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Projekt „taurydzki” oraz inne scenariusze legitymizacji 
rosyjskiej okupacji południa Ukrainy 

Porzucenie przez Kreml – przynajmniej w najbliższym czasie – planów podboju 

całej Ukrainy, a także dążenie do utrwalenia rosyjskiej władzy na dotychczas 

zdobytych obszarach oznacza dla Rosjan konieczność stworzenia nowych 

narracji. Muszą one wyjaśnić legalne, historyczne i tożsamościowe podstawy 

rosyjskiej okupacji oraz ewentualnej aneksji południa i wschodu Ukrainy. Jedną 

z rozważanych koncepcji jest projekt wysunięty przez polityków związanych 

z szefem okupacyjnej administracji Krymu Sergiejem Aksionowem: odtworzenie 

istniejącej w XIX wieku guberni taurydzkiej Cesarstwa Rosyjskiego, obejmującej 

nie tylko Półwysep Krymski, ale także obwód chersoński i część zaporoskiego. 

Po trzech i pół miesiąca od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na południu kraju 

ukształtowała się stosunkowo stabilna linia frontu. Choć otwartą pozostaje kwestia 

z jednej strony możliwej ukraińskiej kontrofensywy na tym kierunku, a z drugiej 

przeprowadzenia w jakiejś formie szerzej zakrojonej mobilizacji sił rosyjskich, 

podejmowane są działania mające na celu utrwalenie rosyjskiej władzy okupacyjnej 

na zajętych dotychczas terenach. Towarzyszą im nagłaśniane w mediach zarówno 

przez stronę ukraińską, jak i rosyjską możliwe scenariusze okupacji obwodów 

chersońskiego i południa obwodu zaporoskiego. Największe znaczenie ma obwód 

chersoński. Jest to jedyny region, w którym armii rosyjskiej udało się zająć miasto 

obwodowe – Chersoń. Doszło do tego już w pierwszych tygodniach inwazji – 3 marca br. 

Wynikało to m.in. ze znacznie słabszej linii obronnej Ukrainy na odcinku krymskim niż 

donbaskim oraz militaryzacji Półwyspu Krymskiego, który Rosja traktowała od jego 

aneksji w 2014 roku jako terytorium o znaczeniu przede wszystkim wojskowym. 

Rozbudowa infrastruktury i zwiększanie kontyngentu wojskowego na Krymie 

sugerowały dalsze rosyjskie agresywne plany. Rosja aktywnie przygotowywała się 

do zajęcia obwodu chersońskiego i „korytarza” wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego, 

łączącego Krym z kontrolowanym przez tzw. Doniecką Republikę Ludową Donbasem. 

Władze w Kijowie przed 24 lutego br. zakładały jednak jako najbardziej prawdopodobny 

scenariusz eskalacji walk na Donbasie. Atak Rosji z innych kierunków, w tym z Krymu, był 

uważany za możliwy, ale mniej prawdopodobny, gdyż oznaczałby otwarte włączenie się 

Federacji Rosyjskiej do wojny. Ofensywa wyłącznie w regionie donbaskim dawałaby 

Kremlowi możliwość kontynuacji wojny hybrydowej, w której oficjalnie Rosja nie byłaby 

stroną, a jedynie udzielałaby wsparcia „ludowym republikom” w Doniecku i Ługańsku. 

W ramach informacyjnego przygotowania działań zbrojnych, kremlowskie media 

straszyły w ostatnich latach zagrożeniem ze strony dywersyjnych akcji ukraińskich 

na pograniczu krymskim. Jako szczególnie niebezpieczne przedstawiano działania 

ochotniczych batalionów ukraińskich, w tym Prawego Sektora i krymskotatarskiego 

batalionu im. Nomana Czelebidżihana, które stacjonowały w okolicy punktu granicznego 

na administracyjnej granicy z okupowanym półwyspem w Czonharze. Ich aktywność 
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tamże była widoczna w latach 2016-2017, następnie dobiegła końca. Jednak jako temat 

medialny służący antyukraińskiej propagandzie zagrożenie ze strony 

„nacjonalistycznych”/„nazistowskich” batalionów funkcjonuje do chwili obecnej. 

