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18 kwietnia 2012 roku min´∏o równo pi´ç lat
od czasu, kiedy to w Cardiff, stolicy Walii,
prezydent UEFA Michel Platini og∏osi∏ decyzj´,
kto zorganizuje Euro 2012. Przyznanie wiosnà
2007 roku Ukrainie i Polsce prawa do organi-
zacji mistrzostw Europy w pi∏ce no˝nej wywo-
∏a∏o na Ukrainie, podobnie zresztà jak i w Pol-
sce, wyraêne objawy zadowolenia ∏àczàce si´
z rozpowszechnionymi szeroko nadziejami, ˝e
organizacja tego sportowego wydarzenia przy-
czyni si´ do modernizacji wielu dziedzin ˝ycia
spo∏eczno-gospodarczego. Dla Ukrainy mia∏a
to byç szansa na potwierdzenie jej europejskich
i prozachodnich aspiracji, która da jej nowy im-
puls do zmian, w sytuacji gdy dzia∏ania w tym
kierunku, b´dàce konsekwencjà demokratycz-
nej „pomaraƒczowej rewolucji” z prze∏omu
2004/2005, wyraênie rozczarowywa∏y. 

Na poczàtku 2007 roku niewiele ju˝ na samej
Ukrainie pozosta∏o niedawnego „pomaraƒczo-
wego” entuzjazmu i nadziei na proeuropejski
prze∏om w tym paƒstwie, du˝o cz´Êciej tego
typu postawy mo˝na by∏o spotkaç wówczas
jeszcze poza jej granicami, gdzie w wielu kra-

jach europejskich z wielkà sympatià oczekiwa-
no na wysi∏ki Ukrainy w kierunku integracji
z Zachodem. Trzeba tu przyznaç, ˝e sympatie
te bardziej dotyczy∏y postawy spo∏eczeƒstw,
a mniej Êrodowisk decyzyjnych, w wi´kszym
stopniu oficjalnych ogólnych deklaracji popar-
cia ni˝ na przyk∏ad konkretnych posuni´ç
w kierunku dania Ukrainie sygna∏ów na szan-
s´ na faktycznà integracj´ z Unià Europejskà.
Na takie realne dzia∏ania zabrak∏o jednak
przede wszystkim determinacji samym Ukra-
iƒcom, a zw∏aszcza ekipie „pomaraƒczowej”,
która po zwyci´stwie na poczàtku 2005 roku
szybko si´ pogrà˝y∏a w wewn´trznej walce
o w∏adz´. Symbolem tej ostatniej sta∏a si´ wy-
niszczajàca rywalizacja pomi´dzy ówczesnym
prezydentem Wiktorem Juszczenkà a panià
premier Julià Tymoszenko; doprowadzi∏a ona
do faktycznego parali˝u w∏adzy i wpadni´cia
Ukrainy w permanentny kryzys polityczny.
Walka ta da∏a te˝ szans´ na odbudow´ poli-
tycznych pozycji przez niedawno, zdawa∏oby
si´, z kretesem pokonanych przeciwników
obozu „pomaraƒczowych”, czyli Parti´ Regio-
nów na czele z dzisiejszym prezydentem Wik-
torem Janukowyczem, który zdo∏a∏ przetrwaç
po upokarzajàcej pora˝ce w 2004 roku i stop-
niowo odbudowa∏ swojà pozycj´ opierajàcà
si´ na poparciu przez Êrodowiska oligarchicz-
ne z przemys∏owej i rosyjskoj´zycznej po∏u-
dniowo-wschodniej cz´Êci Ukrainy. Wiosnà
2007 roku to w∏aÊnie dzi´ki usilnym i nie za-
wsze przejrzystym zabiegom jednego z takich
ukraiƒskich oligarchów, przemys∏owca i do
niedawna wp∏ywowego polityka Hrihorija
Surkisa stojàcego na czele Federacji Pi∏ki No˝-
nej Ukrainy, paƒstwo to wraz z Polskà dosta-
∏o prawo do organizacji Euro 2012. Premie-
rem ukraiƒskiego rzàdu by∏ wówczas Wiktor
Janukowycz, któremu po wygraniu wyborów
parlamentarnych w 2006 roku uda∏o si´
utworzyç koalicyjny gabinet po przeciàgni´-
ciu na swojà stron´ dotychczasowego sojusz-
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nika „pomaraƒczowych”, przywódcy socjali-
stów O∏eksandra Moroza, i porozumieniu si´
z prezydentem Juszczenkà, który wprowadzi∏
do rzàdu kilku swych ministrów. Gabinet ten,
dzia∏ajàcy w warunkach burzliwej kohabitacji
z prezydentem, nie zdo∏a∏ zapewniç stabilizacji
w kraju i jesienià 2007 roku prezydent wymu-
si∏ przedterminowe wybory. Ich wyniki jednak
nie wzmocni∏y obozu prezydenckiego, ale
opozycyjne wówczas wobec niego ugrupowa-
nie Julii Tymoszenko, której po d∏ugich tar-
gach politycznych uda∏o si´ w koƒcu 2007 ro-
ku utworzyç niestabilny koalicyjny gabinet.
Rzàd pod jej kierownictwem, pomimo wielu
wewn´trznych kryzysów i przesileƒ, a tak˝e
katastrofy gospodarczej, jakà spowodowa∏
w 2008 roku w ukraiƒskiej gospodarce Êwia-
towy kryzys, zdo∏a∏ przetrwaç a˝ do prezy-
denckich wyborów na poczàtku 2010 roku.
Wówczas najpierw w pierwszej turze spekta-
kularnà kl´sk´ poniós∏ urz´dujàcy prezydent
Wiktor Juszczenko, osiàgajàc zaledwie nie-
spe∏na 5,5 procent g∏osów, a potem w drugiej
turze po wyrównanej walce Julia Tymoszenko
zosta∏a zwyci´˝ona przez Witora Janukowy-
cza. Na takim wyniku wyborów zawa˝y∏
w oczywisty sposób permanentny konflikt po-
mi´dzy Juszczenkà a Tymoszenko, w trakcie
którego obie strony si´ zwalcza∏y, si´gajàc po
odbieranie sobie samolotów rzàdowych i deza-
wuowanie na arenie mi´dzynarodowej. Jusz-
czenko, nie chcàc zwyci´stwa Tymoszenko,
wezwa∏ swych zwolenników, by g∏osowali
przeciwko obu kandydatom, co w znacznej
mierze umo˝liwi∏o zwyci´stwo Wiktorowi Ja-
nukowyczowi. Ten zaÊ po wygraniu wyborów
prezydenckich rozpoczà∏ trwajàcy do dziÊ pro-
ces konsolidacji w∏adzy: nie liczàc si´ z for-
malnymi ograniczeniami, doprowadzi∏ wbrew
zapisom konstytucyjnym do utworzenia pro-
prezydenckiej wi´kszoÊci w parlamencie, na-
st´pnie do powo∏ania podleg∏ego sobie rzàdu
na czele z Myko∏à Azarowem, a kilka miesi´cy

