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Deze landen kennen samen een lange historie die al in de 11e eeuw vóór Christus
begint. Oekraïne betekent letterlijk grensgebied. Het is door de eeuwen heen door
stammen en volkeren betwist. Mongolen, Slaven, Polen, Zweden,Tartaren,Turken en
Russen: allen hebben geprobeerd hier hun invloedsfeer te vestigen. West-Oekraïne
is rond de Zwarte Zee heel vruchtbaar en wordt daardoor de graanschuur voor de
heerser.
De Dnepr rivier scheidt West- van Oost Oekraïne. In het jaar 1000 vestigde zich in
Kiev het eerste Russische Grootvorstendom waarin het Byzantijnse Christendom
en Orthodoxe Katholieken zich vertegenwoordigd zagen. In 1200 vernietigden de
Mongolen Kiev en het vorstendom week uit naar Moscocia, het huidige Moskou.
Later werd Kiev belangrijk voor handel en export naar Oost en West. Er was een
sterke binding tussen Kerk en Staat. West Oekraïne kwam in de invloedsfeer van
Polen en Litouwen, terwijl het oostelijk deel van de Dnjepr zich op Rusland richtte.
In 1654 brachten Slavische Kozakken de Oekraïne onder Russisch gezag, maar in
1686 viel de Oekraïne weer in Poolse handen. In 1793 werd Oekraïne definitief een
deel van het Russische rijk. Veel later, ten tijde van het Ottomaanse rijk, kwam
deze graanschuur en de Krim in handen van de Turken.
Rusland is en was voor zijn handel en vloot op zoek naar toegang naar zeehavens
met warm water. De Dardanellen zijn en bleven niet alleen een obstakel op weg
naar de Middellandse Zee en Atlantische Oceaan, maar ook naar het Suezkanaal.
Het werd aanleiding tot een totaal van twaalf oorlogen tussen Rusland en Turkije.
In 1954 was de Krim 300 jaar een deel van Rusland, maar toen gaf Chroesjstjov de
Krim terug aan de Oekraïense Socialistische Sovjet Republiek en werd het deel van
de Oekraïne.
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