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1. Przemiany społeczności wiejskich na Ukrainie  20 

Zmiany zachodzące na Ukrainie w okresie dwudziestu siedmiu lat jej niepodległości nie 21 

pozostają bez wpływu na przekształcenia wsi i obszarów wiejskich, a transformacja ta nie 22 

dotyczy jedynie rolnictwa, ale dotyka również wielu form życia społecznego, kwestii 23 

związanych z ekologią, tożsamością regionalną, a także poszukiwaniem alternatyw dla 24 

rozwoju wsi. Celem artykułu jest omówienie szans i zagrożeń zrównoważonego rozwoju 25 
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obszarów wiejskich Ukrainy w wymiarze gospodarczym, społecznym i ekologicznym,  1 

w odniesieniu do literatury oraz prowadzonych między majem a sierpniem 2018 roku badań 2 

terenowych. 3 

Ukraińskie rolnictwo od 1991 roku doświadczało poważnych wstrząsów, m.in.: utraty 4 

tradycyjnych rynków, pogorszenia warunków wymiany handlowej, ograniczonego dostępu do 5 

kredytów (World Bank Report, 1994). Z drugiej strony pozycja sektora rolnego w strukturze 6 

gospodarki narodowej jest bardzo silna: w 2013 roku udział rolnictwa w PKB Ukrainy 7 

wynosił 9%, (Łopatynskyi, 2016, s. 28), natomiast w 2017 roku wzrósł do 10,2% (World 8 

Bank Indicators, 10.09.2018). Według statystyk Międzynarodowej Organizacji Pracy 9 

zatrudnienie w rolnictwie znajduje 16,52% pracujących mężczyzn i 13,16% zatrudnionych 10 

kobiet (ILOSTAT Database, September 2018 za: World Bank Indicators, 10.09.2018).  11 

Ważnym aspektem zmian w Europie Środkowej i Wschodniej po upadku komunizmu była 12 

reforma rolna (Kaneff, 1996, p. 85) i Ukraina nie jest tu wyjątkiem. W czasach radzieckich na 13 

terenie Ukrainy funkcjonowało ok. 12 tysięcy kołchozów, operujących na ponad 35 milionach 14 

hektarów ziemi. Indywidualne gospodarstwa rolne pojawiły się na Ukrainie w rezultacie 15 

przyjętej w 1993 roku ustawy, na mocy której sprywatyzowano majątek kołchozów. 16 

„Pracownikom byłych kołchozów (ok. 7 milionów osób, czyli ponad 40% mieszkańców wsi), 17 

którzy w większości utrzymali zatrudnienie w nowych, niepaństwowych już przedsię-18 

biorstwach, przyznano prawo do równego udziału w ziemi tych przedsiębiorstw – tzw. paju 19 

(średnio w skali kraju po około 4 ha). Ponad 7 mln mieszkańców wsi uzyskało ponadto na 20 

własność, z zasobów utworzonego Państwowego Funduszu Rezerw Ziemi i/lub z tzw. ziemi 21 

zapasu (państwowej bądź komunalnej własności), niewielkie działki – średnio w skali kraju: 22 

poniżej 0,4 ha – dla prowadzenia przydomowych indywidualnych gospodarstw rolnych  23 

(w sumie ok. 2,6 mln ha). Dla wielu mieszkańców wsi okazały się one podstawą utrzymania” 24 

(Sarna, Komentarze OSW nr 127/2014). Za prywatyzacją rolnictwa stała idea stworzenia 25 

nowej klasy wiejskich niezależnych producentów, stanowiących przeciwwagę dla konserwa-26 

tywnego wiejskiego otoczenia. „Ale ta w istocie Jeffersonowska wizja kraju drobnych 27 

rolników indywidualnych (org. yeoman) nie znalazła wsparcia u lokalnych urzędników 28 

państwowych, więc i w rezultacie nie wyłoniła się nowa klasa zorientowanych rynkowo 29 

wiejskich przedsiębiorców” (Allina-Pisano, 2004, p. 489). Użytki rolne podzielone między 30 

mieszkańców tworzą specyficzną mozaikę często nieefektywnych lub nieopłacalnych 31 

wysiłków indywidualnych; część gruntów dzierżawiona jest plantatorom owoców, hodowcom 32 

zbóż lub dużym gospodarstwom rolnym, niektórzy spośród właścicieli pracują na niewielkich 33 

działkach na własną rękę, inne utknęły w „niebycie prawnym” po śmierci posiadacza  34 

(The New York Times, 27.05.2014).  35 

W tak zarysowanym kontekście koncepcja zrównoważonego rozwoju, której ideą jest 36 

osiągnięcie równowagi w sferze ekonomicznej, środowiskowej i społecznej, jest szczególnie 37 

istotna, ale proces jej wdrażania jest spowolniony przez „niski poziom konkurencyjności 38 

gospodarki ukraińskiej, strukturalne przełomy, ekstensywny rozwój bazujący na przestarzałej 39 
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technologii, słabe i nieefektywne wykorzystanie zasobów, niedbanie o środowisko naturalne, 1 

niski poziom wydajności i niewystarczające wynagrodzenie za pracę – a w konsekwencji 2 

ograniczona ochrona socjalna” (Łopatynskyi, 2016, s. 26-28).  3 

Niniejszy tekst powstał w rezultacie realizacji badań terenowych, w ramach projektu 4 

„Trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej ukraińskiej wsi  5 

w perspektywie antropologii postsocjalizmu”, finansowanego przez Narodowe Centrum 6 

