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Pamięci Józefa Mackiewicza



Słowo wstępne

Jeszcze	raz:	nie	jesteśmy	ukrainofilami.

Ostry	zapach	zwęglonej	gumy,	drewna	i	czegoś	tam	jeszcze.	Właściwie
to	 dlaczego	 siedzieli	 na	 mrozie	 w	 tym	 zapachu	 spalenizny?	 Plątali	 się
pomiędzy	pałatkami:	rozmawiali	po	nocach,	nie	znając	zmęczenia,	wódkę
pili	 rzadko,	 ale	 wtedy	 się	 rozklejali,	 z	 zapachem	 spalenizny	 Majdanu
w	 pamięci	 będą	 pewnie	 umierać.	 Skuleni	 czatowali	 na	 newsy
w	 spalonym	 potem	 budynku	 związków	 zawodowych.	 Przygotowywali
relację	za	 relacją,	polska	opinia	publiczna	była	żądna	kolejnych	 faktów,
prognoz	 itd.	 Tak	 zapamiętałem	 „naszych”	 na	 Majdanie	 –	 dziennikarzy,
społeczników,	 fotoreporterów.	 Łatwo	 było	 się	 zakochać	 w	 ukraińskim
pragnieniu	 wolności,	 takim	 czystym,	 jakiego	 Polska	 nie	 doświadczyła
chyba	 od	 sierpnia	 1980	 roku.	 Każde	 polskie	 pokolenie,	 jak	 daleko
sięgamy	 pamięcią	 w	 XIX	 i	 XX	 wiek,	 miało	 swoją	 insurekcję.	 Dopiero
dzisiejsze	są	o	nie	biedniejsze	–	nie	mają	takiego	jak	rodzice	i	dziadkowie
doświadczenia	wolności,	bezkompromisowości,	tego	czystego	dotykania
czystego	 ideału.	 Może	 dlatego	 wielu	 polskim	 dziennikarzom,	 liderom
opinii,	 intelektualistom	 młodego	 pokolenia	 Majdan	 był	 potrzebny	 dla
nich	 samych	 –	 by	 doświadczyli	 nad	 Dnieprem	 tego,	 co	 formowało
poprzednie	pokolenia	Polaków	nad	Wisłą.	A	może	część	Polaków	tak	ma,
że	 nie	 wyobraża	 sobie	 polskiej	 wolności	 bez	 walki	 o	 wolność	 innych?
Historia	 się	 nie	 skończyła,	 nie	 ma	 linii	 demarkacyjnej,	 która	 jak
skalpelem	potrafi	ją	odciąć	od	rzeczywistości,	dumne	„wczoraj”	oddzielić
od	banalnego	„dzisiaj”.	To	współcześni	dopisują	kartki	do	historii,	choćby
nie	wiem	 jak	 skromnie	 spuszczali	przy	 tym	oczy.	 Im	 lepszymi	dziełami
uzupełnią	 stare	 dzieje,	 tym	 lepiej.	 Polacy	 walczyli	 o	 niepodległość
Stanów	Zjednoczonych,	Polacy	byli	w	powstaniu	węgierskim	1848–1849,
Polacy	wsparli	też	krwią	dla	rannych	powstanie	węgierskie	w	1956	roku,
Polacy	 byli	 z	 Litwinami	 w	 oblężonym	 przez	 Armię	 Radziecką
parlamencie	Litwy	w	styczniu	1991	roku	 itd.	Najczęściej	nie	krył	się	za
tym	 interes	 rozumiany	 w	 takim	 sensie,	 że	 jutro	 na	 tym	 „zarobimy”,



zresztą	 zazwyczaj	 to	 nie	 ci,	 co	 wspierali	 rewolucję	 u	 sąsiadów,	 mieli
potem	wpływ	na	wykorzystanie	jej	owoców	–	gdyby	się	udała.

Każda	wolność	w	czasie	rewolucji	w	Europie	jest	trochę	jak	ta	z	obrazu
Delacroix,	 która	 przewodziła	 paryżanom	 w	 1830	 roku.	 W	 rewolucji
łatwo	się	zakochać	i	zapomnieć	o	sensie	barykad,	tym	razem	kijowskich.
Dlatego	 dobrze,	 że	 na	 koniec	 brzmiały	 w	 uszach	 na	 Majdanie
przedwojenne	 frazy	 wielkiego	 polskiego	 pisarza	 politycznego
Włodzimierza	Bączkowskiego	–	rozmawialiśmy	o	tym	którejś	nocy:	„Nie
jesteśmy	 ukrainofilami.	 Nie	 podoba	 się	 nam	 bynajmniej	 obecny	 stan
rzeczy	w	 społeczeństwie	 ukraińskim,	 nie	 roztkliwiamy	 się	 nad	 historią
ukraińską,	 nie	 rozrzewniamy	 się	 nad	 obrazem	 stepu,	 futoru	 czy	 sadu
wiśniowego	 i	 nie	 nadstawiamy	 piersi	 w	 obronie	 abstrakcyjnej
sprawiedliwości,	z	jakiegoś	powodu	identyfikowanej	przez	Jeremiaszów
ukraińskich	 ze	 ślepą	 Fortuną,	 obdarzającą	 jednych	 niesłusznie	 (m.in.
Polskę)	 i	 krzywdzącą	 drugich	 (m.in.	 Ukrainę).	 Raczej	 przeciwnie.
Potrafilibyśmy	w	sposób	może	bardziej	jaskrawy,	a	zapewne	od	pewnych
ugrupowań	 ukraińskich	 bardziej	 obiektywny,	 skrytykować	 sytuację
wewnętrzną	 w	 społeczeństwie	 ukraińskim,	 pracę	 jego	 niektórych
reprezentantów	 i	 instytucji,	 sens	 pewnych	posunięć”.	 Czytam	 to,	mając
przed	oczami	dzisiejsze	polskie	debaty	 i	posądzenia	o	głupią	miłość	do
Ukrainy	 i	 nadmierne	 zaangażowanie.	 Czytam	 raz	 jeszcze,	 wolniej,
i	 nadziwić	 się	 nie	 mogę,	 jak	 trafnie	 słowa	 Bączkowskiego	 oddają
dzisiejszy	stan	rzeczy	w	relacjach	polsko-ukraińskich:	żadnych	złudzeń,
że	szybko	się	poprawi,	i	jednocześnie	pewność,	że	jeśli	w	trudnym	czasie
odwrócimy	 się	od	 sąsiada,	 to	 sami	 zapłacimy	 za	 to	 rachunki	w	 ramach
jakiejś	 dziejowej	 ekonomii	 sprawiedliwości.	 Co	 do	 jednego	 mamy
pewność:	 że	 zawsze	 będziemy	 sąsiadami,	 nawet	 gdy	 Ukraińcy	 swojej
szansy	 nie	 wykorzystają,	 nawet	 gdyby	 w	 Kijowie	 powstał	 antypolski
rząd,	 nawet	 gdy	 spróbuje	 ich	 jeszcze	 raz	 zgnębić	 Kreml	 w	 szatach
Trzeciego	 Imperium	Putina	 –	 to	 i	 tak	 nikt	 nie	 zdoła	 nas	 przesadzić	 jak
flancę	kapusty	w	 inne	miejsce	Europy	czy	świata	 i	 stosunek	do	sprawy
ukraińskiej	 będziemy	 musieli	 mieć,	 i	 to	 koniecznie	 z	 jakimś	 planem
działania.	 Bycie	 na	 Majdanie	 w	 tamte	 trudne	 dni	 było	 dla	 Polaków
inwestycją	w	przyszłość,	inwestycją	niepewną	–	ale	nie	można	go	nazwać
ślepym	altruizmem.	Obok	sympatii	do	Ukraińców	było	to	przekonanie,	że



oni	walczą	także	o	naszą	sprawę	wolności.	To	ono	prowadziło	tylu	ludzi
do	 Kijowa	 w	 tamtą	 zimną	 jesień.	 Ono	 i	 –	 jak	 się	 okazało	 –	 szlachetne
złudzenie,	 że	 gdy	 tam	 będziemy	 z	 nimi,	 to	może	 berkutowcy	 nie	 będą
strzelać	do	ludzi.

Ktoś	 wyjeżdża	 do	Warszawy,	 ktoś	 wraca	 jutro	 do	 Kijowa.	Walizki	 na
kółkach,	 szukanie	 mieszkania	 po	 nocy	 lub	 sen	 na	 podłodze
w	 Profspiłkach.	 Mucha,	 Pawlak,	 Pieniążek,	 Lichnerowicz,	 Szymczuk,
Zalewska,	młody	Wildstein,	Bobołowicz,	Jankowski	i	inni:	może	w	Polsce
nie	 znaleźliby	 tak	 łatwo	 wspólnego	 języka	 –	 ale	 sprawa	 insurekcyjna,
sprawa	wolności	w	środku	Europy	potrafi	Polaków	połączyć	jak	mało	co.
W	 1977	 roku	 Jacek	 Kuroń	 miał	 43	 lata,	 Adam	 Michnik	 31,	 a	 Antoni
Macierewicz	29.	Studenci	politologii	najczęściej	nie	mogą	uwierzyć,	że	ci
panowie	 coś	 razem	 popełnili.	 Gdyby	 nie	 sprawa	 wolności	 Ukraińców,
a	w	istocie	gwarancji	wolności	dla	Polski,	zapewne	nie	napisaliby	w	tym
składzie	 żadnego	wspólnego	artykułu.	A	 tymczasem	mamy	 jednego	 tak
rzadkiego	 ptaka	 podziemnej	 publicystyki.	 Czytamy	 w	 podziemnym
„Głosie”:	 „Gwarancją	 suwerenności	 Polski	 jest	 suwerenność	 narodów
dzielących	nas	od	Rosji	i	polityka	godząca	w	suwerenności	tych	narodów
jest	antypolska.	Nie	ma	granicy	polsko-rosyjskiej,	a	każdy,	kto	ją	buduje,
musi	 sobie	 uświadomić,	 że	 robi	 to	 za	 cenę	 uciemiężenia	 Ukraińców,
Białorusinów	 i	 Litwinów.	 Dla	 Polski	 jest	 to	 program	 niesuwerenności,
stałego	 śmiertelnego	 niebezpieczeństwa,	 dla	 narodu	 rosyjskiego
program	dyktatury	deprawującej	społeczeństwo”.	Proszę	się	uszczypnąć
–	 słowa	 te	 napisano	 kilka	 dekad	 temu,	 a	 brzmią,	 jakby	 napisane	 były
wczoraj.	Mogliby	się	pod	nimi	podpisać	koleżanki	i	koledzy	z	Majdanu.

Są	 momenty,	 które	 zostają	 w	 pamięci	 jak	 klatki	 filmu,	 z	 nadzieją,	 że
seans	się	skończy,	schrupiemy	dużą	paczkę	prażonej	kukurydzy	i	będzie
po	wszystkim.	Taki	był	Majdan.	Ciągle	mieliśmy	nadzieję,	że	to	sen,	że	łzy
są	filmowe	i	uniesienia,	i	strach.	Ale	to	wszystko	wydarzyło	się	niedaleko
nas	i	to	całkiem	niedawno.	Początkowo	nie	pisał	o	tym	w	Europie	prawie
nikt,	 dopiero	 pod	 koniec	 listopada	 na	 miejsce	 docierały	 polskie	 ekipy,
potem	niemieckie	 i	 inne.	Ale	 to	polscy	dziennikarze	byli	pierwsi	 i	może
swoimi	 tekstami	 uratowali	 rewolucję,	 gdy	 jeszcze	 się	 tliła,	 gdy	 jeszcze
łatwo	 było	 ją	 zagasić.	Może	 dzięki	 temu	 dzisiaj	 to	 Polacy	wskoczyli	 na
wysokie	 miejsce	 w	 rankingu	 zaufania	 na	 Ukrainie.	 Reporterzy



przyjeżdżali	 i	 wyjeżdżali.	 Jednak	 część,	 a	 najwięcej	 spośród	 Polaków,
zostawała	 na	 dłużej:	wysyłali	 teksty	 do	 redakcji,	 a	 potem	 zostawali	 na
placu	pomóc,	poprzyjaźnić	się.	Nie	chcieli	być	jak	obserwatorzy	rewolucji
w	 ukraińskim	 akwarium.	 Dzięki	 dziennikarzom	 nasz	 syty	 europejski
świat,	 który	 zapomniał	 o	 wojnie,	 zobaczył	 obrazki	 jak	 z	 Powstania
Warszawskiego	czy	Wiosny	Ludów.

A	 teraz	 nakłuwamy	 delikatnie	 balon	 i	 spuszczamy	 z	 niego	 cały	 patos.
Książka	 Wojtka	 Muchy	 to	 świetny	 tekst	 o	 tym,	 jak	 było,	 o	 przyjaźni,
fascynacji,	 odkrywaniu	 sąsiadów	 w	 kolejnym	 polskim	 pokoleniu,
o	 dziennikarzach	 na	Majdanie.	 Trochę	wspomnienie,	 trochę	 dokument,
trochę	 pamiętnik.	 Mucha,	 jakiego	 znaliśmy	 dotąd,	 to	 ostry	 polemista,
w	debatach	o	polskich	sprawach	chlasta	piórem	tak,	że	czasem	aż	krople
atramentu	 lecą.	 Nie	 chowa	 swoich	 poglądów	 za	 delikatnymi	 aluzjami
publicysty.	I	oto	powstała	książka,	która	daje	czytelnikowi,	a	chyba	także
autorowi,	 świeże	 spojrzenie	 również	 i	 na	 polskie	 sprawy,	 bo	 w	 jej
perspektywie	inaczej	widać	podział	na	to,	co	ważne	bardziej,	a	co	mniej.





Paweł	Kowal

b.	wiceminister	spraw	zagranicznych	RP

Warszawa,	11	listopada	2014	r.



Prolog

–	Moja	matka	zawsze	mi	powtarzała:	„Trzeba	dawać	łapówki,	bo	potem
możesz	 czegoś	 naprawdę	 potrzebować	 i	 wtedy	 nikt	 ci	 nie	 pomoże”	 –
mówi	 młoda	 wolontariuszka.	 –	 Za	 wszystko,	 za	 rzekomo	 bezpłatne
studia,	za	prawo	jazdy,	za	prowadzenie	lokalu.	Wszystkim	i	wszędzie.	Jak
więc	nie	brać	łapówek,	skoro	trzeba	je	dawać?

–	Sprzedawałem	 lody	w	 takiej	małej	budce.	Pewnego	 ranka	nieopodal
zatrzymał	się	radiowóz	–	mówi	taksówkarz	bez	licencji,	który	wiezie	nas
z	Majdanu	na	drugą	 stronę	 rzeki.	 –	 I	milicja	 tak	 stała	 przez	 cały	 dzień.
Gdy	zwijałem	się	wieczorem,	podeszli	do	mnie	i	powiedzieli,	że	policzyli:
odwiedziło	 mnie	 dziś	 tyle	 a	 tyle	 osób.	 Pomnożyli	 to	 przez	 cenę	 loda,
przez	 liczbę	 dni	 w	 miesiącu	 i	 podzielili	 przez	 dwa.	 „Tyle	 masz	 nam
oddawać”	 –	 usłyszałem.	 W	 przeciwnym	 razie	 sanepid,	 kontrole
skarbowe	 etc.	 Jak	widzicie,	 teraz	 jeżdżę	 na	 taksówce	 –	mówi	 o	 swoim
rozklekotanym	daewoo	z	obowiązkowo	przyciemnianymi	szybami.

–	 Czekam	 na	 sygnał	 do	 ataku.	 Nie	 mam	 skrupułów,	 idę	 po	 tę	 bandę,
tylko	 rozkaz	 padnie	 –	 słyszę	 od	 kilkudziesięcioletniego	 kozaka
pilnującego	barykady	na	Chreszczatyku.	Ma	zaciętą	twarz,	sumiaste	wąsy
i	dawno	stracił	nadzieję	na	pokojowe	rozwiązanie	sytuacji.	–	Moja	matka
ciężko	chorowała.	Trafiła	do	szpitala,	gdzie	po	podaniu	leków	spuchły	jej
nogi.	 Jedna	 była	 taka,	 jak	 o,	 twoje	 dwie.	 I	wiesz,	 co	mi	 powiedzieli?	 Że
pomogą,	ale	za	dzień	dodatkowego	pobytu	muszę	zapłacić	100	dolarów.
I	 tak	 przez	 dwa	 tygodnie.	 Co	 miałem	 zrobić?	 –	 Wściekłe	 oczy	 nie
potrzebują	mojej	 odpowiedzi.	 –	Czekam	na	 rozkaz	do	 ataku.	Gdyby	nie
komendant,	 już	 dawno	 rzuciłbym	 się	 im	 do	 gardła	 –	 cedzi	 przez	 zęby.
Kwota	 1400	 dolarów	 to	 równowartość	 blisko	 półrocznej	 tutejszej
średniej	krajowej.



KREW1
„(…)	jutro	o	świcie	

muszą	znaleźć	tego	chłopca	
z	otwartą	piersią	

zamkniętymi	oczyma	
i	cierpkim	obolem	ojczyzny	

pod	drętwym	językiem”

Zbigniew	Herbert,	Nike	która	się	waha



5 grudnia 2013

–	 Może	 Rosjanie	 chapną	 sobie	 Krym	 –	 dumał	 Sasza,	 gdy	 jego
rozklekotanym	 furgonem	 tłukliśmy	 się	 w	 stronę	 Kijowa.	 Ukrainiec	 ma
około	 30	 lat	 i	 starego	 vw	 transportera.	 Miał	 zawieźć	 nas	 jedynie	 do
Równego,	 a	 wybrał	 drogę	 „z	 żurnalistami	 na	 Majdan”.	 I	 tak	 5	 grudnia
2013	r.	wyruszyliśmy	z	nim	na	ukraińską	terra	incognita.	Wiedząc	o	niej
tyle,	 ile	 przeciętny	 Polak	 –	 że	 w	 związku	 z	 Euro	 2012	 zanotowała
„niesamowity	 skok	 cywilizacyjny”.	 O	 wojnie	 cywilizacji	 nikt	 wtedy
jeszcze	nie	mówił.

Gdy	przekraczaliśmy	granicę	z	Ukrainą,	dominującą	w	Europie	narracją
na	temat	rodzącego	się	w	Kijowie	konfliktu	była	quasi-bajkowa	opowieść
o	 złym	 tyranie	 Wiktorze	 Janukowyczu,	 uwięzionej	 księżniczce	 Julii
Tymoszenko	 i	 dobrym	 rycerzu	 –	 Witaliju	 Kliczce.	 Ten	 ostatni	 po
uwolnieniu	 księżniczki	 i	 przegonieniu	 tyrana	 miał	 wspólnie	 ze
złotowłosą	 współrządzić	 nad	 Dnieprem,	 która	 to	 rzeka	 spłynąć	 miała
mlekiem	i	miodem.

Prędko	 okazało	 się	 jednak,	 że	 była	 to	 opowieść	 fałszywa.	 Tak	 jak
serwowana	przez	Kreml	 i	 niektórych	polskich	 „usłużnych”	 jej	 antyteza,
mówiąca	 o	 hordach	 wysuszonych	 od	 wódki	 i	 nienawiści	 orków	 –
banderowców.	Tych	 rzekomych	pogrobowców	Adolfa	Hitlera	 i	Romana
Szuchewycza,	 którzy	 pod	 czerwono-czarnymi	 flagami	 wbijają	 nóż
w	rosyjskie	podbrzusze	i	urządzają	pogromy	od	Zakarpacia	do	Donbasu,
kontynuując	 zbrodnicze	 dzieło	 swych	 dziadów	 z	 UPA.	 Było	 jeszcze
inaczej.

***

Gdy	przemarznięci	do	kości	 telepaliśmy	się	na	Ukrainę,	Kijów	wylegał
na	 ulice	 dopiero	 od	 kilku	 dni.	 Ciąg	 wydarzeń	 rozpoczęła	 pacyfikacja
studentów	 protestujących	 na	 Majdanie	 przeciwko	 niepodpisaniu	 przez
prezydenta	 Wiktora	 Janukowycza	 umowy	 stowarzyszeniowej	 z	 Unią
Europejską.	Buciory	rozszalałego	Berkutu	na	bruku	placu	Niepodległości



zadeptały	pro-
zachodnie	 aspiracje	 Ukrainy.	 Tego,	 że	 wyprowadzi	 to	 na	 ulice	 setki
tysięcy	ludzi,	a	serce	stolicy	zamieni	w	„kozacki	kosz”,	nie	spodziewał	się
chyba	 nikt.	 Wezwania	 polityków	 opozycji	 do	 podjęcia	 protestu	 trafiły
jednak	 na	 podatny	 grunt	 –	 w	 grudniu	 2013	 r.	 71%	 Ukraińców	 było
przekonanych,	że	sprawy	w	kraju	idą	w	złym	kierunku2.	Dnia	1	grudnia
brutalnie	rozbito	wiec	pod	administracją	prezydenta,	co	jeszcze	bardziej
zmobilizowało	protestujących.

Praktycznie	 natychmiast	 nad	 Dniepr	 wyruszyły	 delegacje	 polityków
z	Zachodu,	a	wraz	z	nimi	pierwsze	pomruki	„głębokiego	zaniepokojenia”
możnych	starej	Europy.	Taka	była	wówczas	mądrość	etapu.	Jednak	tylko
nieliczni,	jak	Sasza,	mieli	świadomość,	że	oto	rozpoczyna	się	największy
kryzys	polityczny	w	XXI-wiecznej	Europie.	Nasz	kierowca	już	na	samym
początku	dostrzegał	więcej	niż	tęgie	głowy	z	europejskich	think	tanków.

Sasza	 był	 przekonany,	 że	 „wydarzenia	 kijowskie”	 nie	 skończą	 się	 ani
prędko,	 ani	 bezboleśnie.	 Ten	 przedstawiciel	 ostatniego	 pokolenia
urodzonego	na	 sowieckiej	Ukrainie	 zdążył	 już	 zobaczyć	 różnicę	między
Europą	 Zachodnią	 a	 swoją	 ojczyzną.	 Znał	 też	 dobrze	 ukraińską
Realpolitik	i	metody,	jakimi	posługuje	się	władza.	–	Rosja	dokręci	śrubę	–
mówił,	gapiąc	się	zza	kierownicy	w	śnieżną	noc.	–	Kliczko	jest	za	słabym
politykiem,	 a	 nie	 ma	 innego	 lidera,	 który	 mógłby	 zająć	 miejsce
Janukowycza.	„Januk”	nie	popuści,	podobnie	Putin.

Sunęliśmy	 przez	 ciemną	 i	 zaśnieżoną	 drogę,	 o	 której	 można	 by
powiedzieć	wszystko,	 poza	 tym,	 że	 jeszcze	przed	 chwilą	 łączyła	miasta
i	 kraje	 organizujące	 mistrzostwa	 Europy	 w	 piłce	 nożnej.	 Na	 Majdan
mieliśmy	kilkaset	kilometrów.	Było	to	jednak,	i	wciąż	jest,	dużo	mniej	niż
odległość	z	Kijowa	do	zjednoczonej	Europy.

***

Kijów	 powitał	 nas	 mrozem	 i	 gwarem	 targowiska	 przy	 stacji	 metra
Akademmisteczko.	 Dla	 kogoś,	 kto,	 jak	 ja,	 nigdy	 wcześniej	 nie	 był	 na
Ukrainie,	 to	świat	znany	z	korespondencji	prasowych	i	reportaży,	które
w	Polsce	zazwyczaj	skupiają	się	na	ukraińskiej	korupcji	i	przestępczości.
Za	 dwie	 hrywny	 (wówczas	 80	 gr)	 przejeżdżamy	 metrem	 przez	 całe



miasto,	 do	 dzielnicy	 rządowej.	 Cisza,	 mróz	 i	 niepokój.	 Od	 tygodnia
rządowy	 kwartał	 zdominowany	 jest	 przez	 siły	 milicji,	 wojska
wewnętrznego	 i	 specjednostki	 ukraińskiego	 MSW	 –	 Berkut.
Zdezorientowany	 wzrok	 mundurowych,	 gdy	 pokazując	 legitymacje
prasowe,	pytamy:	„Którędy	na	Majdan?”.

Grupki	 „tituszek”	 plątają	 się	 bez	 celu	 między	 kordonami
funkcjonariuszy.	Wtedy	nie	mieliśmy	 jeszcze	większego	pojęcia,	 kim	 są
„tituszki”	–	opłacani	przez	władzę	prowokatorzy	i	chuligani	o	wyglądzie
i	zachowaniu	przeciętnego	polskiego	dresiarza.	Nieświadomi	zagrożenia,
niczym	 dwa	 lekkoduchy,	 schodzimy	 w	 stronę	 Majdanu,	 wzdłuż	 parku
Maryjskiego,	 przyszłego	 miejsca	 masakry	 kilkudziesięciu	 osób.	 No
dobrze,	 może	 co	 nieco	 już	 przeczuwaliśmy.	 Konrad	 miał	 w	 końcu
doświadczenie	 z	 konspiracji,	 kiedy	 w	 latach	 80.	 jako	 członek
Niezależnego	 Zrzeszenia	 Studentów	wielokrotnie	 miał	 okazję	 pojawiać
się	w	miejscach,	w	których	być	nie	powinien.

–	 Kurwa,	mówię	 ci,	 coś	 tu	 nie	 gra	 –	wtedy	 jeszcze	 śmialiśmy	 się	 pod
nosem.	 I	 dalej	 schodzimy,	 wzdłuż	 budynków	 Rady	 Najwyższej
i	 monumentalnej	 Rady	 Ministrów.	 Ten	 dziesięciopiętrowy	 gmach
z	kamienia	 i	 betonu	 z	wcinającym	się	w	półokrągłą	 fasadę	podwórzem
jest	 opustoszały,	 pilnuje	 go	 zaledwie	 kilku	 znudzonych	 mundurowych
i	jeden	mikrobus	na	przyciemnianych	szybach.

Tuż	po	wzniesieniu	budynku,	w	1936	r.,	mieściła	się	tu	siedziba	NKWD,
potem	 po	 korytarzach	 plątali	 się	 komisarze	 ludowi,	 a	 po	 II	 wojnie
światowej	 ulokowano	 tu	 Radę	 Ministrów.	 Tak	 zostało	 do	 dziś.	 Jońskie
i	doryckie	kolumny	i	pilastry	pną	się	po	fasadzie	na	50	metrów	w	górę.
A	 w	 dole?	 Plotki	 mówią,	 że	 gmach	 jest	 połączony	 podziemnymi
korytarzami	 zarówno	 z	 Radą	 Najwyższą,	 jak	 i	 z	 Administracją
Prezydenta.	 Jeśli	 to	 prawda,	 niebawem	 te	 przejścia	 mogą	 się	 przydać
tutejszym	lokatorom.

Idziemy	 w	 dół	 ulicą	 Mychajły	 Hruszewskiego.	 Przez	 kolejne	 blokady,
pod	 stadion	 Dynama	 Kijów.	Wszędzie	witani	 przez	mundurowych	 tym
samym	zdziwionym	spojrzeniem.	Odwzajemniamy	je,	a	jakże.

Przez	 cały	 czas	 kijowskiej	 rewolucji	 przy	 placu	 przed	 stadionem



wielokrotnego	 mistrza	 Ukrainy	 stacjonowały	 Berkut	 i	 wojska
wewnętrzne.	 To	 za	 ich	 ostatni	 kordon	 wpadną	 już	 niedługo	 rzucane
przez	Ukraińców	koktajle	Mołotowa,	 to	 tam	wybuchną	granaty	hukowe
i	gaz	 łzawiący.	Stamtąd	padną	strzały,	które	22	stycznia	2014	r.	położą
trupem	 pierwszą	 ofiarę	 –	 Ormianina	 Serhija	 Nihojana,	 aktywistę
Majdanu.	 To	 tam	 tortury	 nie	 wzruszą	 Mychajły	 Hawryluka3,	 którego
oprawcy	 z	 Berkutu	 rozbiorą	 do	 naga	 i	 będą	 chcieli	 wybić	 mu	 dumę
z	 kozackiego	 czuba.	 Na	 razie	 jest	 jednak	 6	 grudnia	 i	 zachowanie
mundurowych	 ma	 na	 celu	 demonstrację	 siły.	 Obserwujemy	 kolejne
kordony	 postawionych	 na	 baczność	 rezerwistów	wojsk	wewnętrznych,
kolejne	 grupy	 znudzonych,	 oczekujących	 brutalnej	 rozrywki
berkutowców.

Przez	kolejne	trzy	miesiące	nie	miałem	szans,	by	powtórzyć	tę	drogę.	Ta
część	 dzielnicy	 rządowej	 została	 zamieniona	 w	 państwo	 w	 państwie.
Zanim	 na	 ulicy	 Hruszewskiego	 zapłonęły	 opony,	 stanęła	 potrójna
barykada	 i	 padły	 pierwsze	 ofiary	 snajperów,	 minęły	 długie	 tygodnie.
Milczący	 kordon	 węwnętrzniaków,	 odcinający	 rządowe	 budynki	 od
świata,	 stał	 się	 elementem	 krajobrazu.	 Zupełnie	 jak	 pomnik
legendarnego	 trenera	 Dynama,	 Walerego	 Łobanowskiego,	 który
spoglądał	 na	 wszystko	 z	 ławeczki	 ustawionej	 na	 cokole	 przed	 bramą
stadionu.	Przeszliśmy	tamtego	wieczoru	za	ostatni	kordon,	przez	„strefę
niczyją”,	 w	 dół,	 do	 placu	 Europejskiego.	 A	 potem	 w	 lewo,	 aleją
Chreszczatyk,	na	Majdan.

***

Upstrzone	 symboliką	 narodową	 barykady	 odcinają	 trzypasmowy
Chreszczatyk	 od	 Majdanu.	 Spowity	 dymem	 plac	 gra	 tysiącem	 świateł
i	dźwięków.	Płynąca	ze	sceny	muzyka,	miarowe	uderzenia	w	buchające
kotły	i	wznoszone	co	minutę	okrzyki:	„Sława	Ukrainie!	–	Herojom	sława”,
„Sława	nacji!	Śmierć	wrogom!”,	„Ukraina	ponad	wszystko!”.	Mam	opory,
znam	wiele	historii,	w	których	 te	okrzyki	były	ostatnimi	słowami,	 jakie
przyszło	słyszeć	moim	rodakom.

Państwo	w	mieście.	Z	własną	infrastrukturą,	ochroną,	strefami	dostępu
i	 poziomami.	 Swoją	 organizacją	 i	 rozmachem	 budzi	 szacunek,	 szok
i	niedowierzanie.	„W	Polsce	to	by	było	niemożliwe”	–	tę	frazę	słyszałem



od	rodaków	w	kolejnych	miesiącach	wielokrotnie.	Podobnie	jak	budzące
uśmiech	 politowania	 nawoływania	 do	 „zrobienia	 Majdanu	 w	 Polsce”.
Najlepiej	 na	 placu	 Konstytucji	 w	 Warszawie	 lub	 krakowskim	 placu
Inwalidów.	I	to	natychmiast.

Pamiętam	 doskonale	 moment	 przejścia	 przez	 pierwszą	 barykadę
i	 punkt	 kontrolny,	 gdzie	 osiłek	 w	 katanie	 z	 niemieckiego	 demobilu	 na
węch	 wyrywkowo	 sprawdzał	 trzeźwość.	 Od	 Lackiej	 Bramy
z	 Archaniołem	Michałem	 do	 kolumny	 z	 Brzeginią.	 Plac	 Niepodległości,
Niezależności	–	Majdan.

