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Ukraina wobec konfliktu karabaskiego i jego uregulowania 

Mimo znacznych różnic między konfliktem w Górskim Karabachu i na 

Donbasie, przebieg drugiej wojny karabaskiej jest analizowany na 

Ukrainie zarówno pod względem politycznym, jak i wojskowym. Kijów 

z zaniepokojeniem przyjął uregulowanie konfliktu, które sankcjonuje 

obecność wojskową Rosji na terytorium Azerbejdżanu. Jednocześnie 

pod koniec listopada br. na poligonie w obwodzie mikołajowskim 

przeprowadzono ćwiczenia szczebla taktycznego uwzględniające 

wnioski z działań zbrojnych w Górskim Karabachu.  

Polityka ukraińska przez lata polegała na budowaniu możliwie dobrych relacji zarówno z 

Azerbejdżanem, jak i Armenią, jednak ze względów politycznych, gospodarczych 

i bezpieczeństwa Kijowowi bliżej było do Baku niż Erywania. Jeszcze w 1997 roku 

Ukraina razem z Azerbejdżanem, Mołdową i Gruzją zainicjowały platformę współpracy o 

nazwie GUAM od pierwszych liter państw ją tworzących, która podkreślała rolę 

poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej dla bezpieczeństwa w Europie. 

Azerbejdżan rozważany był także jako partner w energetycznych oraz transportowych 

projektach infrastrukturalnych.  

Rosyjska agresja i okupacja Krymu w 2014 roku jeszcze bardziej wykrystalizowała 

wzajemne relacje. Spowodowała, że kwestia nienaruszalności granic stała się priorytetem 

ukraińskiej dyplomacji. Stało to w sprzeczności ze stanowiskiem Armenii, dającej prymat 

prawu narodów do samookreślenia, na które powołują się Ormianie zamieszkujący 

Górski Karabach. Ponadto Armenia jako członek Organizacji o Układzie Bezpieczeństwa 

Zbiorowego upatrywała gwarancji swojego bezpieczeństwa w Rosji. Erywań nie poparł 

więc zgłaszanych na forum ONZ rezolucji dotyczących nielegalnej aneksji Krymu, w tym 

rezolucji z marca 2014 o integralności terytorialnej Ukrainy.  

Kijów swoją politykę wobec Baku kształtuje także w szerszej perspektywie relacji 

z Turcją, najbliższym sojusznikiem Azerbejdżanu. Tym można uzasadnić zaliczenie 

Azerbejdżanu, nieco na wyrost, do grona partnerów strategicznych, obok Turcji, a także 

Gruzji, Polski i Litwy, w przyjętej we wrześniu br. nowej strategii bezpieczeństwa 

narodowego Ukrainy. Wizyta prezydenta Zełenskiego w Turcji 16 października br. 

zademonstrowała wolę zacieśniania relacje dwustronnych, w tym zwłaszcza w sferze 

bezpieczeństwa regionu czarnomorskiego.  

Reakcje na wybuch konfliktu i jego uregulowanie 

Pierwsza oficjalna reakcja ukraińska na wybuch walk była bardzo wyważona 

i sprowadzała się do wezwania przez ukraiński MSZ obu stron do dialogu. Bardziej 

jednoznaczną pozycję wyraził 30 września minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, 

który oświadczył, że Ukraina popiera integralność terytorialną Azerbejdżanu, tak jak 

Azerbejdżan popiera integralność terytorialną Ukrainy. Kułeba stwierdził także, 

że sytuacja wokół Karabachu pokazuje, że konflikty zamrożone wcale nie są zamrożone 



04.12.2020 | Analiza OSPP 62 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

2 |  

i w każdej chwili mogą wybuchnąći. Ambasador Armenii na Ukrainie Tigran Sejranian 

takie stanowisko Kijowa uznał za „nieakceptowalne”. Jeszcze w czasie lipcowego 

zaostrzenia konfliktu podobne stanowisko MSZ Ukrainy spowodowało wezwanie 

ukraińskiego ambasadora Iwana Kułeby (ojca Dmytra Kułeby) do ormiańskiego MSZ. 

Kontrowersje wywołała wypowiedź jednej z deputowanych Sługi Ludu Ludmiły 

Marczenko, która stwierdziła, że Ukraina może udzielić pomocy wojskowej 

Azerbejdżanowi. Spotkało się to z szybkim dementi ze strony władz ukraińskich, głos 

w tej sprawie zabrał prezydent Wołodymyr Zełenski, który wezwał 2 października obie 

strony do dialogu i deeskalacji, jednocześnie przyznał, że stosunki z Azerbejdżanem są 

„szczególne”, a Baku potępia aneksję Krymu i popiera integralność terytorialną Ukrainy. 