póêniej, jesienià 2010 roku, przy pomocy ule-
g∏ego sobie Sàdu Konstytucyjnego do uniewa˝-
nienia kompromisowej noweli konstytucyjnej
z 8 grudnia 2004 roku i przywrócenia na Ukra-
inie dominujàcej pozycji prezydenta w sprawo-
waniu w∏adzy. 

Wszystko to si´ dzia∏o w warunkach borykania
si´ spo∏eczeƒstwa ukraiƒskiego z nadzwyczaj
dolegliwymi dla niego skutkami Êwiatowego
kryzysu gospodarczego, który szczególnie
dotkliwie wp∏ynà∏ na kluczowy dla ukraiƒ-
skiej gospodarki przemys∏ ci´˝ki. Przemys∏
ten, oparty na nie najnowszych technologiach,
jest w dodatku bardzo uzale˝niony od dostaw
rosyjskiego gazu, którego cena dla ukraiƒskich
odbiorców w ostatnich latach mocno wzros∏a;
os∏abi∏o to pozycj´ Ukrainy wobec Rosji
i sk∏oni∏o jej w∏adze do powa˝nych ust´pstw
w postaci zgody na przed∏u˝enie stacjonowa-
nia rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie
a˝ do 2042 roku, zw∏aszcza ˝e po oddaniu do
u˝ytku pierwszej nitki Gazociàgu Pó∏nocnego
i zapowiedzi planów budowy omijajàcego
ukraiƒskie terytorium Gazociàgu Po∏udniowe-
go pozycja przetargowa Ukrainy wyraênie ule-
g∏a os∏abieniu. W dodatku dzia∏ania represyjne
podj´te w ostatnim czasie wobec opozycyj-
nych polityków, a zw∏aszcza skazanie by∏ej
premier Julii Tymoszenko i by∏ego ministra
spraw wewn´trznych Jurija ¸ucenki na wi´zie-
nie w procesach sàdowych budzàcych uzasad-
nione wàtpliwoÊci, spowodowa∏y, ˝e nadzieje
na pragmatycznà proeuropejskà polityk´
w∏adz ukraiƒskich stan´∏y pod du˝ym znakiem
zapytania. W tej sytuacji wynegocjowana
ostatnio umowa stowarzyszeniowa Ukrainy
z UE, choç zosta∏a parafowana, mo˝e d∏ugo
poczekaç na wejÊcie w ˝ycie, wymaga ona bo-
wiem ratyfikacji przez wszystkie kraje Unii,
a coraz cz´Êciej s∏ychaç g∏osy wp∏ywowych
polityków o ∏amaniu przez ukraiƒskie w∏adze
europejskich standardów praw cz∏owieka. 
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Ten d∏u˝szy wst´p potrzebny by∏, by choç nieco
zarysowaç polityczne i spo∏eczne t∏o, w jakim
odbierane jest Euro 2012 na Ukrainie. Nierzad-
kie sà g∏osy, ˝e mo˝e to byç ostatni akord w pro-
europejskich nadziejach Ukrainy, te zaÊ osta-
tecznie przekreÊliç mogà zbli˝ajàce si´ jesienià
2012 roku wybory parlamentarne w tym kraju.
Wed∏ug tego typu opinii obecna ukraiƒska w∏a-
dza b´dzie dà˝y∏a do zwyci´stwa w nich za
wszelkà cen´, stàd nie obejdzie si´ bez nadu˝yç
i fa∏szerstw, co mo˝e spowodowaç w konse-
kwencji izolacj´ Ukrainy przez Zachód i ska-
zanie jej na wejÊcie w domen´ wp∏ywów Ro-
sji. By∏by to koniec marzeƒ o integracji europej-
skiej. W tym w∏aÊnie momencie zbli˝ajàce si´
mistrzostwa Europy w pi∏ce no˝nej zyskujà na
znaczeniu. Ukraiƒskie obawy i frustracje pog∏´-
