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Anotace
Předkládaná diplomová práce se zabývá vybranými politickými a bezpečnostními otázkami
ruské a ukrajinské zahraniční politiky, které zásadně ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi a
jejich geopolitickou volbu. Zvolenými tématy jsou politické přístupy Ruska a Ukrajiny
k NATO a k SNS a role obou států při formování vybraných uskupení postsovětského
prostoru. Rusko vidělo v NATO geostrategického rivala. Hlavním problémem ve vztazích
Rusko – NATO se stal z pohledu Moskvy proces rozšiřování Aliance. Rusko se snažilo
obnovit svůj velmocenský statut a důležitým nástrojem k tomu se mělo stát upevnění
hegemonie v SNS a postsovětském prostoru. V jiné pozici se ocitla Ukrajina, a to především
kvůli svému geopolitickému postavení mezi východem a západem. Kyjev navázal spolupráci
s NATO a usiloval o získání politických a bezpečnostních záruk. Na druhé straně se Kyjev
choval zdrženlivě ve vztahu k možnostem integrace SNS pod kontrolou Moskvy. Politika
Ruska a Ukrajiny vůči NATO a SNS se promítala také do cílů a geopolitické orientace
různých uskupení, která vznikala v postsovětském prostoru.

Abstract
This thesis deals with Russian and Ukrainian foreign policy. The challenge is to analyse the
attitude of Russia and Ukraine towards NATO and CIS and the role of both States in the
shaping of other groups in the post-Soviet space. These are strategic issues that fundamentally
shape Russian and Ukrainian foreign policy, geopolitics and relations between Moscow and
Kiev. In this work were preferred descriptive and empirical analytical techniques. There was
used method of comparison more precisely double case study. Geopolitics was chosen as
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theoretical framework. The results of comparison help us to make a conclusion about the
impact of Russian and Ukrainian policy in relation to NATO and CIS towards each other and
post-Soviet space.
There is fundamental difference between Russian and Ukrainian attitude towards NATO and
CIS or rather post-Soviet space. In case of NATO the differences resulted from different
geopolitical interests of Russia and Ukraine in international politics and from different
perception of the process of NATO enlargement. While Russia was claiming to get back its
super power status and NATO enlargement considered as threat, Ukraine was seeking security
guaranties and partners to counterbalance the imperial ambitions of Russia.
CIS and some other groupings in the region posed for Russia instruments of economic and
political domination of post-Soviet space. The aim of such a policy was to build the strong
Eurasian regional power. On the other hand, Ukrainian attitude in relation to CIS integration
under the Moscow’s leadership was very restrained and vigilant. CIS and other groupings
initiated by Moscow were perceived in Kiev as a strengthening of Russian hegemony. Kiev
initiated other groupings independently from Moscow.
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Úvod
Tématem následující diplomové práce je analýza přístupu ruské a ukrajinské zahraniční
politiky k bezpečnostním a politickým otázkám, které hrají podstatnou roli ve vztazích obou
zemí. K otázkám takového významu náleží přístup Ruska a Ukrajiny k Severoatlantické
alianci (NATO) a ke Společenství nezávislých států (SNS), včetně role obou zemí při
formování

vybraných

uskupení

v postsovětském

prostoru.

Zvoleným

teoretickým

východiskem se staly geopolitické teorie a koncepce. V textu práce jsou komparovány
politické přístupy Ruska a Ukrajiny k NATO a SNS, potažmo vůči postsovětskému prostoru a
analyzována politika těchto dvou států vůči oběma organizacím. Záměr komparovat
zahraniční politiku těchto dvou států je legitimní, protože obě země mají společnou historii,
nacházejí se ve stejném politicko-geografickém regionu a jejich vztah k NATO a SNS, na
který se práce zaměřuje, je pro obě země klíčový. V rámci tématu hrají roli nevyhnutelně i
vztahy Ruska a Ukrajiny s USA. Autor také považuje za nutné poznamenat, že pro potřeby
této práce, termín postsovětský prostor či postsovětský region nezahrnuje pobaltské republiky.
K jednomu z nejdůležitějších geopolitických důsledků kolapsu SSSR patří vznik nezávislé
Ukrajiny. Ukrajina je zařazována do postsovětského prostoru, kde je klíčovým aktérem Rusko
coby přímý nástupce SSSR a současně globální aktér. Rusko se muselo vyrovnávat s aspirací
Ukrajiny definovat svou vlastní nezávislou zahraniční politiku. Díky své strategické pozici
mezi Ruskem a střední Evropou, respektive Evropskou Unií se Ukrajina stala důležitým
mezinárodním aktérem se strategickým významem pro evropskou bezpečnost v postbipolárním světě.
Novou výzvou se pro Rusko stalo i rozšiřování NATO, kterému Moskva bránila. Ruští
diplomaté a politici byli nuceni formulovat nové doktríny a strategie a ujasnit si tak přístupy
k bezpečnostním a politickým otázkám, kterým Rusko čelilo. Postsovětský prostor se stal pro
Rusko oblastí zásadního významu a Společenství nezávislých států platformou k prosazování
jeho zájmů v oblasti. Rusko v postsovětském regionu dominuje geopoliticky, vojensky a
ekonomicky. Tato skutečnost spolu s historickými vazbami mezi oběma zeměmi přispěla k
závislosti Ukrajiny na Rusku. Z tohoto důvodu je nezávislost Ukrajiny mnohými vnímána
jako nezávislost na Rusku. Zahraniční politika Ukrajiny se proto snažila vyvažovat tuto
závislost na Rusku spoluprací se Západem. Cílem Moskvy bylo naopak posílit vazby Ukrajiny
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na Rusko a získat kontrolu nad strategickým rozhodováním Kyjeva. Rusko proto vnímá
prozápadní orientaci Ukrajiny jako zásadní problém.
První část práce se věnuje vztahům s NATO, druhá část SNS a postsovětskému prostoru.
Každá z kapitol je ukončena dílčím shrnutím a na závěr práce jsou zodpovězeny výzkumné
otázky, které si jednotlivé kapitoly kladou.
Cílem diplomové práce je analyzovat a porovnat přístup Ruska a Ukrajiny k NATO a SNS,
resp. postsovětskému prostoru a také roli obou států při formování vybraných uskupení
v regionu. Smyslem této činnosti je odpovědět na výzkumné otázky ptající se po příčinách a
důsledcích politiky obou zemí. Předložená diplomová práce si dává za cíl odpovědět na
následující níže uvedené výzkumné otázky.
Ve vztahu k NATO si autor klade tyto výzkumné otázky. Jaký byl přístup ruské a
ukrajinské politiky vůči NATO, v čem se oba přístupy lišily a v čem spočívaly jejich příčiny?
Lze najít nějaké styčné body, respektive shodu, v postoji obou zemí k politice NATO ve
sledovaném období?
Ve vztahu k SNS a postsovětskému prostoru jsou výzkumné otázky následující. Jaký byl
přístup ruské a ukrajinské politiky vůči SNS a postsovětskému prostoru, v čem se oba
přístupy lišily a v čem spočívaly jejich příčiny? Jaká byla role Ruska a Ukrajiny při formování
vybraných uskupení v postsovětském prostoru?
Následují výzkumné otázky, které jsou společné pro politiku vůči NATO, SNS a
postsovětskému prostoru. Jaký byl důsledek politiky Moskvy a Kyjeva vůči NATO a SNS pro
vzájemné vztahy obou zemí? Lze hodnotit ukrajinskou zahraniční politiku ve sledovaném
období jako samostatnou v tom smyslu, že nepodléhala ruské hegemonii? A z jakého důvodu
lze usuzovat, že je, či naopak, že není samostatná.
Autor má za to, že je správné vyjádřit se také k odchylkám od původního projektu.
Diplomová práce, se podle názoru autora, shoduje s podstatou a záměrem projektu, přesto je
nutné upozornit na následující skutečnosti.

Došlo k zúžení předpokládané osnovy, a to

vypuštěním bodu pod názvem Otázka Černomořské námořní flotily ve vzájemných vztazích.
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Toto téma v diplomové práci není pojednáno jako samostatná kapitola, jak předpokládal
projekt. Důvodem se stala opakovaná rozvaha o tom, jaká jsou zásadní témata ovlivňující
vzájemné vztahy Ruska a Ukrajiny. A jsou to témata NATO a SNS! Otázku Černomořské
námořní flotily je lépe považovat spíše za partikulární téma vzájemných vztahů a způsob
jakým je řešena za jeden z důsledků politiky jakou zaujímají oba státy k NATO a SNS.
K druhé odchylce nebo je možné říci i k upřesnění, došlo v teoretických východiscích.
V projektu jsou spolu s geopolitikou, která nadále zůstává teoretickým rámcem, uvedeny jako
teoretické východisko i analýzy zahraničně politických koncepcí. Toto se neukázalo jako
šťastné a zahraničně politické koncepce byly z teoretického rámce vypuštěny. Navíc obsah
těchto koncepcí je podstatným způsobem ovlivněn právě geopolitickými přístupy. Analýzy
zahraničně politických koncepcí však nebyly zavrženy, ale naopak se staly podstatnou
součástí některých kapitol.
Co se týče názvu diplomové práce Politické a bezpečnostní otázky ve vztazích Ruska a
Ukrajiny, došlo k malé úpravě vyškrtnutím jednoho slova. Původní název tématu v projektu
zněl Politické a bezpečnostní otázky ve vzájemných vztazích Ruska a Ukrajiny. Vynechání
slova vzájemných má zohlednit, že jde o komparaci dvou zahraničních politik vůči třetím
stranám. Toto slovo v názvu projektu mělo původně upozornit na dopad, jaký mají vybrané
otázky na vzájemné vztahy. Nakonec ale byl tento termín vzhledem k vybrané metodě
shledán matoucím.
Během výzkumu zvoleného tématu bylo použito velké množství zdrojů a literatury. Jedná se
jak o primární dokumenty týkající se zahraniční politiky a institucionálních vztahů obou států,
tak o literaturu a on line zdroje, jež převažují. K využitým zdrojům přístupným na webu
náleží on line časopisy z akademických zdrojů a další odborné publikace a texty. Jako
užitečná se ukázala i webová zpravodajství rozhlasových stanic a on line novin.
Při zpracovávání teoretického rámce v části věnované Rusku se autorovi staly oporou vědecké
práce významných kapacit v oboru geopolitiky, jako jsou Andrei Tsygankov, Graham Smith a
John O’Loughlin. Ve svých pracích zkoumají ruské geopolitické myšlení a vliv eurasianismu,
jako specificky ruské geopolitické školy, na zahraniční politiku Moskvy. K jejich odborným
příspěvkům, ze kterých je zde čerpáno, patří například práce Grahama Smitha „The masks of
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Proteus: Russia, geopolitical shift and the new Eurasianism,“ Transactions of the Institute of
British Geographers, nebo John O´Loughlin, Geopolitical Fantasies, National Strategie and
Ordinary Russian in the Post-Communist Era, Geopolitics. V části teoretického rámce
věnovaného Ukrajině, stojí za pozornost především vědecké práce Alexandra Duleby,
Andrew Wilsona, Stephena Velychenka a dvojice Moroney – Molchanov. Jde například o
knihu Alexandra Duleby „Ukrajina a Slovensko: Geopolitické charakteristiky vývinu a
medzinárodné postavenie Ukrajiny“ či knihu Andrew Wilsona „The Ukrainians: Unexpected
Nation.“ Yale: Yale University Press.
Ve výzkumné části případové studie zaměřené na vztahy Ruska a Ukrajiny s NATO, se autor
opakovaně obrací na práce trojice autorů Margot Light – Stephen White - John Loewenhardt,
„A Wider Europe: The View from Moscow and Kyiv,“ uveřejněné v International Affairs a
dále trojici Stephen White - Julia Korosteleva – Roy Allison, „NATO: The View from the
East.“ otištěné v časopise European Security. Obě práce jsou pro zvolené téma významné,
protože se věnují komparaci ruské a ukrajinské politiky ve vztahu k NATO. Dalším důležitým
zdrojem se stal příspěvek Tuomase Forsberga, „Russia's relationship with NATO: A
qualitative change or old wine in new bottles(?),“ uveřejněný v Journal of Communist
Studies and Transition Politics, zabývající se ruskými vztahy s NATO, a také vybrané
kapitoly z knihy Richarda Sakwy, „Russian Politics and Society.“ Za významné pro
objasnění ruské politiky, lze považovat i příspěvky Martina Smitha a Grahama Timminse,
„NATO and the EU in an Era of Enlargement: Vulneralibity or Opportunity v časopise
Geopolitics.“ Při zkoumání ukrajinského přístupu k NATO, vedle již výše zmíněných trojic
autorů Light, M. - White, S. – Loewenhardt, J. a White, S. - Korosteleva, J. - Allison, R., se
jako opora ukázali též autoři Taras Kuzio a Oleksandr Potekhin. Taras Kuzio je odborníkem
na ukrajinskou zahraniční politiku a v této diplomové práci je čerpáno z desítky jeho
vědeckých prací a příspěvků, které hrají při analýze ukrajinské politiky výraznou roli. Za
všechny jeho politologické práce zde jmenujme „Ukraine's relations with the West:
Disinterest, Partnership, Disillusionment,“ otištěné v European Security, nebo Kuziovu knihu
„Ukraine under Kuchma,“ London: Macmillan Press LTD, a ve spolupráci Kuzio, T. a
Moroney, J., „Ukraine and the West: Moving From Stabilty to Strategic Engagement,“
European Security. Hodnota Oleksandra Potekhina, pro tuto práci, spočívá v jeho příspěvku
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ke knize Kurta, R. S. - Wengera, A. - Müllera, D. (eds.): „Between Russia and the West.
Foreign and Security Policy of Independent Ukraine,“ v níž je Potekhin autorem kapitoly
„The NATO-Ukraine Partnership: Problems, Achievements and Perspectives.“
V části případové studie týkající se přístupu k SNS a postsovětskému prostoru, lze za stěžejní
zdroje považovat studii Wojciecha Kononczuka „The failure of integration. The CIS and
other international organizations in the post-Soviet area, 1991–2006“, publikované v Centru
pro východoevropská studia, ve které se Kononczuk věnuje ruské a ukrajinské roli v
postsovětském regionu a knihu Bertila Nygrena „The rebuilding of Greater Russia: Putin's
foreign policy towards the CIS“, i již výše zmiňovanou knihu Richarda Sakwy „Russian
Politics and Society.“ Významnou roli při analýze ruské politiky vůči SNS hrála také práce
Marka Kramera, otištěná v časopise Problems of Post-Communism, pod názvem „Russian
Policy Toward the Commonwealth of Independent States.“ Při zkoumání ukrajinského
přístupu k SNS a postsovětskému prostoru, vedle již zmíněného Kononczuka, bylo čerpáno
významě také z prací Konstantina Griščenka, Grahama Smitha, Tarase Kuzii, Paula
Latawaského, Henrika Binkovského a Eleny Kropatchevy. Za všechny práce jmenujme
Gruščenko, K., „Vnješnaa politika Ukrainy.“ In Korbinska, I. - Garnett, Š. (eds), „Ukraina,
problemy bezopasnosti,“ Moskva, vydal Moskovskij Centr Karnegi, a dále Kuzio, T.,
„Promoting Geopolitical Pluralism in the CIS: Western Foreign Policy,“ Problems of PostCommunism, nebo Latawski, P. C., „The Limits of Diversity in the Post-Soviet Space: CIS &
GUUAM,“ vydalo RMA Sandhurst.
Pro každou výzkumnou práci se stává velmi důležitým zvolený přístup a metoda. Pro tuto
práci byl zvolen empiricko-analytický teoretický přístup. Tento přístup vědomě odsouvá
stranou normativní úvahy jako určující faktory analýzy konkrétního politického dění.1
Omezuje se proto na ty „objektivní“ a „subjektivní“ aspekty politické reality, které jsou
uchopitelné „neutrálními“ nástroji. To přirozeně neznamená, že hodnotové představy
nemohou být v empiricko-analytickém bádání předmětem zkoumání, nebo že při výběru
zkoumaného problému a hodnocení výsledků empiricko-analytického bádání nehrají žádnou
roli také subjektivní hodnotové postoje a normativní úvahy. Požadavek „hodnotové
neutrality“ spíše znamená, že vlastní bádání má co možná nejméně podléhat předem
zformovanému názoru či předsudku.
1

Berg-Schlosser, D., Stammen, T.: „Úvod do politické vědy, s. 87.
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Metodou předložené diplomové práce je komparativní metoda v podobě dvou případové
studie. Komparativní případové studie intenzivně studují vybrané případy s cílem poskytnout
o nich podrobnou zprávu a současně provést jejich komparaci a analýzu. Komparativní
metoda jako „myšlenkový experiment“ nepodléhá různým technickým omezením a vyhýbá se
také relativní povrchnosti a vypovídací chudobě pouhých statistických korelací, tím že se
pokouší blíže odhalit důvody aktuálních kauzálních vztahů.2 Zvolenou zkoumanou jednotkou
bývá často „stát.“ Někdy je obtížné určit srovnatelnost případů. Jsou často příliš heterogenní
například z hlediska velikosti, geografické polohy a mnoha dalších proměnných. Podobnost a
různost tedy k sobě musí stát v nějakém smysluplném vztahu, aby bylo možné pominout
ostatní a blíže zkoumat alespoň některé proměnné, v obou zkoumaných případech podobné.
Smysluplnost výběru zkoumaných jednotek zde spočívá v jejich společné minulosti,
geografickém prostoru i v historicky jedinečné situaci, před kterou byly oba aktéři ve stejnou
dobu postaveni. Problém heterogennosti je také omezen tím, že předmětem komparace není
politický subsystém uvnitř zvolených států, ale jejich zahraniční politika.
Komparativní studie nabízí několik metod pro identifikaci kauzálních vazeb. Mezi ně patří i
metoda rozdílu, která zde byla zvolena. Případy zkoumané v rámci metody rozdílu se liší
v hodnotě závislé proměnné a současně v hodnotě pouze jedné nezávislé proměnné.3 Tato
metoda předpokládá, že jestliže se určité případy liší v hodnotě závislé proměnné a současně
v hodnotě pouze jedné nezávislé proměnné představuje tato proměnná kauzální proměnnou.
V této studii je zkoumána a komparována zahraniční politika dvou států, které mají společnou
historii a nacházejí se ve stejném politicko-geografickém regionu, avšak v odlišné
geopolitické situaci. Je zde srovnávána politika Ruska a Ukrajiny vůči NATO a SNS
s posouzením dopadu na vzájemné vztahy. Záměrem je analyzovat politické přístupy Ruska a
Ukrajiny, spojené s jejich strategickou geopolitickou volbou, pro kterou jsou, podle názoru
autora, hlavními póly vztahy s NATO a SNS, jež se vzájemně podmiňují.

2

Berg-Schlosser, D., Stammen, T.: „Úvod do politické vědy, s. 132.

3

Karlas, J., Komparativní případová studie in. Drulák Petr a kol.: Jak zkoumat politiku, s. 70.
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V této výzkumné práci se vyskytují následující dvě nezávislé proměnné. 1. Geopolitická
situace Ruska a Ukrajiny – případy se liší v hodnotě této nezávislé proměnné. Geopolitická
situace tedy představuje kauzální proměnnou. 2. Politicko-bezpečnostní zájmy obou aktérů,
jež zahrnují rovnováhu sil, chápanou též jako vyvažování cizí moci; usilování o vlastní
bezpečnost; nezávislost strategického rozhodování; suverenitu; teritoriální integritu.
Závislými proměnnými jsou politické přístupy aktérů, jejich příčiny a odlišnosti –
předpokládá se nabývání odlišných hodnot u zvolených případů.

Ke zprostředkujícím

proměnným náleží jednání aktérů, politická prohlášení, obsahy smluv, politické strategie a
politické koncepce.
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1. Teoretický rámec
Zvoleným teoretickým rámcem v této diplomové práci jsou geopolitické teorie a koncepce,
které podstatným způsobem ovlivňují zahraniční politiku Ruska a Ukrajiny. S pojmem teorie
zde autor spojuje tradiční geograficko-politický přístup a vojensko-strategické uvažování o
prostoru, zatímco pojmu koncepce přikládá státně-politickou a kulturně-civilizační dimenzi,
jež však vychází z určité geopolitické teorie, nebo je spojena s konkrétní geopolitickou
orientací.
Klasická geopolitika za podstatu historického vývoje považuje schopnost světových mocností
ovládnout geostrategická území ve světě. Geopolitika nalézá spojení a kauzální souvislosti
mezi politickou mocí a geografickým prostorem. Je to též metoda zahraničně-politické
analýzy, která usiluje o porozumění, vysvětlení a predikci chování států v mezinárodních
vztazích na základě geografických proměnných, jako je například geografická poloha,
rozloha, přírodní zdroje či demografie. 4 Klasické geopolitické teorie jsou specifickou součástí
realistického přístupu v mezinárodních vztazích. Zvolené geopolitické přístupy, podobně jako
realistická teorie, pracují s politikou rovnováhy sil mezi mocnostmi, respektive
geopolitickými pan-regiony. Geopolitická východiska prezentovaná v této diplomové práci
umožňují autorovi přihlásit se k následujícím realistickým premisám: hlavním úkolem státu je
zajištění jeho vlastního přežití; základním procesem v mezinárodních vztazích je neustálé
zajišťování bezpečnosti státu, poměřované jeho relativní mocenskou pozicí v mezinárodním
systému; zájem státu na maximalizaci vlastní moci.
První kapitola teoretického rámce se věnuje teoriím a koncepcím, které podstatným způsobem
ovlivnily ruskou zahraniční politiku. Nejprve se pozornost obrací k liberálním koncepcím
zahraniční politiky vlivným na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Uvedením těchto
koncepcí autor sleduje objasnit, vůči čemu se vymezoval hlavní proud ruské geopolitické
školy – eurasianismus a koncepce statismu. Geopolitické škole eurasianismu a s ním spojené
státně-politické koncepci statismu je zde věnována hlavní pozornost.
Následující kapitola se nejdříve zaměří na geopolitickou roli ukrajinského prostoru a roli
Ukrajiny v dějinách a v současnosti. Dále budou představeny teorie, koncepce a prameny,
4
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které z odlišných pozic hodnotí geopolitické postavení Ukrajiny. Prostor dostane i téma
věnující se tomu, jak geopolitika ovlivňuje vnitřní regionální strukturu Ukrajiny.

1.1 Teorie a koncepce ovlivňující formování ruské zahraniční politiky
V Rusku můžeme nalézt dva základní geopolitické přístupy k mezinárodním vztahům. První,
který se uplatňoval v ruské politice méně často, je přístup tzv. zapadniků, jež se objevily v 19.
století. Ti se orientovali na evropskou spolupráci a usilovali učinit z Ruska moderní liberální
stát evropského typu. Na ideje zapadniků navázali na začátku devadesátých let 20. století tzv.
atlantisté, kteří usilovali o zapojení Ruska do euroatlantických struktur. Vlivnější
geopolitický přístup však vycházel z prací klasiků imperiální geopolitiky. Ruská geopolitická
škola eurasianismu se inspirovala klasickými geopolitickými pracemi, především odkazem
Mackinderovi teorie Heartlandu. Aktuální součástí této geopolitiky je koncepce statismu,
která odráží umírněnou verzi eurasianismu. Tyto teorie a koncepce poskytují filosofický
základ velmocenským ambicím Ruska ve světě a obhajují jeho nárok na hegemonii
v postsovětském prostoru. Těmto geopolitickým idejím je nutno porozumět, protože
významně formovaly ruskou zahraniční politiku v jejím přístupu k NATO a k postsovětskému
prostoru, což je hlavní předmět této práce.
1.1.1 Východiska ruské zahraniční politiky a geopolitiky
Nové postsovětské Rusko hledalo, v rámci konsolidace situace vyvolané rozpadem
sovětských struktur, formulaci svých zahraničněpolitických cílů. První generace aktérů
formujících zahraniční politiku nového Ruska se mohla inspirovat Gorbačovovou doktrínou
„nového myšlení“ z konce 80. let. Tato doktrína vyjadřovala představy o „společném
evropském domě“ a „zóně spolupráce od Vancouveru po Vladivostok.“5 Evropa měla být
vnímána především jako civilizace, jejíž přirozenou kulturní součástí je i Rusko, nejen jako
geografický a geopolitický prostor. Toto vnímání odkazuje na představy ruských zapadniků
19. století.6 Geopolitická a kulturně-civilizační koncepce Ruska jako součásti západní

5

Kuchyňková, P. - Šmíd, T., (eds): Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru, s. 23.

6

Tsygankov, A, P.: Self and Other in International Relations Theory: Learning from Russian Civilizational
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civilizace umožňuje přebírání západních politických a ekonomických vzorů, což bylo aktuální
také na počátku 90. let dvacátého století, kdy převládala liberálně-internacionalistická linie
ruské zahraniční politiky. Liberálně-internacionalistická orientace na mezinárodní spolupráci
a integraci, jejíž představitelé se stali známými jako atlantisté (též zapadnici, liberálové),
nebyla pouze výrazem idealismu, ale také „prakticko-politickým přístupem“ oslabeného
impéria, objasňuje politiku Moskvy Kuchyňková.7 K udržení pozice významné vojenské
mocnosti bylo v první fázi po rozpadu SSSR důležité získat politickou a ekonomickou
podporu Západu a soustředit se především na dobré vztahy s USA, což do značné míry
v pragmatické rovině determinovalo i doktrinální vývoj ruské zahraniční politiky
v počátečním období. Konec studené války a potřeba uspořádat nově vztahy se Západem
představovaly hlavní témata doby. Začlenění Ruska do nového světového pořádku se mělo
odehrávat cestou spolupráce se západoevropskými a mezinárodními institucemi, včetně
NATO, s cílem zapojení země do globálních struktur.8 Právě spolupráce se Západem měla
Rusku přinést politické a ekonomické zisky. Úkol zařadit Rusko nově do mezinárodního
sytému se zdál být prioritou před angažováním se v okolních zemích postsovětského prostoru,
tzv. blízkém zahraničí.
Od roku 1993 začala sílit kritika atlantistického kurzu a v následujících letech nastal odklon
směrem k realistickému přístupu ve smyslu politické teorie nahlížející na mezinárodní vztahy
jako na soutěž mocností a egoistické sledování národního zájmu. Ruská společnost si
postupně uvědomovala, že není pravděpodobná rychlá integrace do západních ekonomických
struktur ani obnovení Ruska jako respektované mocnosti po boku Západu.9 Vědomí této
skutečnosti podpořilo názor, že Rusko se musí spoléhat především na vlastní zdroje. Tyto
zdroje se však staly po rozpadu Sovětského svazu omezenějšími. 10 Řešení tohoto problému
mělo napomoci přehodnocení zahraničně politických důrazů ve prospěch postsovětského

Debates, International Studies Review, 10, (2008) pp. 766-772. (http://web.ebscohost.com/).
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Kuchyňková, P. - Šmíd, T., (eds): Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru, s. 19, 24.
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prostoru a na úkor mezinárodní spolupráce. Tento vývoj souvisel s pocitem ztráty impéria, po
jehož pádu ztratila značná část ruské společnosti jasnou představu o své státně-politické ba i
národní identitě. Tuto problematiku v knize Russian Politics and Society vysvětluje Sakwa,
tvrdí v ní, že náhradou za sovětskou identitu „se nabízela identita nová“ vycházející
z imperiálně orientovaného geopolitického přístupu.11 Tato geopolitika v polovině 90. let
úspěšně nahradila komunistickou ideologii jako konceptuální základ ruské zahraniční
politiky. To přivedlo do zahraničně politického diskursu zpět koncept „realpolitiky,“ který
vytlačil idealistický universalismus čerpající z Gorbačovova „nového politického myšlení“ a
liberální internacionalismus aktuální na začátku 90. let.
Stoupenci „realistického“ obratu postupně posilovali své pozice ve vládě a změny v přístupu
ruské zahraniční politiky ke světu nacházely svou ideovou podporu a zdůvodnění
v koncepcích geopolitiky. Nespokojenost s výsledky společenské transformace, s postavením
ruského státu v mezinárodním systému a se ztrátou rozsáhlých oblastí impéria, vedla ke
znovuobjevení starých geopolitických idejí a to jak Mahanovy koncepce střetu pozemní a
námořní moci, tak především geopolitické koncepce Mackinderova Heartlandu.12 Ruští
geopolitikové začali vysvětlovat soupeření se Západem, a to i zpětně období studené války,
jako boj o Heartland. Moskva začala s geopolitikou počítat ve svých bezpečnostních a
zahraničně politických koncepcích. Důraz začal být kladen na vyšší zajištění vlastní
bezpečnosti a obnovu mocenské převahy v eurasijském prostoru, s cílem být opět
rovnocenným soupeřem USA a NATO na mezinárodní scéně.
Geopolitické myšlení ovlivňovalo politiku velmocí po celé 20. století. V roce 1904 Mackinder
přišel s rozdělením světa na Heartland, Vnitřní půlměsíc a Vnější půlměsíc. Pojem Heartland
používal k označení pomyslného srdce země, jádra Světového ostrova (tj. euro-asijskoafrického super-kontinentu). Základem Mackinderovy teorie je bipolarita mezi Východem a
Západem, společně s dichotomií mezi pozemní a mořskou mocí.13 V této teori hraje roli
hlavní pozemní mocnosti carské Rusko a později SSSR ovládající Heartland - jádro Eurasie.
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Heartland se rozprostírá přibližně v hranicích carského Ruska, respektive SSSR. Mackinder
dále rozlišuje Vnitřní půlměsíc představující mořskou moc podél Středozemního moře,
Indického oceánu a Čínského moře, do kterého spadají země ve směru západní Evropa,
severoafrické pobřeží, Turecko, Blízký východ, Indie a Čína. Třetím geopolitickým útvarem
je Vnější půlměsíc, tvořený Japonskem, Severní Amerikou, Britskými ostrovy, jižní Afrikou a
Austrálií.
Hlavní otázkou světové politiky se stal problém, kdo bude ovládat Heartland a jaký bude jeho
silový potenciál. Z této nejrozsáhlejší oblasti zemské pevniny měl vycházet onen tlak nomádů
tvořících evropskou historii. Po první světové válce vyvodil Mackinder ze své koncepce
následující poučení „Kdo vládne východní Evropě, ovládá Heartland: Kdo vládne Heartlandu,
ovládá Světový ostrov: Kdo vládne Světovému ostrovu, ovládá svět.“14
Během druhé světové války Mackinder svoje představy upravil a svět rozdělil do dvou hlavní
regionů, na Heartland a Midland Ocean /Vnitrozemský oceán/ rozkládající se v oblasti
severního Atlantiku, kolem kterého existuje velká kulturní oblast „Ameroevropa“ v čele
s USA.15 Právě tato „Ameroevropa“ by měla být schopná vytvořit novou světovou rovnováhu
tím, že bude mít dost sil čelit pokusům Heartlandu o ovládnutí světa.
Teorie Heartlandu přitahovala velkou pozornost již v minulosti, kdy carskému Rusku a
později SSSR přisuzovala zvláštní geopolitickou roli, jako tomu kdo kontroluje pevninskou
základnu světové moci. V postsovětském politickém myšlení i z tohoto důvodu převládl
názor, že bývalá supervelmoc je klíčem ke světové rovnováze díky svému centrálnímu
umístění v mezinárodních vztazích a své velikosti. 16 Na váhu lze položit i ekonomický
potenciál a přírodní bohatství. Oživení geopolitického přístupu v ruské zahraniční politice
mělo svou příčinu nejen v ruské politické tradici, ale aktuálně i v nashromáždění toho co bylo
vnímáno jako hrozba. Rusko v devadesátých letech čelilo nestabilitě v řadě oblastí někdejšího
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impéria nacházejících se v tzv. blízkém zahraničí.17 K hrozbě náleželo i rozhodnutí rozšířit
NATO a vyloučit z tohoto procesu Rusko.18 Toto rozhodnutí posílilo v Moskvě vnímání
Západu jako aktéra hrajícího silovou hru a usilujícího využít oslabení Ruska. Expanze NATO
byla proto vnímána jako hrozba ruským zájmům. Tyto okolnosti pomohly oživit a
legitimizovat tzv. statismus jako nejsilnější ideovou státně-politickou koncepci v Rusku a
eurasianismus jako specificky ruskou geopolitickou školu.
1.1.2 Eurasianismus a statismus
Eurasianisté představující nejvlivnější geopolitický proud v Rusku se hlásí k teorii Heartlandu
a geopolitiku spojují s politikou rovnováhy sil mezi soupeřícími velmoci, respektive panregiony ve světě. Zatímco ruští zapadnici věří, že Rusko může být evropskou demokracií, a že
západní hodnoty pluralismu a demokracie jsou univerzální a tudíž se mohou rozšířit i do
Ruska, eurasianismus je naopak spojován s nacionálně-patriotickou orientací a Rusko vnímá
jako svébytný civilizační prostor mezi Evropu a Asií.

