 nowego	 przewodniczącego	 Ołeksandra	 Turczynowa,	 a	 ministrem
spraw	wewnętrznych	mianowała	Arsena	Awakowa.

27	 lutego	 przewodniczący	 Turczynow	 ogłosił	 utworzenie	 nowej	 koalicji
większości	parlamentarnej	Europejski	Wybór,	liczącej	250	posłów.	Koalicja
na	 premiera	 desygnowała	 Jaceniuka.	 Po	 wyborze	 26	 maja	 2014	 roku
prezydenta	Petra	Poroszenki	Jaceniuk	zachował	to	stanowisko.

Ołeksandr	Turczynow	–	przewodniczący	Rady	Najwyższej	siódmej	kadencji
Od	 22	 lutego	 2014	 roku	 przewodniczący	 Rady	 Najwyższej,	 od	 września
2014	 roku	 szef	 sztabu	 partii	 Front	 Ludowy.	 Od	 23	 lutego	 do	 7	 czerwca
2014	 roku	 tymczasowo	 pełnił	 obowiązki	 prezydenta,	 w	 2005	 roku	 był
szefem	Służby	Bezpieczeństwa	Ukrainy.	Deputowany	do	Rady	Najwyższej
wielu	kadencji.

Urodził	się	1	marca	1964	roku	w	Dniepropetrowsku.
W	 1986	 roku	 ukończył	 Dniepropetrowski	 Instytut	 Metalurgiczny.

Doktor	habilitowany	nauk	ekonomicznych.
Od	 1987	 do	 1990	 roku	 sekretarz	 rejonowego	 komitetu	 Komsomołu,

kierownik	 wydziału	 agitacji	 i	 propagandy	 dniepropetrowskiego	 komitetu
obwodowego	tej	organizacji.

W	latach	1989–1990	jeden	z	koordynatorów	„platformy	demokratycznej”
w	Komunistycznej	Partii	Związku	Sowieckiego	na	Ukrainie.	W	1990	roku
usunięty	z	KPZS	i	Komunistycznej	Partii	Ukrainy.

W	 latach	 1990–1991	 redaktor	 naczelny	 ukraińskiego	 oddziału	 Agencji



Prasowej	„Nowosti”.
W	1991	roku	założył	Instytut	Stosunków	Międzynarodowych,	Ekonomii,

Polityki	i	Prawa.
W	 1992	 był	 przewodniczącym	 komitetu	 prywatyzacji	 i	 demonopolizacji

przemysłu	w	dniepropetrowskiej	obwodowej	administracji	państwowej.
W	latach	1993–1994	doradca	do	spraw	gospodarczych	premiera	Ukrainy

Łeonida	Kuczmy	i	przez	pewien	czas	p.o.	premiera.
W	1994	 roku	 założył	 Instytut	Reform	Gospodarczych,	którym	kierował

do	1998	roku.
W	 marcu	 1998	 roku	 został	 wybrany	 do	 parlamentu	 z	 ramienia	 partii

Hromada.
W	 lipcu	 1999	 roku	 zorganizował	 Ogólnoukraińskie	 Zjednoczenie

„Batkiwszczyna”,	 na	 czele	 którego	 stanęła	 Julia	 Tymoszenko;	 Ołeksandr
Turczynow	został	jej	zastępcą.

W	2001	roku	przywódca	frakcji	Batkiwszczyna	w	Radzie	Najwyższej.
Od	 stycznia	 2001	 roku	 jeden	 z	 liderów	 antykuczmowskiego	 Forum

Ocalenia	Narodowego.
Na	 początku	 2002	 roku	 wszedł	 na	 listę	 kandydatów	 Bloku	 Julii

Tymoszenko	 z	 numerem	 siódmym,	 w	 marcu	 został	 wybrany	 na	 posła
z	listy	BJT.

Jesienią	2004	roku	był	jednym	z	przywódców	pomarańczowej	rewolucji.
4	lutego	nowy	prezydent,	Wiktor	Juszczenko,	mianował	go	szefem	SBU

w	pierwszym	rządzie	Julii	Tymoszenko.
We	 wrześniu	 2005	 roku	 został	 zdymisjonowany	 wraz	 z	 gabinetem

Tymoszenko.
W	 październiku	 2005	 roku	 stanął	 na	 czele	 sztabu	 wyborczego	 BJT

w	wyborach	do	Rady	Najwyższej	piątej	kadencji.
26	 marca	 2006	 roku	 kandydował	 z	 drugiego	 miejsca	 listy	 Bloku	 Julii

Tymoszenko.	 Tym	 razem	 BJT	 dostał	 w	 wyborach	 do	 Rady	 Najwyższej
22,29	 procent	 głosów,	 co	 dało	 mu	 drugie	 miejsce	 i	 129	 spośród	 450
mandatów	 (zwycięstwo	 w	 wyborach	 odniosła	 Partia	 Regionów



Janukowycza,	 która	 zebrała	 32,14	 procent	 głosów	 i	 uzyskała	 186
mandatów	w	parlamencie).

Podczas	 kolejnego	 zaostrzenia	 stosunków	 między	 Juszczenką
a	 Janukowyczem	 23	 maja	 2007	 roku	 prezydent	 powołał	 Turczynowa	 na
pierwszego	 zastępcę	 sekretarza	 Rady	 Bezpieczeństwa	 Narodowego
i	Obrony.

Podczas	parlamentarnej	kampanii	wyborczej	2007	roku	znów	stanął	na
czele	sztabu	wyborczego	Bloku	Julii	Tymoszenko.

30	 września	 w	 przedterminowych	 wyborach	 parlamentarnych	 został
wybrany	na	posła	 z	 listy	BJT.	Blok	 otrzymał	156	mandatów	z	450	 (o	 27
więcej	 niż	 w	 poprzednich	 wyborach).	 Po	 zatwierdzeniu	 Tymoszenko	 na
stanowisku	premiera	Turczynow	19	grudnia	2007	roku	został	pierwszym
wicepremierem.

W	 lutym	 2010	 roku,	 podczas	 kolejnych	 wyborów	 prezydenckich,
w	 drugiej	 turze	 głosowania	 Tymoszenko	 przegrała	 z	 liderem	 Partii
Regionów,	Janukowyczem.

11	marca	2010	roku	Turczynow	został	zdymisjonowany.
23	kwietnia	 został	 szefem	centralnego	 sztabu	wyborczego	Zjednoczonej

Opozycji,	sformowanej	na	bazie	partii	Batkiwszczyna.
W	wyborach	 parlamentarnych	 28	 października	 2012	 roku	Zjednoczona

Opozycja	 weszła	 do	 Rady	 Najwyższej,	 zajmując	 drugie	 miejsce	 po	 Partii
Regionów.

22	 lutego	 2014	 roku	 Turczynowa	 wybrano	 na	 przewodniczącego	 Rady
Najwyższej.

3	marca	odmówił	podpisania	uchwały	parlamentu,	która	znosiła	ustawę
o	 zasadach	 państwowej	 polityki	 językowej	 z	 3	 lipca	 2012	 roku	 (ustawa
Kiwałowa	i	Kołesniczenki	o	językach	regionalnych).

Doktor	 habilitowany	 nauk	 ekonomicznych,	 profesor.	 Autor	 prac
naukowych	 i	 monografii	 poświęconych	 korupcji,	 szarej	 strefie
gospodarczej,	totalitaryzmowi.



Andrij	Parubij	–	były	sekretarz	Rady	Bezpieczeństwa	i	Obrony
Od	lutego	do	sierpnia	2014	roku	sekretarz	Rady	Bezpieczeństwa	i	Obrony,
były	 zastępca	 przewodniczącego	 lwowskiej	 rady	 obwodowej,	w	 2005	 roku
przewodniczący	lwowskiego	oddziału	partii	Swoboda.

Urodził	 się	 31	 stycznia	 1971	 roku	 w	 Czerwonogrodzie	 w	 obwodzie
lwowskim.	 W	 1994	 roku	 ukończył	 Lwowski	 Uniwersytet	 Państwowy	 im.
Iwana	 Franki.	 Później	 –	 aspirant	 na	 wydziale	 politologii	 i	 socjologii
Uniwersytetu	Narodowego	„Politechnika	Lwowska”.

W	1988	roku	stanął	na	czele	młodzieżowej	organizacji	nacjonalistycznej
„Spadszczyna”	 („Dziedzictwo”).	 Brał	 udział	 w	 ruchu
narodowowyzwoleńczym,	 organizował	 pierwsze	 na	 Ukrainie	 pikiety.
W	 1989	 roku	 został	 aresztowany	 za	 zorganizowanie	 nielegalnego	 wiecu.
Od	wiosny	1990	roku	deputowany	do	lwowskiej	rady	obwodowej,	sekretarz
stałej	komisji	do	spraw	młodzieży	i	sportu.

W	1991	roku	należał	do	założycieli	Socjalno-Narodowej	Partii	Ukrainy.
W	 latach	 1994–1998	 Parubij	 był	 deputowanym	 do	 lwowskiej	 rady
miejskiej,	szef	grupy	radnych	SNPU.

Od	 1999	 roku	 redaktor	 pisma	 naukowo-politycznego	 „Orientyry”
(„Punkty	orientacyjne”).

W	 2002	 roku	 Parubij	 był	 deputowanym	 do	 lwowskiej	 rady	 obwodowej
i	zastępcą	jej	przewodniczącego.

W	 2004	 roku	 Socjalno-Narodowa	 Partia	 Ukrainy	 została
przemianowana	na	Ogólnoukraińskie	Zjednoczenie	„Swoboda”.

W	 latach	 2004–2005	 aktywny	 uczestnik	 pomarańczowej	 rewolucji.
Podczas	 wydarzeń	 w	 listopadzie–grudniu	 2004	 roku	 był	 komendantem
Domu	Ukraińskiego	w	Kijowie.	Odznaczony	medalem	„Wybitny	Uczestnik
Pomarańczowej	Rewolucji”.

W	 latach	 2006–2012	 był	 członkiem	 rady	 politycznej	 partii	 Nasza
Ukraina	Wiktora	Juszczenki.

W	 2006	 roku	 wybrany	 na	 radnego	 lwowskiej	 rady	 obwodowej	 z	 bloku
Nasza	Ukraina.



W	 latach	 2007–2012	 poseł	 do	Rady	Najwyższej	 szóstej	 kadencji	 z	 listy
bloku	 Nasza	 Ukraina	 –	 Samoobrona	 Ludowa.	 Szef	 podkomisji	 do	 spraw
kontaktów	zewnętrznych	parlamentarnej	komisji	spraw	zagranicznych.

3	 lutego	2012	 roku	wystąpił	 z	Naszej	Ukrainy.	 6	 czerwca	 tego	 samego
roku	wstąpił	do	partii	Front	Zmian	Arsenija	Jaceniuka.

28	października	2012	roku	został	wybrany	na	posła	z	bloku	Zjednoczona
Opozycja	 „Batkiwszczyna”.	 Od	 grudnia	 2012	 roku	 deputowany	 do	 Rady
Najwyższej	siódmej	kadencji,	członek	frakcji	Batkiwszczyna.

Od	 listopada	 2013	 roku	 do	 lutego	 2014	 roku	 koordynował	 codzienne
funkcjonowanie	 kijowskiego	 Euromajdanu;	 faktyczny	 komendant
miasteczka	namiotowego	i	szef	Samoobrony	Majdanu.

W	nocy	z	21	na	22	lutego,	po	podpisaniu	przez	prezydenta	Janukowycza
i	przywódców	opozycji	porozumienia	o	uregulowaniu	kryzysu	politycznego
na	Ukrainie,	 oddziały	 samoobrony	 pod	 dowództwem	Parubija	wzięły	 pod
kontrolę	 dzielnicę	 rządową	 w	 Kijowie	 –	 gmachy	 Rady	 Najwyższej,
administracji	 prezydenta,	 Gabinetu	 Ministrów	 i	 MSW,	 co	 stanowiło
naruszenie	dopiero	co	podpisanego	porozumienia.

28	 lutego	 2014	 roku	 nowy	 przewodniczący	 Rady	 Najwyższej	 i	 p.o.
prezydenta	 Turczynow	 mianował	 Parubija	 na	 sekretarza	 Rady
Bezpieczeństwa	 Narodowego	 i	 Obrony.	 Jej	 przewodniczącym,	 jako	 p.o.
prezydenta,	był	Turczynow.	Do	RBNO	weszli	 również:	premier	Jaceniuk,
pierwszy	wicepremier	Witalij	Jarema,	p.o.	ministra	obrony	Ihor	Teniuch,
szef	 MSW	 Arsen	 Awakow,	 szef	 SBU	 Wałentyn	 Naływajczenko,	 p.o.
ministra	spraw	zagranicznych	Andrij	Deszczycia,	minister	sprawiedliwości
Pawło	 Petrenko,	 minister	 finansów	 Ołeksandr	 Szłapak,	 przewodniczący
Służby	Wywiadu	Zewnętrznego	Ukrainy	Wiktor	Hwozd´.

1	marca	2014	roku	Parubij	polecił	SBU	i	prokuraturze	przeprowadzenie
dochodzenia,	w	jakiej	mierze	działalność	rosyjskich	stacji	telewizyjnych	na
Ukrainie	 zgodna	 jest	 z	 przepisami	 prawa	 i	 czy	 rozniecają	 one	 wrogość
między	narodowościami,	nawołują	do	wojny	i	separatyzmu.	25	marca	sąd
administracyjny	 zakazał	 nadawania	 na	 Ukrainie	 kanałom	 telewizyjnym



RTR,	Pierwyj,	Rossija	24	i	NTV.
7	sierpnia	2014	roku	Andrij	Parubij	podał	się	do	dymisji	ze	stanowiska

sekretarza	Rady	Bezpieczeństwa	Narodowego	i	Obrony.
18	sierpnia	prezydent	Poroszenko	podpisał	dekret	o	zmianach	w	RBNO,

którym	odwołał	Andrija	Parubija	z	tej	instytucji.

Arsen	Awakow	–	minister	spraw	wewnętrznych
Od	 2014	 roku	 minister	 spraw	 wewnętrznych,	 w	 latach	 2005–2010	 szef
charkowskiej	administracji	państwowej.

Urodził	 się	 2	 stycznia	 1964	 roku	 w	 osiedlu	 im.	 Kirowa	 w	 rejonie
kirowskim	Baku	w	Azerbejdżańskiej	SRS.

W	 1988	 roku	 ukończył	 wydział	 inżynieryjno-fizyczny	 Charkowskiej
Politechniki	 im.	 Lenina	 w	 specjalności	 „automatyczne	 systemy
zarządzania”.

Od	 1988	 roku	 pracował	 jako	 inżynier	 w	 Charkowskim	 Instytucie
Naukowo-Badawczym	Ochrony	Wód.

W	1990	roku	założył	spółkę	Inwestor	i	został	jej	prezesem.
W	 1992	 roku	 był	 jednym	 z	 założycieli	 i	 prezesem	 banku	 Bazys,

a	 następnie	 przewodniczącym	 jego	 rady	 nadzorczej.	 Do	 kontrolowanego
przez	Awakowa	holdingu	należały,	oprócz	banku	Bazys,	Elektrociepłownia
numer	3,	która	zaopatruje	w	ciepło	i	elektryczność	część	Charkowa,	zakład
paczkowania	herbaty	Ahmad-Tea	i	spółka	telewizyjna	Tonis-Centr.

Współwłaściciel	stacji	telewizyjnej	7	Kanał.
Był	członkiem	prokuczmowskiej	Partii	Ludowo-Demokratycznej.
W	2002	roku	wszedł	w	skład	komitetu	wykonawczego	charkowskiej	rady

miejskiej.
Podczas	 kampanii	 prezydenckiej	 2004	 roku	 był	 zastępcą	 szefa

charkowskiego	 sztabu	 wyborczego	 Wiktora	 Juszczenki	 i	 pierwszym
zastępcą	 przewodniczącego	 charkowskiego	 oddziału	 Komitetu	 Ocalenia
Narodowego.	 4	 lutego	 2005	 roku	 prezydent	 Juszczenko	 mianował	 go
przewodniczącym	 charkowskiej	 obwodowej	 administracji	 państwowej,	 ale



w	2006	roku	został	zwolniony.
21	 kwietnia	 2010	 roku	 wstąpił	 do	 Batkiwszczyny	 Julii	 Tymoszenko.

Został	członkiem	rady	politycznej	tej	partii.
W	październiku	2010	roku	wziął	udział	w	wyborach	burmistrza	miasta

Charkowa.	Przegrawszy	je,	wyjechał	za	granicę	i	prawie	dwa	lata	mieszkał
we	Włoszech.

Na	 początku	 nowej	 kampanii	 wyborczej	 do	 Rady	 Najwyższej
prokuratura	 26	 stycznia	 2012	 roku	 wszczęła	 przeciwko	 Awakowowi
postępowanie	 karne	 z	 artykułu	 365.	 kodeksu	 karnego	 w	 sprawie
złośliwego	 nadużycia	 władzy	 i	 kompetencji	 służbowych,	 które
doprowadziły	 do	 ciężkich	 następstw	 –	 konkretnie	 za	 nielegalną	 zmianę
przeznaczenia	 i	 przekazanie	 na	 własność	 pięćdziesięciu	 pięciu	 hektarów
ziemi	państwowej	wartych	ponad	5,5	miliona	hrywien.

31	 stycznia	 2012	 roku	 w	 mieszkaniach	 Awakowa	 przeprowadzono
rewizję.	 Tego	 samego	 dnia	 Ukraina	 złożyła	 w	 Interpolu	 wniosek
o	wpisanie	Awakowa	na	listę	osób	poszukiwanych.	21	marca	2012	roku	za
Awakowem	Interpol	rozesłał	 list	gończy.	29	marca	włoski	sąd	aresztował
Awakowa	 na	 czterdzieści	 dni.	 18	 października	 we	 Włoszech	 odbył	 się
proces,	w	wyniku	którego	Ukrainie	 odmówiono	 ekstradycji	Awakowa.	 23
października	Awakow	został	wybrany	na	posła	z	listy	Batkiwszczyny.

27	 listopada	 2012	 roku	 oznajmił,	 że	 zamierza	 wrócić	 na	 Ukrainę
i	 przystąpić	 do	 pełnienia	 obowiązków	 parlamentarzysty.	 Od	 12	 grudnia
2012	 roku	poseł	Rady	Najwyższej	 siódmej	kadencji.	Zarejestrował	 się	we
frakcji	Batkiwszczyna.

Po	 dymisji	 rządu	 Azarowa	 i	 rozpadzie	 proprezydenckiej	 większości
w	 Radzie	 Najwyższej,	 w	 rezultacie	 Euromajdanu,	 22	 lutego	 2014	 roku
został	 mianowany	 przez	 parlament	 p.o.	 ministra	 spraw	 wewnętrznych
w	Gabinecie	Ministrów	Jaceniuka.

Po	 wyborach	 prezydenckich	 w	 maju	 2014	 roku	 zachował	 stanowisko
ministra	spraw	wewnętrznych.