Ostrożność władz ukraińskich wynikała m.in. z silnych wpływów diaspory ormiańskiej, 

która według spisu ludności z 2001 roku liczy niemal 100 tys. osób (azerska jest o połowę 

mniejsza)ii. Najbardziej wpływowym politykiem o korzeniach ormiańskich jest na 

Ukrainie minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow, który bardzo ostro zareagował 

na wypowiedź Marczenko. Jeszcze w 2013 roku jako deputowany Awakow był autorem 

projektu uchwały parlamentu ukraińskiego o uznaniu ludobójstwa Ormian. Projekt nie 

został przyjęty, co uzasadniono chęcią uniknięcia napięć w polityce zagranicznej, 

w domyśle reakcji Turcji i Azerbejdżanuiii. Innym powodem było nieuznanie przez 

Armenię Wielkiego Głodu za ludobójstwo.  

Po wybuchu walk w Karabachu zostały podjęte próby wykorzystania wzajemnej niechęci 

diaspory ormiańskiej i azerskiej na Ukrainie, ale miały one incydentalny charakter. 

Związany z Awakowem deputowany prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma Za Życie 

Ilja Kywa wezwał prawosławnych chrześcijan, aby dołączyli do „tysiącletniej konfrontacji 

świata chrześcijańskiego i muzułmańskiego” i wsparli Armenięiv. Wypowiedź ta spotkała 

się z protestem ambasady Azerbejdżanu. W nocy 7 listopada br. został podpalony 

budynek konsulatu honorowego Azerbejdżanu w Charkowie. Napady i podpalenia 

wymierzone w przedstawicieli obu mniejszości miały miejsce także w lipcu br., gdy doszło 

do napięcia na granicy Azerbejdżanu i Armenii. 

Ukraiński MSZ pogratulował zaprzestania walk między stronami na podstawie zawartego 

9 listopada br. porozumienia między Rosją, Azerbejdżanem i Armenią, jednocześnie 

podkreślając konieczność pełnego uregulowania konfliktu na podstawie prawa 

międzynarodowego. Wprowadzenie wojsk rosyjskich jako formalnie sił pokojowych 

zostało jednak przyjęte z niepokojem. Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że na 

terenach okupowanych trwa werbowanie osób z obywatelstwem rosyjskim do „sił 

pokojowych” w Karabachuv. Z kolei przedstawiciel Ukrainy przy organizacjach 

międzynarodowych w Wiedniu Jewhenij Cymbaluk protestował przeciwko nazywaniu 

rosyjskich wojsk w Karabachu siłami pokojowymi ze względu na agresywne działania 

Moskwy wobec Ukrainy, a także okupację części terytorium Gruzjivi.  
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Wnioski dla Ukrainy z wojny karabaskiej 

Ukraińscy eksperci wskazują na ograniczenia analogii między Donbasem a Karabachem 

ze względu m.in. na inną wagę Kaukazu dla Rosji w porównaniu z Ukrainą, w dużej mierze 

regionalny i etniczny charakter konfliktu ormiańsko-azerskiego, brak wspólnej granicy 

Rosji z Armenią, a także istotną rolę tureckiego wparcia politycznego i wojskowego, na 

które Ukraina nie może liczyć od żadnego ze swoich partnerów międzynarodowych. 

Podkreślane są również zasługi Baku, które mając jasny cel odzyskania Karabachu, 

wyciągnęło wnioski z porażki w pierwszej wojnie karabaskiej i konsekwentnie budowało 

zdolności bojowe własnej armii dzięki współpracy szkoleniowej z tureckimi siłami 

zbrojnymi oraz zakupom uzbrojenia z Turcji, Rosji i Izraela. 

Mimo znaczących różnic między konfliktem w Górskim Karabachu i na Donbasie przebieg 

i rezultaty drugiej wojny karabaskiej są analizowane nad Dnieprem pod kątem 

politycznym i wojskowym. W ukraińskich mediach padają pytania, na ile jest możliwe, by 

Ukraina poszła za przykładem Azerbejdżanu, który wobec braku rezultatu rozmów 

pokojowych, zdecydował się na ścieżkę wojenną. W dyskusjach poruszane są kwestie 

gotowości zarówno sił zbrojnych jak i społeczeństwa do ewentualnego scenariusza 

wyzwalania okupowanych ziem w sytuacji zmiany sytuacji politycznej, gospodarczej 

i bezpieczeństwavii. Najczęstszym wnioskiem z tych rozważań jest konieczność 

modernizacji uzbrojenia ukraińskich sił zbrojnych, przede wszystkim rozwoju broni 

rakietowej i bezzałogowców oraz amunicji precyzyjnejviii. Warto zauważyć, że autorzy 

opublikowanej we wrześniu br. strategii bezpieczeństwa narodowego uznali za jedno 

z zagrożeń dla bezpieczeństwa Ukrainy niewystarczające tempo przezbrojenia sił 

zbrojnych, a także coraz większe trudności z finansowaniem produkcji i zakupów 

nowoczesnej broni na odpowiednią skalę, zwłaszcza w kontekście dysproporcji 

w potencjale sił między Ukrainą a Rosją.  