19

Graham Smith v rámci eurasianismu

rozlišuje dva základní názorové proudy, a to „hard line“ eurasianismus a umírněný
eurasianismus.20 Druhý ze dvou jmenovaných proudů eurasianismu označuje Smith také jako
statismus.
Stoupenci „hard-line“ eurasianismu podporují politickou a vojenskou expanzi ruského státu
v rámci hranic bývalého SSSR a návrat Ruska k těmto hranicím, nebo dokonce uvažují o
expanzi i za tyto hranice. Graham Smith dále hovoří o dvou geopolitických školách „hardline“ eurasianismu.21 Je to „komunistický eurasianismus“ (Eurasian Communism) uvažující o
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obnově SSSR a „nová pravice“ (New Right) jako nacionalisticky a geopoliticky expansivně
orientovaná krajní pravice. K představitelům geopolitického myšlení „nové pravice“ patří
Alexandr Dugin a Alexander Prokhanov. Podle jejich názoru je Rusko „vůdčím státem
výjimečné eurasijské civilizace,“ k níž náleží. 22 Tato geopolitická škola hovoří o
geopolitickém zápasu mezi civilizacemi. Rusko zde stojí proti Americe, západní Evropě a
Japonsku. Rusko se má podle této teorie stát „eurasijským impériem“ založeným na silných
imperiálních a ideologických principech. K hlavním geopolitickým ideám eurasianismu podle
„nové pravice“ patří nové zformování mezinárodního systému na základě několika panregionů, které by měly vzniknout kolem nejsilnějších mocností.23 Tato „geopolitická
impéria,“ reprezentující jednotlivé civilizace, pak mohou nastolit rovnováhu sil a stabilitu ve
světě, ale současně mezi nimi bude probíhat velmocenské soupeření. USA jsou přitom
otevřeně považovány za hrozbu a hlavního soupeře.24 Rusko by proto mělo úzce kooperovat
se státy ochotnými vyvažovat vliv USA ve světě.25 Pro zvýšení svého vlivu v Evropě a
Středním Východě má zvolit strategickou kooperaci s Německem a Iránem. „Komunistický
eurasianismus“ reprezentuje neo-sovětskou a komunistickou vizi Ruska v bývalých
sovětských hranicích.26 Podpora eurasianismu je zde spojena s obnovou Sovětského svazu a
socialismu. SSSR se má stát nejprve eurasijskou a později globální velmocí schopnou
vyvažovat moc Spojených států. Toto geopolitické myšlení má podporu Komunistické strany
Ruské federace a jejího lídra Genadije Zuganova. Všechny proudy eurasinaismu směřují ke
geopolitické soutěži s jinými regionálními mocnostmi a mají touhu maximalizovat moc ve
svém regionu. Ačkoli je „hard-line“ eurasianismus (zvláště nová pravice) intelektuálně
vlivným směrem v rámci ruského politického establishmentu, nemá v současnosti rozhodující
vliv na zahraniční politiku Moskvy.
22
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Ideovým mainstreamem při uvažování o ruské zahraniční politice je racionálněji
založený statismus. Historie statismu stejně jako předchozích dvou škol, vyrostla z tradic
autoritativního centralismu, imperiálního expansionismu a ovládnutí společenského a
veřejného života režimem donucovacího státu.27 Státně-politická koncepce statismu však
představuje širší konsensuální základ pro tvorbu zahraniční politiky. Statismus čerpá z
umírněného eurasianismu, pragmatického nacionalismu i limitovaného liberalismu.28 Zatímco
(umírněný) eurasianismus zvedá témata geostrategická, vojenská a bezpečnostně-politická,
pragmatický

nacionalismus

zdůrazňuje

využívání

ekonomických

nástrojů

moci

a

geoekonomickou soutěž.29 Statismus jako projev umírněného eurasianismu pohlíží na Rusko
též jako na zvláštní civilizaci, jejíž kulturní hodnoty a politické zájmy jsou odlišné od těch
západních. Rusko zde však má hrát úlohu geopolitického a kulturního mostu mezi Evropou a
Asií. Stoupenci statismu zastávají názor, že Rusko by mělo balancovat mezi USA a jejich
rivaly.30 Takovýto přístup v praxi vede k uznání nutnosti určité míry spolupráce se Západem a
k odmítnutí expanzivního eurasianismu jako nerealistické koncepce, včetně odmítnutí násilné
změny hranic.
Koncepce statismu, resp. umírněný eurasianismus, však trvá nadále na tom (podobně jako
„hard-line“ eurasianismus), že Rusko musí vyplnit geopolitické vakuum, které se vytvořilo
v euroasijském prostoru po rozpadu Sovětského svazu. 31 Z toho důvodu se Moskva zaměřuje
na „blízké zahraničí“ jako na centrální oblast ruské bezpečnosti a chce zde budovat aliance,
používat vojenskou sílu, strategický tlak a ekonomické nástroje, aby dosáhla svých cílů.
Stoupenci statismu se odvolávají na historickou představu Ruska jako „Derzavy“, která je
pilířem mezinárodní rovnováhy sil.32 „Derzava“ má být základem národní identity a jako
27

O’Loughlin, J., Ó Tuathail,G., Kolossov, V.: Russian geopolitical culture and publicopinion: the masks of
Proteus revisited, Transactions, Institute of British Geographers, Vol. 30, Issue 3, 2005, pp. 330-331.
(http://www.jstor.org/).
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Break-up, p. 106.; O’Loughlin, J., Ó Tuathail,G., Kolossov, V.: Tamtéž, p. 331.
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největší pevninská mocnost se může při obraně spoléhat na své vlastní síly. Cílem politické
koncepce statismu je silný centralizovaný stát a obnova velmocenského statusu. Cestou
k obnově velmocenského statusu má být maximalizace moci v zemích postsovětském
prostoru. Kontrola Moskvy nad těmito zeměmi má dát Rusku schopnost realizovat politiku
rovnováhy sil ve světě - „balance of power politics,“ 33 - která je namířena i vůči vlivu jiných
mocností v regionu.
Ruské vládní elity v době Jelcinovy a Putinovy administrativy výše zmíněnou koncepci od
poloviny 90. let přijímaly jako „konsensuální geopolitický model.“34 O´Loughlin k tématu
dodává, že tento (umírněný) eurasianistický model klade důraz na nezávislou strategickou
politiku Ruska spojenou s realistickou politikou pragmaticky využívající příležitostí pro
šíření vlivu Moskvy ve světě.35 Tato strategie sledující politiku rovnováhy sil ve světě má
zajistit Rusku dominantní postavení v prostoru bývalého Sovětského svazu a současně status
nukleární velmoci. Rusko má být schopno čelit rozšiřování mocenského vlivu Západu
(především USA a NATO) a zároveň má plně rozvinout možnosti vyplývající z jeho
přírodních zdrojů a geografické polohy pro uplatňování svých zájmů od Evropy po Pacifik.
Prioritní úlohou se stalo získání postavení regionální mocnosti v eurasijském prostoru, což
představuje podmínku pro realizaci velmocenských aspirací ve světě a vyvažování vlivu
ostatních mocností.
*
Po krátkém období liberálně internacionalistické orientace ruské zahraniční politiky, která
odpovídala na nastolené priority doby, tj. společenskou transformaci a spolupráci se
Západem, nastal obrat směrem ke geopolitice, která měla odpovědět na otázku, jaké je
oprávněné místo Ruska ve světě a legitimizovat obnovené velmocenské ambice Moskvy.
V reálné politice imperiálně laděný geopolitický přístup vedl k úsilí Moskvy získat převahu v
eurasijském prostoru definovaném přinejmenším v hranicích Heartlandu a ke snaze obnovit
rovnováhu sil ve světě mezi Ruskem a USA/NATO.
33

Waltz, K. N.: Theory of International Politics, chapters 1, 4-6.

34

O´Loughlin, J.: Geopolitical Fantasies, National Strategie and Ordinary Russian in the Post-Communist Era,
Geopolitics, Vol. 6, No. 3 (Winter 2001), pp. 27-28.
35

O´Loughlin, J.: Tamtéž.

25

1.2 Teorie a koncepce ovlivňující formování ukrajinské zahraniční politiky
Hodnocení geopolitické pozice Ukrajiny se odehrává kolem debaty o tom, ke které části světa
Ukrajina vlastně patří. V této debatě zaznívají různé názory, které tvrdí, že Ukrajina je
součástí (západní a střední) Evropy, nebo že je součástí Ruska či Eurasie, ale také názor, že je
prostorem mezi Evropou a Ruskem. Jsou teorie a koncepce, které zdůvodňují, proč by
Ukrajina měla mít evropskou orientaci a jsou teorie a kocepce zdůvodňující, proč by Ukrajina
měla mít orientaci ruskou či eurasijskou. Tato debata byla více než sto let pouze akademická,
teprve s ukrajinskou nezávislostí po roce 1991 byla přenesena mezi veřejnost a politiky.
Ačkoliv geopolitické teorie, koncepce a historické prameny, které formují pohled na
ukrajinskou geopolitiku, jsou staršího data, stále jsou v kontextu moderní ukrajinské politiky
relevantní. Politici v závislosti na svých představách o zahraniční politice čerpají z teorií o
geopolitickém postavení Ukrajiny, aby podpořili vlastní politiku. Oficiální ukrajinští
představitelé však přitom musí respektovat geopolitické rozdělení země, a do určité míry
zohlednit zájmy východních (do značné míry ruskojazyčných) i západních (etnicky
ukrajinských) regionů Ukrajiny. Tyto reálie vedou Ukrajinu k centristické a v mnoha
ohledech konsensuální politice vyvažování vlivu cizích mocností. Tato část teoretického
rámce by měla umožnit lépe porozumět postojům ukrajinské zahraniční politiky vůči NATO a
integraci postsovětského prostoru.
1.2.1 Role ukrajinského prostoru a Ukrajiny v dějinách a v současnosti
Dominantní úlohu při geopolitickém formování ukrajinského prostoru až do konce 18. století
sehrával faktor tzv. eurasijské proudnice vedoucí od geografické „Brány Evropy,“ za kterou je
považována šíje mezi Kaspickým mořem a Uralským horským masívem. Odtud pak
eurasijské proudnice pokračuje dál podél Černého moře až ke Karpatským horám. Hunové,
Avaři, Tataři, Maďaři i další národy absolvovali tuto cestu od „Evropské brány“ podél
severního pobřeží Azovského a Černého moře do Evropy.36 Karpatský horský masív byl
jedinou přirozenou překážkou na cestě asijských národů do Evropy. Tato přírodní překážka
rozdělila migrační toky na několik větví a tím oslabila asijský tlak na Evropu. Prostor mezi

36

Duleba, A.: Ukrajina a Slovensko: Geopolitické charakteristiky vývinu a medzinárodné postavenie Ukrajiny, s.
23-26.
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„Evropskou bránou“ a Karpatami, v užším smyslu mezi Dněprem a Dunajem, sehrál
rozhodující geopolitickou úlohu v dějinách střední, východní a jihovýchodní Evropy.37
Nejvýrazněji se tato úloha projevila příchodem Hunů ve 4. století a završena byla až roku
1791, když na základě Jasského míru mezi Ruskem a Tureckem ovládlo Rusko černomořské
pobřeží a definitivně uzavřelo asijskou cestu do Evropy. Vysoký migrační pohyb a absence
přirozených horských hranic do té doby znemožňovaly trvalou státní organizaci tohoto
rovinatého prostoru dnešní Ukrajiny. Této úlohy se zhostilo až Rusko, které po vytlačení
Poláků a Tatarů ve 2/2 18. století ovládlo tuto významnou tepnu euroasijské komunikace, což
mu umožnilo zintenzívnit expanzi v Evropě i v Asii a stát se tak dominantním státem
východní Evropy. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivnila politické dějiny ukrajinského
prostoru.
V současném politickém kontextu se role Ukrajiny neomezuje pouze na eurasijský prostor.
Ukrajina se nachází ve velmi citlivém prostoru mocenského politického působení dvou
největších mimoevropských rivalů: USA a Ruské Federace. Od skončení studené války
sehrává Ukrajina důležitou vyvažující funkci mezi globálními geostrategickými hráči, mezi
USA, západní Evropu a Ruskem. 38 Volner zastává názor, že příklon Ukrajiny na Východ,
anebo na Západ, může z geopolitického hlediska „zásadním způsobem oslabit nebo posílit“
atlantickou, nebo ruskou moc.39 Významná geopolitická úloha a pozice Ukrajiny spočívá
v tom, že Rusko bez Ukrajiny, respektive bez kontroly nad jejími strategickými rozhodnutími,
by se jen těžko mohlo stát euroasijským impériem. Rusko se bez Ukrajiny sice ještě stále
může snažit o imperiální status, ale jen jako asijský imperiální stát. „‚Vstup‘ Ruska do Evropy
bez Ukrajiny by byl téměř nemožný,“ konstatuje k problematice dále Volner.40 Svůj
geopolitický růst a imperiální status by si muselo zajišťovat jižním nebo východním směrem,
což by vyvolávalo jiné konflikty. Ukrajina sehrává úlohu geopolitického katalyzátoru a
v případě, že by ztratila nezávislost strategického rozhodování o své zahraniční a
bezpečnostní politice, důsledky by se rychle projevily ve střední Evropě.
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1.2.2 Ruská geopolitická orientace Ukrajiny
Je skutečností, že Ukrajina zaujímá strategicky významný geopolitický prostor mezi Evropou
a Eurasií. Ukrajinu můžeme vidět jako vstupní bránu na Kavkaz, nebo jako strategické
nástupiště do prostoru severovýchodní evropské roviny, ale rovněž i do střední Asie a na
Blízký Východ.41 Skutečnost, že Ukrajina zaujímá tento prostor, znamenal, že na tuto zemi
vznášely v dějinách různé nároky východní i západní mocnosti. Pro Rusko znamenal prostor
Ukrajiny především cestu k pronikání dále do střední a jihovýchodní Evropy. Wilson se
k problematice, ve své knize The Ukrainians: Unexpected Nation, staví následovně: Ruský
nacionalistický pohled na geopolitické postavení Ukrajiny říká, že „Rusko má svůj vlastní
kontinentální prostor a Ukrajina je součástí tohoto prostoru.“42 Ruští nacionalisté vidí Rusko
jako entitu hodnotově oddělenou od (západní) Evropy, přičemž hranice mezi nimi leží na
západě Ukrajiny. Z tohoto postoje je zřejmé, že Ukrajina z pohledu ruského nacionalismu
nemůže existovat jako nezávislý stát a tato skutečnost má důsledky pro ukrajinskou politiku.
Pro podporu legitimity ruské imperiální myšlenky, která má zahrnovat i Ukrajinu, jsou
využívána určitá teoretická východiska a historická zdůvodnění. Jednou z nejdůležitějších
teorií, která patří k oporám ruského nacionalismu, a která se velkou měrou inspirovala
Mackinderovým Heartlandem je již výše uváděný eurasianismus. Práce geopolitika
Mackindera je v Rusku, a některými skupinami na Ukrajině, často interpretována z
velkoruských pozic, aby bylo možno přesvědčivě argumentovat, proč má být Ukrajina
přirozenou součástí eurasijského Heartlandu a v úzkém spojení s Ruskem.43 Eurasianismus je
myšlenka, že Rusko představuje zvláštní civilizaci a impérium v prostoru mezi Evropu a
Asií. 44 Také multietnická koncepce moderního ruského státu pracovala s myšlenkou, dodává
k tématu Velychenko, že Rusko může zůstat impériem. Eurasianismus však tuto koncepci
odmítá, protože různé etnické skupiny, kam eurasianisté řadí i Ukrajince, mají být součástí
„eurasijského národa,“ což „legitimizuje současné (centralistické) uspořádání“ ruského
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státu.45 Eurasianismus má legitimizovat ruský stát, který zahrnuje různé etnické skupiny
obyvatelstva a současně je pokusem čelit nárokům neruských etnik a národů na politickou
nezávislost.46 Pro myšlenku obnovy ruského impéria je využívána i jedna z historicky
nejdůležitějších událostí rusko-ukrajinských vztahů, a to Dohoda z Pereyaslavy v roce 1654.47
Vůdce záporožských kozáků Bohdan Chmelnicky se tehdy podřídil autoritě ruského cara, aby
získal ochranu a spojenectví proti Polákům. Tato událost předznamenala podrobení značné
části Ukrajiny ruským impériem. Touha obnovit Rusko opět jako světovou velmoc
motivovala ruské politiky již brzy po rozpadu SSSR. Shora uvedené nacionalistické přístupy,
ačkoliv vycházejí ze starších teorií, jsou stále přítomny v pohledech ruské veřejnosti a jejich
elit. Tato skutečnost měla a má podstatný vliv na ukrajinskou zahraniční politiku.
1.2.3 Evropská geopolitická orientace Ukrajiny
Vedle názorů, které zdůrazňují východní geopolitickou orientaci Ukrajiny, existuje také
debata, která hodnotí geopolitické predispozice Ukrajiny ve prospěch nezávislosti země a
evropské orientace. Ačkoliv nezávislost a evropská orientace nejsou totožné pojmy, tak
skutečnost, že literatura o Ukrajině jako o evropském národu všeobecně předpokládá
ukrajinské právo na nezávislý stát, což velkoruské a eurasijské nacionalistické postoje
přinejmenším zpochybňují, znamená, že spojovat dohromady nezávislost Ukrajiny a
evropskou orientaci dává smysl.
Idea Ukrajiny jako součásti Evropy je ústřední koncepcí ukrajinské národní myšlenky. Tento
pohled je zastáván (nejen) ukrajinskými nacionalisty, kteří vidí Ukrajinu jako evropský národ
s podobnými hodnotami a kulturou jako má Evropa.48 Tato kulturní podobnost s Evropou se
údajně začala měnit v době, kdy Rusko ovládalo většinu Ukrajiny. Ukrajinští nacionalisté49
tvrdí, že středověká Ukrajina i Kyjevská Rus (kterou vnímají někteří jako ukrajinský stát),
45
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byly ve své době budovány podle západního sociálního a politického modelu.50 Ukrajinští
historici se věnují odlišnému historickému formování a vývoji ukrajinského a ruského národa.
Z historického hlediska má největší význam pro utváření ukrajinského národního povědomí
vznik Haličsko-Volyňského knížectví v 11. století, které se stalo aktivní součástí
středoevropského vývoje až do století 15. Je to právě tradice haličské státnosti, ze které je
možno „odvozovat tradice“ ukrajinské státnosti, jež měla poprvé v dějinách „jiné geopolitické
charakteristiky a předpoklady“ než státnost velkoruská s centrem v Moskvě, vysvětluje
problematiku Duleba.51 K pramenům ukrajinské státnosti náleží i vojensky organizovaná
kozácká komunita tzv. Záporožské Seče, která se zformovala na jižním toku Dněpru
v průběhu 16. století, kdy byla většina současného ukrajinského území součástí polskolitevského státu.52 Právě v tomto prostoru se zformovalo kozáctvo, které zde položilo základy
pro vytvoření novodobé ukrajinské komunity.
Po mnoha letech podřízenosti Rusku, byla nezávislost Ukrajiny v roce 1991 považována za
příležitost k „návratu do Evropy,“ což měl být také způsob potvrzení ukrajinského národního
charakteru.53 Geograf a etnograf Rudnytski tvrdil, že Ukrajinci „obývají svou vlastní zemi,
která je zvláštní integrální geografickou entitou.“54 Věřil také, spolu s etnografem Lypou, že
oblast osídlená ukrajinskou jazykovou skupinou se shodovala s environmentálními kritérii.
Zvláštní význam pro oddělení Ukrajiny od Ruska přikládali odlišné síti říčních toků.55 Pokud
rozvineme ukrajinskou národní tématiku dále, musíme narazit na autora a historika Michaila
Hruševského, který tvrdil, že Ukrajinci jsou národem na evropské hranici a že s jejich
rovinatou krajinou na východě, „stáli vždy na stráži evropské civilizace proti asijským
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hordám.“56 Ukrajinští nacionalisté přišli také s kritikou eurasianismu, například Andrievsky
uvádí, že pokud Rusko vidí svou budoucnost v Asii, respektive v eurasijském impériu,
„odděluje to Ukrajinu od Ruska,“ protože Ukrajina si více uvědomuje svou „vlastní
geopolitickou a kulturní pozici.“57 Na základě těchto národně a evropsky orientovaných
postojů lze pochopit, že ukrajinští nacionalisté vidí přirozenou ukrajinskou geopolitickou
pozici jako pozici evropského státu orientovaného západním směrem.
1.2.4 Vliv geopolitiky na vnitřní strukturu Ukrajiny
Ukrajina se skládá ze čtyř základních specifických regionů, které se v určitých historických
obdobích vyvíjely v rámci odlišných státních útvarů. Geopolitika ovlivnila historický vývoj a
regionální strukturu země, ve které se odráží kulturní a etnické rozdělení ukrajinské
společnosti.58 To vede společnost a její elity k soupeření o to co znamená být ukrajinský. Na
jedné straně spektra jsou ti, kteří by rádi viděli těsnou unii s Ruskem (například panslavisté a
eurasianisté, případně z ekonomických či etnických důvodů) a na opačné straně stojí ti, kteří
odmítají vše, co přichází z Ruska a zdůrazňují historické spojení s Varšavou a Vídní. Snad
nejvýznamnějším aspektem rusko-ukrajinských vztahů je skutečnost, že zatímco na jedné
straně identita Ukrajiny závisí na jasném odlišení se od Ruska, na druhé straně tato identita
zůstává s Ruskem pevně spjata.59 To souvisí s historickým vnímáním rusko-ukrajinských
vztahů. Ruskojazyčné obyvatelstvo (tj. včetně rusifikovaných Ukrajinců) na východě a na jihu
Ukrajiny vnímá historii země odlišným způsobem, než je vnímána na západní a severní
Ukrajině obývané etnickými Ukrajinci. Centrální části Ukrajiny s hlavním městem Kyjevem
představují z kulturně politického hlediska tzv. přechodovou oblast. Na Ukrajině proto nelze
hovořit o jednotné národní identitě. Ukrajina se jednoduše nemůže k Rusku otočit zády bez
toho, že by patřičným způsobem nebylo proměněno vnímání národní identity.
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Geopolitické a kulturně politické rozdíly mezi ukrajinskými regiony způsobují
ukrajinským vládám s centrem v Kyjevě problémy s integritou státu i s definováním
zahraničně politických cílů. Prostorové rozložení základních geopolitických regionů se
promítá jak do vnitřní distribuce moci ve státě, tak podstatně ovlivňuje jeho zahraniční
politiku.60 Přestože má na ukrajinskou politiku vliv skutečnost, jestli zvítězí ve volbách strana
mající oporu na východě, či na západě země, vlády v Kyjevě se zpravidla snaží dosáhnout
rovnováhu mezi západní a východní Ukrajinou jak ve vnitřní, tak v zahraniční politice.
Ukrajinská „Balance of Power Politics“ vychází nejen z vnějších geopolitických reálií světa,
ale i z geopolitické regionální struktury země. Ukrajinská politika rovnováhy sil není jen
vyvažováním vlivu cizích mocností v prostoru východní Evropy, ale i vyvažováním vlivu
cizích mocností na vnitřní situaci Ukrajiny.
*
Z debat o geopolitickém postavení Ukrajiny je zřejmé, že zde proti sobě stojí dva ideální
přístupy. Geopolitické postavení Ukrajiny ve světě a její vnitřní geopolitická regionální
struktura však centrum v Kyjevě více či méně nutí, sledovat politiku centristickou a do značné
míry konsensuální. To v tomto případě znamená vyvažovat mocenské vlivy ze Západu a z
Ruska tak, aby uspokojilo „obě“ Ukrajiny i mocenská centra ve světě.
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2. Přístup Ruska a Ukrajiny k Severoatlantické alianci (NATO)
Obsahem této kapitoly jsou vztahy Ruska a Ukrajiny s NATO a jejich reakce na rozšiřování
Aliance. Otázka přístupu k Severoatlantické alianci je strategickou otázkou geopolitické
orientace. Toto téma je zvláště citlivé pro státy s takovými vzájemnými historickými vztahy,
jako jsou vztahy Ukrajiny a Ruska. Politika vůči NATO v podstatné míře determinuje vztahy
nejen mezi oběma zeměmi, ale i jejich vztahy s ostatními regiony světa.
Cílem této kapitoly je odpovědět na následující výzkumné otázky. Jaký byl přístup ruské a
ukrajinské politiky vůči NATO, v čem se oba přístupy lišily a v čem spočívaly jejich příčiny?
Lze najít nějaké styčné body, respektive shodu v postoji k politice NATO? Jaký byl důsledek
politiky Moskvy a Kyjeva vůči NATO a SNS pro vzájemné vztahy obou zemí? Lze hodnotit
ukrajinskou zahraniční politiku ve sledovaném období jako samostatnou v tom smyslu, že
nepodléhala ruské hegemonii? A z jakého důvodu lze usuzovat, že je, či naopak, že není
samostatná.
První část této kapitoly se věnuje ruskému přístupu k NATO. Jejích pět oddílů se zaměřuje na
vývoj vztahů ovlivňovaných jak ruskými mocenskými ambicemi, tak rozšiřováním Aliance.
Předmětem zájmu je zprvu období porozumění mezi oběma stranami. V tomto období
převažovala agenda jaderného odzbrojení a ruská zahraniční politika byla reprezentována
atlantismem usilujícím o integraci do euroatlantických struktur. Od této politiky ale Moskva
v důsledku nástupu imperiálně orientované geopolitiky v Rusku postupně upouštěla. Druhý a
třetí oddíl se zaměřuje na institucionalizaci vztahů Rusko – NATO a na následný růst
nedůvěry a napětí, kterým ani institucionalizace vztahů nedokázala zabránit. Moskva se
zaměřila na obnovu velmocenského statutu a NATO na proces rozšiřování. Poslední dva
oddíly se zabývají oteplením vzájemných vztahů v prvních letech po nástupu prezidenta
Putina. Tyto vztahy se ale v polovině desetiletí vrátily zpět na cestu soupeření, spojenému s
úvahami o dalším rozšíření Aliance a ruskou snahou posílit strategickou kontrolu
v postsovětském regionu.
Ve druhé části této kapitoly je zpracován přístup Ukrajiny k NATO. Čtyři oddíly se věnují
vývoji vztahů Ukrajiny a NATO a pohledům Kyjeva na proces rozšiřování Aliance. První
oddíl se týká velmi důležité otázky, kterou musela Ukrajina na mezinárodní scéně brzy řešit a
33

tou se stalo dědictví sovětských jaderných raket. Dále je v práci poskytnut podstatný prostor
snaze Ukrajiny zajistit svou suverenitu na Moskvě cestou navázání spolupráce s NATO a
USA. Přehlédnuto nemůže být ani období jistého ochlazení vztahů Ukrajiny s NATO a určitý
posun Kyjeva k Moskvě. Závěrečné téma kapitoly o ukrajinském přístupu k NATO se
zaměřuje na důsledky tzv. oranžové revoluce.