Witalij	Kłyczko	–	burmistrz	Kijowa,	lider	partii	Udar
Burmistrz	 Kijowa	 od	 2014	 roku.	 Lider	 partii	 Udar	 (od	 Ukraiński
Demokratyczny	Alians	na	rzecz	Reform).	Pięściarz	zawodowy,	były	mistrz
świata	 w	 boksie	 zawodowym	 organizacji	 World	 Boxing	 Organization
(1999–2000),	 pisma	 „The	 Ring”	 (2004–2005)	 oraz	 World	 Boxing	 Council
(2004–2005	 i	 2008–2013).	 Sześciokrotny	 mistrz	 świata	 w	 kickboxingu
rozmaitych	 organizacji	 (czterokrotnie	 wśród	 zawodowców	 i	 dwukrotnie
wśród	amatorów),	trzykrotny	mistrz	Ukrainy	w	boksie	amatorów.	Starszy
brat	boksera	Wołodymyra	Kłyczki	–	mistrza	świata	w	boksie	wagi	ciężkiej.

Urodził	się	19	lipca	1971	roku	we	wsi	Biełowodskoje	w	Kirgiskiej	SRS.
24	 kwietnia	 2010	 roku	 stanął	 na	 czele	 partii	 Udar.	 W	 ukraińskich

wyborach	 lokalnych	 2010	 roku	 partia	 ta	 otrzymała	 400	 mandatów
w	radach	obwodowych	i	miejskich.

15	 lutego	 2011	 roku	 frakcja	 bloku	Witalija	Kłyczki	 zmieniła	nazwę	na
Udar	 Witalija	 Kłyczki.	 Od	 kwietnia	 2011	 roku,	 według	 rozmaitych
sondaży,	ranking	Udaru	przekroczył	próg	wyborczy,	a	w	listopadzie	2011
roku	osiągnął	5	procent.

W	wyborach	parlamentarnych	28	października	2012	roku	Udar	uzyskał
13,96	 procent	 głosów	 i	 34	 mandaty	 z	 listy	 partyjnej,	 a	 do	 tego	 6	 miejsc
w	okręgach	jednomandatowych.

W	 listopadzie	 2013	 roku	 Udar	 Kłyczki	 wraz	 z	 Batkiwszczyną
Tymoszenko	 i	 Jaceniuka	 oraz	 Swobodą	 Tiahnyboka	 utworzyły	 koalicję
protestu,	 występując	 w	 masowych	 demonstracjach	 na	 Euromajdanie
przeciw	 odmowie	 podpisania	 przez	 rząd	 układu	 stowarzyszeniowego
z	Unią	Europejską

20	 stycznia	 2014	 roku	 Kłyczko	 spotkał	 się	 z	 Janukowyczem.	 Według
słów	 Kłyczki,	 poradził	 on	 prezydentowi,	 żeby	 podał	 się	 do	 dymisji,	 by
rozładować	sytuację,	ale	Janukowycz	puścił	tę	radę	mimo	uszu.

29	 marca	 2014	 roku	 Witalij	 Kłyczko	 i	 były	 minister	 kontaktów
gospodarczych	 (za	 Janukowycza)	 poseł	 Poroszenko	 podpisali
„memorandum	 o	 jedności”.	 Kłyczko	 zrezygnował	 z	 kandydowania	 na



prezydenta	i	poparł	w	najbliższych	wyborach	kandydaturę	Poroszenki,	ten
zaś	z	kolei	poparł	Kłyczkę	w	wyborach	mera	Kijowa.

Wałentyn	Naływajczenko	–	szef	SBU
W	 latach	 2007–2010	 i	 od	 lutego	 2014	 roku	 przewodniczący	 Służby
Bezpieczeństwa	Ukrainy;	były	pierwszy	zastępca	szefa	SBU,	w	2006	roku
kierownik	ośrodka	antyterrorystycznego	przy	SBU.

Urodził	się	8	czerwca	1966	roku	w	Zaporożu.	Ojciec	–	robotnik,	matka	–
pielęgniarka.

Ukończywszy	 szkołę	 średnią	 ze	 złotym	 medalem,	 wstąpił	 na	 wydział
filologii	Uniwersytetu	Charkowskiego.	Po	roku	studiów	został	powołany	do
wojska,	służył	w	jednostce	wojskowej	„Desna”	w	obwodzie	czernihowskim.
Po	 zakończeniu	 służby	 wstąpił	 na	 wydział	 filozofii	 Kijowskiego
Uniwersytetu	Państwowego	 im.	Szewczenki,	który	ukończył	w	1990	roku
z	wyróżnieniem	w	specjalności	„wykładowca	oraz	referent-tłumacz”.

Drugie	 wyższe	 wykształcenie	 otrzymał	 w	 Instytucie	 im.	 Andropowa,
wyższej	szkole	wywiadowczej	KGB.

Po	 ukończeniu	 uniwersytetu	 od	 września	 1990	 do	 sierpnia	 1991	 roku
pracował	 w	 kijowskim	 Instytucie	 Inżynieryjno-Budowlanym	 jako
wykładowca	 języka	 rosyjskiego	 dla	 studentów	 obcokrajowców.	 Został
mianowany	kierownikiem	działu	współpracy	z	cudzoziemcami	(stanowisko
to	pełnili	współpracownicy	KGB).

Był	członkiem	KPZS	do	1991	roku.
Po	ukończeniu	Instytutu	im.	Andropowa	od	stycznia	1992	do	maja	1994

roku	 zastępca	 dyrektora	 do	 spraw	 ekonomii,	 marketingu	 i	 zarządzania
spółki	Kaczestwo	(Jakość)	w	Zaporożu.

Od	 1994	 do	 1997	 roku	 pierwszy	 sekretarz	 konsulatu	 przy	 ambasadzie
Ukrainy	w	Helsinkach.	Po	katastrofie	 lotniczej	w	 sierpniu	 1996	 roku	na
Spitsbergenie,	 w	 której	 zginęło	 ponad	 140	 ukraińskich	 i	 rosyjskich
górników,	 Naływajczenko	 uczestniczył	 ze	 strony	 ukraińskiej
w	dochodzeniu.



W	latach	1997–2001	pracował	 jako	pierwszy	sekretarz,	radca,	zastępca
szefa	departamentu	konsularnego	MSZ	Ukrainy.

W	 lipcu	 i	 sierpniu	 1998	 roku	 pierwszy	 sekretarz,	 kierownik	 wydziału
opieki	konsularnej	nad	osobami	 fizycznymi	 i	prawnymi	w	MSZ	Ukrainy.
W	 latach	 2000–2001	 zastępca	 naczelnika	 w	 departamencie	 służby
konsularnej	MSZ	Ukrainy.

W	latach	2001–2002	konsul	generalny	ambasady	Ukrainy	w	USA.
11	 września	 2001	 roku	 podczas	 ataku	 na	 nowojorskie	 Twin	 Towers

koordynował	 ochronę	 ukraińskich	 dyplomatów	 w	 Waszyngtonie,	 Nowym
Jorku	 i	 innych	 miastach.	 Organizował	 pomoc	 dla	 obywateli	 Ukrainy,
którzy	w	tym	czasie	znaleźli	się	w	USA.

W	 latach	 2003–2004	 dyrektor	 departamentu	 służby	 konsularnej	 MSZ
Ukrainy.

3	 lutego	 2004	 roku	 prezydent	 Kuczma	 mianował	 go	 wiceministrem
spraw	 zagranicznych.	 Przewodniczył	 delegacji	 ukraińskiej	 na	 rozmowy
z	Komisją	Europejską	na	 temat	podpisania	porozumienia	 o	uproszczeniu
reżimu	 wizowego	 i	 o	 readmisji	 z	 krajami	 członkowskimi	 UE.	 Za	 jego
kadencji	 podpisano	 porozumienie	 o	 uproszczeniu	 reżimu	 wizowego
i	porozumienie	z	USA,	które	przewidywało	między	 innymi	wprowadzenie
pięcioletnich	 wiz	 amerykańskich	 dla	 obywateli	 Ukrainy.	 Uczestniczył
w	 zapewnieniu	 swobody	 działania	 obserwatorom	 międzynarodowym
podczas	wyborów	prezydenckich	2004	roku.

30	 grudnia	 2005	 roku	 prezydent	 Juszczenko	 mianował	 go	 pierwszym
zastępcą	 przewodniczącego	 SBU	 i	 szefem	 centrum	 antyterrorystycznego
przy	 tej	 służbie.	 Nadzorował	 pracę	 zarządu	 informacyjno-analitycznego,
jak	również	kontakty	z	obcymi	państwami.

Od	grudnia	2006	do	6	marca	2007	roku	p.o.	szefa	SBU,	od	6	marca	2007
do	11	marca	2010	roku	szef	SBU.

Gdy	na	początku	2010	roku	na	prezydenta	został	wybrany	Janukowycz,
Naływajczenko	stracił	stanowisko	szefa	SBU.

1	sierpnia	2012	roku	wstąpił	do	partii	Udar	Witalija	Kłyczki.



W	październiku	 2012	 roku	 został	wybrany	 do	Rady	Najwyższej	 z	 listy
Udaru.

Pierwszy	 zastępca	 przewodniczącego	 komisji	 parlamentu	 do	 spraw
zagranicznych.	 Od	 grudnia	 2012	 do	 lutego	 2014	 roku	 członek	 stałej
delegacji	Rady	Najwyższej	w	Zgromadzeniu	Parlamentarnym	OBWE.

24	 lutego	 2014	 roku	 Naływajczenko	 dekretem	 p.o.	 prezydenta
Turczynowa	ponownie	został	mianowany	przewodniczącym	SBU.

W	 czerwcu	 2014	 roku	 prezydent	 Poroszenko	 dołączył	 go	 do	 nowego
składu	Rady	Bezpieczeństwa	Narodowego	i	Obrony.

Ihor	Kołomojski	–	gubernator	obwodu	dniepropetrowskiego
Od	 marca	 2014	 roku	 szef	 dniepropetrowskiej	 obwodowej	 administracji
państwowej.	 Współwłaściciel	 Prywatbanku	 i	 grupy	 finansowo-
przemysłowej	 Prywat.	 Jeden	 z	 trzech	 najbogatszych	 ludzi	 Ukrainy.
Według	pisma	„Forbes”	 jego	osobisty	majątek	wynosi	3	miliardy	dolarów,
a	ukraiński	tygodnik	„Korespondent”	szacuje	kapitał	Kołomojskiego	na	6,2
miliarda	dolarów.

Urodził	 się	 13	 lutego	 1964	 roku	 w	 Dniepropetrowsku	 w	 rodzinie
inżynierów.	 Ojciec	 pracował	 w	 Dniepropetrowskim	 Kombinacie
Metalurgicznym	im.	Petrowskiego,	matka	w	instytucie	Promstrojprojekt.

W	 1980	 roku	 podjął	 naukę	 w	 Dniepropetrowskim	 Instytucie
Metalurgicznym	im.	Breżniewa,	który	ukończył	w	1985	roku	jako	inżynier
o	specjalności	„technika	cieplna	i	automatyzacja	pieców	hutniczych”.

Biznesem	zajmuje	się	od	1985	roku,	gdy	ukazały	się	akty	ustawodawcze
o	spółdzielczości.

Na	 początku	 1992	 roku	 pod	 patronatem	 Pawła	 Łazarenki	 (w	 owym
czasie	 pierwszego	 zastępcy	 przewodniczącego	 dniepropetrowskiego
obwodowego	 komitetu	 wykonawczego,	 a	 następnie	 przedstawiciela
prezydenta	 w	 obwodzie)	 utworzył	 w	 Dniepropetrowsku	 PrywatBank.
Pierwsze	 założyły	 ten	 bank	 cztery	 spółki:	 Sentoza	 Ihora	 Kołomojskiego
i	 Hennadija	 Boholubowa,	 Sołm	 Łeonida	 Myłosławskiego	 i	 Aleksieja



Martynowa,	Wist	i	Prywat-Intertrading.
Według	 pisma	 „Forbes”	 Łazarenko	 w	 1997	 roku	 rzekomo	 zmusił

Kołomojskiego	wraz	z	partnerami,	aby	zapisali	na	jego	kierowcę,	Łeonida
Hadiackiego,	 16,7	 procent	 akcji	 spółki	 Sentoza,	 14	 procent	 akcji	 firmy
Sołm	 (która	 z	 kolei	 posiadała	 30	 procent	 PrywatBanku)	 oraz	 1	 procent
Prywat-Intertrading.

Do	1997	roku	był	prezesem	rady	nadzorczej	PrywatBanku.	W	1997	roku
kontrolował	co	najmniej	30	procent	jego	akcji.

Od	 połowy	 lat	 dziewięćdziesiątych	 aktywnie	 zajmuje	 się
dobroczynnością.	 Wśród	 jego	 projektów	 dobroczynnych	 jest	 udział
w	 utworzeniu	 kompleksu	 muzealnego	 Arsenał	 Artystyczny	 w	 Kijowie;
wspieranie	 dniepropetrowskiej	 gminy	 żydowskiej,	 dla	 której	 zbudowano
jeden	 z	 największych	 na	 świecie	 żydowskich	 ośrodków	 gminnych	 –
Menorę;	 remont	 tuneli	 wzdłuż	 Ściany	 Płaczu	 i	 odnowienie	 historycznej
synagogi	Hurwa	w	Jerozolimie.

Od	 1998	 roku	 w	 radzie	 opiekuńczej	 dniepropetrowskiej	 gminy
żydowskiej.	 W	 2008	 roku	 został	 wybrany	 na	 prezydenta
ogólnoukraińskiego	 związku	 żydowskich	 organizacji	 społecznych
Zjednoczona	Gmina	Żydowska	Ukrainy.

W	2003	roku,	według	polskiego	tygodnika	„Wprost”,	Kołomojski	należał
do	 pięćdziesięciu	 najbogatszych	 ludzi	 Europy	 Środkowej	 i	 Wschodniej
(trzynaste	miejsce,	1,5	mld	dolarów).	Według	tegoż	tygodnika	w	2005	roku
był	najbogatszym	Ukraińcem	z	majątkiem	2,8	miliarda	dolarów.

Sponsorował	Blok	Julii	Tymoszenko.
W	 końcu	 marca	 2006	 roku	 na	 Kołomojskiego	 dokonano	 zamachu	 –

w	 Dniepropetrowsku	 jego	 samochód	 został	 ostrzelany	 z	 broni
automatycznej.

W	2006	roku	w	„Top	100”	najbardziej	wpływowych	ludzi	Ukrainy	według
tygodnika	„Korespondent”	Kołomojski	zajął	szóstą	pozycję.

Według	„Wprost”	w	2007	roku	był,	po	Rinacie	Achmetowie,	drugą	co	do
majętności	 osobą	 na	 Ukrainie,	 a	 według	 „Fokusa”	 –	 trzecią	 (po



Achmetowie	i	Wiktorze	Pinczuku).
W	 2011	 roku	 został	wybrany	 na	 pięć	 lat	 na	 prezydenta	Europejskiego

Związku	 Żydowskiego,	 utworzonego	 w	 celu	 koordynowania	 działalności
gmin	żydowskich.

2	marca	 2014	 roku	p.o.	 prezydenta	 i	 przewodniczący	Rady	Najwyższej
Ołeksandr	Turczynow	mianował	Kołomojskiego	szefem	dniepropetrowskiej
obwodowej	administracji	państwowej.

Kołomojski	jest	obywatelem	Ukrainy,	Izraela	i	Cypru.

Julia	Tymoszenko	–	była	premier
Przewodnicząca	 partii	 Batkiwszczyna,	 była	 premier	 Ukrainy	 (luty–
wrzesień	2005	roku	 i	grudzień	2007–marzec	2010	roku),	była	więźniarka
polityczna,	od	sierpnia	2011	do	2014	roku.

Urodziła	się	27	listopada	1960	roku	w	Dniepropetrowsku.	Wychowywała
ją	 matka,	 bez	 ojca.	 W	 wieku	 dziewiętnastu	 lat	 wyszła	 za	 mąż	 za
osiemnastoletniego	 Ołeksandra	 Tymoszenkę,	 syna	 funkcjonariusza
partyjnego	 szczebla	 powiatowego	 (ostatnie	 stanowisko	 sowieckie
Hennadija	 Tymoszenki	 w	 1991	 roku	 to	 przewodniczący	 kirowskiego
rejonowego	komitetu	wykonawczego	w	Dniepropetrowsku).

W	1984	roku	ukończyła	z	wyróżnieniem	Dniepropetrowski	Uniwersytet
Państwowy	w	specjalności	„cybernetyka	ekonomiczna”.

Od	 1984	 do	 1989	 roku	 pracowała	 jako	 inżynier	 ekonomista
w	Dniepropetrowskich	Zakładach	Budowy	Maszyn	im.	Lenina.

W	 latach	 1989–1991	 była	 dyrektorem	 handlowym	 młodzieżowego
ośrodka	Terminal,	zajmującego	się	show-biznesem.

W	 latach	 1990–1991	 od	 show-biznesu	 przeszła	 do	 handlu	 rosyjskimi
produktami	 naftowymi	 za	 pośrednictwem	 rosyjskiej	 giełdy	 towarowo-
surowcowej	Konstantina	Borowoja.

Wraz	 z	 teściem,	 przewodniczącym	 rejonowego	komitetu	wykonawczego
Hennadijem	 Tymoszenką	 oraz	 mężem	 Ołeksandrem	 zorganizowała
sowiecko-cypryjskie	 joint	 venture	 Korporacja	 „Ukrajinśkyj	 Benzyn”,	 3



maja	1991	roku	została	 jego	dyrektorem	handlowym,	a	następnie,	w	tym
samym	roku,	dyrektorem	generalnym.	Funkcję	tę	pełniła	do	1995	roku.

W	latach	1992–1993	Ukrajińskyj	Benzyn	Julii	Tymoszenko	wraz	z	firmą
Wiktora	 Pinczuka	 Interpipe	 (produkcja	 rur)	 utworzyli	 korporację
Sodrużestwo	 (Wspólnota),	 która	 zajmowała	 się	 dostawami	 gazu
turkmeńskiego	i	rosyjskiego.

Przedsięwzięcia	 Julii	 Tymoszenko	 korzystały	 z	 patronatu	 ówczesnego
szefa	 obwodu	 dniepropetrowskiego	 Pawła	 Łazarenki	 (przedstawiciela
prezydenta	 w	 obwodzie,	 a	 następnie	 szefa	 obwodowej	 administracji
państwowej	i	przewodniczącego	rady	obwodowej).

W	grudniu	1996	roku	została	wybrana	na	posłankę	do	Rady	Najwyższej,
otrzymawszy	w	swoim	okręgu	91,3	procent	głosów.