Nauki1. Badania te miały charakter wielostanowiskowy: obejmowały wyjazdy badawcze do 7 

trzech gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich w obwodzie chmielnickim w celu 8 

przeanalizowania i opisania społeczno-kulturowych skutków transformacji ustrojowej, 9 

zachodzących współcześnie na wsi. Badania prowadzono w oparciu o praktyczne zastoso-10 

wanie koncepcji postsocjalizmu (zob. m.in. Buchowski 1996, 1997, 2001, 2017), to znaczy 11 

identyfikację współzależności pomiędzy „trwaniem” a „zmianą” w wybranych wspólnotach 12 

lokalnych. Postsocjalizm definiowany jest jako „lokalna forma kapitalistycznego 13 

neoliberalizmu ekonomicznego, kształtująca się na przełomie XX i XXI wieku w krajach  14 

i społeczeństwach, które doświadczyły uprzednich dekadach reżimu komunistycznego  15 

i przedstawiały sobą formację społeczną zwaną realnym socjalizmem” (Buchowski, 2017,  16 

s. 36). 17 

Badania prowadzono między majem a sierpniem 2018 roku w trzech gminach  18 

w obwodzie chmielnickim, który zalicza się do regionów słabo zurbanizowanych. 19 

Zgromadzony materiał badawczy obejmuje 50 wywiadów swobodnych i częściowo 20 

ustrukturyzowanych, 2000 fotografii, notatki z obserwacji, audio i wideo z wizyt studyjnych. 21 

Kryterium doboru rozmówców było uzyskanie możliwie jak największego zróżnicowania pod 22 

względem wykonywanego zawodu, wieku, wykształcenia i statusu społecznego2. 23 

Zaleta badań terenowych polega na tym, że „bardziej niż jakikolwiek inny rodzaj badań 24 

społecznych wykorzystują osobiste związki badacza z otaczającym(i) go światem/światami” 25 

(Lofland, Snow, Anderson, Lofland, 2009, s. 31). Posługiwanie się metodami jakościowymi 26 

daje badaczowi możliwość zagłębienia się w badany świat, elastycznego wykorzystania 27 

danych, jak również podążania za wskazówkami wyłaniającymi się z materiału badawczego 28 

(Glaser, Strauss, 2009, s. 127-130). Mimo, że zagadnienie zrównoważonego rozwoju nie 29 

stanowiło głównego problemu badawczego realizowanych badań, to w naturalny sposób stało 30 

się jednym w ważniejszych obszarów problemowych w identyfikacji zależności pomiędzy 31 

„trwaniem” i „zmianą”. Wyłaniająca się z wielu wywiadów głęboka potrzeba poszukiwania 32 

nowego spojrzenia na rozwój wsi i obszarów wiejskich, ujęta w metaforę „odejścia od 33 

                                                 
1 NCN, MINIATURA1, Trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej ukraińskiej wsi  

w perspektywie antropologii postsocjalizmu, DEC-2017/01/X/HS3/00641.  
2 Wywiady prowadzono z przedstawicielami władz samorządowych, działaczami społecznymi, pracownikami 

sektora kultury i edukacji, przedsiębiorcami, pracownikami handlu i usług, rolnikami, byłymi pracownikami 

kołchozów.  
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paradygmatu przetrwania w kierunku paradygmatu klastrów kreatywnych”3 oraz wysoki 1 

stopień refleksyjności wielu rozmówców w kontekście analizy zasobów wsi, pozwala 2 

spojrzeć na badane procesy zmiany społecznej nie tylko w kategoriach „ucieczki od 3 

socjalizmu”, czy też zmiany stylu życia pod wpływem ideologii neoliberalizmu 4 

ekonomicznego, ale i próby zdiagnozowania szans i zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju 5 

Ukrainy.  6 

2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w kontekście Ukrainy 7 

Zagadnienie zrównoważonego rozwoju definiowane jest na wiele sposobów, natomiast  8 

w niniejszym studium posłużono się terminem zredagowanym przez Światową Komisję 9 

Środowiska i Rozwoju ONZ (1987), który określa cel koncepcji zrównoważonego rozwoju 10 

jako „zaspokojenie aktualnych potrzeb i aspiracji bez uszczerbku dla możliwości sprostania 11 

przyszłym potrzebom. Daleka od postulatu zaniechania wzrostu gospodarczego, dostrzega,  12 

że problemów ubóstwa i niedorozwoju nie da się rozwiązać w oderwaniu od nowej ery 13 

wzrostu, w której kraje rozwijające się odgrywają dużą rolę i osiągają duże korzyści”  14 

(Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development, 15 

1987).  16 

W warunkach zasadniczych zmian, zachodzących zarówno w otoczeniu zewnętrznym  17 

i wewnętrznym Ukrainy, niezbędny jest nowy model zapewniający skuteczne funkcjonowanie 18 

i rozwój nowoczesnego państwa, opartego o zasady zrównoważonego rozwoju. „Ukraina,  19 

tak jak pozostałe państwa dawnego bloku wschodniego, wkroczyła w postkomunistyczny 20 

okres przejściowy. W przypadku kilku krajów Europy Środkowej, można uznać, że zakończył 21 

się on wraz z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej w latach 2004-2007. Inne państwa, 22 

takie jak Ukraina, wiele zmieniły w swoim życiu politycznym i gospodarczym, ale nadal 23 

znajdują się w tym okresie” (Magosci, 2017, s. 929). Głównym wyzwaniem dla Ukrainy jest 24 

przeprowadzenie reform strukturalnych i instytucjonalnych. W tym celu z inicjatywy 25 

prezydenta Petra Poroszenki w 2014 przy udziale środowisk biznesowych i przedstawicieli 26 

trzeciego sektora opracowano strategię zrównoważonego rozwoju dla Ukrainy, zatwierdzoną 27 

przez prezydenta w styczniu 2015 roku w formie rozporządzenia O strategii zrównoważonego 28 

rozwoju „Ukraina 2020” (President.gov.ua, 12.01.2015). W Strategii określono cele, 29 

kierunki, priorytety rozwoju oraz zestaw wskaźników dla monitoringu realizacji reform – 30 

dokument obejmuje 62 reformy, z których 8 ma charakter priorytetowy (Zt.ua, 12.01.2015). 31 