2.1 Vztahy Rusko – NATO a ruský postoj k rozšiřování Aliance
Rusko se po rozpadu Sovětského svazu ocitlo na světové scéně jako geopoliticky zranitelné a
oslabené impérium. Tato skutečnost se do určité míry podepsala na tom, že ruský přístup
k NATO se vyvíjel na začátku devadesátých let směrem k určitému typu kooperativního
partnerství založeného na důvěře. Politická situace v Rusku se ale začala pomalu měnit a ke
změnám začalo docházet i mezi oběma stranami. NATO se rozhodlo nabídnout členství ve
své organizaci zemím ve střední a východní Evropě a Rusko, kde hlavní slovo získali
stoupenci imperiálně orientované geopolitiky, prosazovalo obnovu svého velmocenského
statutu. Následkem toho vzrůstala nedůvěra a napětí ve vzájemných vztazích.
2.1.1 Sblížení Ruska s NATO
Na rozpad východního bloku i Sovětského svazu a na ukončení bipolárního konfliktu muselo
Rusko reagovat v zásadně změněných geopolitických podmínkách. Na počátku devadesátých
let považovala ruská zahraniční politika, reprezentovaná Andrejem Kozyrevem, za hlavní
úkol vyhnout se mezinárodní izolaci cestou sbližování se s bezpečnostními strukturami
Západu a to paralelně se zeměmi střední Evropy.61 Brzy po rozpadu Sovětského svazu
vstoupilo nové Rusko do Severoatlantické rady pro spolupráci – NACC (The North Atlantic
Cooperation Council) organizace založené Severoatlantickou aliancí už v prosinci 1991.62
NACC sloužila jako konsultativní fórum a vstoupily do ní i ostatní státy střední a východní
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Evropy. Duleba poukazuje na myšlenku, se kterou přicházela nová ruská politika, tou mělo
být vytvoření „panevropského systému kolektivní bezpečnosti,“ kterému by se NATO
podřídilo, přičemž Rusko by se stalo integrální součástí tohoto systému.63 Moskva zastávající
v té době atlantistickou linii vycházela z přesvědčení, že Rusko se může stát opět světovou
velmocí

„opírajíc

se

přitom

přibližuje problematiku Holzer.

64

o

strategické

partnerství

se

Spojenými

státy,“

Ruský oficiální pohled na NATO byl v té době pozitivní a

nejlépe ho vyjadřuje příspěvek ministra zahraničí Kozyreva v listu NATO Review z roku
1993. Ten zde obhajoval strategické partnerství a spolupráci s NATO, jako efektivní
mechanismus pro překonání rozdělené Evropy. Kozyrev v příspěvku prohlásil: „My vidíme
národy NATO jako přirozené přátele a v budoucnu jako spojence.“65 Moskva věřila, že USA
budou potřebovat silné, stabilní a demokratické Rusko, které bude jejich partnerem na poli
bezpečnosti a kontroly zbrojení.
V americké politice vůči Rusku nastala změna, která je spojována s dramatickými událostmi
v Moskvě na podzim 1993 a posilováním vlivu armády a imperiální geopolitiky v ruské
zahraniční politice. Diskuse o rozšiřování NATO se do té doby na Západě vedly jen
v diplomatických a expertních kuloárech a nebyly předmětem reálné politiky.66 Spojené státy
tím, jak vyvíjely nátlak na Ukrajinu, Bělorusko a Kazachstán, aby odevzdaly sovětské jaderné
hlavice Rusku, na základě Lisabonského protokolu ke smlouvě START 1 z roku 1992,
utvrzovaly Moskvu v přesvědčení o správnosti zvolené zahraniční linie.67 Na podzim 1993 ale
došlo v Rusku k politické krizi. Prezident Boris Jelcin následně vyhlásil výjimečný stav a
s podporou armády potlačil opoziční parlament. Nově přijatá ruská ústava z prosince 1993
nastolila v zemi poloautoritativní prezidentský režim. Parlament však po volbách ovládli
radikální nacionalisté a komunisté. Jackson k vývoji dodává, že o slovo se stále více hlásili
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„stoupenci geopolitiky“. 68 Vliv ministra Kozyreva na formulaci zahraniční politiky od té doby
už jenom klesal a větší prostor získávaly tzv. silové resorty. 69 Po těchto změnách nabrala
diskuse o rozšiřování Aliance nový rozměr. V lednu 1994 na summitu NATO byl schválen
program Partnerství pro mír – PfP (Partnership for Peace), který vytvořil rámec pro vojensko
– politickou spolupráci s cílem budovat důvěru mezi Aliancí a nečlenskými státy účastnícími
se programu, respektive uchazeči o členství. 70 Prezident USA Bill Clinton na summitu
vyhlásil, že otázka rozšíření NATO už nestojí v podobě „zda", ale „kdy". Mluvčí State
Departmentu Nicholas Burns na adresu americké politiky ve vztahu k Rusku v letech 1992 1993 poznamenal, že největším omylem Bushovi a zpočátku i Clintonovi administrativy vůči
novým nezávislým státům bývalého Sovětského svazu bylo „příliš dlouhé setrvávání na
rusocentrických

pozicích namísto rozvoje důležitých vztahů s Ukrajinou a dalšími

republikami.“71 Sílící vliv stoupenců geopolitických koncepcí a armády, volajících v Rusku
po obnově velmocenské sféry vlivu, přispěl ke spolupráci USA a NATO s novými
nezávislými státy ve východní Evropě.
2.1.2 Institucionalizace vztahů Rusko – NATO
Ruský přístup k NATO byl naplněn obavami o geopolitické důsledky potenciálního rozšíření
organizace a o statut rovnocenného postavení v mezinárodních vztazích. Tato skutečnost však
nezabránila vytvoření širokého institucionalizovaného rámce vztahů mezi oběma stranami.
Smith a Timmins k problematice uvádí, že geopolitická zranitelnost, kterou Rusko
v devadesátých letech pociťovalo, byla vyjádřena v požadavcích Moskvy po nastavení
„výjimečných institucionálních vztahů mezi Ruskem a NATO.“72 Vyjednavači hájící zájmy
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ruské zahraniční politiky lpěli houževnatě na svých požadavcích. V červnu 1994 se konala
schůzka ministra zahraničí Kozyreva se zástupci Severoatlantické aliance, na které byl
výměnou za ruskou ochotu účastnit se na programu PfP dán ze strany Aliance souhlas
s rozvojem dalekosáhlé spolupráce mezi NATO a Ruskem jak v rámci PfP, tak mimo tento
program. Členové Aliance vyjadřovali ochotu k ústupkům ohledně zvláštního ruského statutu
ve vztahu k NATO a Moskva toho využívala.73 Tlak Moskvy spočíval v hrozbě oddálení nebo
dokonce zrušení účasti Moskvy na PfP. Tato hrozba byla aktuální v letech 1994-1995 a
členové Aliance museli reagovat vstřícnou nabídkou na novou podobu institucionálních
vztahů s Ruskem. Na schůzce ministrů zahraničních věcí států NATO v květnu 1995 bylo
dosaženo shody na základních principech ve vztahu k Rusku. Tyto principy mj. zahrnovaly
opatření pro dialog „ad hoc 16+1 discussions,“ který se měl odehrávat v Severoatlantické radě
(North Atlantic Council) a Politickém výboru (Political Committee), což jsou dvě nejstarší
platformy pro tvorbu politiky v Severoatlantické alianci. Zahájil se tak proces pravidelných
schůzek mezi šestnácti členy NATO a Ruskem (16+1) zaměřených na výměnu informací a
konzultace o otázkách společného zájmu.
Nicméně přes určitý pokrok při rozvoji vztahů s NATO, se zapojení Ruska do programu PfP
neodehrávalo v plném rozsahu. Moskvu celý koncept PfP neuspokojoval, protože jí
nepřiznával takový statut ve vztazích s NATO, jaký si představovala.74 Tuomas Forsberg
k tématu dále poznamenává: „Moskva neměla velký zájem na reformě ozbrojených sil ani na
rozvoji interoperability se silami NATO.“
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součástí PfP. Politika Moskvy na jedné straně odrážela touhu nebýt vyloučen z účasti na
programech, které Severoatlantická aliance rozvíjela se státy střední a východní Evropy a
současně odrážela i úsilí ruských lídrů získat speciální statut ve vztahu k NATO i ostatním
státům zapojeným do programu PfP.
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Zakládající akt o vzájemných vztazích mezi NATO a Rusken (Founding Act on
Mutual Relations, Cooperation and Security a Ruskem)76 z května znamenal nastolení nového
institucionálního vztahu mezi oběma stranami. Na finální podobě Zakládajícího aktu se shodli
ruský ministr zahraničí Primakov a generální tajemník Solana a poté jej schválila
Severoatlantická rada. Dokument dne 27. května podepsali generální tajemník NATO, hlavy
členských států a v Paříži ruský prezident Jelcin. Klíčovým příspěvkem Zakládajícího aktu se
stalo zřízení nového fóra Stálé společné rady - PJC (Permanent Joint Council) sloužící
výlučně pro komunikaci s Ruskem.77 Mělo jít o trvalé fórum, na kterém by se setkávali
zástupci členských států NATO se zástupci Ruska při pravidelných konsultacích. Zástupci
Ruska zde získali také hlasovací právo. Smith a Timmins problematiku objasňují, když
poukazují na to, že se nejednalo o „právo veta na politiku Aliance.“
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Moskva byla na

základě uzavřené smlouvy též vyzvána k ustavení své mise v centrále NATO. Ruské misi
vedené ambasadorem byl přiznán status téměř shodný s postavením členských států, což byl
mezi nečleny Aliance účastnící se PfP status výjimečný. Zakládající akt odrážel měnící se
bezpečnostní prostředí v Evropě a představoval politický kompromis.
Přestože se Clinton a Jelcin v debatách o smlouvě neshodli nad otázkou rozšíření NATO,
souhlasili, že by měli být blízkými spojenci. To vyplývá z dokumentu Zakládajícího aktu, ve
kterém se uvádí, že „Rusko a Aliance se nepovažují za protivníky“ a „sdílejí záměr překonat
pozůstatky dřívější konfrontace a soupeření a posílit vzájemnou důvěru a spolupráci,“
přičemž se dále zavazují „budovat společně trvalý mír v euroatlantickém prostoru na
principech demokracie a kooperativní bezpečnosti.“79 Forsberg k tématu dodává, že součástí
dohody bylo také Clintonovo ujištění o tom, že NATO „nemá plán, záměr ani potřebu“
rozmístit významné síly nebo jaderné zbraně na území budoucích nových členů Aliance.80
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Rusko však neobdrželo žádné právní garance, že NATO svou politiku nezmění, protože
deklarace byla pouze politickým závazkem. Záměrem USA a jejich spojenců v NATO při
podpisu Zakládajícího aktu v roce 1997 bylo ujistit Moskvu, že má v Severoatlantické alianci
stálého partnera i v případě rozšíření Aliance.
2.1.3 Příčiny nedůvěry ve vztazích Rusko - NATO
Má se za to, že to byla především otázka budoucího rozšíření Severoatlantické aliance, která
podlomila vliv zapadniků, respektive atlantistů v ruské zahraniční politice. Sakwa ve své
knize uvádí, že Kozyrevově atlantistické linii kritici vyčítali „přílišnou prozápadní orientaci
na úkor vlastních ruských zájmů“ a přehlížení „zadního dvorku“ ve Společenství nezávislých
států.81 Nacionalisté obviňovali atlantisty z toho, že dělají příliš velké ústupky Západu. Avšak,
jak upozorňuje Sergounin, pokud jde o otázku rozšiřování NATO, je „ruská politická scéna
jednotná, i když jednotlivé skupiny mají různé důvody k námitkám.“

82

Bez ohledu na své

soukromé názory ruští političtí činitelé využili každé veřejné příležitosti, kde se téma rozšíření
Aliance diskutovalo k tomu, aby vyjádřili nesouhlas. Ruští analytici, vysvětluje Kazantsev,
považovali expansi NATO za „strategickou chybu,“ ale akceptovali skutečnost, že tomu
Rusko nemůže zabránit.83 Prezident Jelcin věřil, že smlouva o vzájemných vztazích mj.
znamená, že NATO bude muset svoje plánované rozšíření s Moskvou konsultovat.84
Představitelé členských států zdůraznili, že Moskva sice má hlas ve Stálé radě, ale nemá
právo veta nad rozhodnutími Aliance. Podle všeho Moskva měla problém důvěřovat
partnerství, když přišlo na otázku rozšíření NATO. Aliance však byla v devadesátých letech
na svém politickém vrcholu a námitky Moskvy ji nemohly v jejích plánech zastavit.
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Jmenování Jevgenije Primakova ministrem zahraničí v roce 1996 oficiálně
ukončilo Kozyrevův atlantistický kurs ze začátku devadesátých let. Primakovovo jméno je
spjato s érou, kterou Sakwa nazval, „Great Power Balancing.“85 Nové jmenování
potvrzovalo oživení nejvlivnějšího způsobu myšlení v ruské politice, které klade hlavní důraz
na silný centralizovaný stát a velmocenský status, tedy oživení statismu a eurasianismu. Tento
politický směr podstatným způsobem determinoval přístup Moskvy k NATO. Pimakov
prohlásil: „Rusko je a zůstane velmocí a jeho politika vůči světu musí odpovídat tomuto
statusu. Rusko je evropskou i asijskou zemí a jeho geopolitické umístění nadále hraje velmi
významnou roli při formulaci jeho zahraniční politiky. Geopolitické hodnoty jsou konstantní a
nemohou být překonány historickým vývojem.“86 Ve vztahu k Západu Moskva trvala na tom,
že Rusko musí být motivováno výhradně vlastními zájmy a proklamovala vizi multipolárního
světa. Tsygankov k postoji Ruska dodává: „Moskva odmítla unipolární svět pod vedením
USA a nevěřila, že by toto mezinárodní uspořádání mohlo být skutečně liberální a
demokratické.“87 Ruské vedení dávalo najevo, že je ochotno převzít odpovědnost za
rovnováhu moci ve světě, který vidělo jako multipolární. Protože základními dokumenty
přístupu každé země k otázkám vnější politiky a bezpečnosti jsou zahraničně politické
koncepce, nový kurs přirozeně ovlivnil i jejich obsah. V ruské zahraničně politické koncepci
zveřejněné v roce 2000 a odrážející přirozeně vývoj v předchozích letech se tvrdí, že současné
politické a vojenské jednání NATO „se neshoduje s bezpečnostními zájmy Ruska a
příležitostně jim i odporuje.“ … Rusko trvá na „negativním přístupu k rozšiřování NATO.“88
Podle této koncepce je hlavní strategií Ruska pokusit se dosáhnout zformování multipolárního
mezinárodního systému, který bude odrážet mnohostranný moderní svět a jeho rozmanité
zájmy. Rusko se tak v oficiálním dokumentu dovolávalo rovnováhy ve světových vztazích
podepřené geopolitickým statutem Ruska jako eurasijské mocnosti.
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Ruské vedení a spolu s ním i převážná část ruské veřejnosti se stavěly negativně
k procesu rozšiřování NATO, protože v něm viděly bezpečnostní hrozbu. Moskva
protestovala proti prvnímu kolu rozšíření v roce 1999 a ruský parlament (Duma) schválil dvě
anti-NATO deklarace, v nichž se hovoří o plánech na rozšiřování Aliance jako o „vytváření
největší vojenské hrozby naší zemi za posledních padesát let.“89 Jednání Dumy představuje
pochopitelnou a z dob studené války hluboce zakořeněnou animozitu vůči NATO a zvláště
jeho expansi. Ruské bezpečnostní koncepty z roku 1997 a 1999 zmiňovaly posilování
vojenských aliancí a východní rozšiřování NATO jako primární hrozby pro ruskou národní
bezpečnost.90 Po vstupu Maďarska, Polska a Česka do Severoatlantické aliance v březnu 1999
následovalo přijmutí nové strategické doktríny při příležitosti 50. výročí organizace na
summitu ve Washingtonu. Zde zaznělo také prohlášení o tom, že dveře Aliance zůstávají
otevřeny dalším členům. 91 Právě v té době byla nová strategie Aliance implementována na
situaci v Srbsku a tak nepřekvapí, že ruská odpověď na možnost dalšího rozšíření zůstala
negativní. Většina Rusů (66%) se domnívala, že to představuje přímou hrozbu pro Rusko.
Průzkumy v září 1999 potvrzovaly, že nejen ruští politici, ale i veřejnost odsuzovala letecké
útoky Aliance proti Srbsku a současně vyjadřovala nesouhlas s rozšiřováním NATO.92 Je
nepochybné, že Rusové novou strategickou doktrínu umožňující zásah sil NATO za
hranicemi členských zemí, považovali za podkopání bezpečnosti Ruska. Útoky na Srbsko
potvrzovaly předsudky těch, kteří zastávali nacionalistické postoje. Konflikt v Jugoslávii se
pro mnohé stal důkazem o tom, že nová strategie NATO včetně procesu rozšiřování
představuje pro Rusko hrozbu.
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Nedůvěra a situace napětí silně formovaly ruský přístup k NATO, což se
přenášelo i na půdu Stálé společné rady. Moskva pociťovala nedůvěru vůči NATO především
kvůli plánům na rozšíření Aliance a útokům NATO v Srbsku. Mark Smith uvádí: „Moskva
věřila, že ji NATO podvedlo, co se týče rozšiřování organizace.“93 V únoru 1990 americký
ministr zahraničí Baker ústně slíbil sovětskému představiteli Gorbačovi, že NATO se nebude
rozšiřovat na východ. Tento Bakerův slib později ignorovala Clintonova administrativa.
Nedůvěru Ruska dále prohloubila vojenská akce NATO proti Jugoslávii/Srbsku kvůli kritické
situaci v Kosovu v roce 1999.94 Tato akce se konala bez rezoluce Rady bezpečnosti OSN a
také bez konsultace s Ruskem, ačkoliv zde byla od roku 1997 Stálá společná rada NATORusko ustavená jako konsultační mechanismus. Dialog na půdě Stálé společné rady (PJC), jak
dodává Forsberg, „selhal, protože Rusko cítilo, že nebylo (dostatečně) konsultováno.“95
Vzdušné útoky NATO proti Srbsku vedly k tomu, že Rusko své vztahy s NATO zmrazilo.
Vztahy Ruska s NATO se omezily na spolupráci ruských a aliančních jednotek v Kosovu.
PJC se v důsledku toho už nestala vhodným místem pro vzájemné konsultace a vztahy na této
úrovni byly přerušeny.
Moskva na jednání Stálé společné rady, po čas její existence, často přenášela své kritické
postoje, což se odráželo na jejím fungování. Členství v PJC a PfP sloužilo Rusku, jak se
vyjádřil ve své knize bývalý ministr zahraničí Jevgenij Primakov, hlavně jako nástroj, kterým
mohlo „demonstrovat svou nespokojenost s NATO, a to i opuštěním těchto forem
spolupráce.“96 Moskva stále tvrdila, že není dostatečně konzultována. Ministr obrany Sergei
Ivanov si v roce 1998 ohledně leteckých akcí nad Irákem postěžoval: „jaký užitek má Rusko
ze vztahů s NATO, když členové NATO ignorují ruský pohled.“97 Pro úplnost je však potřeba
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sdělit, že Moskva neustavila ani svou misi při velitelství NATO v Bruselu, jako ostatní
partneři a spokojila se styčným důstojníkem. Rusko bylo také velmi kritické k nové
strategické doktríně NATO. Nejproblematičtějším aspektem této strategické doktríny z
pohledu Ruska se stala její orientace na zahraniční mise mimo oblast NATO a neochota
Aliance zavázat se při tom podmínkami OSN či OBSE.98 Moskva doufala, že v rámci PJC se
bude moci podílet na formulaci strategické doktríny Aliance, k tomu ale nedošlo. Největší
úder pro vztahy Rusko – NATO nakonec představovala aplikace této strategie v Srbsku.
2.1.4 Pokus o nový začátek ve vztazích Rusko – NATO
S nástupem nového ruského vedení si někteří slibovali i nový začátek ve vztazích Moskvy
k NATO. Zahraniční politiku po nástupu Vladimíra Putina do prezidentského úřadu nazval
Sakwa v souvislosti s jeho pragmatismem jako „nový realismus.“99 Na reálné velmocenské
možnosti ruského státu se začalo pohlížet s větší střízlivostí a diplomacie se zaměřila i na
zlepšení obrazu země v zahraničí. Plná spolupráce mezi oběma stranami byla obnovena po 11.
září 2001, kdy prezident Vladimír Putin vyjádřil solidaritu s USA a NATO a jejich odpovědí
na teroristické útoky proti cílům ve Spojených státech. V květnu 2002 byla založena Rada
NATO-Rusko - NRC (The NATO-Russia Council), která měla překonat neúspěch s PJC. 100
Společné prohlášení ze summitu v Římě mimo jiné uvádí: „Rada NATO-Rusko zvýší úsilí
v boji proti terorismu, v boji proti šíření zbraní hromadného ničení a obě strany budou
spolupracovat v oblasti krizového managamentu a vojenské politiky“101 Tento nový orgán
vyžadoval společné rozhodování všech členů NRC. Rusko získalo v Radě hlas rovný s
ostatními členy Aliance. Novému vedení v Moskvě se opravdu podařilo zahájit novou éru ve
vztazích se Západem a Rusku bylo nabídnuto takové uspořádání vztahů, které nebylo dopřáno
žádnému jinému nečlenu Aliance.
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Mnohé nasvědčovalo tomu, že nová vstřícnější politika, kterou Moskva vůči
Západu zvolila, se vyplácí a může vést i k posílení postavení Ruska. Pozorovatelé jako
Stephen Blank se shodovali: „NRC může představovat opravdové pracovní partnerství.“102
Byly zde mechanismy jak pro průběžné konsultace, tak pro řešení problémů. Probíhaly i
schůzky mezi Ruskou vládou a vedením NATO. NRC byla založena na práci komisí
hledajících konsensus pro řadu bezpečnostně politických otázek ve světě. Rada se řídila
konsensem, svolávala se dvakrát ročně a každý člen měl přiděleno právo veta. Rada NATORusko měla ale ještě další účel, vysvětlují k problematice Rady White, Korosteleva a Alison:
„posunout pozornost Ruska od sporů ohledně rozšiřování NATO k hledání cesty jak vytvořit
trvalý model partnerství s NATO.“103 NRC dávala naději na opravdovou spolupráci založenou
na hlubokých konzultacích řady významných témat, včetně některých regionálních
politických otázek.104 Hunter a Rogov argumentují, že taková spolupráce se mohla vyvinout
do neformální aliance s NATO či nějakého druhu „asociovaného členství.“
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Z nově

nastavených vztahů vyplývá, že Rusko se mohlo stát reálným aktérem v rozhodovacím
mechanismu Aliance a jejích aktivitách, ačkoliv by i nadále stálo mimo závazek kolektivní
obrany členů NATO.
2.1.5 Překážky pro rozvoj spolupráce ve vztazích Rusko - NATO
Scénář harmonického sbližování mezi Ruskem, USA a NATO nedošel svého naplnění a
situace se vyvíjela odlišně. V éře prezidenta Putina byl vedle pragmatické politiky také znovu
posílen důraz na vlastní suverenitu a strategickou nezávislost, bylo to období rostoucího
národního sebevědomí. Hospodářský růst podpořený vysokými příjmy z ropy a nafty činil
představu o eventuálním vstupu Ruska do NATO a podřízení se skupinovým pravidlům méně
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pravděpodobnou.106 Širší vztahy obou stran byly komplikovány nejen ruskou zatvrzelostí ve
věci rozšiřování NATO, ale i hluboce zakořeněnou podezřívavostí vyšších ruských důstojníků
pokud jde o strategické záměry Aliance.107 Vcelku racionální pohled prezidenta Putina na
plánované druhé kolo rozšiřování NATO „nebyl sdílen ruskými ozbrojenými silami,“ dodává
Jackson. 108 Vojenské vedení se stavělo i proti nedostatečně důraznému postoji Jelcinovi
administrativy k prvnímu kolu rozšíření v druhé polovině devadesátých let. Z vojenského
hlediska první kolo rozšíření a následná diplomatická a vojenská neschopnost ovlivnit operace
NATO v Kosovu znamenala pro ruskou armádu ponížení. Ohledně dalšího vývoje
vzájemných vztahů ministr obrany Sergei Ivanov brzy po zahájení práce nové Rady NATORusko prohlásil: „Rusko není nadšené vstupem do NATO stejně tak, jako Aliance nedychtí
po přijetí Ruska mezi své členy.“109 Cílem ruské účasti v NRC, jak uvedl zástupce ruského
ministerstva zahraničí Andrei Kelin, je: „zvláštní partnerství a kooperace přičemž, zatímco by
se Rusko účastnilo na politických aktivitách, kolektivním rozhodování a společných operacích
Aliance, chtělo by si zároveň zachovat plnou suverenitu a nezávislost strategického
rozhodování.“110 Klíčovou věcí pro Moskvu se stala skutečnost, že Rada se nezabývala
vnitropolitickými poměry svých partnerů. V této souvislosti je významné, že Moskva odmítla
vytvoření „Individual Partnership Action Plan“ (IPAP) s NATO.111 Tento mechanismus
představoval nabídku partnerským státům NATO podpořit jejich demokratickou transformaci
v oblastech zahrnujících vojenské, bezpečnostní a politické otázky. White, Korosteleva a
Allison upozorňují na jednoznačné odmítnutí tohoto druhu spolupráce ze strany Moskvy, což
zdůvodňují jejími obavami z toho, že předmětem spolupráce se mohla stát i změna
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institucionálních vztahů uvnitř státu.112 Jak je patrné, Moskva usilovala o pragmatickou a
instrumentální kooperaci a neměla zájem na takové integraci do struktur NATO, která by
ovlivňovala její vnitřní politiku, nebo schopnost rozvíjet vlastní strategické zájmy.
Po prvním kole rozšíření byli Rusové hluboce znepokojeni možností, že se Severoatlantická
aliance rozšíří ještě dále na východ a zahrne i pobaltské státy, nakonec se ale museli smířit i
s touto skutečností a posun hranic NATO na jihovýchod a severovýchod respektovat. Moskva
se vytrvale stavěla proti členství pobaltských států v Alianci kvůli jejich společné hranici
s Ruskem, izolaci Kaliningradu a skutečnosti, že šlo o bývalé země SSSR. Mnozí v takovém
případě předpokládali silnou ruskou odpověď.113 Radikálové navrhovali zvýšení vojenských
výdajů a hrozili novými závody ve zbrojení. Avšak poté, co Rusko bylo pozváno na Pražský
summit NATO, odpověděla Moskva zdrženlivě. Převážil realismus, protože ekonomická
slabost Ruska nedovolovala důraznou odpověď. Zdá se, že ekonomické problémy a spoléhání
se na finanční pomoc Západu způsobily, vyjádřil svůj názor Eric Kivi, že Moskva
„postoupila“ pobaltské státy Severoatlantické alianci.114 Se třemi pobaltskými republikami
v rámci druhého kola v roce 2004 vstoupily do NATO i Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a
Slovinsko, jako čtyři státy, které lze považovat za méně významné pro ruské bezpečnostní
zájmy, než jsou Polsko a Východní Německo, jež tou dobou už členy NATO byly. Gordon
tvrdí, že Putin v jistém smyslu uznal nevyhnutelnost rozšíření, když se vyjádřil, že Rusko
může v budoucnu také projevit zájem o vstup do Aliance, pokud ta se promění v organizaci
„více politickou než vojenskou.“115 Na dotaz o možném členství Ruska v Alianci prezident
Putin odpověděl: „NATO právě prochází vnitřními změnami a Rusko potřebuje nejprve znát,
k jakému tělesu by se vlastně připojilo a jaké úkoly by mohlo očekávat.“116 Je možné
uvažovat o tom, že Moskva by neměla zásadní námitky proti integraci států střední a
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východní Evropy do NATO a byla by ochotna uvažovat i o připojení k této organizaci, za
předpokladu, že se NATO transformuje a celkově se změní z organizace kolektivní obrany na
spíše politickou organizaci kolektivní bezpečnosti, protože v takovém případě v ní Rusko
mohlo zaujmout silnou pozici. Více než tyto úvahy ale bylo pro zájmy NATO důležitější, že
Rusko nemělo schopnost a ochotu postavit se druhému kolu rozšíření, které se částečně
odehrávalo i na území bývalého SSSR.
K obratu v nekonfrontačním stylu došlo v polovině desetiletí, když si Moskva vyhodnotila, že
nové prozápadní vedení Ukrajiny a Gruzie vážně uvažují o vstupu do NATO. Zatímco
Putinova reakce na druhé kolo rozšíření byla umírněná, úvahy Aliance o dalších kandidátech
mohly vyvolat mnohem negativnější reakce Moskvy. Na samém závěru prvního Putinova
volebního období byl schválen dokument nazvaný Aktuální úkoly ozbrojených sil Ruské
federace. V jeho textu se odrážejí dvě základní tendence.117 Na jedné straně to je důraz na
strategické partnerství se Spojenými státy zarámovaný společnými zájmy v boji proti
globálnímu terorismu. Druhá tendence ruské bezpečnostní strategie se odráží především v
zesílení odmítavého a kritického stanoviska k procesu rozšiřovaní NATO. Je zakotvena
především v dokumentu Aktuální úkoly ozbrojených sil Ruské federace. Eichler si
v dokumentu všímá následující věty, kterou zdůrazňuje: „pokud NATO zůstane aliancí s
útočnou vojenskou doktrínou, vyžádá si to zásadní přestavbu ruského vojenského plánování
včetně změny ruské jaderné strategie.“118 Tato pasáž odráží přetrvávající podrážděnost
politických a vojenských kruhů RF s pokračováním procesu rozšiřovaní NATO. Později na
konferenci v Mnichově Prezident Putin ve své řeči obvinil USA z toho, že jejich ekonomické
a politické ambice „sahají daleko za hranice jejich národních zájmů.“119 Signalizoval také, že
tato politika ohrožuje ruský kurs spolupráce se Západem a ruskou integraci do globálních
struktur. Tsygankov ke změně politiky Moskvy dodává: Putinův „Great Power Pragmatism“
získal novou dimensi – asertivní přístup.120 Vůli Ukrajiny a Gruzie stát se členy NATO,
vnímalo Rusko jako ohrožení svých životních zájmů a jako úmysl NATO a USA rozšířit svůj
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vliv v postsovětském prostoru. Moskva musela zvýraznit svou vyvažující roli ve světové
politice, respektive soutěžit s USA a NATO o vliv v tzv. blízkém zahraničí. Vývoj ruského
přístupu k NATO odrážela i Národně-bezpečnostní strategie Ruské federace schválená
ruským prezidentem v květnu 2009, kde se uvádí: „Určujícím faktorem ve vztahu
k Severoatlantické alianci zůstává nepřijatelnost posouvání vojenské infrastruktury Aliance
k hranicím Ruska.“121 Oba dva bezpečnostní dokumenty i Putinův projev v Mnichově
vyvolávaly obavy o začátku nové studené války mezi Ruskem a Západem. Tato nová studená
válka se mohla stát reálnou, protože pro Rusko bylo v sázce příliš mnoho. Z geopolitického
pohledu mohl zvláště vstup Ukrajiny do NATO znamenat odkrytí ruského prostoru
potenciálnímu nepříteli. Moskva si uvědomuje, že vstup Ukrajiny do NATO by této zemi dal
možnost vyklouznout z ruské sféry vlivu.
*
Záhy po rozpadu Sovětského svazu představovalo Rusko poražené impérium, které se ocitlo
v zásadně proměněných geopolitických podmínkách,

jež ho

činily zranitelnějším.