Życie	 na	 tym	 wielkim,	 poprzecinanym	 szerokimi	 ulicami	 placu
dosłownie	i	w	przenośni	toczy	się	na	różnych	poziomach.	Na	najniższym,
w	 obskurnym	 przejściu	 podziemnym,	 przy	 muzyce	 ulicznych	 grajków
i	 obojętności	 pasażerów	 metra,	 płynie	 strumieniami	 zakazany	 na
powierzchni	 alkohol.	 Złotozęby	 starzec,	 ku	 uciesze	 chłopaka	 w	 masce
organizacji	 hakerskiej	 Anonymous,	 gra	 na	 akordeonie	 Kiev	 ludowe
piosenki.	 Tuż	 obok	 ktoś	 wciska	 bukiet	 kwiatów	 wyperhydrolowanej
wybrance.	Sprzedaje	się	miniaturowe	Leninki	–	posążki	wodza	rewolucji
–	 matrioszki	 i	 pamiątki	 z	 emblematami	 Związku	 Sowieckiego	 czy	 Unii
Europejskiej.	Te	pierwsze	suweniry	 już	za	chwilę	znikną	na	zapleczach.
To	tu	krzyżują	się	drogi	klientów	pobliskiego	centrum	handlowego,	gdzie
jeansy	 Levi’s	 kosztują	 tyle,	 co	 większa	 część	 pensji	 ukraińskiego
robotnika,	 z	 drogami	 odzianych	 w	 kufajki	 przybyszów	 z	 zachodniej
Ukrainy.	 Tych	 wszystkich,	 których	 z	 domu	 na	 Majdan	 wygnały	 bieda,
zrzędliwe	żony,	pęd	za	przygodą	i	narastający	z	każdym	dniem	gniewny
patriotyzm.

Wtedy,	 6	 grudnia,	 na	 poziomie	 środkowym,	 na	 chodniku,	 ulicy,	 przed
sceną,	 między	 pomnikiem	 Archanioła	 Michała	 a	 hotelem	 Ukraina,	 pod
wielkim,	wynajętym	za	nie	wiadomo	czyje	pieniądze	ledowym	ekranem,
tysiące	młodych	 i	starych	słucha	muzyki,	 tańczy,	śpiewa,	wyznaje	sobie
miłość	i	je	zafundowane	przez	nie	wiadomo	kogo	posiłki.

Morze	 ukraińskich	 i	 unijnych	 flag,	 podniosłość	 wymieszana	 ze
zmęczeniem	władzą.	 Ludzi	 doprowadzono	 do	 takiego	 stanu,	 że	 zaczęli
krzyczeć.	 Krzyczeć	 zarówno:	 „Sława	 Ukrainie”,	 jak	 i:	 „Bando,	 precz!”.
Pozostali,	 co	 widać	 było	 choćby	 w	 smutnym	 jak	 trumna	 od	 środka



metrze,	 nie	 mieli	 na	 to	 ochoty.	 Dla	 większości	 osób	 na	 całym	 świecie
„stabilizacja	na	niskim	poziomie”	i	substytuty	luksusu	są	wystarczającym
powodem	do	niewychodzenia	na	ulicę.	Ukraina	nie	jest	wyjątkiem.	Kurs
metrem	kosztuje	w	Kijowie	2	hrywny	(80	groszy),	podróbki	 levisów	są
na	 targowisku	 dostępne	 dla	 każdego.	 Są	 McDonald’s	 i	 tanie	 marlboro,
jeżdżą	cudze	maserati	i	tanie	taksówki.

A	jednak	na	początku	grudnia	2013	r.	część	Ukraińców	wyszła	na	ulicę,
wielu	 nawet	 wsiadło	 w	 busiki	 marszrutki,	 tanią	 kolej	 i	 luksusowe
samochody,	by	ze	wszystkich	stron	kraju	przyjechać	na	Majdan4.	Coś	się
stało.	Władza	przekroczyła	Rubikon,	 „przegięła	pałę”	–	 jak	mówili	 sami
Ukraińcy.

–	Póki	Janukowycz	na	tronie,	my	na	Majdanie	–	mówi	pierwszy	spytany
o	zdanie	Ukrainiec.

–	Polaki?	Bardzo	miło	–	kobieta	w	średnim	wieku.

–	 My	 dobrzy	 ludzie,	 tu	 nikt	 nikomu	 nic	 nie	 robi	 –	 rozdająca	 ulotki
dziewczyna	z	emblematami	nacjonalistycznej	partii	Swoboda	na	kurtce.
Choć	jeszcze	tego	nie	wiedzieliśmy,	przywitała	nas	rewolucja.

Flagi	 Swobody	 powiewają	 obok	 flag	 Ukrainy	 i	 Unii	 Europejskiej.
„Tarnopol”,	„Rawa	Ruska”	–	z	trudem	odczytuję	wypisane	cyrylicą	nazwy
miejscowości.	„Europejska	Ukraina”	–	wielki	banner	z	takim	napisem	to
tło	sceny,	na	której	odbywają	się	koncerty.	„Stop	politycznym	represjom”
–	 domagają	 się	 autorzy	 kolejnego	 transparentu.	 Nie	 wiedzą,	 że	 te
represje	dopiero	się	rozpoczną.	Przez	kolejne	miesiące	scenografia	placu
zmieni	 się	 wielokrotnie,	 podobnie	 jak	 jego	 społeczny	 przekrój.
Z	 początkiem	 grudnia	 byli	 tu	 przeważnie	 rozśpiewani	 rówieśnicy
naszego	 kierowcy	 Saszy.	 Ostatnie	 pokolenie	 skażone	 Związkiem
Sowieckim,	 ludzie	 o	 europejskich	 aspiracjach	 i	wzrastającym	 z	 dnia	 na
dzień	poczuciu	narodowej	tożsamości.

Ale	 pośród	 dziewcząt	 o	 zarumienionych	 mrozem	 licach	 i	 ich
wypomadowanych	partnerów	w	puchowych	kurtkach,	 którzy	 stanowili
większość	 tłumu	 na	 placu,	 już	 wtedy	 dawało	 się	 zauważyć	 bojowców.
Przybyszów	ze	steampunkowego	świata,	ludzi	żywcem	wyjętych	z	planu
zdjęciowego	do	Ucieczki	z	Nowego	Jorku	albo	Wodnego	świata.	No	bo	jak



inaczej	 opisać	 oddziały	 mężczyzn	 ubranych	 w	 futbolowe	 ochraniacze,
hokejowe	kaski	 i	przerobione	na	kominiarki	 zimowe	czapki,	którzy	zza
drewnianych	 tarcz	 patrolują	 wzrokiem	 plac,	 wypatrując	 zagrożenia?
Uzbrojeni	 w	 plastikowy	 różaniec	 i	 owinięte	 taśmą	 izolacyjną	 nogi	 od
stołów,	 naiwnie	 trenujący	 obronę	 przed	 zwartymi	 jednostkami
bojownicy.	Armia,	 jakiej	nie	widział	żaden	współczesny	konflikt.	To	oni
mieli	 w	 najbliższym	 czasie	 przejąć	 na	 siebie	 ciężar	 obowiązku	 obrony
placu	Niepodległości.	I	niepodległości	w	ogóle.

***

Wchodzimy	na	trzeci	poziom.	Dom	Związków	Zawodowych	„Profspiłki”.
Nim	zostanie	spalony	przez	„nieznanych	sprawców”	i	pójdzie	z	dymem,
zabierając	 do	 dziś	 nieustaloną	 liczbę	 istnień,	 będzie	 siedzibą	 Sztabu
Sprzeciwu	Narodowego.	Przylegający	do	Majdanu	komunistyczny	gmach,
jak	 wiele	 innych	 budynków,	 został	 przejęty	 przez	 rewolucję
w	pierwszych	dniach	protestu.	Parter	–	punkt	apteczny,	kuchnia.	Chorzy
mijają	głodnych,	bezdomni	–	wściekłych.

–	Obereżno!	–	Ktoś	prawie	wywraca	przeznaczoną	dla	ludzi	na	mroźnym
placu	 tacę	 pełną	 wrzących	 herbat.	 Potrójna	 kontrola	 dokumentów:	 –
Żurnaliści,	 pressa,	 przechodzić.	 –	 Obereżno!	 –	 na	 plac	 wędrują	 gorące
posiłki.	 Zabłocone	 schody,	 nieustający	 kaszel,	 przekleństwa,	 wieczna
„Sława	Ukrainie!”.	 Pierwsze	 piętro	 –	 centrum	prasowe.	Drugie	 piętro	 –
siedziba	Prawego	Sektora,	organizacji,	o	której	na	początku	grudnia	nie
wiemy	 nic5.	 Wyżej	 już	 tylko	 szpital	 i	 noclegownie.	 W	 Profspiłkach
działała	też	z	jakichś	powodów	część	administracyjna,	urzędniczki	mijały
się	 więc	 na	 schodach	 z	 kolejnymi	 wyruszającymi	 na	 obchód	 sotniami
Samoobrony.

–	Doroha!	Doroha!	Obereżno!!!	–	Krzyk	i	stukot	pałek	o	tarcze	nie	uznaje
sprzeciwu,	 a	 przebrana	 w	 barwy	 UPA,	 Ukrainy	 i	 Unii	 Europejskiej
lekkozbrojna	 sotnia	 wybiega	 ze	 swojej	 siedziby	 w	 niewiadomym
kierunku	i	celu.

Centrum	 prasowe	 na	 pierwszym	 piętrze	 Profspiłek	 było	 przez	 długie
tygodnie	obowiązkowym	punktem	na	mapie	każdego	przybywającego	do
Kijowa	 polityka	 i	 dziennikarza.	 Duszne	 połączenie	 noclegowni



z	 newsroomem,	w	 którym	 języki	mieszały	 się	 jak	 pod	wieżą	 Babel.	 Tu
w	 blasku	 fleszy	 i	 kamer	 można	 było	 się	 oburzyć,	 wyrazić	 głębokie
zaniepokojenie	 sytuacją	 i	 zapewnić	 o	 „wszelkich	 możliwych	 formach
pomocy”	dla	walczących	 i	ginących	tuż	za	rogiem.	Czasami	odnosiło	się
wrażenie,	 że	Ukrainę	właśnie	potajemnie	przyjęto	do	NATO,	bo	kolejne
buńczuczne	 obietnice	 przybyszów	 z	 Zachodu	 brzmiały	 dokładnie	 jak
słynny	piąty	artykuł	Traktatu	Północnoatlantyckiego6.	Co	ciekawe,	choć
nikt	nie	mówi	głośno	o	zagrożeniu	zewnętrznym,	wszyscy	z	niepokojem
patrzą	na	Moskwę,	skąd	dobiega	 jednak	tylko	mroźne	milczenie.	Wtedy
te	 europejskie	 zapowiedzi	 trafiały	 na	 grunt	 żyzny	 jak	 ukraiński
czarnoziem.

–	Jesteśmy	tu,	by	być	świadkami,	by	pokazać	naszą	solidarność	–	mówi
mi	 Jerzy	 Buzek	 tuż	 przed	wyjściem	 na	Majdan,	 do	 tłumu.	W	 kolejnym
zdaniu	 przyznaje	 jednak,	 że	 wszystko	 jest	 w	 rękach	 Ukraińców,	 a	 UE
w	 sumie	 nie	 może	 za	 wiele,	 prócz	 kuszenia	 wspomnianym	 pakietem
pomocowym.

Uznawany	za	 lidera	protestów	Witalij	Kliczko,	pytany	o	planowaną	na
niedzielę,	 8	 grudnia,	 wielką	 demonstrację,	 odpowiada:	 –	 Będzie
pokojowo.	Od	początku	jesteśmy	pokojowi,	tak	też	będzie	jutro.

Kliczko	 stanowczo	 wyraża	 się	 też	 na	 temat	 ultimatum,	 jakie	 władze
postawiły	 okupującym	 rządowe	 gmachy	 protestującym.	 Mają	 je	 oni
opuścić.

–	To	są	budynki	obywateli,	którzy	zajęli	je	pokojowo	i	zgodnie	ze	swoją
wolą,	 i	 tam	 pozostaną	 –	mówi.	 Pytany	 o	 delegacje,	 które	 raz	 za	 razem
przetaczają	 się	 przez	majdańską	 scenę	 i	 centrum	 prasowe,	 odpowiada
kurtuazyjnie:	 –	 To	 plac	 Europejski,	 jest	 tu	 reprezentacja	 Parlamentu
Europejskiego	i	wszyscy	ludzie,	którzy	tu	przyszli,	są	tu	dlatego,	że	chcą
żyć	 według	 standardów	 europejskich	 –	 dodaje,	 wyrażając	 w	 tych
słowach	 to,	 co	 czują	 tu	 wszyscy.	 Bo	 przeciętni	 ludzie,	 jak	 taksówkarz
w	wysłużonym	daewoo,	myślą	prosto.

–	 To	 nie	 jest	 protest	 proeuropejski.	 To	 jest	 protest	 przeciwko
bandyckiej	 władzy,	 która	 opanowała	 wszystkie	 poziomy	 życia
publicznego.	 To	 protest	 przeciwko	 rozwarstwieniu	 społecznemu,	 które



jest	 tu	 olbrzymie	 –	 mówi	 nam	 kijowski	 taryfiarz,	 który	 za	 12-
kilometrowy	kurs	inkasuje	równowartość	18	zł.

Wtedy,	na	początku	grudnia,	ludzie	od	prawa	do	lewa	upatrywali	w	Unii
Europejskiej	 krynicy	 praw,	 prawd	 i	 swobód.	 Nie	 było	 w	 tym	 nic
dziwnego,	 zważywszy	 na	 stopień	 korupcji	 i	 zniewolenia,	 a	 przede
wszystkim	 dysproporcje	 społeczne	 w	 kraju,	 gdzie	 cztery	 piąte	 całego
majątku	 należy	 do	 0,00003%	 społeczeństwa7.	 Setki	 tysięcy	 ludzi
przyjmowało	 więc	 symbole	 UE,	 łącząc	 je	 z	 flagą	 państwową,
kulturowymi	 i	 religijnymi	 symbolami	 lub	 emblematami	 nacjonalistów.
We	 flagę	 z	 gwiazdami	 wpisywano	 naprzemiennie:	 ukraiński	 tryzub,
wizerunki	Jezusa	Chrystusa,	Michała	Archanioła,	Tarasa	Szewczenki	czy
„wilczy	 hak”,	 na	 Zachodzie	 jednoznacznie	 kojarzony	 z	 neonazizmem
znak,	 który	 w	 nacjonalizmie	 ukraińskim	 symbolizuje	 rzekomo	 „ideę
nacji”.	 Te	 wszystkie	 symbole	 i	 stojący	 za	 nimi	 ludzie	 rozpoczynali
właśnie	walkę	z	dziwaczną	hybrydą:	oligarchiczno-postkomunistycznym
reżimem,	 który	 przez	 ostatnie	 lata	 doprowadził	 kraj	 na	 krawędź
przepaści.	 Ale	 jednocześnie	 w	 sercu	 Kijowa	 oni	 wszyscy	 rozpoczynali
równorzędną	 walkę	 o	 kształt	 nowego	 państwa	 ukraińskiego.	 Walkę
między	sobą.



Kijów, Majdan
9 grudnia 2013

Majdan	oblężony.	Wczoraj,	ku	uciesze	setek	zgromadzonych,	najczęściej
młodych	 i	 niepamiętających	Związku	Sowieckiego	 ludzi,	 spadł	 z	 cokołu
Lenin.

–	To	najpiękniejszy	dzień	w	moim	życiu	–	powiedziała	mi	nienaganną
angielszczyzną	 prześliczna	 Ukrainka,	 którą	 spotkałem	 w	 tłumie
młodzieży,	 ustawionej	 w	 kolejce	 do	 łupania	 młotem	 obalonego	 na
kijowski	bruk	łba	wodza	rewolucji.

Dzisiaj	 z	 nieba	 spadł	 śnieg.	 Wzrosła	 za	 to	 temperatura.	 Przejście
podziemne	 i	 stacja	 metra	 pod	 placem,	 które	 jeszcze	 wczoraj	 tętniły
życiem,	 teraz	 świecą	 pustkami.	 Pozostali	 tu	 jedynie	 bezdomni
i	 kilkudziesięciu	 uzbrojonych	 po	 zęby	 demonstrantów.	 Kominiarki,
długie	 kije,	 łańcuchy.	 Pilnują,	 na	 wypadek	 gdyby	 szturm	 przyszedł
z	peronu.	Milicjanci,	których	jest	tu	kilkunastu,	raczej	nie	mieliby	szans.
Na	 razie	 toczą	 bezproduktywny	 dialog	 z	 weteranami	 z	 Afganistanu,
którzy	ubrani	w	swoje	charakterystyczne	kamizelki	i	tu	przejęli	kontrolę.
Wiekowi	 wojskowi	 są	 darzeni	 szacunkiem.	 Sami	 o	 sobie	 mówią,	 że
przygotowują	 się	 do	 ewentualnej	 walki	 jako	 pierwsza	 linia.	 Metro
kursuje	 z	 pominięciem	 stacji	 na	 Majdanie.	 Schodzimy	 z	 bojowcami
skontrolować	 peron	 tej	 jednej	 z	 najgłębszych	 kolei	 podziemnych	 na
świecie.	Cisza	i	spokój,	jak	u	Hitchcocka.

Po	 dłuższej	 chwili	 nadjeżdża	 pociąg	 i	 zaraz	 ruchomymi	 schodami	 na
powierzchnię	wydostają	się	dziesiątki	pasażerów.	Ktoś	zadecydował,	że
nic	 tak	nie	 rozbije	 barykad	w	przejściu	 podziemnym,	 jak	masa	niczego
nieświadomych	ludzi,	który	chcą	przejść	do	centrum	miasta.	Fala	jest	nie
do	 powstrzymania,	 bo	 co	 trzy	 minuty	 pojawia	 się	 kolejny	 pociąg
z	kolejnymi	kijowianami,	najwyraźniej	 zadowolonymi,	 że	nie	muszą	 już
pomijać	tej	stacji.	Babuszki	z	siatkami	i	mężczyźni	w	futrzanych	czapach



niczym	 morska	 fala	 zalewają	 zdezorientowanych	 bojowców
w	 kominiarkach.	 Kije	 i	 łańcuchy	 nikną	 w	 zalewie	 siatek	 sklepowych,
toreb	i	torebek.	Wynik	–	1:0	dla	reżimu.

Tymczasem	w	okolicach	placu	widać	milicję.	Ustawiono	kolejny	kordon
pod	 stadionem	 Dynama.	 „Powstańcy”,	 bo	 tak	 o	 sobie	 mówią,	 budują
potężne	 barykady.	 Nie	 ma	 tu	 już	 przypadkowych	 ludzi.	 I	 choć	 plotki
głoszą,	 że	 Janukowycz	 jest	 gotów	 na	 rozmowy	 okrągłego	 stołu,	 inne
mówią,	 że:	 a)	 Majdan	 jest	 nielegalny,	 b)	 odcięte	 zostaną	 dostawy
żywności,	 c)	 szykuje	 się	 rozwiązanie	 siłowe.	 Podobno	 pojawiają	 się
służby	specjalne,	a	funkcjonariusze	z	bronią	maszynową	rzekomo	weszli
właśnie	 do	 jednego	 z	 okupowanych	 budynków.	 Szerzą	 się	 pogłoski,	 że
odetną	 prąd	 w	 całym	 kwartale.	 Najprawdopodobniej	 będą	 odbijać
budynek	 po	 budynku.	 Mnogo	 plotek	 o	 rosyjskim	 specnazie
i	funkcjonariuszach	FSB.	I	nic	się	nie	wydarza.

Dziesiątki	niesprawdzonych	informacji,	 jakie	pojawiały	się	każdego
dnia	 i	 nocy,	 mogły	 przyprawić	 o	 zawrót	 głowy.	 Już	 od	 samego
początku	 protestów	 widzieliśmy,	 że	 uczestniczymy
w	zaawansowanej	wojnie	informacyjnej.	Na	telefony	protestujących
na	 Majdanie	 (ale	 i	 nasze,	 polskie)	 przychodziły	 SMS-y,	 w	 których
starano	 się	 zdyskredytować	 głównych	 autorów	 protestu.	 „My
stoimy	 na	 mrozie,	 a	 Kliczko	 siedzi	 w	 ciepłym	 domu”	 –	 ubolewał
nieznany	„życzliwy”.

Plotek	 było	 więcej	 i	 niestety	 niektóre	 chętnie	 podchwytywały
zachodnie	 (w	 tym	 nadwiślańskie)	 media.	 Tak	 stało	 się	 m.in.
z	 powtarzaną	 w	 masowym	 obiegu	 informacją,	 że	 w	 obliczu
wzmagających	 się	 zamieszek	 i	 idącego	 za	 tym	 zagrożenia	 życia
sotnicy	 wypisują	 sobie	 grupę	 krwi	 pod	 lewą	 pachą.	 Ten	 z	 pozoru
obojętny	 ideologicznie	 zabieg	 ma	 drugie	 dno.	 Pod	 lewą	 pachą
tatuowali	 sobie	 grupę	 krwi	 żołnierze	 jednostek	 niemieckiego	 SS.
Weryfikowałem	tę	informację	u	wielu	osób,	w	tym	w	kierownictwie
Majdanu	i	Prawym	Sektorze.	Nikt	o	tym	nie	słyszał.



Kijów, Majdan
10 grudnia 2013

Jeśli	 ja	 jestem	 kompletnie	 wykończony,	 to	 nawet	 nie	 chcę	 sobie
wyobrażać,	 co	 czują	 ci	 przemarznięci	 i	 przemoczeni	 majdanowcy,	 od
dwóch	 tygodni	 nieprzerwanie	 trwający	 na	 placu.	 Mróz	 przeszywa	 na
wskroś.	 Kończyny	 nam	 sinieją,	 jakby	 ktoś	 je	 obił	 kijem	 owiniętym
w	 szmatę.	 Dziś	 do	 4	 rano	 byłem	na	warcie	 ze	 zwolennikami	 Swobody.
Ostatecznie	opuścili	barykadę	w	obrębie	dzielnicy	rządowej	i	została	ona
zlikwidowana	przez	 ludzi	 Janukowycza.	 Zanim	 to	 się	 stało,	 przeszliśmy
wzdłuż	 i	 wszerz	 południową	 część	 wyludnionego	 kwartału	 (ten	 na
północ	 od	 Instytuckiej	 kontroluje	 władza).	 Co	 kilometr	 ustawiły	 się	 tu
obozy	 zbudowane	 przez	 zwolenników	 partii	 opozycyjnych	 –	 UDAR-
u	 (której	 liderem	 jest	Witalij	 Kliczko)	 i	 Swobody,	w	 których	 stacjonuje
w	sumie	kilkaset	osób.	Dziwaczne	to	budowle	–	osady	wciśnięte	między
ciemne	ulice	i	luksusowe	budynki.

Przed	 wybuchem	 rewolucji	 kursowały	 tędy	 wte	 i	 wewte	 limuzyny
najwyższych	notabli.	 Teraz	ulica	Luterańska,	 którą	kolejny	 raz	 tej	 nocy
wspinamy	 się	 po	 oblodzonym	 asfalcie,	 jest	 wyłączona	 z	 ruchu,	 a	 na
parkingach	próżno	szukać	samochodów.	 Jest	 ciemno,	z	bram	wychylają
się	wewnętrzniacy,	w	podwórkach	widać	pojazdy	opancerzone.

Obozowisko	 Swobody,	 partii	 Ołeha	 Tiahnyboka,	 to	 nic	 innego	 jak
zwyczajna	 barykada,	 ustawiona	 w	 poprzek	 Luterańskiej.	 Kosz	 Kliczki
i	 jego	 ludzi	 to	 już	 prawdziwa	 forteca,	 na	 rogu	 ulic	 Szelkowicznej
i	Akademika	Bohomolca,	w	głębi	dzielnicy.	Tu	nawet	deski	wyglądają	jak
zakupione	 przed	 chwilą	 w	 składzie	 materiałów	 budowlanych.	 Buchają
wielkie	 kotły	 z	 zupą,	 leje	 się	 kawa	 i	 herbata.	 Kliczko	 nie	 wychodzi
z	namiotu.	Radzi	niczym	Iwan	Sirko,	ataman	koszowy,	gdy	wraz	z	Siczą
Zaporoską	 dumał	 nad	 odpowiedzią	 na	 ultimatum	 sułtana	 osmańskiego
Mehmeda	 IV,	 choć	 zapewne	 nie	 jest	 mu	 do	 śmiechu,	 jak	 kozakom	 na
słynnym	obrazie	Ilii	Riepina8.



Ze	 wzgórza,	 na	 którym	 stoimy,	 doskonale	 widać	 drogę,	 skąd	 może
nadejść	 atak.	 Na	 razie	 jest	 tu	 jedynie	 kilkunastu	 znudzonych
funkcjonariuszy.	 Tylu	 przynajmniej	 daje	 się	 dostrzec	 w	 ciemnych
zaułkach.	Posileni	i	napici	wracamy	do	Swobody.

Pada	 gęsty	 śnieg.	 „Milicja	 z	 narodom,	 milicja	 z	 narodom”	 –	 krzyczy
zachrypnięty	 mężczyzna	 w	 pelerynie.	 „Sierp	 i	 młot	 –	 śmierć	 i	 głód”	 –
czytam	 na	 transparencie	 trzymanym	 przez	 wiekowego	 duchownego.
Najpewniej	 prawosławnego	 lub	 unickiego,	 sądząc	 po	 czarnym,
przemoczonym	kłobuku,	 który	 kontrastuje	 z	 siwą	 brodą.	 Pop	 powiewa
małą	 chorągiewką	 w	 barwach	 UPA.	 „Sława	 nacji,	 śmierć	 wrogom”	 –
powtarza	z	tłumem,	błogosławiąc	zarówno	protestujących,	jak	i	skryte	za
ścianą	 z	 tarcz	 oddziały	 MSW.	 Bóg	 jeden	 wie,	 czy	 jego	 słowa	 docierają
także	do	rozproszonego	 i	 znudzonego	Berkutu,	który	 jak	zwykle	plącze
się	za	karnymi	kadetami,	czekając	na	sygnał	do	pacyfikacji.

W	 pewnym	momencie	 dochodzi	 do	 starcia,	 w	wyniku	 którego	 dwóch
żołnierzy	 wojsk	 wewnętrznych	 wyciągnięto	 z	 kordonu	 i	 powleczono
w	dół	ulicy.	Uratowało	ich	to,	że	w	przeciwieństwie	do	znienawidzonego
Berkutu	 są	 darzeni,	 jeśli	 nie	 względną	 sympatią,	 to	 przynajmniej
obojętnością.	Wszyscy	wiedzą,	że	to	w	dużej	mierze	poborowi	i	kadeci	ze
szkół	wojskowych.	Gdy	rozbijano	barykady	w	dzielnicy	rządowej,	w	tym
samym	czasie	na	Majdanie	wewnętrzniaki	grzały	się	przy	 jednym	kotle
z	 protestującymi.	 Palili	 papierosy	 i	 pili	 herbatę.	 Prosili	 jednak,	 by
w	żadnym	wypadku	nie	robić	im	wspólnych	zdjęć.

Gdyby	zamiast	młodych	kadetów	w	ręce	zwolenników	Swobody	wpadli
berkutowcy	–	nie	byłoby	 litości.	Lincz	na	miejscu.	Tymczasem	kadetów
wepchnięto	na	jedno	z	podwórek,	za	szpaler	ich	towarzyszy.

Nacjonaliści	są	doskonale	zorganizowani	i	uzbrojeni,	z	czym	specjalnie
się	nie	kryją.	Przy	tym	pozostają	niezwykle	karni.	Na	rozkaz	opuszczenia
rozwalonej	 barykady	 i	 powrotu	 na	 Majdan	 wymaszerowali	 bez	 słowa,
pomimo	 trawiącej	 ich	 nienawiści	 i	 narastającej	 adrenaliny.	 Wiedzieli
jednak,	 że	 ewentualne	 zamieszki	 to	 oczywisty	 pretekst	 do	 szturmu,	 że
znów	 padną	 ofiary,	 że	 znów	 z	 położonej	 na	 wzniesieniu	 dzielnicy
rządowej	popłyną	na	Majdan	strumienie	krwi.	Dlatego	też,	gdy	wreszcie
Berkut	 otrzymał	 sygnał	 do	 rozbiórki	 barykady,	 nie	 bronili	 jej.	 „Bronić



Majdanu!”	–	powtarzali,	 gdy	 rozmawiałem	z	nimi,	 schodząc	w	dół	ulicą
Luterańską.

Na	 barykadzie	 Swobody	 widnieją	 emblematy	 UPA,	 SS-Galizien,	 OUN
i	 inne.	 Nie	 sposób	 temu	 zaprzeczyć,	 ten	 element	 tożsamości	 wśród
swobodowców	 wydaje	 się	 dość	 powszechny.	 Ale	 prawdą	 jest,	 że	 na
widok	kamizelki	z	napisem	„Gazeta	Polska”,	którą	tej	nocy	założyłem	po
raz	 pierwszy	 (jak	 gdyby	 posiadała	 jakąś	 klasę	 obronną),	 krzyczeli:
„Jeszcze	Polska	nie	zginęła,	Ukraina	toże	żywa!”.

Berkut triumfuje. Obalenie barykady w dzielnicy rządowej, Kijów, 10 grudnia 2013. Fot. Konrad
Falęcki/Gazeta Polska

A	 Berkut?	 Triumfalnie	 podnosił	 pały,	 gdy	 miała	 paść	 barykada.
Wydawali	 okrzyki	 jak	 gromada	Tolkienowskich	 orków	uruk-hai.	 Sądzę,
że	werbują	 ich	 z	 jakiejś	 patologii	 i	 ćwierćinteligencji.	 Zwracał	mi	 na	 to
uwagę	 jeden	 z	 księży	 z	 polskiej	misji	 w	 Kijowie,	 który	 przygotowywał
któregoś	z	nich	do	małżeństwa.

–	 To	 dla	 nich	możliwość	wyrwania	 się	 ze	 swoich	 zapadłych	 dziur.	 Tu
dostają	mieszkanie	i	jako	takie	wynagrodzenie	–	opowiadał.



Do	czasu	rewolucji	Berkut	miał	zadania	porównywalne	do	rosyjskiego
OMON-u,	 którego	 zresztą	 jest	 pogrobowcem.	 Zabezpieczanie	 imprez
masowych	 o	 podwyższonym	 ryzyku,	 walka	 z	 chuligaństwem
stadionowym	 etc.	 O	 tym,	 że	 szkolono	 ich	 także	 w	 Polsce,	 przyznał	 się
Pawłowi	Bobołowiczowi	jeden	z	funkcjonariuszy.

–	Chciał,	żeby	zrobić	mu	zdjęcie,	podpisać,	że	jest	Mykoła	i	że	pozdrawia
policjantów	 z	 Poznania,	 pozdrawia	 pułkownika	 Leszka	 –	 relacjonował
korespondent	Radia	Wnet.	 I	 choć	polska	policja	 raczej	nie	 chce	 się	 tym
chwalić,	przyznaje,	że	z	ukraińskim	MSW	współpracowała9.

Ale	 od	 początku	 grudnia	 Berkut	 to	 już	 wyłącznie	 symbol
znienawidzonej,	 zinstytucjonalizowanej	 przemocy.	 Nic	 dziwnego,	 że
powszechnie	darzony	jest	największą	pogardą.	Cieszą	się	z	tego	jedynie
funkcjonariusze	 DAI	 –	 łapownicy	 z	 ukraińskiej	 drogówki,	 przy	 których
film	 Drogówka	 Wojciecha	 Smarzowskiego	 jest	 bajką	 dla	 grzecznych
dzieci.	 Oni	 wraz	 ze	 wzrostem	 aktywności	 Berkutu	 w	 tym	 rankingu
niepopularności	spadli	na	drugie	miejsce.

***

Gdy	to	wszystko	obserwuję,	gdzieś	w	oddali	jawi	mi	się	wizja	usłużnych
tragarzy,	 którzy	 lada	 moment	 przyniosą	 tu	 okrągły	 stół.	 Widzę	 jakąś
willę	 MSW,	 taką	 tutejszą	 Magdalenkę,	 gdzie	 za	 chwilę	 przy	 wódce
i	 słoninie	 „konstruktywna	 opozycja”	 porozumie	 się	 z	 „reformatorami”
i	 zaskorupi	 tę	 otwartą,	 ropiejącą	 ranę,	 jaką	 jest	 teraz	 Ukraina.	 To	 nie
tylko	moje	zdanie.	Zgodni	co	do	tego	są	wszyscy	–	od	poczciwiny	chłopa
ze	Lwowa	do	cwaniaka	taksówkarza	z	Kijowa.