Polscy i ukraińscy eksperci oceniający Strategię byli zgodni, że pojawienie się takiego 32 

                                                 
3 Wywiad z Natalią Gnatyuk, prezes Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju „Stary Wołyń” w gminie 

Hryców, 24.05.2018. Wywiadom przytaczanym w tekście przypisano następujące oznaczenia: HR-Hryców, 

HA-Hannopol, HW-Hwardijskie. Numeracja odpowiada kolejności oznaczenia respondentów w danej 

miejscowości. Cytowane wypowiedzi zaznaczono w tekście kursywą. 
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dokumentu to pozytywny krok w rozwoju kraju (Wschodnik.pl, 20.02.2015). Raport 1 

ukraińskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu z 2017 roku zatytułowany Cele 2 

zrównoważonego rozwoju: Ukraina wskazuje, że rozpoczęto proces dostosowania celów 3 

zrównoważonego rozwoju do ukraińskiego kontekstu, aby ustanowić narodową strategię 4 

rozwoju, zapewniającą integrację dla wzrostu gospodarczego, zaangażowanie na rzecz 5 

sprawiedliwości społecznej oraz zarządzanie środowiskiem (Sutainable Development Goals: 6 

Ukraine 2017, p. 5). Jednakże największym problemem Ukrainy jest brak narzędzi  7 

i mechanizmów umożliwiających wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju 8 

(Łopatynskyi, 2016, s. 27). Spowolnienie w realizacji celów zrównoważonego rozwoju 9 

spowodowane jest także uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi 10 

Ukrainy. W odniesieniu do gmin wiejskich i wiejsko-miejskich główne bariery rozwojowe 11 

wynikają ze spadku produkcji, a w rezultacie likwidacji zakładów pracy, co najbardziej dało 12 

się we znaki obszarom, gdzie dominował jeden sektor produkcji. Jedną z konsekwencji tych 13 

procesów było pojawienie się bezrobocia, drugą zaś brak przychodów w budżetach lokalnych 14 

samorządów, co wpłynęło na pogorszenie, a nawet degradację infrastruktury społecznej  15 

i drogowej. Trzecim, nie mniej ważnym skutkiem o charakterze społecznym jest zmiana 16 

modelu migracji: „Powszechne na Ukrainie codzienne dojazdy do pracy lub szkoły  17 

z mniejszych osiedli do miast jest stopniowo zastępowane przez stałą migrację, a więc 18 

koncentrację ludności w miastach i centrach obwodowych” (Sutainable Development Goals: 19 

Ukraine, 2017, p. 85.). Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym 20 

wymaga przede wszystkim poprawy warunków życia ludności (sfera mieszkalnictwa  21 

i warunków bytowych) oraz ochrony środowisko naturalnego. 22 

W regionie chmielnickim dominuje gospodarka rolniczo-przemysłowa, priorytetowe 23 

gałęzie to rolnictwo, przemysł żywieniowy, przemysł energetyczny, inżynieria mechaniczna  24 

i produkcja materiałów budowlanych (Strategia Rozwoju Regionalnego Obwodu 25 

Chmielnickiego, 2011-2020, s. 26). Odsetek ludności wiejskiej wynosi 42,48% (Państwowy 26 

Komitet Statystyki Ukrainy: Populacja Ukrainy stan z 01.01.2017). W okresie ostatnich 20 lat 27 

rolnictwo znacznie zmieniło swój charakter – w 1990 roku udział produkcji roślinnej  28 

w całkowitej produkcji rolnej stanowił 50%, w 2008 roku natomiast wzrósł do 69%; z kolei 29 

wskaźnik produkcji hodowlanej spadł z 49,2% w 1990 do 31% w 2008 roku (Strategia 30 

Rozwoju Regionalnego Obwodu Chmielnickiego, 2011-2020, s. 34). „W minionych kilku 31 

latach przyspieszył proces konsolidacji spółek rolnych – poprzez fuzje i akwizycje 32 

mniejszych firm, wraz z ich bankami ziemi. Tak powstało szereg ukraińskich tzw. 33 

agroholdingów, gospodarujących często w różnych regionach kraju. Największy z nich, 34 