Altantistickou orientaci na úzkou spolupráci s NATO a USA a na integraci do západních
struktur na začátku devadesátých let je možno považovat za racionální odpověď na takovou
situaci. Geopolitický eurasianistický přístup, jenž nabyl v ruské zahraniční politice převahy
v následujících letech, znamenal cestu k obnově velmocenského postavení Ruska. Moskva
měla podle těchto idejí představovat jedno z center multipolárního uspořádání. To ale
nezabránilo institucionalizaci vzájemných vztahů a účasti Ruska ve společných strukturách
s NATO, což umožnilo určitý stupeň spolupráce. Zásadním problémem Moskvy v přístupu k
NATO se stal proces jejího rozšiřování. Rusko se nemohlo smířit s představou, že za svými
hranicemi má nejsilnější vojenskou organizaci. Pro Moskvu přijatelnou představou NATO
byla její transformace na politickou organizaci kolektivní bezpečnosti nebo alespoň podřízení
se takové organizaci. Poté, co se Moskva vyrovnala se dvěma koly rozšíření NATO, dala
v polovině prvního desetiletí jasně najevo, že třetí kolo, jež se mělo odehrát na území SNS je
již nepřípustné. Plány na přijetí Gruzie a Ukrajiny vyvolaly nové ochlazení ve vztahu Moskvy
k NATO po předchozím několikaletém sbližování.
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2.2 Vztahy Ukrajina-NATO a ukrajinský postoj k rozšiřování Aliance
V prvních letech své nezávislosti postrádal ukrajinský stát, vzhledem ke své závislosti na
Rusku a k ruské geopolitické dominanci v regionu, dostatečné mezinárodní záruky pro svoji
suverenitu a teritoriální integritu. Hlavním úkolem Ukrajiny, pokud chtěla existovat jako
suveréní a nezávislý stát, se tak stalo nalezení záruk pro svébytné postavení země
v mezinárodním systému. To přivedlo Ukrajinu ke spolupráci s NATO a západními spojenci,
protože jen tak bylo možné omezit vliv Ruska v regionu. Přesto Kyjev nadále udržoval
s Moskvou blízké vztahy.
2.2.1 Ukrajina na okraji zájmu Západu a problém s jadernými zbraněmi
Geopolitický význam Ukrajiny a možnosti spolupráce s ní nebyly zpočátku ze strany Západu
doceněny. První vztahy se odehrávaly kolem problematického tématu jaderných zbraní.
Nezávislost země totiž také znamenala, že Ukrajina zdědila značnou část sovětského
jaderného arzenálu, z čehož se stalo velmi naléhavé téma, které znepokojovalo Rusko i
Západ. Kombinace ruso-centrického pohledu a výlučné zaměřování se na problematiku
jaderných zbraní ze strany Západu, v první polovině devadesátých let, vedlo k chabým
vztahům mezi Západem a Ukrajinou. 122 Kuzio k této situaci ve své knize Ukraine under
Kuchma uvádí: Západ nestál o „novou jadernou mocnost“ v Evropě, která vznikla jako
důsledek rozpadu Sovětského svazu a tento pohled určoval vztah Západu k Ukrajině v letech
1992 až 1994.123 Moroney k tomu dodává že „na Ukrajinu se původně hledělo jako na
nevítaný příspěvek do mezinárodní komunity.“124 Ukrajinskému vedení se však zdálo
přinejmenším nezodpovědné předat Rusku jaderné zbraně bez jakýchkoliv záruk v době, kdy
se teprve organizovala nová armáda nezávislého státu, za účelem zajištění státní hranice.
Prodlužováním jednání o jaderných zbraních proto ukrajinský prezident Kravčuk sledoval
možnost tuto otázku používat jako nástroj k získání bezpečnostních záruk pro svou zemi.125
Nahaylo k tématu vysvětluje: Západ v té době sice neměl „žádný reálný zájem Ukrajinu
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chránit,“ ale dohoda o předání jaderných zbraní Rusku, ke které nakonec došlo, Ukrajině
určité bezpečnostní záruky od mocností přinesla, což znamenalo, že „prezident Kravčuk se
stal doma věrohodným, co se týče schopnosti bránit ukrajinské zájmy.“126 Prezident Leonid
Kravčuk neměl zájem na tom, aby se Ukrajina stala jadernou velmocí, ale znepokojovalo ho,
že by se jaderné zbraně měly odvézt do Ruska, považovaného za hrozbu ukrajinské
suverenitě. Tato hrozba se zdála o to citelnější, protože v té době Ukrajina stála na okraji
zájmu americké a evropské bezpečnostní politiky.
2.2.2 Sblížení Ukrajiny s NATO
Prezident Leonid Kučma, přestože byl zvolený v roce 1994 na platformě umírněné proruské
politiky, dospěl k závěru, že je pro Kyjev nezbytné spolupracovat se Západem. Ukrajina totiž
pociťovala zřetelnou ekonomickou a geopolitickou dominanci Ruska v regionu a na tuto
situaci se Kyjev rozhodl reagovat politikou rovnováhy sil, ke které hledal spojence. Protože
však Ukrajina leží na geopolitické křižovatce, neprobíhala tato volba snadno. Potekhin
problematiku vysvětluje následovně: Geopolitické západo - východní pnutí uvnitř Ukrajiny
„vyvolávalo neustálé rozpory, týkající se místa této země v bezpečnostní architektuře Evropy
a povahy vztahů se Společenstvím nezávislých států (SNS).“127 Tyto rozpory se odrazily už
brzy po získání nezávislosti na oficiálním statutu Ukrajiny jako země nezúčastněné v blocích
– „non-bloc country.“128 Deklarace o neúčasti ve vojenských blocích byla však ve své době
namířena především vůči Rusku a jeho snaze začlenit Ukrajinu do rozvíjejících se
bezpečnostních struktur SNS. Ačkoliv si Kyjev byl vědom toho, že musí jednat opatrně, aby
si zcela neznepřátelil svého východního souseda, usiloval o to, jak dodává k tématu Smith
„minimalizovat ukrajinskou geopolitickou zranitelnost ze strany Ruska posunem směrem
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k Západu.“129 Ukrajina, podle prezidenta Kučmy, neměla jakoukoliv šanci upevnit svou
nezávislost bez „zvláštního partnerství“ s USA a Evropou.130 Vedle strategické spolupráce s
Ruskem, ke které se nové vedení hlásilo, si tak Kyjev zvolil i strategickou spolupráci se
Západem. Kyjev usiloval o normalizaci vztahů se Západem, také kvůli vyhlídce na budoucí
členství Ukrajiny v Evropské unii. Tento proces začal v roce 1994, když Ukrajina s EU
podepsaly dohodu o spolupráci.131 Je zjevné, že především strach z přílišného vlivu Ruska
v oblasti, přiměl Ukrajinu navázat spolupráci se Západem, přestože to bylo, nejen
geopoliticky, velmi citlivé rozhodnutí.
V následujících

letech

se

ukrajinské

vedení

rozhodlo

rozvinout

spolupráci

se

Severoatlantickou aliancí. Kučma měl zpočátku z blízkých vztahů s NATO obavy, protože si
byl vědom, že to může vést k nepřátelským vztahům s Ruskem. Prezident původně navrhnul,
že rozšiřování východní spolupráce NATO bude konsultováno s Moskvou.132 Několik faktorů
však změnilo názor Kyjeva na tyto konsultace. V souvislosti s tím Kuzio v prvé řadě
argumentuje přáním Západu a nových demokratických států ve středovýchodní Evropě, využít
NATO jako sílu pro „stabilitu na kontinentě,“ a jako prostředek k „zajištění nových
demokratických režimů.“133 Za druhé, Kyjev se začal obávat, aby v budoucnu „nezůstal
zachycen mezi dvěma soutěžícími bezpečnostními bloky“ ve východní Evropě.134 V důsledku
těchto skutečností posílila pro-atlantická pozice Ukrajiny. Je třeba konstatovat, že obrat
Kyjeva k NATO nezpůsobila pouze obava z pádu Ukrajiny do náruče Moskvy, ale též obava,
aby se Ukrajina nestala nárazníkovou zónou mezi NATO a Ruskem, respektive SNS.
Pro-atlantická strategie Kyjeva se projevila v praktické a institucionální rovině nejprve
přistoupením země k programu Severoatlantické aliance Partnerství pro mír - PfP
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(Partnership for Peace) - v roce 1995. Partnerství pro mír začalo pracovat v lednu 1994 s
cílem budovat důvěru mezi NATO a nečleny aliance.135 Mezi úkoly patřilo například
rozvíjení vojenské spolupráce s NATO a demokratická kontrola ozbrojených sil. Ukrajina se
v rámci PfP také aktivně účastnila vojenských cvičení. 136 Na západní Ukrajině začalo od roku
1995 fungovat vojenské cvičiště PfP Yavoriv, kde se konala vojenská cvičení s armádami
NATO pod názvem Peace Shield. Tento program se stal významnou institucionalizovanou
platformou NATO, do kterého se postupně zapojila většina bývalých tzv. socialistických
států.
2.2.3 Institucionalizace vztahů Ukrajina – NATO
Ukrajinská zahraniční politika se v následujících letech soustředila na rozšiřování politických
a bezpečnostních záruk státu cestou dalšího rozvíjení spolupráce a institucionalizací vztahů
s NATO a současně i zlepšováním vztahů s Moskvou. V obou případech Kyjev zaznamenal
úspěch. Kyjev a Moskva podepsaly v roce 1997 Smlouvu o přátelství spolupráci a
partnerství.137 Ukrajina uspěla v podstatné míře i při uznání svých hranic s Ruskem, ačkoliv
toho bylo dosaženo až poté, co Kyjev přiznal ruské černomořské flotile právo na základnu
v Sevastopolu s pronájmem do roku 2017.138 Tato ruská vojenská základna, dodávají Kuzio a
Moroney, však podle ukrajinské ústavy „omezuje jednání Ukrajiny při prosazování
strategických zahraničně-politických cílů.“139 Ve věci rozšíření Severoatlantické aliance se ale
Kyjev nedomníval, že by jakýkoliv stát měl mít „právo vetovat rozhodnutí jiného suverénního
státu,“ který se chce k NATO připojit, vysvětlují postoj Kyjeva Light, White a
Loewenhardt.140 Ukrajina se neměla stát „nárazníkovým státem“ v rozdělené Evropě, i proto
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se hlavním zájmem ukrajinské vlády stalo, jak na expanzi Severoatlantické aliance ve
středovýchodní Evropě odpoví Moskva. NATO se zabývalo dilematem jaký způsob
spolupráce zvolit pro tak strategicky významnou, ale strukturálně křehkou zemi jako je
Ukrajina a rozhodlo se pro vybudování zvláštních vztahů paralelních s Ruskem, avšak odlišně
definovaných než v Zakládajícím aktu NATO – Rusko. Severoatlantická aliance podepsala s
Ukrajinou v červenci 1997 Chartu o zvláštním partnerství (Charter on Distinctive
Partnership).141 Expertka na východní Evropu Margarita Balmaceda zastává názor, že tuto
myšlenku původně předložili sami Ukrajinci, kteří se začali obávat toho, že „Ukrajina by
mohla pro Rusko představovat kompenzaci“ výměnou za to, že se Moskva smíří se vstupem
tří středoevropských republik do NATO.142 Bez ohledu na původ byla myšlenka zvláštních
vztahů Aliancí přivítána a společně uvedena v život. Ukrajina v té době našla optimální model
vztahů s NATO a Moskvou beroucí do úvahy vnitřní situaci na Ukrajině i vnější geopolitické
podmínky. Kyjevu se podařilo posílit nejen garance ukrajinské nezávislosti a integrity, ale
navázáním politické a vojenské spolupráce s NATO se Ukrajině současně podařilo, alespoň
částečně, vykročit z geopolitického sevření Ruska.
Podepsáním Charty o zvláštním partnerství mezi NATO a Ukrajinou na Madridském
Summitu NATO v červenci 1997, získala Ukrajina při spolupráci s NATO zvláštní status.
White, Koresteleva a Allison poznamenává, že na charakteru dokumentu se „odráží
skutečnost, že byl podepsán krátce po uzavření“ Zakládajícího aktu NATO-Rusko.143 Na
rozdíl od Zakládajícího aktu, nezahrnovala Charta žádné formální či neformální ústupky
smluvních stran. Charta Ukrajina - NATO o zvláštním partnerství představovala v podstatě
politickou deklaraci, která signatářům zaručovala možnost konsultovat a kooperovat.
Neposkytovala sice Ukrajině formálně žádné bezpečnostní garance, ale dávala jí právo využít
„krizového konsultačního mechanismu“ obsaženého v Chartě a oficiálně konsultovat NATO
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v případě pocitu „ohrožení ukrajinské bezpečnosti.“144 Tento článek byl prospěšný pro rozvoj
spolupráce na poli civilně-vojenských vztahů, demokratické kontroly ozbrojených sil a
obraného plánování, ale také jako určitá politická opora ve vztahu k Rusku. V textu
dokumentu se smluvní strany zavazují k podpoře politického pluralismu, vlády zákona a tržní
ekonomiky, přičemž dokument předpokládá, že ukrajinské reformy půjdou tímto směrem, aby
se Ukrajina mohla integrovat do euroatlantických struktur. Tento dokument je nejrozsáhlejší,
jaký kdy Ukrajina do té doby podepsala s nějakou západní institucí.
S podpisem dohody mezi Ukrajinou a NATO současně posílila i relativní pozice Ukrajiny
vůči Rusku na mezinárodní scéně. Je nutné zdůraznit, že podpis Charty a proces tzv.
východního rozšíření NATO, pozitivně ovlivnil mezinárodní pozici Ukrajiny.145 Potekhin
k problematice dále dodává: „Především Rusko si uvědomilo, že bude muset normalizovat
vztahy s Ukrajinou,“ což přispělo k uzavření významných dohod o vzájemných vztazích a
aktivizovalo dialog mezi politickými představiteli obou zemí.146 Je proto správné přiklonit se
k názoru, že rozšiřující se spolupráce s NATO se pro Ukrajinu stala užitečnou i z toho
důvodu, aby Kyjev mohl hrát „kartu NATO“ při jednáních s Ruskem. Ukrajinskou zahraniční
politiku druhé poloviny devadesátých let můžeme prohlásit za úspěšnou, protože došlo
k posílení relativní pozice Ukrajiny v mezinárodních vztazích.
Smlouvy, které s NATO podepsaly Ukrajina a Rusko, charakterizují rozdíly v přístupu obou
států k Alianci. Mezi Zakládajícím aktem NATO - Rusko a Chartou NATO - Ukrajina je ve
vztahu k Alianci zásadní rozdíl. Tento rozdíl, vysvětluje Potekhin, pramení nejen ze
skutečnosti, že Rusko si nárokuje být „vlivnou velmocí a tudíž důležitějším hráčem než
Ukrajina,“ ale rovněž ze „zcela odlišného přístupu“ těchto dvou zemí k procesu rozšiřování
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Severoatlantické Aliance.“147 Na rozdíl od Ruska, které demonstrativně brzy po podpisu
Zakládajícího aktu přijalo parlamentní rezoluci proti rozšíření NATO, ve které se hovoří o
tom, že proces rozšiřování je hrozbou, Ukrajina naopak považuje rozšiřování Aliance pro
zajištění vlastní bezpečnosti za výhodné. Potekhin k této problematice dále argumentuje,
zatímco Rusko a Severoatlantická aliance ve smlouvě deklarují, že „nebudou jeden druhého
hodnotit jako nepřítele,“ ve smlouvě s Ukrajinou je „pozitivně hodnocena role NATO při
podporování míru a stability v Evropě.“148 Charta také předvídá konání vojenských manévrů s
účastí NATO na území Ukrajiny, v případě Ruska nelze o ničem takovém hovořit. Podobný
rozdíl se týká i role NATO při uskutečnění vojenské reformy. V Chartě je Ukrajině zaručena
pomoc při zavádění civilní kontroly nad armádou, naopak v Zakládajícím aktu ve vztahu
k Rusku nic takového nenalezneme. Rozdíl mezi Chartou a Zakládajícím aktem bychom
mohli posoudit jako rozdíl mezi partnerskou smlouvou a smlouvou o neútočení.
2.2.4 Ambivalentní politika Kyjeva
Ukrajinské vedení čelilo složitým domácím poměrům, přesto po přijetí Charty vyvinul Kyjev
další aktivity, které měly prohloubit vztah s NATO. Byly zde však i pochybnosti o úmyslech
ukrajinského vedení. Do první skupiny patří například vznik Komise Ukrajina – NATO a
společné pracovní skupiny na půdě Aliance. Tento vývoj podle sídla NATO v Bruselu odrážel
záměr Kyjeva prosazovat euro-atlantickou integraci, ačkoliv nebylo zcela jasné, jestli je
ukrajinské vedení ochotno realizovat reformy nutné pro cestu do NATO.149 Skutečnost byla
taková, že vzájemné vztahy byly často z obou stran instrumentalizovány pro politické a
geopolitické účely, a zde začínaly pochybnosti. Jak vysvětlují White, Koresteleva a Allison:
„Ukrajinští politici podporující spolupráci s NATO, obvykle rozlišovali mezi kooperací a
integrací, přičemž dávali přednost kooperaci, která jim ponechávala otevřené široké možnosti
pro ekonomickou spolupráci s Ruskem a Společenstvím nezávislých států (SNS).“150 Vláda
Ukrajiny se nacházela ve složité situaci, na jedné straně musela bojovat s anti-ruskými postoji
v západních regionech země a současně se snažila vyhnout anti-NATO paranoie přítomné v
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její východní části.151 Larrabee ale na adresu Kyjeva kriticky dodává: „panoval nesoulad mezi
Kučmovou rétorikou o integraci se Západem (EU, NATO) a reálnou ochotou jít v integraci
dále, zvláště co se týká domácích reforem.“152 Nicméně prezident Kučma vydal v listopadu
1998 a opakovaně i v dalších letech dekret, pod názvem Státní program pro spolupráci
Ukrajina-NATO.153 Tento program měl napomoci implementaci Charty Ukrajina-NATO.
Dekrety okamžitě napadaly komunistické a proruské skupiny v parlamentu i ve společnosti.
Státní program popisoval plné zapojení Ukrajiny do euroatlantické bezpečnostní struktury
jako strategický cíl. Tento cíl přirozeně vylučoval volbu bezpečnostního spojenectví v rámci
SNS. Ukrajinští politici jednali svým způsobem racionálně, pokud brali v úvahu reálnou
ekonomicko-politickou závislost země na Rusku s úmyslem vyvažovat tuto závislost
bezpečnostně-politickými zárukami v euroatlantické oblasti.
Akce NATO v Srbsku způsobila oficiální politice Kyjeva doma problémy, přesto však
strategická

euroatlantická

orientace

zůstala

zachována.

Až

do

vzdušných

útoků

Severoatlantické aliance proti Srbsku v roce 1999, ukrajinská vláda ani většina společnosti
neuvažovaly o tom, že NATO může představovat hrozbu pro jejich zemi. Vzdušné útoky
Severoatlantické aliance proti Srbsku, ale určitý posun v přístupu vůči NATO způsobily.154
Většina obyvatelstva vojenský zásah odsuzovala a narostla také podpora bližších vztahům
s Ruskem. Nasazení sil Aliance v Kosovu proti srbským ozbrojeným silám vedlo
k dočasnému ochlazení politických vztahů mezi NATO a Ukrajinou. 155 Důvody byly
převážně vnitropolitické, protože vláda musela reagovat na mínění ukrajinské veřejnosti.
Hrozilo nebezpečí, že v důsledku války v Srbsku se Ukrajina může ocitnout v zóně nejistoty
mezi Rusko-Běloruskou unií a státy se severoatlantickou orientací. Mnozí to vnímali tak,
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jakoby se Ukrajina ocitla v izolované pozici na nové dělící linii Evropy.156 Ukrajina ale měla
aspirace stát se regionálním hegemonem a jednat jako most spojující Západ s Východem.
Prezident Kučma to vyjádřil následovně: „Ukrajina je rezolutně proti rozdělení Evropy na dva
tábory.“157 V Rusku i na Ukrajině však posílil „anti-NATO postoj“ spojovaný s antipatií vůči
USA, dodávají Light, White a Loewenhardt.158 Ale už v březnu 2000 se konalo zasedání
Severoatlantické rady v Kyjevě poprvé v ne-členském státě a byl zformován „polskoukrajinský mírový prapor“, který byl rozmístěn v Kosovu. Proběhlo také vojenské cvičení
NATO na Ukrajině (Cooperative Partner 2000). Je patrné, že k tomuto jednání, které
potvrzovalo strategické partnerství s NATO, přispěly obavy ukrajinského vedení, aby země
nezůstala v nejasné a izolované pozici a nestala se „nárazníkovou zónou“, což by ji oslabilo a
vystavilo silnějšímu zájmu Moskvy.
V roce 2000 a v letech následujících vzrůstala intenzita spolupráce Ukrajiny s Ruskem a
současně docházelo k ochlazování vztahů se Západem. Na této situaci měly podíl následující
skutečnosti. Kyjevu se již podařilo politicky a institucionálně na Západě i v Moskvě zajistit
ukrajinskou nezávislost.159 Rusko v roce 1999 uznalo ukrajinské hranice a nové Putinovo
vedení svými výroky už nezpochybňovalo ukrajinskou suverenitu. Kuzio argumentuje: Kyjev
měl za to, že už „nepotřebuje záštitu Západu“ k tomu, aby „čelil nepřátelskému Rusku.“

160

Takové hodnocení situace přispívalo ke sblížení s Ruskem. Skutečnosti, které přispívaly
k ochlazení vztahů se Západem, se týkaly spíše domácí situace na Ukrajině a také samotné
osoby prezidenta. V prvé řadě šlo o skandál, který vypuknul v listopadu 2000 a týkal se
vraždy opozičního novináře, jejímž objednatelem měl být podle získaných nahrávek prezident
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Kučma. 161 Jiné nahrávky odhalily fakt, že s vědomím prezidenta prodala Ukrajina do Iráku
vojenský radar včasného varování, a to přes zákaz prodeje zbraní do této země. Wilson o
vývoji vztahů soudí, že tyto skandály spolu s nárůstem autokratických metod vládnutí a
nebývalé korupce „vedly k izolaci Kučmy na Západě“ v průběhu jeho druhého volebního
období.162 Kučma ztrácející podporu doma a ve světě začal hledat oporu ve vztazích
s Moskvou, dodává ve své knize Putinova diplomacie, Morozov.163 Západní kritika domácí
politiky prezidenta Kučmy vedla Kyjev k rusofilské rétorice. První známka změn v zahraniční
politice Ukrajiny přišla v říjnu 2000, když byl na přání Moskvy odstraněn prozápadní
ukrajinský ministr zahraničí Boris Tarasyuk a nahrazen Anatoliem Zlenkem. Olszanski
argumentuje, že výměna Tarasyuka za Zlenka měla za následek „okamžité oteplení“ v ruskoukrajinských vztazích.164 Ukrajinská politika vůči NATO i EU byla stále více koordinována
s Moskvou na základě zahraničně politické linie nového ukrajinského ministra zahraničí,
známou také pod heslem „do Evropy s Ruskem“ a podporovanou ukrajinskými oligarchy.165
Kuzio na adresu ukrajinských oligarchů uvádí: „Ti se v té době již cítili dostatečně silnými a
nepovažovali více ruské oligarchy za vážnou hrozbu svým zájmům.“166 Ukrajinské vedení
zřejmě hodnotilo dosažené politické a bezpečnostní záruky jako dostatečné. Kyjev proto
nabyl přesvědčení, že může bez obav o svou suverenitu posilovat spolupráci s Moskvou.
Současně se Kyjev v té době stal terčem kritiky Západu za určité výše jmenované kauzy a
metody vládnutí. Tak došlo k ochlazení vztahů Kyjeva se Západem a NATO. V příklonu
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k Moskvě, ale můžeme navíc shledávat i zájem prezidenta Kučmy o jistý druh politické
ochrany své osoby v souvislosti kauzou novináře.
Ve druhém volebním období prezidenta Kučmy, v souvislosti s určitými posuny v zahraniční
politice Kyjeva, se projevovala značná ambivalentnost ukrajinské zahraniční politiky.
V prosinci 2001 přijel ruský prezident Putin na Ukrajinu, aby tam s Kučmou podepsal
smlouvy obnovující spolupráci v oblasti zbrojního průmyslu. Při dalších schůzkách byly
podepsány významné hospodářské smlouvy.167 Ukrajina se také začala angažovat v
novém ruském projektu na integraci postsovětského regionu. 168 Paralelně s pobytem ruského
prezidenta na Ukrajině, navštívil Kyjev Jeffry Starr, vysoký představitel ministerstva národní
obrany USA.169 Starr v Kyjevě nebyl přijat na ministerstvu obrany, ale setkal se s prozápadně
orientovaným

Marchukem,

který

koordinoval

bezpečnostní

agendu

v prezidentské

administrativě. Olszanski zastává názor, že tímto způsobem Kyjev vyslal signál Washingtonu
o tom, že USA „zůstávají nadále strategickým partnerem“ Ukrajiny, a že NATO je stále
„důležitou součástí“ ukrajinské národní bezpečnosti.170 Washington dal obratem na
srozuměnou, že upevňování rusko-ukrajinských vztahů nestojí v cestě strategickému
partnerství mezi USA a Ukrajinou. Oba signály směřovaly také do Moskvy a EU. Politiku
Kyjeva v této době lze označit jako ambivalentní, to je nevyjasněnou a nevyhraněnou.
Podezření z devadesátých let, že euroatlantická orientace Kyjeva není tak důsledná jak se
deklaruje, se ukázalo jako pravdivé. Potvrdil se tím tak význam geopolitického ukotvení
Ukrajiny na pomezí euroatlantického a eurasijského prostoru. Tyto skutečnosti však
nevylučovaly strategickou spolupráci s NATO.
Ambivalentní politika Kyjeva vůči NATO se promítala i do obsahu společných oficiálních
dokumentů. Ačkoliv Ukrajina byla, co se týče států SNS, nejaktivnějším účastníkem
programu PfP, svůj záměr stát se členem NATO oficiálně deklarovala až v květnu 2002.171
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Ukrajina měla pro léta 1998 až 2001 a 2001 až 2004 dva programy kooperace s NATO ve
formě prezidentských dekretů. Kyjev chápal v devadesátých letech spolupráci s NATO do
značné míry jako první krok na cestě do Evropské unie, která měla být dlouhodobějším
strategickým cílem.172 Ukrajina však nebyla připravena na to, aby plnila vstupní požadavky
EU a v případě NATO byly dveře mnohem více otevřené. Navíc druhé kolo rozšiřovaní
NATO dokončené v roce 2004, které následovalo po událostech 11. září 2001 a sblížení USA
s Ruskem na platformě boje proti terorismu, se nesetkalo s velkým odporem Moskvy. Kyjev
proto věřil, že oficiální ukrajinská volba pro vstup do Aliance by v této situaci nemusela
působit zásadní problémy ve vztazích s Moskvou. Opak však byl pravdou, dodává Kuzio,
protože ruský velvyslanec na Ukrajině Viktor Černomyrdin otevřeně zpochybnil „potřebu
Ukrajiny připojit se“ k NATO.173 Přesto v lednu 2003 Ukrajina a NATO společně podepsaly
Akční plán NATO - Ukrajina, který byl přijat na summitu NATO v Praze.174 Akční plán
zdůrazňoval, že konečným cílem Ukrajiny je členství v Alianci. Od expertů však obsah
dokumentu sklidil kritiku. Předseda UCEPS Anatoliy Hrytsenko zastává názor, že Akční plán
je pouze deklarativní a „nezahrnuje nic nového, co by už nebylo přítomno v předchozích
deklaracích a vládních prohlášeních.“175 Také Plán úkolů na rok 2003, kde se většina úkolů
týkala vojenských témat, se zdál být dalším krokem směrem ke členství. Avšak tento Plán
úkolů, jak se na jiném místě k problematice opět vyjádřil Hrytsenko, také „postrádal reálný
obsah“ a zůstávaly nezodpovězeny závažné otázky o skutečných záměrech ukrajinského
vedení.176 Když byly projednávány společné reformní cíle mezi centrálou NATO v Bruselu a
Kyjevem vzešlo z toho především posílení vazeb na úrovni „soft security“ jako civilní krizové
plánování, vojenská vědecká spolupráce, atd., nikoliv program s vyhlídkou na skutečnou

171

Kuzio, T.: Ukraine's relations with the West: Disinterest, Partnership, Disillusionment, European Security,
Vol. 12, No. 2, 2003, p. 30.
(http://www.taraskuzio.net/International%20Relations_files/ukraine_west_relations.pdf).
172

Kuzio, T.: Tamtéž.

173

Kuzio, T.: Tamtéž.

174

NATO-UKRAINE ACTION PLAN (PRAGUE, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, NOVEMBER 22, 2002),
(http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/publication/content/1709.htm).
175

Hrytsenko Anatoliy, předseda Ukrajinského centra pro ekonomická a politická studia (UCEPS). Citován ve
Kuzio, T.: Ukraine's relations with the West: Disinterest, Partnership, Disillusionment, European Security, Vol.
12, No. 2, 2003, pp. 31-32.
176

Hrytsenko, A.: What did the Ukrainian Authorities Promise NATO?, Razumkov Centre, National Security and
Defence No. 7 (2003) pp. 50-53. (http://www.uceps.org/additional/article_grytsenko_NSD43_eng.pdf).