biajà równie˝ przewidywania, ˝e finansowy
wynik tej imprezy b´dzie ujemny dla Ukrainy;
w dodatku swoje bazy w tym kraju wybra∏y je-
dynie trzy ekipy narodowe, liczàc ∏àcznie z eki-
pà gospodarzy, podczas gdy sàsiednià Polsk´
wybra∏o a˝ 13. Nadzieje na masowy nap∏yw
rosyjskich kibiców, na których Ukraiƒcy
zamierzali sporo zarobiç, przekreÊli∏o losowanie
grup, w wyniku którego Rosjanie zagrajà w Pol-
sce, a choç na Ukrainie zagrajà w fazie grupowej
takie tuzy pi∏karskie, jak Anglia, Niemcy, Ho-
landia czy Francja, wàtpi si´, czy zw∏aszcza do
odleg∏ego i ma∏o znanego w Europie Doniecka
czy Charkowa masowo przyb´dà kibice z tam-
tych paƒstw. Powszechne sà opinie, ˝e jest to
ma∏o prawdopodobne, a jeÊli nawet przylecà, to
na pewno nie b´dà tacy skorzy do wydatków, jak
kibice z Rosji. Wi´cej nadziei na kibiców ma
niewàtpliwie Lwów, le˝àcy du˝o bli˝ej granic
unijnych, a w dodatku du˝o bardziej znany
w Europie i majàcy szereg niewàtpliwych atrak-
cji nie tylko dla kibiców, ale tak˝e dla europej-
skich turystów. Wydaje si´, ˝e te nadzieje lwo-
wian wiàzane z Euro 2012, które spowoduje
szersze odkrycie tego miasta przez europejskich
turystów, majà du˝e szanse na powodzenie.

Cofnijmy si´ jednak do 2007 roku. Na Ukrainie
decyzj´ o przyznaniu jej organizacji mistrzostw
Europy odebrano tym bardziej jako nieoczeki-
wany sukces, ˝e nie tylko paƒstwo ukraiƒskie
by∏o wówczas w politycznym kryzysie, ale
w sytuacji kryzysowej by∏a równie˝ ukraiƒska
pi∏ka no˝na. Widomym obrazem tego ostatnie-
go by∏ ostry konflikt w Federacji Pi∏ki No˝nej
Ukrainy pomi´dzy jej prominentnymi dzia∏a-
czami Dynama Kijów i Szachtara Donieck.
Pierwszy to wspomniany ju˝ wy˝ej Hrihorij
Surkis, do 2006 roku pose∏ z ramienia proro-
syjskiej Socjaldemokratycznej Partii Ukrainy
(zjednoczonej) i do niedawna prezes Dynama,
drugi to Rawi∏ Safiulin, wiceprezes Szachtara,
prezes Ukraiƒskiej Zawodowej Ligi Pi∏kar-
skiej oraz pose∏ Partii Regionów. Formalnie
konflikt dotyczy∏ nadu˝yç w s´dziowaniu,
w istocie chodzi∏o jednak o walk´ o sfery
wp∏ywów w ukraiƒskim futbolu. Nie by∏o te˝
tajemnicà, ˝e ukraiƒska infrastruktura, zarów-
no transportowa, jak i sportowa i turystyczna,
daleko odbiega∏a od standardów europejskich.
Stàd wynika∏a opinia, ˝e obok wysi∏ków Sur-
kisa spraw´ przesàdziç mia∏o mocne osobiste
zaanga˝owanie w tej kwestii najwy˝szych
w∏adz politycznych na czele z prezydentami
Wiktorem Juszczenkà i prezydentem Polski
Lechem Kaczyƒskim. Popularne by∏y opinie,
˝e w ten sposób w∏adze UEFA chcia∏y posze-
rzyç tradycyjne pojmowanie Europy, pokazu-
jàc, ˝e obejmuje ona tak˝e i nowe kraje na
wschodzie kontynentu. 

