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Przygotowując rozmaite teksty związane z setną rocznicą odbu-

dowy państwa polskiego uświadomiłem sobie, że ja, ale i większość 
badaczy historii najnowszej systematycznie nie realizuje podstawowej 
zasady metodologii nauk historycznych. A mianowicie patrzy na 
wydarzenia rozgrywające się w XX wieku tak, jak gdyby wielkie 
procesy dziejowe, w rodzaju budowy państwa narodowego czy 
tworzenia się stabilnego układu geopolitycznego odbywały się w 
perspektywie kilku tygodni, miesięcy, co najwyżej lat. Zaledwie 
dwadzieścia lat rozbijamy na cztery epoki: budowa Europy Wer-
salskiej 1918–1922, stabilizacja ładu wersalskiego 1923–1933, kryzys 
Europy Wersalskiej 1934–1939. Odbudowa państwa polskiego 
zamyka się w trzech latach 1918–1921. Koniec kropka i już. W 1921 
załamała się próba budowy niepodległej Ukrainy rozpoczęta w roku 
1917. Koniec, kropka.  

Tymczasem w Polsce każdy student historii powinien wiedzieć, 
że odpowiadając na pytanie o proces formowania się demokracji 
szlacheckiej w Polsce musi sięgnąć przynajmniej XIV wieku – 
statutów Kazimierza Wielkiego i przywileju koszyckiego. A więc o 
jakieś 250 lat przed sejmem konwokacyjnym i artykułami hen-
rykowskimi (1572–1573). Jeśli z takiej perspektywy spojrzymy na 
historię Polski XX wieku, możemy, ba musimy, opisać to wszystko 
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inaczej niż do tej pory. A przede wszystkim uwzględnić fakt, że nie 
wszystkie kolejne postępujące po sobie bardzo szybko wydarzenia 
tworzą główny nurt procesu dziejowego i wiele z nich ma charakter 
przypadkowy, czy też incydentalny. Określenie kierunku i charakteru 
przemian dziejowych od „szumów i zakłóceń” bardzo długo było 
wręcz niemożliwe. Adam Próchnik oceniał procesy kształtowania 
państwa i społeczeństwa z perspektywy bieżącej, Władysław Pobóg-
Malinowski był aktywnym uczestnikiem analizowanych wydarzeń. 
Jeszcze trzydzieści lat temu dzieje Drugiej Rzeczypospolitej były 
aktualizowane za sprawą uwarunkowań politycznych. Właściwie 
dopiero od jakichś dwudziestu lat Polska międzywojenna staje się 
powoli obiektem historycznych badań naukowych, a nie refleksji 
oddającej nastrój chwili, czy poglądy społeczne i polityczne badaczy, 
publicystów i polityków.  

Co prawda dla nikogo nie ulega wątpliwości, że data 11 listopada 
1918 roku jako dnia odbudowy państwa polskiego ma charakter 
umowny, ale jednocześnie nie sposób kwestionować faktu, iż w 
początku października 1918 roku suwerenne państwo polskie nie 
istniało, a pod koniec listopada tegoż roku władze i rozmaite in-
stytucje państwowe działały efektywnie nie tylko w wymiarze 
wewnętrznym, ale także na arenie międzynarodowej. Tym samym 
można bez obawy popełnienia błędu uznać sumę zdarzeń z paźd-
ziernika i listopada 1918 za jeden z najważniejszych faktów 
historycznych w dziejach Polski. Jest ono opisywane w rozmaite 
sposoby. Z perspektywy nauki historycznej najbardziej precyzyjnie 
oddające ducha wydarzeń wydają się określenia „odzyskanie niepod-
ległości(lub suwerenności)” oraz „odbudowa(może odrodzenie) państ-
wa polskiego”. To, czy jego symbolem uczynimy 7, 11, 14, 22 czy  
28 dzień tego miesiąca ma już znaczenie drugorzędne. 