Po zajęciu obwodu chersońskiego w rosyjskich mediach poinformowano 

o aresztowaniach członków batalionu im. Nomana Czelebidżihana1. Podobnie jak 

w przypadku pułku Azow (początkowo ochotniczego batalionu), działalność innych 

ukraińskich jednostek ochotniczych po 2014 roku (choćby obecnie już nie 

funkcjonujących) jest dla Kremla głównym dowodem „nazistowskiego” charakteru 

systemu politycznego na Ukrainie.  

Dotychczas okupując terytoria sąsiednich państw, od 2008 roku Gruzji i od 2014 roku 

Ukrainy, Rosja kładła nacisk na zachowanie granic administracyjnych obwodów 

ustalonych jeszcze w okresie sowieckim2. W związku z tym jako pretekst do ataku 

na Ukrainę strona rosyjska wykorzystywała hasło „wyzwolenia” terytoriów obwodów 

ługańskiego i donieckiego znajdujących się pod kontrolą Kijowa. Racjonalizacja zajęcia 

obwodu chersońskiego i południa obwodu zaporoskiego wymagać będzie jednak innej 

narracji. Koncepcji uzasadniających zabór południowych regionów Ukrainy od dawna 

rozważanych na Kremlu jest kilka. Nie odwołują się one jednak wyłącznie do granic 

administracyjnych jednostek z czasów sowieckich, ale do granic prowincji z czasów Rosji 

carskiej lub też wczesnośredniowiecznego panowania Rusi Kijowskiej na obszarze 

północnego wybrzeża Morza Czarnego i Azowskiego. 

Projekt Chersońskiej Republiki Ludowej 
Najbardziej oczywisty wydaje się być projekt powołania tzw. Chersońskiej Republiki 

Ludowej (ChRL), na wzór Donieckiej i Ługańskiej, w granicach obecnego obwodu 

chersońskiego. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba już 12 marca 

przestrzegał, że okupanci chcą zorganizować referendum w Chersoniu i ogłosić 

tzw. ChRL. Tego samego dnia na sesji rady obwodowej w Chersoniu deputowani, mimo 

presji ze strony wojsk okupacyjnych, podjęli uchwałę, że obwód chersoński jest częścią 

Ukrainy i wykluczyli możliwość powołania tzw. ChRL. Jednak spekulacje dotyczące 

referendum nie skończyły się. W kolejnych tygodniach przedstawiciele władz ukraińskich 

informowali o drukowaniu kart do głosowania w drukarniach okupowanych miast 

południa Ukrainy. Pojawiły się informacje, że referendum odbędzie się na początku maja, 

następnie miało zostać przesunięte na 27 kwietnia. Zapowiedzi te się jednak nie spełniły. 

Kolaborujący z Rosjanami tzw. szef obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo 

29 kwietnia br. zapewnił, że nie będzie referendum o oddzieleniu się od Ukrainy. Nie jest 

wykluczone, że strona ukraińska ogłasza te informacje prewencyjnie, aby utrudnić Rosji 

realizację takiego scenariusza. Wołodymyr Zełenski 23 kwietnia zagroził, że Ukraina 

wyjdzie z procesu negocjacyjnego, jeśli Rosja przeprowadzi referendum w sprawie 

tzw. ChRL. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ołeksij Danyłow stwierdził jednak, 

że nie będzie żadnej ChRL, gdyż tereny te zostaną niedługo wyzwolone przez ukraińskie 

siły zbrojne. 
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Projekt Rusi Południowej 
O projekcie tzw. Rusi Południowej wiadomo dotychczas wyłącznie z dokumentu 

sporządzonego przez przedstawicieli partii Jedyna Rosja, zatytułowanego Manifest 

Południoworosyjskiego Soboru Ludowego3. Nie został on dotychczas upubliczniony 

przez autorów, a jedynie przez dziennikarzy Radia Wolna Europa. Dokument miał dostać 

się w ich ręce w rezultacie wycieku. Datowany jest na 16 kwietnia br., co oznacza, 