60

integraci země do NATO. Stále více ambivalentní politika Kyjeva se tímto způsobem
odrážela v přijímání nových závazků.
Vzhledem k chabé reputaci prezidenta Kučmy na Západě, na sklonku jeho éry, se již
nepředpokládalo, že by se Ukrajina pod jeho vedením ještě posunula od Akčního plánu k
Akčnímu plánu členství.177 Akční plán členství MAP (Membership Action Plan) přitom lze
chápat jako poslední krok před vstupem do NATO. Nelze s jistotou tvrdit, zda prezident
Kučma zamýšlel ukrajinskou účastí na vojenských aktivitách NATO, účastí v PfP a politickou
podporou USA a NATO ve světě, přivést Ukrajinu ke členství v Alianci, anebo mu šlo pouze
o instrumentální cíle a jistý druh bezpečnostních garancí. Čistě formálně však z přijetí
Akčního plánu v roce 2003, i když podle kritiků deklarativního, vyplýval zájem Kyjeva do
NATO vstoupit.
2.2.5 Oranžová revoluce a posílení euroatlantické orientace Ukrajiny
Ukrajinské volby v roce 2004 se staly v očích mnohých pozorovatelů soubojem o ukrajinskou
geopolitickou orientaci. Jako kandidáti ve volbách proti sobě stáli bývalý premiér Viktor
Juščenko (ve funkci premiéra od prosince 1999 do května 2001) reprezentující prozápadní
orientaci země a toho času premiér Viktor Janukovyč, který se těšil podpoře Moskvy.178
Juščenko založil svou kampaň na touze realizovat „evropskou volbu“ připojením země
k NATO a EU a proto se zaměřil na reformy nutné k integraci. Janukovyčova kampaň byla
naopak symbolizována podporou ruského prezidenta Putina. Janukovyč považovaný za
rusofila, získával se svou Stranou regionů popularitu především na východě a jihu země, kde
je proruské cítění nejsilnější. Ve svém programu Janukovyč navrhoval zvýšit status ruského
jazyka na druhý úřední jazyk v zemi. V zahraniční politice se stavěl proti členství v NATO a
kritizoval americkou zahraniční politiku. 179 Prominentní ruský politolog a poradce Kremlu
Gleb Pavlovskii v srpnu 2004 pro list Nezavisimaya gazeta uvedl, že „Janukovyč má velmi
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dobré šance na vítězství“ ve volbách a dodal, že Putin zcela „sází na Janukovyče.“180 Na závěr
ještě Pavlovskii doplnil: „My nepotřebujeme nového (gruzínského prezidenta) Sakašviliho na
Ukrajině.“181 Nicméně, zvyšující se popularita Viktora Juščenka a jeho spojence populistické
političky Julie Tymošenkové přinesla takové volební výsledky, které se ukrajinské úřady
rozhodly zfalšovat ve prospěch proruského kandidáta Janukovyče. 182 Ten měl podporu i
domácího prezidenta Kučmy. Komentátoři listu Guardian poukázali na skutečnost, že Ruský
prezident Putin blahopřál Janukovyčovi k vítězství dokonce ještě před zveřejněním volebních
výsledků.183 Odpovědí na zfalšované volby se staly série masových protestů odehrávajících se
v Kyjevě v průběhu listopadu a prosince roku 2004, které získaly označení „oranžová
revoluce.“ Moskvě se přes veškeré snahy nepodařilo prosadit svého kandidáta. Oranžová
revoluce se ideově vyvíjela a stala se symbolem odmítnutí závěrečných let Kučmovy éry a
přihlášením se k evropské cestě.
Oranžová revoluce představovala posun geopolitické orientace ukrajinské společnosti více na
Západ jak v zahraničně politické orientaci, tak ve sféře hodnot. Masové demonstrace ukázaly,
že Ukrajina se vyvíjí v pluralitní společnost, která žádá evropské hodnoty a respektování
zákona a demokratických pravidel od svých představitelů.184 Tyto události přivedly k moci
reformního prezidenta podporovaného pro-demokratickou koalicí „oranžových“ stran.
Premiérkou se stala Julia Tymošenková. Kuzio dodává, že Ukrajina prokázala snahu zbavit se
svého „postsovětského charakteru a stát se moderním východoevropským státem.“185 Po
„oranžové revoluci“ se vyhlídky Ukrajiny na to, že se stane členem Aliance, zdály být
reálnější než dříve. Tehdejší litevský ministr obrany Kirkilas k ukrajinským vyhlídkám
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poznamenává, že členství vycházela vstříc i „politika otevřených dveří,“ kterou v té době
NATO realizovalo.186 Navíc zde byl vedle NATO i Washington, který si uvědomoval, že
Ukrajina je důležitý partner v regionu, jenž do určité míry může, jak se vyjádřil Kubíček
„dohlížet na Rusko vzhledem k jeho nevypočitatelné politice.“187 Po úspěšné návštěvě
prezidenta Juščenka ve Wahingtonu obdržela Ukrajina na konferenci NATO ve Vilniusu
v dubnu 2005 pozvánku k Intensivnímu dialogu.188 Tento dialog se měl odehrávat mezi
ministry zahraničí států NATO a ukrajinským ministrem zahraničí. Intensivní dialog byl
chápán jako předstupeň k Akčnímu plánu členství – MAP, který by Ukrajinu mohl poslat na
cestu do NATO. Od října téhož roku začaly také probíhat konsultace mezi ministry obrany.
Prezidentským dekretem byla v březnu 2006 ustavena meziresortní komise pro přípravu
ukrajinského vstupu do NATO. Kyjev doufal, že MAP, o jehož udělení se mělo rozhodnout
na summitu NATO v Rize v listopadu 2006, bude představovat urychlující časový plán vstupu
do Aliance. Ukrajinský ministr obrany Hrytsenko se na věc díval optimisticky, když prohlásil:
„Pokud jde o připravenost ozbrojených sil, tak Ukrajina by se mohla připojit k Alianci již v
roce 2008.“189 Kuzio k problematice dodává, že před plánovaným summitem NATO v Rize,
měla Ukrajina reálnou šanci být pozvána do MAP za předpokladu, že parlamentní volby
plánované na jaro 2006 „proběhnou spravedlivě a pro-reformní tzv. oranžová koalice se opět
chopí vlády.“190 S novým vedením v Kyjevě se vztahy s NATO staly opět intensivnější a
sbližování, které v posledních letech stagnovalo, získalo novou dynamiku. To vychýlilo
geopolitické váhy směrem k Západu, což dávalo možnost posílit nezávislost politiky Kyjeva
na Moskvě. Samozřejmě, že lze hovořit jen o relativním vychýlení vah, protože zájmy Ruska
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nebylo možno ani nadále přehlížet a ekonomicko-politická závislost Ukrajiny na Rusku byla
stále značná.
Situace v novém ukrajinském vedení nebyla bez problémů. Rozpory mezi oběma hlavními
postavami oranžové revoluce závažně poškodily cestu země do NATO. Brzy po inauguraci
Juščenka do funkce prezidenta a jmenování Tymošenkové do funkce premiéra se začaly
vztahy mezi těmito dvěma představiteli zhoršovat. Situace vyústila v září 2005 v odvolání
vlády premiérky Tymošenkové, údajně kvůli sporům nad reformami, běželo však i o „spory
osobní povahy,“ jak uváděl tehdejší tisk.191 Po volbách v březnu 2006 prezident Juščenko
učinil krok, kterým závažně podkopal svůj cíl členství v NATO, když odmítnul návrh na
sestavení nové „oranžové“ koalice, opět pod vedením Tymošenkové. Rozhodnutí prezidenta
Juščenka v roce 2006 neakceptovat návrat Tymošenkové do funkce premiéra (do které se opět
vrátila v letech 2008-2009) a neumožnit tak pokračování prozápadní reformní vlády se stalo,
argumentuje Kuzio, pro cíl integrace s NATO „velmi nešťastné.“ 192 Toto rozhodnutí mělo pro
geopolitickou re-orientaci země závažné důsledky. Právě proto, že nebyl sestaven „oranžový“
kabinet, stal se premiérem Juščenkův rival z prezidentské kampaně Janukovyč.193
Janukovyčova vláda ve své většině nepřála myšlence na členství v NATO, přednost mělo
zlepšení vztahů s Moskvou.194 Tento vývoj měl podíl na tom, že Ukrajina na summitu NATO
v Rize v listopadu 2006 nedostala pozvánku do MAP. Nicméně Anatolij Hrytsenko, v té době
zastávající funkci ministra obrany (post vybíraný podle ústavy prezidentem, nikoliv
premiérem), v interview z října 2006 uvedl: „Ukrajina nepřišla o možnost postupovat vpřed a
přistoupit k Alianci. Jak dlouho to potrvá, bude záležet v prvé řadě na míře spolupráce našich
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politiků.“195 Moskvu výsledky rižského summitu jistě uspokojovaly, ale i tak si neodpustila
upozornit Ukrajinu na možné následky jejího vstupu do NATO. Přestože ruský ministr obrany
Sergej Ivanov při návštěvě Kyjeva v prosinci 2006 uznal „svrchované právo Ukrajiny zvolit si
orientaci své bezpečnostní politiky,“ tak současně varoval před „negativním dopadem,“ který
bude mít vstup Ukrajiny do NATO na její vztahy s Ruskem.196 Neschopnost oranžových sil
zformovat koalici v rozhodující okamžik roku 2006 se pro jejich cíle ukázala jako osudná.
Prezidentovo rozhodnutí tak zpochybnilo jeho prozápadní agendu.
Obnovení „oranžové“ koalice v roce 2008, již situaci zásadním způsobem nenapravilo,
protože otevřené dveře politiky NATO se v té době už uzavíraly. Některé státy NATO
(především Německo a Francie) se začaly věnovat zlepšování vztahů s Ruskem, které je pro
ně významným dodavatelem energií. Na summitu NATO v Bukurešti 2008, kde se
rozhodovalo o přijetí Ukrajiny a Gruzie, se členské státy jednomyslně neshodly a těmto
dvěma zemím proto nebyl MAP udělen. 197 Požadavky Ukrajiny a Gruzie podporovaly hlavně
USA, Kanada a státy střední a východní Evropy. Francie a Německo se naopak bály zhoršení
vztahů s Ruskem, které je klíčovým dodavatelem energií a postavily se proti členství Ukrajiny
a Gruzie v Alianci. Ruský politolog blízký Kremlu Sergej Karaganov komentoval událost: „Je
to vítězství těch, kteří chtějí rovnováhu v Evropě a porážka mimoevropanů, kteří by ji rádi
zničili.”198 Ruský prezident Vladimir Putin dosáhl velkého diplomatického úspěchu, když
zhatil naděje Ukrajiny a Gruzie na brzký vstup do Severoatlantické aliance. Lídři Aliance se
rozhodli neotevřít cestu ke členství dvěma strategicky důležitým národům a tedy nerozšířit
NATO do postsovětské oblasti. Svůj podíl na neúspěchu na cestě do NATO však mělo i
ukrajinské vedení.
*
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Posílení vztahů se Západem, kterého prezident Kučma dosáhl během prvního volebního
období, se neslo ve znamení normalizace vztahů a sblížení s NATO. To bylo více, než mohl
dosáhnout v té době s Ruskem a je to důvod proč lze tvrdit, že ukrajinská multi-vektorová
politika byla v té době vychýlena více prozápadním směrem. Kyjev se takto snažil do určité
míry vyvažovat geopolitickou dominanci Ruska v regionu. Nelze ale tvrdit, že Kučma
orientoval ukrajinskou geopolitickou pozici směrem k Západu příliš aktivně. Také dohoda
s NATO, i když byla významná, nepředstavovala jasný plán na rychlou cestu do NATO. To
se ukázalo ve druhém volebním období prezidenta Kučmy, kdy se politika Kyjeva stala
značně ambivalentní, a došlo i k oteplení vztahů s Moskvou. Neúspěch Kyjeva plně se
integrovat do euroatlantických struktur v letech po oranžové revoluci, tedy v době, kdy
spolupráce Kyjeva s NATO nebyla pouze praktická, ale též ideově podmíněná, znamenal, že
nebyl proveden úplný geopolitický obrat v ukrajinské zahraniční politice, který mnozí
očekávali. Tato skutečnost spolu s ukrajinskými premiéry nakloněnými Moskvě, jež zastávali
funkci v letech 2006-2007 umožnila, aby si Rusko zachovalo nadále značný vliv na situaci
v zemi. Rovnováha sil na ukrajinské politické scéně v otázkách zahraniční politiky znovu
potvrzuje význam nejen vnějších geopolitických reálií, ale i význam vnitřního geopolitického
rozdělení země.
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3. Přístup Ruska a Ukrajiny ke Společenství nezávislých států a
postsovětskému prostoru a jejich role při formování vybraných
uskupení v regionu
Kapitola se zabývá přístupem Ruska a Ukrajiny k SNS a postsovětskému prostoru. Toto téma
hraje podstatnou úlohu v geopolitické orientaci obou zemí a ovlivňuje jejich politické a
ekonomické

vztahy.

Vznik

nezávislé

Ukrajiny

patří

k jednomu

z nejdůležitějších

geopolitických důsledků kolapsu SSSR. Ukrajina je zařazována do postsovětského prostoru,
kde je klíčovým aktérem Rusko coby přímý nástupce SSSR a současně globální aktér. Rozpad
Sovětského svazu způsobil významný posun rovnováhy sil v mezinárodních vztazích. Na
mezinárodní scéně se objevilo 15 nových nezávislých států. Většina z nich (12) přistoupila
v prosinci 1991 k podepsání smlouvy o založení Společenství nezávislých států -SNS
(Commonwealth of Independent States). Smluvní strany uvedly svůj záměr koordinovat
bezpečnostní a ekonomickou politiku. Původní shoda na společných zájmech brzy vyprchala,
ale Rusko jako přirozeně nejsilnější aktér nadále obhajovalo ustavení centralizované autority
v regionu. Tato snaha se však nesetkávala u všech států v regionu s porozuměním.
Nejvýznamnějším státem, který od počátku své nezávislosti dával najevo, že se nechce zapojit
do integrace odehrávající se pod ruskou kontrolou, byla Ukrajina. Tato země upřednostňovala
vlastní suverenitu, kterou spojovala s neúčastí na integračních projektech, které jak Kyjev
věřil, posilují ruskou hegemonii.
Cílem této kapitoly je odpovědět na následující výzkumné otázky. Jaký byl přístup ruské a
ukrajinské politiky vůči SNS a postsovětskému prostoru, v čem se oba přístupy lišily a v čem
spočívaly jejich příčiny? Jaká byla role Ruska a Ukrajiny při formování vybraných uskupení
v postsovětském prostoru? Jaký byl důsledek politiky Moskvy a Kyjeva vůči SNS a NATO
pro vzájemné vztahy obou zemí? Lze hodnotit ukrajinskou zahraniční politiku ve sledovaném
období jako samostatnou v tom smyslu, že nepodléhala ruské hegemonii? A z jakého důvodu
lze usuzovat, že je, či naopak, že není samostatná.

První část kapitoly je věnována ruskému přístupu k SNS. Nalezneme zde dva oddíly. Zprvu je
prostor věnován devadesátým letům, kdy byly definovány výchozí pohledy na význam
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postsovětského prostoru a roli Ruska v něm a současně probíhaly pokusy o integraci SNS.
Druhý oddíl se zabývá postojem Moskvy k integraci postsovětského regionu po roce 2000. Je
zde argumentováno, že Moskva v té době nahlížela na integraci a vztahy se státy tzv. blízkého
zahraničí pragmaticky. Současně Moskva po určité době čelila situaci, kdy pocítila potřebu
znovu obhajovat politicko-bezpečnostní zájmy Ruska v regionu. Následující část kapitoly se
zaměřuje na ukrajinský přístup k SNS a postsovětskému prostoru. Obsahuje dva oddíly. Text
se zpočátku zabývá politikou Ukrajiny vůči SNS v prvních letech nezávislého státu, která se
vyznačovala značnou nedůvěrou a negativním přístupem. Poté, je prostor věnován
pragmatické politice Kyjeva vůči SNS. V práci je argumentováno, že tento postoj vycházel
z reálného pohledu na potřeby ukrajinské ekonomiky, přičemž byla zachovávána opatrnost
s vědomím dominantního postavení Ruska v organizaci. Součástí pragmatické politiky se
stalo též úsilí Kyjeva o vytvoření alternativy k SNS ve spolupráci s některými dalšími státy
regionu. Závěrečná část kapitoly se týká role Ruska a Ukrajiny v některých dalších
uskupeních v regionu.

3.1 Přístup Ruska k SNS a postsovětskému prostoru
Rusko bylo v posledních dvou staletích vnímáno v širším politickém a teritoriálním významu,
než je tomu dnes. Bylo vnímáno jako impérium, jehož ruské jádro je z jihu a západu
obklopeno pásmem zemí a národů, které jsou spravovány z Moskvy a které slouží mj. i jako
ochranná bariéra proti pronikání cizích vlivů zvenčí i jako nástupiště pro expanzi. Brzy po
rozpadu Sovětského svazu se vynořily diskuse o geopolitické zranitelnosti náhle oslabeného
ruského státu, což stavělo do popředí bezpečnostní zájmy, ale i zájem zapojit bývalé země
Sovětského svazu do nějaké integrované struktury s Ruskem jako přirozeným hegemonem.
Rusko ale nebylo a ani nemohlo být připraveno na integraci regionu, který ještě nedávno
tvořil jednotný politický a ekonomický celek. Ruské politické elity i celá společnost si musely
definovat význam postsovětského prostoru a úlohu Ruska v něm. V těchto úvahách se
výrazně prosazovaly geopolitické přístupy spojené s koncepcemi eurasianismu. Moskva se
netajila svými velmocenskými ambicemi, což vyvolávalo obavy jiných států v regionu. SNS
se ukázalo být spolkem států s velmi rozdílnými zájmy a integrační projekty se nedařilo
realizovat. Na začátku prvního desetiletí se Rusko rozhodlo pro pragmatickou politiku a
začalo vyvíjet integrační projekty mimo rámec SNS. Rusko také opakovaně dávalo najevo
68

svůj zájem zůstat hegemonem v regionu, když odpovídalo na pronikání USA a NATO do
postsovětského prostoru.
3.1.1 Ruský postoj a politika vůči SNS a postsovětskému prostoru v 90. letech
Pro ruské politické elity bylo od začátku zřejmé, že Rusko bude hlavní silou, která bude stát
za ekonomickou, bezpečnostní a v dlouhodobém horizontu i politickou integrací v regionu.
Političtí činitelé v Rusku na začátku 90. let také věřili, že Společenství nezávislých států

199

(SNS) ustavené v prosinci 1991 se může stát podobnou integrační organizací jako tehdejší
Evropská společenství. Vyjádření Olega Bogomolova dobře ilustruje myšlení velké části
ruských politických elit té doby: „My zde postavíme, co bylo zbouráno, zatímco Evropané
staví od začátku. Proto nás to bude stát méně času a méně úsilí, než je.“200 Pro Rusko mělo
SNS představovat možnost jak si „zachovat maximum“ ze svého politického a ekonomického
vlivu v regionu, tvrdí Kononczuk.201 Avšak tehdejší liberálně-reformní vláda premiéra Jegora
Gajdara v roce 1992 věřila, že primárním úkolem je co nejdříve transformovat ruskou
ekonomiku a zapojit ji do mezinárodních struktur a nezabývat se nákladnou reintegrací
postsovětského prostoru.202 To přispělo k tomu, píše Kononczuk, že se těsné vztahy bývalých
sovětských republik „rychle uvolňovaly.“203 Situace v Rusku se ale začala v roce 1993 měnit.
Zástupci vojensko-průmyslového komplexu a pro-imperiálně orientované politické síly volaly
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po jednotném politickém vedení celého post-sovětského regionu. 204 Prezident Jelcin a jeho
vláda si stále více uvědomovaly, že užším vztahům s ostatními postsovětskými zeměmi se
nevyhnou. Koncem roku 1993 ministr zahraničí Kozyrev přijal pod tlakem kritiky tzv.
národních

patriotů

pro-imperiální

strategii,

která

hovořila

o

právu

intervenovat

v postsovětském prostoru za účelem zabránění „ztrátě geopolitických pozic, jejichž získání
bylo dílem staletí.“205 Jak dodává Sakwa, v Moskvě se stále hlasitěji hovořilo o „obnovení
velmocenského statusu ve světě.“206 Rusko tedy poměrně brzy po rozpadu Sovětského svazu
začalo uplatňovat koncept „životních národních zájmů“ v tzv. blízkém zahraničí. Potvrdily se
tak geopolitické predispozice Ruska snažícího se vyplnit prostor Heartlandu.
Nestabilita v postsovětském regionu po rozpadu SSSR, podporovala úsilí Moskvy
transformovat SNS do podoby bezpečnostní aliance. Prvními koordinačními orgány SNS se
v roce 1992 staly Rada ministrů obrany a Výbor pro vojenskou spolupráci a koordinaci.207
Zřízeny byly také vojenské mírové síly Společenství. Dohoda o společné ochraně vnějších
hranic SNS byla uzavřena již na konci roku 1991. V květnu 1992 se konal v Taškentu
summit, na kterém byla založena Smlouva o kolektivní bezpečnosti - SKB (Collective
Security Treaty).208 Tuto smlouvu podepsalo devět členů SNS - Arménie, Ázerbájdžán,
Bělorusko, Rusko, Gruzie, Kyrgyzstán, Kazachstán, Tádžikistán a Uzbekistán. SKB zpočátku
působila v rámci Společenství. Společné vojenské aktivity smluvních stran byly koordinovány
Nejvyšším velením společných ozbrojených sil států SNS. Status SKB byl v prvních letech
existence organizace nejasný, konstatuje Zagorsky a zastává názor, že „SKB nemá mnoho
společného s kolektivní bezpečností.“209 Jonson k problematice dodává: „smlouva vytvořila
počáteční základ pro společnou obrannou organizaci, která by měla čelit vnějším hrozbám, ale
nenásledovala reálná vojenská integrace.“210 V souvislosti s vytvořením SKB je významné i
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odmítnutí Ukrajiny, Moldávie a Turkmenistánu podepsat tuto Smlouvu, protože to odhalilo
rozpory uvnitř SNS. Hlavním zájmem ruské politiky ve vztahu k regionu bývalého
Sovětského svazu se v prvních letech po roce 1991 stala bezpečnost, konkrétně zajištění
fungování jednotné vojenské a obranné infrastruktury, která ovšem bude pod plnou kontrolou
Moskvy.
Zvyšující se zájem Moskvy o země tzv. blízkého zahraničí a podobu SNS se odrážel
v politických koncepcích Moskvy. V souvislosti s tím jak se začal zdůrazňovat význam tzv.
blízkého zahraničí, se v únoru 1993 prezident Jelcin dokonce obrátil na mezinárodní
společenství, aby Rusku udělilo zvláštní zmocnění jako „garantovi míru a stability“ v oblasti
bývalého SSSR.211 Tomuto požadavku samozřejmě vyhověno nebylo. V květnu 1993 byla
přijata nová Zahraničně politická koncepce Ruské federace, která odrážela mj. přístup Ruska
k postsovětskému prostoru. Koncepce se obracela k postsovětskému prostoru především
z hlediska bezpečnostně-strategického a identifikovala SNS jako hlavní prioritu a oblast
ruského „životního zájmu.“212 Významnou úlohou Moskvy se stalo urovnání konfliktů v okolí
Ruska. Za největší hrozbu pro ruskou bezpečnost už nebyl považován konflikt velmocí a
jaderná hrozba, ale právě konflikty a napětí v ostatních zemích postsovětského prostoru a
„obavy o jejich přenesení na území RF“, uvádí se v koncepci. Hlavní cíl Ruska vůči této
oblasti byl definován jako „práce na transformaci Společenství do skutečné mezistátní
struktury, založené na společných zájmech a dobrovolném členství.“ Koncepce také volala po
vytvoření „jednotného vojensko-strategického prostoru“ v SNS. Rusko se mělo stát aktivním
hybatelem integračních procesů v regionu a představovat „gravitační sílu“ pro ostatní členy
SNS, uvádí se v zahraničně-politické koncepci Moskvy. Na postsovětské teritorium tedy bylo
pohlíženo jako na oblast zvláštního ruského zájmu chráněnou před vlivem ostatních států.
Vedle koncepce Ministerstva zahraničí přišla se svou představou také Bezpečnostní rada. Ta
prezentovala cíle ruské politiky vůči SNS otevřeněji. Shelov - Kovedayev upozorňují, že
krátce před přijetím Zahraničně politické koncepce byl ruskou Bezpečnostní radou schválen
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jiný dokument, a to pod názvem Strategie a taktika ruské zahraniční politiky v blízkém
zahraničí, který nebyl veřejně přístupný. 213 Dokument ujišťuje o ruském závazku k jednotě
území bývalého SSSR. Ruská role je popsána jako „obránce jednoty“ Společenství.
Dokument identifikuje následující cíle politiky Ruska vůči SNS: dosažení nejvyšší možné
úrovně integrace bývalých republik; vytvoření efektivního multilaterálního systému
kolektivní bezpečnosti; zachování ruské vojenské infrastruktury v regionu SNS; zabránění
eskalaci konfliktů v zemích „blízkého zahraničí.“ Dokument se brzy projevil i v praktických
krocích. Pod praporem SNS ruská vojska vstoupila do Gruzie a Ázerbájdžánu.214
V Ázerbájdžánu došlo s podporou Moskvy k výměně politického vedení. Moldavsko bylo pod
tlakem Moskvy, která využila konfliktu v separatistickém Podněsteří,215 přinuceno podepsat
novou Chartu SNS. Tyto aktivity byly samozřejmě vnímány jako pokus ovlivňovat domácí
situaci v těchto zemích. Nygren k tématu dodává, že mezi členy SNS, všeobecně převládala
„obava z příliš silného“ ruského vlivu.216 To se stalo evidentním především v letech 1993 až
1999. Roeder to přibližuje na situaci, kdy Rusko nabízelo své občanství (včetně dvojího)
občanům ostatních zemí SNS a současně si vyhrazovalo „právo intervenovat v jejich
prospěch.“217 Zvolenou politickou koncepcí a strategií Moskva formálně uznala prioritní
význam postsovětského prostoru pro životní zájmy Ruska i zájem o hegemonii v regionu.
Svým jednáním zároveň dávala najevo, že hodlá uplatňovat své privilegované postavení v
SNS.
Ve druhé polovině devadesátých let a s nástupem nového ministra zahraničí se nadále
upřesňovala politika Moskvy vůči prostoru SNS, který měl zůstat pro Rusko prioritní oblastí.
Současně se již naplno projevovalo geopolitické myšlení a ruské posilování v postsovětském
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prostoru bylo dáváno do souvislosti s vyvažováním moci Západu. V prezidentském dekretu,
vydaném v prosinci 1995 a věnujícímu se strategii SNS, Jelcin požadoval přeměnu SNS do
plnohodnotné a efektivní kolektivní bezpečnostní aliance.218 Co zneklidnilo ostatní členy
organizace, bylo především ustanovení dekretu o tom, že žádný stát SNS se „nebude moci
připojit k jakékoliv vojenské alianci,“ pokud bude namířena proti jinému státu Společenství.
Dekret souvisel s Jelcinovým nařízením o vytvoření ekonomické, politické a obranné unie.
Když stanul včele ministerstva zahraničí v roce 1996 Jevgenij Primakov, začalo být zřejmé,
že partneři v SNS se stali skutečnou prioritou ruské zahraniční politiky. Ministr zahraničí
Primakov trval na tom, že Rusko není pouze velmocí, ale „také jádrem multipolárního
světového společenství.“219 K prioritám zahraniční politiky pod jeho vedením patřilo
vytvoření příznivých vnějších podmínek pro posílení ruské teritoriální integrity, řešení
konfliktů v okolních postsovětských zemích220 a podpora integračních tendencí ve
Společenství nezávislých států. Tsygankov k problematice uvádí: „Integrování prostoru
bývalého SSSR se stalo důležitou součástí Primakovovy strategie ‚vyvažování moci Západu a
odporování expanzi NATO‘ ve východní Evropě.“221 Tvůrci Primakovovy zahraniční
politiky, která se nesla v duchu eurasianistického přístupu k postsovětskému prostoru,
definovali ruské zájmy jako akumulaci národní moci a úsilí o splnění tří cílů:222 udržovat
vojenskou přítomnost v postsovětském prostoru; chránit status etnických rusů za hranicemi
Ruské federace; využít výhodné vyjednávací pozice ve vztazích s bývalými sovětskými
republikami a získat zde větší kontrolu nad ekonomikou a bezpečnostní politikou. Na základě
role, kterou Moskva chtěla hrát v postsovětském prostoru lze konstatovat, že její politika zde
neměla vést pouze k obnovení úlohy Ruska jako regionální mocnosti, ale i k získání respektu
a výhodnějšího postavení na mezinárodní scéně. Rusko jako silná regionální mocnost mělo
lepší předpoklady zastavit proces rozšiřování NATO a prosadit multipolární mezinárodní
systém.

218

Sakwa, R.: (4th edition), Russian Politics and Society, p. 429.

219

Sakwa, R.: (3rd edition), Russian Politics and Society, p. 371.

220

The Independent.: Moscow bends on Chechens, Independent, 13. January 1998

221

Tsygankov, A. P.: Russia´s Foreign Policy, pp. 112-120.

222

Tsygankov, A. P.: Tamtéž.