Można przy tym zwrócić uwagę na fakt, że „odzyskanie” i 
„odbudowa” nie są to terminy tożsame. Zdecydowanie bardziej 
adekwatne wydanie się „odzyskanie niepodległości”. Przy czym 
podkreślić trzeba jego niejednoznaczność. Z jednej strony w sposób 
oczywisty ujmuje fakt, że Polacy ponownie stali się panami swego 
losu. Uzyskali w swych działaniach podmiotowość, a więc możliwość 
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podejmowania w swoich sprawach suwerennych decyzji – tak w 
wymiarze wewnętrznym, jak międzynarodowym. Z drugiej strony 
termin „odzyskanie” nie pozostawia wątpliwości, iż nowy status nie 
był wynikiem jedynie naszych wysiłków. Warunkiem jego zaistnienia 
był także niezwykle korzystny układ sił międzynarodowych. Czyli 
załamanie potęgi wszystkich państw zaborczych i wsparcie dla pols-
kich aspiracji niepodległościowych ze strony państw, które zwy-
ciężyły na frontach pierwszej wojny światowej. Powołanie do życia 
państwa polskiego – Republiki Polskiej (w nomenklaturze manifestu z 
7 listopada i pierwszych dekretów Naczelnika Państwa) – Rzeczy-
pospolitej (wg zapisu Konstytucji z 17 marca 1921 roku) – było 
pierwszą fundamentalną, suwerenną decyzją polskiej wspólnoty poli-
tycznej po odzyskaniu podmiotowości. Z naszej perspektywy oczy-
wistą, ale podkreślmy to raz jeszcze możliwą, a nie bezwarunkową. 
Pokazywali to zresztą komuniści. 

Na czym polegał przełom? Wszak już przed Listopadem istniały 
polskie instytucje państwowe Królestwa Polskiego. Przed i po nim 
obywatele załatwiali rozmaite sprawy w tych samych biurach z tymi 
samymi urzędnikami. Jednak kolejne wydarzenia października i 
listopada tworzyły zupełnie nowe pola aktywności społecznej. 
Powstała nowa rzeczywistość, w której rolę suwerena objął naród 
polski (rozumiany jako wspólnota polityczna), a którego granice 
wyznaczą granice państwowe. Oczywiście cały szereg czynników 
determinujących postawy i zachowania jednostek i grup społecznych 
sięgał korzeniami w przeszłość. Interesy jednostkowe i grupowe – np. 
chłopów i wielkich właścicieli ziemskich nie zmieniły się w istotny 
sposób w listopadzie 1918 roku. W kilka listopadowych tygodni nie 
zmniejszyły się także odrębności prawno-ustrojowe, cywilizacyjne 
kulturowe i ekonomiczne między terytoriami państw zaborczych. Nie 
uległy też zatarciu głębokie nieraz różnice w mentalności Polaków 
mieszkających dotąd pod trzema odmiennymi władzami. Listę 
„zaszłości” można wydłużać niemal w nieskończoność. Co jednak nie 
zmienia faktu, że listopadowe dni 1918 roku zainaugurowały nową 
rzeczywistość. Jej nadrzędną cechą było to, że pełną swobodę w 
podejmowaniu decyzji, ale i odpowiedzialność za ich efekty spoc-
zywała na polskiej wspólnocie politycznej. 
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Nie podważając stwierdzenia o przełomowym charakterze Listo-
pada 1918 musimy jednocześnie pamiętać, że odzyskanie suweren-
ności oraz wola stworzenia własnego państwa narodowego samo z 
siebie niczego nie rozstrzygało, ani nie rozwiązywało żadnego z 
problemów – bieżących czy o charakterze bardziej złożonym. 
Listopad 1918 roku dał zaledwie początek procesowi budowy 
Odrodzonego Państwa Polskiego jako formy politycznej dla polskiej 
wspólnoty narodowej. 

Proces ten miał, czy może ma wiele aspektów, nurtów przemian 
biegnących równocześnie, choć nie wszystkie z tą samą dynamiką i 
nie zawsze dokładnie w tym samym, najbardziej pożądanym kierunku. 

Wszystkich ich wymienić nie sposób, zwróćmy więc uwagę na 
najważniejsze: 

1) Budowa państwa – sprawnego, nowoczesnego, zapewni-
ającego bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, możliwe najlepszą 
realizację rozmaitych potrzeb i aspiracji rozmaitych grup społec-
zeństwa polskiego, rozwoju kultury narodowej, a jednocześnie zdol-
nego do organizacji solidarnej i harmonijnej współpracy wszystkich 
obywateli.  

2) Zapewnienie polskiej wspólnocie narodowej bezpiecznego i 
akceptowanego przez społeczność międzynarodową miejsca na mapie 
regionu, Europy i świata, a także włączenie Polski w międzynarodową 
współpracę na polu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym i w 
konsekwencji uczynienie państwa polskiego niezbędnym elementem 
ładu światowego.  