Ukrlandfarming, operuje dziś na obszarze aż 670 tys. ha, co czyni zeń ósmy pod względem 35 

wielkości zagospodarowywanej ziemi koncern rolny na świecie. Nie dorównują mu pod tym 36 

względem m.in. największe koncerny rolne Federacji Rosyjskiej i to mimo funkcjonowania  37 

w Rosji swobodnego rynku ziemi” (Sarna, Komentarze OSW nr 127/2014). W stosunku do 38 

obszarów wiejskich koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada „jednoczesne dążenie do 39 
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poprawy warunków życia ludności oraz prowadzenia działalności gospodarczej na tych 1 

obszarach, nie naruszając przy tym specyficznych zasobów wsi tj. środowisko naturalne, 2 

krajobraz wsi, czy dziedzictwa kulturowego. (…) Podejście to dąży do pogodzenia praw 3 

przyrody i ekonomii dzięki przyjęciu w działaniach gospodarczych takiego kierunku rozwoju, 4 

który jest dostosowany do istniejących uwarunkowań przyrodniczych, tj. potrzeb i woli 5 

lokalnych społeczności oraz norm ekologicznych” (Żmija, 2014, s. 150-151).  6 

Badania prowadzone w ramach projektu w trzech gminach obwodu chmielnickiego 7 

pozwoliły zaobserwować szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju obszarów 8 

wiejskich, a także wiele płaszczyzn, na których „stare” ściera się z „nowym”. Hryców to 9 

trzyipółtysięczne osiedle typu miejskiego4, administracyjne centrum zjednoczonej wspólnoty 10 

terytorialnej, w skład której wchodzi pięć wsi o łącznej liczbie mieszkańców 8602.  11 

W Hrycowie brak dużych gospodarstw rolnych czy spółdzielni rolniczych. Mieszkańcy 12 

znajdują zatrudnienie głównie w polsko-włoskiej szwalni (ok 300 osób), w sferze budżetowej 13 

(pracownicy oświaty i kultury) oraz w handlu i usługach. Wiele osób wyjeżdża do pracy za 14 

granicę – czasowo lub na stałe. Hannopol to wieś w powiecie sławuckim obwodu 15 

chmielnickiego, podobnie jak Hryców, jest centrum administracyjnym zjednoczonej 16 

wspólnoty terytorialnej. Hannopolska zjednoczona wspólnota terytorialna powstała  17 

w 2015 roku w pierwszym etapie reformy decentralizacyjnej, w jej skład wchodzi 16 wsi, 18 

łączna populacja gminy to 6481 osób, sam Hannopol natomiast liczy 670 mieszkańców. 19 

Mieszkańcy znajdują zatrudnienie głównie w rolnictwie – na terenie gminy działają dwa duże 20 

gospodarstwa rolne zatrudniające po ok. 200 osób, uprawia się pszenicę, kukurydzę i soję. 21 

Największy lokalny zakład pracy – wytwórnia wyrobów spirytusowych od 2006 roku jest  22 

w stanie upadłości. Prestiżem cieszą się miejsca pracy związane ze sferą budżetową: placówki 23 

oświatowe, biblioteki, domy kultury. Według szacunkowych danych urzędu gminy blisko 24 

połowa populacji Hannopola stale lub sezonowo pracuje za granicą, głównie w Polsce, 25 

Czechach, i Finlandii. Z kolei w skład gminy z centrum administracyjnym w Hwardijskiem 26 

wchodzi 5 wsi, łączna populacja wynosi 6526 osób, w samym Hwardijskim mieszka  27 

2177 osób. We wsi działa agroholding „Vitagro” oraz zakład produkujący profile okienne. 28 

Grupa „Vitagro” wykorzystuje 60 tysięcy hektarów ziemi w ośmiu powiatach obwodu 29 

chmielnickiego, jednym powiecie obwodu tarnopolskiego i jednym obwodu rówieńskiego. 30 

Główne uprawy to zboża i rośliny oleiste. Ponadto agroholding zajmuje się produkcją 31 

owoców (dysponuje 543 hektarami plantacji owocowych) oraz hodowlą zwierząt (60 tysięcy 32 

świń). Mieszkańcy Hwardijskiego znajdują zatrudnienie także w pobliskim Chmielnickim. 33 

Sporo osób wyjeżdża na tzw. zarobitki za granicę, głównie do Polski i Czech. 34 

Trzy gminy, trzy wspólnoty lokalne, trzy konteksty, trzy środowiska inspirujące zmiany, 35 

ale podobny zestaw problemów wymagających rozwiązań, poczynając od poprawy warunków 36 

życia, przez kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 37 

                                                 
4 Jednostka osadnicza posiadająca zarówno cechy miejskie, jak i wiejskie.  



Perspektywy i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju… 587 

aż po zagadnienie zaangażowania społecznego i zmianę podejścia w myśleniu o organizacji 1 

funkcjonowania wspólnoty lokalnej.  2 

3. Szanse i zagrożenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich  3 

na Ukrainie 4 

Osiągnięcie przez Ukrainę celów zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 roku 5 

zgodnie z zasadą leave no one behind, może się okazać niezwykle trudne, zwłaszcza  6 

w odniesieniu do obszarów wiejskich. Opublikowana w październiku 2018 roku przez 7 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy aktualizacja Światowych perspektyw ekonomicznych 8 

klasyfikuje Ukrainę jako najbiedniejsze państwo w Europie (BNE Intellinews, 16.10.2018). 9 

Przeciętny Ukrainiec zarabia równowartość 190$ miesięcznie, lub niewiele ponad 220$ 10 

(Reuters, 11.12.2017). Trudno w tym wypadku mówić o zabezpieczeniu podstawowych 11 

potrzeb materialnych człowieka. Ukraińscy badacze zajmujący się zagadnieniem formowania 12 

się i funkcjonowania na Ukrainie klasy średniej wskazują, że aż 1/3 populacji tego kraju 13 

zaliczana jest do klasy niższej – są to głównie mieszkańcy wsi w zachodnich obwodach 14 