że projekt Rusi Południowej miał być wprowadzony w życie znacznie wcześniej. Użycie 

archaicznego słowa „sobor” („zjazd”, „zebranie”), zamieszczonego w tytule manifestu 

i oznaczającego jego kolektywnego autora ma zapewne stworzyć wrażenie odwołania się 

jego twórców do autorytetu lokalnej, tradycyjnej struktury samorządu. Podobna forma 

władzy lokalnej w regionie nie miała jednak nigdy miejsca. Ukraińscy dziennikarze 

ustalili, że dokument powstał w środowisku związanym z rosyjskim biznesmenem 

Konstantinem Małofiejewem, aktywnie wspierającym tzw. rosyjską wiosnę na Donbasie 

w 2014 roku. Uważany jest on za jednego ze sponsorów tzw. republik ludowych. Do grupy 

zaangażowanej w prace nad dokumentem należy także przewodniczący komitetu 

wykonawczego Jednej Rosji Andriej Turczak oraz syn byłego przewodniczącego Dumy 

Państwowej Borysa Gryzłowa, Dmitrij, który jest pomocnikiem Małofiejewa. Turczak 

w trakcie wizyty w Chersoniu 6 maja br. podkreślił, że „Rosja przyszła tutaj na zawsze” 

i nie będzie powrotu do przeszłości. Unikał jednak odpowiedzi dotyczącej statusu 

regionu, stwierdzając jedynie, że wyznaczą go mieszkańcy4. 

Projekt guberni taurydzkiej 
Koncepcja odtworzenia XIX-wiecznej guberni taurydzkiej wydaje się bardziej 

prawdopodobna od projektu Rusi Południowej, gdyż zaczęła być już publicznie 

sondowana przez władze rosyjskie. Pomysł powołania guberni taurydzkiej ogłosił 

10 kwietnia deputowany z ramienia Krymu Michaił Szeriemiet5. Główną rolę ma 

odgrywać w niej Krym, stolicą ma być Symferopol. W jej skład ma wchodzić także obwód 

chersoński i południowa część obwodu zaporoskiego. Uzasadnieniem takiego 

rozwiązania mają być według Szeriemieta związki kulturowe i gospodarcze Krymu i tych 

terenów. Wcześniej, bo 26 marca taką koncepcję głosił także przedstawiciel Krymu 

przy prezydencie FR i wicepremier Krymu, Gieorgij Muradow6. Poparcie dla tego projektu 

wyraził szereg polityków związanych z tzw. rosyjską wiosną, takich jak Oleg Cariow czy 

Władimir Konstantinow. Udało im się także pozyskać wsparcie lidera Regionalnej 

Narodowo-Kulturalnej Autonomii Tatarów Krymskich Ejwaza Umierowa7. 

Ten kolaborujący z władzami okupacyjnymi krymskotatarski polityk dostrzegł 

w projekcie taurydzkim zalety z punktu widzenia narodu Tatarów krymskich. Jak 

stwierdził, odtworzenie jednostki terytorialnej w granicach dawnej guberni taurydzkiej 

albo w dawnych granicach Chanatu Krymskiego byłoby „sprawiedliwe i historycznie 

uzasadnione”8. Wzmianka o Chanacie w jego wypowiedzi była zapewne próbą 

przedstawienia rosyjskiej aneksji południowoukraińskich obwodów jako projektu 

atrakcyjnego dla Tatarów krymskich, którzy postrzegają ten twór państwowy jako część 

własnego dziedzictwa. Z drugiej strony istniejący od XV wieku do końca XVIII wieku 

Chanat obejmował oprócz Półwyspu Krymskiego cały pas ziem północnego wybrzeża 

Morza Czarnego i Azowskiego. Tym samym odwołanie się do jego granic może także 
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służyć jako pretekst do dalszej agresji rosyjskiej na południu Ukrainy, również 

na obszarze obwodów mikołajowskiego i odeskiego. 

Istnienie rosyjskiego planu powołania guberni taurydzkiej potwierdził szef ukraińskiego 

wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Według niego rosyjskie władze mają dwie idee – 

po pierwsze, odnowienie guberni taurydzkiej z centrum w Symferopolu obejmującej 

Krym, obwód chersoński, część obwodu mikołajowskiego, donieckiego i Zaporoża. Po 

drugie, powołanie tzw. miasta niebiańskiego, w którego skład wchodziłby obwód odeski, 

Dniepr, część obwodu donieckiego9. O tej drugiej idei niewiele wiadomo, poza 

wypowiedzią Budanowa nie jest obecna w przestrzeni medialnej w kontekście okupacji 

Ukrainy. 