3) Budowa gospodarki narodowej, która da państwu polskiemu 
możliwość realizacji kluczowych dla wspólnoty narodowej zadań 
takich jak – rozwijanie jak najbardziej odpowiadającego potrzebom 
bieżącym i przyszłym systemu edukacji narodowej, budowa adek-
watnej do potrzeb i ambicji infrastruktury materialnej oraz kapitału 
intelektualnego i kulturowego czy też polityki społecznej realizującej 
postulat solidarności w wymiarze wewnętrznym jak międzyna-
rodowym. Równocześnie nie mniej istotnym zadaniem gospodarki 
narodowej jest stworzenie warunków do realizacji najrozmaitszych 
potrzeb i ambicji życiowych wszystkim obywatelom.  
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Sprawne i służące swym obywatelom, cieszące się autorytetem na 
forum międzynarodowym i zamożne państwo pozostaje przy tym nie 
celem samym w sobie, ale narzędziem. Narzędziem, które służy 
polskiej wspólnocie narodowej w kreowaniu nowej tożsamości stop-
niowo coraz bliższej ideałowi społeczeństwa w pełni demokra-
tycznego, solidarnego, opartego o wzajemnym zaufaniu, składającego 
się z twórczych jednostek i środowisk społecznych, zdolnego do 
podejmowania najważniejszych decyzji drogą dialogu i kompromisu. 

Jeśli proces budowy niepodległego państwa ujmiemy w kate-
goriach powyżej określonych dążeń, jest jasne, że nie jest to zadanie 
na rok, czy dekadę, ale w najlepszym wypadku dla kilku pokoleń. Co 
więcej, przebieg i tempo tego procesu nie są w żadnym momencie 
jednoznacznie określone, ani przesądzone. Zachodzącym nieustannie 
przemianom towarzyszy refleksja formułowana przez polityków, 
badaczy procesów społecznych czy gospodarczych, przedstawicieli 
różnych nurtów opinii publicznej. Zawiera ona elementy oceny 
dotychczasowych efektów, ocenę stanu bieżącego, a także propozycje 
działań na przyszłość. Dzięki temu wspólnota polityczna może pod 
wpływem dotychczasowych doświadczeń zmieniać zdanie – jak 
choćby w maju 1926 roku. Procesy przemian mogą być też mody-
fikowane przez czynniki zewnętrzne. Po drugiej wojnie światowej 
polska wspólnota polityczna postawiona została przed zadaniem 
dostosowania się do realiów tworzonych przez wejście Polski w orbitę 
wpływów radzieckich. Jednak niezależnie od tego, jak będziemy 
oceniać i interpretować dzieje Polski i Polaków w latach 1944–1989 
wydaje się oczywiste, że cały ten okres należy ujmować jako istotny 
etap budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa polskiego. Jego 
dorobek i doświadczenia współkształtowały i współtworzą nadal 
polską rzeczywistość i tożsamość.  

Historycy powinni oczywiście przynajmniej co pokolenie stawiać 
pytanie o bilans dokonań poprzedników i własnej generacji – w jaki 
sposób Polacy jako wspólnota polityczna i państwo polskie starali się 
realizować każdy z wymienionych czterech fundamentalnych celów 
narodowych. A więc – jak budowali państwo i wspólnoty polityczne 
na poziomie struktur centralnych i szczeblu lokalnym; jakie mieli 
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wizje polityki zagranicznej, jak realizowali te wizje w praktyce i jakie 
efekty na arenie międzynarodowej uzyskiwali. Wydaje się przy tym 
niezwykle ważne podkreślenie, że owe badania powinny uwzględniać 
tradycyjne cezury podokresów historycznych – 1918–1939; 1939–
1945; 1945–1989; 1989–2004 i okres po wejściu do Unii Europejskiej 
oraz analizy niekiedy bardzo szczegółowych zagadnień w rodzaju – 
działań pierwszego plutonu drugiej kompanii trzeciego pułku czwartej 
dywizji rankiem 8 maja 1920 roku. Ale też w razie potrzeby powinny 
szukać interpretacji zjawisk o zasięgu globalnym, rozgrywających się 
w perspektywie długiego trwania. Albowiem procesy o których mowa 
rozgrywają się na wielu poziomach i trwają nieprzerwanie, choć 
ulegają modyfikacji pod wpływem najróżniejszych czynników wew-
nętrznych i zewnętrznych. Widać to znakomicie na przykładzie 
poszukiwania przez Odrodzoną Polskę formuły terytorialnej. Proces 
ten trwa w istocie rzeczy nieprzerwanie od listopada 1918 po okres 
współczesny – walka o kresy 1918–1923, potem proces utraty Ziem 
Wschodnich (1939-1945), integracja ziem Północnych i Zachodnich i 
jednocześnie trudny proces społecznej akceptacji nowej formuły 
terytorialnej zakończony grubo po 1989 roku, wreszcie nowe po-
dejście do kwestii terytorialnych w ramach procesów integracji 
europejskiej. Podobnie proces tworzenia nowoczesnego społec-
zeństwa polskiego ma elementy kontynuacji od listopada 1918 roku, 
ale też obfituje nie tylko w głębokie kryzysy, rozerwanie ciągłości 
oraz przerwanie wątki.  