W	 ciągu	 dnia	 nic	 się	 nie	 zmienia.	 Niepewność,	 napięcie	 i	 trwoga.	 Na
Majdanie	 znów	plotki	 o	 rzekomym	 szturmie.	 Które	 to	 już	 z	 kolei?	 Cały
dzień	bez	celu	plączemy	się	po	placu	jak	większość	tutejszych	i	Catherine
Margaret	Ashton,	baronessa	Ashton	of	Upholland,	wysoki	przedstawiciel
Unii	do	spraw	zagranicznych	i	polityki	bezpieczeństwa.

Idziemy	 spać.	 Jutro	 przyjdzie	 się	 nam	 pożegnać	 z	 Majdanem.	 Ten
tydzień	 pokazał	 nam	 sporo.	 Trzeba	wszystko	 przetrawić,	 przyłożyć	 do
tego	odpowiednie	narzędzia,	spojrzeć	z	oddali.



Autor z fotografem Konradem Falęckim. Kijów, centrum prasowe w budynku związków



zawodowych, grudzień 2013. Fot. Paweł Bobołowicz/Radio Wnet

–	 Dobranoc,	 Koniu,	 do	 jutra	 –	 rzucam	 Konradowi	 Falęckiemu.	 Mój
redakcyjny	 fotograf	 zrobił	 kawał	 dobrej	 roboty.	 Zamykamy	 się
w	pokojach.	Padam	na	twarz.



Kijów, Centrum Prasowe
11 grudnia 2013

Po	dwóch	godzinach	budzę	się	w	nowej	rzeczywistości.

–	Wstawaj,	kurwa,	Berkut	szturmuje	Majdan!	–	Falęcki	jak	szalony	biega
po	 pokojach	 z	 telefonem	 w	 ręku.	 To	 Agata,	 fotoreporterka	 „Gazety
Wyborczej”,	dzwoni	z	tą	hiobową	wieścią.

Wypadamy	na	pustą	ulicę	po	drugiej	stronie	Dniepru.	Jest	2	w	nocy,	11
grudnia.	 Trzaska	 mróz,	 a	 z	 plebanii	 przy	 parafii	 Braci	 Mniejszych
Kapucynów,	w	której	mieszkamy,	odprowadzają	nas	zaniepokojone	oczy
duchownych.

To	 zaskakujące,	 że	 kiedy	 uczestniczy	 się	 w	 czymś	 spektakularnym,
świat	zdaje	się	nierzeczywisty.	Tak	widziałem	Chreszczatyk,	kiedy	udało
się	 nam	 na	 niego	 dotrzeć	 tamtej	 nocy.	 Gdy	 wysiadałem	 z	 samochodu,
dwumetrowy	mężczyzna	 biegł	 przez	 tłum,	mierząc	 z	 krótkiej	 broni	 do
rzekomych	prowokatorów.	Kadry	przesuwały	się	w	zwolnionym	tempie.
Wrażenie,	 że	 jedynie	 oglądam	 jakiś	 film,	 a	 nie	 uczestniczę	 w	 tym
wszystkim,	 było	 tak	 silne,	 że	 gdyby	 po	 raz	 kolejny	 ktoś	 obudził	 mnie
kopniakiem	 lub	 kubłem	 zimnej	 wody,	 wcale	 bym	 się	 nie	 zdziwił.	 Po
chwili	 dwóch	 młodych	 ludzi	 wepchnięto	 w	 bramę	 i	 przeszukano	 do
podszewki,	 niczego	 nie	 znajdując.	 Tłum	 rozstępował	 się	 i	 zlewał
z	powrotem,	prąc	na	plac,	z	którego	słychać	było	na	przemian:	„Kijów	–
wstawaj”,	 „Sława	 Ukrainie”	 i	 „Brat	 za	 brata”	 –	 nieformalny	 hymn
protestów.

Swij	na	swoho	ne	zdijme	ruku!

Brat	na	brata	ne	skaże	złoho!

Pryjme	udar,	pide	na	muku,

Brat	za	brata,	swij	za	swoho!10



Tysiące	 ludzi	 i	 setki	 funkcjonariuszy	 Berkutu,	 „tituszki”,	 służby
komunalne.	 Wyglądało	 to	 na	 najpoważniejsze	 zamieszki	 od	 początku
protestu.	Ale…

Falangi	 Berkutu,	 falując	 niebiesko-czarnym	maskowaniem	mundurów,
wypychały	protestujących	z	placu.

–	 Raaaz,	 dwaaa,	 trzyyy.	 –	 Krok	 za	 krokiem	 nieuzbrojony	 szpaler
przesuwał	 się	 od	 wysokości	 ulicy	 Instytuckiej,	 wzdłuż
zabarykadowanego	 budynku	 Profspiłek.	 Za	 nim	 potulni	 ludzie
w	 kamizelkach	 służb	 komunalnych,	 dopełniający	 dzieła	 zniszczenia
barykad	 i	 namiotów.	 Naprzeciw	 nich	 milczący	 tłum	 w	 budowlanych
kaskach.	 Tysiące	 ludzi.	 –	 Raaaz,	 dwaaa,	 trzyyy…	 –	 Minuta	 za	 minutą,
zgniatani	 z	 jednej	 strony,	 wracali	 po	 chwili	 na	 tyły	 kordonu.	 Akcja
niezrozumiała	 z	 punktu	 widzenia	 logiki	 pacyfikacji	 zgromadzeń
publicznych.	Bez	gazu,	bez	pałek,	bez	komunikatów,	bez	sensu	i	pomysłu.
W	 tłumie	 powiewają	 dziesiątki	 flag	 Unii	 Europejskiej,	 flagi	 narodowe,
proporzec	Gruzji.	Berkut	jest	skuteczny	w	dziele	zniszczenia,	jednak	nie
jest	w	stanie	powstrzymać	fali	przelewającej	się	wokół	placu.

Słucham	 ludzi.	 Plotka	niesie,	 że	 kijowskie	 oddziały	Berkutu	odmówiły
wykonania	rozkazu,	chronią	obywateli.	Do	tłumienia	protestu	ściągnięto
podobno	 posiłki	 z	 prorosyjskiego	 Wschodu.	 Okrągły	 stół,	 o	 którym
pisałem	 w	 porannej	 korespondencji,	 został	 przerobiony	 na	 barykadę,
której	 na	 Instytuckiej	 pilnują	 tysiące	 osób.	 Duchowni	 –	 pełno	 ich	 tu	 –
błogosławią	 Berkut,	 który	 pokornie	 zgina	 karki	 i	 odwraca	 wzrok,
unikając	konfrontacji.

–	 Wychodyty,	 bud’łaska11!	 Wychodyty!!!	 –	 krzyczy	 żołnierz	 wojsk
wewnętrznych	 do	 rozhisteryzowanej	 kobiety,	 która	 szuka	 swoich
bliskich.	Z	jej	oczu	można	wyczytać	pamięć	o	doniesieniach	o	porwanych
i	 zaginionych	 bez	 wieści	 lub	 ciałach	 odnalezionych	 w	 podkijowskich
lasach.	 Milczący	 tłum	 oblewa	 swoją	masą	 berkutowców	 ze	 wszystkich
stron.	 Kogoś	wleką	 po	 ziemi,	 inny	 krzyczy	wniebogłosy.	 Jest	 4	w	nocy,
cały	 świat	 śledzi	 te	 wydarzenia	 w	 internecie.	 Baronessa	 Ashton	 of
Upholland	też	musi	to	widzieć,	jest	jeszcze	w	Kijowie.

Ale	 Berkut	 jest	 tej	 nocy	 wyjątkowo	 spokojny.	 I	 nawet	 gdy	 odpalając



papierosa,	 omal	 nie	 wysadzam	w	 powietrze	 agregatu	 prądotwórczego,
z	 którego	 po	 przejściu	 wojskowych	 buciorów	 ciekną	 litry	 benzyny,
jedynie	upominają	mnie	z	przerażeniem	w	oczach.	Tej	nocy	ktoś	zabronił
im	bić.	Groźna	z	pozoru	przepychanka	trwa	kilka	godzin.

Szturm	 berkutowców	 zaowocował	 zniszczeniem	 barykad	 i	 namiotów.
Ale	ludzi	nie	złamał,	jest	ich	coraz	więcej.	Wciąż	4	rano.	Ze	sceny	leci	Viva
Ukraina	na	melodię	We	will	rock	you.	Ale	o	kamieniowaniu	kogokolwiek
nie	ma	tu	mowy.	Opór	Ukraińców	jest	bierny,	jeśli	tak	to	można	nazwać.
Kwadrans	 po	 4	 udało	 mi	 się	 przebić	 do	 centrum	 prasowego,	 przez
rozlaną	 benzynę,	 zasieki	 i	 barykady.	 Ze	 sceny	 płyną	 muzyka
i	nawoływania	liderów	opozycji:	„Kijów	–	wstawaj!!!”.	Wraz	z	nastaniem
świtu	na	Majdan	wyjdą	kolejne	dziesiątki	tysięcy	ludzi.

–	Oczekujemy	od	Unii	Europejskiej	stanowczych	działań,	a	nie	kolejnych
obietnic	 –	mówi	mi	Ołeh	Tiahnybok,	 który	 już	 po	 szturmie	 pojawia	 się
w	centrum	prasowym.	–	Jesteśmy	wdzięczni	Polsce	za	to,	co	dla	nas	robi,
i	 tak	 zrobiła	wiele,	 począwszy	 od	 sejmowej	 uchwały	w	naszej	 sprawie,
więc	jeśli	zrobi	jeszcze	więcej,	będziemy	szczęśliwi	–	dodaje.	Jak	na	lidera
radykałów	 jest	 oszczędny	 w	 słowach.	 Zdaniem	 Tiahnyboka	 akcja
pacyfikacyjna	 pokazuje,	 że	 rozmowy	 między	 prezydentem
Janukowyczem	a	szefową	dyplomacji	UE	Catherine	Ashton	nie	przyniosły
efektów.	W	komentarzach	 co	 rusz	pojawiają	 się	 spekulacje,	 cóż	 takiego
„Januk”	 musiał	 od	 niej	 usłyszeć	 i	 co	 usłyszał	 po	 tej	 rozmowie	 od
Władimira	 Putina,	 że	 właśnie	 dziś	 zdecydował	 się	 na	 pacyfikację
Majdanu	Niepodległości.

Szaleństwo	 ludzi	 Janukowycza	 każe	 im	 wydać	 przed	 południem	 11
grudnia	rozkaz	do	szturmu	na	opanowany	przez	Majdan	budynek	Rady
Miejskiej	 (KMDA).	 Jednak	 i	 tu	opór	 jest	zbyt	silny	(a	może	stanowczość
służb	 zbyt	 mała).	 KMDA	 zostaje	 obroniona,	 jak	 cały	 plac.	 Jedziemy	 do
domu,	żegnają	nas	wesołe	oczy	Marysi,	sanitariuszki,	która	przypomina
nam	 uśmiechnięte	 dziewczęta	 z	 fotosów	 w	 Muzeum	 Powstania
Warszawskiego.	„Młoda	Ukraina”	–	czytamy	na	T-shircie,	który	założyła
na	zimową	kurtkę.	Młoda?	Mam	wrażenie,	że	Ukraina	dopiero	się	rodzi.



Warszawa
12 grudnia 2013

Na	 krótko	 w	 Polsce.	 Rację	 mają	 ci,	 którzy	 mówią,	 że	 kto	 pozna	 taki
klimat,	 jaki	panuje	na	oblężonym	placu	Niepodległości,	nie	będzie	mógł
spać	 spokojnie.	 Mamy	 z	 Falęckim	 nadzieję	 wrócić	 do	 Kijowa	 już
w	 poniedziałek.	 Plotki	 mówią,	 że	 w	 środę	 może	 na	 Ukrainie	 dojść	 do
podpisania	 umowy	 celnej	 z	 Rosją.	 To	 będzie	 przełomowy	 dzień	 dla
protestu.



Kijów, Majdan
17 grudnia 2013

„ci	których	dotknęło	nieszczęście	są	zawsze	samotni	
obrońcy	Dalajlamy	Kurdowie	afgańscy	górale”

Zbigniew	Herbert,	Raport	z	oblężonego	miasta

Wróciliśmy	 na	 kijowski	 Majdan,	 gdzie	 stopniał	 śnieg	 i	 entuzjazm.	 Na
smutnych	 twarzach	 majdanowców	 maluje	 się	 rezygnacja.	 W	 centrum
prasowym	kaszel,	bakterie.	Na	śniadanie	wszyscy	żremy	aspirynę	 i	olej
z	wątroby	rekina.	Deputaci	częstują	nas	gruzińską	czaczą,	którą	pomimo
prohibicji	 dolewamy	 do	 herbaty.	 Ma	 z	 60	 woltów,	 więc	 oby	 tylko
dezynfekowała	 tę	 malarię,	 która	 się	 tu	 wykluwa.	 Na	 zewnątrz	 smutni
ludzie	 wałęsają	 się	 pomiędzy	 namiotami.	 Kolejki	 do	 wydawanych
obiadów	 opanowane	 są	 dziś	 przez	 bezdomnych	 i	 biedaków,	 którzy
ściągnęli	tu	z	całej	stolicy.	Ze	sceny	niby	coś	gra,	ale	to	raczej	już	smutny
rytuał.	 Ludzi	 jest	 sporo,	 ale	 mniej	 niż	 tydzień	 temu,	 gdy	 świeży	 śnieg
rozświetlał	Majdan.

Poszliśmy	pod	budynek	Centralnej	Komisji	Wyborczej.	Zgromadzili	 się
tam	 demonstrujący	 od	 wielu	 dni,	 ubrani	 we	 wszystko,	 co	 mają,	 starsi
i	 młodsi.	 Przyszli	 z	 Majdanu	 domagać	 się	 wyborów.	 Przepoceni,
zziębnięci,	brudni.	Przemawiał	Ołeh	Tiahnybok.	Sprawny	agitator	–	wie,
jak	wygrażać	pięścią,	by	tłum	żądał	krwi	i	kary	śmierci	dla	władzy.	Wie
i	 robi	 to	 z	 całą	 świadomością.	 To	 typowy	 populistyczny	 watażka,
schyłkowy	 Lepper,	 dopasowany	 jednak	 do	 ukraińskich	 realiów.	 Celnie
uderza	 w	 skorumpowaną	 władzę	 i	 fałszerstwa	 wyborcze.	 Przy	 tym
wszystkim,	 jak	 to	 populista,	 albo	 nie	 daje	 żadnych	 rozwiązań,	 albo
powtarza	ogólniki.	Niczym	katarynka	wbija	ludziom	do	głów,	że	kto	pyta
o	plan	na	przyszłość,	jest	prowokatorem.

–	Musimy	trwać	na	Majdanie!	Sława	Ukrainie!	Śmierć	wrogom	nacji!

Powiewają	 czerwono-czarne	 flagi,	 klimat	 jak	 na	 stypie.	 Tiahnybok



wyciąga	 z	 tłumu	 co	bardziej	 krewkich	krzykaczy	 i	 oddaje	 im	mikrofon,
zadaje	tłumowi	pytania	i	sam	na	nie	odpowiada.	Jest	taki,	jakiego	zebrani
teraz	 potrzebują.	 Przynajmniej	 ci,	 którzy	 się	 tu	 przywlekli	 z	 Majdanu,
brnąc	 kilka	 kilometrów	 w	 kałużach	 i	 błocie	 pośniegowym,	 mijając
obojętnych	 kijowian,	 którzy	 zatrzymywali	 się	 na	 skrzyżowaniach	 ze
zdziwieniem	i	patrzyli	z	samochodów	na	 ten	smutny	pochód.	Ci,	którzy
tu	dotarli,	chcą	właśnie	tego:	by	ktoś	mówił	jak	oni	–	prosto,	bez	ogródek.
By	 walił	 po	 zębach,	 a	 dopiero	 potem	 się	 zastanawiał.	 Bo	 mają	 dość
czekania.	 I	 Tiahnybok	 jest	 tego	 świadomy.	 Musi	 ich	 jednak	 wziąć	 na
przetrzymanie,	bo	wygląda,	jakby	sam	nie	wiedział,	co	dalej	robić.

Z	rozmów,	których	od	wczoraj	przeprowadziłem	kilkanaście,	przebijają
zrezygnowanie,	 ból	 i	 poczucie	 zbliżającej	 się	 przegranej.	 To	 wszystko
miesza	się	jednak	z	nadzieją.	Ta	przecież	umiera	ostatnia.

Tymczasem	 Wiktor	 Janukowycz	 pojechał	 do	 Moskwy.	 Jeśli	 podpisze
porozumienie	z	Kremlem,	może	tu	dojść	do	wojny	domowej.

–	 Jeszcze	 dziś	 wieczór	 na	 ulicach	 może	 pojawić	 się	 ciężki	 sprzęt	 –
powtarza	 Andrzej,	 ubrany	 w	 kamizelkę	 przeciw	 odłamkom,	 członek
Samoobrony.	 Chcą	 jeszcze	 bardziej	 zmęczyć	 ten	 koszmarnie	 upodlony
i	zrezygnowany	naród.	Do	Herbertowskiego	Raportu	z	oblężonego	miasta
śmiało	można	 obok	 „obrońców	Dalajlamy,	 Kurdów	 i	 afgańskich	 górali”
dopisać	„biednych	Ukraińców”.	 Ich	też	dotknęło	nieszczęście.	Oni	też	są
samotni.

Może	się	mylę,	ale	chyba	zbliża	się	koniec.	Chcą	wziąć	ich	na	zmęczenie,
brud	i	zrezygnowanie.	Doprowadzić	do	tego,	by	sami	się	rozpierzchli	po
Ukrainie.	Za	chwilę	Zachód	będzie	obchodził	Boże	Narodzenie,	które	 tu
przypada	 na	 6	 stycznia.	 Oczy	 starej	 Europy	 z	 pewnością	 na	 tydzień
odwrócą	się	od	Kijowa.	Co	wtedy?

***

Na	 scenie	 na	Majdanie	 przekrzykują	 się	 trzej	 liderzy	 opozycji:	Witalij
Kliczko,	 Arsenij	 Jaceniuk	 i	 wspomniany	 Ołeh	 Tiahnybok.	 Komentują
w	 ten	 sposób	 „wydarzenia	 moskiewskie”.	 Wiktor	 Janukowycz	 właśnie
ostatecznie	 wszedł	 pod	 but	 Władimira	 Putina	 –	 podpisał	 umowę
o	współpracy	 przemysłowej	 i	 handlowej	między	 Ukrainą	 i	 Rosją.	 „Oba



kraje	 są	 na	 siebie	 skazane”	 –	 miał	 powiedzieć	 ukraiński	 prezydent.
Wydaje	 się	 więc,	 że	 europejskie	 aspiracje	 Ukrainy	 można	 ostatecznie
włożyć	do	tego	samego	worka,	co	pobożne	życzenia	zwrotu	przez	Rosjan
czarnych	skrzynek	z	polskiego	 tupolewa,	który	rozbił	 się	w	Smoleńsku,
i	próby	ustalenia	miejsca	urodzenia	Baracka	Obamy.	Majdan	wrze.

Tymczasem	 na	 placu	 przed	 monasterem	 św.	 Michała	 Archanioła,	 na
ostatnim	wysuniętym	na	północ	od	Majdanu	posterunku	rewolucji,	trwa
warta.	 Artek	 jest	 po	 trzydziestce.	 Siedzi	 na	 ułożonym	 na	 pniaku
kraciastym	kocu	i	długim	kijem	dłubie	w	kotle.	Jest	ubrany	w	watowaną
kurtkę	 i	 kaszkiet	 w	 kratę.	 Na	 piersi	 ma	 plakietkę	 z	 flagą	 Ukrainy,	 na
ustach	 higieniczną	 maskę,	 która	 oprócz	 chronienia	 przed	 bakteriami
skrywa	poważne	braki	w	uzębieniu.	Nie	 chce	 słyszeć	 o	 żadnej	 umowie
z	Rosją	ani	o	Rosji	w	ogóle.	Podobnie	jak	jego	towarzysze	nie	zwraca	też
uwagi	na	rwetes	dochodzący	z	oddalonego	o	kilkaset	metrów	Majdanu.
Wkoło	 nas	 kursują	 taksówki,	 autobusy	 i	 samochody.	 Jemy	 czekoladę,
palimy	papierosy.	Mróz	zelżał.	Nad	posterunkiem	powiewają	 flagi:	Unii
Europejskiej,	 Ukrainy	 i	 Polski,	 przywieziona	 przez	 poseł	 Małgorzatę
Gosiewską.

–	Do	kiedy	 zostaję?	Do	końca	 –	powtarza	Artek	 i	wzrusza	 ramionami.
I	choć	wcale	nie	jest	Artkiem,	każe	się	tak	nazywać.	„Tak	będzie	łatwiej”.
Przyjechał	z	południa	Ukrainy.	Wspólnie	ze	swoimi	druhami	trwają	tu	od
początku.	 Jest	 ich	 kilkunastu.	 Rozbite	 na	 środku	 placu	 obozowisko
wygląda	 surrealistycznie.	 Przeniesiony	 z	 innej	 rzeczywistości	 obóz
otaczają	od	południa	wysokie	mury	i	połyskujące	kopuły	monasteru	oraz
wielki	 gmach	 Ministerstwa	 Spraw	 Zagranicznych.	 To	 monumentalny
budynek	 z	 wielką	 kolumnadą,	 który	 stoi	 na	 miejscu	 cerkwi	 Trzech
Świętych	 Hierarchów,	 zburzonej	 na	 rozkaz	 komunistów	 w	 1935	 r.
Wcześniej	 mieściła	 się	 w	 nim	 siedziba	 Komitetu	 Centralnego
Komunistycznej	 Partii	 Ukrainy.	 Gmach	 miał	 być	 częścią	 całego
kompleksu	rządowego,	który	planowano	wznieść	na	gruzach	monasteru
św.	 Michała	 Archanioła.	 Ostatecznie	 II	 wojna	 przerwała	 te	 szaleńcze
plany.	 Monaster	 Michajłowski	 odbudowano	 jednak	 dopiero	 w	 1999	 r.
Dziś	osłania	tyły	obozowiska	Artka.



Fizyczna	 walka	 z	 religią	 była	 obecna	 we	 wszystkich	 państwach
bloku	 sowieckiego.	 Duchownych	 mordowano	 i	 zamykano
w	 więzieniach.	 Kościoły	 burzono,	 przerabiano	 na	 muzea	 ateizmu,
świniarnie,	 fabryki.	 Taki	 los	 spotkał	 np.	 parafię	 rzymskokatolicką
pod	 wezwaniem	 św.	 Michała	 Archanioła	 w	 sowiecko-białoruskiej
Oszmianie.	 Kościół	 ten	 po	 II	 wojnie	 światowej	 pełnił	 rolę	 domu
kultury,	wieży	ciśnień	i	składu	lnu.	Wreszcie	w	1969	r.	przerobiono
go	 na	 fabrykę	 sprzętu	 radiowo-telewizyjnego	 Elektronika.
W	miejscu	 głównego	ołtarza	wybudowano	 toalety	dla	 robotników.
Jeśli	nie	można	było	tak	po	prostu	zburzyć	kościoła,	gwałcono	jego
symbolikę	 lub	przestrzeń,	w	której	się	znajdował,	stawiając	w	 jego
bezpośrednim	 sąsiedztwie	 obiekt	 użyteczności	 publicznej,	 np.
fabrykę,	 komin	 lub	 blok.	 I	 tak	 np.	 w	 Budapeszcie	 w	 plac	 przed
katedrą	 św.	 Stefana	 wmontowano	 obskurny	 blokhauz	 (obecnie
siedziba	 banku	 MKB),	 a	 gdy	 z	 kopca	 Kościuszki	 spojrzymy	 na
panoramę	 Krakowa,	 „całkiem	 przypadkowo”	 za	 katedrą	wawelską
ukażą	 się	 nam	 wysokie	 wieże	 elektrociepłowni	 w	 Łęgu.	 Wyższa
i	niższa	–	tak	jak	wieże	kościoła	Mariackiego.

Z	wartowni	Artka	 i	 jego	kompanów	patrzymy	w	dół,	na	 skrzyżowanie
ulic,	gdzie	bojowcy	przez	cały	czas	wypatrują	ewentualnego	szturmu	sił
rządowych.	 Są	 forpocztą	 Majdanu.	 Ich	 posterunek	 zbudowany	 jest
podobnie	 jak	 barykady	 w	 obrębie	 placu	 –	 z	 desek,	 ławek,	 drutu,
przepalonych	 beczek	 i	 ludzkiej	 determinacji.	 Na	 zmianę	 a	 to	 śpią
w	namiotach,	a	to	wypatrują	jednocześnie	niechcianego	i	upragnionego.
Nie	 są	 sami.	 Z	 pobliskiego	 pomnika	 patrzy	 na	 plac	 księżna	 Olga,
chrystianizatorka	Rusi	Kijowskiej.

Temperatura	wzrosła	powyżej	zera.	Jest	mokro	i	nieprzyjemnie.	Wilgoć
chwyta	 się	 namiotów	 i	 ubrań,	 wokół	 rozjeżdżone	we	wszystkie	 strony
błoto	 pośniegowe,	 stalowe	 niebo	 i	 dym	 z	 ogniska.	 Z	 Majdanu	 słychać
wciąż	 okrzyki.	 Pijemy	 kolejną	 herbatę,	 choć	 teraz	 przydałaby	 się	 znów
gruzińska	czacza.

–	 Zostaję	 do	 końca	 –	 powtarza	 Artek.	 Naprzemiennie	 siada,	 wstaje,



chodzi,	 opukując	 beczki	 kijem.	 Snuje	 pod	 nosem	 teorie,	 kreśli
scenariusze	walki.	I,	chcąc	nie	chcąc,	zaraża	optymizmem,	który	dziś	tak
ucieka	 z	Majdanu.	 To	 dla	 niego	 oczywiste,	 że	 tu	 jest.	 Chce,	 by	w	 kraju
było	lepiej,	bo	władza	jest	bandycka,	bo	nie	ma	perspektyw.	Bo	łapówki,
bezrobocie	i	korupcja.	Nie	jest	politologiem	ani	inżynierem,	ale	podobnie
jak	jego	druhowie	ma	zdrowe	ręce	i	chce	normalnie	żyć.	Cóż	to	znaczy?

–	 Inaczej,	 normalnie,	 bo	 teraz	 jest	 nienormalnie	 –	 tłumaczy.	 Majdan,
wartownia,	barykada,	cerkiew	–	to	walka	wszystkich	i	każdego	Ukraińca
z	 osobna;	 każdego,	 kto	właśnie	 tu	 po	 raz	 pierwszy	 zyskał	 świadomość
uczestnictwa	 w	 czymś	 poważnym,	 bycia	 podmiotem.	 I	 tak	 trwają
z	 zadaniem:	 „Nie	 zabić	 Majdanu”.	 –	 Do	 końca!	 –	 przekonują.	 Żartom,
serdecznościom	 i	 herbacie	 nie	 ma	 końca.	 Na	 koniec	 wymieniamy	 się
numerami	telefonów.	Artek	nigdy	go	nie	odbierze.

Cztery	miesiące	później	po	kijowskim	Majdanie	na	wrotkach	jeżdżą
dzieci,	spacerują	azjatyccy	turyści.	Plac	Michajłowski	lśni	czystością,
a	kwietniowe	słońce	radośnie	odbija	się	w	kopułach	monasteru.	Po
posterunku	 nie	 ma	 śladu,	 zmieniono	 go	 na	 milczące	 „muzeum”.
Większość	 osób	 wyjechała	 walczyć	 na	 wschód	 lub	 wróciła	 do
domów.	W	nielicznych	namiotach	na	Majdanie	ostatni	protestujący
żyją	 historiami	 z	 najgorętszych	 dni,	 choć	 sam	 plac	 i	 namioty
przypominają	 tylko	 nieudolną	 rekonstrukcję	 tamtych	 wydarzeń.
Wpadliśmy	 z	 Artkiem	 na	 siebie	 na	 rogu	 Puszkińskiej
i	Chmielnickiego.	Poznałem	go	od	razu,	on	mnie	po	chwili,	choć	to	on
zmienił	 się	 bardziej.	 Zacięta	 twarz	 posmutniała,	 zlewał	 się
z	chodnikiem	i	ścianą.

–	Druhu,	kamracie,	bracie!	Barykada,	cerkiew	–	pamiętasz?

–	Pamiętam.	Polsza,	żurnalista,	barykada,	cerkiew.	Druhu…

–	A	u	was	co,	gdzie	stoicie,	walczycie,	jak	tam?

–	Nie	stoję,	leczę	się,	bo	serce	chore	i	głowa.	I	jak	wyjdę	z	lekarni,	to
chcę	iść	do	wojska.

–	O…	do	wojska.	To	powodzenia.



–	Dziękuję,	druhu.	Możesz	mi	dać	10	hrywien?

W	duchu	ciskam	przekleństwa.	Odpowiednik	10	hrywien	to	3	złote.
Żadnej	 armii	 świata	 nie	 życzę	 żołnierzy	 z	 taką	 kondycją	 i	 morale.
Nikomu	 nie	 życzę,	 by	 kiedyś	 poczuł	 się	 jak	 ja	 w	 tym	 momencie.
Druhowi	za	to	życzę	zdrowia.	Choć	nie	sądzę,	by	je	kupił	za	drobne,
o	które	mnie	poprosił.

Wracamy	 do	 Polski,	 a	 z	 nami	 większość	 zachodnioeuropejskich
korespondentów.	 Dnia	 24	 grudnia	 dochodzi	 do	 napaści	 na	 Tetianę
Czornowoł,	 dziennikarkę	 śledczą	 portalu	 Ukraińska	 Prawda.	 „Nieznani
sprawcy”	 zajechali	 jej	 drogę	 w	 podkijowskiej	 miejscowości	 Boryspol.
Samochód	Czornowoł	został	wepchnięty	do	rowu,	a	ona	sama	brutalnie
pobita	 przez	 zamaskowanych	 napastników.	 Wideorejestrator
w	samochodzie	zapisał	moment	napadu,	a	film	lotem	błyskawicy	obiegł
media.	 Wcześniej	 tego	 samego	 dnia	 Czornowoł	 opublikowała	 artykuł
o	 majątku	 szefa	 MSW	 Witalija	 Zacharczenki,	 wielokrotnie	 opisywała
także	majątek	Wiktora	 Janukowycza	 i	 jego	 rodziny.	 Sprawa	 napadu	 na
kobietę	 poruszyła	 świat	 zachodni,	 który	 w	 swoim	 stylu	 zatrząsł	 się
z	oburzenia.



Styczeń 2014

Mijały	 dni	 i	 pomimo	 ciągłego	 napięcia	 na	 placu	 Niepodległości	 nie
dochodziło	 do	 gwałtownych	 zamieszek.	 Punktowe	 prowokacje,
incydenty,	 a	 nawet	 zmniejszające	 się	 zaopatrzenie	 dla	 skutego	 lodem
Majdanu	 nie	 były	 w	 stanie	 powstrzymać	 protestu.	 Plotki	 mówiły,	 że
z	 końcem	 roku	 zaczął	 się	 wyczerpywać	 płynący	 na	 Majdan	 strumień
pieniędzy	 od	 niechętnych	 Janukowyczowi	 oligarchów.	 Widać	 to	 było
w	pogarszającym	się	zaopatrzeniu	i	mniej	wymyślnych	w	porównaniu	z
początkiem	protestu	posiłkach.	Kaszę	z	mięsem	i	kurczaka	zastępowały
czosnek,	 cebula	 i	 chleb	 z	 masłem	 i	 orzechami,	 na	 herbatę	 trzeba	 było
długo	 czekać.	 Dziennikarze	 zauważyli	 to	 także	 po	 jakości	 przepustek,
które	 otrzymywało	 się	 przy	 wejściu	 do	 centrum	 prasowego.	 Miejsce
unikatowych	dla	każdego	dnia	dokumentów	zajęły	drukowane	naprędce
karteczki.	Fala	pomocy	ruszyła	jednak	wraz	z	nowym	rokiem.	Jak	mówiły
mi	 osoby	 zbliżone	 do	 polskiego	 MSZ,	 w	 Majdan	 zaczęto	 pompować
poważne	środki,	m.in.	z	Ameryki	Północnej.