73

Významnou součástí integrace se nezbytně stala i ekonomika. Pro Rusko však
ekonomická integrace představovala pouze jeden z nástrojů kontroly v regionu. Základní linií
se stalo posilování hegemonie a Moskva dala svými kroky najevo, že integrace musí
odpovídat v tomto smyslu ekonomickým a politickým zájmům Ruska. Ekonomické a sociální
náklady desintegrace jednotného hospodářského prostoru SSSR tlumily nadšení z politické
nezávislosti v jednotlivých zemích.223 Sílil proto požadavek obnovit jednotný trh, který
jednotlivé národní státy z politických důvodů rozdělily administrativními a celními bariérami.
V Moskvě v březnu 1992 státy SNS (bez účasti Ukrajiny) podepsaly dohodu o společných
principech celní politiky, což se stalo základem pro vytvoření celní unie SNS.224 Smlouva o
celní unii byla postupně doplňována dalšími dokumenty, které se týkaly vytvoření zóny
volného obchodu a platební unie. Kononczuk dodává, že se také počítalo s ustavením
hospodářské komise, která se měla stát orgánem fungujícím jako první exekutivní autorita
v SNS s pravomocí „vydávat závazná rozhodnutí.“225 Celní unii nakonec zformovalo pouze
pět zemí: Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgizstán a Tadžikistán. Vardomsky neochotu
některých zemí se připojit vysvětluje: Ostatní země SNS se nepřidaly, protože nebyly
připraveny implementovat smluvní „podmínky diktované“ Ruskem.226 Přes hlasitou rétoriku
Moskvy o integraci byly výsledky velmi slabé a celní unie pod vlivem finanční krize v Rusku
v srpnu 1998 skončila neúspěchem.227 Rusko ve vlastním ekonomickém zájmu a bez
konzultace s ostatními členy celní unie změnilo celní tarify.228 Toto jednostranné jednání
Moskvy následované ochranářskými opatřeními ostatních států SNS vedlo, jak poznamenává
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Kononczuk, „ke zničení existujících základů zóny volného obchodu zemí Společenství.“229
Moskva volila realistický přístup a hospodářská integrace musela odpovídat ekonomickým
zájmům Ruska. Z tohoto jednání lze usuzovat, že Moskva v devadesátých letech
nepovažovala ekonomickou integraci, viz celní unie, ze které plynou určité závazky a
dodržování pravidel, za hlavní nástroj své hegemonie. Jako vhodnější nástroje hegemonie,
které byly prosty ekonomicko-integračních problémů, se Moskvě mohly jevit vojenskostrategická kontrola regionu a ekonomická závislost ostatních zemí SNS na Rusku.
O tom, že integraci SNS v úvahách Moskvy nebyla přikládána ani tak role nástroje
hospodářského rozvoje, jako že se stala spíše volitelným nástrojem ruské hegemonie, svědčí i
případ návrhu integračního projektu pro SNS, se kterým přišel v roce 1994 kazašský prezident
Nursultan Nazarbayev. Návrh počítal s vytvořením nadnárodního orgánu a parlamentu
nezávislého na vládách.230 Měla platit rovnost hlasů a rozhodovat se mělo kvalifikovanou
většinou. Kazašský návrh byl však Moskvou odmítnut, protože takové řešení pro ni bylo
nepřijatelné. Kononczuk odmítnutí vysvětluje takto: Moskva se obávala, že ostatní země
„mohou v integračním procesu převzít iniciativu, která nemusí být vždy v souladu s ruskými
zájmy.“231 Stalo se tedy zřejmým, že integrace SNS bude možná jen pod Ruskou kontrolou a
vedením. D‘ Anieri se k problematice při jiné příležitosti vyjádřil následovně: „Buď SNS jako
instituce omezí Rusko pomocí pravidel oslabujících jeho moc tím, že mu bude přidělen pouze
jeden hlas ze dvanácti, nebo SNS naopak přispěje k posílení Ruska převedením suverenity
ostatních států na instituci, kterou Rusko jednoduše ovládne svou silou a velikostí.“232 Pro
Moskvu bylo podstatné udržet si své hegemonické postavení, k čemuž, do té doby lépe než
ekonomická integrace, sloužila vojenská a ekonomická převaha v regionu a závislost mnoha
partnerů v SNS na ruském plynu.233 S plynem souvisí i značné zadlužení některých zemí SNS
vůči Rusku za dodávky této suroviny. Připomeňme dva ze tří výše uvedených cílů, které
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v postsovětském prostoru nastolila Primakova politická linie: udržovat vojenskou přítomnost
v postsovětském prostoru a využít výhodné vyjednávací pozice ve vztazích s bývalými
sovětskými republikami a získat zde větší kontrolu nad ekonomikou a bezpečnostní
politikou.234 Rusko zjevně v obou výše uvedených případech upřednostnilo svůj národní
zájem na úkor integrace, která mu z určitých důvodů úplně nevyhovovala. Nepřijatelným se
tak stal i Nazarbayevův plán politické a ekonomické integrace, který svými pravidly kladl
Moskvu politicky na roveň ostatním v SNS.
V průběhu 90. let se ukazovalo, že jednotná integrace všech dvanácti zemí bude velmi obtížný
proces. Ačkoliv bylo dohodnuto rozhodování konsensem a později byl zvolen mechanismus
konsensus mínus jeden, každý stát mohl v praxi prohlásit, že rozhodnutí přijaté většinou není
v jeho zájmu a byla mu udělena výjimka.235 Sakwa uvádí, že „selektivní účast v přijímání
dohod se stala standardní praxí.“236 K problematice ruského přístupu k integraci SNS se
vyjádřil v roce 1995 Zagorski, když argumentoval: „Reintegrační pokusy ruské politiky mají
povahu quasi - restaurování Sovětského svazu v nové formě, což vede k posilování vojensko
– průmyslového komplexu a k zachování starých sovětských standardů výroby založených na
protekcionistické politice.“237 Ministr zahraničí Kozyrev ve snaze podpořit integraci, přišel po
několika letech v úřadě s myšlenkou vícerychlostního Společenství. 238 Podle tohoto přístupu
se jednotlivé země mohly integrovat v malých skupinách a zvolit si formu integrace podle
vlastního zájmu. Podle Kozyreva to bylo vhodné i pro zájmy Ruska. Kozyrev ve své knize
uvádí, že není jiné řešení než „trpělivě posbírat Společenství ať v ekonomické, nebo politické
rovině.“239 Kozyrevova nová strategie tak respektovala dosavadní integrační obtíže a současně
představovala pragmatický přístup k obnově ruského impéria.
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3.1.2 Ruská politika v regionu po roce 2000
Ekonomika se na začátku Putinovy éry dostala do popředí zájmu a na vztahy s ostatními
zeměmi SNS začala Moskva pohlížet pragmaticky. Koncepce ruské zahraniční politiky z roku
2000 nastavila priority ve prospěch multilaterální i bilaterální kooperace se zeměmi SNS,
přičemž zdůrazňovala ekonomickou dimenzi vztahů, jako cestu k reintegraci postsovětského
prostoru.240 Prezident Putin se vyjádřil k tématu následovně: „Jsem přesvědčen, že
ekonomický vzestup v Rusku a úspěchy našich partnerů vytvářejí perspektivní podmínky pro
integraci v SNS a je příjemné, že v těchto procesech začíná převládat pragmatismus a
zainteresovanost nejen států, ale i firem.“241 Tsygankov k tomu dodává: „integrace měla být
ve shodě s domácími ekonomickými zájmy a postupnou integrací Ruska do světové
ekonomiky.“242 Nová ruská politika vůči SNS vycházela z realistického předpokladu, že SNS
nemá předpoklady, aby se stalo v dohledné budoucnosti integrovanou strukturou. Kuzio je
přesvědčen, že nový přístup bral v úvahu také „formování geopolitického pluralistického
prostředí v postsovětském regionu.“243 Ruský ministr zahraničí Igor Ivanov se k problematice
vyjádřil ve své knize následovně: „Skutečnost se má tak, že Rusko čelí dilematu mezi
pokračováním v integraci, která je absolutní hodnotou, což ospravedlňuje její náklady a
ústupky partnerům, nebo půjde cestou pragmatické politiky, která bere do úvahy základní
zájmy bezpečnosti státu a jeho ekonomického rozvoje.“244 Protože se Rusko vzdalo pokusů o
integraci ve formátu „dvanáct,“ zaměřilo se na prohlubování dvojstranné spolupráce a na
integraci v menších skupinách jako základu své politiky vůči zemím SNS. Nová ruská
politika byla v únoru 2001 podpořena Bezpečnostní radou, jejíž sekretář Sergej Ivanov
potvrdil, že Moskva revidovala svůj pohled na SNS, přičemž došla k závěru, že „integrace je
v dohledné době nerealistická,“ a proto Moskva bude chránit své bezpečnostní zájmy
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rozvojem dvoustranných vztahů a „integrací s těmi státy, které jsou na to připravené.“245
Můžeme tvrdit, že s nástupem prezidenta Putina narůstal zájem Ruska o ekonomickopolitickou dimensi vztahů a současně se změnil i politický přístup k integraci postsovětského
prostoru. Tento přístup představoval novou fázi ve vývoji SNS, ale lze ho hodnotit i jako
návrat k myšlence Kozyreva o vícerychlostní integraci, když hovořil o tom, že „Společenství
je možné posbírat postupně“ (viz výše).
Pragmatický přístup k partnerům v SNS nastolený novým vedením, však ani v nejmenším
nerezignoval na velmocenské geopolitické zájmy Ruska. Nová vize regionu předpokládala
otevřenější víceúrovňový politicko-ekonomický prostor plánovaný ruským státem za aktivní
účasti ruské hospodářské sféry. Základem politiky Moskvy vůči zemím SNS se měla stát
energetická bilaterální kooperace založená na pragmatismu a „vzájemně uznaných zájmech,“
psal k tématu ruský tisk.246 K rozvinutí multilaterálních kontaktů mělo dojít jen v těch sférách,
které měly podporu všech zúčastněných stran. Součástí této pragmatické politiky se staly i
nové integrační projekty, které měly být alternativou k SNS. Moskva iniciovala v roce 2000
zformování Eurasijského hospodářského společenství (EAHS), organizaci založenou v roce
2001 po transformaci nefungující celní unie SNS.247 Podle smlouvy se stalo cílem EAHS
vytvoření celní unie a společného hospodářského prostoru. V roce 2003 přišla Moskva s
podobným projektem, pod názvem Společný hospodářský prostor, s cílem získat pro integraci
i Ukrajinu (více viz kap. 3.3).248 Zájem Moskvy na posilování ruské ekonomické přítomnosti
v regionu se podle Tsygankova projevoval i v „agresivním prosazování kontroly“ nad
strategickým majetkem a transportem surovin v bývalých sovětských republikách.249 Ruské
státní společnosti z oboru energetiky už v té době vlastnily značný majetek v řadě států
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bývalého Sovětského svazu. Šéf ruské státní energetické společnosti Anatolij Čubajs vyjádřil
také zájem o privatizaci energetického sektoru na Ukrajině a v některých dalších státech
Společenství. O přístupu ruských elit k integraci regionu napovídá následující Čubajsovo
vyjádření: „hlavním cílem Ruska ve 21. století je rozvinout ‚liberální kapitalismus‘ a
vybudovat ‚liberální impérium‘ cestou posilování pozic v bývalém Sovětském svazu.“250 Je
nasnadě učinit závěr, že se Moskva s příchodem nového vedení rozhodla pro realizace svých
mocenských cílů efektivněji využívat tzv. měkkou sílu. Vybudování výše zmíněného
„liberálního impéria“ naznačuje, že základní geopolitický přístup vůči SNS a celému
postsovětskému prostoru se nezměnil. Postsovětský region měl i nadále zůstat předmětem
ruské hegemonie a nástupištěm pro obnovu velmocenského statutu Ruska.
V Moskvě nastal v polovině desetiletí obrat od pragmatismu zpět k silové politice a k posílení
geopolitického přístupu. Tzv. barevné revoluce, ke kterým došlo v Gruzii, Kyrgyzstánu a na
Ukrajině v letech 2003 a 2004, začaly být Moskvou posuzovány jako hrozba pro další
existenci Společenství a především pro ruskou hegemonii v regionu. Moskva tvrdila, že tyto
revoluce jsou výsledkem pokusů Západu „manipulovat“ situaci v oblasti.251 V létě 2004
prezident Putin ve svém proslovu prohlásil, že SNS stojí před volbou, buď se stane „efektivně
fungující a vlivnou regionální organizací, nebo přestane existovat jako geopolitický hráč.“252
Později na „mnichovské konferenci“ v roce 2007 prezident Putin obvinil USA z toho, že
„jejich ekonomické a politické ambice sahají daleko za hranice jejich národních zájmů.“253
Putinovo prohlášení by nemělo překvapit, protože je v souladu s národně-bezpečnostní
koncepcí schválenou v roce 2000, tedy v době, kdy začala být prezentována pragmatická a
údajně i vstřícnější tvář Moskvy. V bezpečnostní koncepci se uvádí, že „je třeba omezit
zasahování do ruských zájmů v prostoru blízkého zahraničí“ a „zastavit proces oslabování
integrace,“ protože to může znamenat „hrozbu pro bezpečnost Ruska.“254 Praktická tvář
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politiky „omezující zasahování do ruských zájmů“ v prostoru tzv. blízkého zahraničí se
projevovala také jako zastrašování zemí, které šly cestou demokratických změn a upevňování
své nezávislosti na Moskvě. V květnu 2004 Sergej Lavrov ministr zahraničí RF prohlásil:
„pouze přátelé Ruska mohou spoléhat na ekonomické a politické výhody, jako jsou nízké
ceny energií, zatímco zbytek se bude muset připravit na vztahy založené na tržních principech
jak v ekonomice, tak v politice.“255 V roce 2005 se stalo zřejmým, že Rusko zvolilo přístup
„rozlišující mezi loajálními a neloajálními“ sousedy, dodává na serveru specializujícím se na
dění v zemích bývalého SSSR Igor Torbakov.256 Kramer tento názor potvrzuje, když tvrdí, že
Moskvě „vyhovovalo jednání s autokratickými vůdci, kteří podporovali ruské zájmy“ a
zapojovali své země do integračních iniciativ, „výměnou za politickou a finanční podporu
Moskvy.“257 Tsygankov k problematice poznamenává: „touha zamezit lidovým nepokojům
byla důležitým faktorem, který formoval politiku Moskvy vůči ostatním zemím SNS.“258 Tato
politika nakonec vyústila v agresi proti Gruzii a odtržení jejích dvou provincií Abcházie a
Jižní Osetie. 259 Takovéto jednání lze jednoznačně označit jako politiku v duchu imperiálního
eurasianismu, a v případě války s Gruzií i hard-line eurasianismu. Názory vedení v Moskvě
byly konstantní v tom smyslu, že vzhledem ke zvláštní geopolitické a historické pozici Ruska,
musí právě ono podstatnou měrou přispívat k „bezpečnosti a stabilitě v regionu.“
SNS se těšilo prominentní pozornosti ruské zahraniční politiky, i přes své zpochybňování,
také v době svého úpadku, to je ve druhé polovině prvního desetiletí po sérii tzv. barevných
revolucí. Prezident Putin položil na Společenství znovu silný důraz a usiloval o rozšíření jeho
funkcí. V říjnu 2007 jmenoval Sergeje Lebeděva výkonným sekretářem SNS. Kramer
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k tématu poznamenává, že Lebeděv byl do té doby ředitelem Ruské zahraniční zpravodajské
služby a jeho jmenování, bylo vnímáno jako „významný krok k posílení organizace.“
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Nicméně řada odborníků i některé veřejně činné osoby v Rusku, co se týká budoucnosti SNS,
zůstávala skeptická. Například Trenin zastával názor, že „prosazování bilaterálních a
regionálních dohod ze strany Moskvy může učinit SNS nadbytečným.“261 Igor Ivanov, který
se stal sekretářem Ruské bezpečnostní rady (dříve ministr zahraničí), v březnu 2007 veřejně
zpochybnil, „zda by SNS měla nadále trvat“ a vyjádřil se, že většina funkcí SNS „by mohla
být převzata“ Eurasijským hospodářským společenstvím262 (více viz kap. 3.3). Ostatní funkce,
jak dále prohlásil Ivanov, „mohou být převedeny“ na Smluvní organizaci kolektivní
bezpečnosti vzniklé transformací SKB v 1999. Nová Zahraničně politická koncepce RF
z června 2008 však znovu potvrdila „fundamentální význam“ SNS a charakterizovala vývoj
bilaterální a multilaterální spolupráce se členy SNS jako „hlavní směr ruské zahraniční
politiky.“263 Koncepci už podepisoval nový prezident Medveděv, který na konci srpna
prohlásil, že „Rusko stejně jako jiné velmoci ve světě,“ je oprávněno „mít privilegované
zájmy“ v určitých klíčových regionech, zvláště v prostoru SNS.264 Výslovné označení
prostoru SNS jako ruské sféry vlivu, záhy po skončení rusko-gruzínské války, muselo
některým sousedním zemím znít hrozivě. Ukazuje se tedy, že myšlenka SNS se stala do jisté
míry prestižní záležitostí a imperiálním symbolem ruské politiky.
*
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Větší část ruských elit na počátku devadesátých let předpokládala, že Moskva v dohledné
době opět získá kontrolu nad regionem bývalého Sovětského svazu cestou nějakého druhu
integrace či dokonce znovusjednocení. Politickou legitimitu těmto úvahám poskytla
eurasianistická koncepce geopolitiky. Hlavním zájmem v nestabilním prostředí regionu
devadesátých let se stalo zajištění jeho vojensko-strategické kontroly. Tento mocenský nástroj
spolu ekonomickou převahou Ruska a jeho geopolitickým postavením v regionu stavěl
Moskvu do pozice hegemona v SNS. Role Ruska v postsovětském prostoru neměla vést
pouze k obnovení jeho úlohy jako regionální mocnosti, ale také k obnovení role Ruska jako
velmoci světové. Z toho důvodu Moskva ostře reagovala na možné rozšíření NATO do
prostoru SNS. Neúspěchy při ekonomické integraci SNS přivedly vedení v Moskvě na
myšlenku vícerychlostní integrace, nebo nabídnutí alternativních projektů svým nejvěrnějším
spojencům. Takový projekt mohl představovat snadnější cestu integrace, než bylo možno
uskutečnit ve formátu „dvanáct“ (SNS) a zároveň mohl poskytnout pevnější geopolitickou
základnu pro imperiální expanzi Ruska.

3.2 Přístup Ukrajiny k SNS a postsovětskému prostoru
Ukrajinský stát patřil od nabytí nezávislosti k těm zemím postsovětského regionu, které měly
obhajobu své suverenity jako prioritu. Kyjev přistupoval k SNS s nedůvěrou a tento postoj
dával najevo svou neochotou zapojit se plně do struktur Společenství a účastnit se
multilaterální integrace. Avšak dominance Ruska v regionu a ukrajinská ekonomickopolitická závislost na něm, přinutily Kyjev zaujmout pragmatičtější přístup a se SNS i
Ruskem spolupracovat. Politika Ukrajiny, ale zůstávala i nadále opatrná. Kyjev se pokusil
rozvinout i určitou alternativu SNS a svou závislost na Rusku snížit.
3.2.1 Postoj Ukrajiny k SNS v prvních letech své nezávislosti
Ukrajina projevovala ve věci zapojení se do integračních procesů Společenství značnou
nedůvěru a zcela se odmítala zapojit do bezpečnostních struktur SNS. Skutečnost, že
ukrajinský prezident Leonid Kravčuk podepsal v prosinci 1991 zakládající dohodu SNS, byla
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ve své době velkým úspěchem Ruska.265 Binkowski zastává tento názor proto, že podle jeho
slov: „silná národně - demokratická opozice na Ukrajině se stavěla proti podpisu dohody
poukazujíc na to, že členství v SNS ‚ohrozí suverenitu‘ státu.“266 Tento názor byl vyjádřen ve
12 legislativních ustanoveních navržených ukrajinským parlamentem při ratifikaci
Bělověžských dohod (mezi jinými požadavek potvrdit nedotknutelnost státních hranic, právo
na vytvoření národní armády a souhlas pouze s konzultacemi v oblasti zahraniční politiky,
nikoliv s její „koordinací“), a také v deklaraci z prosince 1991, která prezentovala ukrajinskou
vizi SNS jako volného sdružení. Vzhledem k nedostatku zájmu Západu o Ukrajinu na začátku
devadesátých let a životní nutnosti Ukrajiny udržovat blízké vztahy s Ruskem, zvláště kvůli
energetické politice, bylo pro Kyjev obtížné spolupracovat se Západem na úkor vztahů
s Moskvou.267 Řešení situace mnozí spatřovali v deklarovaných principech neutrality a
neúčasti ve vojensko-politických blocích, které parlament přijal spolu s deklarací nezávislosti
už v červenci 1990. Deklarace „non-bloc status“ dávala Ukrajině schopnost bránit se
požadavkům Ruska na politickou a vojenskou integraci v rámci SNS a současně ji umožnila
v následujících letech navázat blízké vztahy se západními bezpečnostními strukturami.268 Tür
k tématu dále poznamenává, že neutralita a „non-bloc status“ podle všeho poskytly Ukrajině
„prostor pro dýchání a příležitost.“269 Balmeceda vyjadřuje svůj názor na problematiku:
Takto oficiálně přijaté a uzákoněné prohlášení o zahraničně politických záměrech bylo
primárně navržené jako „základ pro udržování určité distance“ mezi Ukrajinou a Ruskem.270
Balmaceda dále tvrdí, že toto právní opatření mělo také za úkol zvládnout domácí politické
skupiny obhajující těsné vztahy s Ruskem, a to tak, aby jim zákon „znemožnil vtáhnout
Ukrajinu do vojenské nebo ekonomické integrace SNS.“271 Tento postoj se zdá být
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pochopitelný, pokud předpokládáme, že hlavní snahou Kyjeva bylo zabránit zásahům do
vlastní suverenity, která v té době nebyla ještě zcela zajištěna. Kyjev tak dával najevo, že
suverenita Ukrajiny je definována určitým odstupem od Ruska.
Ukrajinský prezident Kravčuk (ve funkci od prosince 1991 do ledna 1994) se brzy přiklonil
k názoru, že je to Rusko kdo má z existence SNS zdaleka největší prospěch. Toto uvažování
významně přispělo k tomu, že Kyjev se začal záhy vyhýbat zapojení své země do integrace v
SNS. V lednu 1993 odmítnul Kyjev podepsat Chartu SNS, která zakládala statutární orgány
Společenství a Ukrajina se začala považovat pouze za přidruženého člena organizace.272
Ukrajina potvrdila svou nedůvěru vůči integraci pod ruskou dominancí znovu v září 1993,
tehdy členské země SNS podepsaly smlouvu o založení hospodářské unie, ale Ukrajina se
stala opět pouze přidruženým členem.273 Britský politik James Sheer k tomu říká: „Bez
Ukrajiny nemůže Rusko dosáhnout takového významu, který mělo v dobách Sovětského
svazu.“274 Smith k problematice dodává: „Je to především přání ukrajinských nacionalistů
držet si odstup od Moskvy, která se velmi snaží přebudovat své vztahy s Kyjevem.“275 Ruská
strana předpokládala, že jakákoliv regionální kooperace v prostoru bývalého SSSR se bude
opírat o hluboké vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou.276 Pro mnohé představitele v Moskvě
patřila myšlenka zachování nějakého druhu unie mezi slovanskými státy při zakládání SNS
k těm hlavním. Ukrajinská pozice byla ale odlišná, uvádí dále Smith a vysvětluje, že tato
pozice „byla formována především touhou vyhnout se geopolitické a ekonomické dominanci
Ruska.“277 Tento postoj mohl pro zájmy Moskvy představovat problém. Je zřejmé, že
ukrajinské vedení hledělo na SNS jako na prostředek pro zajištění ruské hegemonie. Tímto
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postojem k SNS Ukrajina podstatným způsobem vymezila svůj přístup k integraci řízené
Moskvou.
3.2.2 Pragmatická politika Ukrajiny vůči SNS a hledání alternativy
Do jisté míry podobnou strategii jako prezident Kravčuk přijal i jeho nástupce Leonid Kučma,
ačkoliv ten byl zvolen jako kandidát nakloněný spolupráci s Ruskem. Ukrajina se i pod
Kučmovým vedením nadále vyhýbala takovým formám spolupráce s členskými zeměmi SNS,
které mohly proměnit Společenství v nadnárodní konfederaci či federaci, nebo mu přiznat
„status subjektu mezinárodního práva,“ vysvětluje postoj Kyjeva Griščenko.278 Kyjev
pokračoval v rozvíjení dvoustranných ekonomických vztahů a snažil se, aby SNS nadále
zůstávalo, jak se vyjádřil Kuzio: „diskusním klubem“ a nevyvinulo se do geopolitické entity
s nadnárodními strukturami.279 Ukrajina nadále zůstávala de jure mimo Společenství, protože
stále nebyla ochotna podepsat Chartu SNS. Na jednáních SNS a při práci v jeho strukturách
byla „účastníkem,“ nikoliv členem. Ve vojensko-politické oblasti Ukrajina usilovala i nadále
o neutrální tzv. vně-blokový status potvrzený ukrajinským parlamentem.280 Tato strategie
měla dopad na to, že se Ukrajina nepřipojila ke Smlouvě o kolektivní bezpečnosti států SNS.
Ukrajina si tak zachovala prostor pro spolupráci s NATO.
Pod vedením prezidenta Kučmy přesto určité změny v politice Kyjeva nastaly. Zejména
z ekonomických důvodů došlo v následujících letech k určitému zapojení Ukrajiny do struktur
SNS. Ukrajina přijala pragmatičtější kurs při prosazování svých národních zájmů v rámci
Společenství, což znamenalo i ve vztahu k Rusku.281 Freire se o novém postoji Kyjeva
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k Rusku vyjadřuje takto: Rusko již nebylo líčeno jako negativní element, jak tomu bylo
v Kravčukově éře, nýbrž jako „jeden ze dvou strategických směrů“ v ukrajinské
„ambivalentní multi-vektorové politice.“282 Svázanost Ukrajiny s hospodářským komplexem
bývalého Sovětského svazu a zděděná infrastruktura závislá na dodávkách ruských
energetických zdrojů,
zeměmi.

283

vyžadovala spolupráci s Ruskem

i ostatními post-sovětskými

Kyjev se vydal na cestu diversifikované zahraniční politiky, začal posilovat vztahy

s NATO, ale současně hrál ruskou kartu, což se projevilo i v uzavírání dohod.284 V roce 1995
se Ukrajina stala přidruženým členem Dohody o obraně vzdušného prostoru SNS, s cílem
zajistit si přístup k náhradním dílům pro své vzdušné síly ze sovětské éry. V polovině
devadesátých let činil podíl všech zemí SNS na vnějším obchodě Ukrajiny 65% a zvláště tato
skutečnost přispěla k tomu, proč Kyjev nakonec přijal rozhodnutí o připojení se k dohodě o
hospodářské unii SNS, alespoň na základě přidruženého členství.285 Griščenko vysvětluje, že
rozvoj dvoustranných a mnohostranných vztahů se zeměmi Společenství se stal „jednou
z nejdůležitějších podmínek ekonomické stability Ukrajiny.“286 V květnu 1997 uzavřela
Ukrajina s Ruskem Smlouvu o přátelství, spolupráci a partnerství a také Dohodu o
černomořské flotile (Treaty of Friendship, Cooperation and Partnership, Black See Fleet
Agreement).287 Společenství nezávislých států se z hlediska Kyjeva stalo významným
nástrojem pro realizaci mnohostranné spolupráce a konsultací se zeměmi SNS. Ukrajina se
pod Kučmovým vedením ve vztahu k SNS řídila především ekonomickou nutností a potřebou
rozvíjet hospodářské vztahy s členskými zeměmi, proto byla ochotna zapojit se za určitých
suverenitu neohrožujících podmínek do některých integračních projektů SNS.
Ukrajinská strana se odmítala účastnit integrace založené na systému, který by připomínal
centralisticky a administrativně řízenou ekonomiku. Kyjev měl představu o takové podobě
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integrace, jež bude spojena s restrukturalizací národních ekonomik zemí SNS na tržních
principech, což mělo urychlit jejich vstup do evropského a globálního ekonomického
systému.288 Tento přístup byl pro možnosti integrace postsovětského prostoru zásadní
vzhledem k vývoji, který se v té době odehrával v Rusku. Jelcin ve své řeči v únoru 1994
odmítl tržní ekonomiku a pokusil se objasnit, proč ruská vláda od tržně orientovaných
reforem upustila, když jednoduše prohlásil: „Rusko je odlišné a ruský charakter je odlišný od
evropského.“289 Zagorski k tomu dodává, že „ruské integrační pokusy jsou druhem quasi –
restaurování bývalého Sovětského svazu a hrozí posílením vojensko-průmyslového
komplexu.“290 Ukrajinská strana zastávala názor, že způsob úpravy ekonomických vztahů
mezi zeměmi Společenství svědčil o neschopnosti Moskvy jednat v souladu se základními
principy mezinárodního práva a mohl by mít proto vážné politické důsledky. Cílem takové
ruské politiky tvrdí Henryk Binkovski je: „zahrnout Ukrajinu do Ruskem řízeného
integračního procesu a transformovat vztahy s Kyjevem na úroveň ‚zvláštních‘ vztahů.“291
Reálný přístup Moskvy k integraci SNS dával Kyjevu další důvod k tomu, aby si Ukrajina
držela od SNS odstup a rozvíjela s Ruskem spíše praktické dvojstranné vztahy.
Další politikou Kyjeva ve vztahu k SNS, vedle opatrného pragmatismu a zdrženlivosti, se
mělo stát vytvoření alternativy vůči Moskvou ovládanému Společenství. S touto myšlenkou
přišel již Kravčuk, když Ukrajina pod jeho vedením zahájila v roce 1993 iniciativu, která
měla vést k ustavení „Balticko-Černomořské aliance“ zahrnující země mezi Baltickým a
Černým mořem. Avšak myšlenka proti-ruského „cordon sanitaire“, jak se vyjádřil Kuzio,
„nezískala dostatečnou podporu.“292 Kravčukův nástupce prezident Kučma se v posilování
balticko-černomořské regionální bezpečnosti nadále angažoval a získal pro Ukrajinu alespoň
statut pozorovatele v Baltické radě. Jak tvrdí D´Anieri, „ukrajinská politika vůči SNS byla

288

Грищенко, К. (Griščenko, K): Tamtéž. pp. 21-22.

289

Zagorski, A.: (pro-rektor Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů): Strategic Failures and
Assets of Russian Reform Policies, nato web, (http://www.nato.int/docu/colloq/1995/95-21.htm).
290

Zagorski, A.: Tamtéž.

291

Binkowski, H. (Lt. Col.): The Role and Position of Three Rimland States Ukraine, Belarus and Slovakia,
National Defense University Warsaw, 1999, p. 5.
292

Kuzio, T.: Geopolitical Pluralism in The CIS: Emergence of GUUAM, European Security, Vol. 9, No. 2, Summer
2000, p. 89. (http://www.taraskuzio.net/International%20Relations_files/guuam_emergence.pdf).