Przyjęcie szerokiej perspektywy spojrzenia na wydarzenia roku 
1918 i zapoczątkowane wówczas procesy historyczne może mieć 
także istotny wpływ na interpretację i ocenę zjawisk zachodzących w 
całej Europie Środkowej i Wschodniej. Wielkie polityczne przebu-
dzenie narodów tego regionu i dążenia państwowotwórcze z lat 1917–
1921 przestają być oderwanym epizodem zakończonym traktatami 
pokojowymi z lat 1919–1921 oraz decyzjami Rady Ambasadorów, a 
stają się etapem rozciągniętego na wiele pokoleń procesu emancy-
pacyjnego. Z dzisiejszej perspektywy staje się jasne wręcz kuszące dla 
historyka przyjęcie, że rok 1918 to początek procesu budowy nowej 
Europy trwającego, można śmiało powiedzieć, po dziś dzień. Druga 
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wojna światowa, czas faszyzmu i komunizmu, a potem okres tzw. 
transformacji i poszerzania Unii Europejskiej wydają się etapami 
tworzenia nowej geo-socjo-topografii naszego kontynentu. I w ten 
właśnie szerszy kontekst trzeba wpisywać procesy państwowotwórcze 
Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii, ale tez meandry zachodnio-
europejskich procesów integracyjnych i dezintegracyjnych. Jedni mają 
w tych procesach łatwiej, inni trudniej. Ale wszyscy wędrują tym 
samym szlakiem, szukając miejsca w tworzącej się nowej przestrzeni 
europejskiej. 

Widać to wyraźnie, jeśli zestawimy procesy państwowotwórcze 
Polski i Ukrainy, zarówno dla lat 1914–1921, jak i w szerszej 
perspektywie całego XX wieku. 

Proces stawania się Polski i Ukrainy w XX wieku ma zaskakująco 
wiele podobieństw. 

1. Za najważniejsze trzeba uznać, że w obu przypadkach mamy 
do czynienia z dążeniami emancypacyjnymi nowoczesnej wspólnoty 
narodowej, która w okresie XIX wiecznej modernizacji pozbawiona 
była możliwości samodzielnego kształtowania swego bytu i tożsa-
mości. Odpowiedzią na sytuację braku możliwości samodzielnego 
kształtowania swego losu i charakteru było sformułowanie projektu 
samodzielnego państwa narodowego. W obu przypadkach istotną rolę 
odgrywało odwoływanie się to historycznych tradycji państwowych, 
ale twórcą i promotorem ideologii narodowo-państwowej były nowo-
czesne elity przywódcze – przede wszystkim inteligencja. 

2. Wizja wymarzonego niepodległego państwa polskiego i 
ukraińskiego są zaskakująco podobne. W obu przypadkach mają to 
być państwa demokratyczne, gwarantujące wyrównanie społecznych i 
narodowych krzywd dziejowych, zapewniające realną równość praw i 
organizujące dobrowolną, partnerską współpracę wszystkich oby-
wateli. Próbę budowy systemu prawnego prowadzącego do realizacji 
takich marzeń obserwowaliśmy w prawodawstwie polskim i ukra-
ińskim z lat 1917–1921. 