Po	 dymisji	 premiera	 Łazarenki	 wstąpiła	 do	 Ogólnoukraińskiego
Zjednoczenia	 „Hromada”.	 We	 wrześniu	 1997	 roku	 organizowała	 trzeci
zjazd	 tej	 partii,	 na	 którym	 Łazarenko	 został	 wybrany	 na	 jej
przewodniczącego.	 Na	 czwartym	 zjeździe	 Hromady	 w	 październiku	 1997
roku	weszła	do	partyjnego	gabinetu	cieni	jako	jego	szefowa.

Od	 1997	 do	 1999	 roku	 była	 pierwszą	 zastępczynią	 przewodniczącego
rady	Ogólnoukraińskiego	Zjednoczenia	„Hromada”.

Ostro	 krytykowała	 politykę	 prezydenta	 Łeonida	 Kuczmy	 i	 premiera
Wałerija	Pustowojtenki	(Partia	Ludowo-Demokratyczna).

29	 marca	 1998	 roku	 została	 wybrana	 z	 ramienia	 Hromady	 do	 nowej
Rady	Najwyższej,	otrzymawszy	38,51	procent	głosów.

Od	 lipca	 1998	 do	 2002	 roku	 szefowa	parlamentarnej	 komisji	 do	 spraw
budżetu.

W	 wyborach	 prezydenckich	 jesienią	 1999	 roku	 Tymoszenko	 poparła
w	 pierwszej	 turze	 Jewhena	 Marczuka.	 W	 grudniu	 tegoż	 roku	 weszła
w	skład	rządu	Juszczenki	jako	zastępczyni	prezesa	Gabinetu	Ministrów.

W	maju	2000	roku	na	żądanie	Tymoszenko	zdymisjonowano	związanego
z	 klanem	 donieckim	 ministra	 paliw	 i	 energetyki	 Serhija	 Tułuba.
W	czerwcu	2000	roku	z	powodu	różnicy	zdań	z	Tymoszenko	podał	 się	do



dymisji	minister	gospodarki	Serhij	Tihipko	(dniepropetrowskie	„rodzinne”
ugrupowanie	Wiktora	Pinczuka	i	Łeonida	Derkacza).

18	sierpnia	2000	roku	zostali	aresztowani:	mąż	Ołeksandr	Tymoszenko
(członek	 zarządu	 Jedynich	 Energetycznich	 Systemów	 Ukrajiny)	 oraz
przyjaciel	z	lat	dziecięcych	Wałerij	Falkowycz	(pierwszy	wiceprezes	JESU).

Jesienią	 2000	 roku	 w	 Radzie	 Najwyższej	 frakcja	 Batkiwszczyna
opowiedziała	się	w	„sprawie	Gongadzego”	przeciwko	prezydentowi.

5	stycznia	2001	roku	prokuratura	wszczęła	dwie	sprawy	karne	przeciw
Tymoszenko,	a	19	stycznia	na	wniosek	prokuratora	generalnego	Mychajły
Potrebeńki	prezydent	ją	zdymisjonował.

13	 lutego	 2001	 roku	 Tymoszenko	 została	 aresztowana	 w	 związku
z	kilkoma	oskarżeniami	karnymi,	w	tym	zarzutami,	że	przelała	łapówki	na
szwajcarskie	 konta	 Łazarenki,	 gdy	 był	 on	 premierem.	 Łapówki	 miały
wynosić	79	milionów	600	tysięcy	dolarów;	oskarżono	ją	też	o	przemyt	gazu
w	latach	1996–1997.

Po	 sześciu	 tygodniach,	 27	 marca	 2001	 roku,	 kijowski	 sąd	 uwolnił
Tymoszenko.	 Podpisała	 zobowiązanie	 o	 nieopuszczaniu	 miejsca
zamieszkania	 i	 została	 odstawiona	 z	 aresztu	 śledczego	 do	 szpitala.	 Na
nadzwyczajnym	 posiedzeniu	 kijowski	 sąd	 miejski	 rozpatrzył	 protest
prokuratury	generalnej	i	orzekł,	że	ma	ona	wrócić	pod	klucz.	Na	początku
kwietnia	 2001	 roku	 przewodniczący	 Sądu	 Najwyższego	 Witalij	 Bojko
oddalił	decyzję	o	powtórnym	aresztowaniu.

W	lipcu	2001	roku	powstał	blok	wyborczy	Forum	Ocalenia	Narodowego
na	 czele	 z	 Julią	 Tymoszenko.	 Weszło	 do	 niego	 siedem	 partii.	 Następnie
przemianowano	go	na	Blok	Julii	Tymoszenko.

W	końcu	stycznia	2002	roku	prokuratura	generalna	znów	wydała	nakaz
aresztowania	 Tymoszenko	 i	 przyjęła	 od	 niej	 zobowiązanie
o	nieopuszczaniu	miejsca	zamieszkania.

31	marca	2002	roku	w	wyborach	do	Rady	Najwyższej	czwartej	kadencji
BJT	otrzymał	7,26	procent	głosów	i	22	mandaty.

13	maja	2003	roku	kijowski	sąd	apelacyjny	zamknął	wszystkie	sprawy



karne	prowadzone	przeciw	Tymoszenko,	 jej	mężowi,	 jak	 również	 czterem
innym	 byłym	 szefom	 JESU.	 Jednakże	 10	 czerwca	 2003	 roku	 prokurator
generalny	Piskun	wznowił	postępowanie	w	tych	sprawach	karnych.

Latem	 2004	 roku	 Tymoszenko	 weszła	 w	 skład	 Komitetu	 Ocalenia
Narodowego.	W	listopadzie	i	grudniu	2004	roku	była	jednym	z	przywódców
rewolucyjnego	Majdanu.

24	stycznia	2005	roku	nowy	prezydent,	Wiktor	Juszczenko,	mianował	ją
p.o.	premiera.

4	 lutego	 2005	 roku	 parlament	 zatwierdził	 Tymoszenko	 na	 stanowisku
przewodniczącej	 Gabinetu	 Ministrów.	 Spośród	 425	 obecnych	 posłów
głosowało	za	nią	373	i	ani	jeden	przeciw.	Wtedy	też,	4	lutego,	Tymoszenko
została	mianowana	premierem.

8	września	 2005	 roku	 prezydent	 Juszczenko	 podpisał	 dekret	 o	 dymisji
rządu	Tymoszenko.

W	grudniu	2005	roku	znalazła	się	ona	na	czele	listy	kandydatów	Bloku
Julii	Tymoszenko	w	wyborach	do	Rady	Najwyższej	piątej	kadencji.

26	marca	2006	roku	BJT	w	wyborach	do	parlamentu	zgromadził	22,29
procent	głosów.	Zajął	 on	drugie	miejsce	 i	 otrzymał	129	 z	450	mandatów.
Zwyciężyła	 Partia	 Regionów	 Janukowycza,	 która	 zebrała	 32,14	 procent
głosów	i	wprowadziła	do	parlamentu	186	posłów.

6	 grudnia	 2007	 roku	 Juszczenko	 zgłosił	 w	 parlamencie	 kandydaturę
Tymoszenko	 na	 stanowisko	 premiera.	 18	 grudnia	 Tymoszenko	 została
wybrana	 –	 otrzymała	 226	 głosów	 (156	 od	 frakcji	 BJT,	 a	 70	 od	 Naszej
Ukrainy.

18	 stycznia	 2010	 roku,	 w	 pierwszej	 turze	 wyborów	 prezydenckich,
Tymoszenko	 uzyskała	 25,05	 procent	 (drugie	 miejsce	 po	 Janukowyczu,
który	 miał	 35,32	 procent).	 W	 drugiej	 turze	 wyborów,	 która	 odbyła	 się	 7
lutego,	 Tymoszenko	 znów	 przegrała	 z	 Janukowyczem	 (45,47	 procent
przeciwko	48,95	procent).

Na	 początku	 prezydentury	 Janukowycza	 przeciwko	 Tymoszenko
wszczęto	kilka	spraw	karnych.	5	sierpnia	2011	roku	została	aresztowana,



11	 października	 2011	 roku	 sąd	 skazał	 ją	 na	 siedem	 lat	 więzienia
z	 oskarżenia	 o	 nadużycie	 władzy	 i	 pełnomocnictw	 służbowych	 przy
zawieraniu	kontraktów	gazowych	z	Rosją	w	styczniu	2009	roku.

22	 lutego	 2014	 roku,	 po	 obaleniu	 prezydenta	 Janukowycza,	 Rada
Najwyższa	 uwolniła	 Tymoszenko	 z	 więzienia.	 28	 lutego	 charkowski	 sąd
rejonowy	 dla	 dzielnicy	 Kyjiw	 zamknął	 postępowanie	 w	 sprawie	 karnej
JESU	 w	 związku	 z	 brakiem	 znamion	 przestępstwa.	 14	 kwietnia	 Sąd
Najwyższy	 podczas	 wspólnego	 posiedzenia	 wszystkich	 izb	 w	 składzie	 42
spośród	 48	 sędziów	 zamknął	 „sprawę	 gazową”	 Tymoszenko.	 29	 marca
zjazd	Batkiwszczyny	zdecydował,	że	Tymoszenko	będzie	kandydatką	partii
w	 nadzwyczajnych	 wyborach	 prezydenckich.	 25	 maja	 zajęła	 ona	 drugie
miejsce	po	Poroszence,	otrzymując	2	309	812	głosów	(12,81	procent).

Ołeh	Laszko	–	przywódca	Partii	Radykalnej
Szef	 Partii	 Radykalnej	 Ołeha	 Laszki,	 deputowany	 do	 Rady	 Najwyższej
Ukrainy	piątej	i	szóstej	kadencji	(2006–2007,	2007–2012).

Urodził	się	3	grudnia	1972	roku	w	Czernihowie.	Od	drugiego	roku	życia
wychowywał	się	w	domu	dziecka.

Uczył	 się	w	 trzech	 szkołach	 z	 internatem,	 dorabiał	 jako	 pastuch,	 a	 po
ukończeniu	 szkoły	 średniej	 poszedł	 do	 technikum,	 aby	 zdobyć	 zawód
traktorzysty.

W	 końcu	 lat	 dziewięćdziesiątych	 Laszko	 zainteresował	 się
dziennikarstwem	 i	 pisał	 artykuły	 do	 lokalnej	 gazety	 „Komunistyczna
Pracia”.	W	1990	roku	rozpoczął	staż	w	radiu	„Swoboda”.

W	 1998	 roku	 ukończył	 wydział	 prawa	 Charkowskiego	 Państwowego
Uniwersytetu	Pedagogicznego	 im.	Hryhorija	 Skoworody.	W	 latach	 1990–
1992	korespondent	kijowskiej	gazety	„Mołoda	Gwardia”.

W	 latach	 1992–1995	 redaktor	 gazety	 „Komercijni	 Wisti”	 Ministerstwa
Zagranicznych	Kontaktów	Gospodarczych.

21	 czerwca	 1993	 roku	 Laszko	 został	 zatrzymany	 jako	 podejrzany
o	 „rozkradanie	 majątku	 państwowego”.	 Sąd	 uznał	 Laszkę	 za	 winnego



i	 skazał	 go	 na	 sześć	 lat	 więzienia	 i	 konfiskatę	 mienia.	 Po	 pół	 roku	 sąd
złagodził	wyrok	do	czterech	lat.

W	maju	1995	roku	Laszko	został	zwolniony	w	ramach	amnestii	z	okazji
pięćdziesięciolecia	zwycięstwa	nad	Niemcami.

W	 latach	 1995–1996	 redaktor	 dodatku	 „Polityka”	 do	 gazety	 „Prawda
Ukrajiny”.

W	 1999	 roku	 sąd	 zdelegalizował	 „Politykę”	 za	 ujawnienie	 tajemnic
państwowych.

W	 latach	 2000–2006	 redaktor	 naczelny	 gazety	 „Swoboda”	 spółki
Redakcja	Gazety	„Polityka”.

W	 2001	 roku	 Laszko	 został	 skazany	 za	 publikacje	 w	 „Swobodzie”
o	 byłym	 wicepremierze	 Wasylu	 Durdynciu	 i	 szefie	 wydziału	 spraw
wewnętrznych	 obwodu	 odeskiego	 Iwanie	 Hryhorence.	 Publikacje
w	 „Swobodzie”	 sąd	 uznał	 za	 oszczercze	 i	 skazał	 Laszkę	 na	 dwa	 lata
w	zawieszeniu.

W	 latach	 2006–2007	 deputowany	 do	 Rady	 Najwyższej	 piątej	 kadencji
z	Bloku	Julii	Tymoszenko.	Od	3	listopada	2007	roku	w	parlamencie	szóstej
kadencji	we	frakcji	Batkiwszczyna.

W	wyborach	parlamentarnych	2012	roku	Laszko	zarejestrował	się	 jako
kandydat	 niezależny	 i	 28	 października	 2012	 roku	 został	wybrany	w	 208
okręgu	w	obwodzie	czernihowskim.

W	 wyborach	 prezydenckich	 25	 maja	 2014	 roku	 zebrał	 8,32	 procent
głosów	wyborców	(trzecie	miejsce	po	Poroszence	i	Tymoszenko).

Dmytro	Jarosz	–	głównodowodzący	Prawego	Sektora,	przewodniczący
centralnego	zarządu	Trójzębu	im.	Stepana	Bandery
Urodził	 się	 30	 września	 1971	 roku	 w	 Dnieprodzierżyńsku,	 gdzie	 w	 1988
roku	ukończył	szkołę	średnią.	W	2001	roku	zakończył	studia	na	wydziale
filologii	Drohobyskiego	Uniwersytetu	Pedagogicznego	im.	Iwana	Franki.

Od	 listopada	 1988	 roku	 zajmował	 się	 polityką,	 włączył	 się	 do	 walki
narodowowyzwoleńczej.	 Od	 lutego	 1989	 roku	 członek	 Ludowego	 Ruchu



Ukrainy,	a	od	czerwca	1989	roku	–	Ukraińskiej	Grupy	Helsińskiej.
Od	października	1989	roku	do	listopada	1991	roku	odbywał	zasadniczą

służbę	wojskową.
W	czerwcu	1994	roku	został	członkiem	założycielem	zmilitaryzowanego

stowarzyszenia	 politycznego	 Ogólnoukraińska	 Organizacja	 „Trójząb	 im.
Stepana	 Bandery”.	 Od	 1996	 do	 1999	 roku	 przewodniczący	 zarządu
głównego	partii	Trójząb	 im.	Stepana	Bandery.	Od	sierpnia	1999	do	2002
roku	członek	zarządu	głównego	odpowiedzialny	za	struktury	organizacyjne
w	 Naddnieprzu,	 opiekun	 działu	 zagranicznego	 organizacji.	 Od	 2002	 do
2005	 roku	 główny	 inspektor	 organizacji	 Trójząb	 im.	 Stepana	 Bandery,
członek	zarządu	głównego.

Od	1	kwietnia	2013	roku	do	lutego	2014	roku	był	asystentem	i	doradcą
posła	z	partii	Udar,	Wałentyna	Naływajczenki	(szef	SBU	od	2006	do	2010
roku	oraz	od	lutego	2014	roku),	z	którym	łączy	go	wieloletnia	przyjaźń.

W	okresie	Euromajdanu	był	pierwszym	zastępcą	szefa	zarządu	głównego
Trójzębu	 im.	 Stepana	 Bandery.	 Utworzył	 na	 Euromajdanie	 koalicję
organizacji	 prawicowo-nacjonalistycznych	Prawy	Sektor,	 do	 której	 oprócz
Trójzębu	weszły	UNA-UNSO,	partia	Wola	i	niektóre	inne.	Do	wiosny	2014
roku	 do	 Prawego	 Sektora	 wchodziły	 też:	 Zgromadzenie	 Społeczno-
Narodowe	Andrija	Biłeckiego	i	jego	ruch	Patriota	Ukrainy.	Przybrał	tytuł
głównodowodzącego	Prawego	Sektora.

20	 lutego	 2014	 roku	 wystąpił	 przeciwko	 próbom	 zawarcia	 rozejmu
między	protestującymi	Majdanu	i	siłami	rządowymi,	co	proponował	Witalij
Kłyczko.

Rola	 Prawego	 Sektora	 (jednej	 z	 piętnastu	 na	wpół	 uzbrojonych	 „sotni”
uczestników	 zamieszek)	 w	 konfrontacji	 na	 Majdanie	 była	 mocno
przesadzona,	 upiększana	 i	 mitologizowana	 w	 mediach	 –	 zwłaszcza
w	 rosyjskiej	 telewizji,	 która	 usiłowała	 przedstawić	 zwolenników	 Jarosza
jako	 faszystowski	 postrach,	 a	 jego	 samego	 jako	 przywódcę,	 który	 niemal
zdobył	władzę	na	Ukrainie.

29	 marca	 2014	 roku	 Jarosz	 zarejestrował	 się	 go	 jako	 samodzielny



kandydat	na	prezydenta.	W	wyborach	25	maja	zgromadził	127	818	głosów
(0,7	 procent,	 jedenaste	 miejsce).	 16	 lipca	 ogłosił	 utworzenie	 na	 bazie
paramilitarnej	części	Prawego	Sektora	tak	zwanego	Ochotniczego	Korpusu
Ukraińskiego.	 Sztab	 OKU	 bazuje	 w	 Dniepropetrowsku,	 jego	 oddziały
walczą	z	wojskami	rosyjskimi	i	„pospolitym	ruszeniem”	separatystów.

Dmytro	 Jarosz	 nawołuje	 do	 odzyskania	 Krymu	 drogą	 wojny
partyzanckiej	i	wykorzystania	„czynnika	krymsko-tatarskiego”.

Dawny	reżim

Wiktor	Janukowycz	–	były	prezydent
W	latach	2010–2014	prezydent	Ukrainy,	od	2003	do	2010	roku	przywódca
Partii	 Regionów,	 były	 premier	 (2002–2004)	 i	 szef	 administracji
państwowej	obwodu	donieckiego	(1997–2002).

Urodził	 się	 9	 lipca	 1950	 roku	 na	 osiedlu	 robotniczym	 Żukowce	 pod
Jenakijewem,	 Ukrainiec.	 Ojciec	 pracował	 jako	 maszynista
w	jenakijewskiej	hucie,	matka	była	pielęgniarką.	W	1952	roku	został	bez
matki,	ojciec	ożenił	się	po	raz	drugi,	a	w	1955	roku	zmarł.	Z	powodu	złych
stosunków	z	macochą	wyprowadził	się	do	babki,	a	następnie	wychowywał
się	w	domu	dziecka.

W	młodości	dwukrotnie	stanął	przed	sądem:	w	grudniu	1967	roku,	gdy
był	uczniem	technikum	górniczego,	został	skazany	za	„rabunek	z	użyciem
przemocy”	i	wysłany	na	rok	do	kolonii	karnej	dla	nieletnich;	w	lipcu	1970
roku,	 gdy	 był	 spawaczem	 w	 jenakijewskiej	 hucie,	 został	 skazany	 za
„świadome	 spowodowanie	 obrażeń	 cielesnych”.	 Według	 samego
Janukowycza	po	raz	pierwszy	został	skazany	nie	za	rabunek,	ale	za	udział
w	 bójce,	 której	 się	 tylko	 przyglądał;	 po	 raz	 drugi	 bronił	 podobno
dziewczyny	przed	chuliganami.