Rok	2014	przywitano	w	Kijowie,	bijąc	rekord	Guinnessa	w	liczbie	osób
jednocześnie	 wykonujących	 hymn	 państwowy.	 Organizatorzy
przymknęli	nawet	oko	na	prohibicję,	nie	wpuszczając	na	Majdan	jedynie
kompletnie	pijanych	uczestników	imprezy.	Polaków	zabolała	informacja,
że	w	Nowy	Rok,	w	105.	 rocznicę	 urodzin	 Stepana	Bandery,	 przywódcy
Organizacji	 Ukraińskich	 Nacjonalistów,	 przez	 Kijów	 przemaszerowało
około	 15	 tysięcy	 ludzi	 pod	 hasłem	 „Bandera	 naszym	 bohaterem”.
Podobny	marsz	przeszedł	przez	Lwów.	 I	 choć	Witalij	Kliczko	 twierdził,
że	 wydarzenie	 nie	 jest	 w	 żaden	 sposób	 powiązane	 z	 protestem	 na
Majdanie,	 nie	 miało	 to	 potwierdzenia	 w	 rzeczywistości.	 Wiele	 osób
wyszło	 z	 placu	 i	 wzięło	 udział	 w	 marszu	 upstrzonym	 pochodniami
i	flagami	w	kolorze	krwi	i	ziemi.

O	 tym,	 czym	 jest	 to	 święto	 dla	 ukraińskich	 nacjonalistów,	 niech
świadczą	 słowa	 Walerego	 Kramarenki.	 Ten	 młody	 działacz	 Swobody
podczas	 Majdanu	 prowadził	 nadawaną	 w	 języku	 angielskim	 audycję



w	Radiu	Swoboda.

–	Uczestniczyłem	w	tym	marszu	po	raz	pierwszy.	Dla	mnie	był	to	wielki
zaszczyt.	Zawsze	celebruję	Dzień	Jedności	Ukrainy	(22	stycznia),	Święto
Niepodległości	 (24	 sierpnia),	 obchodzę	 urodziny	 znanych	 poetów
i	bohaterów	Ukrainy	–	wspomina	Kramarenko.

–	 Czy	 Stepan	 Bandera	 jest	 bohaterem	Ukrainy?	 Przede	wszystkim
jest	 to	 symbol,	 a	 to	 nawet	 więcej	 niż	 bohater.	 Takimi	 symbolami
w	 różnych	 czasach	 dla	 Ukraińców	 byli	 Bohdan	 Chmielnicki,	 Iwan
Mazepa,	 Taras	 Szewczenko,	 Symon	Petlura,	Wiaczesław	Czornowił
czy	 wreszcie	 Stepan	 Bandera.	 Każdy	 z	 nich	 był	 symbolem	 swoich
czasów	 –	 usiłuje	mnie	 przekonać	Walery,	 gdy	 po	 kilku	miesiącach
wspominamy	1	stycznia	i	pamiętny	marsz.

Kramarenko	jest	wykształcony	i	obyty	w	świecie.	Gdy	rozmawiamy
we	 wrześniu	 2014	 r.,	 jest	 już	 po	 rewolucji,	 trwa	 wojna,	 a	 młody
Ukrainiec	 jest	 doradcą	 Ihora	 Szwajki,	 ministra	 polityki	 rolnej
i	żywności.

–	 Studiuję	 w	 Akademii	 Dyplomatycznej	 Ukrainy.	 Postanowiłem
poświęcić	 się	 stosunkom	 międzynarodowym,	 aby	 poprawić
wizerunek	 Ukrainy	 w	 świecie	 i	 uczynić	 ją	 potężnym	 graczem	 na
arenie	międzynarodowej.	To	jest	moja	misja	–	tłumaczy.

Poglądy	Walerego	można	 traktować	 jako	 reprezentatywne	dla	 tej
części	 ukraińskich	 nacjonalistów,	 która	 rozumie	 nieco	 więcej	 niż
historyczno-kulturowe	klisze.

–	Kim	jest	ukraiński	nacjonalista?	Jest	patriotą,	który	chce	chronić
swój	 kraj,	 język,	 tradycje	 i	 naród,	 nawet	poświęcając	 siebie.	 Celem
narodowców	 jest	 promocja	 niezależnego	 ukraińskiego	 państwa,
zjednoczonego	na	zasadach	sprawiedliwości	społecznej	i	narodowej
–	 przekonuje	 mnie,	 by	 zaraz	 dodać:	 –	 Pomiędzy	 nacjonalistami
Europy	 i	 ukraińskimi	 nacjonalistami	 jest	 ogromna	 różnica.	 Wielu
europejskich	 nacjonalistów	 ma	 zapędy	 szowinistyczne,	 a	 nawet
imperialne,	 na	 czym	 aktywnie	 korzysta	 Rosja.	 Typowym
przykładem	 gry	 z	 Rosją	 są	 nacjonaliści	 francuscy	 i	 węgierscy,



separatyści	z	Hiszpanii	i,	niestety,	polscy	nacjonaliści	także.

Pytam	o	ludobójstwo	na	Wołyniu.	I	tu	Walery	mnie	nie	zaskakuje.	–
Oczywiście,	 że	 wiem	 o	 tragedii	 wołyńskiej.	 Nazywam	 Wołyń
tragedią,	 bo	 tak	 jest	 nazwany	 na	 Ukrainie	 ten	 epizod	 w	 historii.
Wiem,	że	w	zachodnich	regionach	Ukrainy	okres	ten	jest	dokładniej
omawiany	w	szkołach.	 Ja	urodziłem	się	w	Kijowie	 i	poświęcaliśmy
temu	mniej	uwagi.	Na	wschodzie	Ukrainy	mogą	albo	nic	o	 tym	nie
słyszeć,	 albo	 znać	 tylko	 rosyjski	 punkt	 widzenia,	 według	 którego
każdy	Ukrainiec	jest	wrogiem	każdego	państwa.

–	 Oceny?	 –	 kontynuuje.	 –	 Jestem	 bardzo	 ostrożny.	 Żadna	 ofiara
i	żadna	śmierć	nie	może	być	usprawiedliwiona.	Ale	po	prostu	nie	ma
tu	mowy	o	ludobójstwie.	I	nie	można	na	te	wydarzenia	patrzeć	tylko
przez	 pryzmat	 jednego	 roku.	 Należy	 pamiętać	 o	 takich
wydarzeniach	 jak	 pacyfikacja	 Małopolski	 Wschodniej,	 które
Ukraińcy	 pamiętają,	 i	 o	wielu	 innych,	 o	 które	 nie	 sposób	 oskarżyć
Ukraińców.	Dlatego	też	konieczne	jest	zbadanie	zapalnych	okresów
naszej	wspólnej	historii.	Należy	 jednak	pamiętać,	ale	nie	świeci	 się
zapałek	 w	 ciemności,	 jeśli	 jest	 tam	 rozlana	 benzyna.	 Jedynym
sposobem	jest	wspólne	szukanie	prawdy.

Dnia	1	stycznia	w	marszu	ku	czci	Bandery	biorą	udział	tysiące	osób.	Nie
sposób	powiedzieć,	ile	z	nich	myśli	podobnie	jak	Walery.

***

Dni	mijają,	 a	na	Majdanie	 stagnacja	 staje	 się	 coraz	bardziej	nieznośna.
Jednocześnie	 przez	 cały	 czas	 władza	 stara	 się	 podsycać	 atmosferę,
przekonując	 za	 pomocą	 środków	 masowego	 przekazu	 i	 dyżurnych
„oburzonych	 kijowian”,	 że	 protest	 jest	 „szkodliwy”	 i	 „uciążliwy	 dla
mieszkańców”.	 Polakom	 pamiętającym	 protesty	w	 czasach	 PRL-u	musi
przypominać	 to	 choćby	 sierpień	 roku	 1980,	 kiedy	 fala	 strajków,	 która
zapoczątkowała	 NSZZ	 „Solidarność”,	 jeśli	 już	 była	 opisywana	 w	 prasie
komunistycznej,	 to	 właśnie	 jako	 „dywersja”,	 „kontrrewolucja”
i	„działanie	na	szkodę	społeczeństwa”.	Tak	było	zresztą	przez	cały	okres
trwania	 Polski	 Ludowej	 i	 innych	 demoludów.	 Żaden	 reżim	 nie	 lubi



buntów,	 nawet	 jeśli	 te	 wybuchają,	 by	 w	 konsekwencji	 jedynie	 go
zreformować.

Nadeszły	 prawosławne	 święta	 Bożego	 Narodzenia,	 które	 uspokoiły
sytuację	 na	 Majdanie.	 Na	 placu	 odbyła	 się	 tradycyjna	 wigilia	 dla	 kilku
tysięcy	 osób.	 Choinka,	 od	 której	 zaczęły	 się	 protesty12,	 oprócz
świątecznej	 wymowy	 stała	 się	 także	 rozpoznawalnym	 symbolem
ukraińskiego	oporu	i	transparentem	z	przesłaniem	do	świata.	Metalowa
konstrukcja	 upstrzona	 politycznymi	 transparentami	 wołała	 nie	 tylko
o	uwolnienie	 Julii	Tymoszenko	 i	wygnanie	 Janukowycza.	Któregoś	dnia
pojawił	 się	 na	 niej	 transparent	 „Gazety	 Polskiej”,	 który	 do	 Kijowa
przywieźli	klubowicze	„GP”	z	Otwocka.

–	 Gdy	 przywiązywaliśmy	 banner	 w	 pobliżu	 wizerunku	 Julii
Tymoszenko,	 podeszła	 do	 nas	 grupa	 młodych	 Ukraińców,	 którzy
zaoferowali	 swoją	 pomoc	 w	 przymocowaniu	 banera	 do	 konstrukcji
choinki	na	wysokości	kilku	metrów	nad	ziemią.	Dzięki	temu	jest	bardzo
dobrze	wyeksponowany,	a	Ukraińcy	zapewnili	nas,	że	będą	go	doglądać,
aby	 nie	 odwiązał	 się	 na	 wietrze	 –	 relacjonował	 Witold	 Spiczyński
z	otwockiego	klubu	„GP”.	Choinka	stała	się	niestety	również	świadkiem
mniej	 radosnych	wydarzeń.	W	 końcu	 stycznia	 na	 żerdziach	 znaleziono
powieszonego	 mężczyznę.	 Ten	 55-letni	 mieszkaniec	 Wołynia
prawdopodobnie	popełnił	samobójstwo.

Po	 kilkudziesięciu	 dniach	 liderzy	 protestu	 wciąż	 nie	 przedstawili
żadnych	postulatów.	Z	czasem	zaczęto	mówić	o	pacie.	Żadna	ze	stron	nie
chciała	ustąpić,	polityczna	opozycja	zdawała	się	tracić	impet,	a	do	głosu
zaczęli	 dochodzić	 radykałowie.	 Dwa	 tygodnie	 po	 Nowym	 Roku
okupowany	 przez	 protestujących	 budynek	 Rady	 Miejskiej	 został
udekorowany	 portretem	 Stepana	 Bandery13.	 Zniecierpliwienie	 sięgało
zenitu,	a	nastroje	radykalizowały	się	coraz	mocniej.	 I	cóż	takiego	zrobił
Wiktor	 Janukowycz?	 Jak	 na	 rasowego	 satrapę	 przystało,	 miast
poluzować	śrubę,	maksymalnie	ją	dokręcił.

***

I	 tak	 16	 stycznia	 2014	 r.	 Rada	Najwyższa	 Ukrainy	 dokonała	 pozornie
niezrozumiałego	ruchu.	Władza	przyjęła	tzw.	ustawy	dyktatorskie.



„Na	Ukrainie	prawa	są	dla	nas,	«frajerów»,	zwykłych	Ukraińców.	Takie
właśnie	«prawa»	wprowadzono	16	stycznia.	Grubych	ryb	nie	obowiązują
tu	 żadne	 prawa.	 Prezydencki	 «wewnętrzny	 krąg»	 kryminalistów
przypomina	 to	kryminalne	 szaleństwo	 z	początku	 lat	90.,	 które	 toczyło
nasz	kraj”14	–	pisze	w	emocjonalnym	eseju	Larysa	Denysenko,	ukraińska
pisarka	i	prawniczka	z	uniwersytetu	Tarasa	Szewczenki	w	Kijowie.

Przepisy	uderzały	w	każdy	element	organizacji	narodowego	sprzeciwu.
Chociażby	 ruch	 w	 kolumnach	 po	 więcej	 niż	 pięć	 samochodów	 był	 od
teraz	 zagrożony	 pozbawieniem	 prawa	 jazdy	 i	 samochodu	 na	 dwa	 lata.
Uderzało	 to	 w	 Automajdan	 –	 lotny	 protest,	 którego	 uczestnicy
błyskawicznie	 reagowali	 na	 wszelkie	 wydarzenia	 poza	 Majdanem,
eskortowali	 rannych	 oraz	m.in.	 blokowali	 oddalone	 od	 centrum	miasta
(a	często	i	od	samego	Kijowa)	obiekty	rządowe	i	prywatne	siedziby	ludzi
władzy.	 Zakazano	 prowadzenia	 „działalności	 agencji	 informacyjnej	 bez
rejestracji	 państwowej”.	Od	 teraz	działalność	każdego	dziennikarza	 czy
blogera,	który	relacjonował	konflikt,	zagrożona	byłą	konfiskatą	sprzętu,
materiału	oraz	wysoką	grzywną.

Maskowanie	 twarzy	 kaskiem,	 odzieżą	 ochronną,	 występowanie
w	 ubraniu	 przypominającym	 mundur	 –	 10	 dni	 aresztu.	 Montaż
namiotów,	sceny,	sprzętu	nagłaśniającego	bez	zezwolenia	milicji	–	do	15
dni	 aresztu.	 I	 tak	 dalej,	 i	 tak	 dalej,	 aż	 do	 najważniejszego:	 masowe
zamieszki	stały	się	z	dniem	ogłoszenia	przepisów	praktycznie	zbrodnią.
W	jednej	chwili	można	było	za	nie	dostać	aż	15	lat	więzienia.





Ulotka przeciwników „ustaw dyktatorskich” udowadniająca, że zgodnie z nimi również poeta Taras
Szewczenko powinien zostać skazany na 3 lata więzienia za nawoływanie do przestępstwa.

Cywilizowany	świat	zatrząsnął	 się	z	oburzenia	po	raz	kolejny.	 „Jeśli	 te
prawa	 staną	 się	 obowiązujące,	 Ukraina	 znów	 skieruje	 się	 ku
autorytarnej,	 sowieckiej	 przeszłości”	 –	 stwierdził	 szef	 Parlamentu
Europejskiego	Martin	Schulz.	Gdy	kilka	dni	później	zakony15	pojawiły	się
w	 prasie,	 był	 to	 znak,	 że	 wchodzą	 w	 życie.	 I	 choć	 do	 ostatnich	 chwil
przedstawiciele	 opozycji	 usiłowali	 temu	 przeciwdziałać	 –	 blokowano
nawet	drukarnie	prorządowych	gazet	–	stało	się.	Ustawę	wydrukowano
w	 gazecie	 państwowej	 „Gołos	 Ukrainy”	 i	 w	 wydawnictwie	 „Kurier
Rządowy”.

Do	takich	realiów	wróciliśmy	z	niewiele	rozumiejącej	Polski,	gdzie	teza
o	Kliczce	–	atamanie	kozackim	–	wciąż	kłóciła	się	z	narracją	o	siejących
spustoszenie	sotniach	UPA.



Kijów, plac Niepodległości
19 stycznia 2014

Znów	na	Majdanie.	Człowiek	wraca	tu	po	miesiącu	i	czuje	się,	jakby	wcale
nie	 wyjeżdżał.	 Centrum	 prasowe	 opanowane	 jest	 już	 przez	 innych
żurnalistów,	 którzy	 dorabiają	 tu	 do	 swoich	 wierszówek.	 Na	 bramach
i	 barykadach	 także	 inni	 członkowie	 Samoobrony.	 A	 może	 to	 ja	 już	 po
prostu	nie	poznaję	tych	gęb.	Ale	to	nieistotne,	bo	czuć	w	dalszym	ciągu,
że	serce	Ukrainy	bije	właśnie	tutaj.	To	tu	jest	nadzieja.	Bo	już	za	rogiem,
już	 o	 jedną	 stację	 metra	 dalej,	 na	 przedmieściach	 –	 szaro,	 buro,
zwyczajnie.

–	Według	prawa	wszyscy	 jesteśmy	zbrodniarzami	–	mówi	mi	Andrzej,
zastępca	 szefa	 ochrony	 Majdanu.	 Patrzymy	 z	 Profspiłek	 na	 znów
wzbierający	 protest.	 Rozmawiamy	 o	 „drakońskich	 zakonach”.	 Wyroki
mogą	 zapadać	 zaocznie.	 Ukraińskiemu	 Kościołowi	 greckokatolickiemu
zabroniono	 odprawiania	 mszy	 na	 Majdanie	 pod	 groźbą	 likwidacji
związku	 wyznaniowego.	 Działalność	 duchownych	 uznano	 za
„ekstremistyczną”.	Berkutowców	zwolniono	z	odpowiedzialności,	 ludzie
gniją	 w	 aresztach.	 Tymczasem	 plac	 gęstnieje	 z	 minuty	 na	 minutę,
a	 z	 interioru	 dochodzą	 głosy	 o	 kolejnych,	 wybuchających	 lawinowo
protestach.	Rewolucja	wchodzi	w	nową	fazę.

Idę	 pod	 stadion	 Dynama,	 gdzie	 trwają	 regularne	 walki	 z	 milicją.	 Po
cotygodniowym	 niedzielnym	 wiecu	 tłum	 postanowił	 przedrzeć	 się	 do
dzielnicy	rządowej.	Płoną	autobusy	służb	mundurowych,	mnóstwo	gazu,
hukowe	 granaty,	 ranni.	 Ukraińcy	 przekonują	 –	 teraz	 albo	 nigdy.	 Są
wściekli	 na	 opozycję,	 która	nie	 chce	wziąć	na	 siebie	 odpowiedzialności
i	wykrystalizować	wspólnego	stanowiska,	wyłonić	lidera.	Majdan	śpiewa
i	 tańczy,	 ulica	 Hruszewskiego	 stoi	 w	 ogniu.	 Samoobrona	 Majdanu
uzbrojona	po	zęby,	sporo	chuliganerki.	Tradycyjne	już	flagi:	państwowe,
UE	i	UPA.	Emblematy	nacjonalistów,	ale	 i	sierp	z	młotem.	I	polska	flaga
na	wielkiej	wędce,	którą	od	początku	protestów	nosi	ze	sobą	mieszkający



w	 Kijowie	 „wnuk	 szlachcianki”,	 jak	 sam	 siebie	 określa	 Włodzimierz
Iwanczenko.	Właśnie	recytuje	Rotę,	którą	przerobił	na	modłę	ukraińską.
Gdyby	 nie	 fakt,	 że	 obok	 wybuchają	 granaty,	 byłoby	 nawet	 przyjemnie
tego	słuchać.

Rota

(oryginał	Maria	Konopnicka;	wersja	kresowa	Włodzimierz
Iwanczenko)

Nie	rzucim	ziemi,	skąd	nasz	ród!

Wypędzim	nicość	serca!

My	–	ukraiński	wolny	lud,

Kozacki	szczep	rycerski!

Nie	damy,	by	nas	gnębił	wróg!

Tak	nam	dopomóż	Bóg!

Do	krwi	ostatniej	kropli	z	żył

Brońmy	wolności	ducha,

Aż	zginie	w	kraju	biały	pył

I	sina	zawierucha16!

Twierdzą	nam	będzie	każdy	próg!

Tak	nam	dopomóż	Bóg!

Nie	będzie	Cham17	znów	pluł	nam	w	twarz,

Ni	dzieci	nam	tumanił!

Potężny	wstanie	Majdan	nasz,

Bóg	będzie	nam	hetmanił!

Rewolucyjny	prężmy	ruch!

Tak	nam	dopomóż	Bóg!



Nie	damy	Ukrainy	zgnieść,

Nie	pójdziem	żywo	w	trumnę!

Za	naszą	godność,	naszą	cześć

Czoła	podnosim	dumnie!

Odzyska	ziemię	dziadów	wnuk!

Tak	nam	dopomóż	Bóg!

(Kijów,	1	grudnia	2013)

***

Pomimo	 braku	 pozwolenia	 ze	 strony	 oficjalnych	 władz	 ukraińskich
młodziutka	 polska	 telewizja	 Republika	 decyduje	 się	 19	 stycznia
zorganizować	„polski	dzień”	na	Majdanie.	Jego	głównym	punktem	ma	być
koncert	 „Polska	 za	Wolną	Ukrainą”.	 Za	organizację	odpowiedzialny	 jest
ówczesny	redaktor	naczelny	stacji	Bronisław	Wildstein	wraz	z	zespołem
dziennikarzy	 i	współpracowników,	z	których	gros	 to	działacze	opozycji
antykomunistycznej	 w	 PRL.	 Mają	 wystąpić	 m.in.	 Paweł	 Kukiz,	 Darek
„Maleo”	Malejonek	i	Kasia	Kowalska.

Wieczorem	 koncert	 się	 rozpoczyna,	 jednak	 nerwowa	 sytuacja	 pod
nieodległym	 stadionem,	 dochodzące	 do	 zgromadzonych	 opary	 gazu
i	konieczność	zarządzania	tłumem	ze	sceny	sprawiają,	że	impreza	zostaje
przerwana	i	w	konsekwencji	odwołana.

–	 Trafiliśmy	w	 środek	 cyklonu,	 choć	wcześniej	wydawało	 się	 nam,	 że
ten	opór	nieco	zamiera.	Nie	byłoby	w	tym	niczego	dziwnego,	gdyż	trwa
już	dwa	miesiące.	Władza	chce	 ich	zmęczyć,	przeczekać,	ale	są	świetnie
zorganizowani.	 Przypominają	 mi	 sicz	 zaporoską,	 czyli	 kozacki	 obóz
warowny	–	mówi	Bronisław	Wildstein.	–	Samoorganizacja	i	poświęcenie
tych	ludzi	walczących	o	zmianę	orientacji	ukraińskiej	w	stronę	Europy	są
wspaniałe.	Przypomina	mi	to	czas	sierpnia	1980	r.	w	Gdańsku	–	dodaje.

–	 To,	 co	 się	 tutaj	 dzieje,	 przeszło	 nasze	 pojęcie.	 Rzucane	 są	 granaty
gazowe,	 wybijane	 szyby	 –	 mówi	 na	 żywo	 Bianka	 Zalewska,



korespondentka	Republiki.	–	Prawdopodobieństwo,	że	Berkut	zaatakuje
Majdan,	 jest	 ogromne.	 Koncert	 przerwano,	 by	 nawoływać	 ludzi	 do
powrotu	na	plac	–	dodaje.

Wildstein	 jest	 zdenerwowany.	 –	 Zaczyna	 nas	 otaczać	 Berkut.	 Na
Hruszewskiego	jest	minimum	20	tysięcy	ludzi.	Płoną	wszystkie	autobusy
Berkutu.	Obawy	o	szturm	na	plac,	o	zniszczenie	serca	oporu	Ukrainy	są
ogromne.	 Tak	 jak	 ogromne	 jest	 poczucie,	 że	 Polacy	 uczestniczą	w	 tym
i	 wspierają	 Ukrainę.	 Ale	 sytuacja	 jest	 dramatyczna.	 Być	 może	 to	 jest
decydujący	moment	dla	tego	oporu	–	wyrokuje	szef	Republiki.

Ma	 rację.	 Dzień	 19	 stycznia	 to	 jedna	 z	 kilku	 przełomowych	 dat	 dla
protestu.	 Na	 Hruszewskiego	 powstaje	 katapulta	 –	 jeden	 z	 symboli
wzbierającej	 rewolucji.	 „Rewolucjoniści	 z	Majdanu	zbudowali	 katapultę
i	 bombardowali	 z	 niej	milicjantów.	 Kozacy,	 których	 zwykliśmy	widzieć
jako	 szaloną	 konnicę,	 zazwyczaj	 walczyli	 jako	 piechota.	 Byli	 też
specjalistami	 od	 oblężeń”	 –	 napisze	 w	 „Tygodniku	 Powszechnym”
Andrzej	Stasiuk.

Zastępy	 piechoty	 gęstnieją,	 ale	 i	 oblężenie	 wcale	 się	 nie	 rozstępuje.
Pomimo	 nawoływań	 ze	 sceny	 i	 osobistej	 interwencji	 liderów	 opozycji
zamieszki	 na	 Hruszewskiego	 trwają	 całą	 noc.	 Witalij	 Kliczko	 zostaje
w	 bezpardonowy	 sposób	 potraktowany	 przez	 wiodących	 prym
nacjonalistów.	 Wykonane	 przez	 Tomka	 Adamowicza,	 fotoreportera
„Gazety	 Polskiej”,	 zdjęcia	 oblanego	 proszkową	 gaśnicą	 dwumetrowego
mistrza	 świata	 wagi	 ciężkiej	 obiegają	 świat,	 udowadniając,	 że	 „doktor
Żelazna	Pięść”	nie	jest,	wbrew	pobożnym	życzeniom	świata	zachodniego,
przywódcą	 ukraińskich	 protestów.	 Upokorzony	 i	 przepędzony	 spod
stadionu	 Dynama	 zostaje	 także	 Arsenij	 Jaceniuk.	 I	 tylko	 lider
nacjonalistycznej	 Swobody,	 Ołeh	 Tiahnybok,	 taktycznie	 znika	 z	 pola
widzenia.	Nic	dziwnego.	Do	głosu	dochodzą	nacjonaliści.	Lider	Swobody
nie	ma	jednak	powodów	do	zadowolenia.

Po	 19	 stycznia	 nastroje	 na	 placu	 istotnie	 się	 radykalizują.	 Wraz
z	brakiem	postępów	znacząco	spada	poparcie	dla	politycznych	partii	ze
Swobodą	na	czele.	To	dla	władzy	 idealny	moment	na	rozbicie	protestu.
Tymczasem	nic	takiego	się	nie	dzieje.



Kijów, Majdan
20 stycznia 2014

Trochę	 inaczej	 od	 komentatorów	 przerażonych	 wizją	 wojny	 domowej
i	masowymi	zamieszkami	widzę	wczorajsze	zdarzenia	w	Kijowie.	Komuś
tu	zależy	na	tym,	by	ten	chaos	się	pogłębiał.	Jestem	przekonany,	że	nasze
oddziały	prewencji	policji	w	jakieś	20	minut	poradziłaby	sobie	z	tym,	co
działo	się	wczoraj	pod	stadionem	Dynama.	Co	więcej,	nie	pozwoliłyby,	by
do	 tego	 doszło.	 Tu	 natomiast	 dopuszczono	 do	 spalenia	 autobusów
i	 dzikich	 harców	 trwających	 kilkanaście	 godzin.	 Nie	 wierzę	 w	 taką
niezdarność	 służb.	 Tym	 bardziej	 że	 Berkut	 przed	 Euro	 2012	 został
doskonale	 wyszkolony	 do	 tłumienia	 tego	 typu	 zamieszek.	 Tymczasem
milicjanci	 polewają	 demonstrujących	 wodą,	 odrzucają	 kamienie,
pryskają	 gazem,	 który	 w	 porównaniu	 z	 „naszym”,	 żelowym	 ma	 takie
stężenie	kapsaicyny18	jak	łagodny	keczup.	Coś	tu	jest	nie	tak.	To	już	drugi
raz,	 kiedy	 widzę	 po	 stronie	 służb	 ewidentną	 niechęć	 do	 siłowego
rozwiązania	 sprawy.	 Nawet	 mimo	 tego,	 że	 raniono	 kilkunastu
mundurowych.	 Teraz	 doszła	 informacja,	 że	 jeden	 z	 berkutowców	 nie
żyje19.

W	 każdym	kraju	 Europy	 Zachodniej	 (o	 byłym	Związku	 Sowieckim	nie
wspominając)	 wydarzenia	 podobne	 do	 wczorajszych	 skutkują
natychmiastową	 pacyfikacją	 demonstracji.	 Tu	 nie.	 Wciąż	 tylko	 huki,
petardy,	 kamienie	 i	woda.	 Nawet	 teraz,	w	 środku	 nocy,	 gromy	 słychać
u	nas	w	pokoju,	choć	mamy	do	miejsca	bitwy	dość	daleko.	Wszystko	to
jest	bardzo	dziwne.	Dlaczego	władze	nie	odłączą	prądu	i	wody	w	całym
kwartale	 z	 Majdanem?	 Dlaczego	 pozwalają	 koordynować	 protest
z	 olbrzymiej	 sceny?	 Dlaczego	 ich	 działania	 wyglądają	 na	 celowo
sabotowane	i	zmierzające	do	eskalacji	wydarzeń?	Mój	ranny	redakcyjny
kolega	 Tomek	 Adamowicz,	 którego	 dosięgnął	 odrzucony	 przez	 milicję
kamień,	 potwierdza	 tę	 obserwację.	 Co	 ciekawe,	 gdy	 był	w	 szpitalu,	 nie
wzięto	 od	 niego	 pieniędzy.	 „Niech	 te	 skurwysyny	 płacą”	 –	 usłyszał	 od



lekarzy.

***

Prowokatorzy,	 „tituszki”,	 „gopnicy”,	 „młodzi	 ludzie	 o	 sportowej
sylwetce”	 –	 rekrutujący	 się	 z	 patologii,	 pogardzani	 nawet	 przez
swoich	 chlebodawców.	 Mięso	 armatnie	 władzy	 w	 pogrążonym
w	 nędzy	 kraju,	 gdzie	 tożsamość	 narodowa	 jest	 krucha	 jak	 kolejne
zawieszenia	broni.	Gdzie	skorumpowanie	człowieka	ma	cenę	równą
dwóm	 zestawom	 w	 McDonaldzie,	 zabiera	 niewiele	 czasu,	 tyle,	 co
wystrzał	z	makarowa,	i	pozostaje	bezkarne	jak	milicja	drogowa.

Pierwszy	 raz	 widziałem	 „tituszki”,	 kiedy	 wraz	 z	 Konradem	 Falęckim
przemierzaliśmy	dzielnicę	 rządową	w	mroźny	 grudniowy	dzień,	 tuż	po
przyjeździe	 do	 Kijowa.	 Błąkające	 się	 bez	 celu	 miedzy	 Berkutem	 grupy
dresiarzy	patrzyły	na	nas	spod	przymrużonych	powiek.	Puchowe	kurtki,
podróbki	 markowej	 odzieży,	 dresowe	 spodnie,	 skórzane	 buty	 w	 szpic
i	 czapki	 z	 dawno	 w	 Polsce	 niemodnym,	 wygiętym	 w	 kaczy	 dziób
daszkiem.	 Nie	 mieliśmy	 pojęcia,	 że	 ta	 opłacana	 z	 budżetu	 i	 brudnych
pieniędzy	nieformalna	armia	wyrostków	to	często	zdolni	do	najcięższych
zbrodni	kryminaliści.