Budowanie powiązań między Rosją a okupowanym południem Ukrainy 
Niezależnie od dyskusji dotyczących szyldu, pod jakim odbywać się będzie rosyjska 

okupacja, podejmowane są działania mające na celu okrzepnięcie reżimu okupacyjnego. 

Trwają represje proukraińskich aktywistów i polityków, weteranów walk na wschodzie 

Ukrainy. Stopniowo dochodzi do wymiany przedstawicieli władz lokalnych, którzy 

odmawiają współpracy na kontrolowanych przez Rosjan kolaborantów oraz nominatów 

sprowadzonych z Krymu, Donbasu czy Rosji. Tak stało się m.in. w Chersoniu, gdzie 

wybranego w demokratycznych i bezpośrednich wyborach mera Ihora Kołychajewa 

zastąpił nieznany kolaborant. Osoby te nie cieszą się społecznym zaufaniem 

i w większości przypadków nie mają kompetencji do zarządzania podległymi 

im podmiotami. 

Podejmowane są próby przejęcia kontroli nad przestrzenią informacyjną okupowanych 

obwodów. Nadawane są rosyjskie kanały telewizyjne. Były próby odłączenia abonentów 

od sieci telefonicznych Ukrainy i przyłączenia do operatora nadającego na Krymie, 

a 30 kwietnia zerwana została łączność w obwodzie chersońskim w wyniku toczących się 

walk na granicy między obwodem mikołajowskim a chersońskim. Po kilku dniach udało 

się jednak przywrócić sygnał ukraińskich operatorów w Chersoniu. 

Mimo zapowiedzi przedstawicieli władz okupacyjnych, nie została dotychczas 

wprowadzona rosyjska waluta na okupowanych terenach. W Geniczesku w obwodzie 

zaporoskim okupanci wypłacali zapomogę w rublach, ale ludzie wymieniali ją 

w kantorach na hrywny. Według mera Chersonia Ihora Kołychajewa w obiegu jest hrywna 

i dolary10. Jednak jak wynika z informacji ukraińskich dziennikarzy z Melitopola, trwają 

przygotowania do wprowadzenia rosyjskiego systemu finansowego, o czym świadczą 

kursy w Rostowie nad Donem prowadzone dla kolaborantów. Mają zostać otwarte 

oddziały Sbierbanku, w miejsce nie działającego na terenach okupowanych ukraińskiego 

Oszczadbanku11. Rosja ma już doświadczenie w takich procesach w okupowanych 

regionach Gruzji oraz tzw. republikach ludowych na Donbasie. Przez organizację wypłat 

zasiłków, pensji i emerytur w rublach będzie wymuszać na mieszkańcach okupowanych 

terenów płatności w rublach, rejestrację w administracjach okupacyjnych, a następnie 

nadawanie obywatelstwa rosyjskiego. Podejmowane są próby narzucenia rosyjskiego 

systemu edukacji. Sprzeciwiający się poddawani są represjom. W mediach rosyjskich 
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ogłoszono także wznowienie połączeń kolejowych między okupowaną od marca br. 

częścią południa Ukrainy a Krymem. Zastępca szefa kolaboracyjnych władz obwodu 

chersońskiego Kyryło Stremousow podkreślił, że region ma być jak najbardziej 

zintegrowany z Rosją. Jednym z tego symboli ma być herb obwodu nawiązujący do czasów 

imperium rosyjskiego. 

Mufti Krymu i Sewastopola Emirali Abłajew, który w 2016 roku pod presją władz 

okupacyjnych poparł rosyjską aneksję półwyspu, poinformował o nawiązywaniu 

kontaktów między muzułmanami na Krymie a wspólnotami w obwodzie chersońskim 

i zaporoskim. Mają dotyczyć m.in. szkolnictwa i zaopatrzenia w literaturę12. 

Przedstawiciele społeczności Tatarów krymskich są wysyłani na nowo okupowane 

terytoria, aby przekonywać mieszkających tam swoich rodaków, aby poparli przyłączenie 

regionu do Rosji13. Z kolei szef kolaboracjonistycznej organizacji Regionalnej Narodowo-

Kulturalnej Autonomii Tatarów Krymskich Umierow zwrócił się do muftiego Abłajewa 

z prośbą, aby wydał fetwę (religijne wezwanie obowiązujące wiernych muzułmanów), 

wyjaśniającą cele „operacji specjalnej przeciwko nazistom” na Ukrainie14.  

