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Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego: aspekty polityczno-militarne 

 
 

Trwający od 2013 r. kryzys na Ukrainie, wraz z politycznym i militarnym 
zaangażowaniem się Federacji Rosyjskiej po stronie ukraińskich separatystów, 
zyskał wymiar międzynarodowy. Zaanektowanie Krymu przez Rosję oraz zai-
nicjowanie „wojny buntowniczej” na wschodniej Ukrainie stanowiły odpo-
wiedź Kremla na reprezentowany przez obóz Euromajdanu okcydentalny kie-
runek ukraińskiej polityki zagranicznej. Jednocześnie, zdaniem części anality-
ków, rosyjska polityka względem Ukrainy stanowi etap realizacji koncepcji 
odbudowy rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim. 

Kolejne fazy kryzysu ukraińskiego potwierdzają załamanie się obowiązu-
jącego od ponad dwóch dekad systemu bezpieczeństwa międzynarodowego na 
osi Rosja-NATO i – szerzej – Rosja-Zachód. Ekspansywna polityka Kremla i 
naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy nie pozostaje bez wpływu także 
na systemy bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw NATO, w tym 
zwłaszcza republik bałtyckich i Polski. Międzynarodowa równowaga sił w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej, ukształtowana po rozpadzie ZSRR, w przeciągu 
minionych kilkunastu miesięcy przestała obowiązywać. 

Oddajemy w ręce Czytelników szósty numer półrocznika „Ante Portas - 
Studia nad Bezpieczeństwem” – drugi tematycznie poświęcony problematyce 
kryzysu ukraińskiego, tym razem w wymiarze politycznym, strategicznym i 
wojskowym. Prezentowane artykuły i analizy dotyczą przebiegu konfliktu w 
Donbasie oraz jego wpływu na kwestie bezpieczeństwa państw europejskich, 
zmiany ich polityki zewnętrznej i wewnętrznej, a także stanowiska Zachodu 
wobec najsilniejszego gracza tego konfliktu – Federacji Rosyjskiej. Autorzy 
reprezentują uczelnie ukraińskie oraz ośrodki naukowe z Rumunii, Gruzji oraz 
Polski – krajów ościennych, żywotnie zainteresowanych wydarzeniami na 
Ukrainie.  

Osiemnaście artykułów naukowych, zamieszczonych w pierwszej części 
publikacji, podzielić można na kilka odrębnych, uzupełniających się bloków 
tematycznych. Pierwszy z nich zawiera teksty skupiające się wokół problema-
tyki wpływu konfliktu ukraińskiego na sąsiednie państwa a także reakcji krajów 
ościennych i ich percepcję wojny w Donbasie (prof. Vojtech Jurčák, dr Andrzej 
Zapałowski, prof. Christian Barna, Cosmin Dugan oraz Patryk Jędrowiak). Ko-
lejne zagadnienia podejmowane na łamach czasopisma dotyczą wykorzystania 
propagandy w wojnie informacyjnej i jej wpływu na świadomość społeczeń-
stwa (prof. Nataliia Slukhaii, dr Paweł Gotowiecki, Michał Urban, Wiktor Mo-
zgin, Dawid Pudło) a także problemu nacjonalizmu ukraińskiego (dr Michał 
Siudak). Artykuły dotyczące strategii polityczno-wojskowej Federacji Rosyj-
skiej (dr Vakhtang Maisaia), bezpieczeństwa Ukrainy w aspekcie doktryny 
polityczno-wojskowej (dr Rafał Kęsek, dr Marek Żyła), problematyki wojny w 
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Donbasie w aspekcie wojny hybrydowej (prof. Volodymyr Trofymowych, Ani-
ta Lewandowska) oraz w aspekcie militarnym (dr Tadeusz Kubaczyk, dr Jakub 
Żak, Filip Bryjka) skupiono w ostatnim, największym bloku tematycznym.  

Swoistym podsumowaniem problematyki podejmowanej przez powyż-
szych Autorów, uzupełnionym dużo szerszym (w kontekście miejsca i czasu) 
komentarzem, jest studium Geopolityczne aspekty kryzysu ukraińskiego, autor-
stwa znakomitego analityka dr. Krzysztofa Surdyka. 

W dziale „Komunikaty i eseje” zamieszczono dwa teksty prezentujące in-
teresujące spojrzenie na problematykę mocarstwowej polityki Rosji na prze-
strzeni dziejów (prof. Ryszard Jakubczak, Artur Jakubczak oraz dr Włodzi-
mierz Zieliński) oraz komentarze dotyczące wpływu kryzysu ukraińskiego na 
bezpieczeństwo globalne, działań Federacji Rosyjskiej w postradzieckim obsza-
rze wpływów oraz działalności pro-integracyjnej Unii Europejskiej na kierunku 
ukraińskim, autorstwa dr Oleny Krasoty, dr. Vazhy Kakabadze, dr Nany Maisu-
radze oraz Mykoly Prohorova. 

W zdecydowanej większości publikowane w powyższych działach mate-
riały podają stan wydarzeń na koniec 2015 r. 

Gościnnym artykułem numeru jest publikacja Tamása Bezsenyi, z Naro-
dowego Uniwersytetu Administracji Publicznej w Budapeszcie, podejmująca 
problematykę przestępczości zorganizowanej na Węgrzech po przemianach 
ustrojowych w 1990 r. 

Uzupełnieniem numeru jest recenzja książki Współczesna Ukraina – trwa-
łość czy rozpad? (pod red. Konrada Świdra, Agnieszki Stec, Tadeusza Z. Lesz-
czyńskiego) autorstwa dr. Przemysława Furgacza. 
 
Życzymy ciekawej lektury! 
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