Termin	 „tituszka”	 pochodzi	 od	 nazwiska	 pewnego	 nieszczęśnika	 –
Wadima	Tituszki,	mieszkańca	podkijowskiej	Białej	Cerkwi.	Dnia	18	maja
2013	r.	tenże	Tituszko	wraz	z	sobie	podobnymi	„młodymi	sportowcami
w	 dresach”	 zaatakował	 w	 Kijowie	 dwójkę	 opozycyjnych	 dziennikarzy.
Fotografie,	na	których	ubrany	w	dres	wyrostek	przyjmuje	waleczną	pozę
i	 robi	 niezbyt	 inteligentną	 minę,	 obiegły	 ukraińskie	 media
społecznościowe.	 Wandal	 był	 tak	 charakterystyczny	 i	 tak	 dobrze
oddawał	 stereotyp	 zadymiarza,	 że	 jego	 nazwisko	 weszło	 do	 języka
potocznego	 na	 określenie	 chamowatych	 zbirów,	 którzy	 za	 pieniądze
walczą	 z	 opozycją.	 „Tituszkami”	 (lub	 inaczej	 „prostituszkami”)	 są
również	 określani	 funkcjonariusze	 formacji	 takich	 jak	 Berkut	 lub
milicjanci	biorący	po	cywilnemu	udział	w	zamieszkach.	Wszyscy	oni	biją,
napadają,	 zastraszają.	 Przenikają	 na	 stronę	 opozycji,	 siejąc	 ferment



i	prowokując	interwencję	sił	rządowych.	Podpalają	samochody,	okradają
sklepy.	Wreszcie	–	mordują.

O	 tym,	 że	w	 czasie	protestu	na	Majdanie	byli	 opłacani	 przez	 rządzącą
Partię	 Regionów	 i	 jej	 co	 bardziej	 majętnych	 zwolenników,	 świadczą
liczne	 relacje	 z	 całej	Ukrainy.	To	oni	26	 listopada	 rozbili	 proeuropejski
protest	na	Majdanie.	Oskarża	się	ich	także	m.in.	o	wywołanie	prowokacji
na	 ulicy	 Bankowej	 w	 Kijowie,	 kiedy	 to	 1	 grudnia	mieli	 stanowić	 część
grupy	 awanturującej	 się	 z	 milicją.	 W	 rezultacie	 Berkut	 brutalnie
rozpędził	 protest,	 raniąc	 wiele	 osób.	 Wreszcie	 19	 lutego	 w	 wyniku
postrzelenia	 przez	 „tituszki”	 zmarł	 Wiaczesław	 Weremij,	 dziennikarz
gazety	 „Wiesti”.	 Wyciągnięto	 go	 z	 taksówki	 i	 postrzelono	 w	 klatkę
piersiową.	 W	 czasie	 wojny	 na	Wschodzie	 to	 właśnie	 przybywający	 do
„ludowych	 republik”	 ze	 wszystkich	 stron	 Ukrainy	 (oraz	 z	 Rosji)
„tituszkowie”	 stanowili	 pokaźną	 liczbę	wśród	 rzekomych	prorosyjskich
separatystów20.

Sam	 Wadim	 Tituszko	 jest	 świadomy	 tego,	 że	 jego	 nazwisko	 już	 na
zawsze	 zapisze	 się	 niezbyt	 chlubnie	 na	 kartach	 ukraińskiej	 historii.
Biedak	 jeszcze	 w	 czasie	 trwania	 Majdanu	 wielokrotnie	 przepraszał	 za
swoje	 postępowanie	 (występując	 w	 jednej	 z	 telewizji,	 narąbał	 drewna
dla	pikietujących,	w	rodzinnej	Białej	Cerkwi	pojawiał	się	na	barykadzie,
a	w	wywiadach	opowiadał	się	za	proeuropejskim	kursem	Ukrainy).	Nie
ukrywa	 przy	 tym,	 że	 po	 ślubie	 rozważa	 zmianę	 nazwiska	 na	 nazwisko
małżonki.	To	na	Ukrainie	dozwolone,	jednak	rzadko	praktykowane.
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Od	 stadionu	kijowskiego	Dynama	odchodzą	długie	 schody,	 prowadzące
w	 niedostępne	 rejony	 wzdłuż	 wysokiego	 płotu	 okalającego	 dzielnicę
rządową.	 Za	 płotem	 stacjonuje	 Berkut	 i	 wojska	 wewnętrzne.	 To	 tam
wpadają	koktajle	Mołotowa,	to	stamtąd	rzucane	są	granaty	hukowe	i	gaz
łzawiący,	stamtąd	padają	strzały.

Staliśmy	 z	 Pawłem	 Bobołowiczem	 przy	 kracie,	 rozmawiając
z	zastrzegającym	sobie	anonimowość	oficerem	wojska,	który	opowiadał,
że	 zarabia	w	przeliczeniu	na	złotówki	około	750	zł	miesięcznie.	Oficer!
Rozmowa	 była	 dość	 spokojna,	 biorąc	 pod	 uwagę	 fakt,	 że	 kilkadziesiąt
metrów	 dalej	 fruwało	 wszystko,	 od	 kamieni	 i	 koktajli	 Mołotowa	 do
granatów	 hukowych	 i	 nabojów	 z	 broni	 gładkolufowej.	 W	 pewnym
momencie	 obok	 nas	 pojawił	 się	 mężczyzna	 ubrany	 w	 motocyklowy
kombinezon,	takąż	kominiarkę	i	kask.	W	ręku	miał	profesjonalną	procę,
zbierał	 kamienie	 i	 chował	 je	 do	 kieszeni.	 Przez	 kratę	 dyskutował
z	wojskiem.	Nie	wyglądał	na	pierwszego	lepszego	przechodnia.

Już	10	minut	później	wleczono	go	przez	Chreszczatyk	w	stronę	sceny	na
Majdanie.	Był	kopany,	bity,	poniżany.	Łamano	na	nim	kije,	szturchano	go.
Na	 obnażonej	 twarzy,	 jeszcze	 przed	 chwilą	 skrytej	 za	 kominiarką,
rysowało	 się	 przerażenie.	 Znosił	 oplucia	 kijowian	 żądających
wymierzenia	 mu	 sprawiedliwości.	 Od	 linczu	 broniła	 go	 zdecydowana
postawa	eskortującej	go	Samoobrony	Majdanu.	Gdyby	nie	to,	rozebrano
by	go	do	naga,	pobito	i	wystawiono	na	główną	scenę.	I	miałby	szczęście,
jeśli	na	tym	by	się	skończyło.	Tak	wyglądałaby	zemsta	za	to,	co	spotkało
uczestników	 nocnych	 protestów,	 np.	 Wadima,	 działacza	 Automajdanu,
którego	 trafił	 granat.	 Gdy	 stracił	 przytomność,	 Berkut	 zawlókł	 go	 za
barykady,	pobił	i	oblanego	wodą	wrzucił	z	powrotem	w	obręb	placu.

Dlaczego	taki	los	spotkał	motocyklistę?	Dlaczego	prowadzono	go	przez



Chreszczatyk	 jak	 złodzieja	 w	 średniowieczu?	 Otóż	 stwierdzono,	 że	 był
prowokatorem.	Po	przeszukaniu	oprócz	procy	znaleziono	u	niego	długi
nóż	 i	 pałkę	 teleskopową.	 Na	 scenę	 na	 swoje	 szczęście	 nie	 trafił.
Wpakowano	 go	 jednak	 do	 przyczepy	 kempingowej,	 gdzie	 stacjonowali
weterani	z	Afganistanu	i	kierownictwo	rewolucji.	Co	się	z	nim	stało?	Nie
mam	pojęcia.	Czy	był	winny?	Nigdy	się	nie	dowiemy.

Znudzony	 oczekiwaniem	 na	 prowokatora	 tłum	 po	 jakimś	 czasie
odpłynął	 spod	 przyczepy.	 Ruszył	 z	 powrotem	 na	 zupę,	 z	 powrotem	 na
Hruszewskiego.	Kolejni	prowokatorzy	i	„tituszki”	napadający	na	ludzi	na
obrzeżach	 Majdanu	 wpadali	 co	 jakiś	 czas	 w	 ręce	 strażników	 protestu.
Najczęściej	 kończyli	 upokorzeni	 na	 scenie,	 gdzie	 przepraszali	 za	 swoje
występki,	 opowiadali,	 jak	 to	 w	 zamian	 za	 kilkaset	 hrywien	 godzili	 się
wyruszyć	 w	 często	 wielogodzinną	 drogę	 do	 Kijowa.	Wyprowadzani	 za
obręb	placu	uczestnicy	prorządowych	manifestacji	i	bandyckich	eskapad
żegnani	 byli	 kopniakiem.	 Służby	 ochrony	 Majdanu	 i	 „łowcy	 przygód”
urządzali	 nawet	 „tituszka	 safari”21	 –	 polowania	 na	 błąkające	 się	 grupy
chuliganów.	Wszystko	to	dla	bezpieczeństwa,	ale	i	z	nudów.	Bo	nuda	na
Majdanie	zaczynała	doskwierać	coraz	wyraźniej.	Ale	już	za	chwilę	miało
się	to	zmienić.
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Nadeszło	 nieuchronne.	 Reżim	 zaczął	mordować.	Majdan	 zyskał	 swoich
męczenników	 i	 kolejny	 mit	 fundatorski.	 Kule	 kładą	 dziś	 Ormianina
Serhija	Nihojana	i	Białorusina	Michaiła	Żyźniewskiego.	Pierwszego	zabija
snajper,	 drugiego	 pocisk	 z	 pistoletu	 Makarow.	 Obaj	 byli	 od	 dłuższego
czasu	aktywistami	protestu.	Całkowicie	różni.

Serhij	Nihojan	(2	sierpnia	1993	r.	–	22	stycznia	2014	r.)	–	Ormianin,
urodzony	we	wsi	Bereznuwatiwka	w	regionie	dniepropietrowskim,
gdzie	 jego	 rodzice	 osiedlili	 się	 po	 ucieczce	 z	 Górskiego	 Karabachu
(ormiańska	 enklawa	 będąca	 przedmiotem	 sporu	 między	 Armenią
a	Azerbejdżanem).	Studiował	w	Akademii	Wychowania	Fizycznego
w	 Dniepropietrowsku,	 ćwiczył	 karate.	 Do	 protestu	 na	 Majdanie
dołączył	 8	 grudnia,	 był	w	 ochronie	 protestu.	 Zamordowany	 na	 ul.
Hruszewskiego	w	Kijowie	22	stycznia	około	6	rano.	Kule	 trafiły	go
w	 szyję,	 głowę	 i	 klatkę	 piersiową.	 Pochowany	w	 swojej	 rodzinnej
miejscowości.

To	nie	koniec	ofiar.	W	szpitalu	umierają	kolejne	dwie	osoby,	a	w	 lesie
pod	 Boryspolem	 odnalezione	 zostaje	 ciało	 porwanego	 ze	 szpitala
mieszkańca	 Lwowa,	 Jurija	 Werbickiego.	 I	 choć	 wraz	 z	 Werbickim
porwano	także	Ihora	Łucenkę,	znanego	działacza	społecznego,	to	właśnie
skromny	obywatel	zachodniej	Ukrainy	został	zamordowany.

–	Związano	nas,	pobito	i	wrzucono	do	czarnego	vana,	który	wywiózł	nas
do	 lasu.	Tam	znów	bili	nas	 i	przesłuchiwali.	Potem	rozdzielili.	Dlaczego
zginął	 on,	 a	 nie	 ja?	 Bo	 był	 ze	 Lwowa	 i	 dla	 tych	 ludzi,	 jak	wynika	 z	 ich
własnych	 słów,	 należał	 do	 kasty	 „szczególnych	 wrogów”	 –	 mówił	 po



uwolnieniu	Łucenko.

Przekroczono	 Rubikon.	 Reżim	 znalazł	 się	 pod	 ścianą,	 jak	 zaszczute
zwierzę.	 Pogrzeby	 każdego	 z	 zamordowanych	 zmieniają	 się
w	wielotysięczne	manifestacje.	Majdan	ma	swoich	męczenników.	W	całej
Ukrainie	 wzbierają	 masowe	 protesty22.	 Od	 Zakarpacia	 po	 Charków
trwają	 próby	 przejęcia	 miejscowych	 budynków	 administracji
publicznej23.	To	odpowiedź	na	zabójstwa	i	„drakońskie	prawa”.	Kraj	staje
w	ogniu,	ale	już	wtedy	na	tym	tle	wyróżniają	się	obwód	doniecki	i	Krym,
które	na	mapie	protestów	pozostają	białymi	plamami.

Tymczasem	pod	stadionem	Dynama,	 na	 ulicy	Hruszewskiego,	 za	 piątą
barykadą,	 w	 błocie	 i	 na	 stercie	 opon	 stoją	 gotowi	 na	 wszystko.	 Choć
gdzieś	w	oddali	trwają	rzekome	rozmowy,	oni	wiedzą	swoje.

–	Co	to	dziś	będzie?	–	pytam.

–	A	co	ma	być?	Myślisz,	że	my	tu	po	co	stoimy?	Po	cośmy	to	wszystko
zbudowali?	 –	 uśmiecha	 się	 rosły,	 zakapturzony	 obrońca	 Majdanu,
pokazując	na	barykady	i	setki	zniesionych	z	całego	miasta,	gotowych	do
podpalenia	opon.



Kijów, ulica Hruszewskiego
23 stycznia 2014

„słucham	hałasu	bębnów	barbarzyńskich	wrzasków	
doprawdy	niepojęte	że	Miasto	jeszcze	się	broni”

Zbigniew	Herbert,	Raport	z	oblężonego	miasta

Nie	 mam	 pojęcia,	 skąd	 wzięli	 te	 wszystkie	 „szyny”,	 jak	 po	 ukraińsku
nazywa	 się	 opony.	 Musieli	 mieć	 jakiś	 układ	 ze	 wszystkimi
wulkanizatorami	 w	 kijowskim	 obwodzie,	 bo	 zebrali	 ich	 wiele	 tysięcy.
Stosy	 wyjeżdżonej	 gumy	 piętrzą	 się	 między	 spalonymi	 autobusami.
Zwykli	 kijowianie	 opróżniają	 piwnice,	 by	 dorzucić	 od	 siebie	 kilka
kilogramów	 kauczuku.	 Ulica	 Hruszewskiego	 jest	 przedzielona	 na	 kilka
stref.	 Do	 ostatniej,	 najbliżej	 Berkutu	 i	 w	 zasięgu	 kul,	 nie	 wpuszcza	 się
kobiet	 i	 osób	 bez	 kasku,	 choćby	 budowlanego.	 Trzaska	 mróz.
Wolontariuszki	 roznoszą	 gorącą	 herbatę	 wśród	 bojców	 rozlewających
benzynę	 przygotowaną	 na	 koktajle.	 O	 tym,	 kto	 jest	 tu	 ważniejszy,
zaświadcza	taki	obrazek.	Zgrabiałe	ręce	jednej	z	dziewcząt	nie	utrzymują
termosu,	 oblewając	 wrzątkiem	 rękawiczki	 uzbrojonego	 w	 styl	 od
siekiery	 demonstranta.	 Choć	 herbata	 momentalnie	 zamarza,	 ten
siarczyście	 przeklina	 i	 nie	 widzi	 nic	 niestosownego	 w	 tym,	 że	 drobna
dziewuszka	oferuje	mu	swoje	rękawiczki.	Bluzgając	pod	nosem,	zostawia
ją	wśród	barykad	z	termosem	w	siniejących	dłoniach.	Oboje	znają	swoje
miejsca.

Swoje	 zadanie	 dobrze	 rozumieją	 również	 babuszki	 w	 garnkach	 na
głowach,	które	w	bezpiecznej	odległości	od	szpaleru	Berkutu	nieustannie
walą	 kijami	 w	 puste	 beczki.	 Także	 sanitariusze	 wiedzą,	 co	 robić,
i	 wypatrują	 ranionych	 przez	 świstające	 petardy	 i	 pojemniki	 z	 gazem.
Ktoś	rozdaje	cytrynę	i	ocet,	mające	rzekomo	pomóc	na	duszności.	Wie,	co
robić,	młody	 chłopak	z	 laserowym	wskaźnikiem,	którym	celuje	w	okna
i	 dachy	 wysokich	 kamienic,	 na	 których	 mogli	 ukryć	 się	 snajperzy.	 Bo



o	 tym,	 że	 został	 tam	 ktoś	 z	 mieszkańców,	 nie	 przekona	 nikogo	 nawet
transparent	 z	 napisem:	 „Tutaj	 żyją	 ludzie”,	 wywieszony	 na	 jednym
z	balkonów.

Rozpoczyna	 się	 piekło.	 Tysiące	 opon	 zostają	 podpalone24,	 a	 dym
zgodnie	 z	 kierunkiem	 wiatru	 sunie	 w	 górę	 ulicy,	 wprost	 na	 kordony
wojsk	 i	 Berkutu.	 Ulica	 tonie	 w	 ogniu	 i	 lodzie.	 Wojna	 żywiołów.	 Strugi
wody	z	armatek	wodnych	i	wozów	strażackich	spływają	zza	ściany	ognia,
natychmiast	zamarzając.	Nie	widzimy	przeciwników,	oni	również	nas	nie
widzą.	 O	 tym,	 że	 jednak	 tam	 stoją,	 świadczą	 spadające	 nam	 pod	 nogi
granaty	hukowe.

–	 To	 jest	 wolność!!!	 –	 krzyczy	Michał	 Stróżyk,	 polski	 wolontariusz	 ze
Stowarzyszenia	 „Wataha”,	 który	 jeszcze	 przed	 chwilą	 pomagał
Ukraińcom	 umacniać	 barykadę,	 a	 teraz	 w	 kasku	 polskiej	 prewencji
przeciska	 się	 jak	 najbliżej	 linii	 ognia.	 Pozostaje	 się	 z	 nim	 zgodzić.
Poczucie	wolności,	a	raczej	bezkarności,	jest	tu	dominujące.

Kolejne	opony	 fruną	w	paszczę	płomieni,	a	od	ognia	zajmuje	się	 jedna
z	 kamienic.	 Delikatna	 tafla	 lodu	między	 pierwszą	 barykadą	 a	 piekielną
ścianą	ognia	staje	się	pułapką	dla	wielu	nieostrożnych,	którzy	chcieliby
zbliżyć	 się	 do	 epicentrum	 pożaru.	 Wpaść	 w	 30-centymetrową	 nieckę
wypełnioną	 zimną	 wodą	 to	 gwarantowane	 odmrożenie.	 Warczy	 piła
mechaniczna,	 przywleczona	 tu	 nie	 wiadomo	 po	 co	 przez	 półnagiego
mężczyznę.	 Postacie	 w	 maskach	 upiorów	 piorą	 koktajlami	 Mołotowa
w	 kierunku	 niewidocznego	 przeciwnika,	 jakby	 ściana	 dymu	 i	 maska
gwarantowały	anonimowość.	Strzelają	fajerwerki,	które	pełnią	teraz	rolę
pocisków	ziemia–ziemia.	Cały	świat	znów	patrzy	na	tę	orgię,	która	trwać
będzie	przez	całą	noc.	I	tylko	Walery	Łobanowski	ze	swojej	ławeczki,	na
której	 usadowił	 go	 rzeźbiarz,	 tym	 razem	 nie	 może	 już	 nic	 zobaczyć.
Kibice	kijowskiego	Dynama	postanowili	oszczędzić	swojemu	bohaterowi
tego	widoku.

Gdy	zamieniony	w	lodowatą	skorupę	wrócę	do	biurka	w	Profs-	piłkach,
znów	 zastanowi	 mnie	 bierność	 władzy.	 Dlaczego	 straż	 pożarna	 nie
zgasiła	 opon,	 a	 ograniczyła	 się	 do	 polewania	 tłumu	 lodowatą	 wodą?
Dlaczego	 pozwolono	 na	 ten	 wielogodzinny	 teatr?	 Dlaczego	 nie
rozproszono	 demonstrujących,	 a	 jedynie	 prowokowano	 ich	 do



podsycania	 ognia?	 Cóż	 takiego	 chcieli	 osiągnąć	 sami	 demonstrujący?
Dlaczego	nie	zaatakowali	szpaleru	wojska?	O	co	tu	chodzi?

Nie	jestem	jedynym,	który	wątpi.

–	 Podobało	 ci	 się?	 To	 może	 mi	 wytłumaczysz,	 po	 co	 oni	 spalili	 tyle
tysięcy	 opon?	 Co	 to	 miało	 dać?	 –	 pyta	 mnie	 po	 polsku	 drobniutki
mężczyzna.	Siedzi	wściekły	przy	stoliku	w	centrum	prasowym.	To	Jerzy
Wójcicki,	 szef	 winnickiego	 stowarzyszenia	 „Kresowiacy”,	 redaktor
naczelny	 miesięcznika	 „Słowo	 Polskie”.	 Nasza	 przypadkowa	 rozmowa
przerodziła	się	w	bliższą	znajomość.

Drobniutki	 wzrostem	 i	 wielki	 duchem	 Jerzy	 podobnie	 jak	 wielu
Polaków	 z	 Podola	 uczestniczy	w	 akcjach	 protestu	 przeciwko	 reżimowi
Janukowycza.

–	Reżimowi?	–	pytam.

–	Tak,	nazywamy	to	otwarcie,	bo	widzimy,	że	sytuacja	się	nie	zmienia,
idzie	 trzeci	 miesiąc	 protestu,	 a	 władze	 walczą	 coraz	 brutalniejszymi
metodami,	 giną	 ludzie	 –	 odpowiada	 zmęczony.	 Chyba	podobnie	 jak	my
nie	 spał	 dzisiejszej	 nocy.	 Choć	 może	 zdrzemnął	 się	 tu,	 na	 podłodze
w	 Profspiłkach,	 między	 nadajnikiem	 Radia	 Swoboda	 a	 śmierdzącymi
walonkami	 bojca	 Samoobrony,	 na	 wspólnej	 podłodze,	 pod	 nie	 swoim
kocem.	Kto	spędził	tu	choć	jedną	noc,	nigdy	tego	nie	zapomni.

Nieświadomi	 słuchacze	 Radia	 Wnet	 nie	 wiedzą	 nawet,	 że	 poranne
korespondencje,	w	czasie	których	z	krajem	łączył	się	Paweł	Bobołowicz,
były	 często	 nadawane	 ze	 śpiwora	 rozłożonego	pod	 szkolnym	biurkiem
lub	z	legowiska	skleconego	z	krzeseł.

–	 Taaa…	 –	Bobołowicza	 o	 7	 rano	 budzi	 telefon.	 –	Możemy	 zaczynać	 –
mamrocze	z	zamkniętymi	oczyma,	zgadzając	się	na	wejście	na	antenę,	by
już	po	sekundzie	przybrać	w	pełni	profesjonalny	ton.	–	Witam	państwa
bardzo	 serdecznie.	 W	 Kijowie	 do	 wczorajszego	 wieczoru	 sytuacja…	 –
Kilkuminutowa	 korespondencja	 kończy	 się	 ziewnięciem,	 Paweł	 zasuwa
śpiwór	i	opuszcza	czapkę	na	nos,	ponownie	kładąc	się	między	inwalidą,
który	 niczym	 kot	 zaległ	 na	 przyokiennym	 kaloryferze,	 a	 Wasylem,
charkowianinem,	który	jeśli	akurat	nie	śpi,	to	zapewnia,	że	tak	samo	jak
Julię	Tymoszenko	kocha	Lecha	Kaczyńskiego.



Niezależnie	od	tego,	czy	Jerzy	Wójcicki	też	tu	dziś	spał,	na	pewno	chwilę
tu	 zostanie.	Właśnie	uciekł	 z	 rodzinnej	Winnicy,	 bo	 szuka	 go	 tamtejsza
bezpieka.

–	Służba	Bezpieczeństwa	Ukrainy	wszczęła	wobec	nas	postępowanie	za
ostatnie	 akcje.	 SBU	 podlega	 bezpośrednio	 reżimowi,	 więc	 jest	 z	 nimi
większy	problem	niż	z	milicją	–	mówi.	Gdy	się	o	tym	dowiedział,	do	pracy
już	 nie	 poszedł.	 Pierwszym	 transportem	 zabrał	 się	 do	 Kijowa.	Według
nowego	ustawodawstwa	grozi	mu	do	trzech	lat	więzienia.

Ten	skromniutki	Polak	nie	od	dziś	daje	się	władzy	we	znaki.

–	 Zbieraliśmy	 podpisy	 pod	 listem	 do	 konsula	 generalnego	 Krzysztofa
Świderka,	który	złożyliśmy	w	konsulacie.	List	zawiera	apel	o	odwołanie
wiz	wszystkim	miejscowym	 urzędnikom	 Partii	 Regionów.	 Sprawa	 była
napięta,	milicja	nie	chciała	nas	wpuścić.	Udało	się	 jednak	przekazać	 list
i	mam	nadzieję,	że	sankcje	wejdą	w	życie	–	opowiada.	W	kolejnej	dużej
akcji	 organizacja	 „Majdan”	 zablokowała	Radę	Obwodową	oraz	 centrum
miasta	Winnica.	Przez	 trzy	godziny	wstrzymany	był	 ruch.	–	Zebrało	się
sporo	 ludzi,	 ponad	 2	 tysiące	 –	 opowiada	 Jerzy.	 Zerkam	 na	 mapę,	 bo
nazwa	 Winnica	 nic	 mi	 nie	 mówi.	 Okazuje	 się,	 że	 wbrew	 moim
przypuszczeniom	to	nie	zachód,	a	środek	kraju.

Jerzy	jest	przekonany,	że	z	nacjonalistami	da	się	rozmawiać.	Choć	ma	do
nich	 dystans,	 przekonuje:	 –	 Nawet	 jeśli	 nie	 dojdzie	 do	 zgody,	 to
postawimy	wszystkie	sprawy	na	swoim	miejscu.	Ale	dopiero	zwycięstwo
z	Janukowyczem	może	nam	to	umożliwić.

–	Boisz	się?	–	pytam.

–	Oczywiście.	Mam	troje	dzieci	w	wieku	od	sześciu	miesięcy	do	siedmiu
lat.	 A	 ty	 zapisz	 to	 i	 przekaż	 Polsce	 i	 Polakom	 moje	 słowa	 –	 dodaje.
I	wygłasza	apel,	który	natychmiast	drukujemy:

„Szanowni	 posłowie,	 senatorowie,	 panie	 prezydencie!	 Proszę	 nie	 ufać
kłamliwym	 obiecankom	 Janukowycza	 i	 jego	 kliki.	 Cokolwiek	 powiedzą,
to	 kłamstwo.	 Trzeba	 podejmować	 ostre	 kroki,	 które	 będą	 uderzały
w	 jego	 rodzinę,	 w	 jego	 osobiste	 wyjazdy	 do	 Europy	 i	 innych	 krajów.
Tylko	to	poskutkuje!”	–	mówi	Jerzy,	a	ja	mu	wierzę.



Apel	Jerzego	okazał	się	wówczas	wołaniem	na	puszczy.	Nim	dojdzie	do
jakichkolwiek	sankcji,	na	Majdanie	i	całej	Ukrainie	wydarzy	się	więcej	niż
puszczenie	 z	 dymem	 tysięcy	 opon.	 Wtedy	 jednak	 po	 raz	 pierwszy
spotkałem	 Polaka	 z	 Ukrainy,	 który	 w	 obecnej	 władzy,	 a	 nie
w	 historycznych	 zaszłościach	 widział	 zagrożenie	 dla	 polskiej
mniejszości.	 Było	 to	 dla	 mnie	 szokiem,	 przyzwyczaiłem	 bowiem	 do
przekazów,	 w	 których	 nasi	 rodacy	 zwykli	 raczej	 narzekać	 na	 lokalne
konflikty	z	nacjonalistami	(po	prawdzie	aż	do	Majdanu	tematy	dotyczące
problemów	Polaków	na	Ukrainie	głównie	do	tego	się	sprowadzały).

Polscy	 dziennikarze	 relacjonujący	 ukraiński	 konflikt	 od	 samego
początku	stanowili	specyficzną	grupę	na	tle	dziesiątków	żurnalistów
z	całego	świata.	Przez	oznaczony	biało-czerwoną	chorągiewką	stolik
w	 Profspiłkach	 przewinęli	 się	 choć	 na	 chwilę	 przedstawiciele
większości	 ogólnopolskich	 gazet,	 telewizji	 i	 radiostacji.	 Nie	 jest
jednak	tajemnicą,	że	od	samego	początku	stolik	był	trzymany	przez
konserwatywną	 część	 polskich	 mediów.	 Nasz	 przewodnik
i	 przyjaciel	 –	 Paweł	 Bobołowicz	 z	 Radia	Wnet,	 dzięki	 któremu	nie
byliśmy	 jak	 dzieci	 we	 mgle;	 jego	 redakcyjny	 kolega	 Wojtek
Jankowski;	ekipa	z	„Gazety	Polskiej”:	David	Wildstein,	Kasia	Pawlak,
Konrad	Falęcki;	ludzie	z	telewizji	Republika:	Marcin	Fonfara,	Bianka
Zalewska,	 Janek	 Pawlicki	 i	 Bartek	 Maślankiewicz;	 fotograf	 Kuba
Szymczuk	z	„Gościa	Niedzielnego”	–	od	samego	początku	byli	obecni
na	Majdanie.	Dopiero	gdy	okazało	się,	że	konflikt	na	Ukrainie	nie	jest
kolejną	 ruchawką	 we	 wschodnim	 stylu,	 pojawili	 się	 tu	 znani
z	telewizji	reporterzy	celebryci.

Są	 jednak	wyjątki.	 Już	na	początku	poznaliśmy	się	 i	pracowaliśmy
ze	 wspaniałymi	 ludzi	 ze,	 zdawałoby	 się,	 przeciwnej	 strony
ideologicznej	 barykady,	 m.in.	 z	 fotografkami	 Agatą	 Grzybowską
z	 „Gazety	 Wyborczej”	 i	 Simoną	 Supino	 z	 „Super	 Expressu”,
z	 Bartoszem	 Andrejukiem,	 dziennikarzem	 i	 reporterem	 portalu
TVN24.pl,	 czy	 Marcinem	 Wyrwałem,	 reporterem	 portalu	 Onet.pl.
Miło	 wspominam	 także	 rozmowy	 z	 Pawłem	 Reszką,	 reporterem
„Tygodnika	 Powszechnego”.	 Wśród	 nas	 byli	 również	 dziennikarze



i	fotoreporterzy	mediów	polonijnych,	jak	Piotr	Apolinarski	czy	Jerzy
Wójcicki,	 freelancerzy:	 Monika	 Andruszewska,	 Franek	 Rapacki
i	Tomasz	Piechal,	oraz	kilkanaście	innych	osób.

Między	 nami	 wszystkimi	 panowała	 przez	 cały	 czas	 zgoda
niemożliwa	 do	 osiągnięcia	 w	 polskim	 piekiełku	 polityczno-
medialnym.	 Nie	 było	 mowy	 o	 standardowym	 dla	 tego	 zawodu
„podkradaniu	newsów”	lub	zatajaniu	na	wyłączność	co	ciekawszych
plotek.	Solidarność	była	naprawdę	budująca,	o	czym	zapewniają	po
dziś	 dzień	 wszyscy	 uczestnicy	 tej	 przygody.	 Oczywiście	 byli
w	 Kijowie	 także	 inni	 polscy	 dziennikarze	 –	 gwiazdy.	 Ci	 jednak
trzymali	 się	 z	 dala	 od	 cuchnących	 Profspiłek	 i	 polskiego	 stolika,
który	 w	 szczytowym	 momencie	 rozrósł	 się	 z	 jednego	 biurka	 do
czterech	 stołów,	 kilkunastu	 krzeseł	 i	 trzech	 wielkich	 skrzyń	 na
sprzęt.	 Ten	 stolik	 był	 jak	 punkt	 orientacyjny.	 W	 dzień	 i	 w	 nocy
można	 było	mieć	 pewność,	 że	 spotka	 się	 przy	 nim	 kogoś	 z	 „grupy
kijowskiej”,	jak	z	czasem	zaczęliśmy	się	sami	określać.	Do	Profspiłek
wpuszczano	 nawet	 tych	 Polaków,	 którzy	 przesadzili
z	 „resetowaniem	 się”	 i	 chwiejnym	 krokiem	 w	 niezrozumiałym
języku	 usiłowali	 przekonywać	 ochronę	 budynku,	 że	 „tu	 właśnie
mieszkają”.	 Aż	 dziw,	 że	 do	 tej	 noclegownio-poczekalni	 ciągle
przychodzili	najważniejsi	politycy	Europy	i	świata.	Dziw,	że	nikt	nie
przegonił	stamtąd	„bezprizornych	żurnalistów”.