Wnioski z działań zbrojnych w Górskim Karabachu znalazły odzwierciedlenie 

w ćwiczeniach taktycznych prowadzonych pod koniec listopada br. na poligonie centrum 

szkolenia wojsk lądowych Szyrokyj Łan w obwodzie mikołajowskim. Polegały one na 

przeprowadzeniu ataku przez batalionową grupę taktyczną w warunkach stepowych, 

a następnie szturm obszaru zamieszkałegoix. Dowódca ds. szkolenia wojsk lądowych 

generał Ołeksandr Pawluk taki scenariusz uzasadniał zaobserwowanym w Górskim 

Karabachu zastosowaniem małych grup taktycznych, w których główną rolę grały grupy 

zwiadowcze namierzające obiekty przeciwnika oraz kierujące na nie bezzałogowce 

i artylerię, po czym następowało oczyszczanie terenu z sił przeciwnikax. Ze względu na 

duże zachmurzenie nie ćwiczono zdolności uderzeniowych Bayraktarów. W trakcie 

ćwiczeń sprawdzano także maskowanie obiektów przed bezzałogowcami oraz użycie 

atrap (armatohaubicy Akacja). Ćwiczono także zastosowanie lekkich samolotów do 

wykrywania systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Według Pawluka piloci 

azerscy katapultowali się jeszcze na terytorium kontrolowanym przez Baku, a do 

Karabachu samolot wlatywał na autopilocie. Samoloty te uaktywniały obronę 

przeciwlotniczą Armenii, którą namierzały i unieszkodliwiały azerskie bezzałogowce. 

Szczególnie cenne są doświadczenia dotyczące zastosowania Bayraktarów przez siły 
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zbrojne Azerbejdżanu ze względu na zastosowanie tego samego uzbrojenia na Donbasie 

(przeciwlotniczy zestaw rakietowy Osa, haubice D-30, czołgi T-72) oraz wykorzystanie 

dronów mimo działania środków walki radioelektronicznej, która jak zakładają ukraińscy 

analitycy była stosowana nie tylko przez Ormian, ale i jednostki rosyjskie z bazy 

w Giumrixi.  

Już w październiku szef Ukrspeceksportu informował, że Ukraina chce zakupić od Turcji 

kolejne systemy Bayraktar TB2 i produkować je u siebie. Początkowo zapowiadano, 

że nowe systemy zostaną zakupione jeszcze w 2020 roku, ale prawdopodobnie w związku 

z brakiem środków finansowych w tym roku, przesunięto zakup na przyszły rok. 

Potwierdził to 26 listopada br. głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy gen. Rusłan 

Chomczak zapowiadając, że w przyszłym roku Ukraina ma zakupić pięć nowych 

Bayraktarów TB2 w zmodernizowanej wersji (nie jest jasne czy chodzi o pięć systemów 

czy pięć dronów)xii. Mają one wzmocnić obronę wybrzeża Morza Czarnego i Azowskiego. 

Część ekspertów wojskowych przestrzega przed nadmiernym koncentrowaniem się na 

zakupach Bayraktarów czy precyzyjnych rakiet Neptun bez całościowego spojrzenia na 

rozwój systemu bezpieczeństwa i obrony Ukrainy, w tym na proces modernizacji sił 

zbrojnychxiii.  

Dużo więcej kontrowersji niż działania zbrojne wywołało polityczne uregulowanie 

konfliktu. Niektórzy komentatorzy wskazują, że Rosja może dążyć do zrealizowania 

scenariusza z rosyjskimi siłami pokojowymi także na Donbasie, co może zostać 

poprzedzone  zaostrzeniem sytuacji na froncie, a następnie porozumieniem między 

Ukrainą a tzw. republikami separatystycznymixiv. Według nich Ukraina musi 

powstrzymać „pokojowy” szantaż Rosji dotyczący uregulowania konfliktu na Donbasie 

i nie dopuścić do tego, na co po wielu latach oporu zgodził się Azerbejdżan, czyli na 

obecność rosyjskich sił pokojowych na swoim terytoriumxv. Większość ukraińskich 

ekspertów uznaje za mało prawdopodobne, by Rosja opuściła Karabach po pięciu latach, 

co dopuszcza podpisane między Moskwą, Baku i Erywaniem porozumienie. 

Wnioski 

− Mimo znacznych różnic między konfliktami w Górskim Karabachu i Donbasie, 

druga wojna karabaska jest dla Ukrainy źródłem cennych obserwacji przede 

wszystkim o charakterze militarnym. Do najważniejszych z nich należą 

zastosowanie małych grup taktycznych oraz użycie bezzałogowców, które 

we współpracy z artylerią unieszkodliwiały w Karabachu ormiańskie systemy 

przeciwlotnicze analogiczne do wykorzystywanych na Donbasie przez 

wspieranych przez Rosję separatystów.  

− Polityczne rezultaty udanej operacji sił zbrojnych Azerbejdżanu zostały przyjęte 

w Kijowie z niepokojem ze względu na wzmocnienie obecności wojskowej Rosji 

w regionie, a także brak istotnego zaangażowania państw zachodnich w 

rozwiązanie konfliktu.  
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