Do podobnych interpretacji uciekano si´ rów-
nie˝ w politycznej publicystyce na Ukrainie,
gdzie nieodosobnione by∏y g∏osy, ˝e udane prze-
prowadzenie mistrzostw mo˝e daç temu paƒ-
stwu nowà czy te˝, jak to czasami ujmowano,
wr´cz ostatnià szans´ na jej integracj´ z Zacho-
dem. W tym czasie bowiem obraz Ukrainy w za-
chodnich mediach ponownie, po fali pozytyw-
nych doniesieƒ zwiàzanych z pomaraƒczowà
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rewolucjà z prze∏omu lat 2004/2005, stawa∏ si´
coraz bardziej pesymistyczny co do jej szans
na udanà modernizacj´ i integracj´ z UE.
W mediach ukraiƒskich i wÊród ukraiƒskiego
spo∏eczeƒstwa po 18 kwietnia 2005 roku po-
nownie od˝y∏y nadzieje, ˝e przeprowadzenie
Euro 2012 da realnà szans´, by zmieniç obraz
Ukrainy na Zachodzie i zbli˝yç ten kraj do
unijnych standardów. Wielu Ukraiƒców liczy-
∏o na to, ˝e przygotowanie do mistrzostw wy-
musi na ukraiƒskich w∏adzach konkretne dzia-
∏ania w kierunku poprawy stanu infrastruktury
ukraiƒskich miast, w tym zw∏aszcza gospoda-
rzy Euro, w postaci budowy nowoczesnych
stadionów, hoteli, kempingów, modernizacji
sieci dróg, kolei i lotnisk oraz przejÊç granicz-
nych, i tym podobne dzia∏ania, które zasadni-
czo odmienià to paƒstwo z przestarza∏à i moc-
no ju˝ zu˝ytà poradzieckà infrastrukturà.
Powiàzane by∏y z tym nadzieje na silny impuls
ekonomiczny, który zapewni modernizacj´
i rozwój wielu ga∏´zi ukraiƒskiej gospodarki
nie tylko przy okazji tak koniecznych inwesty-
cji w infrastruktur´, ale i póêniej, gdy dzi´ki
tym inwestycjom zacznie si´ rozwijaç ukraiƒ-
ska bran˝a turystyczna, a sam kraj b´dzie mia∏
szans´ staç si´ atrakcyjny dla inwestycji zagra-
nicznego kapita∏u. Liczono na tysiàce nowych
miejsc pracy, ograniczenie bezrobocia i spory
wzrost PKB Ukrainy, co w odczuwalny sposób
mia∏o si´ prze∏o˝yç na podwy˝szenie stopy
˝yciowej jej mieszkaƒców. Polityczni obser-
watorzy ∏àczyli z tym cz´sto nadziej´, ˝e mi-
strzostwa równie˝ wymuszà na ukraiƒskich
w∏adzach przeprowadzenie wielokrotnie ju˝
zapowiadanych, a dotàd zawsze odk∏adanych
reform. Te zaÊ mia∏y zmieniç nie tylko w∏adze
centralne, ale tak˝e i samorzàdowe, doprowa-
dziç do ich usprawnienia i demokratyzacji,
a przede wszystkim pozwoliç wypleniç albo
przynajmniej w istotny sposób ograniczyç
szerzàcà si´ powszechnie na Ukrainie korup-
cj´. By∏y te˝ doÊç naiwne, jak to niebawem mia-