Niektórzy	 z	 nas	 zostali	 gwiazdami.	 Taki	 los	 spotkał	 Bartka
Maślankiewicza,	 który	 w	 końcu	 stycznia	 podczas	 jednej	 z	 potyczek
postanowił	 wejść	 w	 kocioł	 Berkutu	 i	 spytać	 funkcjonariuszy,	 dlaczego
biją	 Ukraińców.	 Każdy	 użytkownik	 ukraińskiej	 sieci	 zna	 jego	 relację,
podczas	której	w	płaszczyku,	szaliku,	okularach	i	bez	kasku	pojawia	się
z	mikrofonem	między	 funkcjonariuszami	specgrupy	ukraińskiego	MSW.
Chwilę	wcześniej	do	krwi	pobito	wiele	osób.	Majdanowcy	ostrzegali	go,
by	 nie	 szedł	 w	 kierunku	 Berkutu,	 bo	 snajperzy	 strzelają	 także	 do
dziennikarzy.	Maślankiewicz	nie	robił	sobie	z	tego	za	wiele.

–	 Milicjant	 rzuca	 kamieniami,	 jakby	 był	 zwykłym	 chuliganem.	 Rzuca
kamieniami	nawet	we	mnie.	Postaram	się	podejść,	 zapytać,	dlaczego	 to



robi	 –	mówi,	dreptając	w	stronę	 szpaleru.	 –	Co	 ty	 robisz,	 berkutowiec?
Chcesz	 kogoś	 zabić?	 –	 pyta,	 podstawiając	 mikrofon	 pod	 usta
zaskoczonemu	osiłkowi.

–	Przez	tę	relację	mieliśmy	kilka	dni	wyjętych	z	życia	–	śmieje	się	Marcin
Fonfara,	operator	kamery,	który	kręcił	hasającego	w	szeregach	Berkutu
Maślankiewicza.	 –	 Gdy	 materiał	 trafił	 do	 sieci,	 nie	 było	 na	 Majdanie
kobiety,	która	nie	chciałaby	rzucić	się	Bartkowi	na	szyję	 i	podziękować
za	to,	co	zrobił.	Nie	dało	się	pracować	–	mówi25.

Równie	mocne	 jest	nagranie	Pawła	Bobołowicza,	który	cudem	uniknął
pobicia,	 gdy	 jednocześnie	 kręcił	 zamieszki	 i	 na	 żywo	 relacjonował
sytuację	na	antenie	Radia	Wnet.

–	Nie	mogę	rozmawiać,	trwa	atak,	biją	ludzi,	 ja	też	oberwałem	–	mówi,
chowając	 się	 za	 samochodem,	 a	 na	 nagraniu	 widać	 szalejący	 Berkut
i	słychać	przerażające	krzyki	pobitych	i	zatrzymanych26.

Mam	 mieszane	 uczucia,	 gdy	 przypominam	 sobie	 sytuację
z	 Maślankiewiczem	 w	 roli	 głównej.	 Oczywiście,	 gdyby	 miał	 mniej
szczęścia,	 to	 bezpański	 kamień,	 pałka	 funkcjonariusza	 lub	 coś	 jeszcze
gorszego	mogłoby	wybić	mu	z	głowy	„kozakowanie”,	o	jakie	oskarżała	go
część	dziennikarzy	(w	tym	ja).	Z	drugiej	strony,	czy	nie	byłby	do	dziś	dnia
bohaterem	wszystkich	Polaków	 jakiś	 zachodni	 reporter,	 który	w	 latach
PRL-u	podczas	pacyfikacji	 „Solidarności”	przez	ZOMO	zrobiłby	 to	samo,
co	Maślankiewicz	na	placu	Europejskim	w	Kijowie?	Na	szczęście	nikomu
z	 nas	 nic	 się	 nie	 stało.	 Jednak,	 jak	 pokaże	 historia	 Bianki	 Zalewskiej,
dziennikarze	nie	są	kuloodporni.

Na	 Ukrainie	 pojawiało	 się	 także	 wielu	 polskich	 polityków.	 I	 choć
z	początku	byli	 to	 przedstawiciele	większości	 ugrupowań,	 po	 czasie	 na
Majdan	 docierała	 już	 praktycznie	 tylko	 opozycja.	 Do	 legendy	 przejdzie
historia,	 kiedy	 to	 dwóch	 wysokich	 rangą	 polityków	 Prawa
i	Sprawiedliwości	zabłądziło	między	szpaler	Berkutu	a	ścianę	płonących
opon.

–	Prezes	Kaczyński	zabronił	szturmowania	budynków!!!	–	Dopiero	gdy
jeden	 z	 nich,	 członek	 ścisłego	 kierownictwa	 partii,	 przypomniał	 sobie
o	tym	zaleceniu,	otrzeźwiło	ich	na	tyle,	że	nie	powędrowali	w	lakierkach



i	płaszczach	w	głąb	dzielnicy	 rządowej,	 gdzie	zapewne	nikt	nie	pytałby
ich	o	immunitet.

Znany	 jest	 także	 przypadek	 Jacka	 Kurskiego,	 który	 po	 opublikowaniu
wykonanego	 telefonem	 komórkowym	 na	 tle	 barykad	 autoportretu	 stał
się	 wielodniowym	 pośmiewiskiem	 internetu,	 a	 memy	 z	 jego
wizerunkiem	podbijały	serwisy	społecznościowe.

–	W	Ukrainie	można	się	zakochać,	ale	przestrzegam	was:	to	jest	trudna
miłość	 –	 usłyszeli	 dziennikarze	 z	 „grupy	 kijowskiej”	 od	 Pawła	 Kowala,
byłego	 wiceministra	 spraw	 zagranicznych,	 gdy	 pewnego	 mroźnego
wieczoru	 spotkał	 się	 z	 nami	 na	wódce.	 Kowal,	 który	 na	 Ukrainie	 zjadł
zęby,	może	mieć	rację.	„Ukraina	to	mój	temat	i	nikomu	go	nie	oddam”	–
już	 pod	 koniec	 grudnia	 takie	 słowa	 padały	 pod	 adresem	 redaktorów
prowadzących	wielu	polskich	mediów.	Słyszeli	to	często	od	ludzi,	którzy
nigdy	wcześniej	na	Ukrainie	nie	byli.



Kijów, Majdan
24 stycznia 2014

Dziś	mieliśmy	bardzo	ciekawą	pogawędkę.	Siedząc	w	Puzatej	Chacie27	na
Chreszczatyku,	 zastanawialiśmy	 się,	 „jak	 to	 jest	 na	wojnie”.	 Czy	muszą
latać	migi-25	i	czy	trup	musi	słać	się	gęsto?	I	co	to	znaczy	„gęsto”?	Pięć
trupów	 to	 mało?	 Tyle	 osób	 tu	 padło	 w	 ciągu	 24	 godzin.	 Czy	 w	 czasie
wojny	 knajpy	 podają	 pierogi	 ze	 śmietaną,	 które	 właśnie	 jemy?	 Czy
graficiarze,	 popijając	 whisky,	 malują	 ścianę,	 za	 rogiem	 której	 toczy	 się
rzekoma	 bitwa	 o	 wszystko?	 Czy	 może	 to	 nie	 z	 wojną	 tu	 mamy	 do
czynienia,	ale	z	jakąś	ściemą;	może	to	show	dla	gawiedzi	z	całego	świata?

Takich	pytań	nasuwa	się	wiele,	a	odpowiedź	jest	skomplikowana.	Mało
kto	 z	 nas	 zna	 i	 pamięta	 wojnę.	 Kojarzy	 się	 nam	 z	 paradą	 czołgów
i	 burzeniem	 Warszawy.	 Z	 obozami	 koncentracyjnymi	 i	 masowymi
mordami.	Takimi	kliszami	operujemy	na	co	dzień.	A	one	są	fałszywe.

Zastanawialiśmy	się,	cóż	musi	się	stać,	byśmy	zaczęli	nazywać	rzeczy	po
imieniu.	Zwróćcie	uwagę	na	życzeniowo-zaklęciowe	myślenie	większości
komentatorów,	którzy	za	żadne	skarby	nie	chcą	wymówić	w	kontekście
tego,	 co	 się	 tu	 dzieje,	 słów	 „wojna	 domowa”,	 „rewolucja”,	 „powstanie”.
Tak	 jakby	w	 naszym	 kręgu	 kulturowo-cywilizacyjnym	 należały	 one	 do
pojęć	słusznie	minionych	i	zarezerwowanych	dla	książek	do	historii.

A	 przecież	 na	 Ukrainie	 tworzy	 się	 właśnie	 państwo	 podziemne	 –
równoległe	ograny	władzy	wykonawczej	 i	ustawodawczej,	a	pewnie	też
sądowniczej.	Właśnie	w	tym	momencie	liderzy	opozycji	w	imieniu	Rady
Narodowej	 wezwali	 do	 wstępowania	 do	 Samoobrony	 Majdanu,	 której
struktury	 zorganizowały	 się	w	całym	kraju.	Nie	bez	powodu.	 „Nieznani
sprawcy”	dokonują	samosądów	na	rewolucjonistach,	ludzi	wywozi	się	do
lasu	i	zabija,	a	pojmanych	milicja	i	Berkut	poniżają	w	sposób	znany	dotąd
tylko	z	filmów	o	Guantanamo	czy	egzekucjach	mafijnych.	Państwo	pęka.
A	Zachód	 jakby	 tego	nie	 chciał	dostrzec.	Albo	 jakby	widział,	 lecz	 chciał



natychmiast,	na	zawsze	to	widzenie	zakończyć.

Zresztą	niektórzy	dziennikarze	 także	 tu,	 na	miejscu,	wykazują	poziom
takiego	 zrelaksowania,	 jakby	 sprawa	 ich	 nie	 dotyczyła,	 jakby	 byli
niewidzialni	 dla	 stron	 konfliktu.	 Faktycznie	 dotyka	 się	 czegoś
nieuchwytnego,	gdy	z	napisem	„prasa”	na	plecach	zrelaksowanym	chodzi
się	po	rozżarzonym	stosie	spalonych	opon.	Przecież	jedyne,	co	może	cię
wtedy	 spotkać,	 to	 bezpański	 kamień	 albo	 hukowy	 granat,	 na	 który
musisz	 być	 zawsze	 przygotowany.	 Ale	 gdy	 zdejmie	 się	 odblaskową
kamizelkę,	można	poczuć	zagrożenie.	Gdy	 jest	 się	 traktowanym	bez	ulg
i	specjalnych	uprawnień.	Gdy	nie	klepią	cię	po	plecach	na	każdym	kroku,
a	raczej	przeklinają,	że	nie	schodzisz	z	drogi	oddziałom	Samoobrony.	Gdy
wrzucają	ci	do	rąk	ciężki	worek	z	lodem	i	piaskiem,	byś	podał	go	dalej,	bo
po	 to	 tu	 jesteś.	 Gdy	 czujesz	 się	 jak	 jeden	 z	 nich,	 a	 naprzeciw	 stoi
znienawidzony	reżim.

Jeśli	 spojrzysz	 w	 oczy	 ludzi,	 którzy	 stoją	 tu	 od	 dwóch	 miesięcy,
zobaczysz	 determinację.	 Usłyszysz	 od	 nich,	 że	 muszą	 tu	 być,	 bo
w	 przypadku	 porażki	 nie	 mają	 dokąd	 wrócić.	 „Zniszczą	 mnie!	 Zamkną
mnie	albo	zlikwidują	mój	biznes”,	„Boję	się	o	rodzinę,	mam	trójkę	dzieci”
–	 takich	historii	 jest	 tak	wiele,	 jak	 ludzi	na	Majdanie	Niezależności	 i	na
równoległym,	 bardziej	 zradykalizowanym	 majdanie	 na	 ulicy
Hruszewskiego.	 Muszą	 tu	 zostać	 i	 będą	 trwać.	 Bo	 dla	 nich	 to	 wojna
o	wszystko.



Kijów, Centrum Prasowe
26 stycznia 2014

Trwa	 szturm	 na	 położony	 przy	 placu	 Europejskim	 Dom	 Ukraiński.
Podobno	 to	 dawne	 Muzeum	 Lenina.	 Szturm	 jest	 niezwykły,	 bo	 przy
użyciu	petard	i	fajerwerków	przeprowadzają	go	bojownicy	z	Majdanu.

Schowani	 w	 budynku	 żołnierze	 wojsk	 wewnętrznych	 mieli	 podobno
połączyć	 się	 z	 Berkutem,	 który	 stacjonuje	 na	 drugim	 końcu	 prospektu
Hruszewskiego.	 Chcieli	 odciąć	 Majdan	 z	 jednej	 strony.	 Setki	 obrońców
wzywają	 ich	 obecnie	 do	 dobrowolnego	 opuszczenia	 budynku,	 czego	 ci
najwyraźniej	 zrobić	nie	 chcą.	Byłoby	 to	najpewniej	uznane	za	złamanie
rozkazu	 i	 przyniosłoby	 przykre	 konsekwencje.	 Wewnętrzniacy	 są
w	kropce.

Wcisnąłem	 się	 z	 kamerą	 do	 przedsionka,	 przed	 pierwszy	 szpaler
atakujących.	 Przywitały	 mnie	 rozbite	 szyby	 i	 tarcze	 żołnierzy	 wojsk
wewnętrznych.	 A	 za	 chwilę	 woda,	 którą	 w	 odruchu	 rozpaczy	 leją
szlauchem	 ci	 ostatni.	 I	 choć	mam	 kask,	 przeciwpłomienną	 kominiarkę,
kratę	 na	 szczękę	 i	 zęby,	 ochraniacze	 hokejowe,	 kamizelkę	 taktyczną,
kuloodporne	 okulary	 i	 walonki,	 które	 przetrwałyby	 temperaturę	 –30
stopni	 lub	 30	 cm	 wody,	 moja	 kamizelka	 z	 napisem	 „Gazeta
Polska/PRESS”	sprawiła,	że	bojowcy	postanowili	mnie	odprawić.	Uznali
najwyraźniej,	że	to	dla	mnie	zbyt	niebezpieczne.

Stałem	 zmarznięty	 przez	 budynkiem	 (to	 lepsze	 niż	 być	 mokrym!).
Spotkałem	 tam	wielu	 ludzi,	 z	 których	każdy	miał	 inne	 zdanie	na	 temat
dzisiejszych	wydarzeń.	Dla	porządku	przypomnijmy	najważniejsze	fakty.

Opozycja	 nie	 odrzuciła	 (wbrew	 temu,	 co	 podawały	 wówczas	 polskie
media)	 propozycji	 Janukowycza,	 lecz	w	miękki	 sposób	usiłuje	 ugłaskać
Majdan.	Trzech	liderów	opozycji	(Kliczko,	Jaceniuk,	Tiahnybok)	wczoraj
rozmawiało	 z	 prezydentem,	 a	 on	 usiłował	 kusić	 ich	 stołkami.	 Nie
odmówili	 wprost,	 przekonując,	 że	 potrzebują	 czasu.	 Jaki	 mieli	 posłuch



wśród	 zgromadzonych	 na	Majdanie?	Niech	 świadczy	 o	 tym	 fakt,	 że	 jak
tylko	 zeszli	 ze	 sceny,	 pojawił	 się	 pod	 nią	 nożownik,	 wykrzykujący,
podobnie	jak	wielotysięczny	tłum,	coś	o	zdradzie.	On	został	pojmany,	ale
wszystkich	zamknąć	się	nie	da.	Zgromadzeni	przeszli	pod	Dom	Ukraiński
z	żądaniem	opuszczenia	go	przez	wewnętrzniaków.

–	 Oni	 mają	 dość.	 Stoją	 w	 szpalerze	 w	 pampersach,	 do	 których
przymarzają	im	genitalia.	Są	pozbawieni	morale.	Lecą	na	nich	dym,	woda,
lód,	ogień	i	koktajle	Mołotowa	–	tłumaczy	mi	Wiktor,	który	chwali	się,	że
„zna	sytuację	w	Berkucie”.	Może	mieć	rację.	O	samej	sytuacji	politycznej
mówić	nie	chce	za	wiele,	poza	tym,	że	wierzy	w	„plan	opozycji”.	–	Petro
Poroszenko	 przyjechał	 z	 Davos,	 na	 pewno	 coś	 mu	 tam	 zaoferowali!	 –
przekonuje.

–	 Nie	 wierzę	 w	 ani	 jedno	 słowo	 tej	 bandy.	 Oni	 się	 całkowicie
skompromitowali,	 także	 i	 dziś	 –	 mówi	 tymczasem	 kobieta	 w	 czapce
z	 polskim	 orłem,	 z	 polską	 flagą	 i	 wstążką	 w	 barwach	 polskich
i	 ukraińskich.	 –	 Nie	 wierzę!	 Jestem	 Ukrainką,	 od	 ośmiu	 lat	 mieszkam
w	 Polsce	 i	 nie	 mogłam	 wysiedzieć,	 muszę	 tu	 być.	 Polskie	 barwy	mam
dlatego,	że	reprezentuję	wszystkich	Polaków,	którym	dobro	Ukrainy	leży
na	 sercu	 –	 dodaje	 drobniutka	 kobieta,	 stojąc	 pomiędzy	 setkami
uzbrojonych,	 zamaskowanych,	 oczekujących	 na	 szturm	 bojowców.
Głosów	zawodu	jest	tu	zdecydowanie	więcej	niż	wiary	w	jakiś	tajemniczy
„plan”.

Wróciłem	 do	 centrum	 prasowego.	 Próbuję	 się	 ogrzać,	 suszę	 ubranie.
Zaraz	tam	wrócę,	może	będę	świadkiem,	jak	kilkudziesięciu	czy	kilkuset
żołnierzy	 kadetów	 jest	 odprowadzanych	 w	 szpalerze	 bojowców	 do
autobusów.	 I	 jestem	 pewien,	 że	 nic	 im	 się	 nie	 stanie.	 A	 może
z	Hruszewskiego	ruszy	Berkut	 i	dojdzie	do	bitwy?	Nie	wiem.	Nic	nie	da
się	przewidzieć.	Spodziewam	się	niespodziewanego.

Dom	 Ukraiński	 został	 tej	 nocy	 zdobyty.	 Barykadujących	 się
żołnierzy	 wyprowadzono	 ostatecznie	 tylnym	 wyjściem.	 Żadnemu
nie	 spadł	 włos	 z	 głowy.	 Potężny	 budynek	 natychmiast	 przeszedł
w	ręce	rewolucji.	Przez	kolejne	miesiące	będzie	pełnić	kolejno	rolę
domu	 kultury,	 noclegowni,	 biblioteki	 i	 domu	 dziecka,	 a	 wreszcie



magazynu	na	pomoc	humanitarną,	która	na	Ukrainę	zacznie	trafiać
tonami	 wraz	 z	 rozpoczęciem	 wojny	 na	 wschodzie	 kraju.	 Drobną
kobietą,	którą	wówczas	spotkałem,	okaże	się	Alina	Łęska,	małżonka
Jacka	 Łęskiego,	 polskiego	 dziennikarza	 i	 PR-owca.	 W	 końcu
września	 2014	 r.	 wspólnie	 wydadzą	 książę	 Pokochać	 Ukrainę28.
Spotkamy	się	jeszcze	wiele	razy.

Dnia	 25	 stycznia	 do	 kijowskiego	budynku	Ministerstwa	Rolnictwa,
a	 dzień	 później	 do	 Ministerstwa	 Sprawiedliwości	 wkraczają
uzbrojeni	 działacze	 organizacji	 Wspólna	 Sprawa.	 Sztab	 Sprzeciwu
Narodowego	–	kierownictwo	protestu	–	uznaje	działania	Wspólnej
Sprawy	 za	 celową	 prowokację29.	 Nie	 bez	 powodu.	 Minister
sprawiedliwości	 Ołena	 Łukasz	 grzmi,	 że	 jeśli	 protestujący	 nie
opuszczą	 budynku,	 będzie	 wnioskowała	 do	 Rady	 Bezpieczeństwa
Narodowego	 i	 Obrony	 o	 rozpatrzenie	 wniosku	 o	 wprowadzenie
stanu	wyjątkowego.



Kijów, Majdan
27 stycznia 2014

Przejęto	ukraińskie	Ministerstwo	Sprawiedliwości.	Organizacja	Wspólna
Sprawa	szuka	tam	kwitów,	które	mają	wskazywać	na	przygotowywanie
stanu	wyjątkowego.	 Do	 zajętego	 gmachu	 dotarł	 też	post	 factum	Witalij
Kliczko,	który	jednak	szybko	go	opuścił.	Miał	minę,	jakby	podniesiono	go
właśnie	z	desek	po	odliczeniu	do	dziesięciu.

–	On	stracił	 już	mandat	na	zarządzanie	protestem.	To	wszystko	dzieje
się	już	poza	nim	i	innymi	liderami	–	mówią	spotkani	pod	ministerstwem
bojowcy.	 –	 To	 jest	 powstanie	 narodowe	 i	 nikt	 tego	 już	 oficjalnie	 nie
kontroluje	–	przekonują.

Lider	 Wspólnej	 Sprawy,	 grupy	 będącej	 jednym	 z	 organizatorów
protestu,	 jakby	na	potwierdzenie	 tych	słów	oznajmił,	 że	nie	dogadywał
się	 z	 władzami,	 że	 nie	 ma	 takiego	 zamiaru,	 więc	 i	 jego	 ludzi	 żadne
ustalenia	 nie	 obowiązują.	 Pokrzyżował	 tym	 samym	 szyki	 najwyraźniej
dogadującym	 się	 z	 Janukowyczem	 „trzem	 tenorom”	 –	 Kliczce,
Jaceniukowi	i	Tiahnybokowi,	którzy	jeśli	będą	jeszcze	śpiewać,	to	raczej
cieniutko.

Jak	 bojowcy	 powiedzieli,	 tak	 zrobili.	 Okupują	 gmach	 w	 rządowej
dzielnicy,	 szukają	 dokumentów,	 zapewne	 także	 tych	 kluczowych	 dla
funkcjonowania	 państwa.	 I	 nie	 robią	 tego	 górnicy	 z	 Donbasu,	 tylko
prawnicy.

–	 Będą	 kontrolować,	 czy	 przygotowywana	 jest	 ustawa	mająca	 na	 celu
uwolnienie	więźniów	politycznych.	Nie	będą	też	wpuszczać	tych,	którzy
pracują	 nad	 przepisami	 godzącymi	 w	 powstanie	 –	 przekonuje
w	 rozmowie	 ze	 mną	 dziennikarz	 niezależnej	 telewizji	 Hromadske.tv.
Teren	 wokół	 ministerstwa	 włączono	 do	 Majdanu.	 Barykady	 powstały
w	ciągu	kilku	chwil.

Tak,	 „powstanie”.	 W	 kraju	 jestem	 co	 rusz	 rugany	 za	 używanie	 tego



słowa,	 ale	 ono	 od	 kilku	 dni	 wypowiadane	 jest	 coraz	 mocniej.	 Sami
protestujący	tak	określają	to,	co	się	dzieje.	Bo	przecież	nie	da	się	inaczej
nazwać	 tego	 zrywu	 przeciw	 obcym.	 Dziś	 milicja	 ramię	 w	 ramię
z	 opłaconymi	 dresiarzami	 i	 kryminalistami	 pobiła	 uczestników
promajdanowego	 protestu	 w	 Dniepropietrowsku.	 W	 Kirowohradzie
krew.	Likwidowana	jest	jednocześnie	partia	komunistyczna	w	regionach.
Powstanie	 wspierają	 kibice	 piłkarscy	 z	 tradycyjnie	 rosyjskojęzycznego
wschodu30.	Zamieszki,	starcia	i	incydenty	jak	kraj	długi	i	szeroki.

I	tylko	widmo	nacjonalizmu	krąży	wokół.	Rodząca	się	świadomość	tego
postkolonialnego,	 postsowieckiego	 narodu	 oparta	 jest	 na	 chybotliwych
fundamentach,	 które	 okłada	 się	 często	 wątpliwej	 jakości	 materiałami.
My,	Polacy,	gdy	widzimy	czerwono-czarne	flagi	UPA,	boimy	się,	że	ostrze
nacjonalizmu	 zwróci	 się	 ku	 nam.	 Na	 dźwięk	 słów	 „SS	 Galizien”	 krew
zastyga	nam	w	żyłach,	a	„Sława	Ukrainie	–	Herojom	sława”	w	ustach	co
bardziej	 rozentuzjazmowanych	 Polaków	 wkurza	 do	 bólu,	 jak	 każda
nieznajomość	podstawowych	faktów	z	historii.

Słusznie.	 To	 jednak	 temat	 na	 inną	 godzinę	 niż	 ta.	 Sprawa	 jest	 dużo
bardziej	 skomplikowana	 i	 nie	 da	 się	 jej	 zamknąć	 w	 kliszy:	 „Upowcy
przejmują	Ukrainę”.	Nie	można	też	bezrefleksyjnie	mówić,	że	nic	takiego
w	ogóle	nie	ma	tu	miejsca,	skoro	naszywki	SS	Galizien	sprzedawane	są	na
straganach	z	unijnymi	flagami,	a	czerwony	w	połączeniu	z	czarnym	jest
absolutnym	hitem	tego	sezonu	i	spotykamy	te	kolory	nawet	na	okładce
dziennika	 „Kyiv	 Post”.	 Prawda	 jest	 taka	 –	 Ukraińcy,	 czy	 nam	 się	 to
podoba,	czy	nie	–	chcą	być	wolnym	i	silnym,	samostanowiącym	o	sobie
narodem.	Po	omacku	chwytają	się	klisz,	które	często	podsuwają	im	różni
rozmyślni.	 Bo	 jak	 skatalogować	 zachowanie	 młodych	 typków
z	 odznakami	 OUN	 i	 UPA,	 mówiących	 do	 ciebie:	 „Jeszcze	 Polska	 nie
zginęła”,	 i	 to	 bynajmniej	 nie	 z	 rozżaleniem	 w	 głosie?	 Tu,	 w	 Kijowie,
istnieje	zapewne	w	jakimś	procencie	(promilu?)	antypolski	nacjonalizm.
Ale	 ja	 go	 nie	 widziałem.	 Nie	 słyszałem	 też,	 by	 poza	 idiotycznymi
kłótniami	ktoś	ten	temat	podnosił.

Tymczasem	 podobno	 jedzie	 do	 nas	 Berkut	 z	 całego	 kraju.	 A	 pod
Ministerstwem	Sprawiedliwości	 podobno	 coś	właśnie	 tak	wybuchło,	 że
obudziło	nawet	śpiącą	w	hotelu	Ukraina	„Gazetę	Wyborczą”,	która	nam



o	tym	prędziutko	po	koleżeńsku	doniosła.	Wszystko	„podobno”,	a	jednak
coś	się	tu	dzieje.	Na	sen	nie	ma	czasu.

W	 Polsce	 od	 samego	 początku	 ukraińskiego	 kryzysu	 pojawiały	 się
głosy,	 że	 jest	 on	 de	 facto	 reaktywacją	 najbardziej	 złowrogich
emanacji	 ukraińskiego	 nacjonalizmu.	 Obserwatorzy	 w	 kraju
wielokrotnie	 wskazywali	 na	 obecność	 wśród	 symboliki	 Majdanu
elementów	 odwołujących	 się	 do	 Ukraińskiej	 Powstańczej	 Armii.
Ocalałych	 z	 wołyńskiego	 bestialstwa	 na	 Kresach	 do	 dziś
przeszywają	dreszcze	na	dźwięk	słów	„Sława	Ukrainie	–	Bohaterom
sława”.	 Czerwono-czarne	 flagi,	 portrety	 Stepana	 Bandery	 czy
wreszcie	 marsz	 ku	 czci	 tego	 ostatniego,	 którego	 trasa	 prowadziła
ulicami	 Kijowa,	wyglądały	 z	 perspektywy	Warszawy	 złowrogo.	 Bo
tak	musiały	wyglądać.

Mało	 komu	 przychodziło	 do	 głowy,	 by	 analizować,	 że	 uczestnik
protestu	na	Majdanie	nie	ma	pojęcia	o	historii	 II	wojny	 światowej,
która	 sprowadzona	 jest	 w	 tamtejszej	 edukacji	 do	 opiewania
zwycięstw	 Armii	 Sowieckiej	 w	 Wielkiej	 Wojnie	 Ojczyźnianej.
Żołnierze	UPA	są	 tu	 traktowani	w	podobny	sposób	 jak	w	Polsce	ci
spod	 znaku	 Narodowych	 Sił	 Zbrojnych	 –	 wyklęci	 przez	 sowiecką
historię,	zapomniani	bohaterowie	walk	wyzwoleńczych,	 skazani	na
porażkę	 i	 potajemni	mordowani.	 Przeciętny	 „neobanderowiec”	 nie
ma	 zazwyczaj	 pojęcia	 o	 antypolskich	 akcjach,	 nie	 wspominając
o	 znajomości	 takich	 nazw	 jak	Majdańska	Huta31,	 Dominopol32	 czy
Huta	 Pieniacka33	 –	 symboli	 krwawych	 żniw	 ukraińskiego
nacjonalizmu.	Ukraińcy	pytani	o	ludobójstwo	na	Wołyniu	za	każdym
razem	powtarzają,	że	nic	o	tym	nie	wiedzą,	lub	opowiadają	o	polsko-
ukraińskich	 potyczkach,	 akcjach	 odwetowych	 i	 wspólnej,	 trudnej
historii.	Takich	rozmów	przeprowadziłem	dziesiątki	i	niezależnie	od
tego,	 czy	 spotykałem	 się	 z	 wysokim	 rangą	 działaczem	 Kongresu
Ukraińskich	 Nacjonalistów,	 ze	 studentką	 polonistyki	 czy	 średnio
wykształconym	uczestnikiem	Majdanu,	za	każdym	razem	słyszałem
na	 przemian	 zapewnienia	 o	 potrzebie	 pojednania	 lub	 właśnie
przekonanie	o	„trudnej	przeszłości,	która	nie	powinna	dzielić”.



Przebywanie	wśród	rewolucjonistów,	a	później	w	sferze	konfliktu
zbrojnego	 wielokrotnie	 zmuszało	 mnie	 do	 trzymania	 języka	 za
zębami,	 gdy	 przychodziło	 do	 rozmów	 na	 temat	 przyszłych
stosunków	 polsko-ukraińskich,	 które	miałyby	 się	 wykrystalizować
po	 oczywistym	 zwycięstwie	 prozachodniego	 nurtu	 na	 Ukrainie.
Dlaczego?	 Huraoptymizm	 Ukraińców	 nie	 zakładał	 bowiem	 i	 wciąż
nie	 przewiduje	 konieczności	 zasypania	 dzielącej	 nas	 przepaści	 –
kwestii	 wołyńskiego	 ludobójstwa.	 Zwyczajnie	 nie	 uznają	 tego	 za
problem.

Cóż	 jednak	 miałem	 powiedzieć	 komuś,	 kto	 właśnie	 na	 moich
oczach	opłakuje	swoich	bliskich,	żegna	się	z	rodziną,	wyjeżdżając	na
front,	 lub	 stoi	 z	 grupą	 sobie	 podobnych	 naprzeciw	 władzy?	 Albo
jeszcze	 inaczej	 –	 co	 powiedzieć	 komuś,	 kto	 na	 pytanie	 o	 to,	 czy
Ukraina	 jest	 gotowa	 uznać	 rzeź	 wołyńską	 za	 ludobójstwo,
odpowiada:	 „Ale	 przecież	 nawet	 wasz	 Sejm	 jej	 za	 takowe	 nie
uznał!”34.	I	choć	nigdy	nie	czułem	się	szantażowany	moralnie,	często
zwyczajnie	 nie	 miałem	 ochoty	 zwracać	 uwagi	 na	 bolesne	 kwestie
z	przeszłości.	Na	poziomie	dyskusji	z	przeciętnym	Ukraińcem	nie	ma
to	 najmniejszego	 sensu.	 Nie	 taka	 zresztą	 była	 nasza,	 dziennikarzy,
rola	w	tamtych	dniach.	I	choć	zdarzały	się	wyjątki,	jak	choćby	raper
Kobzar35,	 który	 jest	 świadomy	 istnienia	 wołyńskiego	 ciernia
w	 polskich	 sercach,	 dla	 większości	 ludzi	 na	 Wschodzie	 ten	 temat
zdaje	 się	 nie	 istnieć.	 Głównym	 wrogiem	 stała	 się	 dla	 nich	 Rosja,
a	 przeszłość	 jest	 bez	 znaczenia.	 Liczy	 się	 tu	 i	 teraz.	 I	 mglista
przyszłość.