(Razumkov Center: Middle class in Ukraine, 2014). Wieś doznała „traumy wielkiej zmiany” 15 

(Sztompka, 2003, s. 72.) w sensie dosłownym i metaforycznym. Wraz z upadkiem zakładów 16 

pracy i rozwiązaniem kołchozów pojawiło się bezrobocie i gwałtowna pauperyzacja. Kiedyś 17 

mieliśmy przedsiębiorstwa, fermy – to znaczy kołchozy. Wtedy były pieniądze i łatwiej było o 18 

wszystko zadbać. A potem pierestrojka i koniec – wszystko się skończyło [HA_1]. Zdaniem 19 

większości rozmówców największą trudność w życiu na wsi stanowi brak miejsc pracy i brak 20 

bezpieczeństwa socjalnego. Na przykład w działającej za czasów ZSRR wytwórni wyrobów 21 

spirytusowych pracowała cała wieś, zjeżdżali się też pracownicy z pobliskich wsi, 22 

zatrudnienie w niej było stabilne, a pensja była pewna [HA_6]. Z kolei w opinii miejscowych 23 

przedsiębiorców brak pracy nie jest problemem, jest nim natomiast postawa wyuczonej 24 

bezradności i bierności: Dlaczego bezrobocie? (…) są ręce, nogi, wszyscy zdrowi. Ja nie wiem 25 

dlaczego… (…). Człowiek po prostu NIE CHCE pracować. Dostaje pieniądze po prostu na 26 

rachunek bankowy, dzisiaj przyszły. To po co pracować? [HA_3]. W poprzednim systemie 27 

praca dawała ludziom nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale i przynależności do wspólnoty. 28 

Starsze pokolenia po prostu tęsknią, odczuwają nostalgię za czasami kiedy chodzili razem do 29 

pracy. Szli razem, w grupie, śpiewali, było poczucie takiego kolektywizmu, poczucie gromady. 30 

Dzisiaj już inaczej [HW_12]. 31 

Zarówno w Hannopolu jak i w Hwardjskim rozwija się rolnictwo – w Hannopolu 32 

funkcjonują dwa duże gospodarstwa rolne. Każde operuje na obszarze ok 5 tysięcy hektarów 33 

ziemi dzierżawionej od mieszkańców okolicznych wsi. Rzeczywistość współczesnej 34 

ukraińskiej wsi znacznie odbiega od wizji prywatyzacji rolnictwa na rzecz wykrystalizowania 35 
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klasy drobnych przedsiębiorców – (…) rozdali po 3 hektary, temu kto pracował w kołchozie. 1 

Ale zabrali wszystko z kołchozu i czym ludzie mieli obrabiać ziemię? Też nie płacili żadnych 2 

pieniędzy i ludzie oddali [ziemię] z powrotem [HR_15]. Z kolei na przykładzie wsi 3 

Hwardisjkie można zaobserwować działalność agroholdingów i zjawisko tworzenia nowych 4 

latyfundiów, oraz tzw. refeudalizację wsi. „Ukraińskie rolnictwo stało się w ostatnich latach 5 

biznesem na tyle intratnym, że skłoniło to do zaangażowania się w sektor największych 6 

miejscowych oligarchów. Dostrzegli oni w rolnictwie szanse na większe zyski niż  7 

w przeżywających recesję przemyśle ciężkim i metalurgii, stanowiących dotąd filary ich 8 

biznesowej działalności” (Sarna, Komentarze OSW nr 127/2014). Właścicielami wielkich 9 

agroholdingów są zarówno najsilniejsi gracze wśród ukraińskich oligarchów, tacy, jak Ihor 10 

Kołomojski (120 tys. hektarów) czy Rinat Achemtow (200 tys. hektarów), ale także i lokalni 11 

deputaci. Ci latyfundyści zaczynali z mniejszej ilości ziemi i teraz mają więcej sprzętu  12 

i zagarniają mniejsze przedsiębiorstwa rolnicze. W takich małych miejscowościach 13 

dochodziło wręcz do bandyckich zagarnięć, aby jedni oddali drugim pola w dzierżawę. Często 14 

podkupowali jeden u drugiego ziemię, dowiadywali się kiedy i w jakiej wsi kończy się 15 

dzierżawa u ludzi, a ona często kończy się w podobnym czasie. Dlatego dla naszych polityków 16 

ważne jest to, aby mieć swojego człowieka w radach wiejskich, ponieważ potem ich człowiek 17 

może im pomóc załatwić ziemię [HW_12]. Agroholdingi oprócz nakładów inwestycyjnych 18 

związanych z produkcją często finansują infrastrukturę społeczną (parki, skwery, place 19 

zabaw, szkoły) i sferę kultury (obchody świąt), wyręczając w realizacji zadań władze lokalne 20 

(Sarna, Komentarze OSW nr 127/2014). Z działalnością agroholdingów związane są dwa 21 

zagrożenia. Po pierwsze niezgodna z zasadami ekologii eksploatacja ziemi, na której operują 22 

latyfundyści może doprowadzić do degradacji zasobów naturalnych. Po drugie zaś zmiana 23 

stosunków społecznych na wsi, wzrost poziomu nierówności i de facto wywłaszczenie 24 

drobnych właścicieli gruntów. Ukraińskie prawo póki co nie dopuszcza wolnego obrotu 25 

ziemią, jednakże w wielu przypadkach dysponowanie gruntami przez indywidualnych 26 

właścicieli ma charakter jedynie nominalny – w praktyce oddawanie ziemi w wieloletnią 27 

dzierżawę gospodarstwom rolnym lub agroholdingom uniemożliwia wykształcenie klasy 28 

drobnych farmerów zorientowanych na wytwarzanie regionalnych produktów rolnych.  29 