87

konsistentní od Kravčuka po Kučmu.“293 Kyjev v roce 1997 inicioval užší spoluprací
s některými členy SNS na platformě uskupení GUAM.294 Latawski uvádí, že vznik tohoto
uskupení (Gruzie, Ukrajina, Ázerbájdžán, Moldavsko) v prostoru SNS představovalo výzvu
integračnímu modelu, ve kterém „ve skutečnosti všechny cesty vedly do Moskvy.“295 Na
rozdíl od Moskvy a pro-rusky orientovaných států SNS, státy sdružené v GUAM nevnímaly
NATO jako agresivní organizaci, ale jako „zdroj stability a bezpečnosti,“ píše ve svém článku
v Journal of Strategic Studies Kuzio.296 GUAM podporoval politiku otevřených dveří NATO,
zatímco Rusko si přálo dveře zavřít a žádalo, aby NATO nikdy neexpandovalo do regionu
bývalého Sovětského svazu. Státy zapojené do uskupení GUAM však odmítly požadavek
Moskvy, postavit se společně proti potenciálnímu rozšíření Aliance do postsovětského
prostoru.297 Ze všech zemí GUAM měla v devadesátých letech nejrozvinutější vztahy
s NATO právě Ukrajina, což posilovalo její postavení přirozeného lídra ve skupině. GUAM
směřoval, vzhledem ke své podpoře NATO, k nastolení geopolitické rovnováhy v regionu.
Tato strategická iniciativa Kyjeva rozdělila členy SNS na dvě skupiny.
Angažování se Ukrajiny v uskupení GUAM mělo také svou bezpečnostně-ekonomickou
dimenzi. Protože hlavní příčinou ukrajinské zranitelnosti byla závislost na dodávkách
energetických zdrojů z Ruska, měl blok GUAM fungovat jako protiváha Rusku i v otázce
energií.298 Společným zájmem všech zemí GUAM se stalo vyvážení ruské dominance ve
Společenství nezávislých států a snížení energetické závislosti na Rusku zabezpečením
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nových tras pro dodávky ropy a plynu.299 Ruský politolog Alexandr Rar zhodnotil situaci
takto: „GUAM si klade za cíl politiku zadržování Ruska s pomocí vytvoření alternativní
energetické aliance.“300 Partnerství s kavkazskými státy Kyjevu nabízelo možnost mít
prospěch z exportu ázerbájdžánské (kaspické) ropy přes území Gruzie. Vznikly společné
projekty, jako je ropovod Baku – Tbilisy – Ceyhan, 301 jehož přínos tkví v tom, že obchází
ruské území a také transportní koridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), který měla posílit
ekonomické spojení Evropy se státy kolem kaspického moře.302 Pro Ukrajinu, ale i Gruzii to
byla možnost, jak diverzifikovat dovoz energetických zdrojů a pro Ázerbájdžán a Uzbekistán
(Uzbekistán byl členem uskupení 1999-2005) příležitost, jak dostat svou ropu na mezinárodní
trh a nebýt jednostranně závislý na trhu ruském. Přes očekávání, že se pod Kučmou zvoleným
na pro-ruské platformě posune Ukrajina eurasijským směrem, hledal Kyjev naopak vlastní
cestu, jak zajistit hospodářské a politické zájmy své země. Záměry států GUAM na poli
energetické politiky měly vést k narušení ruské dominance v regionu. Cílem uskupení GUAM
se stalo vytvoření alternativy k organizaci (SNS) řízené Moskvou a omezení dominance
Ruska v oblasti bezpečnostně-politické i bezpečnostně-ekonomické.
*
Ukrajina se své náhle nabyté nezávislosti a suverenity nemínila vzdát a k SNS přistupovala
zdrženlivě a s nedůvěrou, považujíc SNS za ruský geopolitický projekt, který má sloužit
imperiálním zájmům Moskvy. Ukrajinská politika, ale také musela přijmout reálnou
ekonomicko-politickou závislost své země na ruském trhu a plynu i geopolitickou dominanci
Ruska v regionu. Objektivní důvody tak vyžadovaly dohodu a spolupráci s Moskvou a
alespoň omezenou multilaterální spolupráci Ukrajiny v rámci SNS. Na druhé straně, ale
panovalo přesvědčení, že je nutné závislost Ukrajiny na Rusku omezit a dominanci Moskvy
v regionu zpochybnit. Kyjev proto volil takový způsob spolupráce s Ruskem a SNS, který
umožňoval minimalizovat ohrožení suverenity státu. Tato politika spočívala na opatrném a
299
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pragmatickém přístupu k SNS i Rusku, doprovázeném formováním alternativního uskupení
států s podobnými zájmy, ale bez ruské účasti. Tento proces byl spojen s podporou pronikání
NATO do východní Evropy a snahou omezit energetickou závislost na Rusku. To
v konečném důsledku ohrožovalo geopolitickou dominanci Ruska v regionu.

3.3 Role Ruska a Ukrajiny při formování vybraných uskupení v regionu
Rusko a Ukrajina iniciovaly v regionu vznik různých uskupení. Každá ze stran tím sledovala
nějaký svůj zájem. Rusko v regionu iniciovalo na začátku prvního desetiletí nové integrační
projekty, které měly být alternativou k neefektivnímu SNS. V zájmu vojenské a
bezpečnostně-politické kontroly regionu přistoupila Moskva také k transformaci SKB na
OSKB (Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti), ve které zůstaly pouze státy Moskvě
loajální. Ukrajinské politické iniciativy v regionu naopak směřovaly proti hegemonickým
snahám Ruska. Kyjev se snažil vytvořit uskupení ze států, jejichž zahraničně politickou
prioritou se stalo hájit svou suverenitu na Moskvě a pro tato uskupení hledal spojence i za
hranicemi SNS.
3.3.1 Uskupení Gruzie, Ukrajiny, Ázerbájdžánu, Moldavska - GUAM
Po několika letech neúspěšných snah ukrajinského vedení o normalizaci vztahů s Ruskem se
Kyjev rozhodl dát přednost spolupráci se Západem a zpochybnit ruskou hegemonii v prostoru
SNS. Ukrajina, Moldavsko, Gruzie a Ázerbájdžán založily ve Strasburgu pod patronátem
Rady Evropy v říjnu 1997 nové sdružení států nazvané GUAM.303 Ukrajina se od té chvíle
stala „centrem pro formování“ koalice států, které odmítaly být ovládány regionálním
hegemonem, a tudíž představovaly, jak to nazývá Kuzio: „spojenou frontu proti Rusku.“304
První zahraničně politickou strategií zemí GUAM se stala ukrajinská strategie z roku 1996
„Integrace s Evropou, Kooperace se SNS.“305 Tato strategie usilovala o rozvinutí
dvoustranných a mnohostranných vztahů se západními státy. Hlavní se měla stát politická
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spolupráce s NATO a skrze PfP vojenská spolupráce především s USA, Británií, Německem,
Polskem a Tureckem. Moroney poznamenává, že právě Polsko „významným způsobem
pomáhalo Ukrajině zajišťovat její nezávislost.“306 Rozvoj vztahů se Západem měl posílit
nezávislost zemí GUAM a sloužit k rozšíření jejich manévrovacího prostoru při jednáních
s Ruskem.
Spojené státy americké a NATO se od poloviny devadesátých let pokoušely posílit
ukrajinskou pozici jako druhého potenciálního centra moci v postsovětském prostoru a jako
protiváhu Rusku. Význam Ukrajiny a její geopolitické postavení se staly hlavním důvodem,
proč NATO a Spojené státy podporovaly sub-regionální organizaci GUAM, kde Ukrajina
hrála klíčovou roli. 307 Navíc americko-ukrajinské vztahy byly v Chartě z roku 1997 formálně
povýšeny na úroveň “strategického partnerství”308 Na Ukrajinu se proto hledělo jako na
základní prvek, který může zabránit dominanci Ruska v regionu a jak dodává Kropacheva i
jako na „účinný nástroj pro zajištění geopolitického pluralismu v post-sovětském prostoru.“309
Právě geopolitický pluralismus budil obavy především na ruské straně, za mnohé citujme
politologa Alexandra Rara: „GUAM by pro Rusko nepředstavoval tak nebezpečnou
organizaci pokud by se v něm neprojevovala protiruská strategie a geopolitika.“310 V dubnu
1999 se ke sdružení na několik let připojil také Uzbekistán, který se stavěl proti ruské podpoře
Tádžikistánu a Kazachstánu ve Střední Asii. 311 Ve společném prohlášení na uzbecké
ambasádě ve Washingtonu v dubnu 1999 se členové sdružení přihlásili ke spolupráci s NATO
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a vyjádřili připravenost společně hájit svou teritoriální integritu a suverenitu a odmítli také
(ruský) separatismus.312 Polyakov z Královského institutu mezinárodních vztahů cituje
bývalého gruzínského velvyslance v USA, když říká, že „NATO hrálo roli opatrovatelky
skupiny GUAM.“313 Ačkoliv členové nového sdružení ubezpečovali, že GUAM není namířen
proti žádnému konkrétnímu státu, ruská média tento pohled odmítala a uváděla, že země
GUAM „spojují stížnosti proti Rusku“ a předpovídala také eventuální „proti-ruský charakter
sdružení.“314 Skutečností je, že uskupení GUAM hrálo v prostoru jedinečnou roli už tím, že se
skládalo ze zemí SNS a přitom nezahrnovalo Rusko. Latawski vidí otázku tak, že členy bloku
GUAM spojila touha ochránit svou suverenitu a teritoriální integritu vůči „reálnému nebo
vnímanému residuálnímu ruskému imperialismu.“315 Jednota vůči neochotě Ruska uznat
jejich teritoriální integritu a nezávislost, se stala společným tématem států GUAM.
S rozvojem uskupení GUAM se rozvíjel také geopolitický pluralismus v postsovětském
prostoru, respektive v SNS. Ukrajina začala být v prostoru SNS i na Západě vnímána jako stát
umožňující vytváření různých regionálních bezpečnostních modelů, které mohou být
alternativou těm ruským, právě v tom spočívala významná role Ukrajiny.
Moskva hleděla na záměry uskupení GUAM s nedůvěrou a roli Ukrajiny v něm nesla nelibě.
Obávala se především o zpochybnění své geopolitické role v regionu a pokles svého vlivu na
ostatní země SNS. Ukrajina měla zvláštní zájem na přetvoření GUUAM do „formální
organizace“ s uznávanými institucemi a mezi členy bloku se ukázala být vůdčí silou v procesu
sub-regionální kooperace.316 Tuto skutečnost dával najevo i ukrajinský ministr zahraničních
věcí Anatoliy Zlenko, když v dubnu 2001 prohlásil „mi se skutečně považujeme za
regionálního lídra“317 S podobným sebevědomím na summitu v Kišiněvě v dubnu 2005
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prezident Juščenko navrhoval transformovat GUUAM v aktivní politickou a hospodářskou
organizaci.318 Geopolitik a analytik Rossiyskoy gazety Alexandr Dugin napsal, že po summitu
v Kišiněvě se některé státy SNS „neodvolatelně vydaly na cestu atlantismu,“ jde především o
„vytvoření konsolidované pozice ve vztahu k Moskvě a ostatním státům eurasijského
jádra.“319 „Nikdo nemůže garantovat, že rozšiřování zóny vlivu atlantizmu skončilo, a že
nebude postupovat do dalších států SNS či samotného Ruska,“ dodává Dugin. Oživení
spolupráce států GUAM v roce 2005 komentoval politický analytik Gordienko jako
formování nové „Varšavské protiruské smlouvy“ s podporou států bývalého socialistického
tábora, přičemž roli Ukrajiny v tomto procesu označil za roli „nového postsovětského
lídra.“320 Komentáře ruských politologů a medií obvykle takto odrážely eurasijský imperiální
přístup ruského vedení a neochotu přiznat sousedním státům vlastní „neruskou“ volbu bez
obviňování z nějakého druhu spiknutí proti Rusku. Moskva měla především obavu
z vytvoření nějaké jednotné institucionalizované organizační struktury, která bude akce
schopná a přitom mimo kontrolu Moskvy. Za takových okolností hrozil odchod některých
zemí ze SNS a rozvoj geopolitického pluralismu v regionu se mohl stát nezvratným.
3.3.2 Společenství demokratické volby (SDV)
Po nástupu tzv. oranžových prodemokratických sil k moci v Kyjevě, se nové vedení Ukrajiny
aktivně podílelo na vytvoření širšího spojenectví, které mělo institucionálně propojit
postsovětský prostor s některými státy NATO. Konference v Kyjevě v prosinci 2005 byla za
podstatného přispění Ukrajiny svědkem zrození nové formace Společenství demokratické
volby - SDV.321 Hlavními účastníky konference v Kyjevě byli prezidenti Ukrajiny, Gruzie,
Litvy, Lotyšska, Estonska, Moldavska a Makedonie. Přítomny byly i vládní delegace
318

RFE/RL.: GUUAM: Ukraine Aspires To Leadership Role In Revitalized Organization, Fuller, L, RFE/RL, April 27,
2005. (http://www.rferl.org/content/article/1058656.html).
319

Дугин, А.: Издержки атлантизма Геополитика антироссийских союзов, "Российская газета",
Федеральный выпуск №3754, 23 4. 2005, (Dugin, Aleksandr.: Izderszki Atlantizma, Geopolitika antirossiiskyh
soyuzov, Rossiikaya gazeta, 23. 4. 2005). (http://www.rg.ru/2005/04/23/guuam.html)
320

Гордиенко, А.: Новый Варшавский (антироссийский) договор, Независимая газета, 22. 4. 2005,
(Gordienko, Anatoliy.: Novyj Varszavskiy antirossiiskiy dogovor, Nezavisimaya gazeta, 22. 4. 2005).
(http://www.ng.ru/cis/2005-04-22/1_dogovor.html).
321

RFE/RL:. Ukraine: Regional Leaders Set Up Community Of Democratic Choice, Peuch, Jean-Christophe,
RFE/RL, December 02, 2005 (http://www.rferl.org/content/article/1063461.html).

93

Ázerbájdžánu, Česka, Maďarska, Polska, a USA. Účastníci konference přijali závěrečnou
deklaraci, ve které slíbili těsnou spolupráci ve věci „posílení míru, demokracie a prosperity na
evropském kontinentě.“322 Deklarace mířila i na dlouhotrvající problém v prostoru SNS. Dva
z devíti států Společenství demokratické volby - Gruzie a Moldavsko - byly konfrontovány s
neřešenými separatistickými konflikty, které propukly na začátku devadesátých let a právě
Rusko bylo obviňováno z podpory odštěpeneckých regionů Podněstří, Jižní Ossetie a
Abcházie. Ukrajinský prezident naznačil, že obě země možná využijí nového uskupení
k pokusu „internacionalizovat spory ohledně své suverenity“ a také, že Společenství
demokratické volby položí „zvláštní důraz“ na řešení konfliktů.323 Tento přístup
předpokládala již Deklarace z Borjomi ze srpna 2005 uzavřená mezi Kyjevem a Tbilisi, kde
oba prezidenti vyzvali k založení SDV. 324 Prezidenti v Borjomi podepsali deklaraci rozšiřující
horizont evropské a euroatlantické integrace do celé „Balticko-Černomořsko-Kaspické“
oblasti a vyzvali představitele všech zemí této oblasti sdílející jejich vizi k účasti na novém
projektu. V deklaraci se mj. píše: „zbavit region všech zbývajících dělicích čar a zamrzlých
konfliktů a zahájit novou éru demokracie,“325 Ukrajinský prezident v prosinci na konferenci v
Kyjevě při zakládání SDV prohlásil: „Dosažení stability vytvoří podmínky pro vytvoření
významného ekonomického potenciálu v regionu a tímto způsobem posílíme politické,
bezpečnostní a ekonomické sblížení mezi východní a západní Evropou.“326 Záměrem tvůrců
tohoto uskupení se stalo úsilí o trvalé zajištění geopolitického pluralismu v SNS a celém
postsovětském prostoru cestou institucionálního propojení některých členů SNS s některými
státy NATO. Projekt SDV tak měl dát státům GUAM více možností jak uniknout ruské
hegemonii.

322

Deklarace Společenství demokratické volby: (http://www.nsc.gov.ge/download/pdf/declEN.pdf).

323

RFE/RL:. Ukraine: Regional Leaders Set Up Community Of Democratic Choice, Peuch, Jean-Christophe,
RFE/RL, December 02, 2005 (http://www.rferl.org/content/article/1063461.html).
324

Socor, V.: SAAKASHVILI-YUSHCHENKO "BORJOMI DECLARATION" BROADENS EURO-ATLANTIC INTEGRATION
VISION, The Jamestown Foundation, Publication: Eurasia Daily Monitor Volume: 2 Issue: 159.
(http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30785).
325

Socor, V.: Tamtéž.

326

Juščenko, V., citován v: RFE/RL: Ukraine: Regional Leaders Set Up Community Of Democratic Choice, Peuch,
Jean-Christophe, RFE/RL, December 02, 2005 (http://www.rferl.org/content/article/1063461.html)

94

Ruští politologové zastávali názor, že cílem nového uskupení je především oslabit
ruský vliv v černomořském regionu. Bývalý kremelský poradce a politolog Gleb Pavlovskii
nahlížel na uskupení SDV jako na zjevně pro-americké. V komentáři pro ruský zpravodajský
portál "strana.ru" a citovaném též RFE/RL se Pavlovskii vyjádřil následovně: „Věřím, že
Společenství demokratické volby slouží jako předpokoj pro členství Ukrajiny v NATO.“327
Podle ruského politologa Alexandra Rara formování nového uskupení dokládá, že: „právě teď
naplno probíhá rozpad SNS, přičemž Ukrajina a Gruzie chtějí reformovat postsovětský
prostor na základě západních hodnot a struktur.“328 Vytvoření SDV se stalo „revolučním
tahem,“ který dá podnět k významným změnám na postsovětském prostranství, dodává na
stejném místě Rar.329 Prezident Juščenko se v Kyjevě ale snažil přesvědčit o tom, že nové
uskupení nemá být vnímáno jako nepřítel Moskvy nebo SNS, mj. uvedl: „Naše iniciativa není
zaměřena proti žádné třetí zemi nebo instituci."330 Skutečností bylo, že úsilí Kyjeva a Tbilisi
nacházelo plnou podporu USA, Polska a Pobaltských států. Nevoli Moskvy vyvolávala
především skutečnost, že zde docházelo k propojení Ukrajiny s Pobaltskými státy na společné
institucionální platformě za podpory středoevropských států a USA. Rar poukázal v té době i
na „rychlou ztrátu ruského vlivu na země SNS“ a nevyloučil, že „vytvoření SDV může vést
k založení amerických vojenských základen“ v Ázerbajdžánu a Gruzii.331 Politický
komentátor "gazeta.ru" Ilya Zhegulyev na adresu SDV napsal: „Schovaní za demokratické
slogany,“ budou všichni členové Společenství demokratické volby využívat toto fórum
k tomu, „aby mohli nahlas vyjadřovat své pocity křivdy a stížnosti na adresu Moskvy.”332
Založení SDV a role Ukrajiny v něm, bylo od počátku ruskou stranou vnímáno jako další
pokus o ohrožení jejího vlivu a převahy v post-sovětském prostoru.
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3.3.3 Organizace smlouvy kolektivní bezpečnosti (OSKB)
V éře prezidenta Putina nebezpečí desintegrace SNS nadále trvalo. Mezi faktory, které tlačily
Smlouvu o kolektivní bezpečnosti (SKB) na konci 90. let k vytvoření účinnější bezpečnostní
organizace, lze počítat nejen vzrůst terorismu a islámského fundamentalismu na Středním
východě a na Kavkaze, ale aktuálně také dokončený proces prvního kola rozšíření NATO a
útok Aliance proti Jugoslávii na jaře 1999. Moskva při pokusu zajistit si u všech členů SKB
shodný odsuzující postoj ve věci útoků na Jugoslávii neuspěla.333 Nygren uvádí, že SKB se
ocitla v roce 1999 v krizi, protože na téma NATO „nepanoval mezi členy shodný názor.“334
V květnu 1999 došlo k transformaci SKB na Smluvní organizaci kolektivní bezpečnostiOSKB. 335 V organizaci však setrvalo pouze šest členů, protože Gruzie, Ázerbájdžán a
Uzbekistán angažující se v GUAM, ke smlouvě OSKB nepřistoupily. Tyto země se ostatně
předtím v SKB aktivně nezapojovaly a spolu s Ukrajinou rozvíjely vojenskou spolupráci
s NATO.
OSKB – se členy Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Arménie – se
navzdory snížení počtu členů stala významným nástrojem pro udržení ruských pozic
především ve Střední Asii. Po 11. září 2001, kdy americká armáda v postsovětské Střední Asii
zřídila své základny, byla tato její přítomnost vnímána jako nebezpečí pro existenci
jednotného SNS.336 V takové situaci bylo hlavním úkolem Ruska nedopustit, aby je USA
nebo NATO vytěsnily z jižní části regionu. Kononczuk věří, že „za posilováním OSKB je
snaha čelit aktivitě USA a NATO v oblasti.“337 Ze všech integračních organizací v prostoru
SNS je to vedle EAHS také OSKB, která je relativně stabilní a má nejlepší předpoklady pro
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své fungování, dodává k tématu Pop.338 Hlavním důvodem má být zájem členských států
OSKB o ruskou vojenskou přítomnost a bezpečnostní garance Moskvy.339 Mezi hrozby patří
nejen islámský fundamentalismus a nestabilita na Středním Východě, ale i blízkost rychle
posilující Číny. Vojensko-politická integrace v prostoru SNS zůstává jedním z hlavních cílů
politiky Moskvy. Moskva vidí nejen oblast Střední Asie, ale nadále i celý region SNS jako
zásadní pro svou bezpečnost.
3.3.4 Eurasijské hospodářské společenství (EAHS)
Po svém zvolení prezident Vladimír Putin inicioval integrační strukturu složenou z nejvíce
pro-rusky orientovaných států (Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu),
což mělo povzbudit upadající integrační proces v regionu. Představitelé pěti států se sešli na
schůzce v Minsku v květnu 2000 a dohodli se transformací nefungující celní unie SNS
vytvořit novou organizaci - Eurasijské hospodářské společenství (EAHS).340 Tato organizace,
uvádí ve své knize Morozov, se měla stát platformou pro opravdovou ekonomickou integraci
a „gravitačním centrem“ pro ostatní země SNS.341 Podle smlouvy se stalo cílem vytvoření
celní unie a společného hospodářského prostoru. Od vzniku EAHS její členové zvažovali
vznik nadnárodního orgánu pro implementaci celní unie. Nicméně rozdílné ekonomické
modely v členských státech a skutečnost, že organizace neměla jen ekonomickou, ale i
politickou povahu, vyvolávalo překážky na cestě k integraci.342 Kononczuk na adresu
integračního projektu uvádí: „Na EAHS je nutno nahlížet především jako na nástroj
zachování a konsolidace ruského vlivu v postsovětském prostoru.“343 Uspořádání EAHS
počítalo ve společných orgánech se systémem vážených hlasů, což dávalo Rusku jasnou
převahu. Moskva tento projekt zvolila jako alternativu SNS, která měla představovat
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snadnější integraci států ochotných úzce spolupracovat s Moskvou. V případě úspěchu se pak
integrační proces mohl přelévat do dalších zemí. Dominantní pozice Ruska v organizaci
umožňuje Moskvě učinit z EAHS nástroj, jenž potenciálně může bránit jeho členům
v rozvíjení vztahů se státy a organizacemi mimo region.
3.3.5 Společný hospodářský prostor (SHP)
Vytvoření

společné

fungující ekonomické

struktury zemí Společenství

skloubené

s uplatněním vlastních ekonomických a geopolitických zájmů, patřilo vždy mezi hlavní cíle
ruské zahraniční politiky. Bez ohledu na problémy při ekonomické integraci zemí SNS se
v únoru 2003 na schůzce prezidentů Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Kazachstánu v Moskvě
ukázalo, že ruské vedení integraci postsovětského prostoru nevzdává.344 Představitelé
zmíněných zemí na schůzce podepsali prohlášení o vytvoření Společného hospodářského
prostoru – SHP (Common Economic Space). Oleksander Sushko k problematice uvádí:
„předpokládalo se vytvoření organizace tvrdého jádra, které bude hnací silou dalších
integračních procesů v postsovětském prostoru.“345 Smlouva o SHP byla podepsána v září
2003 v Jaltě. Dokument uvádí, že pod SHP se rozumí jednotný celní prostor založený na
mechanismu, který umožní volný pohyb kapitálu, zboží, služeb a práce.346 V první fázi
dohoda předpokládala vznik zóny volného obchodu a zřízení nadnárodní komise. Množství
hlasů v regulačním orgánu mělo odpovídat ekonomickému potenciálu každé země, což
jednoznačně nahrávalo Moskvě. SHP se stalo pokusem integrovat čtyři země s nejsilnějšími
vzájemnými ekonomickými vztahy a současně země, které jsou pro Rusko z geopolitického
hlediska nejdůležitější.
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Za vytvořením SHP stojí především zájem Ruska o zapojení Ukrajiny do
společného integrovaného prostoru. Kononczuk si všímá jistého rozměru této iniciativy
(SHP), který může objasnit její vznik, když říká: „Významným důvodem proč založit SHP
bylo ustavení takové organizace, která by zastavila východní expanzi zóny volného obchodu
EU a rozvoj blízkých ekonomických a politických vztahů mezi zeměmi SNS a Bruselem.“347
Tento názor dává smysl především tehdy, když budeme předpokládat, že šlo o geopolitický
tah Moskvy zaměřený na Ukrajinu. Ukrajina se snažila rozvíjet vztahy s EU a má k ní
geograficky ze všech zemí SNS nejblíže. Ukrajinské přistoupení k dohodě o SHP bylo
neočekávané, protože tato země se dosud vyhýbala multilaterální integraci zahrnující Rusko.
Kononczuk vyslovuje názor, že „zahrnutí Ukrajiny do integračního procesu je ve skutečnosti
hlavním důvodem, který stojí za vznikem Společného hospodářského prostoru.“348 Binkovski
před podobným vývojem varoval, když argumentoval: „V případě hlubší ekonomické a
politické integrace s Ruskem, bude Ukrajina odsouzena hrát jen marginální roli.“349 Projekt
Společného hospodářského prostoru v případě své realizace, povede i k otázkám, které
zpochybňují další existenci Eurasijského hospodářského společenství. Je totiž zjevné, že
náplň obou organizací je velmi podobná a nabízí se tedy jednoduše přistoupení Ukrajiny
k EAHS, spíše než zakládání další organizace podobného typu. SHP je proto možné
považovat primárně za ruský geopolitický projekt s cílem získat Ukrajinu, ale zdůvodňovaný
ekonomickým zájmem.
Ukrajinský podpis pod dokumentem zakládajícím Společný hospodářský prostor v roce 2003
byl neočekávaný, ale odpovídal aktuálnímu oteplení vztahů mezi Moskvou a Kyjevem
v závěru Kučmovy éry. Tyto okolnosti však přispěly k tomu, že se implementace dohody o
SHP v budoucnu stala nejistou. Podpis této dohody spustil jednu z největších debat v historii
ukrajinské nezávislosti.350 Oficiální postoj vlády byl ten, že Ukrajina není proti vytvoření
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zóny volného obchodu. Současně ale ukrajinská vláda učinila vůči dohodě o SHP dvě
výhrady: dohoda musí být kompatibilní s ústavou a se záměrem země integrovat zemi s EU.
Tento záměr však Ukrajině neumožňuje akceptovat vytvoření nadnárodního tělesa. Po
žádostech Kyjeva byl proto ještě v roce 2003 termín „nadnárodní orgán“ nahrazen termínem
„regulační orgán.“351 Po „oranžové revoluci“ se postoj ukrajinského vedení k integraci příliš
nezměnil.352 Blagov na svém serveru Eurasianet, který se věnuje tématice CIS, uvádí, že
prezident Viktor Juščenko ujistil partnery při několika příležitostech o ukrajinském zájmu na
vytvoření zóny volného obchodu, která však bude „kompatibilní s evropskou volbou,“
přičemž odmítl účast Kyjeva v jakémkoliv nadnárodním orgánu.353 Parlamenty všech čtyř
zemí sice dohodu nakonec ratifikovaly, ale Moskva navrhla, aby dokumenty ustavující SHP
byly podepsány spolu s ustavením celní unie.354 Tento postoj však nebyl přijatelný pro
Ukrajinu. Mnozí odborníci a činitelé EU zastávali názor, že členství Ukrajiny v navrhované
celní unii bude stát v cestě integraci s EU i s NATO. Politický analytik Alex Vatanka se
vyjádřil takto: „Ukrajina investovala do integrace s EU a NATO značné množství energie a já
si nejsem jist, jestli si může dovolit otočit se zády ke všem těm letům tvrdé práce.“
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Jednoznačně lze prohlásit, že ustavení SHP bez Ukrajiny je nadbytečné, protože zbývající tři
členové mají podobné dohody už uzavřené v rámci EAHS. Pokud Kyjev nezmění svůj postoj,
organizace bude pravděpodobně sdílet osud podobných projektů a struktur ustavených
v postsovětském prostoru po roce 1991.
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Ukrajina nepochybně patřila ke klíčovým zemím regionu odpovědným nejen za to, že se SNS,
nebo jiná struktura iniciovaná Moskvou nestala silnou a vlivnou organizací, ale především za
to, že zde nevznikl účinný nástroj Moskvy pro kontrolu celého regionu. K této skutečnosti
přispěla jak nedostatečná účast, nebo prostá neúčast na podobných projektech, tak především
ukrajinská role v uskupení GUAM omezujícím hegemonii Ruska v SNS. Vedoucí role
Ukrajiny v GUAM a SDV podstatně přispěla k navázání blízké spolupráce těchto uskupení a
jejich členů s USA, NATO a evropskými státy. Tato politika zpochybňovala hegemonii
Moskvy v regionu a přispívala k vytváření geopoliticky pluralitního prostředí, v čemž
sehrávala Ukrajina svými postoji k SNS a NATO podstatnou roli.
Naopak nové ruské integrační iniciativy sledovaly posílení Ruska v regionu a současně
představovaly i alternativu vůči neefektivnímu SNS. Rusko hrálo v nových uskupeních opět
dominantní roli. Cílem EAHS a SHP se mělo stát vytvoření eurasijského jádra o několika
(ochotných) členech, ze kterého vyroste úspěšné integrační uskupení, jež se stane přitažlivým
i pro další země v regionu. Zvláštní zájem projevovala Moskva o Ukrajinu, což se stalo
zřejmým důvodem pro ruskou integrační iniciativu SHP. Role Ruska v bezpečnostní alianci
OSKB pak měla zajistit, aby tato organizace tvořila dostatečnou bariéru proti pronikání cizích
vlivů do oblasti Střední Asie. Pomocí této organizace mohlo Rusko lépe naplňovat svůj
geopolitický zájem.
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Závěry
Tato práce vycházela z geopolitických východisek a realistických premis. Při zvolené metodě
komparativní dvoupřípadové studie, autor analyzoval ruskou a ukrajinskou zahraniční politiku
vůči NATO, SNS a postsovětskému prostoru, a pokusil se odpovědět na některé otázky
politické a bezpečnostní povahy. Na základě provedeného výzkumu, který se odehrával ve
zvoleném teoretickém rámci, dospěl autor k závěru, že mezi ruským a ukrajinským přístupem
k Severoatlantické alianci a SNS lze nalézt zásadní rozdíly, pramenící z odlišných životních
zájmů těchto států.
V případě NATO má rozdíl v politickém přístupu souvislost s odlišnými cíli, respektive
zájmy Ruska a Ukrajiny na mezinárodní scéně. S tím souvisí i odlišné vnímání procesu
rozšiřování NATO. Zatímco Rusko si nárokovalo získat zpět statut světové velmoci, Ukrajina
hledala bezpečnostní garance a partnery, aby tak vyvážila nejvíce vnímanou hrozbu
ukrajinské suverenitě a integritě – imperiální ambice Ruska. Úsilí vrátit Rusku
v mezinárodních vztazích postavení super-velmoci vedlo Moskvu k tomu, že považovala
proces rozšiřování NATO za hrozbu svým zájmům. Stalo se tak nejen proto, že proces
rozšiřování zvyšoval význam Aliance ve světě, ale především proto, že rozšíření znamenalo
příchod NATO na hranice bývalého Sovětského svazu, v případě Pobaltí i za ně, což
ovlivňovalo situaci v postsovětském prostoru a nabízelo tamním státům širší možnosti
strategického rozhodování. Ukrajina patřila mezi země, které považovaly rozšiřování Aliance,
kvůli zajištění vlastní suverenity a bezpečnosti, za výhodné a žádoucí, protože tyto její
priority závisely na omezení ruské moci ve střední a východní Evropě. Zatímco Kyjev
sledoval svou politikou nastolení rovnováhy sil ve východní Evropě, respektive v SNS,
Moskva