Oczywiście	 jest	 na	 Ukrainie	 grupa	 osób	 doskonale	 zdających	 sobie
sprawę	 z	 ciężaru	 tej	 kwestii.	 To	 ludzie	 bardzo	 różni,	 jak	 chociażby
historyk	 Wołodymyr	 Wiatrowycz,	 obecny	 szef	 tamtejszego	 Instytutu
Pamięci	Narodowej36.	 Z	 osobami	 jego	 pokroju	winni	 rozmawiać	 polscy
naukowcy	 na	 konferencjach	 i	 debatach.	 Osobną	 kategorię	 stanowią
marginalni	 nacjonaliści,	 jak	 Jurij	 Szuchewycz,	 działacz	 nacjonalistyczny
i	syn	zbrodniarza	Romana	Szuchewycza,	który	jeszcze	w	2011	r.	wzywał
do	przyłączenia	do	Ukrainy	m.in.	Chełmszczyzny	i	Podlasia.	Jeszcze	inna



grupa	to	zwykli	populiści	w	typie	wielokrotnie	wspominanego	już	Ołeha
Tiahnyboka,	gotowi	zmienić	zdanie	trzy	razy	w	ciągu	jednego	wiecu.



Kijów, Majdan
28 stycznia 2014

„Wszyscy	 chorują	 tutaj	 na	 zanik	 poczucia	 czasu”	 –	 pisał	 Herbert
w	 Raporcie	 z	 oblężonego	 miasta,	 który	 wielokrotnie	 tu	 przywołuję.
Doskonale	 to	 rozumiem.	Mam	problemy	 z	 ustawianiem	 zdarzeń	 na	 osi
czasu.	 To	 niesamowite,	 że	 wystarczy	 nie	 spać	 30	 godzin,	 by	 organizm
zaczął	wariować.

Noc	 z	 poniedziałku	 na	 wtorek	 zapowiadała	 się	 spokojnie.
Niespodziewanie	 skończyło	 się	 jedynie	 na	 okupacji	 budynku
ministerstwa.	 I	 już	mieliśmy	 iść	 spać,	 kiedy	na	 centrum	prasowe	 spadł
grom	–	informacja	o	pobiciu	i	zatrzymaniu	dziennikarzy	telewizji	Biełsat.

Dwóch	 dziennikarzy	 zatrzymanych	 podczas	 zamieszek	 w	 Czerkasach
(200	 km	 na	 południe	 od	 Kijowa)	 to	 operator	 Siarhej	 Marczyk
i	 dziennikarz	 Juraś	 Wysocki,	 którzy	 dokumentowali	 akcję	 pacyfikacji
tamtejszego	Majdanu.	Zostali	pobici,	stracili	sprzęt	i	dokumenty.	Wysocki
trafił	na	posterunek	milicji.	Marczyka	ze	wstrząsem	mózgu	przewieziono
do	 szpila	 na	 ulicy	 Róży	 Luksemburg.	 Jak	 podała	 strona	 internetowa
telewizji	 Biełsat,	 jej	 ekipa	przygotowała	materiały	 do	 reportażu	o	 akcji
zmotoryzowanych	 uczestników	 Automajdanu.	 Ucierpieli	 również
dziennikarze	 TV	 Inter,	 Kanału	 5	 i	 lokalnej	 telewizji.	 Zatrzymani
pracownicy	 Biełsatu	 byli	 akredytowani	 jako	 dziennikarze	 TVP.	 Obaj
reporterzy	 są	Białorusinami,	więc	w	przypadku	ewentualnej	 deportacji
do	tego	kraju	czekałyby	ich	bardzo	poważne	kłopoty.

Całą	 noc	 spędzamy	 z	 Pawłem	 Bobołowiczem	 na	 telefonach.	 Budzenie
ambasadora,	 stawianie	 na	 nogi	 korespondentów,	 nerwowe	 narady,	 jak
wyrwać	się	z	oblężonego	Kijowa	i	dostać	do	Czerkas,	gdzie	nie	ma	kamer,
mediów,	 internetu	 i	 ciepłego	 centrum	 prasowego.	 Tam	 rządzi	 Berkut,
bezpieka	 i	 reżim.	 Odbijamy	 się	 od	 kolejnych	 ścian.	 Polski	 konsulat	 nie
chce	 pomóc	 –	 w	 tej	 sprawie	 nie	 chodzi	 o	 naszych	 obywateli.	 Kontakt



z	 białoruskimi	 władzami	 byłby	 równoznaczny	 z	 zadenuncjowaniem
chłopaków.	Reporterzy	czołowych	stacji,	którzy	mogliby	służyć	pomocą,
ofiarowują	 nam	 co	 najwyżej	 numery	 telefonów	 do	 innych	 reporterów
innych	czołowych	 stacji.	Nie	ma	się	 co	dziwić,	 jest	 środek	nocy	 i	 każdy
chce	spać.	Pomaga	szefowa	obu	dziennikarzy,	Agnieszka	Romaszewska.

Błyskawicznie	 dzięki	 Samoobronie	 Majdanu	 organizujemy	 transport.
Pozostaje	 problem	 przebicia	 się	 przez	 rogatki.	 Kijów	 jest	 miastem
zamkniętym.	Nie	wiadomo	 też,	 co	 spotka	nas	 na	miejscu.	 Telefony	 obu
dziennikarzy	 milczą.	 Czerkasy	 są	 oddalone	 200	 km	 od	 stolicy	 i	 lata
świetlne	od	oczu	świata.

Wysocki	 i	 Marczyk	 mają	 ostatecznie	 więcej	 szczęścia	 niż	 rozumu.
Cudem	udaje	się	im	ujść	czujności	służb,	kiedy	jeden	odbiera	drugiego	ze
szpitala.	 Z	 Czerkas	 zabiera	 ich	 tamtejszy	 Automajdan	 i	 gna	 z	 nimi
w	kierunku	Kijowa.	Z	pomocą	opatrzności	i	Ukraińców	wracają	w	obręb
placu,	gdzie	barykady	wyznaczają	granice	prawa.	Cali	i	zdrowi,	ale	z	ich
oczu,	 zachowania	 i	 tego,	 co	 mówili,	 wnioskuję,	 że	 koniec	 końców	 ta
sytuacja	nie	zrobiła	na	nich	większego	wrażenia.

Wspominałem	już,	że	w	okolicznościach,	w	jakich	się	znajdujemy,	łatwo
zyskać	przekonanie,	że	jest	się	niewidzialnym.	Tę	paranoję	pogłębia	fakt,
że	podświadomie	zakładamy,	iż	na	oczach	setek	kamer	nie	może	stać	się
nic	 tragicznego,	 a	 już	 na	 pewno	 nie	 dziennikarzom.	 Tak	 było
w	 przypadku	 dwóch	 reporterów	 Biełsatu,	 którzy	 dzięki	 zbiegowi
okoliczności	 uciekli	 najpierw	 spod	 pałek	 i	 butów	 Berkutu,	 a	 potem
wymknęli	się	z	komisariatu	i	de	facto	uratowali	się	przed	deportacją	na
Białoruś.	Przyjechali	rozluźnieni.	Jakby	nic	się	nie	stało.	Jakby	ten	reżim
nie	wywoził	ludzi	w	nieznane,	by	ich	zabijać,	jakby	nie	strzelał	do	prasy,
jakby	 wreszcie	 szanował	 międzynarodową	 opinię	 publiczną.	 Podobne
wrażenie	 „nieuczestniczenia”	 miewałem	 wielokrotnie	 ja	 i	 moi
przyjaciele.

–	 W	 kilka	 dni	 ze	 zwyczajnych	 dziennikarzy	 staliśmy	 się
korespondentami	 wojennymi	 –	 mówił	 David	 Wildstein.	 To	 prawda,
większość	z	nas	nie	miała	doświadczenia	w	podobnych	sytuacjach.	Część
na	 czas	 pobytu	 w	 Kijowie	 nie	 wykupiła	 nawet	 odpowiedniego
ubezpieczenia.



Warszawa
29 stycznia 2014

Tego	 dnia	 ukazuje	 się	 artykuł,	 który	 na	 dobre	 zamiesza	 w	 stosunkach
polsko-ukraińskich.	 Wpływowy	 polski	 dziennik	 „Rzeczpospolita”
publikuje	 wywiad	 z	 Andrijem	 Tarasenką,	 jednym	 z	 liderów	 Prawego
Sektora37.	Dla	milionów	Polaków	jest	to	cios	między	oczy.	Już	sam	tytuł:
Lider	 banderowców:	 ludobójstwo	 na	 Wołyniu	 to	 brednia	 –	 mocno
szokuje.	 Cytowany	 przez	 dziennik	 Tarasenko	 bez	 ogródek	 przedstawia
rzekomą	 linię	 polityczną	 swojej	 organizacji.	 Mowa	 jest	 m.in.	 o	 tym,	 że
„sprawiedliwość	 nakazywałaby,	 aby	 do	 Ukrainy	 wrócił	 Przemyśl
i	 kilkanaście	 innych	 powiatów”.	 Nacjonalista	 przekonuje,	 że	 wołyńskie
ludobójstwo	to	brednia:	„Dokładnie	śledziłem	historię	OUN	i	wiem,	że	to
po	prostu	nieprawda.	Owszem,	Bandera	zalecał	stosowanie	radykalnych
metod,	ale	przecież	z	okupantem	należy	walczyć	wszystkimi	metodami”
–	 cytuje	 „Rzeczpospolita”.	 Tarasenko	 mówi	 również	 o	 konieczności
odzyskania	 przez	 Ukrainę	 potencjału	 atomowego	 i	 wyrzeczeniu	 się
proeuropejskich	 dążeń	 kraju	 w	 imię	 budowy	 państwa	 opartego	 na
nacjonalizmie.

Po	 ukazaniu	 się	 artykułu	 służba	 prasowa	 Prawego	 Sektora	 wydaje
oświadczenie	prostujące	treść	wywiadu38.	Warto	 je	przytoczyć,	bo	dość
dobrze	oddaje	ono	postawę	uświadomionych	intelektualnie	ukraińskich
nacjonalistów.

„Ten	 wywiad	 ma	 wyraźnie	 prowokacyjny	 charakter	 i	 stał	 się
przedmiotem	 wielu	 spekulacji	 wokół	 problemu	 stosunków	 polsko-
ukraińskich”	 –	 piszą	 nacjonaliści.	 „Pragniemy	 zwrócić	 uwagę	 na
nieuczciwość	dziennikarzy	i	specjalne	zadawanie	prowokacyjnych	pytań,
a	 później	 wyrywanie	 słów	 z	 kontekstu”	 –	 oświadczają,	 zapewniając
jednocześnie,	 że	 nie	mają	 żadnych	 roszczeń	 terytorialnych	w	 stosunku
do	Polski.



„Aby	 powstrzymać	 spekulacje,	 oficjalnie	 oświadczamy,	 że	 postać
Stepana	Bandery,	 a	 także	historyczny	obraz	OUN	 i	UPA	były	 i	będą	dla
nas	 obrazem	 bohaterskim.	 Rozumiemy,	 że	 Bandera	 nie	 stanie	 się
bohaterem	dla	Polaków,	tak	samo	jak	dla	nas	bohaterem	nie	stanie	się	na
przykład	 J.	 Piłsudski.	 Niemniej	 my	 szanujemy	 prawo	 Polaków	 do
posiadania	 własnych	 bohaterów.	 Mamy	 nadzieję	 na	 to,	 że	 Polacy
pozbędą	się	szowinistycznych	stereotypów	i	będą	uznawać	nasze	prawo
do	uhonorowania	swoich	własnych	bohaterów”.

Zdaniem	 Prawego	 Sektora	 „wydarzenia	 na	 Wołyniu	 powinny	 być
rozpatrywane	 w	 szerszym	 kontekście	 historycznym”	 (szczególnie
„w	kontekście	polskiej	okupacji	i	kolonizacji	ukraińskich	ziem	w	okresie
międzywojennym”).	 „Ukraińcy	 zabijali	 Polaków,	 Polacy	 zabijali
Ukraińców.	To	wspólna	 tragedia	obu	narodów.	Teraz	nie	czas,	by	 robić
z	 tej	 tragedii	 mur,	 jaki	 nie	 pozwoli	 porozumieć	 się	 dwóm	 sąsiedzkim
narodom”	–	czytamy.

„Wszelkie	 obawy	 o	 los	 obywateli	 Ukrainy	 polskiego	 pochodzenia	 są
naiwne	 i	 śmieszne.	 Prawy	 Sektor	 widzi	 ukraińskich	 Polaków	 jako
integralną	część	społeczeństwa	ukraińskiego	i	nie	widzi	u	nich	żadnych
problemów	w	związku	z	naszymi	planami”	–	piszą	autorzy	komentarza.

Mleko	 jednak	 się	 rozlało.	 „Po	 tym	 wywiadzie	 dla	 «Rzeczpospolitej»
rzecznika	 radykalnej	 ukraińskiej	 organizacji	 Prawy	 Sektor	 Andrija
Tarasenki	polskie	poparcie	dla	Majdanu	może	lekko	przygasnąć”	–	piszą
publicyści	 serwisu	 Kresy24.pl.	 „Jedyna	 nadzieja,	 że	 umiarkowane	 siły
Majdanu	odbiorą	inicjatywę	faszystom.	Na	razie	jednak	nic	nie	wskazuje,
aby	 tak	 się	miało	 stać”39.	 Podobne	 stanowisko	 zajmują	dziesiątki	 osób.
Wywiad	 wywołuje	 dezorientację	 wśród	 wielu	 Polaków,	 którzy	 do	 tej
pory	bezkrytycznie	wspierali	Ukraińców.

W	opinii	części	osób	okazuje	się,	że	„W	centrum	Kijowa	nie	manifestuje
naród	domagający	się	niepodległości	 i	odejścia	bandyckiego	reżimu,	ale
ekstremiści,	 a	 często	 kandydaci	 na	 ludobójców.	 Z	 forów	 internetowych
wylewa	 się	 oburzenie	 na	 tych	 polskich	 polityków,	 którzy	 cynicznie	 lub
naiwnie	wspierają	bunt	wnuków	Bandery	przeciw	legalnej	władzy”	–	jak
napisze	w	komentarzu	dla	serwisu	wPolityce.pl	Maciej	Mazurek40.	„Efekt
jest	 taki,	 że	 w	 każdej	 rozmowie	 o	 Majdanie	 pojawia	 się	 wzmianka



o	zbrodni	wołyńskiej	i	o	zakusach	wobec	Przemyśla.	Samotność	Majdanu
staje	się	faktem”	–	uważa	publicysta.

Dziwnym	 zbiegiem	 okoliczności	 wywiad	 splata	 się	 z	 informacją
o	 napadzie	 ukraińskich	 nacjonalistów	 na	 autobus	 linii	 Kraków–Lwów.
Według	relacji	świadka	zamaskowani	mężczyźni	mieli	zatrzymać	pojazd
i	żądać	od	jadących	nim	Polaków	wznoszenia	okrzyków:	„Sława	Ukrainie
–	Herojom	sława”.	„Wtedy	jakoś	wymyślono,	żeby	każdy	Polak	(i	w	ogóle
każdy)	 w	 dwie	 strony	 powiedział	 (Chwała	 Ukrainie	 –	 Chwała
bohaterom)…	 jeżeli	 nie	 chce	 pójść	w	 palenisko,	wszyscy	 zalęknieni	we
łzach	mówili…	 kierowcy	 dali	 10	 sekund	 na	 przejechanie	 przez	 ogień…
przez	 ogień	 oznaczało	 w	 ogień…”	 –	 pisał	 w	 relacji	 serwis	 Kresy.pl,
a	 powtórzyły	 to	 za	 nim	 czołowe	 polskie	 media.	 I	 choć	 sprawy	 nie
zgłoszono	 ani	 do	 MSZ,	 ani	 do	 ukraińskiej	 milicji,	 przez	 wiele	 dni
rozpalała	dyskusje	w	polskim	społeczeństwie41.

***

Jak	wyglądała	wówczas	 sytuacja	na	 samym	Majdanie	 i	w	 całym	kraju,
najlepiej	 opisują	 słowa	 Andrieja	 Gabrowa.	 Ówczesny	 zastępca	 ochrony
Majdanu	 rozmawiał	 ze	mną,	 zastrzegając	 sobie	 anonimowość	 i	 pozując
do	zdjęcia	w	kominiarce.	Późniejsza	kariera	Gabrowa	dobrze	prezentuje
ewolucję	bojowników	Majdanu.

O	tym,	że	przed	rewolucją	sprzedawał	ubranka	dla	dzieci,	których	sam
ma	dwójkę,	że	wcześniej	brał	udział	w	pomarańczowej	rewolucji,	kiedy
poznał	 Andrieja	 Parubija,	 dzisiejszego	 komendanta	 Majdanu,	 że	 chciał
zostać	klerykiem	i	długi	czas	mieszkał	w	podkrakowskiej	Skale,	dowiem
się	dużo	później.

W	 końcu	 stycznia	 Gabrow	 podaje	 jedynie	 swoje	 imię	 i	 funkcję	 –
zastępca	 szefa	ochrony	całego	Majdanu,	mieszkaniec	Kijowa,	pół	Polak,
pół	Ukrainiec.

–	 Tu	 zebrali	 się	 ludzie,	 którzy	 jednakowo	 myślą	 i	 patrzą	 w	 jednym
kierunku.	Mają	 jeden	 cel:	wolność	 Ukrainy.	 Uwolnienie	 jej	 od	 Rosji,	 od
Putina	i	od	tego	reżimu,	który	teraz	niszczy	nasz	kraj	–	odpowiada,	gdy
pytam	 go,	 dlaczego	 na	 Majdanie	 w	 zasadzie	 nie	 ma	 incydentów,
kradzieży,	pobić.	Stoimy	w	Profspiłkach,	obok	tłum	dziennikarzy	z	całego



świata	 usiłuje	 dowiedzieć	 się	 czegoś	 od	 jednego	 z	 oficjalnych	 liderów
Majdanu.	Oczy	Andrieja	 cały	 czas	 skanują	 tłum.	Nie	wiem,	 czy	ma	przy
sobie	broń,	ale	wcale	by	mnie	to	nie	zdziwiło.	Boi	się	o	ludzi.

–	Największym	zagrożeniem	jest	groźba	przelewu	krwi.	Mamy	na	czele
państwa	 marionetkowego	 prezydenta,	 który	 nie	 kieruje	 ani	 procesami
politycznymi,	ani	samym	państwem.	Wszystkim	steruje	Putin.	–	Gabrow
mówi	 wprost	 o	 tym,	 co	 nie	 chce	 przejść	 w	 Polsce	 przez	 usta	 nawet
najbardziej	radykalnym	komentatorom.

–	 Hola,	 hola	 –	 przerywam	 mu.	 –	 Krew	 się	 przelała,	 ludzie	 zginęli,
a	Ukraińcy	i	tak	nie	wyszli	na	ulice	z	bronią	w	ręku,	by	np.	zlikwidować
Berkut.

–	Jesteśmy	narodem,	który	nie	chce	przelewu	krwi.	Gdyby	to	się	działo
np.	 w	 Syrii,	 krew	 lałaby	 się	 strumieniami.	 My	 musimy	 działać,	 ale
rozsądnie	–	odpowiada.

Gabrow	 i	 jego	 ludzie	 nie	 mają	 absolutnie	 żadnych	 oczekiwań
w	stosunku	do	polityków.

–	Ta	trójka,	która	podaje	się	za	liderów,	nie	ma	poparcia	ludzi.	No,	może
jedynie	Witalij	Kliczko	cieszy	się	względnym	zaufaniem.	Pozostali,	Ołeh
Tiahnybok	 i	 Arsenij	 Jaceniuk,	 to	 nie	 są	 ludzie,	 którzy	 byliby	 w	 stanie
kierować	 państwem	 –	 stwierdza.	 Rozglądam	 się	 wkoło.	 Któż	 więc
mógłby	to	zrobić?

–	My	–	odpowiada	bez	wahania.

–	My,	czyli	kto?

–	My,	Naród.

Dla	Gabrowa	nie	ma	drogi	odwrotu.	Zgodnie	z	nowymi	przepisami	grozi
mu	15	lat	więzienia.	Podobnie	jak	grupie,	w	której	–	jak	mówi	–	„nie	ma
lidera”,	a	która	„decyduje	o	kolejnych	sprawach”.

–	 Liderzy	 mają	 to	 do	 siebie,	 że	 przychodzą	 na	 gotowe,	 po	 awanse
i	splendor.	Dlatego	my	nie	mamy	przywódców	–	tłumaczy.

Rozmawiamy	o	„polskich	akcentach”.	Wołyń?

–	 Dialog	 już	 jest	 i	 na	 pewno	 będzie	 trwał.	 Gdy	 zmieni	 się	 rząd,	 nowe



ukraińskie	władze	poproszą	Polskę	o	wybaczenie	 za	wszystkie	 sprawy,
które	wymagają	 rozwiązania	 –	 przekonuje.	 –	 Liczę	 na	 to,	 że	 Polska	 też
zrobi	wówczas	 odpowiedni	 krok.	Nie	mamy	 czego	między	 sobą	dzielić,
bo	Ukraina	i	Polska	to	jak	brat	i	siostra	–	słyszę.

Andrzej	przekonuje	mnie	 też,	 że	ani	 ja,	ani	większość	z	obserwatorów
i	komentatorów	nie	rozumiemy	roli	Prawego	Sektora.

–	 Prawy	 Sektor	 jest	 potrzebny	 państwu.	 Potrzebna	 jest	 grupa	 ludzi,
która	 nie	 boi	 się	 niczego,	 nawet	 obecności	 broni	 palnej.	 Oni	 są	 gotowi
zostać	 tu	 aż	 do	 zwycięstwa	 lub	 śmierci.	 Dla	 nich	wolność	 państwa	 jest
najważniejsza.	A	ja?	Chcę	mieszkać	na	Ukrainie	–	w	wolnym,	europejskim
państwie.	Ukraina	to	jest	Europa	–	kończy.

Tuż	obok	grupa	sotników	opuszcza	właśnie	Profspiłki.	Dokąd	 idą?	Nie
wiadomo.	Że	nie	boją	się	obecności	broni	palnej,	że	są	gotowi	zostać	tu	aż
do	śmierci	i	że	wolność	państwa	jest	dla	nich	najważniejsza,	udowodnią
już	za	kilkanaście	dni.

W	 kolejnych	 miesiącach	 Andriej	 Gabrow	 dał	 się	 poznać	 jako	 wielki
przyjaciel	polskich	dziennikarzy.	Wielokrotnie	interweniował	w	naszym
imieniu,	organizował	wyjazdy	i	dopuszczał	nas	do	wszystkich	wydarzeń.
To	 dzięki	 niemu	 udało	 się	 nam	 znaleźć	 w	 miejscach,	 do	 których	 inni
reporterzy	 nie	 mieli	 wstępu	 –	 w	 przyfrontowych	 bazach,	 wśród
ochotników	walczących	z	terrorystami.	Andriej	współorganizował	razem
z	Polakami	konwoje	z	pomocą	humanitarną,	brał	udział	w	konferencjach
naukowych	 i	 prasowych.	 A	 w	 październiku	 wystartował	 w	 wyborach
z	list	Frontu	Narodowego	do	Rady	Najwyższej	Ukrainy42.

***

Miesiąc	 kończy	 się	 nadzwyczajnym	 posiedzeniem	 Rady	 Najwyższej.
Dnia	 28	 stycznia	 premier	 Mykoła	 Azarow	 podaje	 się	 do	 dymisji.
Parlament	 uchyla	 jednocześnie	 ustawy	 dyktatorskie.	 Na	 nic	 zdaje	 się
więc	 przebiegły	 plan	władzy,	 która	 przez	 cały	 czas	 ich	 obowiązywania
uzależniała	 wycofanie	 zakonów	 od	 opuszczenia	 przez	 protestujących
okupowanych	budynków.	Co	bystrzejsi	Ukraińcy	od	razu	zrozumieli,	 że
manewr	 z	 drakońskimi	 prawami	 przypomina	 żydowski	 dowcip
o	 mężczyźnie,	 który	 do	 ciasnego	 mieszkania	 wprowadził	 kozę,	 by	 po



wyprowadzeniu	jej	po	tygodniu	zwiększyć	komfort	życia	w	lokalu.



Kijów, Majdan
29–30 stycznia 2014

Jak	 zauważają	 eksperci,	 w	 pierwszym	 okresie	 kryzysu	 chciano	 usilnie
wytworzyć	 wrażenie,	 że	 konflikt	 na	 Ukrainie	 nie	 jest	 sporem	 między
ludźmi	 a	 rządem,	 a	 de	 facto	 pomiędzy	 „dwiema	 częściami	 Ukrainy”.
W	 tym	 celu	 zwoływano	 złożone	 z	 sympatyków	 Partii	 Regionów
„antymajdany”,	które	na	wschodzie	kraju,	ale	także	w	Kijowie	miały	być
dowodem	 dla	mieszkańców	wschodu	 i	 południa	 (ale	 i	 niewyrobionych
obserwatorów	 na	 Zachodzie),	 że	 oto	 toczy	 się	 spór	w	 kraju,	 z	 którego
salomonowym	wyjściem	 jest	 „rozwód	 za	 porozumieniem	 stron”.	 Część
badaczy	 wskazuje	 w	 tym	 momencie	 na	 nieudolną	 chęć	 wytworzenia
analogii	z	Czechosłowacją	i	jej	rozpadem	w	styczniu	1993	r.43

Dnia	 30	 stycznia	 odnaleziony	 został	 uprowadzony	 22	 stycznia	 przez
nieznanych	 sprawców	 jeden	 z	 liderów	 kijowskiego	 Majdanu	 Dmytro
Bułatow.	 Według	 relacji	 jego	 samego	 i	 opartych	 na	 niej	 przekazów
medialnych	 miał	 on	 być	 przetrzymywany	 w	 nieznanym	 miejscu
i	 torturowany	 przez	 mężczyzn	 mówiących	 „z	 wyraźnym	 wschodnim
akcentem”.

To	 oficjalna	 wersja.	 Po	 jakimś	 czasie	 w	 Kijowie	 pojawią	 się	 plotki,
jakoby	 porwanie	 Bułatowa	 miało	 być	 upozorowane	 przez	 ludzi
z	 otoczenia	 Petra	 Poroszenki,	 by	 wywrzeć	 nacisk	 na	 opinię
międzynarodową.	 Wpływowy	 oligarcha	 chętnie	 pokazywał	 się
w	towarzystwie	„oswobodzonego”	Bułatowa.	Ja	sam	słyszałem	podobne
opowieści	 z	 kilku	 różnych,	 zastrzegających	 sobie	 anonimowość	 źródeł.
Bułatow	 został	 ministrem	 sportu	 w	 powołanym	 po	 lutowej	 ucieczce
Wiktora	Janukowycza	tymczasowym	rządzie	Arsenija	Jaceniuka.

Walki	 w	 okolicy	 ulicy	 Hruszewskiego	 trwają	 z	 przerwami	 na	 picie
wódki	 i	 sen.	 Popularność	 zyskują	 całodobowe	 knajpy	 w	 rodzaju	 pubu
Copper,	 tej	 rzekomo	 marynarskiej	 speluny	 tuż	 przy	 hotelu	 Kozackim,



gdzie	 przy	włączonym	 non	 stop	 Kanale	 5,	 słoninie	 i	 wódce	 brudni	 jak
święta	 ziemia	 dziennikarze	 z	 całego	 świata	 usiłują	 jakoś	 zrozumieć
kolejny	 dzień	 ukraińskiej	 zimy.	 Kto	 jeszcze	 nie	 stracił	 wiary,	 szuka
pociechy	w	zlokalizowanej	w	jednym	z	namiotów	ekumenicznej	kaplicy,
gdzie	 okopcone	 kadzidłem	 wszelkie	 wyznania	 rozmawiają	 ze	 sobą	 jak
przed	pomieszaniem	języków	na	wieży	Babel.

Dzień	 i	 noc	 ludzie	 odjeżdżają	 z	 Majdanu	 taksówkami	 i	 komunikacją
zbiorową	 –	 jeśli	 mają	 szczęście;	 karetkami	 pogotowia	 –	 jeśli	 mają	 go
mniej;	lub	karawanami	–	jeśli	nie	mają	go	wcale.	Większość	szczęściarzy
wraca.	Władza	 jest	 jednak	 niezdecydowana	 i	 nie	 dochodzi	 do	 żadnego
przełomu.	Nie	ma	mowy	ani	o	szturmie,	ani	o	ustępstwach.

Bojowcy,	 gdy	 akurat	 nie	 palą	 opon,	 przechadzają	 się	 po	 Majdanie
w	 kuloodpornych	 kamizelkach	 i	 kominiarkach,	 podrywając
zachodnioeuropejskie	 dziennikarki.	 Zachodnioeuropejscy	 dziennikarze
podrywają	 ukraińskie	 dziewczęta,	 których	 pełno	 w	 okolicznych
knajpach.	 Politycy	 opozycji	 coraz	 rzadziej	 wychodzą	 do	 tłumu.
Wszystkim	 daje	 się	 we	 znaki	 mróz	 i	 poczucie	 ciągłego	 zagrożenia.
Nocami	 strumienie	 alkoholu	 zagryzane	 sadłem	 przytępiają	 emocje.	 „Co
się	 stało	 w	 Kijowie	 –	 zostaje	 w	 Kijowie”	 –	 powtarzają	 Polacy,	 którym
dane	jest	poznać	gościnność	ukraińskich	ramion.	Nadchodzi	jednak	luty.
A	z	nim	krwawe	żniwo.



Kijów
luty 2014

Plącze	 się	 po	 centrum	 prasowym	 w	 „Profspiłkach”	 i	 pod	 sceną	 na
Majdanie	wielu	początkujących	polityków	ukraińskich.	I	chociaż	z	klasyki
idei	 łyknęli	 jedynie	poradnik	komiwojażera,	 to	umieją	 już,	 jak	 ich	 idole
w	 telewizjach	 trzymanych	 za	 gębę	 przez	 oligarchów44,	 składać	 ręce
w	mądrze	wyglądającą	wieżyczkę.	 Sprawnie	 gestykulują,	 odpowiadając
na	 pytania	 po	 angielsku	 z	 oksfordzkim	 akcentem,	 którego	 nie
powstydziłby	się	ani	Radosław	Sikorski,	ani	Żorż	Ponimirski,	ani	nawet
kolegujący	się	z	nim	w	 tym	Oksfordzie	Nikodem	Dyzma,	do	którego	 im
najbliżej.	 To	 napaleńcy,	 którzy	 krążą	 tu	 jak	 sępy	w	nadziei,	 że	 ktoś	 ich
o	 coś	 spyta.	 Ma	 taki	 poszetkę	 wszytą	 w	 kieszeń	 na	 piersi,	 podwójną
kantkę	 na	 źle	 zaprasowanej	 nogawce	 i	 już-już	 leci	 przekonywać	 do
demokracji,	zapewniać	o	potrzebie	zmian.	By	żyło	się	lepiej!	Wszystkim	–
oczywiście.	 Bardzo	 chętnie	 opowie	 o	 wszystkim,	 co	 tylko	 nas
zainteresuje,	a	i	o	tym,	co	nas	nie	interesuje,	także.