Taki proces może prowadzić do zaistnienia zjawiska „obywatelstwa drugiej klasy” (second 30 

class citizenship), polegającego na zmniejszeniu dostępu do realizacji praw społeczno-31 

ekonomicznych. Rozmówcy często odnoszą się także do oligarchicznego systemu, który 32 

panuje na Ukrainie - Przez jednomandatowe okręgi wyborcze Ukraina stała się feudalnym 33 

państwem. Ci, którzy byli wybrani w jednomandatowych okręgach wyborczych to są 34 

miejscowi książęta (…). Książę na czterech powiatach. To jest jego księstwo i nikt inny, inny 35 

oligarcha, jemu tam w drogę nie wchodzi (…), wybrali go tam. A wybrali go tam,  36 

bo rzeczywiście zainwestował. Każdy kościół, każda szkoła miała wymienione okna,  37 

albo ogrodzenie wokół kościoła, albo przystanki autobusowe w wiosce [HW_11].  38 
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W Hrycowie rozwój rolnictwa nie jest priorytetem. Hryców jest bardzo ciekawą 1 

społecznością, w której zachodziły unikalne, nie tylko w skali regionu, ale i w skali 2 

ogólnokrajowej – zjawiska i procesy. To właśnie w Hrycowie w 1998 roku został 3 

zainicjowany program rozwoju obszarów wiejskich, wspierany przez ACDI/VOCA5, a od 4 

2005 roku do Hrycowa przyjeżdżają wolontariusze z amerykańskiego Korpusu Pokoju,  5 

aby pomagać lokalnym organizacjom pozarządowym w zwiększeniu ich potencjału. 6 

Głównym zadaniem wolontariuszy było wsparcie społeczności lokalnej w zakresie tego  7 

co chcieliby robić mieszkańcy (…). Mogą to być projekty studenckie, szkolne. Szukali 8 

programów, dzięki którym młodzież mogłaby wyjechać się uczyć, pojechać na seminarium. 9 

Znaleźć to czym mogliby zajmować się ludzie. Czym mogą się zajmować, jakie mają potrzeby 10 

i stworzyć taki program aby to miejsce się rozwijało [HR_5]. W Hrycowie funkcjonuje także 11 

klaster agroturystyczny „Oberig”, zrzeszający kilka gospodarstw agroturystycznych,  12 

tzw. agrosel. Agroturystyka w Hrycowie rozwijała się bardzo dobrze do czasu konfliktu na 13 

wschodzie kraju. Kiedyś, kiedy nie było jeszcze wojny, prowadziliśmy nawet seminaria  14 

i możemy pomieścić w jednym czasie 50 uczestników. W dobrych warunkach [HR_5]. Turyści 15 

przyjeżdżają nie tylko, aby wypocząć, ale i korzystać z ekologicznych, miejscowych 16 

produktów i brać udział w tradycyjnych obchodach świąt. Przedsiębiorcy podkreślają,  17 

że ważne, aby nauczyć się wykorzystywać miejscowe zasoby – Nie wyjeżdżać za granicę 18 

tylko nauczyć się zarabiać pieniądze w mniejszych miejscowościach [HR_5]. Należy jednak 19 

zaznaczyć, że w kontekście rozwoju agroturystyki Hryców jest wyjątkową gminą w obwodzie 20 

chmielnickim, oddaloną bowiem od atrakcji turystycznych. Tak zwana zielona turystyka 21 

prężnie rozwija się w miejscowościach o potencjale turystycznym, takich jak Kamieniec 22 

Podolski, Chocim czy Bakota.  23 

Rozwój społeczny ukierunkowany jest na walkę z ubóstwem, zapewnienie ochrony 24 

zdrowia i umożliwić człowiekowi rozwój kulturalny (Machowski 2003, s. 101). W tym 25 

kontekście warto nadmienić, że warunki bytowe w odwiedzonych w ramach projektu 26 

miejscowościach, znacznie odbiegają od polskich standardów. We wsiach wchodzących  27 

w skład hannopolskiej i hwardijskiej wspólnoty terytorialnej nie ma sieci wodociągowej.  28 

W zasadzie cała wieś jest podłączona do sieci gazowej, 120 domów ma dostęp do gazu 29 

ziemnego, ale obecnie gaz drożeje, więc opalamy i gazem i drewnem. Nie ma wodociągu 30 

[HA_5] Większość budynków mieszkalnych odwiedzanych miejscowości budowana była  31 

w latach siedemdziesiątych XX wieku, nie ma w nich dostępu do bieżącej wody ani toalet. 32 

Wiadro wody, pojedyncza kuchenka elektryczna i piec. I gotować i myć się …. Dla mnie to 33 

jest szok. … My tak przeżyliśmy swoje dzieciństwo. Wszyscy tak żyliśmy, bo woda była  34 

w studni, przynosiło się wodę domu i grzało [HA_3] Pompy doprowadzające wodę ze studni 35 

                                                 
5 Agriculture Cooperative Development International – organizacja rozwoju gospodarczego, która wspiera 

szeroko zakrojony wzrost gospodarczy, podnosi standardy życia i tworzy dynamiczne społeczności. ACDI / 