W	 1973	 roku	 ukończył	 technikum	 górnicze,	 a	 w	 1980	 roku	 doniecką
politechnikę	 i	 otrzymał	 dyplom	 inżyniera	 mechanika.	 W	 2001	 roku



ukończył	 zaocznie	 wydział	 prawa	 międzynarodowego	 Ukraińskiej
Akademii	 Handlu	 Zagranicznego.	 Doktor	 habilitowany	 nauk
ekonomicznych.

W	1976	roku	został	szefem	bazy	samochodowej	zjednoczenia	przemysłu
węglowego	Ordżonikidzeugol.

W	grudniu	1978	roku	Janukowyczowi,	według	wersji	oficjalnej,	nie	tylko
anulowano	dawne	wyroki,	ale	też	uznano	je	za	bezpodstawne	(na	Ukrainie
żadne	związane	z	tym	dokumenty	się	nie	zachowały).

W	1979	roku	wstąpił	do	KPZS.
Był	 dyrektorem	 generalnym	 donieckich	 przedsiębiorstw:

Donbasstransremont,	 Ukrugolpromtrans,	 Donieckiego	 Zjednoczenia
Transportu	Samochodowego	Donieckawtotrans.

Od	maja	1997	roku	szef	donieckiej	obwodowej	administracji	państwowej.
W	marcu	1988	roku	został	radnym	donieckiej	rady	obwodowej.	W	maju

1989	roku	wybrano	go	na	jej	przewodniczącego	i	do	marca	2001	roku	łączył
stanowisko	szefa	administracji	i	przewodniczącego	rady.

W	2000	 roku	brał	udział	w	 tworzeniu	Partii	Regionów,	na	 czele	której
stał	Mykoła	Azarow.

16	 listopada	 2002	 roku	 Kuczma	 zdymisjonował	 premiera	 Anatolija
Kinacha	i	na	jego	miejsce	zaproponował	Janukowycza.

21	listopada	2002	roku	za	zatwierdzeniem	Janukowycza	na	stanowisku
premiera	 zagłosowało	 234	 posłów	 Rady	 Najwyższej	 czwartej	 kadencji
(niezbędnych	było	226).

30	kwietnia	2003	roku	piąty	zjazd	Partii	Regionów	wybrał	Janukowycza
na	przewodniczącego	partii.

6	 lipca	 2004	 roku	 został	 zarejestrowany	 przez	 Centralną	 Komisję
Wyborczą	jako	kandydat	na	prezydenta.

W	 pierwszej	 turze	 wyborów	 prezydenckich	 31	 października	 2004	 roku
miał	 –	 według	 oficjalnych	 danych	 –	 mniej	 niż	 1	 procent	 głosów	 (39,6
przeciw	39,9	procent)	niż	Juszczenko.	W	drugiej	 turze,	21	 listopada	2004
roku,	według	danych	CKW,	Janukowycz	wygrał	wybory,	otrzymując	49,46



procent	 głosów	 (Juszczenko	 dostał	 rzekomo	 tylko	 46,61	 procent).
Przywódcy	 opozycji	 nie	 uznali	 wyników	 głosowania	 i	 oświadczyli,	 że
zostały	 sfałszowane.	 Wyniki	 wyborów	 wywołały	 kryzys	 polityczny	 na
Ukrainie	 i	 spowodowały	 wielodniowe	 wiece	 opozycji	 na	 Chreszczatyku
w	Kijowie.

Pod	naciskiem	ukraińskiej	opozycji	i	zachodniej	opinii	publicznej	władze
Ukrainy	 zgodziły	 się	 na	 powtórkę	 drugiej	 tury.	 26	 grudnia	 2004	 roku
w	 powtórnym	 głosowaniu	 na	 Janukowycza	 głosowało	 44,2	 procent
wyborców	 (12	 milionów	 848	 tysięcy	 528	 osób),	 a	 na	 Juszczenkę	 51,99
procent.

31	grudnia	2004	roku	Janukowycz	podał	się	do	dymisji.	5	stycznia	2005
roku	Kuczma	podał	cały	rząd	do	dymisji;	w	lutym	2005	roku	sformowano
rząd	Julii	Tymoszenko.

W	 kwietniu	 2005	 roku	 liderzy	 dziewiętnastu	 partii	 politycznych
i	 dwunastu	 organizacji	 społecznych	 umówili	 się	 co	 do	 utworzenia
opozycyjnej	koalicji	na	czele	z	Janukowyczem.

30	 września	 2007	 roku	 odbyły	 się	 wybory	 parlamentarne.	 Ostateczne
wyniki	 opublikowano	 27	 października:	 Partia	 Regionów	 Janukowycza
otrzymała	 34,37	 procent	 głosów	 i	 zajęła	 pierwsze	 miejsce	 wśród	 pięciu
bloków	i	partii,	które	weszły	do	parlamentu.

Od	 grudnia	 2007	 roku	 do	 lutego	 2010	 roku	 Janukowycz	 był	 liderem
opozycji	 parlamentarnej,	 zawierającej	 taktyczne	 sojusze	 a	 to	 z	 premier
Tymoszenko	przeciw	prezydentowi	Juszczence,	a	to	z	Juszczenką	przeciw
Tymoszenko.

W	 pierwszej	 turze	 wyborów	 prezydenckich	 18	 stycznia	 2010	 roku
Janukowycz	 otrzymał	 35,32	 procent	 głosów	 (pierwsze	 miejsce).	 Drugie
zajęła	Tymoszenko	(25,05	procent).	W	drugiej	turze	wyborów,	która	odbyła
się	7	lutego,	Janukowycz	zgromadził	48,95	procent	głosów	wyborców,	o	3,5
procent	 wyprzedzając	 Tymoszenko.	 14	 lutego	 zwycięstwo	 Janukowycza
oficjalnie	ogłosiła	Centralna	Komisja	Wyborcza.	Inauguracja	Janukowycza
na	 stanowisku	 prezydenta	 odbyła	 się	 25	 lutego.	 Na	 czele	 nowego	 rządu



stanął	Mykoła	Azarow.
W	 listopadzie	 2013	 roku	 decyzja	 Janukowycza	 i	 rządu	 Azarowa,	 by

wstrzymać	 proces	 ubiegania	 się	 o	 układ	 stowarzyszeniowy	 z	 Unią
Europejską,	 doprowadziła	 do	 kryzysu	 politycznego.	 Masowy	 pokojowy
protest	 w	 centrum	 Kijowa,	 jak	 też	 w	 innych	 miastach	 Ukrainy,	 który
media	 nazwały	 Euromajdanem,	 nawiązując	 do	 wydarzeń	 z	 2004	 roku,
stopniowo	 przybierał	 charakter	 konfrontacji	 siłowej.	 W	 drugiej	 połowie
lutego	2014	roku	podjęto	próby	siłowego	rozpędzenia	Euromajdanu,	padły
strzały	i	zginęli	ludzie	(około	stu	zabitych).

21	 lutego	 Janukowycz	 poszedł	 na	 ustępstwa	 i	 podpisał	 z	 opozycją
porozumienie	 o	 uregulowaniu	 kryzysu,	 przewidujące	 między	 innymi
natychmiastowe	 przywrócenie	 konstytucji	 z	 2004	 roku,	 reformę
konstytucyjną,	 przeprowadzenie	 przedterminowych	 wyborów
prezydenckich	najpóźniej	w	grudniu	2014	roku.

Tego	samego	dnia	Janukowycz	poleciał	do	Charkowa,	co	opozycja	uznała
za	 ucieczkę.	 Rozeszły	 się	 pogłoski,	 że	 przedtem	 prezydent	 podał	 się	 do
dymisji.

22	 lutego	 telewizja	 112	 Ukrajina	 nadała	 wywiad	 z	 Janukowyczem,
w	którym	oznajmił	on,	że	nie	zamierza	się	podać	do	dymisji	ani	podpisać
uchwał	 Rady	 Najwyższej,	 które	 uważa	 za	 bezprawne,	 a	 to,	 co	 się	 dzieje
w	 kraju,	 uznał	 za	 wandalizm,	 bandytyzm	 i	 zamach	 stanu.	 Kilka	 godzin
później	 parlament	 podjął	 uchwałę,	 w	 której	 oznajmił,	 że	 Janukowycz
„w	 sposób	 niekonstytucyjny	 uchylił	 się	 od	 sprawowania	 pełnomocnictw
konstytucyjnych”	 i	 nie	 wykonuje	 swych	 obowiązków,	 oraz	 wyznaczył
przedterminowe	wybory	prezydenckie	na	25	maja	2014	roku.

W	 następnych	 dniach	 Janukowycz	 z	 pomocą	 władz	 rosyjskich	 został
sprowadzony	na	Krym,	a	następnie	do	Moskwy.	W	nocy	z	22	na	23	lutego
na	 Krymie	 SBU	 i	 MSW	 (nowym	 szefem	 SBU	 został	 Wałentyn
Naływajczenko,	 a	 p.o.	 ministra	 spraw	 wewnętrznych	 Arsen	 Awakow)
próbowały	 aresztować	 Janukowycza,	 co	 jednak	 udaremniły	 władze
półwyspu.	 23	 lutego	 przewodniczący	 Rady	 Najwyższej	 Turczynow



oświadczył,	 że	 podejmuje	 obowiązki	 prezydenta	 Ukrainy.	 Nie
przeprowadzono	 jednak	 procedury	 impeachmentu	 przewidzianego
w	artykule	111	konstytucji.

27	 lutego	 dowiedziano	 się,	 że	 Janukowycz	 poprosił	 władze	 Rosji,	 żeby
zapewniły	 mu	 osobiste	 bezpieczeństwo	 wobec	 „działań	 ekstremistów
w	 związku	 z	 docierającymi	 doń	 groźbami	 rozprawienia	 się	 z	 nim”.
Janukowycz	 podkreślił	 przy	 tym,	 że	 uważa	 się	 za	 „urzędującego
prezydenta”	 Ukrainy,	 a	 uchwały	 pojęte	 przez	 parlament	 w	 ostatnich
dniach	uważa	za	nielegalne.

28	 lutego	Janukowycz	na	konferencji	prasowej	w	Rostowie	nad	Donem
wezwał	władze	Rosji,	żeby	nie	były	bezczynne	wobec	sytuacji	na	Ukrainie.
„Rosja	 powinna	 wykorzystać	 wszelkie	 możliwości,	 by	 zapobiec	 chaosowi,
terroryzmowi,	 który	 panuje	 teraz	 na	 Ukrainie”.	 Wszystkie	 ustawy
uchwalone	przez	Radę	Najwyższą	po	21	lutego	uznał	za	nielegalne.

1	 marca	 Janukowycz	 poprosił	 prezydenta	 Putina,	 by	 wykorzystał	 siły
zbrojne	Federacji	Rosyjskiej	w	celu	przywrócenia	prawa,	pokoju,	porządku
publicznego,	stabilności	i	ochrony	ludności	Ukrainy.

11	marca	Janukowycz	w	oświadczeniu	dla	prasy	zapewnił,	że	wciąż	jest
prawowitym	prezydentem	Ukrainy	i	zwierzchnikiem	sił	zbrojnych.

28	marca	oznajmił,	że	dobrowolnie	rezygnuje	ze	stanowiska	honorowego
przewodniczącego	 Partii	 Regionów,	 i	 poprosił,	 aby	 go	 wypisać	 z	 partii.
Zjazd	PR	spełnił	tę	prośbę.

26	maja,	w	związku	z	przeprowadzonymi	25	maja	2014	roku	wyborami
prezydenckimi,	 Janukowycz	 oświadczył,	 że	 szanuje	 wolę	 narodu
ukraińskiego,	czyli	wybór	Petra	Poroszenki	na	prezydenta.

Osiedlił	się	pod	Moskwą,	gdzie	nabył	dom	z	gospodarstwem.

Wiktor	Medwedczuk	–	były	szef	administracji	prezydenta	Kuczmy
Od	2012	roku	przywódca	Ruchu	Społecznego	„Ukraiński	Wybór”.	Były	szef
administracji	 prezydenta	 Kuczmy	 (2002–2005).	 W	 latach	 1998–2007
przewodniczący	 Socjaldemokratycznej	 Partii	 Ukrainy	 (zjednoczonej),	 od



roku	1998	do	2000	wiceprzewodniczący	Rady	Najwyższej,	a	w	latach	2000–
2001	 jej	 pierwszy	 wiceprzewodniczący.	 Deputowany	 do	 parlamentu
drugiej,	trzeciej	i	czwartej	kadencji	(1997–2002).

Urodził	 się	 7	 sierpnia	 1954	 roku	 w	 osiedlu	 Poczot	 w	 rejonie	 abinskim
Kraju	 Krasnojarskiego	 w	 rodzinie	 Ukraińca	 zesłanego	 za	 kontakty
z	nacjonalistami	i	współpracę	z	Niemcami.	Rodzina	powróciła	na	Ukrainę
w	1962	roku.

W	 1971	 roku	 ukończył	 szkołę	 średnią	 w	 osiedlu	 Borowa	 w	 rejonie
faustowskim	obwodu	kijowskiego.

W	 1978	 roku	 ukończył	 wydział	 prawa	 Kijowskiego	 Uniwersytetu
Państwowego	im.	Tarasa	Szewczenki.	Doktor	habilitowany.

Nie	był	członkiem	KPZS.
25	kwietnia	1979	roku	został	skazany	z	artykułu	102	kodeksu	karnego

USRS	na	dwa	lata	pozbawienia	wolności	za	pobicie	8	listopada	1974	roku
niejakiego	 Andrija	 Kryczaka.	 6	 czerwca	 1974	 roku	 wyrok	 został
unieważniony	 i	 sąd	nakazał	uzupełnienie	śledztwa,	w	 trakcie	którego,	ze
względu	 na	 pozytywne	 oficjalne	 opinie	 i	 udział	 Medwedczuka
w	ochotniczych	drużynach	ludowych	śledczy	uznał	za	niecelowe	pociąganie
go	do	odpowiedzialności	karnej.

Pracował	 jako	 adwokat,	 kierownik	 rejonowego	 kolegium	 adwokackiego
w	Kijowie.	Był	pierwszym	bezpartyjnym	adwokatem	na	Ukrainie.

W	1979	roku	bronił	represjonowanego	poety	dysydenta	Jurija	Łytwyna.
Łytwyn	 dostał	 maksymalny	 wyrok	 i	 umarł	 w	 łagrze.	 Medwedczuk	 był
także	 obrońcą	 w	 procesie	 poety	 dysydenta	 Wasyla	 Stusa	 (otrzymał
maksymalny	wyrok	i	też	zmarł	w	łagrze).

W	 latach	 1989–1991	 kierownik	 kolegium	 adwokackiego	 w	 rejonie
szewczenkowskim	 w	 Kijowie.	 W	 latach	 1991–1997	 prezes	 izraelsko-
amerykańsko-sowieckiej	 spółki	 BIM	 (Ben	 Israel	 Medwedczuk),	 która
pierwsza	na	Ukrainie	otrzymała	status	międzynarodowy.

Od	 1989	 roku	 członek	 zarządu	 Związku	 Adwokatów	 ZSRS	 z	 ramienia
Ukrainy.	W	1990	roku	zorganizował	Związek	Adwokatów	Ukrainy	i	został



jego	prezesem.
19	sierpnia	1991	roku	publicznie	potępił	pucz	Janajewa.
Od	 początku	 1990	 roku	 nieformalnie	 współpracował	 z	 wieloma

strukturami	 komercyjnymi:	 Ometa	 XXI	 wiek	 (piramida	 finansowa),
wieloprofilowy	 koncern	 Sławutycz,	 Sławutycz-Nafta,	 Sławutycz-Agro,
spółka	Ukraiński	Kompleks	Gazowy	 i	 inne.	 (Właścicielami	 tych	 struktur
komercyjnych	 byli	 Hryhorij	 Surkis	 i	 Bohdan	 Gubski).	 Współwłaściciel
(wraz	 z	 Surkisem)	 klubu	 piłkarskiego	 FK	 „Dynamo”,	 spółki	 adwokackiej
BIM,	koncernu	Sławutycz	oraz	Ukraińskiego	Banku	Kredytowego.

Od	marca	1994	roku	przewodniczący	najwyższej	komisji	kwalifikacyjnej
adwokatury	przy	Gabinecie	Ministrów.

W	kwietniu	1994	roku	wstąpił	do	Partii	Praw	Człowieka	byłego	ministra
sprawiedliwości	 USRS	 i	 niepodległej	 Ukrainy	 Wasyla	 Okopenki,	 która
wkrótce	 połączyła	 się	 z	 częścią	 Socjaldemokratycznej	 Partii	 Ukrainy	 i	 z
Ukraińską	Partią	Sprawiedliwości.

Na	 zjeździe	 zjednoczeniowym	 tych	 partii	 21	 stycznia	 1995	 roku	 został
wybrany	 na	 członka	 rady	 centralnej	 i	 zastępcę	 przewodniczącego	 SDPU
(przewodniczący	 –	 Okopenko),	 przemianowanej	 w	 maju	 1996	 roku,	 po
powtórnym	 zjeździe	 założycielskim,	 na	 Socjaldemokratyczną	 Partię
Ukrainy	(zjednoczoną).

W	 październiku	 1996	 roku	 został	 mianowany	 nieetatowym	 doradcą
prezydenta	Kuczmy	do	spraw	polityki	podatkowej.

W	 kwietniu	 1997	 roku	 w	 wyborach	 uzupełniających	 został	 posłem	 do
Rady	Najwyższej.

Jeden	 z	 pierwszych	 polityków	 ukraińskich,	 który	 opublikował	 swoją
deklarację	podatkową,	zgodnie	z	którą	jego	dochody	w	1997	roku	wyniosły
1	milion	880	tysięcy	318	hrywien	i	95	kopiejek	(około	1	miliona	dolarów).

W	 wyborach	 do	 Rady	 Najwyższej	 czternastej	 (trzeciej	 nowej)	 kadencji
w	marcu	1998	roku	był	kandydatem	SDPU(z).	Posłami	zostało	 trzynastu
członków	SDPU(z),	wśród	nich	Medwedczuk.

Został	wybrany	na	wiceprzewodniczącego	Rady	Najwyższej.



Od	grudnia	1998	roku	szef	SDPU(z).
1	 lutego	 2000	 roku	 został	 pierwszym	 wiceprzewodniczącym	 Rady

Najwyższej.
19	kwietnia	2001	roku	głosował	za	dymisją	Juszczenki.
13	 grudnia	 2001	 roku	 usunięty	 z	 funkcji	 pierwszego

wiceprzewodniczącego	Rady	Najwyższej.
W	 wyborach	 parlamentarnych	 31	 marca	 2002	 roku	 był	 na	 czele	 listy

SDPU(z).	Od	kwietnia	do	czerwca	2002	roku	poseł	do	parlamentu	czwartej
kadencji.