∏o si´ okazaç, oczekiwania, ˝e takie gigantycz-
ne, cywilizacyjne wr´cz wyzwanie sk∏oni do
konsolidacji podzielony i sk∏ócony Êwiat ukra-
iƒskiej polityki oraz zjednoczy podzielony
mocno mentalnie i kulturowo kraj. Wszystkie
powa˝ne si∏y polityczne mia∏yby po∏àczyç swe
wysi∏ki w tym celu. Takie oczekiwania zdawa-
∏y si´ potwierdzaç deklaracje polityków repre-
zentujàcych ró˝ne obozy, wszyscy chcieli, by
Ukraina sprosta∏a zadaniu i w sposób godny
zaprezentowa∏a si´ Europie i Êwiatu w czasie
Euro 2012. Takie deklaracje sk∏adali wówczas
i prezydent Juszczenko, i najbogatszy w kraju
oligarcha z Doniecka, a zarazem polityk Partii
Regionów Rinat Achmetow, pierwszy prezy-
dent kraju Leonid Krawczuk, Wiktor Januko-
wycz, Julia Tymoszenko i wielu, wielu innych.
Niektórzy uwa˝ali, ˝e udane przeprowadzenie
mistrzostw odmieni nawet mentalnoÊç Ukraiƒ-
ców i zmieni na lepsze ich stosunek do w∏asne-
go paƒstwa1. 

DziÊ widzimy, ˝e mimo ró˝nych zagro˝eƒ
ostatecznie mistrzostwa b´dà przeprowadzone
tak na Ukrainie, jak i w Polsce, lecz wiele
oczekiwaƒ by∏o formu∏owanych wyraênie na
wyrost. Jak ju˝ wy˝ej wspominano, na to
wszystko silny wp∏yw mia∏ rozwój Êwiatowej
sytuacji gospodarczej, wewn´trzne problemy
Unii Europejskiej oraz zmiany w Êwiatowym
uk∏adzie si∏. Do tych ostatnich zaliczyç trzeba
nowà sytuacj´ geopolitycznà w regionie Europy
Wschodniej, która mocno rzutuje na sytuacj´
Ukrainy, zw∏aszcza w wyniku zmniejszenia si´
zainteresowania tym regionem przez admini-
stracj´ Stanów Zjednoczonych oraz pasywnà
polityk´ g∏ównych paƒstw UE, co si´ ∏àczy
z wyraênym zwi´kszeniem wp∏ywu Rosji, któ-
rej oddzia∏ywanie, zw∏aszcza od czasów jej
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wojny z Gruzjà latem 2008 roku, zauwa˝alnie
wzros∏o, czemu sprzyja wysoki poziom cen
produktów energetycznych. W tej sytuacji
trudno liczyç, ˝e samo Euro 2012 zmieni w za-
sadniczy sposób miejsce i rol´ Ukrainy w Eu-
ropie, zw∏aszcza ˝e istnieje powa˝na groêba, i˝
paƒstwo to w wyraêny sposób oddali si´ od
przestrzegania europejskich standardów
w zakresie swobód obywatelskich. Istnieje
uzasadniona wàtpliwoÊç, czy obecnie rzàdzàce
ukraiƒskie elity polityczne rozumiejà, ˝e d∏ugo-
falowe szanse na integracj´ z UE nie mogà ba-
zowaç wy∏àcznie na najlepszych nawet rela-
cjach ekonomicznych, ale wymagajà tak˝e
przestrzegania europejskich wartoÊci. Ten pro-
blem nie ogranicza si´ tylko do obecnej w∏a-
dzy, ale dotyczy wi´kszoÊci ukraiƒskich elit

spo∏eczno-politycznych, u których wyraênie
widaç wzrastajàce zniech´cenie do demokra-
tycznych pryncypiów i wartoÊci oraz ch´ç
szukania jakiejÊ drogi na skróty. Równie˝ spo-
∏eczeƒstwo ukraiƒskie coraz bardziej zm´czo-
ne jest kryzysem, nie wierzy ju˝ w deklaracje
polityków, ma∏o dziÊ w nim nadziei na lepszà
przysz∏oÊç, co z jednej strony rodzi apati´
i sk∏ania do ucieczki w prywatnoÊç, a z drugiej
strony stwarza warunki dla rozwoju radykal-
nych nastrojów, które mogà zostaç wykorzy-
stane przez ekstremistyczne si∏y polityczne od-
rzucajàce demokracj´ i prawa cz∏owieka. W tej
sytuacji rola Euro 2012 dla Ukrainy mo˝e oka-
zaç si´ istotna, jego udany przebieg mo˝e na
nowo pobudziç europejskie dà˝enia na Ukra-
inie i wp∏ynàç na jej przysz∏oÊç.
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