VOCA, z siedzibą w Waszyngtonie, pracuje w 146 krajach od 1963 roku. Specjalizuje się w inwestowaniu, 

inteligentnym rolnictwie, wzmacnianiu instytucjonalnym i systemowym. Zob.: http://www.acdivoca.org/, 

dostęp z 16.08.2018.  
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są rzadkością, ponieważ ich instalacja wymaga sporych nakładów finansowych, brak też 1 

kanalizacji. Posiadanie łazienki jest luksusem [HA_6]. Z kolei w Hrycowie, w związku  2 

z powołaniem do życia kastra agroturystycznego, kwestia poprawy infrastruktury i warunków 3 

bytowych jest dla mieszkańców istotna. Zarobione pieniądze inwestuję w polepszanie 4 

warunków. Wszyscy, którzy zajmują się agroturystyką zrozumieli, że jeśli będziemy mieli 5 

łazienkę, toaletę, ciepłą wodę to ludziom będzie się tu lepiej mieszkać i będą wracać.  6 

Na przykład ta stodoła (…). Kiedyś były tam krowy, świnie, kury i to usunęłam, wyczyściłam  7 

 i zrobiłam saunę. Zrozumiałam, że trudniej będzie mi utrzymać gospodarstwo ze zwierzętami, 8 

a jeśli będą przychodzić do mnie ludzie, aby skorzystać z sauny, będzie mi łatwiej i zarobię na 9 

tym [HR_5].  10 

Rozwój ekologiczny polega na zahamowaniu niszczenia środowiska przyrodniczego oraz 11 

niwelowaniu zagrożeń degradacji środowiska (Machowski, 2003, s. 101). Zarówno w świetle 12 

dostępnej literatury, jak i badań realizowanych w ramach projektu, jasno wynika, że regulacje 13 

w zakresie ochrony środowiska są dziś jednym z najważniejszych wyzwań, w obliczu których 14 

stoi Ukraina. Problem wymagający natychmiastowego rozwiązania to gospodarka odpadami. 15 

(…) prawo już jest, ale jeszcze nie ma kultury [HR_1]. Na terytorium gminy Hryców w ogóle 16 

nie ma kosza koszy na śmieci. W przestrzeni publicznej, tzn. w parku, na przystankach, wokół 17 

budynków urzędów i instytucji publicznych, na głównych ulicach, nie ma ani jednego 18 

pojemnika na odpady. Mieszkańcy mogą składować śmieci w wyznaczonym miejscu, jest to 19 

usługa płatna, następnie wyłoniona w przetargu firma wywozi odpady i często po prostu je 20 

spala, co już niejednokrotnie sygnalizowali miejscy aktywiści. Część mieszkańców pozbywa 21 

się śmieci w sposób „chałupniczy” – paląc nimi w piecach. W Hannopolu i Hwardijskim 22 

sytuacja jest znacznie lepsza. W Hannopolu gospodarka odpadami jest uregulowana, 23 

samorząd planuje także wprowadzenie segregacji śmieci aczkolwiek obecnie brak na to 24 

środków – jest pomysł, plan, ale póki co nie ma pieniędzy [HA_1]. Gmina Hwardijskie także 25 

radzi sobie z gospodarką odpadami, ale segregacja to odległa perspektywa.  26 

Bardzo ważnym aspektem analizy szans i zagrożeń zrównoważonego rozwoju obszarów 27 

wiejskich na Ukrainie jest zagadnienie związane z rozbudową społeczeństwa obywatelskiego. 28 

Prowadzone obserwacje wskazują, że poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy 29 

społeczne jest bardzo niski. Wydaje mi się, że największym wyzwaniem jest zmiana  30 

w myśleniu ludzi. Zmiana mentalności jeszcze z czasów ZSRR, aby ludzie sami zaczęli 31 

przejawiać inicjatywę [HW_12]. Określenie szczególnego rodzaju mentalności scharakteryzo-32 

wane przez ks. Józefa Tischnera jako homo sovieticus „funkcjonuje nadal w potocznym 33 

myśleniu o grupach, które z rozmaitych względów przegrały na transformacji” (Kołodziejska, 34 

Hantiuk 2015, s. 118), w tym i w stosunku do klasy ludowej. Osiągnięcie celów 35 

zrównoważonego rozwoju wymaga rozbudzenia zasobów społecznych, bowiem to „w sieci 36 

międzyludzkich relacji, wytwarza się podmiotowość społeczna, siła sprawcza wszystkich 37 

bardziej skomplikowanych fenomenów społecznych na poziomie mikro, mezo i makro – 38 

grup, organizacji, instytucji itp. – a także siła napędowa zmian społecznych, nieustannych 39 
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przekształceń społeczeństwa” (Sztompka, 2016, s. 32). Każda mała społeczność ma 1 

problemy, a ja mówię: bądźmy aktywni, zróbmy marsz, protest! A słyszę że nie, nie możemy 2 

tego zrobić bo sąsiedzi zobaczą [HA_12]. Wykształcenie podmiotowości społecznej utrudnia 3 

bagaż 70 lat komunizmu, który hamuje inicjatywę i odbiera wiarę w posiadanie wpływu  4 

na rzeczywistość. Prezes Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju „Stary Wołyń”  5 

w Hrycowie Natalia Gnatiuk uważa, że specyfika rozwoju obszarów wiejskich polega na 6 

pracy z ludźmi i poszukiwaniu motywacji. W wioskach jest niewielu ludzi i bardzo 7 

ograniczone możliwości wprowadzenia czegoś niezwykłego. Musimy być bardzo ostrożni,  8 

ale wytrwali i konsekwentni. A dodatkowo ludzie nie cenią siebie, swojego czasu, pracy, 9 