12	 czerwca	 2002	 roku	 Medwedczuk	 został	 mianowany	 szefem
administracji	 prezydenta	 (w	 związku	 z	 tym	 zrezygnował	 z	 mandatu
poselskiego).

W	 latach	 2002–2005	 członek	 Rady	 Bezpieczeństwa	 Narodowego
i	 Obrony.	 W	 tym	 samym	 czasie	 przewodniczący	 komisji	 do	 spraw
odznaczeń	i	heraldyki.

W	 latach	 2003–2005	 przewodniczący	 rady	 koordynacyjnej	 do	 spraw
służby	państwowej	przy	prezydencie.

W	latach	2005–2007	w	opozycji	wobec	prezydenta	Juszczenki.
Jurij	 Łucenko,	 minister	 spraw	 wewnętrznych	 po	 zwycięstwie

pomarańczowej	 rewolucji	 w	 listopadzie	 2005	 roku,	 oznajmił,	 że
odpowiedzialność	 za	 sfałszowanie	 na	 rzecz	 Janukowycza	 wyborów	 2004
roku	ponosi	szef	administracji	prezydenta	Wiktor	Medwedczuk.

W	 grudniu	 2005	 roku	 zorganizował	 przedwyborczy	 Blok	 Opozycyjny
„Nie	tak!”.	Blok	występował	przeciwko	wejściu	Ukrainy	do	NATO,	popierał
natomiast	 jej	 wejście	 do	 Euroazjatyckiej	 Wspólnoty	 Gospodarczej	 Rosji,
Białorusi	i	Kazachstanu.

W	 2009	 roku	 współpracował	 z	 Blokiem	 Julii	 Tymoszenko,	 popierał
premier	Tymoszenko	w	jej	konflikcie	z	prezydentem	Juszczenką.

W	 jubileuszowym	 setnym	 numerze	 czasopisma	 „Gławred”	 w	 sierpniu
2009	roku	sensacją	stał	się	esej	o	Wiktorze	Medwedczuku	napisany	przez
rosyjskiego	premiera	Władimira	Putina.



W	 kwietniu	 2012	 roku	 Medwedczuk	 utworzył	 organizację	 polityczną
Ruch	 Społeczny	 „Ukraiński	 Wybór”,	 prawdopodobnie	 finansowaną	 przez
Kreml.	UW	opowiada	się	 za	przystąpieniem	do	 rosyjskiej	unii	 celnej	 i	 za
federalizacją	Ukrainy.

W	 czerwcu	 2014	 roku	 Medwedczuk	 pośredniczył	 we	 wstępnych
rozmowach	 między	 OBWE,	 władzami	 Ukrainy	 i	 samozwańczymi
republikami	 separatystycznymi:	 ługańską	 i	 doniecką.	 Oficjalnym	 celem
rokowań	było	uregulowanie	kryzysu	politycznego	 i	 zakończenie	konfliktu
zbrojnego	na	wschodzie	Ukrainy.

4	 lipca	 2014	 roku	 szef	 Rady	 Bezpieczeństwa	 Narodowego	 i	 Obrony
prawicowy	nacjonalista	Andrij	Parubij	oznajmił,	że	Medwedczuk	nie	może
występować	 jako	mediator	w	 rozmowach	 z	 samozwańczymi	 republikami,
ponieważ	 od	 2012	 roku	 finansował	 tworzenie	 ekstremistycznych	 grup,
które	wywołały	konflikt	w	Donbasie.

Członek	 Związku	 Dziennikarzy	 Ukrainy,	 autor	 licznych	 artykułów
publicystycznych.	 Ściśle	 współpracuje	 z	 wydawnictwami	 „Deń”,
„Izwiestija”,	„Natali”.

Od	1992	roku	zasłużony	prawnik	Ukrainy.
Członek	korespondent	Akademii	Nauk	Ekologicznych	Ukrainy,	członek

Akademii	Nauk	Ekonomicznych,	Międzynarodowej	Akademii	Słowiańskiej
i	Akademii	Nauk	Prawnych	Ukrainy.

Ukraińskie	 pismo	 „Fokus”	 w	 2008	 roku	 szacowało	 majątek
Medwedczuka	na	460	milionów	dolarów.

18	 lipca	 2003	 roku	 ożenił	 się	 po	 raz	 trzeci,	 tym	 razem	 z	 ukraińską
prezenterką	 telewizyjną	 Oksaną	 Marczenko.	 W	 2004	 roku	 w	 Soborze
Kazańskim	w	Sankt	Petersburgu	rodzicami	chrzestnymi	najmłodszej	córki
Medwedczuka,	Darii,	byli	prezydent	Putin	i	żona	późniejszego	prezydenta
Rosji	 Swietłana	Miedwiediewa-Linnik	 (w	 tym	 czasie,	 od	 30	 października
2003	 roku	 do	 13	 listopada	 2005	 roku,	 Miedwiediew	 był	 szefem
administracji	prezydenta	Rosji).



Mykoła	Azarow	–	były	premier
Premier	Ukrainy	od	11	marca	2010	roku	do	28	stycznia	2014	roku.	Były
wicepremier	 (2002–2005).	 Były	 minister	 finansów	 (2006–2007).	 Były
przewodniczący	ukraińskiego	urzędu	podatkowego	(1996–2002).

Urodził	się	17	grudnia	1947	roku	w	obwodzie	kałuskim	(RFSRS).
W	 1971	 roku	 ukończył	 wydział	 geologii	 Moskiewskiego	 Uniwersytetu

Państwowego;	doktor	habilitowany	nauk	geologiczno-mineralogicznych.
W	 1984	 roku	 przeniósł	 się	 na	 Ukrainę.	 Był	 dyrektorem	 ukraińskiego

Państwowego	 Instytutu	 Naukowo-Badawczego	 i	 Projektowo-
Konstruktorskiego	Geologii	Górniczej	i	Geomechaniki.

W	latach	1990–1992	uczestnik	Ruchu	Odrodzenia	Donbasu,	członek	jego
rady	konsultacyjnej.

10	kwietnia	1994	roku	wybrany	na	posła	Rady	Najwyższej	XIII	kadencji.
Należał	 do	 kierownictwa	 międzyregionalnej	 grupy	 poselskiej	 (MGP).	 Po
wyborze	 Kuczmy	 na	 stanowisko	 prezydenta	 Ukrainy	 stanął	 na	 czele
frakcji	MGP.

1	października	1996	roku	na	wniosek	premiera	Pawła	Łazarenki	został
mianowany	 przewodniczącym	 Państwowej	 Administracji	 Podatkowej
Ukrainy,	 utworzonej	 22	 sierpnia	 1996	 roku.	 Za	 czasów	 Azarowa	 PAPU
włączono	 do	 resortów	 siłowych.	W	 lipcu	 2000	 roku	 otrzymała	 ona	 prawo
kontroli	rynku	spirytusowego	i	tytoniowego.

3	marca	 2001	 roku	Azarow	 został	wybrany	na	przewodniczącego	nowo
utworzonej	Partii	Regionów.

W	 listopadzie	 2002	 roku	 został	 jednym	 z	 wicepremierów	 w	 rządzie
Janukowycza.

Na	 piątym	 zjeździe	 Partii	 Regionów,	 19–20	 kwietnia	 2003	 roku,
wybrano	go	na	przewodniczącego	rady	politycznej	partii	(przewodniczącym
został	Janukowycz).

W	grudniu	2004	roku,	w	związku	z	trzecią	turą	wyborów	prezydenckich,
w	 której	 uczestniczył	 premier	 Janukowycz,	 Azarow	 pełnił	 obowiązki
premiera.	 Po	 dymisji	 Janukowycza	 i	 przed	 mianowaniem	 na	 stanowisko



premiera	Julii	Tymoszenko	znów	pełnił	obowiązki	szefa	rządu	(od	5	do	24
stycznia	2005	roku).

W	 okresie	 rządów	 pierwszej	 „pomarańczowej	 koalicji”	 (luty–wrzesień
2005)	 na	 czele	 z	 premier	 Julią	 Tymoszenko	 był	 jednym	 z	 przywódców
opozycji.

Po	 utworzeniu	 w	 sierpniu	 2006	 roku	 Koalicji	 Jedności	 Narodowej”
(Partia	Regionów	i	Nasza	Ukraina)	stanął	na	czele	ministerstwa	finansów
w	sformowanym	w	sierpniu	2006	roku	Gabinecie	Ministrów	Janukowycza.
Pozostał	ministrem	finansów	do	zatwierdzenia	w	grudniu	2007	roku	rządu
trzeciej	 „pomarańczowej	 koalicji”	 na	 czele	 z	 Tymoszenko	 (w	 wyniku
przedterminowych	 wyborów	 parlamentarnych	 30	 września	 2007	 roku,
w	 których	 Azarow	 znów	 został	 posłem	 do	 Rady	 Najwyższej	 z	 listy	 PR).
Podczas	 prezydenckiej	 kampanii	 wyborczej	 lat	 2009–2010	 kierował
sztabem	wyborczym	Janukowycza.	Po	zwycięstwie	Janukowycza	w	lutym
2010	 roku	 został	 p.o.	 przewodniczącego	 Partii	 Regionów	 i	 przywódcą	 jej
frakcji	parlamentarnej.

11	 marca	 2010	 roku	 Rada	 Najwyższa,	 na	 wniosek	 prezydenta
Janukowycza,	mianowała	Azarowa	na	stanowisko	premiera.

Zdymisjonowany	 przez	 Janukowycza	 w	 styczniu	 2014	 roku	 podczas
Euromajdanu.

Jurij	Bojko	–	lider	partii	Blok	Opozycyjny
Były	 szef	 państwowej	 spółki	 akcyjnej	 Naftohaz	 Ukrajiny,	 były	 minister
przemysłu	naftowo-gazowego.

Urodził	się	9	października	1958	roku	w	Gorłowce	w	obwodzie	donieckim.
W	1981	roku	ukończył	Moskiewski	 Instytut	Chemiczno-Technologiczny

im.	 Mendelejewa	 w	 specjalności	 „chemia	 i	 technologia	 organicznych
związków	 azotu”,	 w	 2002	 roku	 –	 Uniwersytet	 Wschodnioukraiński
w	Ługańsku	ze	specjalnością	„ekonomika	i	przedsiębiorczość”.

W	latach	1981–1999	pracował	w	Rubieżańskich	Zakładach	Chemicznych
„Zoria”,	poczynając	od	stanowiska	mistrza	do	dyrektora	generalnego.



Od	 czerwca	 1999	 roku	 do	 maja	 2001	 roku	 prezes	 zarządu	 i	 dyrektor
generalny	spółki	Lisiczansknieftieorgsintez	(obecnie	LiNOC).

Pracował	 jako	 dyrektor	 generalny	 państwowej	 korporacji
Ukrwzrywprom	 (Kijów),	 p.o.	 przewodniczącego	 zarządu	 spółki
UkrTatNafta	(Krzemieńczuk).

Był	 zastępcą	 prezesa	 do	 sierpnia	 2003	 roku,	 później	 prezesem	 rady
nadzorczej	spółki	Ukrtransnieft.

31	 stycznia	 2002	 roku	 został	mianowany	prezesem	zarządu	Naftohazu
Ukrajiny.	Na	mocy	tego	samego	rozporządzenia	został	zastępcą	sekretarza
stanu	w	ukraińskim	ministerstwie	paliw	i	energetyki.

W	 sierpniu	 2003	 roku	 został	mianowany	pierwszym	 zastępcą	ministra
paliw	i	energetyki,	zachowując	stanowisko	prezesa	Naftohazu	Ukrajiny.

4	 marca	 2005	 roku	 został	 zwolniony	 ze	 stanowiska	 pierwszego
wiceministra	 do	 spraw	 paliw	 i	 energetyki	 i	 prezesa	 spółki	 Naftohaz
Ukrajiny.

Od	 lipca	 2006	 do	 2007	 roku	 minister	 do	 spraw	 paliw	 i	 energetyki
w	rządzie	Janukowycza.

11	 marca	 2010	 roku	 Rada	 Najwyższa	 znów	 zatwierdziła	 Bojkę	 na
stanowisku	ministra.

24	 grudnia	 2012	 roku	 prezydent	 Janukowycz	 mianował	 Bojkę
wicepremierem	 do	 spraw	 paliw,	 energetyki	 i	 przemysłu	 węglowego
w	 nowym	 rządzie	 Mykoły	 Azarowa.	 Bojko	 zajmował	 to	 stanowisko	 do
lutego	2014	roku,	gdy	Janukowycz	zdymisjonował	go	z	całym	gabinetem.

W	wyborach	prezydenckich	25	maja	2014	roku	na	Bojkę	głosowało	0,19
procent	 wyborców	 (czternaste	 miejsce	 pośród	 dwudziestu	 trzech
kandydatów).

We	wrześniu	2014	roku	utworzył	partię	Blok	Opozycyjny.	W	wyborach
parlamentarnych	 26	 października	 2014	 roku	 zdobyła	 ona	 9,4	 procent
głosów	i	wprowadziła	do	parlamentu	29	posłów.

Serhij	Tihipko	–	przewodniczący	partii	Silna	Ukraina



Przewodniczący	 partii	 Silna	 Ukraina	 (do	 2009	 roku	 Partia	 Pracy),	 były
przewodniczący	Partii	Pracy	(2000–2005),	były	prezes	Narodowego	Banku
Ukrainy	 (2002–2004),	 były	 wiceprezes	 Gabinetu	 Ministrów	 do	 spraw
reformy	gospodarczej	(1997–1999),	były	minister	gospodarki	(1999–2000).

Kontroluje	 grupę	 finansowo-przemysłową	 TAS.	 Właściciel	 ukraińskiej
stacji	 telewizyjnej	 Prywat	 TV.	 Współzałożyciel	 rosyjskojęzycznej	 gazety
„Lewyj	Bierieg”.

Za	pośrednictwem	PrywatBanku	kontrolował	agencję	telewizyjną	Wikna
i	 tygodnik	 analityczny	 „Wisti”	 na	 kanale	 telewizyjnym	 Inter.	 Wpływ	 na
Wikna	 i	 „Wisti”,	 jak	 również	 na	 gazetę	 „Kyjiwśki	 Widomosti”	 utracił
w	końcu	1990	roku,	w	związku	z	tym,	że	przeszły	one	pod	kontrolę	grupy
Wiktora	Medwedczuka	i	Hryhorija	Surkisa.

Urodził	się	13	 lutego	1960	roku	w	wsi	Drăgăneşti	w	rejonie	 łazowskim
Mołdawskiej	SRS	w	rodzinie	pszczelarza.	Ukrainiec.

W	 1982	 roku	 ukończył	 Dniepropetrowski	 Instytut	 Metalurgiczny.
Doktor	 nauk	 ekonomicznych	 (1997),	 temat	 rozprawy:	 Kształtowanie
i	regulowanie	przez	państwo	systemu	banków	komercyjnych	Ukrainy.

W	latach	1982–1984	odbył	zasadniczą	służbę	wojskową.
W	 latach	 1984–1991	 pracował	 etatowo	w	Komsomole.	W	 latach	 1984–

1986	 sekretarz	 komitetu	 Komsomołu	 Dniepropetrowskiego	 Technikum
Mechaniczno-Metalurgicznego,	 kierownik	 działu	 komitetu	 tej	 organizacji
do	spraw	naukowo-wychowawczych	i	zarazem	wicedyrektor	technikum	do
spraw	naukowo-wychowawczych.	Od	1986	do	1989	roku	kierownik	działu
propagandy	 i	 agitacji	 dniepropetrowskiego	 obwodowego	 komitetu
Komsomołu.

Od	sierpnia	1989	do	sierpnia	1991	roku	I	sekretarz	dniepropetrowskiego
komitetu	obwodowego	Komsomołu.

Jeden	 z	 założycieli	 gazety	 „Kyjiwśki	 Widomosti”,	 która	 w	 1990	 roku
wstąpiła	jako	członek	kolektywny	do	Ludowego	Ruchu	Ukrainy.

Do	 sierpnia	 1991	 roku	 członek	 KPZS.	 W	 latach	 1991–1992	 zastępca
przewodniczącego	Akcyjnego	Banku	Komercyjnego	„Dnipro”.



Od	marca	1992	do	8	kwietnia	1994	roku	prezes	zarządu	PrywatBanku.
W	latach	1994–1997	nieetatowy	doradca	prezydenta	Kuczmy.

8	 kwietnia	 1997	 roku	 został	 wicepremierem	 do	 spraw	 reformy
gospodarczej	w	rządzie	Łazarenki.

25	 lipca	 1997	 roku	 mianowany	 wicepremierem	 do	 spraw	 reformy
gospodarczej	w	nowym	rządzie	Wałerija	Pustowojtenki.

Był	członkiem	Rady	Bezpieczeństwa	Narodowego	i	Obrony.
W	 sformowanym	 w	 końcu	 1999	 roku	 gabinecie	 Juszczenki	 otrzymał

stanowisko	 ministra	 gospodarki.	 Z	 powodu	 wrogości	 wobec	 wicepremier
Tymoszenko	 i	 rywalizacji	 z	 premierem	Juszczenką	w	 czerwcu	 2000	 roku
podał	się	do	dymisji.

25	 czerwca	 2000	 roku	w	wyborach	 uzupełniających	 został	wybrany	 na
posła	do	Rady	Najwyższej.	Wszedł	do	frakcji	partii	Ukraina	Pracująca.

18	 listopada	 2000	 roku	 na	 drugim	 zjeździe	 Ukrainy	 Pracującej	 został
wybrany	na	przewodniczącego	partii.

31	marca	2002	roku	został	posłem	do	Rady	Najwyższej.
W	 listopadzie	 2002	 roku	 prezydent	 Kuczma	 zaproponował	 Tihipce

stanowisko	 prezesa	 Narodowego	 Banku	 Ukrainy.	 17	 grudnia	 Tihipko
został	prezesem	tego	banku.

Zamierzał	kandydować	w	wyborach	prezydenckich	2004	roku,	ale	potem
stanął	na	czele	sztabu	wyborczego	Janukowycza.

30	 listopada	 2004	 roku	 złożył	 funkcję	 prezesa	 NBU	 oraz	 szefa	 sztabu
Janukowycza.

25	 kwietnia	 2005	 roku	 na	 zjeździe	 Ukrainy	 Pracującej	 podał	 się	 do
dymisji	ze	stanowiska	przewodniczącego	partii.