3. W obu przypadkach mamy bardzo ścisły związek wew-
nętrznej dynamiki procesów emancypacyjnych i państwowotwórczych 
ze zjawiskami zachodzącymi w bliższym i dalszym otoczeniu –
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zmianami koniunktur międzynarodowych związanych z kolejnymi 
fazami I wojny światowej i rewolucją rosyjską, potem z budową 
Europy Wersalskiej, drugą wojną światową, rozwojem sytuacji 
międzynarodowej i przemianami ZSRR aż po rok 1991, wreszcie 
kształtowaniem się nowego ładu międzynarodowego po załamaniu 
porządku jałtańskiego.  

Równocześnie obie wspólnoty narodowe pozostają pod bezpoś-
rednim wpływem przemian międzynarodowego klimatu społeczny, 
politycznego i ideowego panującego na świecie i w Europie.  
W pierwszych latach okresu międzywojennego znaczna część Pola-
ków i Ukraińców podzielała nadzieję na budowę demokratycznego 
ładu bezpośrednio realizującego zasady samostanowienia narodów, by 
w następnych latach coraz częściej dawać posłuch ideologom dep-
recjonującym zasady demokracji parlamentarnej i opisującym naród w 
kategoriach etnicznych i ekskluzywnych. Pod wpływem doświadczeń 
drugiej wojny światowej i komunizmu coraz większa część polskiej i 
ukraińskiej opinii publicznej jeszcze przed 1989 rokiem opowiadała 
się za powrotem swych narodów na drogę rozwoju, którą podążały 
europejskie demokracje parlamentarne. Doświadczenia po 1990 roku 
prowadzą do wewnętrznych dyskusji i sporów nad postulowanym 
kształtem państwa i wspólnoty narodowej, które wydają się obecnie 
dalekie od rozstrzygnięcia i nad Wisłą i nad Dnieprem. 

4. Z perspektywy 2018 roku oba procesy emancypacyjne osiąg-
nęły zasadniczy sukces w postaci uzyskania państwa narodowego.  
W obu też przypadkach proces jego krzepnięcia i stabilizacji nie został 
ukończony, choć Polska jest pod tym względem znacznie bardziej 
zaawansowana.  

Odmienności w przebiegu i charakterze procesu państwowot-
wórczego Polski i Ukrainy wydają się mieć charakter przede 
wszystkim ilościowy i dotyczą zwłaszcza trzech kwestii. 

1. Polacy dysponowali, a i do tej pory dysponują zdecydowanie 
większym kapitałem politycznym i kompetencyjnym elit narodowych. 
Polska (względna) zasobność w tej kwestii w początku XX wieku 
wynikała z posiadania znaczących tradycji państwowych, siły tra-
dycyjnych elit społecznych wywodzących się ze szlachty i trady-
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cyjnego mieszczaństwa, zakresu autonomii życia narodowego w 
czasie niewoli, ale też (względnie) dużego potencjału ekonomicznego, 
który pozwalał na zdobywanie wykształcenia i kompetencji poza 
zasięgiem oddziaływania władz zaborczych (np. we Francji, czy 
Szwajcarii). Co więcej, po 1918 roku powstanie Polski umożliwiło 
formowanie elity z wykorzystaniem całego potencjału nowoczesnego 
państwa. Ukraińcy znajdowali się pod tym względem w skrajnie 
niekorzystnej sytuacji. Nie dość, że tradycyjne elity uległy rusyfikacji 
lub polonizacji, to struktura społeczna i poziom zamożności etnosu 
ukraińskiego w XIX wieku znakomicie utrudniał budowę nowoc-
zesnej elity narodowej. Co więcej znaczna część jednostek po-
dejmujących działania na rzecz awansu społecznego i kulturalnego 
ulegała siłą rzeczy rusyfikacji, lub polonizacji. Sytuacja nie uległa 
radykalnej zmianie także po 1918 roku. Zwłaszcza w granicach ZSRR 
okresy korzystne z punktu widzenia rozwoju ukraińskiej elity 
społecznej przeplatały się z falami ostrej rusyfikacji. W efekcie – 
zarówno w latach 1917–1921, jak po 1990 roku niemała część osób 
uczestniczących w budowie ukraińskich struktur państwowych 
reprezentowała niesprecyzowaną, czy może chwiejną tożsamość 
narodową i kulturową oraz lojalność polityczną.  