zdrowia. Zwyczaj czekania na „pobudzające kopniaki” sprawia, że wieś jako całość podlega 10 

zubożeniu i degradacji [HR_1]. W Hrycowie funkcjonują dwie organizacje społeczne 11 

ukierunkowane na wsparcie społeczno-ekonomicznego rozwoju regionu, odnowy tradycji 12 

kulturowych i tworzenie możliwie najkorzystniejszych warunków dla rozwoju osobistego 13 

mieszkańców. Od osiemnastu lat w dawnym majątku rodziny Grocholskich (obecnie siedziba 14 

szkoły zawodowej o profilu artystycznym) organizowany jest bal, którego celem jest 15 

przywrócenie pamięci miejsca, budowanie świadomości dziedzictwa kulturowego oraz 16 

integracja społeczności lokalnej. Wszystkie te małe wydarzenia w małej społeczności są 17 

częścią ogólnego obrazu życia Ukrainy. Ponieważ małe społeczności nie są bardzo widoczne, 18 

ale mają kluczowe znaczenie dla integralności i stabilności Ukrainy jako niezależnego, kraju 19 

z własną tożsamością i konkurencyjną gospodarką. Ukraina powinna wzrastać dzięki 20 

kreatywnej gospodarce. Kreatywności nam nie brakuje, ale gospodarkę wciąż trzeba rozwijać 21 

[HR_1].  22 

4. Wnioski 23 

Wszystkie trzy odwiedzone gminy borykają się z wieloma problemami symptoma-24 

tycznymi dla obszarów wiejskich. Różnią je natomiast środowiska inicjujące zmiany.  25 

W Hannopolu, kołem zamachowym zmian jest samorząd lokalny, podejmujący działania 26 

ukierunkowane na poprawę jakości infrastruktury społecznej i próbujący sprostać wyzwaniom 27 

związanym ze zmianą perspektywy w myśleniu o organizacji życia wspólnoty lokalnej.  28 

W Hrycowie, dzięki obecności organizacji pozarządowych, poszukuje się rozwiązań, których 29 

celem jest znalezienie nowych dróg rozwoju, aby zahamować strumienie migracyjne  30 

i uświadomić mieszkańcom, że wieś może się zmieniać: Pomagamy tym, którzy chcą 31 

zmieniać otoczenie wokół siebie. Jeśli ktoś pisze projekt, to szukamy zasobów dla realizacji 32 

tych projektów. Tu zbierają się ludzie, którzy mają pomysły, chcą się uczyć i darczyńcy, którzy 33 

są gotowi pomóc finansowo [HR_8]. W Hwardijskim „stare” ściera się z „nowym” zwłaszcza 34 
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w płaszczyźnie konfrontacji władzy, chcącej zachować status quo i obywateli domagających 1 

się transparentności życia publicznego.  2 

W Hwardijskim i Hannopolu stawia się na rolnictwo. Jednak, jak już wskazano wyżej, nie 3 

zawsze w zgodzie z zasadami rozwoju społecznego. Agroholding operujący na gruntach 4 

gminy Hwardijskie zapewnia miejsca pracy, ale ponosząc nakłady na rzecz poprawy 5 

infrastruktury społecznej wsi wchodzi na niejasnych zasadach w sojusz z władzą lokalną. 6 

Ponadto – w obu omawianych przypadkach rozwój rolnictwa nie może zapobiec wyludnianiu 7 

wsi. Dzięki decentralizacji wzrastają nakłady na edukację, ale reforma samorządowa także nie 8 

zahamuje procesów demograficznych związanych z wymieraniem wsi. W symboliczny 9 

sposób podsumowuje to jedna z respondentek, mówiąc, że szkoła nie zbawi wsi [HW_9].  10 

Zainteresowanie rozwojem wsi i obszarów wiejskich na Ukrainie ma duże znaczenie, 11 

także dlatego, że w koncept wsi wpisany jest głęboki, wewnętrzny konflikt. Ukraina jest silna 12 

dzięki zakorzenionym tradycjom społeczności wiejskiej. Jednocześnie w naszej świadomości 13 

istnieje stosunek do wsi jako zacofanej, marginalnej, podrzędnej i ubogiej. Mieszkańcy 14 

małych społeczności mogą się rozwinąć, jeśli wyłonią się ze stanu „przeżycia” i znajdą  15 

w sobie siły wewnętrzne ukierunkowane na kreatywność i rozwój [HR_1]. Wieś jako teren 16 

badań pozwala dostrzec zarówno relikty przeszłości, jak i jaskółki zmian społecznych. 17 

Realizowane w ramach projektu badania umożliwiły uchwycenie zachowań i postaw 18 

charakterystycznych dla poprzedniego systemu, jak i tworzenie zrębów społeczeństwa 19 

obywatelskiego. Mając na uwadze polityczną, gospodarczą i społeczną sytuację współczesnej 20 

Ukrainy trudno mówić o sukcesach we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju.  21 

Aby „ideały zrównoważonego rozwoju mogły być w pełni realizowane potrzebna jest 22 

systematyczna refleksja oraz gruntowna edukacja i ciągłe poszerzanie pola świadomości 23 

społecznej w różnych kierunkach” (Kuzior 2006, s. 71). Aczkolwiek coraz większa 24 

refleksyjność i chęć zmiany obserwowana zwłaszcza wśród młodego pokolenia stanowi 25 

ważny zasób dla realizacji celów polityki zrównoważonego rozwoju, także w stosunku do 26 

obszarów wiejskich.  27 
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