W	latach	2005–2007	odszedł	z	polityki	i	wrócił	do	biznesu.
27	października	2009	roku	Centralna	Komisja	Wyborcza	zarejestrowała

Tihipkę	jako	kandydata	na	prezydenta.
28	 października	 na	 dziesiątym	 zjeździe	 Ukrainy	 Pracującej	 został

wybrany	na	 jej	nowego	przewodniczącego.	Partia	 została	przemianowana
na	 Silną	 Ukrainę	 i	 zdecydowała	 się	 poprzeć	 Tihipkę	 w	 wyborach



prezydenckich.
W	pierwszej	 turze,	w	styczniu	2010	roku,	Tihipko	otrzymał	13	procent

głosów	(trzecie	miejsce	po	Janukowyczu	i	Tymoszenko).
W	 marcu	 2010	 roku	 prezydent	 Janukowycz	 zaproponował	 mu

stanowisko	 wicepremiera.	 14	 marca	 Tihipko	 został	 wicepremierem	 do
spraw	gospodarczych	w	rządzie	Mykoły	Azarowa.

9	 grudnia	 2010	 roku	 został	 również	 mianowany	 ministrem	 polityki
socjalnej.

W	 sierpniu	 2011	 roku	 oficjalnie	 ogłoszono	 rozpoczęcie	 procesu
zjednoczenia	Silnej	Ukrainy	 z	 rządzącą	Partią	Regionów.	17	marca	2012
roku	 Silna	 Ukraina	 się	 rozwiązała,	 a	 jej	 członkom	 zaproponowano
wstąpienie	 do	 Partii	 Regionów.	 Tihipko	 otrzymał	 funkcję	 zastępcy
przewodniczącego	Partii	Regionów	(przewodniczącym	był	Azarow).

7	kwietnia	2014	roku	został	usunięty	z	Partii	Regionów	po	tym,	jak	się
nie	 zgodził,	 żeby	 partia	 nie	 poparła	 jego	 kandydatury	 na	 prezydenta
w	wyborach	2014	roku.

Wiosną	2014	roku	reanimował	Silną	Ukrainę.
W	 wyborach	 prezydenckich	 25	 maja	 2014	 roku	 zebrał	 943	 451	 głosów

(5,23	 procent)	 i	 zajął	 piąte	 miejsce	 po	 Petrze	 Poroszence,	 Julii
Tymoszenko,	Ołehu	Laszce	i	Anatoliju	Hrycence.

W	wyborach	parlamentarnych	26	października	2014	roku	partia	Tihipki
nie	 przekroczyła	 pięcioprocentowego	 progu	 wyborczego	 i	 nie	 weszła	 do
Rady	Najwyższej.

Separatyści	i	okupanci	(Noworosja)

Wadym	Kołesniczenko
Członek	rady	politycznej	krymskiego	regionalnego	oddziału	partii	Rodina
(lider	 –	 Dmitrij	 Rogozin),	 od	 kwietnia	 2014	 roku	 przewodniczący	 Ruchu
Społecznego	w	Obronie	Praw	Człowieka	„Rosyjskojęzyczna	Ukraina”,	były



poseł	do	parlamentu	z	listy	Partii	Regionów	od	marca	2006	do	marca	2014
roku.	 Były	 zastępca	 szefa	 frakcji	 Partii	 Regionów	 w	 Radzie	 Najwyższej
siódmej	kadencji	do	spraw	ustawodawczych	(lata	2012–2014).

Urodził	 się	 21	 marca	 1958	 roku	 w	 Humaniu	 w	 obwodzie	 czerkaskim.
W	 1981	 roku	 ukończył	 Humański	 Instytut	 Rolniczy	 z	 dyplomem
agronoma.

W	 1992	 roku	 ukończył	 prawoznawstwo	 w	 Charkowskiej	 Akademii
Prawa.

W	latach	1975–1976	pracownik	stadionu	w	Humaniu.
W	 latach	 1981–1982	 główny	 agronom	 kołchozu	 „Sława”	 w	 rejonie

włodzimiersko-wołyńskim	 obwodu	 wołyńskiego.	 W	 1982	 roku	 wstąpił	 do
Komunistycznej	Partii	Ukrainy.

W	 1982	 roku	 I	 sekretarz	 włodzimiersko-wołyńskiego	 komitetu
miejskiego	 Komsomołu.	 W	 latach	 1983–1985	 odbywał	 zasadniczą	 służbę
wojskową.	 Następnie	 pracował	 jako	 mistrz	 pomocniczych	 robót
remontowo-budowlanych	 w	 zarządzie	 terenów	 zielonych	 w	 Eupatorii	 na
Krymie.

Od	 1989	 do	 1991	 roku	 instruktor,	 przewodniczący	 komisji	 kontroli
jałtańskiego	komitetu	miejskiego	Komunistycznej	Partii	Ukrainy.

W	 1990	 roku	 został	 wybrany	 na	 radnego	 Krymskiej	 Rady	 Obwodowej
z	 okręgu	 wyborczego	 w	 Jałcie	 (w	 maju	 1990	 roku	 Krymska	 Rada
Obwodowa	została	przemianowana	na	Radę	Najwyższą	Krymu).

Na	początku	wieku	wstąpił	do	Partii	Regionów.
Od	 2003	 roku	 zastępca	 przewodniczącego	 sewastopolskiego	 oddziału

Partii	Regionów.
W	2004	 roku	uczestniczył	w	pracach	 sztabu	wyborczego	kandydata	na

prezydenta	 Wiktora	 Janukowycza.	 W	 Sewastopolu	 i	 na	 Krymie
Janukowycz	miał	przewagę	nad	Juszczenką	we	wszystkich	trzech	turach
głosowania.

W	 wyborach	 parlamentarnych	 w	 marcu	 2006	 roku	 wszedł	 do	 Rady
Najwyższej	 piątej	 kadencji	 z	 listy	 Partii	 Regionów.	 Wybrany	 został



również	w	przedterminowych	wyborach	do	parlamentu.
Od	 marca	 2008	 roku	 przewodniczący	 rady	 organizacji	 Ruch	 Społeczny

w	Obronie	Praw	Człowieka	„Rosyjskojęzyczna	Ukraina”.
7	 lutego	2012	 roku	posłowie	Partii	Regionów	Serhij	Kiwałow	 i	Wadym

Kołesniczenko	 wnieśli	 projekt	 ustawy	 O	 zasadach	 państwowej	 polityki
językowej.	 Projekt	 ów	 przewidywał	 nadanie	 językom	 mniejszości
narodowych	 statusu	 „regionalnego”	 w	 tych	 regionach,	 gdzie	 co	 najmniej
dziesięć	 procent	 ludności	 uważa	 ten	 język	 za	 ojczysty.	 Projekt	Kiwałowa
i	 Kołesniczenki	 wywołał	 burzliwe	 protesty	 opozycji	 narodowo-
demokratycznej	 w	 Radzie	 Najwyższej,	 którym	 towarzyszyła	 przemoc
fizyczna.

5	 czerwca	 2012	 roku	 ustawa	 Kiwałowa	 i	 Kołesniczenki	 o	 polityce
językowej	 została	 uchwalona	w	 pierwszym	 czytaniu,	 a	 3	 lipca	w	 drugim
czytaniu.	 31	 lipca	 ustawę	 podpisał	 przewodniczący	 Rady	 Najwyższej
Wołodymyr	 Łytwyn,	 a	 8	 sierpnia	 zatwierdził	 ją	 prezydent	 Janukowycz.
Ustawa	weszła	w	życie	10	sierpnia.

Od	 listopada	 2012	 roku	 do	 31	 marca	 2014	 roku	 Kołesniczenko	 był
posłem	 do	 Rady	 Najwyższej	 siódmej	 kadencji	 z	 listy	 Partii	 Regionów
w	okręgu	jednomandatowym	numer	225	(miasto	Sewastopol).

Podczas	kryzysu	politycznego	przełomu	2013	i	2014	roku	Kołesniczenko
był	 jednym	 z	 głównych	 oponentów	 Euromajdanu,	 którego	 uczestników
nazwał	 „gejowskimi	 Europejczykami”,	 oskarżając	 przy	 tym	 Unię
Europejską	 i	 USA	 o	 informacyjne,	 finansowe,	 polityczne	 i	 organizacyjne
wsparcie	rebelii.

22	 lutego	2014	 roku	był	 jednym	z	organizatorów	zjazdu	deputowanych
wszystkich	 szczebli	 południowo-wschodnich	 obwodów	 Ukrainy
w	 Charkowie,	 w	 którym	 uczestniczyli	 w	 większości	 członkowie	 Partii
Regionów	 oraz	 działacze	 prorosyjskiego	 ruchu	 separatystycznego.
Uczestnicy	 zjazdu	 opowiedzieli	 się	 za	 dwujęzyczną	 państwowością
i	 federalizacją	Ukrainy.	 Zjazd	 de	 facto	 oświadczył,	 że	 nie	 uznaje	 nowych
władz	 kijowskich,	 ale	 nie	 odważył	 się	 otwarcie	 głosić	 haseł



separatystycznych.
Po	 zwycięstwie	 zwolenników	 Majdanu	 Wadym	 Kołesniczenko	 wraz

z	 rodziną	 opuścił	 Kijów	 i	 wyjechał	 do	 Sewastopola,	 który	 reprezentował
w	Radzie	Najwyższej.

Po	 przyłączeniu	 Krymu	 i	 Sewastopola	 do	 Federacji	 Rosyjskiej	 Wadym
Kołesniczenko,	który	od	20	lutego	nie	bywał	w	parlamencie,	oświadczył	20
marca,	 że	 składa	 mandat	 posła.	 Oznajmił	 też,	 że	 chce	 przyjąć	 rosyjski
dowód	osobisty,	i	nie	wykluczył	swojego	udziału	w	rosyjskiej	polityce.

31	marca	Kołesniczenko	oświadczył,	że	odchodzi	z	Partii	Regionów.
4	kwietnia	 p.o.	 prezydenta	Ukrainy	 i	 szef	Rady	Najwyższej	Ołeksandr

Turczynow	 zapowiedział	 pozbawienie	 Kołesniczenki	 obywatelstwa
Ukrainy	w	związku	z	tym,	że	przyjął	on	obywatelstwo	rosyjskie.

15	kwietnia	Rada	Najwyższa	pozbawiła	posła	Kołesniczenkę	mandatu,
za	czym	głosowało	241	posłów	spośród	344	obecnych.

Od	 kwietnia	 2014	 roku	 Kołesniczenko	 jest	 członkiem	 rady	 politycznej
krymskiego	oddziału	partii	Rodina	(partii	zwolenników	wicepremiera	Rosji
Dmitrija	Rogozina).

W	 wyborach	 14	 września	 do	 Rady	 Państwa	 Republiki	 Krymu
Kołesniczenko	 figurował	 na	 czele	 listy	 kandydatów	 Rodiny.	 Na	 listę	 tej
partii	głosowało	3,5	procent	wyborców	(czwarte	miejsce	po	Jednej	Rosji	–
71	procent	 i	 95	mandatów,	Liberalno-Demokratycznej	Partii	Rosji	 –	8,49
procent	 i	5	mandatów,	oraz	Komunistycznej	Partii	Federacji	Rosyjskiej	–
4,5	 procent)	 i	 nie	 przekroczył	 pięcioprocentowego	 progu	 wyborczego,	 nie
otrzymał	 więc	 ani	 jednego	 mandatu.	 W	 rezultacie	 do	 Rady	 Państwa
Republiki	 Krymu	 weszły	 tylko	 Jedna	 Rosja	 i	 Liberalno-Demokratyczna
Partia	Rosji.

Ołeh	Cariow	–	przewodniczący	parlamentu	Noworosji
Przewodniczący	 Rady	 Najwyższej	 Noworosji	 (konfederacji	 Donieckiej
Republiki	 Ludowej	 i	 Ługańskiej	 Republiki	 Ludowej),	 lider	 ruchu
Południowy	Wschód.



Urodził	się	2	czerwca	1970	roku	w	Dniepropetrowsku.	Uczył	się	w	szkole
średniej	numer	7	w	Tarnopolu,	którą	ukończył	w	1987	roku.

W	 1987	 roku	 wstąpił	 do	 Moskiewskiego	 Instytutu	 Inżynieryjno-
Fizycznego	 na	 kierunek	 automatyka	 i	 elektronika	 urządzeń	 fizycznych,
który	ukończył	w	1992	roku.	Po	studiach	wrócił	do	Dniepropetrowska.

Od	1992	do	1993	roku	pracował	w	małym	przedsiębiorstwie	Awteks	jako
inżynier.	W	latach	1993–1995	był	dyrektorem	Ukraińskiego	Towarzystwa
Finansowo-Ubezpieczeniowego	„Dowierie”	(„Zaufanie”).

Od	1995	do	2002	roku	zajmował	stanowiska:	zastępcy	dyrektora	spółki
Dniepropetrowskie	 Centrum	 Komputerowe,	 dyrektora	 spółki	 Dolina
Krzemowa,	 zastępcy	 dyrektora	 ekonomicznego	 spółki	 Dniepropetrowska
Papiernia.

Członek	Partii	Regionów	od	2002	roku.
W	 2002	 roku	 został	 wybrany	 na	 posła	 do	 Rady	 Najwyższej	 czwartej

kadencji.
Od	 lutego	 2005	 do	 2010	 przewodniczący	 dniepropetrowskiego	 oddziału

Partii	Regionów.
W	 kwietniu	 2006	 roku	 wybrany	 na	 posła	 do	 Rady	 Najwyższej	 piątej

kadencji,	 członek	 frakcji	 parlamentarnej	 Partii	 Regionów.	 Jesienią	 2007
roku	został	wybrany	na	posła	do	parlamentu	szóstej	kadencji	z	listy	Partii
Regionów.

Od	maja	2012	do	lutego	2014	roku	doradca	premiera	Mykoły	Azarowa.
Od	grudnia	2012	roku	poseł	do	Rady	Najwyższej	siódmej	kadencji.
Opowiadał	się	za	federalizacją	Ukrainy,	przekazaniem	większej	władzy

regionom,	 reformą	 konstytucyjną	 i	 ograniczeniem	 pełnomocnictw	 Rady
Najwyższej,	Gabinetu	Ministrów	i	prezydenta.

W	 2013	 roku	 proponował,	 by	 uczynić	 język	 rosyjski	 drugim	 językiem
państwowym	 na	 Ukrainie	 (przedwyborcza	 obietnica	 Partii	 Regionów,
z	 której	 wycofała	 się	 ona	 po	 zwycięstwie	 w	 2012	 roku).	 Był
konsekwentnym	przeciwnikiem	wstąpienia	Ukrainy	do	Unii	Europejskiej
na	zaproponowanych	przez	UE	warunkach	i	zwolennikiem	rosyjskiej	Unii



Celnej.
Jesienią	 2013	 roku	 negatywnie	 oceniał	 działania	 protestujących	 na

Euromajdanie,	 uważając,	 że	 są	 podżegani	 przez	 służby	 specjalne	Europy
Zachodniej	i	USA.	Podczas	zaostrzenia	kryzysu	politycznego	w	lutym	2014
roku	 nalegał,	 żeby	 siłą	 rozpędzić	 protestujących.	 Występował	 przeciwko
rozmowom	Janukowycza	z	liderami	opozycji.

28	 marca	 2014	 roku	 Centralna	 Komisja	 Wyborcza	 zarejestrowała
Cariowa	jako	kandydata	na	prezydenta.

7	kwietnia	został	wykluczony	z	Partii	Regionów.
15	kwietnia	2014	roku,	gdy	udzielał	wywiadu	stacji	 telewizyjnej	 ICTV,

obok	siedziby	tej	telewizji	został	pobity	przez	zwolenników	Euromajdanu.
W	połowie	kwietnia	2014	roku	Cariowowi	wytoczono	proces	za	wzywanie

do	 zmiany	 integralności	 terytorialnej	 Ukrainy	 w	 drodze	 federalizacji,	 za
działania	 na	 rzecz	 zmiany	 granic	 terytorium	 państwa,	 a	 także	 za
nawoływania	do	zmiany	siłą	i	obalenia	ustroju	konstytucyjnego.

1	maja	wycofał	swoją	kandydaturę.
Od	 wiosny	 2014	 roku	 lider	 ruchu	 politycznego	 Południowy	 Wschód,

domagającego	 się	 federalizacji	 Ukrainy	 i	 uznania	 języka	 rosyjskiego	 za
drugi	język	urzędowy.

Od	 maja	 2014	 roku	 poseł	 do	 Rady	 Najwyższej	 Donieckiej	 Republiki
Ludowej.	 Od	 lata	 2014	 przewodniczący	 Rady	 Najwyższej	 Noworosji
(konfederacji	 Donieckiej	 Republiki	 Ludowej	 i	 Ługańskiej	 Republiki
Ludowej).

Igor	Girkin	(Igor	Striełkow)	–	były	minister	obrony	Donieckiej	Republiki
Ludowej
Od	maja	do	sierpnia	2014	roku	minister	obrony	samozwańczej	Donieckiej
Republiki	 Ludowej,	 były	 doradca	 do	 spraw	 bezpieczeństwa	 w	 spółce
Marshall	Capital,	pułkownik	FSB	w	czynnej	rezerwie.

Urodził	się	17	grudnia	1970	roku	w	Moskwie	w	rodzinie	wojskowej.
Od	1989	 roku	pasjonował	 się	 rekonstrukcjami	historycznymi	 i	 historią



„białych”.	 Założyciel	 i	 dowódca	 rekonstrukcyjnej	 „kompanii	 karabinów
maszynowych”.

W	 1993	 roku	 ukończył	 Moskiewski	 Państwowy	 Instytut	 Historyczno-
Archiwalny.

W	latach	1993–1994	odbywał	zasadniczą	służbę	wojskową	jako	żołnierz
kompanii	 ochrony	 190.	 technicznej	 bazy	 rakietowej	 w	 Galicynie	 (11281
jednostka	 wojskowa	 obrony	 przeciwlotniczej,	 obecnie	 rozformowana).	 Po
służbie	zasadniczej	pozostał	w	służbie	kontraktowej:	najpierw	w	brygadzie
zmotoryzowanej,	potem	jako	wywiadowca,	później	–	oficer	FSB.

Brał	 udział	 w	 działaniach	 bojowych	 w	 Naddniestrzu	 w	 czerwcu–lipcu
1992	 roku	 (ochotnik	 2.	 plutonu	 Czarnomorskiego	 Wojska	 Kozackiego
(Kosznica,	 Bendery),	 w	 Bośni	 od	 listopada	 1992	 do	 marca	 1993	 roku
włącznie	 (2.	 rosyjski	 oddział	 ochotniczy	 2.	 Podryńskiej	Brygady	Piechoty
Lekkiej	i	serbska	2.	Brygada	Majewicka),	a	od	marca	do	października	1995
roku	 w	 Czeczenii	 w	 166.	 Brygadzie	 Zmotoryzowanej	 oraz	 w	 oddziałach
specjalnego	 przeznaczenia	w	 okolicach	wsi	 Chatumi	w	 rejonie	Wiedieno.
Wykonywał	też	zadania	specjalne	w	innych	regionach	Rosji.

Zarazem	 od	 końca	 lat	 dziewięćdziesiątych	 pracował	 jako	 korespondent
nacjonalistycznej	 gazety	 „Zawtra”	 Aleksandra	 Prochanowa,	 publikował
przeważnie	pod	pseudonimem	Igor	Striełkow.