sledovala rovnováhu

sil

mezi

globálními

super-velmocemi,

respektive

geopolitickými „pan-regiony,“ v tomto případě atlantickým a eurasijským pan-regionem.
Vztah Moskvy k NATO nevyhnutelně zatěžovala skutečnost, že Rusko bylo nástupcem
poražené velmoci z doby „studené války.“ Rusko jako oslabené impérium vyjadřovalo
znepokojení a obavy o svůj statut a geopolitické důsledky rozšiřování NATO. Tato
skutečnost, ale nezabránila, naopak spíše přispěla k navázání institucionálních vztahů mezi
Ruskem a NATO. Rusko mělo zájem na partnerství a spolupráci s NATO do té míry, aby se
mohlo účastnit na jeho politických aktivitách a kolektivních rozhodnutích, ale současně si
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chtělo zachovat plnou suverenitu a nezávislost strategického rozhodování. Ideální představa
Moskvy počítala s podřízením NATO systému kolektivní bezpečnosti, v takové organizaci
pak Rusko mohlo zaujmout silné postavení. Moskva usilovala o pragmatickou a
instrumentální spolupráci s NATO na relativně rovných základech, ale neměla zájem o
takovou formu integrace do struktur NATO, která by kladla podmínky ruské domácí politice,
nebo nastavovala hranice ruským strategickým zájmům.
Ukrajina ve vztahu k Alianci vycházela z odlišné pozice než Rusko. Ukrajina si zvolila
euroatlantickou orientaci, aby v ní nalezla způsob vyvažování ekonomicko-politické a
geopolitické závislosti na Rusku. Kyjev tím primárně sledoval zajištění suverenity a
teritoriální integrity své země a vytvoření stabilního prostředí v regionu. Spoluprací s NATO
chtěl Kyjev také zabránit tomu, aby se Ukrajina mohla stát nárazníkovou zónou mezi Ruskem
a Západem. Vedle výhod, které Ukrajině partnerství s NATO přineslo na poli bezpečnosti a
vojenské spolupráce, lze říci, že toto partnerství přispělo i k asertivnější ukrajinské zahraniční
politice a k pohybu Ukrajiny pryč z ruského stínu.
V éře prezidenta Kučmy se Kyjev snažil realizovat dvě strategie, východní a západní.
Ukrajinští politici podporující rozvoj vztahů s NATO do značné míry upřednostňovali
spolupráci před integrací, což jim dávalo prostor současně udržovat blízké vztahy s Ruskem.
Po tzv. oranžové revoluci na konci roku 2004, ale Kyjev pohlížel na otázku členství v NATO
jako na věc prvořadého národního zájmu a politické identity. Členství Ukrajiny v organizaci
NATO bylo nahlíženo jako žádoucí a nezbytná podmínka pro nastolení pevné a trvalé
geopolitické rovnováhy ve východní Evropě a jako nejlepší garance ukrajinské nezávislosti.
Pokud jde o otázku na styčné body či shodu v politice obou zemí pak je pravda, že ve
strategických otázkách mezi nimi panovaly rozdíly, ale to nevylučovalo v jednotlivých
případech zaujetí podobného postoje. Oficiální postoj Moskvy a Kyjeva k operaci NATO
v Jugoslávii byl tímto případem. Obě země útok NATO odsoudily. Tím se však shoda
vyčerpala, protože následná přijatá opatření ve vztahu k Alianci se lišila. I zde, v případě
války na Balkáně, se stal rozhodujícím poměr k NATO. Více shody lze nalézt v odsuzujících
reakcích ruské a ukrajinské veřejnosti. Zatímco operace NATO v Kosovu vztahy Ruska
s NATO poškodila do té míry, že došlo i k jejich dočasnému přerušení, v případě Ukrajiny
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zůstalo pouze u kritiky řešení jugoslávské krize, a to především z vnitropolitických důvodů.
Spolupráci s Aliancí Kyjev nepřerušil.
Politika obou zemí také shodně vykazovala určité znaky instrumentalizace vztahu s NATO. V
případě Moskvy byla její spolupráce do značné míry motivována možností získat významnější
pozici na mezinárodní scéně a mít přístup k informacím. Kyjev ve druhém volebním období
prezidenta Kučmy instrumentalizoval své vztahy s NATO v tom smyslu, že je využíval jako
záchrannou brzdu nebo protiváhu při sbližování s Moskvou, přičemž se v té době už
nepředpokládala vůle Kyjeva více prohlubovat vztahy s NATO.
Co se týče otázky přístupu k SNS a k integraci regionu bývalého Sovětského svazu vůbec, jde
o otázku související s postojem vůči Rusku, nebo jinak řečeno, přístup k integraci
postsovětského prostoru je přístupem k Rusku a odvíjí se od ochoty či neochoty přijmout
ruskou hegemonii. Nepopiratelnou realitou SNS je, že Rusko představuje jeho jádro. Bez
Ruska je SNS nepředstavitelné a ztrácí smysl. SNS má proto z tohoto hlediska jeden základní
zájem a tím je podpora ruských geopolitických a ekonomicko-politických zájmů.
Ukrajinský přístup k integraci SNS a postsovětského prostoru pod vedením Moskvy byl
zdrženlivý až odmítavý. Ukrajinskou politiku lze definovat následovně: směřovat k integraci
se Západem a spolupracovat s Ruskem a SNS. Ukrajina zastávala názor, že nemá vznikat
nové řídící centrum regionu a na SNS se od začátku dívala jako na nástroj „civilizovaného
rozchodu“ po pádu SSSR. Kyjev vnímal integraci SNS a další integrační projekty iniciované
Moskvou, jako pokusy o posilování ruské hegemonie. Ukrajinští představitelé byli vždy
opatrní v přijímání jakýchkoliv závazků vedoucích k vytváření nadnárodních struktur, které
mohly omezit roli suverénních států, protože za podmínek ohromné vojenské a ekonomické
převahy Ruska v regionu, to mohlo vést k posílení ruské dominance. Naopak aktivní
ekonomická politika a odstraňování obchodních bariér v rámci Společenství, bylo Kyjevem
považováno za správné.
Ukrajina sehrála v postsovětském prostoru významnou roli při formování uskupení bez ruské
účasti. Přání uniknout ruské dominanci se stalo hnací silou za vytvořením sub-regionální
skupiny GUAM a později SDV. Ukrajina jako vojensky a ekonomicky nejsilnější stát
uskupení, se stala přirozeným lídrem těchto iniciativ pokoušejících se s podporou západních
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mocností o geopolitické vyvažování v regionu. Vedoucí role Ukrajiny v GUAM a SDV
podstatně přispěla k navázání blízké spolupráce těchto uskupení s USA, NATO a dalšími
evropskými státy. Role ukrajinské politiky při formování uskupení bez ruské účasti
v postsovětském prostoru, spočívá v narušování hegemonie Moskvy a v umožnění vytvářet
alternativní regionální bezpečnostní modely.
Hlavním důvodem přístupu Moskvy k SNS, se stalo vnímání integrace jako prostředku na
podporu vlastních mocenských zájmů. Pro Rusko představovalo SNS a další integrační
uskupení
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sloužící
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politickému

ovládnutí
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kontrolu
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regionem.
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představovala kontrola nad transportem energetických zdrojů v regionu SNS. Realizace této
politiky směřovala k jedinému cíli. V případě úspěchu by zde stála silná eurasijská regionální
velmoc, která se mohla ucházet o statut světové velmoci.
Ačkoliv integrace SNS pomáhala Rusku prosazovat jeho vlastní zájmy, Moskva nemusela
akceptovat integraci, která nesplňovala její představy. K prosazování svých zájmů Rusko
mělo a stále má dostatečně účinné nástroje vlastní hegemonie. Mezi ně náleží především
geopolitická dominance, výrazná vojenská převaha v regionu, ohromné přírodní a energetické
zdroje a velký trh. To vše vytváří kolem Ruska silné gravitační pole závislostí a spolupráce,
což může být úspěšně využíváno pro posilování hegemonie v regionu, aniž by Moskva
musela na sebe přijímat závazky plynoucí z integrace. Moskva přesto neefektivní SNS
nerozpustila. K tomu může mít následující důvody: za prvé, Společenství má potenciál pro
vytváření kooperativních struktur; za druhé, SNS legitimizuje ruskou vojenskou přítomnost
v jiných zemích Společenství, ve kterých dochází k ozbrojeným konfliktům; za třetí, protože
rozpuštění SNS může být považováno za symbolickou prohru a důkaz slabosti politiky
Moskvy v postsovětském prostoru.
Vzhledem k neefektivnosti SNS volila Moskva i pragmatickou cestu menších integračních
uskupení (OSKB, EAHS, SHP), kde se zpravidla sdružily státy prorusky orientované, nebo
státy, jejichž geopolitická situace jim nedávala příliš na výběr. Role Moskvy jako iniciátora a
lídra těchto uskupení spočívá ve vytvoření geopolitického integračního jádra, které se
v případě úspěchu, může stát gravitačním centrem pro okolní země.
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Za nejdůležitější otázku této práce autor považuje tu, která se ptá po dopadech
politiky Ruska a Ukrajiny vůči NATO a SNS na vzájemné vztahy obou zemí. Autor je
přesvědčen, že diplomová práce přinesla dostatek relevantních zjištění, aby mohl tvrdit, že
přístupy Ruska a Ukrajiny k základním strategickým otázkám jejich zájmů měly za následek
nastolení geopolitického pluralismu v postsovětském prostoru. Za hlavní důsledek politiky
Moskvy a Kyjeva vůči NATO a SNS pro vzájemné vztahy Ruska a Ukrajiny proto autor
považuje skutečnost, že vztahy obou států se odehrávají v geopoliticky pluralitním prostředí.
Základní příčinou této skutečnosti je, ve své strategii se zásadně lišící, přístup k NATO a
SNS, respektive k integraci postsovětského regionu. Geopolitický pluralismus se projevoval
při zakládání regionálních uskupení s odlišnou geopolitickou orientací a zájmy, dále při
nacházení odlišných spojenců pro své regionální projekty a především pak v poměru k NATO
a SNS.
Moskva hájila statut quo a nedokázala nabídnout taký model spolupráce, který by budil
důvěru, v tom smyslu, že bude respektována suverenita a rovnoprávnost států. To významně
přispělo k neporozumění mezi Kyjevem a Moskvou. Kyjev spoluprací s NATO a USA
přivedl do postsovětského prostoru sílu, která byla schopna čelit imperiální geopolitice
Moskvy. To položilo základ pro zpochybnění ruské hegemonie v regionu. Cílem této politiky
se stalo nalezení geopolitické rovnováhy v prostoru východní Evropy.
Na úplný závěr je třeba vyjádřit se k samostatnosti ukrajinské zahraniční politiky a k tomu,
nakolik podléhala ruské hegemonii. Podle autora lze hovořit o samostatnosti ukrajinské
zahraniční politiky. Ukrajinské vedení se rozhodovalo obdobně jako vedení mnoha jiných
států, ovšem muselo brát v úvahu reakce Moskvy. Strategická rozhodnutí učiněná Kyjevem
brala v úvahu geopolitickou situaci země, rozložení domácích politických sil i ekonomické
zájmy, což jsou standardní okolnosti pro činění takovýchto rozhodnutí. Kyjev v zásadních
otázkách prokázal schopnost samostatného rozhodování, a to často k nevoli Moskvy.
Nejpřesvědčivější v této souvislosti byla rozhodnutí strategického významu o spolupráci
s NATO a hledání vlastních bezpečnostně-politických záruk v euroatlantické oblasti i
vytváření alternativních regionálních struktur v prostoru SNS. Ano, můžeme poukázat na
úzké vazby Ukrajiny a ukrajinských politiků na Rusko. Za významný důkaz vlivu Moskvy
může posloužit situace v roce 2006, kdy se Rusku podařilo přispět k neudělení MAP
Ukrajině. Rusko se snažilo svou hegemonii na ukrajinskou zahraniční politiku uplatňovat,
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avšak nebylo natolik úspěšné, abychom nemohli mluvit o samostatnosti ukrajinské zahraniční
politiky, protože ta prokázala schopnost nezávislého strategického rozhodování.
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Summary
During the research of many of the sources I have come to the conclusion that between the
Russian and the Ukrainian approach to the North Atlantic Alliance and the Commonwealth of
Independent States (CIS), we can find fundamental differences, stemming from the different
vital interests of these States. In the case of NATO, this difference in political approach is
linked with different objectives and interests of Russia and the Ukraine on the international
stage and also with a different perception of the process of NATO enlargement. While Russia
laid claim to regain the status of a world power, Ukraine was searching security guarantees
and partners, in order to offset most of the perceived threat of Ukrainian sovereignty and
integrity – the imperial ambitions of Russia. Efforts to return Russia the status of a great
power in international relations has led Moscow to the fact that she had to consider the
process of NATO enlargement as a threat to their interests. So it was not only because of the
increased importance of the Alliance in the world as result of the enlargement but primarily
because the extension meant the arrival of NATO to the borders of the former Soviet Union,
in the case of the Baltic Sea region across them, thus affecting the situation in the post-Soviet
space and gives the CIS Member States greater opportunities for strategic decision-making.
On the contrary, Ukraine considered the expansion of the Alliance, for convenient and
desirable, in order to ensure its own sovereignty and security because these priorities
depended on the restrictions of the Russian power in Central and Eastern Europe. While
Kiev’s policy pursued the establishment of a balance of power in Eastern Europe,
respectively, in the CIS, Moscow pursued the balance of power between the global super
powers, or geo-political "pan-regions" in this case, the EuroAtlantic and the Eurasian panregion, represented by the NATO and CIS (integrated) or other formations rebuilding
effectively Russian Empire.
Russia’s relations with NATO were burdened with the fact that Russia was successor of
defeated super-power from cold war era. Russia as diminished empire reflected uneasiness
about its geopolitical status and results of NATO enlargement. This has not prevented the
development of quite a broad framework of institutionalised relations between the two sides.
One could say it rather contributed. Moscow was interested in cooperation with NATO in so
far to take part in NATO’s political activities an decision makings. There was an ideal notion
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in Moscow about NATO’s memberhip which took into account subordination of NATO to
collective security system. In such an organization Russia could become powerfull insider.
Ukraine’s relations with NATO resulted from different position than was that of Russia.
Ukraine was seeking to balance economic-political and geopolitical dependence on Russia. It
was reason for euroatlantic foreign policy orientation. This way Kiev endeavoured to ensure
the country’s sovereignty and the creation of stable political environment in the region.
Together with advantages that brought partnership with NATO in the scope of security and
army cooperation, it also contributed to more assertive ukrainien foreign policy and move
away from Russian shadow. Kiev could play “NATO’s card” at negotiations with Moscow.
The question of attitude to the CIS and to the integration of the region of the former Soviet
Union, is a question related to the attitude towards Russia, or in other words, the approach to
integration in the post-Soviet space is the approach to Russia, and derives from the
willingness or reluctance to accept Russian hegemony. An undeniable reality of the CIS is
that Russia is its core. Without Russia, the CIS is unimaginable and loses its sense. CIS and
some other groupings in the region posed for Russia instruments for economic and political
domination of post-Soviet space. Above all there was Moscow’s interest to have deeper
political-security and army strategic control above post-Soviet space. Crucial economicpolitical interest posed control above transporting and trading in gas. The aim of such a policy
was to build a strong Eurasian regional power that would successfully put in a claim for the
status of a world power. That is way Ukrainian attitude in relation to CIS integration under the
Moscow’s leadership was restrained. One could define Ukrainian policy this way: forward to
the integration with the West but cooperate with Russia. CIS’s integration and other
groupings initiated by Moscow were perceived in Kiev as a strengthening of Russian
hegemony.
With respect to uneffectiveness of CIS, Moscow opted also way of smaller integration
groupings (CSTO, EAEC, JES).356 There were usually associated states with pro-Russian
orientation or states situated in appropriate geopolitical situation that gave no chance to
choose. Moscow’s role as initiator and leader of these groupings was to create geopolitical
356
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and integration core which could serve in the case of success as catalyzer attracting other
post-Soviet states.
In the post-Soviet space Ukraine played an important role in the formation of clusters without
Russian participation. Desire to escape the Russian dominance became the driving force
behind the creation of sub-regional group of GUAM and later as CDCH.357 Ukraine, as a
militarily and economically powerful State of grouping became the natural leader of these
initiatives striving with the support of Western powers about the geopolitical balance in the
region. The leading role of Ukraine in GUAM and CDCH substantially contributed to the
establishment of close cooperation between these groups and the US, NATO and other
European States. The Role of Ukrainian politics in the formation of groups in the post-Soviet
space was in undermining the hegemony of Moscow in the region and allowing to create an
alternative regional security models.
Regarding the impact of the policy of Russia and Ukraine to NATO and CIS towards each
other, I can see as the main implication for these relations, the establishment of the
geopolitical pluralism in the post-Soviet region. Geopolitically distinct orientation of the
Moscow and Kyiv caused that their relations were taking place in relatively geopolitically
pluralist environment. Perhaps the most prominently, it was manifested in the creation of
regional groupings with different geopolitical orientation and different allies. Russian great
power ambitions assumed to have abreast Ukraine as a dependent State without its own
political initiatives on the international scene. In the interest of sovereign Ukraine was
disallow such situation. The Interest also belonged to bar, just to become a buffer zone
between Russia and the West. These scenarios have led Ukraine to cooperate with NATO and
to establish closer cooperation with some countries of the CIS on a platform grouping of
GUAM and later as CDCH. CDCH expressly assumed the institutional link with the new
Member States of the Alliance. Kiev cooperation with NATO and the USA brought along to
the post-Soviet area, the force that was able to face the Imperial geopolitics of Moscow. It
became the basis for the challenge of Russian hegemony in the region. The aim of this policy
was to find the geopolitical balance in the area of Eastern Europe, of which Ukraine at various
times did more or less.
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Přílohy
Příloha č. 1: Mackinderova pivotální oblast a Heartland. (mapy 1 a 2).

Mapa 1. Mackinderova pivotální oblast.
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Geographical_Pivot_of_History

Mapa 2. Halford Mackinder’s Pivot in 1904 and Heartland 1919 (mapa).
____Mackinder’s Pivot 1904; _ _ _ _ Mackinder’s Heartland 1919 with Black and Baltic Seas basins.
Zdroj: http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/1006Rethinking-4.pdf
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Příloha č. 2: Projekce mapy Heartlandu v polární poloze (mapa).

Zdroj: http://www.retaguardia.org/2008/04/29/halford-mackinder-o-la-zona-pivote/

Příloha č. 3: Mapa Ruské říše 1913

Zdroj: http://www.euratlas.net/history/europe/1900/entity_2344.html
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Příloha č. 4: Mapa Sovětského svazu (mapa 1 a 2).

Zdroj: http://countries-of-europe.com/?p=987

Zdroj: http://www.world-geographics.com/maps/eurasia/map-of-the-soviet-union-as-of-1990/
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Příloha č. 5: Jazyková a národnostní mapa Ukrajiny (mapy 1 a 2).

Mapa 1. Jazyková mapa Ukrajiny. Volba jazyka upřednostňovaného v běžném styku.

Mapa 2. Národnostní mapa Ukrajiny. Procentuální zastoupení obyvatelstva hlásícího se
k ukrajinské národnosti, podle oblastí.
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine

139

Příloha č. 6: Výsledky prezidentských voleb na Ukrajině podle oblastí. 26. 12. 2004 (mapa).
Ukraine elections 2004-12-26, results of the 2nd runoff vote by oblasts.

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Ukrainian_presidential_election,_2004

Komentář: Rozdíly mezi jazykovou a národnostní mapou (viz. příloha č. 7) ukazují, že značná
část obyvatelstva na východě a jihu země, ačkoliv se hlásí se k ukrajinské národnosti, používá
v běžném styku obvykle ruský jazyk a je tudíž považována za ruskojazyčné obyvatelstvo. Lze
to přičíst následkům rusifikace. Zároveň je zajímavé si všimnout (viz. příloha č. 8), že při
rozhodování o volbě mezi pro-západním, nebo pro-ruským kandidátem, hrála větší úlohu
právě jazyková a s ní spojená i kulturní orientace než deklarovaná národnost.
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Příloha č. 7: Průzkum veřejného mínění na Ukrajině. Kde leží budoucnost Ukrajiny? (graf).

Figure 1. Where Does Ukraine’s Future Lie?
Q. Some say that Ukraine’s future lies with the countries of Western Europe. Others think it
lies with countries in the Commonwealth of Independent States (CIS). Which is closer to your
view? Definitely CIS; More likely CIS; Probably Western Europe; Definitely Western
Europe; [Not read out] Equally with both; [Not read out] With all countries.
Určitě SNS 20%, Spíše SNS 19%, Rovnoměrně SNS i Západ 23%, Všechny země 9%, Bez
odpovědi 1%, Pravděpodobně Západ 20%, Určitě Západ 9%.
Source: New Europe Barometer survey in Ukraine, February 2–27, 2005; n = 2,000.
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VYMEZENÍ TÉMATU:
Tématem diplomové práce je objasnění přístupů Ruska a Ukrajiny k vybraným politickým a
bezpečnostním otázkám a analýza jejich příčin. Pozornost bude věnována tomu, jak se tyto
otázky projevily ve vztazích mezi oběma státy a vyhodnoceny budou důsledky eventuelních
rozdílných přístupů. Za tímto účelem představím a analyzuji přístupy obou aktérů
k podstatným otázkám zahraniční a bezpečnostní politiky ovlivňujících jejich vzájemné
vztahy. Ke zvoleným tématům bude patřit přístup aktérů k postavení a úloze Společenství
nezávislých států a jejich role při formování některých dalších uskupení v post-sovětském
prostoru, dále otázka Černomořské námořní flotily a přístup k otázce NATO. Tato práce se
bude věnovat období 1991 až 2008, tak abych mohl postihnout dlouhodobý vliv sledovaných
témat na vzájemné vztahy.
Vznik nezávislé Ukrajiny patří k jednomu z nejdůležitějších geopolitických výsledků kolapsu
SSSR. Ukrajina patří k třetí největší zemi v Evropě a je šestá nejlidnatější. Díky své
strategické pozici mezi Ruskem a střední Evropou, respektive Evropskou Unií se Ukrajina
stala významným mezinárodním aktérem se strategickým významem pro evropskou
bezpečnost v post-bipolárním světě. Právě význam rusko-ukrajinských vztahů pro střední
Evropu se stal důvodem pro volbu tématu.
Ukrajina je zařazována do postsovětského prostoru, kde je klíčovým aktérem Rusko coby
přímý nástupce SSSR a současně globální aktér. Ruští diplomaté byli nuceni formulovat nové
doktríny a strategie, aby si mohli ujasnit přístupy k bezpečnostně politickým otázkám, kterým
Rusko čelí. Postsovětský prostor se stal pro Rusko přirozeně oblastí zásadního významu a
Společenství nezávislých států platformou k prosazování svých zájmů v oblasti. Novou
výzvou se stalo rozšiřování NATO.
Rusko se musí od roku 1992 vyrovnávat s aspirací Ukrajiny definovat svou vlastní nezávislou
zahraniční politiku. Vzhledem k ekonomické, surovinové a částečně i politické závislosti
Ukrajiny na Rusku a v neposlední řadě i vzhledem k ruskému vojenskému vlivu v oblasti je
nezávislost Ukrajiny obecně mnohými vnímána jako nezávislost na Rusku a Rusko vnímáno
jako hrozba ukrajinské nezávislosti. Zahraniční politika Ukrajiny se snažila po většinu doby o
vyváženou politiku, která balancovala mezi Ruskem a Západem. Výrazem této politiky se
stala spolupráce s EU a NATO, ale i založení organizace GUAM s úmyslem vyvážit
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dominanci Ruska ve SNS. Tato politika vyvažování se změnila po tzv. oranžové revoluci a
v roce 2005 oficiální Ukrajina deklarovala prozápadní orientaci a zájem o vstup jak do EU,
tak do NATO. Vzhledem k vnitropolitickému vývoji v zemi a ruským reakcím i opatrnému
postoji západních mocností se však zahraniční politika Ukrajiny stala v následujících letech
rozpolcenou. Ukrajinská zahraniční politika není zcela ustálená a dlouhodobě nemá jasnou
orientaci. Cílem Ruska je posílit vazby Ukrajiny na Rusko a udržet si významný vliv na
vnitropolitické dění v zemi a na ukrajinskou zahraniční politiku. Rusko vidí prozápadní
orientaci Ukrajiny jako zásadní problém.
CÍL:
Cílem této případové studie bude představit a analyzovat přístupy obou aktérů k vybraným
otázkám zahraniční a bezpečnostní politiky a hledat a analyzovat příčiny případných rozdílů.
Vyhodnoceny budou důsledky, které nesoulad v zahraniční a bezpečnostní politice má pro
vzájemné vztahy.
STAV VÝZKUMU:
Politice Ruska a Ukrajiny a jejich vzájemným vztahům nebyla v ČR v 90. letech věnována
dostatečná pozornost. Situace se zlepšila po nástupu prezidenta Putina, to se týká i knižní
produkce věnující se ruské politice. Ukrajinské zahraniční politice je však u nás věnována
stále malá pozornost. Základní informace o rusko-ukrajinských vztazích je možno najít
v několika sbornících věnujících se post-sovětskému prostoru. Některá zajímavá témata byla
zpracována v časopisu Mezinárodní politika.
TEORETICKÉ VÝCHODISKO:
Teoretickým východiskem bude geopolitická situace prostoru a analýza zahraničně
politických koncepcí, které odrážejí politické a bezpečnostní zájmy, ale i určité přístupy v
mezinárodních vztazích, především realismus a eurasianismus. Předmětem studie jsou
přístupy dvou státních aktérů ke kontroverzním bezpečnostně-politickým otázkám. Jde o
asymetrický vztah mezi slabším aktérem a silnějším aktérem. Ten druhý je v pozici
geopolitické mocnosti a zjevně se snaží o maximalizaci moci ve svém okolí, zatímco slabší
aktér usiluje o únik z hegemonie silnějšího. Vzhledem k povaze tématu bude využit
kvalitativní vysvětlující výzkum a realistický přístup v mezinárodních vztazích.
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VÝZKUMNÉ OTÁZKY:
1. V čem se liší přístupy ruské a ukrajinské politiky k vybraným tématům a jaké jsou příčiny
odlišných přístupů? Lze také najít nějaké styčné body, respektive shodu?
2. Jaké jsou důsledky odlišných přístupů pro vzájemné vztahy obou aktérů?
3. Lze hodnotit ukrajinskou zahraniční politiku ve sledovaném období jako samostatnou
v tom smyslu, že nepodléhá ruské hegemonii? A jestli ano, tak proč?
METODA:
Zvolená metoda je kombinací komparativní případové studie a (jedno) případové studie.
K první metodě odkazuje analýza přístupů obou aktérů ke zvoleným tématům. Ke druhé
metodě odkazuje cíl sledovat vliv odlišných přístupů na vzájemné vztahy. Cílem studie je na
základě kausálního přístupu vysvětlit jednání aktérů.
OPERACIONALIZACE:
Nezávislé proměnné vycházejí z teoretického rámce studie.
1. Nezávislou proměnnou je geopolitická situace Ruska a Ukrajiny.
2. Nezávislou proměnnou jsou politické a bezpečnostní zájmy obou aktérů.
K objasnění závislých proměnných nám pomůže sledování zprostředkujících proměnných.
1. Závislou proměnnou jsou příčiny odlišných přístupů aktérů k vybraným otázkám.
Zprostředkující proměnnou jsou cíle, předpoklady, očekávání a rizika spojená se sledovanými
otázkami.
2. Závislou proměnnou jsou důsledky odlišných přístupů pro vzájemné vztahy.
Zprostředkující proměnnou jsou reakce jednoho aktéra na jednání a postoje druhého aktéra,
problémy ve vztazích podmíněné odlišnými přístupy a také opatření přijatá na ochranu a
prosazení vlastních zájmů.
3. Závislou proměnnou je úspěšnost či neúspěšnost usilování ukrajinské zahraniční a
bezpečnostní politiky o cestu nezávislou na ruské hegemonii.
Zprostředkující proměnnou jsou druhy aktivit a hloubka spolupráce se západem a způsob
interakce mezi Ruskem a Ukrajinou na poli mezinárodní a bezpečnostní politiky.
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OSNOVA PRÁCE:
Úvod
1. Teoretický rámec: Geopolitická situace prostoru, koncepce zahraniční a bezpečnostní
politiky a mezinárodně-politické přístupy, které se v nich odrážejí – realismus a
eurasianismus.
2. Přístupy Ruska a Ukrajiny k postavení a úloze Společenství nezávislých států a role obou
států při formování některých dalších uskupení v post-sovětském prostoru ( CSTO, GUAM).
3. Otázka Černomořské námořní flotily ve vzájemných vztazích.
4. Přístupy Ruska a Ukrajiny k otázce NATO a její akcelerace po tzv. Oranžové revoluci.
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