2. Druga istotna różnica dotyczy społecznego zasięgu aktywnego 
wsparcia inicjatyw państwowotwórczych i samego państwa narodo-
wego. Zwłaszcza w drugiej połowie XIX stulecia, po przepro-
wadzeniu reform agrarnych, w epoce industrializacji z jednej strony, a 
narastaniu nacisku germanizacyjnego i rusyfikacyjnego z drugiej 
strony – imponująca aktywność polskiej inteligencji (w tym ducho-
wieństwa katolickiego) na rzecz „unarodowienia” mas ludowych 
przyniosła pozytywne efekty. Dzięki temu w okresie pierwszej wojny 
światowej idea budowy niepodległego państwa polskiego zyskała 
efektywne poparcie znacznej części polskich chłopów i klasy robot-
niczej. W okresie międzywojennym aparat państwowy (zwłaszcza 
szkoła i armia, ale nie tylko) intensywnie propagował przesłanie 
wychowania państwowego. Dzięki temu zarówno w okresie II wojny 
światowej, jak komunizmu postawy patriotyczne były udziałem nie 
tylko elit, ale większości społeczeństwa. 
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Ukraiński proces budowy zaplecza społecznego dla idei własnej 
państwowości narodowej przebiega w sposób znacznie bardziej 
skomplikowany. Popularność wielkorosyjskiej ideologii mocarstwo-
wej oraz oddziaływanie Cerkwi prawosławnej w ogromnym stopniu 
blokowała upowszechnienie nowoczesnej ukraińskiej świadomości 
narodowo-państwowej w granicach XIX wiecznej Rosji. Także w 
epoce ZSRR szeroki oddźwięk znajdowała ideologia „narodu rad-
zieckiego”. W skali masowej dopiero w 1990 roku stało się możliwe 
świadome i wykorzystujące publiczny system edukacyjny kształto-
wanie nowoczesnej ukraińskiej postawy narodowo-państwowej.  

3. Trzecim czynnikiem który wyraźnie różnicuje warunki pro-
cesów emancypacyjnych i państwowotwórczych Polaków i Ukraiń-
ców jest poziom akceptacji idei państwowej przez społeczność 
międzynarodową. W ostatnich miesiącach I wojny światowej i w 
okresie formowania się ładu wersalskiego w zasadzie nie było wśród 
architektów nowego porządku międzynarodowego państw, które nie 
uznawały prawa Polaków do budowy własnego państwa narodowego. 
Co więcej nowa Polska uzyskiwała znaczącą pomoc ze strony 
zwłaszcza Francji i USA. Miało to bardzo istotne znaczenie zarówno 
w odniesieniu do stosunków polsko-niemieckich, jak i polsko-
bolszewickich. Potem – zarówno w dwudziestoleciu międzywojen-
nym, jak i w okresie drugiej wojny światowej potrzebę istnienia 
państwa polskiego kwestionowali tylko jej bezpośredni wrogowie – 
Stalin i hitlerowskie Niemcy. Pozostała część opinii międzynarodowej 
gotował była (choć bez entuzjazmu) stanąć w jego obronie. Po 1945 
roku świat przyjaźnie kibicował polskim ambicjom niepodległościo-
wym i po przełomie 1989 roku udzielił znacznego wsparcia w 
odbudowie demokracji i suwerenności na forum międzynarodowym. 

W przypadku ukraińskiej idei państwowej sprawa miała się 
zdecydowanie inaczej. Jedynym krajem, który przynajmniej przez 
pewien czas realnie wsparł ukraińskie ambicje do niezależności były 
Niemcy po traktacie brzeskim. Natomiast Amerykanie i kraje ententy 
traktowały sprawę ukraińską jako element znacznie ważniejszej z ich 
punktu widzenia kwestii rosyjskiej. Także w następnych dziesięcio-
leciach XX niepodległościowe ambicje ukraińskiego ruchu narodo-
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wego nie były traktowane poważne, lecz wykorzystywane jako karta 
przetargowa w stosunkach z Rosją radziecką. Dopiero strukturalny 
kryzys ZSRR skłonił część przywódców największych państw świata 
do reorientacji tej postawy i uznania, że niepodległe państwo 
ukraińskie może być elementem nowego ładu międzynarodowego. 
Tymczasem dzieje nie tylko XX stulecia pokazują, że bez poważnego 
konsensusu międzynarodowego realne zmiany na politycznej mapie 
świata są praktycznie niemożliwe. Przekonali się o tym boleśnie 
Polacy w wieku XIX, zaś w XX choćby Kurdowie. 
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