W	 2011	 roku	 był	 korespondentem	 agencji	 ANNA	 News	 w	 Abchazji.
Pracował	jako	doradca	do	spraw	bezpieczeństwa,	a	faktycznie	szef	służby
bezpieczeństwa	 w	 spółce	 Marshall	 Capital,	 należącej	 do	 prawosławnego
przedsiębiorcy	z	kontaktami	w	FSB,	akcjonariusz	Rostelekomu	i	sponsora
Ligi	Bezpiecznego	Internetu	Konstantina	Małofiejewa.

W	marcu	2013	roku	oficjalnie	wystąpił	z	FSB	w	randze	podpułkownika.
Jednak	 na	 początku	 2014	 roku	 jako	 doradca	 premiera	 Krymu	 Siergieja
Aksjonowa	w	imieniu	FSB	uczestniczył	w	operacjach,	które	doprowadziły
do	aneksji	Krymu	przez	Rosję.

Od	 marca	 2014	 roku	 w	 ciągu	 kilku	 miesięcy	 był	 dowódcą	 bojowników
(uzbrojonych	 separatystów	 i	 „ochotników”	 z	 Rosji)	 w	 Sławiańsku



w	obwodzie	donieckim.
Od	 12	maja	 dowódca	 sił	 zbrojnych	 samozwańczej	Donieckiej	Republiki

Ludowej,	od	16	maja	jej	„minister	obrony”.
Od	6	lipca	ogłosił	się	„komendantem	wojskowym”	Doniecka.
Na	konferencji	prasowej	10	lipca	2014	roku	oznajmił	dziennikarzom,	że

jest	byłym	pułkownikiem	FSB,	który	przeszedł	do	rezerwy	31	marca	2013
roku.

W	sierpniu	przestał	być	ministrem	obrony	DRL.	Ogłoszono,	że	zajmie	się
organizowaniem	 sił	 zbrojnych	 całej	 Noworosji	 (konfederacji	 republik
ludowych	 –	 Donieckiej	 Republiki	 Ludowej	 i	 Ługańskiej	 Republiki
Ludowej).

Girkin	 jest	 zwolennikiem	 monarchii	 absolutnej,	 uważa,	 że	 w	 Rosji
konstytucja	 jest	 zbędna.	 Wyrażał	 sympatię	 wobec	 białogwardzistów
walczących	 w	 drugiej	 wojnie	 światowej	 po	 stronie	 Hitlera	 (tak	 zwany
Rosyjski	Korpus	Ochronny	w	Jugosławii).

Pawieł	Gubariew	–	były	„gubernator	ludowy”	Doniecka
Lider	 partii	 Noworosja	 w	 samozwańczej	 Donieckiej	 Republice	 Ludowej,
były	 „ludowy	 gubernator	 Doniecka”,	 szef	 organizacji	 Pospolite	 Ruszenie
Donbasu.

Urodził	 się	 10	 marca	 1983	 roku	 w	 Siewierodoniecku	 w	 obwodzie
woroszyłowgradzkim	(ługańskim).

Uczył	 się	 w	 szkole	 średniej	 numer	 4	 w	 Siewierodoniecku.	 Ukończył
wydział	 historii	 Uniwersytetu	 Donieckiego.	 Po	 studiach	 zajmował	 się
w	 obwodzie	 donieckim	 drobnym	 biznesem,	 między	 innymi	 pracował
w	 agencji	 reklamowej.	 Założyciel	 spółki	 Morozko	 (organizowanie	 imprez
dla	dzieci)	i	Patison	(reklama	zewnętrzna).

Był	 członkiem	 neonazistowskiej	 Rosyjskiej	 Jedności	 Narodowej
Aleksandra	 Barkaszowa,	 zarejestrowanej	 w	 Moskwie	 i	 obwodzie
moskiewskim	 i	 mającej	 oddziały	 (w	 większości	 nie	 zarejestrowane)
w	innych	częściach	byłego	ZSRS.



W	 2006	 roku	 był	 szefem	 organizacji	 Wybór	 Europejski	 w	 Doniecku.
Określenie	„europejski”	miało	epatować	i	nie	miało	nic	wspólnego	z	Europą
Zachodnią,	UE	czy	NATO.

W	latach	2006–2007	radny	kujbyszewskiej	rady	rejonowej,	w	2006	roku
brał	udział	w	protestach	przeciw	NATO	na	Krymie	(w	Teodozji).

W	2007	roku	złożył	mandat	radnego	rady	rejonowej.
W	 lutym	 2014	 roku	 utworzył	 lewicową	 prorosyjską	 opozycyjną

organizację	polityczną	Pospolite	Ruszenie	Donbasu	i	stanął	na	jej	czele.
1	 marca	 2014	 roku	 na	 wiecu	 nastawionych	 prorosyjsko	 obywateli

w	Doniecku	został	ogłoszony	„ludowym	gubernatorem	Doniecka”.
Zwolennicy	 Gubariewa	 kilkakrotnie	 zdobywali	 gmach	 donieckiej

administracji	 obwodowej	 i	 zatykali	 nad	 nim	 flagę	 rosyjską,	 ale	 byli
wypierani	przez	milicję.

3	 marca	 Gubariew	 zażądał	 przeprowadzenia	 referendum	 w	 sprawie
odłączenia	obwodu	donieckiego	od	Ukrainy.

6	 marca	 został	 aresztowany	 przez	 funkcjonariuszy	 SBU	 w	 swym
mieszkaniu	 w	 Doniecku.	 7	 maja	 Gubariew	 i	 dwaj	 inni	 aresztowani
prorosyjscy	separatyści	zostali	wymienieni	na	trzech	uprowadzonych	przez
separatystów	oficerów	oddziału	specjalnego	„Alfa”.

Po	uwolnieniu	Gubariew	utworzył	w	samozwańczej	Donieckiej	Republice
Ludowej	partię	Noworosja.

16	 maja	 żona	 Gubariewa,	 Jekatierina,	 została	 mianowana	 ministrem
spraw	zagranicznych	Donieckiej	Republiki	Ludowej.

W	lipcu	został	szefem	urzędu	mobilizacyjnego	ministerstwa	obrony	DRL.
We	wrześniu	oświadczył,	że	odchodzi	z	tego	stanowiska.

13	 października	 2014	 roku	 dokonano	 zamachu	 na	 Gubariewa:	 został
ostrzelany	 samochód,	 w	 którym	 jechał.	 W	 rezultacie	 auto	 zjechało	 na
pobocze	i	uderzyło	w	słup.	Gubariew	został	ciężko	ranny	i	hospitalizowany
w	jednym	ze	szpitali	w	Rostowie	nad	Donem.

Aleksandr	Borodaj	–	były	„premier”	Donieckiej	Republiki	Ludowej



Były	 generalny	 doradca	 –	 zastępca	 premiera	 samozwańczej	 Donieckiej
Republiki	 Ludowej	 od	 5	 sierpnia	 do	 20	 października	 2014	 roku,	 były
premier	DRL	(od	16	maja	do	7	sierpnia	2014).

Urodził	się	25	lipca	1972	roku	w	Moskwie	w	rodzinie	filozofa	i	publicysty
agrarysty	Jurija	Borodaja	i	filozofki	oraz	kulturolożki	Piamy	Gajdenko.

W	 1994	 roku	 ukończył	 wydział	 filozofii	 Moskiewskiego	 Uniwersytetu
Państwowego	im.	Łomonosowa,	a	później	aspiranturę	na	wydziale	filozofii.
Zajmował	 się	 konfliktami	 etnicznymi	 i	 teorią	 elit;	 nie	 bronił	 pracy
doktorskiej.

We	 wrześniu	 i	 październiku	 1993	 roku	 stanął	 w	 Moskwie	 po	 stronie
prokomunistycznej	 Rady	 Najwyższej	 RFSRS	 występującej	 przeciw
prezydentowi	Jelcynowi	–	był	w	jednej	z	grup	bojowych.	Od	czerwca	1994
roku	 korespondent	 wojenny	 RIA	 „Nowosti”,	 opisywał	 pierwszą	 wojnę
czeczeńską,	nadawał	reportaże	filmowe	dla	NTV	i	ORT.

Od	1996	roku	stały	autor	nacjonalistycznej	gazety	„Zawtra”	Aleksandra
Prochorowa,	 od	 1997	 roku	 był	 też	 komentatorem	 wojennym,	 specjalnym
wysłannikiem	do	miejsc	konfliktów	zbrojnych.

W	 sierpniu	 1999	 roku	 Borodaj	 z	 Igorem	 Striełkowem	 (Girinem)	 jako
specjalni	 wysłannicy	 towarzyszyli	 oddziałom	 specjalnego	 przeznaczenia
MSW	 w	 wyprawie	 na	 kontrolowaną	 przez	 „wahabitów”	 (radykalnych
proczeczeńskich	islamistów)	strefę	kodarską	w	Dagestanie.

W	latach	2001–2002	zastępca	redaktora	naczelnego	czasopisma	„Russkij
Priedprinimatiel”	 („Rosyjski	 Przedsiębiorca”),	 którego	 redaktorem
naczelnym	i	faktycznym	właścicielem	był	biznesmen	Andriej	Kobiakow).

Od	 kwietnia	 2001	 roku	 współzałożyciel	 i	 dyrektor	 generalny	 agencji
doradczej	 Socjomaster.	 Był	 również	 doradcą	 prawosławnego	 biznesmena,
akcjonariusza	spółki	Rostelekom	Konstantina	Małafiejewa	 i	 jego	 fundacji
Marshall	Capital.

16	 maja	 2014	 roku	 na	 trzeciej	 sesji	 „parlamentu”	 samozwańczej
Donieckiej	Republiki	Ludowej	został	zatwierdzony	jako	premier.

Na	 konferencji	 prasowej	 17	 maja	 2014	 roku	 w	 Doniecku	 Borodaj



oznajmił,	 że	 władze	 Donieckiej	 Republiki	 Ludowej	 przygotowują
interpelację	do	MSZ	Federacji	Rosyjskiej	z	prośbą	o	przyjęcie	DRL	do	Rosji
lub	ulokowanie	rosyjskich	baz	wojskowych	na	terytorium	DRL.	Powiedział
też	 o	 przygotowaniach	 do	 zjednoczenia	 republiki	 donieckiej	 i	 ługańskiej.
Oznajmił,	 że	 jako	 osoba	 prywatna	 brał	 udział	w	 przyłączeniu	Krymu	 do
Rosji	oraz	że	w	Doniecku,	Ługańsku	i	na	Krymie	działa	„jedna	kohorta”.

7	 sierpnia	 na	 własną	 prośbę	 został	 zdymisjonowany	 ze	 stanowiska
premiera	DRL.	Mianowano	go	generalnym	doradcą	nowego	premiera	DRL
Aleksandra	Zacharczenki	w	randze	jego	zastępcy.

20	 października	 odszedł	 ze	 stanowiska	 skutkiem	 rozbieżności
z	Zacharczenką.

Aleksandr	Zacharczenko	–	„premier”	Donieckiej	Republiki	Ludowej
Szef	rządu	samozwańczej	Donieckiej	Republiki	Ludowej	od	7	sierpnia	2014
roku,	kandydat	na	prezydenta	DRL.

Urodził	się	28	czerwca	1976	roku	w	Doniecku.
Ukończył	 z	 wyróżnieniem	 Donieckie	 Technikum	 Automatyki

Przemysłowej.	 Studiował	 w	 Donieckim	 Instytucie	 Prawa	 MSW	 Ukrainy,
ma	nie	ukończone	studnia	wyższe.

Po	 technikum	 podjął	 pracę	 w	 kopalni	 jako	 elektromechanik	 górniczy.
Zajmował	się	biznesem,	był	menedżerem	przedsiębiorstw	prywatnych.

16	kwietnia	2014	roku	stanął	na	czele	siedmioosobowej	grupy	zbrojnej,
która	 zajęła	 budynek	 donieckiej	 administracji	 miejskiej	 i	 zażądała
lokalnego	 referendum	 w	 sprawie	 samookreślenia,	 zmiany	 miejscowych
władz	i	powrotu	do	pełni	władzy	w	Kijowie	dla	Rady	Najwyższej.

W	 maju	 2014	 roku	 został	 mianowany	 komendantem	 wojennym
Doniecka,	a	następnie	zastępcą	ministra	spraw	wewnętrznych	Donieckiej
Republiki	Ludowej.

Do	 7	 lipca	 2014	 roku	 dowódca	 oddziału	 „Opłot”	 („Twierdza”)	 sił
zbrojnych	DRL.	Uczestniczył	w	walkach,	22	lipca	został	ranny	w	rękę,	gdy
dowodził	atakiem	na	miejscowość	Kożewnia.	23	 lipca	nadano	mu	stopień



majora.
7	sierpnia,	po	dymisji	z	funkcji	premiera	Aleksandra	Borodaja,	zajął	jego

stanowisko.
30	sierpnia	dokonano	zamachu	na	Zacharczenkę.	Kierowca	auta,	którym

jechał,	został	ranny.
W	 wyniku	 tak	 zwanych	 wyborów	 w	 Donieckiej	 Republice	 Ludowej	 2

listopada	2014	roku	został	przywódcą	Donieckiej	Republiki	Ludowej.

Wiaczesław	Ponomariow	–	„ludowy	mer”	Sławiańska
Urodził	się	2	maja	1965	roku	w	Sławiańsku	w	obwodzie	donieckim.	Służył
w	 sowieckich	 wojskach	 lądowych,	 następnie	 w	 marynarce	 wojennej,
uczestniczył	w	„operacjach	specjalnych”.	Zwolnił	się	z	sił	zbrojnych	w	1992
roku.

Od	2005	 roku	mieszkał	w	Kijowie,	 gdzie	pracował	w	budownictwie,	 po
czym	wrócił	do	Sławiańska.

Od	 marca	 2014	 roku	 uczestnik	 separatystycznych	 zamieszek
w	Sławiańsku.	Przedstawiał	się	jako	zwolennik	federalizacji	Ukrainy.

13	 kwietnia,	 podczas	 szturmu	 na	 gmach	 SBU	 w	 Sławiańsku,	 został
ogłoszony	„ludowym	merem”	Sławiańska	(za	przykładem	„ludowego	mera”
Doniecka	Pawła	Gubariewa).

20	 czerwca	 został	 zatrzymany	na	 rozkaz	dowódcy	pospolitego	 ruszenia
Sławiańska,	ministra	obrony	samozwańczej	Donieckiej	Republiki	Ludowej
Igora	 Striełkowa,	 i	 odstawiony	 do	 budynku	 byłej	 SBU.	 W	 sztabie
Striełkowa	 aresztowanie	 tłumaczono	 tym,	 że	 do	 bojowników	 i	 ludności
cywilnej	 nie	 docierała	 pomoc	 humanitarna	 dostarczona	 do	 miasta.	 Po
aresztowaniu	Ponomariow	został	usunięty	ze	stanowiska.

5	 lipca	uwolniony	 i	wraz	z	bojowcami	separatystów,	którzy	pozostawili
miasto,	 opuścił	 Sławiańsk	 i	 przeniósł	 się	 do	 Doniecka,	 gdzie	 ogłosił	 się
dowódcą	pospolitego	ruszenia	Donbasu.



Walerij	Bołotow	–	były	szef	samozwańczej	Ługańskiej	Republiki	Ludowej
Były	 szef	 samozwańczej	 Ługańskiej	Republiki	 Ludowej	w	maju–sierpniu
2014	 roku,	 przewodniczący	 Związku	 Weteranów	 Wojsk
Powietrznodesantowych	 Obwodu	 Ługańskiego,	 były	 „ludowy	 gubernator
Ługańszczyzny”	(kwiecień–maj	2014	roku).

Urodził	się	13	lutego	1970	roku	w	Taganrogu.
Służył	 w	 103.	 Gwardyjskiej	 Dywizji	 Powietrznodesantowej	 w	 Tbilisi,

Erewaniu	i	Górskim	Karabachu.	Dosłużył	się	stopnia	starszego	sierżanta
rezerwy.

Po	odbyciu	służby	wojskowej	studiował	na	dwóch	uczelniach	wyższych	–
ekonomicznej	i	inżynieryjno-technicznej.

5	 kwietnia	 2014	 roku	 doniósł	 o	 zatrzymaniu	 przez	 SBU	 grupy
uzbrojonych	 przeciwników	 rządu	 ukraińskiego	 i	 wezwał	 ludność
południowego	wschodu,	by	6	kwietnia	„wyszła	na	otwartą	konfrontację”.	6
kwietnia	 w	 Ługańsku	 siły	 zbrojne	 pod	 dowództwem	 Bołotowa	 pod	 flagą
wojsk	 powietrznodesantowych	 Rosji	 zdobyły	 gmach	 obwodowego	 urzędu
SBU.

21	 kwietnia	 na	 „wiecu	 ludowym”	 mieszkańców	 Ługańska	 Bołotowa
wybrano	 p.o.	 ludowego	 gubernatora	 obwodu.	 Oznajmił,	 że
podporządkowuje	 sądownictwo	 i	 organy	 ścigania	 obwodu	 ługańskiego
radzie	 ludowej	 obwodu,	 która	 wkrótce	 ma	 być	 powołana.	 Ogłosił	 się
dowódcą	„armii	południowego	wschodu”.

29	kwietnia	Unia	Europejska	umieściła	go	na	liście	osób,	wobec	których
zastosowano	sankcje	–	zakaz	wjazdu	i	zamrożenie	aktywów	w	krajach	UE.
13	maja	Bołotow	znalazł	się	na	kanadyjskiej	liście	sankcji,	a	20	czerwca	–
amerykańskiej.

13	maja	na	Bołotowa	dokonano	zamachu.
18	 maja	 na	 pierwszej	 sesji	 parlamentu	 Ługańskiej	 Republiki	 Ludowej

został	wybrany	na	przywódcę	republiki.
14	 sierpnia	 ogłosił,	 że	 tymczasowo	podaje	 się	do	dymisji,	 powołując	 się

na	skutki	uszkodzeń	ciała	w	zamachu.



Igor	Płotnicki	–	przywódca	ŁRL
Urodził	 się	 25	 czerwca	 1964	 roku	 w	 Ługańsku.	 W	 1987	 roku	 ukończył
Wyższą	 Artyleryjsko-Inżynieryjną	 Szkołę	 Oficerską	 im.	 marszałka
Woronowa.	 W	 2008	 roku	 obronił	 pracę	 magisterską	 na	 Uniwersytecie
Wschodnioukraińskim	 im.	Wołodymyra	Dala	w	Ługańsku	w	 specjalności
„służba	państwowa”.