Reakcja mieszkańców obwodu chersońskiego  
Mieszkańcy obwodu chersońskiego od początku okupacji aktywnie pokazywali niechęć 

do rosyjskich najeźdźców. Liczne protesty proukraińskie w Chersoniu i w innych 

miejscowościach południowej Ukrainy były zaskoczeniem dla rosyjskich żołnierzy, ale 

przede wszystkim dla władz na Kremlu. Postawa zdecydowanej większości lokalnych elit, 

które opowiedziały się po stronie Ukrainy również odbiegała od rosyjskiego scenariusza, 

który najprawdopodobniej zakładał, że lokalne władze bez oporu zaczną współpracować 

z okupantami. Świadczą o tym problemy kadrowe Rosjan na kontrolowanych przez nich 

terenach.  

Gdy okazało się, że chętnych do dobrowolnej współpracy jest niewielu, nastąpiła 

brutalizacja podejścia do protestujących, prześladowanie organizatorów manifestacji, 

porwania opornych przedstawicieli władz lokalnych, aktywistów, weteranów, którzy byli 

poddawani presji fizycznej i psychicznej. Zaczęto także stosować przemoc do rozpędzania 

demonstrantów. Spowodowało to stopniowy spadek ich aktywności i wzrost migracji 

na obszary pozostające pod kontrolą Ukrainy. Jednak niechęć do okupantów 

i kolaborantów powodować będzie, że zarządzanie tymi terenami będzie trudne 

i obarczone ryzykiem, o czym świadczą przypadki likwidacji dwóch kolaborantów 

w Chersoniu. 

Wnioski 
 Utrwalenie rosyjskiej władzy na dotychczas zdobytych obszarach oznacza 

dla Rosjan konieczność uzasadnienia ich okupacji i ewentualnej aneksji. 

Na obecnym etapie nie widać jednak jasnego planu dalszych działań Rosji. Wydaje 

się, że wobec dynamicznych zmian sytuacji i zaskoczenia Kremla spowodowanego 

skalą oporu ukraińskiego wojska i społeczeństwa, taki scenariusz jest dopiero 

opracowany i rozważane są różne warianty. Jednocześnie wprowadzane są kolejne 

elementy reżimu okupacyjnego. 
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 Postawa większości mieszkańców okupowanych terenów południa Ukrainy nie 

daje Rosji szans na zdobycie ich poparcia dla któregokolwiek z projektów okupacji 

regionu. Nie należy zatem oczekiwać zorganizowania przez Rosję referendum, 

które oddawałoby rzeczywistą wolę mieszkańców. Jeśli władze rosyjskie 

zdecydują się na referendum, to będzie ono miało charakter pokazowy, służyć 

będzie potrzebom przekazu propagandowego na użytek wewnątrzrosyjski. Samo 

przeprowadzenie ewentualnego referendum będzie kolejnym pogwałceniem 

integralności terytorialnej Ukrainy. Ukraińskie prawo zabrania bowiem 

organizacji referendum w trakcie stanu wojennego.  

 Jeśli linia frontu ustabilizuje się na kierunku południowym i nie dojdzie 

do skutecznej kontrofensywy ukraińskiej, nastąpi trwała okupacja obwodu 

chersońskiego i zaporoskiego, która oznaczać będzie brutalną deukrainizację tych 

terenów i prześladowania tych, którzy nie będą chcieli się podporządkować. Taki 

scenariusz oznaczać może czasowe ograniczenie działań zbrojnych przez Rosję, 

przy braku rezygnacji ze strategicznego celu, jakim jest faktyczne zniszczenie 

Ukrainy jako państwa. 

 Aktywność związanych z Krymem polityków dotycząca propagowania idei 

przywrócenia guberni taurydzkiej, łączącej obwód chersoński i południe obwodu 

zaporoskiego z Krymem, świadczy o tym, że regionalne elity półwyspu chcą 

przejąć kontrolę nad nowo zdobytymi ziemiami i czerpać z nich zyski. Obwód 

chersoński jest dla nich szczególnie atrakcyjny ze względu na rozwinięte rolnictwo 

i przemysł spożywczy. 
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