W	latach	1982–1991	służył	w	siłach	zbrojnych.	Major	rezerwy.
W	 latach	 1992–1996	 pracował	 w	 różnych	 firmach	 na	 stanowisku

menedżera,	zastępcy	dyrektora	do	spraw	handlowych.
W	latach	1996–2002	Płotnicki	zorganizował	i	prowadził	prywatną	firmę

Skarabej,	która	zajmowała	się	handlem	paliwami	i	smarami.
W	 latach	 2004–2012	 pracował	 w	 obwodowej	 inspekcji	 obrony	 praw

konsumentów.	 Zajmował	 stanowiska:	 głównego	 specjalisty,	 zastępcy
kierownika	wydziału,	szefa	wydziału	kontroli	jakości	i	sprzedaży	towarów
niespożywczych	oraz	paliw	i	smarów;	naczelnika	działu	kontroli	rynkowej.

W	 maju	 2014	 roku	 został	 mianowany	 ministrem	 obrony	 ŁRL.	 20
sierpnia	2014	roku	–	premierem	samozwańczej	republiki.

2	 listopada	 2014	 roku	 został	 wybrany	 na	 przywódcę	 Ługańskiej
Republiki	Ludowej.

Terytoria	zaanektowane	przez	Rosję	–	Krym
i	Sewastopol

Siergiej	Aksjonow	–	premier	Republiki	Krymu
Od	2014	roku	gubernator	Republiki	Krymu,	premier	 jej	rządu,	były	 lider
ogólnoukraińskiej	 partii	 Rosyjska	 Jedność,	 były	 premier	 Autonomicznej
Republiki	Krymu,	gdy	należała	do	Ukrainy.

Urodził	się	w	Bielcach	w	Mołdawskiej	SR.	W	1988	roku	ukończył	szkołę
średnią	numer	6	w	tym	mieście,	a	w	1993	roku	–	Symferopolską	Wyższą
Budowlaną	Szkołę	Wojskowo-Polityczną.



W	 latach	 dziewięćdziesiątych	 pod	 przykrywką	 biznesu	 parał	 się
w	 Symferopolu	 działalnością	 kryminalną	 –	 najpierw	 w	 zorganizowanej
grupie	przestępczej	„Grecy”,	a	później	„Salem”,	której	hersztem	był	Siergiej
Woronkow	o	pseudonimie	„Woronok”	(„Gawronek”).

Na	początku	lat	dziewięćdziesiątych	utrzymywał	przyjacielskie	kontakty
z	 Władimirem	 Szewiowem	 –	 pierwszym	 krymskim	 miliarderem,
założycielem	 Partii	 Odrodzenia	 Gospodarczego	 Krymu,	 posłem	 do	 Rady
Najwyższej	 Krymu	 pierwszej	 kadencji,	 liderem	 partii	 Reforma	 –
przeciwników	odłączenia	Krymu	od	Ukrainy.

W	latach	1993–1998	zastępca	dyrektora	spółdzielni	Ellada.
Od	 października	 1998	 do	 marca	 2001	 roku	 zastępca	 dyrektora	 spółki

Eskada.
Politykę	zaczął	uprawiać	w	2008	roku.	Od	2008	roku	członek	Rosyjskiej

Wspólnoty	Krymu.
25	 listopada	 2009	 roku	 Aksjonow	 został	 wybrany	 na

współprzewodniczącego	 rady	 koordynacyjnej	 koalicji	 „O	 rosyjską	 jedność
na	Krymie!”	lub	po	prostu	Rosyjskiej	Jedności.

W	 listopadzie	 2014	 roku	 został	 posłem	 do	 parlamentu	 Autonomicznej
Republiki	Krymu	szóstej	kadencji.

27	 lutego	 2014	 roku	 siedziba	 Rady	 Najwyższej	 Krymu	 (wśród	 innych
strategicznych	 obiektów	 na	 półwyspie)	 została	 zagarnięta	 przez
uzbrojonych	 ludzi	 w	 mundurach	 polowych.	 Nad	 budynkiem	 umieszczono
flagę	Federacji	Rosyjskiej.	Niezidentyfikowani	wojskowi	wpuścili	do	niego
posłów	 Rady	 Najwyższej	 Krymu.	 Posłowie	 zagłosowali	 za	 nominacją
Aksjonowa	 na	 nowego	 premiera	 i	 podjęli	 uchwałę	 o	 przeprowadzeniu
referendum	 w	 sprawie	 statusu	 Krymu.	 Przewodniczący	 Władimir
Konstantinow	 telefonicznie	 uzgodnił	 ze	 zbiegłym	 prezydentem
Janukowyczem	 kandydaturę	 szefa	 rządu	 republiki.	 Na	 Aksjonowa
głosowało	 53	 deputowanych	 z	 61	 obecnych.	 28	 lutego	 2014	 roku
sformowano	nowy	rząd	Autonomicznej	Republiki	Krymu.

1	 marca	 Aksjonow	 wydał	 rozporządzenie	 o	 podporządkowaniu	 sobie



wszystkich	struktur	siłowych	Krymu.	Zwrócił	się	też	do	prezydenta	Putina
z	prośbą	o	pomoc	dla	półwyspu,	w	czym	poparł	go	Janukowycz.

16	marca	 odbyło	 się	 referendum;	według	 oficjalnych	danych	prawie	97
procent	 tych,	 którzy	 wzięli	 w	 nim	 udział,	 zagłosowało	 za	 przyłączeniem
Krymu	 do	 Rosji.	 Dwa	 dni	 później	 prezydent	 Putin	 oraz	 władze	 Krymu
i	Sewastopola	podpisali	umowę	o	przyłączeniu	Krymu	do	Rosji.

17	 marca	 Aksjonow	 został	 umieszczony	 na	 liście	 osób,	 wobec	 których
USA	i	Unia	Europejska	zastosowały	sankcje.

26	 marca	 Rada	 Państwa	 Republiki	 Krymu	 (dawna	 Rada	 Najwyższa
ARK)	zatwierdziła	kierowany	przez	Aksjonowa	rząd	Republiki	Krymu	jako
podmiot	Federacji	Rosyjskiej.

Władimir	Konstantinow	–	przewodniczący	Rady	Państwa	Krymu,
przewodniczący	krymskiego	oddziału	partii	Jedna	Rosja
Były	 lider	 krymskiej	 organizacji	 Partii	 Regionów.	 Były	 przewodniczący
Rady	Najwyższej	Autonomicznej	Republiki	Krymu	w	składzie	Ukrainy.

Urodził	 się	 w	 Mołdawskiej	 SRS	 we	 wsi	 Władimirowka	 w	 rejonie
tyraspolskim.	 W	 1970	 roku	 ukończył	 sewastopolską	 filię	 instytutu
narzędziowego	ze	specjalnością	„budownictwo	przemysłowe	i	powszechne”.
Honorowy	 profesor	 Krymskiego	 Instytutu	 Ochrony	 Przyrody
i	Budownictwa	Uzdrowiskowego.

Od	 listopada	 1979	 do	 czerwca	 1981	 roku	 odbywał	 zasadniczą	 służbę
wojskową.

Był	członkiem	ukraińskiej	Partii	Regionów.	Od	1998	do	2010	roku	poseł
do	 Rady	 Najwyższej	 Autonomicznej	 Republiki	 Krymu.	 Od	 marca	 2010
roku	do	marca	2014	przewodniczący	Rady	Najwyższej	szóstej	kadencji.

W	 marcu	 i	 kwietniu	 2010	 roku	 p.o.	 przewodniczącego	 krymskiej
organizacji	Partii	Regionów.	Od	lutego	2014	roku	jej	przewodniczący.

27	 lutego	 zorganizował	 i	 przeprowadził	 posiedzenie	 Rady	 Najwyższej
ARK,	 na	 którym	 został	 zdymisjonowany	 szef	 rządu	 Mogiliow	 z	 Partii
Regionów	 i	 na	 jego	 miejsce	 wybrano	 Siergieja	 Aksjonowa	 z	 Rosyjskiej



Jedności.
15	marca	2014	roku	uchwałą	Rady	Najwyższej	Ukrainy	Rada	Najwyższa

ARK	 została	 rozwiązana,	 ale	 Konstantinow	 i	 wszyscy	 posłowie	 Rady
Najwyższej	Krymu	nie	podporządkowali	się	temu	postanowieniu.	17	marca
2014	 roku	 w	 związku	 z	 ogłoszeniem	 niepodległości	 Krymu	 stanowisko
przewodniczącego	 Rady	 Najwyższej	 ARK	 zaczęło	 się	 nazywać:
przewodniczący	Rady	Państwa	Republiki	Krymu.

Od	7	kwietnia	2014	roku	sekretarz	rady	politycznej	krymskiego	oddziału
partii	Jedna	Rosja.

W	lipcu	2014	roku	był	na	czele	listy	Jednej	Rosji	w	wyborach	do	nowego
parlamentu	Krymu.	14	kwietnia	wybrany	na	posła	do	Rady	Państwa.	19
września,	 na	 pierwszym	 jej	 posiedzeniu,	 został	 wybrany	 na	 jej
przewodniczącego.

Siergiej	Mieniajło	–	gubernator	Sewastopola
Wiceadmirał	 rezerwy,	 były	 zastępca	dowódcy	Floty	Czarnomorskiej	Rosji
(2009–2011),	od	2014	roku	gubernator	Sewastopola.

Urodził	 się	 22	 sierpnia	 1960	 roku	 w	 miejscowości	 Ałagir
w	 Północnoosetyńskiej	 ASRS.	 Ojciec	 –	 Rosjanin,	 matka	 –	 Osetyjka
z	rodziny	Gordżyjewów.

W	 1983	 roku	 Mieniajło	 służył	 na	 trałowcu	 bazowym	 stacjonującej
w	 Murmańsku	 Flotylli	 Kolskiej	 Floty	 Północnej.	 W	 1983	 roku	 ukończył
Kaspijską	 Wyższą	 Szkołę	 Marynarki	 Wojennej	 im.	 Kirowa	 w	 Baku
z	 dyplomem	 inżyniera	 nawigatora.	 W	 1995	 roku	 ukończył	 Akademię
Marynarki	 Wojennej	 im.	 admirała	 Kuzniecowa	 w	 Sankt	 Petersburgu,
a	 w	 roku	 2004	 Akademię	 Sztabu	 Generalnego	 Sił	 Zbrojnych	 Federacji
Rosyjskiej	w	Sankt	Petersburgu.

Od	 1986	 roku	 dowódca	 trałowca	 bazowego	 BT-22,	 a	 później	 trałowca
morskiego	Kontradmirał	Własow.

Wiosną	 1990	 roku	 został	 deputowanym	 do	 murmańskiej	 rady
obwodowej.



Był	członkiem	KPZS	do	jej	rozwiązania	w	1991	roku.
W	 1995	 roku	 mianowany	 szefem	 sztabu	 –	 zastępcą	 dowódcy	 grupy

okrętów	 Flotylli	 Kaspijskiej.	 Od	 1998	 roku	 dowódca	 grupy	 okrętów
ochrony	rejonu	wodnego.

W	2004	roku	mianowany	szefem	sztabu	–	pierwszym	zastępcą	dowódcy
noworosyjskiej	bazy	Floty	Czarnomorskiej.	W	2007	roku	Mieniajle	nadano
stopień	wiceadmirała.

W	 sierpniu	 2008	 roku	 brał	 udział	 w	 operacji	 wojennej	 przeciw	 Gruzji.
Dowodził	grupą	okrętów	Floty	Czarnomorskiej,	która	przerzuciła	jednostki
7.	 Gwardyjskiej	 Dywizji	 Desantowo-Szturmowej	 z	 Noworosyjska	 do
Abchazji	(około	stu	jednostek	sprzętu	i	ponad	500	spadochroniarzy).

30	maja	2009	roku	został	mianowany	zastępcą	dowódcy	rosyjskiej	Floty
Czarnomorskiej.

W	2010	roku	wstąpił	do	partii	Jedna	Rosja.
12	 kwietnia	 2010	 roku	 został	 jednym	 z	 trzech	 kandydatów	 na

stanowisko	przywódcy	Republiki	Osetii	Północnej.
22	 grudnia	 2011	 roku	 Mieniajło	 został	 zwolniony	 z	 funkcji	 zastępcy

dowódcy	 Floty	 Czarnomorskiej	 i	 przeniesiony	 ze	 służby	 czynnej	 do
rezerwy.

14	 kwietnia	 2012	 roku	 prezydent	 Putin	mianował	 go	 p.o.	 gubernatora
Sewastopola.

Aleksiej	Czałyj	–	przewodniczący	Zgromadzenia	Ustawodawczego
Sewastopola
Od	 września	 2014	 roku	 przewodniczący	 Zgromadzenia	 Ustawodawczego
Sewastopola,	w	lutym	i	marcu	2014	roku	p.o.	gubernatora	Sewastopola.

Urodził	 się	 13	 czerwca	 1961	 roku	 w	 Sewastopolu.	 Syn	 sowieckiego
uczonego	 wojskowego	 Michaiła	 Czałyja,	 wnuk	 wiceadmirała	 Wasilija
Czałyja,	dowódcy	eskadry	Floty	Czarnomorskiej	w	latach	1956–1961.

Ukończył	 Sewastopolski	 Instytut	 Wyrobu	 Przyrządów	 Pomiarowych.
Doktor	habilitowany	nauk	technicznych.



Obywatel	Rosji,	nie	przyjął	obywatelstwa	Ukrainy.
23	 lutego	 2014	 roku	 w	 Sewastopolu	 odbył	 się	 wiec	 pod	 flagami

rosyjskimi	 i	 hasłem	 „Wola	 ludu	 przeciw	 faszyzmowi	 na	 Ukrainie”.
Uczestniczyło	 w	 nim	 około	 20	 tysięcy	 osób.	 Wiecujący	 wznosili	 hasła:
„Putin	 naszym	 prezydentem”,	 „Rosjo,	 nas	 porzucono,	 weź	 nas
z	 powrotem!”.	 Demonstranci	 wyrazili	 nieufność	 wobec	 administracji
miasta	 i	w	 powszechnym	 głosowaniu	wybrali	 na	 przywódcę	 Sewastopola
(„ludowego	mera”)	Aleksieja	Czałyja.

6	 marca	 2014	 roku	 rada	 miejska	 Sewastopola	 podjęła	 decyzję
o	wstąpieniu	miasta	do	Federacji	Rosyjskiej	 i	uchwaliła	przeprowadzenie
16	marca	referendum	o	przejściu	pod	kuratelę	Rosji.

Czałyj	był	p.o.	gubernatora	do	14	kwietnia	2014	roku,	gdy	Putin	zastąpił
go	Sergiejem	Mieniajłą.

21	września	Czałyj	został	wybrany	na	przewodniczącego	Zgromadzenia
Ustawodawczego	Sewastopola.

Siergiej	Cekow	–	członek	Rady	Federacji	FR	reprezentujący	Republikę
Krymu
Od	2014	 roku	 członek	Rady	Federacji	 jako	przedstawiciel	Rady	Państwa
Krymu,	 od	 7	 kwietnia	 2014	 roku	 pierwszy	 zastępca	 sekretarza	 rady
politycznej	krymskiego	oddziału	partii	Jedna	Rosja.	Od	maja	1994	do	lipca
1995	 roku	 przewodniczący	 Rady	 Najwyższej	 Autonomicznej	 Republiki
Krymu.

Urodził	 się	 28	 września	 1953	 roku.	 Ojciec,	 Pawieł	 Cekow	 –	 inżynier
budowlany,	 z	 pochodzenia	 Bułgar,	 matka	 Julia	 –	 przedszkolanka
narodowości	rosyjskiej.

Ukończył	Krymski	Instytut	Medyczny.	W	1991	roku	wstąpił	zaocznie	na
wydział	 prawa	 Kijowskiego	 Uniwersytetu	 Państwowego,	 który	 ukończył
w	1996	roku.

Pracował	 jako	 chirurg	 w	 Dżankoju	 na	 Krymie,	 był	 też	 ordynatorem
chirurgii	szpitala	centralnego	w	Sakach.



W	1990	roku	został	wybrany	do	Rady	Najwyższej	Ukraińskiej	SRS.
Jeden	 z	 sześciu	 posłów,	 którzy	 24	 i	 25	 sierpnia	 1991	 roku	 głosowali

przeciwko	niepodległości	Ukrainy	i	jej	żółto-błękitnej	fladze.
Od	jesieni	1991	roku	członek	Republikańskiego	Ruchu	Krymu.
Od	 lutego	 1994	 roku	 prezes	 Republikańskiej	 Partii	 Krymu	 –	 partii

Republikańskiego	Ruchu	Krymu.
W	 sierpniu	 1994	 roku	 Cekow	 prowadził	 w	 Soczi	 tajne	 rozmowy

z	 delegacją	 rosyjską	 (Iwanem	 Rybkinem,	 Andriejem	 Kozyriewem
i	 Konstantinem	 Zatulinem),	 w	 których	 omawiano	 oddzielenie	 Krymu	 od
Ukrainy.

W	 latach	 2000–2001	 utworzył	 nową	 organizację	 –	Rosyjską	Wspólnotę
Krymu,	 która	 włączyła	 się	 do	 Międzynarodowego	 Kongresu	 Wspólnot
Rosyjskich	 Dmitrija	 Rogozina.	 Od	 września	 2001	 roku	 dyrektor
wykonawczy	RWK.

W	 2002	 roku	 kandydował	 do	 Rady	 Najwyższej	 Ukrainy	 z	 listy	 Bloku
Rosyjskiego.

W	latach	2005–2006	uczestniczył	w	tworzeniu	krymskiego	regionalnego
bloku	 „Za	 Janukowycza!”,	 do	 którego	 wszedł	 krymski	 oddział	 Partii
Regionów.	Był	sekretarzem	regionalnej	rady	politycznej.	Wstąpił	do	Partii
Regionów.

25	 listopada	2009	roku	na	posiedzeniu	rady	koordynacyjnej	organizacji
rosyjskich	 i	 prorosyjskich	Cekow	wraz	 z	Aksjonowem	 został	wybrany	na
współprzewodniczącego	 rady	 koalicji	 „O	 jedność	 Rosjan	 na	 Krymie!”
(Rosyjska	Jedność).

W	listopadzie	2010	roku	wybrany	na	deputowanego	do	Rady	Najwyższej
Autonomicznej	 Republiki	 Krymu	 szóstej	 kadencji,	 został	 jednym	 z	 jej
wiceprzewodniczących.

W	sierpniu	2012	roku	nadzwyczajny	zjazd	Rosyjskiej	Wspólnoty	Krymu
pozbawił	Cekowa	(kierującego	RWK	od	jej	powstania)	mandatu.

21	 marca	 2014	 roku	 Cekow	 został	 wybrany	 na	 przedstawiciela	 Rady
Państwa	Republiki	Krymu	do	Rady	Federacji	FR.



4	 kwietnia	 został	 pierwszym	 zastępcą	 sekretarza	 rady	 politycznej
krymskiego	 oddziału	 partii	 Jedna	 Rosja	 (sekretarz	 –	 Władimir
Konstantinow).	 14	 września	 Cekow	 wszedł	 do	 krymskiej	 Rady	 Państwa
z	listy	Jednej	Rosji.

24	września	znów	został	wybrany	do	Rady	Federacji.
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