Kiedy	 na	 nich	 patrzę,	 a	 potem	 przenoszę	 wzrok	 na	 namioty	 stojące
w	 brudzie	 i	 dymie,	 na	 ich	 mieszkańców,	 coraz	 bardziej	 zmęczonych
„trwaniem”,	 to	 zastanawiam	 się,	 z	 czego	 może	 się	 wykluć	 ewentualna
nowa	 elita	 Ukrainy.	 Czy	 z	 rozbrykanych	 licealistów	 wagarujących	 pod
sceną?	 Z	 przeszkolonych	 wojskowo	 wieśniaków	 spod	 Kirowohradu?
Z	 radykalnych	 nacjonalistów?	 Z	 tych	 sanitariuszek	 ślicznych
i	uprzejmych?	Ze	zmęczonych	robotników,	ze	złodziejaszków	wściekłych
na	 wszystko?	 Z	 przerażonych	 wszystkim	 doktorantów,	 których
rozbiegane	 oczka	 wędrują	 po	 Majdanie,	 świdrując	 świat	 spod
naciągniętych	na	dziobate	twarze	kominiarek?

A	 może	 z	 niedouczonych	 historii	 zapiewajłów	 bojowych	 pieśni	 UPA?
Z	 ich	 liderów	 partyjnych	 i	 organizacyjnych,	 dla	 odmiany	 –	 znających
historię	 i	 prawdę?	 Z	 tych	 samych	 liderów,	 którym	 kochające	 żony
przyszyły	do	rękawa	emblemat	SS	Galizien?	Z	młodzieży	szkolnej	 i	 tego



wąsatego	 trenera	 w	 dresie	 Ukrainy,	 który	 gania	 z	 nimi	 w	 upiornym
mrozie	 po	 sąsiadującym	 z	 barykadą	 prowizorycznym	 boisku?	 Z	 ojców
swoich	 dzieci,	 którzy	 widzą	 maluszki	 co	 dwa	 tygodnie,	 podobnie	 jak
kabinę	 prysznicową	 i	 zatrwożoną	 starą	 matkę?	 Ze	 staruszków,	 dla
których	 kufel	 krupniku	 i	 kromka	 chleba	 z	 majdanowej	 kuchni	 są	 od
dwóch	 miesięcy	 ratunkiem	 przed	 śmiercią	 głodową?	 Z	 sikorek
podlotków,	fruwających	po	barach	na	obrzeżu	Majdanu,	gotowych	oddać
wianek	 i	 wszystko	 inne	 żurnalistom	 z	 Zachodu?	 Z	 żerujących	 na	 tych
żurnalistach,	 klnących	 na	 „parchatego	 Żyda	 Jaceniuka”	 i	 chwalących
Kliczkę	wszechwiedzących	taksówkarzy?

Czy	jednak	z	bojących	się	wychodzić	na	ulicę	matek	wózkar	z	kijowskich
sypialni?	Tych	matek,	które	klną	na	rewolucję	równie	głośno	jak	na	mróz
i	konkubenta,	co	to	do	walki	poszedł	i	od	miesiąca	nie	wrócił.	Z	kozaków
wąsatych,	 na	 wszystko	 gotowych,	 bo	 nic	 już	 nie	 mają?	 Czy	 z	 księdza
pyzatego,	co	sam	z	Odessy	przyjechał,	bo	„tam	portów	jest	kilka	i	pracę
ma	każdy,	więc	mało	kto	się	władzy	stawia”?	Z	nich	wszystkich?

Pewnie	 nie.	 „Elita”	 samozreprodukuje	 się	 z	 „resortowych	 dzieci”,
łapówkarzy,	 korposzczurów	 i	 pojętnych	 zjadaczy	 intelektualnej	 papki.
Z	 bezwzględnych	 cyników	 i	 noszących	 za	 nimi	 walizki	 bubków
z	majdanowego	press	center.	I	to	niezależnie	od	wyniku	walki	wszystkich
wcześniej	wymienionych.

***

„Jeszcze	dzierżymy	ruiny	świątyń	widma	ogrodów	i	domów	

jeśli	stracimy	ruiny	nie	pozostanie	nic”

Zbigniew	Herbert,	Raport	z	oblężonego	miasta

W	 drodze	 na	 barykadę	 przy	 ulicy	 Hruszewskiego	 weszliśmy	 z	 Kasią
Pawlak	w	bramę	jednej	z	opuszczonych	kamienic,	 tuż	przed	pierwszym
z	 umocnień	 przy	 stadionie	 kijowskiego	 Dynama.	 Między	 zamkniętą
kafejką	internetową	a	nieczynną	księgarnią.	Na	wewnętrznym	podwórku
walało	się	trochę	śmieci,	a	w	powybijanych	oknach	zamarznięte	szmaty
dygotały	na	mrozie.

–	 Co	 się	 stało	 w	 roku	 1488?	 –	 spytała	 Kaśka,	 wskazując	 na	 wielkie,



czarne	cyfry	wymalowane	sprayem	na	fasadzie	spustoszonego	budynku.
Nie	wiedziała,	 że	 to	 nawiązanie	 do	 sloganu	Davida	 Lane’a45:	 Liczba	 14
oznacza	 Fourteen	 Words	 (ang.	 czternaście	 słów),	 czyli	 używane	 przez
neonazistów	 i	 białych	 rasistów	 zastępcze	 określenie	 zdania:	 „We	must
secure	 the	 existence	 of	 our	 people	 and	 a	 future	 for	 White	 children”
(„Musimy	 zagwarantować	 byt	 naszych	 ludzi	 i	 przyszłość	 dla	 Białych
dzieci”).	Liczba	88	z	kolei	odczytywana	jest	jako	„Heil	Hitler!”	(H	to	ósma
litera	w	łacińskim	alfabecie).

Pozostawało	 jedynie	 domyślić	 się,	 skąd	 ten	napis	 się	 tu	wziął,	 zresztą
obok	 innego,	umieszczonego	 tuż	obok:	 „Sława	nacji”.	Przeszliśmy	przez
kolejny	 prześwit,	 jeszcze	 jeden	 wąski	 przesmyk	 i	 ukazał	 się	 nam
następny	 tekst	 na	 ścianie:	 „Berkut	 –	 cwele	 –	 piekło”.	 Tego	 nie	 trzeba
tłumaczyć.	O	tym,	że	na	funkcjonariuszy	tej	specformacji	MSW	podpisane
zostały	na	Majdanie	nieformalne	wyroki	śmierci,	wie	każdy.	To	na	nich
czekają	nabite	gwoździami	kije	bejsbolowe,	maczety	i	broń	palna.	To	ich
Majdan	przeklina	na	ścianach.	Rzadko	kiedy	spotyka	się	aż	tak	radykalną
nienawiść	 jak	 ta,	 która	 w	 Kijowie	 skierowana	 jest	 przeciwko
pogrobowcom	OMON-u.

Obok	 bluzgu	 pod	 adresem	 Berkutu	 wisi	 tabliczka.	 Zaśmiecony
przesmyk	 skrywa	 ścianę	pamięci	Wiktora	Coja,	 lidera	 sowieckiej	 grupy
rockowej	Kino,	tragicznie	zmarłego	w	wypadku	samochodowym	jeszcze
przed	rozpadem	ZSRS.	Napis	głosi,	że	ścianę	odsłonięto	15	sierpnia	2013
r.	 Zaskakujące,	 bo	 otoczenie	 sprawia	 wrażenie,	 jakby	 ostatnią	 osobą,
która	tamtędy	przechodziła,	był	sam	Wiktor	Coj.

W	serwisach	internetowych	znaleźć	można	zdjęcia	z	sierpnia	2013	r.,	na
których	 fanki	 piosenkarza	 tulą	 się	 do	 jego	 namalowanej	 na	 ścianie
podobizny.	 Teraz	 nic	 nie	 przypomina	 tego	 sierpniowego	 słonecznego
dnia,	 gdy	 tłumy	 oddawały	 hołd	 swojemu	 idolowi.	 Wystąpiła	 wówczas
uwielbiana	 w	 Rosji	 Dasza	 Suworowa	 –	 ukraińska	 piosenkarka
i	inicjatorka	akcji	upamiętnienia	Coja.	W	blasku	kamer	i	fleszy	odegrano
największe	hity	Kina.

Jeszcze	pół	roku	wcześniej	na	schodach,	po	których	właśnie	wspinamy
się	na	wysokość	pierwszego	piętra,	wdzięczyły	się	długonogie	Ukrainki
w	 letnich	 sukienkach,	 obok	 ubrani	 w	 czarne	 T-shirty	 fani	 Coja.	 Dziś



stopnie	te	przegniły	i	trzymają	się	tylko	na	zamarzniętym	błocie.

Na	 pierwszym	 piętrze,	 na	 mostku	 łączącym	 rozległy	 trawnik
z	 budynkiem,	 między	 starymi	 lodówkami,	 szmatami	 i	 pamiętającymi
Breżniewa	segmentami,	stoi	beczka	i	krzesło.	W	beczce	niemrawo	kopcą
się	gałęzie.	Na	krześle	siedzi	Mykoła.

Mykoła	 doskonale	 pasował	 do	 krajobrazu.	 Okres	 świetności	 tego
okutanego	w	kożuchy,	 swetry	 i	koce	mężczyzny	przypadał	może	nawet
wcześniej	niż	połamanego	segmentu,	na	którym	ustawił	sobie	 lustro	do
golenia	 (z	 którego,	 sądząc	 po	 zaroście	 przypominającym	 sowieckich
dysydentów,	 za	 często	 nie	 korzystał).	 Dwudziestostopniowy	 mróz	 nie
zapędził	go	do	budynku.	Zresztą	niewiele	by	mu	to	pomogło.	Wędził	się
więc	 przy	 beczce,	 przekładając	 co	 chwila	 opalone	 garnki.	 Cisza,
trzaskający	mróz	i	dławiący	zapach	ulatujący	z	kociołków	to	oprócz	nas
jedyni	 towarzysze	 zmarzniętego	 Mykoły.	 No,	 chyba	 że	 doliczymy
popisanego	bluzgami	na	Berkut	Coja.

–	 Jestem	 tu	 50.	 dzień.	 Pilnuję.	 Dzień	 dobry	 –	 zamruczał	 Mykoła	 pod
nosem.	 –	 Pilnuję,	 bo	 tu	 „tituszki”	 i	 prowokatorzy.	 Chcecie	 kawy?	 –
Wskazał	na	breję	bulgoczącą	w	brudnym,	osmolonym	garnku.	Sprawiał
wrażenie,	 jakby	 pełzająca	 przez	 Hruszewskiego	 i	 Majdan	 rewolucja
dotyczyła	go	w	podobnym	stopniu	jak	wydarzenia	na	Zachodnim	Brzegu
Jordanu.

Rozejrzałem	się	dookoła.	Na	pagórku,	do	którego	docelowo	prowadziły
schody,	 pojawili	 się	 dwaj	 zamaskowani	 bojowcy	 z	 długimi	 pałkami,
którymi	 wymachiwali,	 spoglądając	 na	 nas	 wyraźnie	 znudzeni.	 Brzdęk,
brzdęk,	 brzdęk	 –	miarowe	uderzenia	 kija	w	 jakieś	 żelastwo	miały	 nam
uświadomić,	że	patrzą	i	widzą.

–	Już	szukam	szklanek	–	rzucił	Mykoła.	–	Pani	siada	–	skinął	na	Kaśkę,
a	potem	klepnął	dłonią	barłóg,	z	którego	z	trudem	się	podniósł.	–	Siada,
siada	 –	 rzucił	 też	 do	mnie.	 Przycupnąłem	 na	 drewnianej	 palecie.	 –	 Tu
wsje	sprywatyzowali.	–	Pokazał	na	zniszczony	budynek.	–	Miasto	chciało
zrobić	 tu	 hotel	 –	 dodał,	 omiatając	 ręką	 ruinę,	 która	 kwalifikowała	 się
jedynie	 do	 wyburzenia.	 Przypomniałem	 sobie	 datę	 na	 tabliczce	 ściany
Coja.	 Brzdęk,	 brzdęk	 –	 bojowcy	 wciąż	 nie	 tracili	 nas	 z	 oczu,	 a	 my	 nie



spuszczaliśmy	wzroku	z	brei,	którą	miał	zamiar	poczęstować	nas	Mykoła.
–	Jestem	z	Wasilkowa	–	mruczał,	wyraźnie	zadowolony	z	odwiedzin.

Mykoła	opowiadał,	 jak	pilnuje	okolicy,	mówił	o	„tituszkach”	i	o	wojnie.
Na	szczęście	dla	naszych	żołądków	nie	znalazł	szklanek.

–	Będę	tu	do	piątej	–	rzucił,	gdy	odchodziliśmy.

–	Wrócimy	–	zapewniliśmy.

Przyszedłem	w	 tamto	miejsce	ponownie	dopiero	po	wielu	 tygodniach.
Po	Mykole	nie	było	śladu.	W	Kijowie	było	wówczas	pełno	podobnych	mu,
pilnujących	ruin	strażników.	Przyjechali	z	całej	Ukrainy.	Śpiewającej	po
rosyjsku	Daszy	Suworowej	na	Majdanie	nie	widziałem	nigdy.

***

Gdy	myślałem	o	Mykole	 i	 tym,	 co	nas	 tu	otacza,	naszła	mnie	 refleksja.
Czy	na	pewno	wszystko	robię	dobrze?	Czy	mówię	prawdę?	Czy	opisując
Kijów,	nie	ulegam	zaczadzeniu	i	nie	porywa	mnie	ta	atmosfera,	inna	niż
wszystko,	 co	 do	 tej	 pory	 widziałem?	 Czy	 nie	 przekraczam	 cienkiej
granicy	między	 obserwacją	 uczestniczącą	 a	 realnym	 zaangażowaniem?
Czy	nie	daję	się	porwać	namiętnościom,	tracąc	dystans	i	zapominając,	że
to	 nie	 jest	 bezpośrednio	moja	 sprawa,	 a	 sam	 jestem	 tu,	 by	 być	 jedynie
oczami	 tych,	 którzy	 to	 zechcą	 czytać?	 Studiując	 komentarze	 dotyczące
sytuacji	 na	 Ukrainie	 płynące	 od	 niektórych	 liderów	 opinii
i	komentatorów,	przedzierając	się	przez	spam	serwowany	przez	zwykłe
trolle	 internetowe,	poważnie	się	nad	 tym	zastanawiam.	Zresztą,	nie	oni
zmuszają	 mnie	 do	 refleksji.	 Towarzyszy	 mi	 ona	 od	 samego	 początku,
kiedy	trafiłem	tu,	do	innej	rzeczywistości,	jaką	jest	kijowski	Euromajdan,
rewolucja,	 powstanie.	 Dużo	 o	 tym	 rozmawiamy	 przy	 naszym	 stoliku
w	press	center	i	przy	stolikach	w	nocnych	spelunach,	do	których	zagania
nas	nierozładowana	adrenalina.	Nie	chcemy,	siedząc	tu,	stracić	dystansu.

Mamy	 poczucie,	 że	 jesteśmy	 po	 właściwej	 stronie.	 I	 że	 „plusy	 nie
przesłaniają	 nam	 minusów”.	 Nie	 chcemy	 przy	 tym	 dać	 się	 wciągnąć
w	narrację,	która	sprowadza	protest	na	Majdanie	do	erupcji	ukraińskiego
nacjonalizmu.	 Ten	 jest,	 owszem,	 zauważalny.	 Wykorzystuje	 się	 go	 nie
tylko	 w	 propagandzie	 rosyjskiej	 i	 tutejszej,	 rządowej,	 ale	 jest
rzeczywiście	 obecny.	 Wraz	 z	 brakiem	 rozwiązań	 systemowych



i	propozycji	zakończenia	protestu	będzie	go	więcej.	To	jednak	argument
za,	 a	 nie	 przeciw	 naszej	 obecności	 w	 tym	 miejscu.	 To	 argument
zmuszający	 do	 opisywania,	 nagłaśniania,	 wzywania	 do	 działania
i	 pomocy.	 Bo	 bez	 obecności	 środowiska	 międzynarodowego	 będzie	 tu
więcej	 napisów	 w	 stylu	 „14/88”,	 a	 mniej	 Mykołów	 chętnych	 do
częstowania	kawową	breją.	Nie	możemy	do	tego	dopuścić.

Tamtego	dnia,	tuż	po	spotkaniu	z	Mykołą,	razem	z	Kasią	poleciałem	do
Polski.	 Zaskoczyło	mnie,	 że	 na	 temat	Ukrainy	wciąż	 powtarza	 się	 tu	 te
same	utarte	 slogany,	wcale	 nie	 starając	 się	 zrozumieć	 genezy	 protestu.
Zachwyt	 nad	 dzielnością	 Ukraińców	 mieszał	 się	 z	 obawami	 przed
reaktywacją	 UPA.	 Nikt	 nie	 próbował	 zrozumieć,	 że	 to	 dwie	 strony
jednego	 medalu.	 Dyskusja	 toczyła	 się	 więc	 w	 dwóch	 różnych
paradygmatach,	nie	zbiegając	się	ani	na	chwilę.	Albo	euforia,	albo	totalna
negacja.
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Tymczasem	o	tym,	jak	było	przez	polskie	władze	rozumiane	to,	co	działo
się	 na	 Wschodzie,	 może	 świadczyć	 wspólne	 oświadczenie	 premierów
Czech,	Polski,	Słowacji	i	Węgier	z	29	stycznia.	Grupa	Wyszehradzka	poza
standardowymi	 ogólnikami	 o	 „głębokim	 zaniepokojeniu”	 uznała
„wycofanie	 ustaw	wprowadzonych	 16	 stycznia	 za	 pierwszy,	 obiecujący
krok	 na	 drodze	 do	 porozumienia,	 który	 może	 przyczynić	 się	 do
znalezienia	wyjścia	 z	 obecnego	 kryzysu”.	 Oczywiście	wszyscy	wiedzieli
o	sprawnym	zagraniu	Janukowycza,	znali	anegdotę	z	kozą.	Liczyli	jednak,
że	 ten	 numer	 się	 powiedzie.	 „Tylko	 szczery	 i	 prowadzony	 w	 duchu
wzajemnego	 zrozumienia	 dialog	 narodowy	 może	 przyczynić	 się	 do
zażegnania	kryzysu	oraz	zapewnić	podstawy	niezbędne	do	odbudowania
zaufania	 i	 budowy	 stabilnej,	 demokratycznej	 i	 dostatniej	 Ukrainy”46	 –
przekonywali.

Premier	 Donald	 Tusk	 rozpoczynał	 właśnie	 swoje	 tournée	 po	 Europie,
w	 trakcie	 którego	 miał	 przekonywać	 przywódców	 zachodnich,
północnych	 i	 południowych	 krajów	 do	 większego	 zaangażowania	 się
w	 sprawę	 Ukrainy.	 Jak	 pokażą	 lutowe	 i	 późniejsze	 wydarzenia	 na
Ukrainie,	 polska	 polityka	 zagraniczna	 była	 wówczas	 obliczana
prawdopodobnie	 na	 uzyskanie	 efektu	 propagandowego	 w	 kraju.
Rezultatów	wymiernych	–	brak.

Tusk	rozmawiał	z	szefem	Komisji	Europejskiej	José	Manuelem	Barroso
i	 przewodniczącym	 Parlamentu	 Europejskiego	 Martinem	 Schulzem.
W	Szwecji	 spotkał	 się	 z	 Fredrikiem	Reinfeldtem.	Rozmawiał	 z	 kanclerz
Niemiec	 Angelą	 Merkel	 i	 prezydentem	 Francji	 François	 Hollande’em.
Gościł	 w	 państwach	 bałtyckich.	 Wszędzie	 przekonywał,	 że	 podpisanie
umowy	 stowarzyszeniowej	 to	 konieczny	 i	 „pierwszy”	 krok,	 jaki	 musi
wykonać	Ukraina.



–	Jeśli	premier	jeździ	ot	tak,	żeby	porozmawiać	o	Ukrainie	i	pokazać,	że
się	 interesuje,	 i	 przedstawiane	 są	 komunikaty	 bez	 żadnej	 konkluzji,	 to
tym	bardziej	pogłębia	przekonanie	o	tym,	że	Polska	nie	ma	pomysłu	na
Ukrainę.	Niepokoi	mnie	to,	dlatego	że	plan	taki	nie	był	konsultowany	ani
przez	 RBN,	 ani	 w	 parlamencie,	 ani	 z	 opinią	 publiczną.	 W	 takim	 razie
takiego	 planu	 nie	 ma	 lub	 jest	 on	 ściśle	 tajny	 –	 drwiła	 tymczasem
opozycja	ustami	Krzysztofa	Szczerskiego.

Tyle	politycznej	 ruchawki	w	Polsce.	 Tymczasem	na	Majdanie	 2	 lutego
tysiące	 osób	 zbiera	 się	 na	 tradycyjnym	 cotygodniowym	wiecu.	 Liderzy
opozycji	 przekonują,	 że	 trwa	 walka	 o	 uwolnienie	 wszystkich
aresztowanych.

–	 Z	 lochów	 Janukowycza	 zwolniono	 już	 122	 naszych	 bohaterów.	 116
osób	wciąż	pozostaje	za	kratami	–	mówi	Arsenij	Jacniuk.

W	 Kijowie	 płoną	 tymczasem	 samochody	 uczestników	 Automajdanu,
mnożą	 się	 incydenty.	 Majdan	 trwa,	 a	 miasto	 wrze	 od	 obaw,	 że	 wraz
z	 nadchodzącymi	 zimowymi	 igrzyskami	 olimpijskimi	 w	 Soczi	 nastąpi
ostateczna	 rozprawa	 z	 protestującymi	w	 całym	kraju.	 Przed	 oczy	 cisną
się	 klisze	 z	 2008	 r.,	 kiedy	 Rosja	 właśnie	 w	 dzień	 rozpoczęcia	 igrzysk
najechała	 Gruzję.	 Sytuację	 podgrzewa	 fakt,	 że	 wojska	 rosyjskie	 i	 tym
razem	 wtargnęły	 na	 teren	 Gruzji,	 zajmując	 na	 jej	 terytorium	 pas
o	 szerokości	 11	 km.	 Moskwa	 tłumaczyła	 to	 „rozwiązaniem
tymczasowym”	 na	 czas	 igrzysk.	 Wszyscy	 jednak	 wiedzą,	 że
„tymczasowość”	jest	u	Rosjan	pojęciem	dość	względnym.

Na	Majdanie	w	tym	czasie	jeszcze	nie	mówi	się	o	interwencji	rosyjskiej,
ale	 nikt	 nie	ma	 złudzeń,	 że	Wiktor	 Janukowycz	 jest	 jedynie	 pacynką	w
ręku	Władimira	Władimirowicza	 i	 zrobi,	 co	 ten	mu	 każe.	 Najwyraźniej
żaden	 nie	 ma	 jednak	 prostego	 planu,	 bo	 ostatecznie	 igrzyska
rozpoczynają	się	i	trwają	bez	generowania	zmian	na	Ukrainie.

Jednocześnie	w	dalszym	ciągu	brak	konkretnych	postulatów	ze	strony
podzielonego	dowództwa	protestu.	Jedyne,	co	się	nie	zmienia,	to	żądanie
powrotu	do	konstytucji	z	2004	r.,	która	znacznie	ogranicza	uprawnienia
prezydenta.	 Sam	 Janukowycz	 chce	 wciągnąć	 opozycję	 do	 nowo
formowanego	gabinetu,	 co	spotyka	się	ze	sprzeciwem	Majdanu.	 „Nie	za



to	ginęli	nasi	 chłopcy”	–	 słyszy	się	na	coraz	bardziej	 zniecierpliwionym
placu.	 Jednocześnie	 co	 więksi	 „realiści”	 przebąkują	 o	 potrzebie
federalizacji	kraju.

Ma	 to	 związek	 m.in.	 z	 formowaniem	 się	 „antymajdanów”
i	 paramilitarnych	 bojówek	 na	 wschodzie	 Ukrainy.	 Żadna	 ze	 stron	 nie
wydaje	się	gotowa	do	ustępstw.	„Pozwala	to	z	jednej	strony	utrzymywać
zawieszenie	broni	na	Majdanie	i	w	okolicy	ulicy	Hruszewskiego,	z	drugiej
jednak	powoduje	narastające	poczucie	irytacji	ze	strony	protestujących”
–	pisze	w	swojej	analizie	Ośrodek	Studiów	Wschodnich.	„Wraz	z	brakiem
osiągnięcia	 rozwiązania	 politycznego,	 które	 przynosiłoby	widoczny	 dla
protestujących	 w	 Kijowie	 sukces,	 rośnie	 ryzyko	 podjęcia	 przez	 ich
radykalną	 część	 siłowych	 działań	 przeciwko	 organom	 bezpieczeństwa,
a	 tym	 samym	 uruchomienia	 procesu	 eskalacji	 konfliktu”47	 –	 twierdzą
analitycy.	I	choć	te	słowa	okażą	się	prorocze,	z	trudem	jednak	przebijają
się	 do	 opinii	 powszechnej.	 W	 przestrzeni	 publicznej	 powoli	 przestaje
funkcjonować	obraz	dzielnego	Ukraińca,	pojawiają	się	głosy,	że	„lepiej	by
dali	 już	 sobie	 spokój	 w	 tym	 Kijowie”.	 No	 i	 że	 angażowanie	 się	 w	 tę
sprawę	przyniesie	więcej	szkody	niż	pożytku.
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Mało	 brakuje,	 a	 zaraz	 pomyślę,	 że	 pod	 Kijowem	 stacjonują	 już	 nasze
wojska,	 a	 po	 Morzu	 Czarnym	 pływają	 nie	 amerykańskie,	 a	 polskie
lotniskowce.	 GROM	 szturmuje	 Radę	 Najwyższą,	 czarnoziem	 w	 stronę
Kijowa	jest	rozorany	gąsienicami	naszych	czołgów	w	sposób,	jaki	nie	śnił
się	 nawet	 Piotrowi	 Zychowiczowi48,	 a	 polski	 wywiad	 przechwycił
właśnie	tajne	rozmowy	Janukowycza	z	Kim	Dzong	Unem.

Mało	 brakuje,	 a	 dojdę	 do	 wniosku,	 że	 w	 chwili,	 gdy	 piszę	 te	 słowa,
premier	Donald	Tusk	przedstawia	swoje	warunki	całej	Partii	Regionów,
Kremlowi	 i	 Sewastopolowi,	 PiS	 z	 funduszu	 reprezentacyjnego	 wsparł
Batkiwszczynę	kwotą	miliarda	euro,	a	korki	na	wszystkich	12	przejściach
z	Ukrainą	spowodowane	są	nie	zimą,	zaskakującą	w	 lutym	drogowców,
a	niekończącymi	się	sznurami	TIR-ów	z	pomocą	humanitarną.

Mało	 tego.	 Zaraz	 dojdę	 do	 wniosku,	 że	 paramilitarne	 bojówki,
uformowane	 naprędce	 z	 członków	 Klubów	 „Gazety	 Polskiej”,	 walczą
ramię	 w	 ramię	 z	 Automajdanem	 we	 wszystkich	 obłastiach	 Spichlerza
Europy,	 a	 okrzyk	 „Wychodź,	 szczurze!”,	 dobrze	 dotąd	 znany
z	antyprezydenckich	marszów	w	Polsce,	rozbrzmiewa	nad	Dnieprem	jak
trąby	jerychońskie.

Skąd	te	myśli?	Takie	wrażenie	można	odnieść	po	lekturze	publicystyki,
która	gani	„narwanych	Polaczków”	za	zbytnie	zaangażowanie	w	konflikt
na	 Ukrainie.	 „No	 a	 teraz,	 hejże-ha,	 raźno	 wzięlim	 się	 za	 wyzwalanie
Ukrainy.	Co	prawda	ni	chuja	nie	wiemy,	kto	tam	jest	kim,	kto	szczuje,	kto
płaci	 ani	 o	 jaką	 Ukrainę	 mu	 docelowo	 chodzi,	 ale	 wolność,	 kurwa!
Wolność	 za	 wszelką	 cenę,	 bo	 wolność	 jest	 godna	 wszelkich	 ofiar,
zwłaszcza	cudzych”	–	grzmi	poczytny	redaktor	jednego	z	internetowych
serwisów49.

A	któż	to	jest	tam	na	tym	Majdanie?	Czy	aby	GROM?	Wojsko	jakie	nasze?



Czy	 dziesięciu	 pracujących	 na	 zmianę	 z	 powodu	 grypy	 i	 biedy
żurnalistów	z	mediów,	które	podobno	nie	mają	posłuchu	i	daleko	im	do
poczytności:	Radia	Wnet,	 „Gazety	Polskiej	Codziennie”	 (a	przecież	mają
ją	zaraz	zamknąć!)	i	telewizji	Republika	(tej	z	kolei	nikt	nie	ogląda!)?	Czy
dałoby	się	naliczyć	choć	paru	z	mainstreamu,	co	wiedzą	jeszcze,	jaka	jest
ich	rola?	Do	tego	można	dodać	kilku	niezłych	blogerów	i	fotografów.	Jest
Paweł	 Kukiz	 z	 Darkiem	 Malejonkiem,	 bo	 czują,	 że	 powinni.	 Kilku
nieznaczących	 polityków,	 grających	 raczej	 na	 zysk
wewnętrzny/brukselski…	 Zebrano	 trochę	 darów.	 Gdzieś	 jakaś	 inna
pomoc	 przyszła,	 ale	 raczej	 symboliczna	 w	 zestawieniu	 z	 potrzebami
takiej	 armii	 ludzi.	 I	 też	 z	 rąk	 prywatnych.	 Usiłuje	 coś	 robić
Stowarzyszenie	Dziennikarzy	Polskich	i	kilka	innych	fundacji.	A	reszta?

Reszta	reporterów	relacjonuje	konflikt	z	namiętnością	równą	transmisji
ze	 słynnego	Miejsca,	 Gdzie	 Nic	 Się	 Nie	 Dzieje.	 Niecierpliwie	 wypatrują
podniesienia	 więziennej	 klapy	 i	 spuszczenia	 ze	 smyczy	 Mariusza
Trynkiewicza50,	 byle	 tylko	 nie	 musieć	 na	 kijowskim	 placu	 dławić	 się
zapachem	 kaszy,	 brudu	 i	 nie	 swojej	 sprawy.	 By	 móc	 wreszcie	 wsiąść
w	 samolot	 na	 lotnisku	 Kijów-Boryspol	 i	 pochwalić	 się	 w	 newsroomie
udanym	 zakupem	 –	 pięciogwiazdkowym	 koniakiem	 z	 Billi	 pod
Majdanem.	 Nieliczne	 polskie	 ciężarówki	 z	 pomocą	 humanitarną	 są
blokowane.	 MSZ	 nie	 interweniuje.	 Polski	 premier,	 zamiast	 działać	 na
rzecz	Ukrainy,	 lata	po	Europie	z	szaleństwem	godnym	Ireny	Ochódzkiej
z	 Barejowskiego	 Misia,	 jednak	 efektów	 nie	 widać.	 Trwają	 niby	 inne
działania,	 ale	 sprowadzają	 się	 do	 tego,	 że	 na	 pytanie	 „co	 robić”
odpowiada	się:	„cokolwiek!”,	„być!”,	„być	widocznym!”.	Ośrodek	Studiów
Wschodnich	ma	 takie	 pojęcie	 o	 rzeczywistości,	 że	 o	Wspólnej	 Sprawie,
jednej	 z	 głównych	 organizacji	 Majdanu,	 pisze	 tylko,	 że	 jest	 ona	 „mało
znana”.	 W	 kraju	 tymczasem	 straszy	 się	 antypolskimi	 akcjami
i	 narastającym	 nacjonalizmem	 rodem	 z	 najczarniejszych	 kresowych
relacji,	 skutecznie	 odciągając	 od	 Ukrainy	 uwagę	 części	 patriotycznie
nastawionych	Polaków.

Na	 Morzu	 Czarnym	 stacjonują	 tymczasem	 okręty	 wojenne	 USA.
Zdaniem	 specjalistów	 są	 na	 nich	 żołnierze	 i	 broń	 (m.in.	 helikoptery),
zdolni	do	zrobienia	przewrotu	w	średniej	wielkości	kraju.	„Gdyby	to	była
Afryka,	rząd	byłby	już	zmieniony”	–	mówią	nieoficjalnie	eksperci.	Z	kolei



oficjalnie	 statki	 czekają	 na	 ewentualną	 konieczność	 ewakuacji
Amerykanów	z	Soczi.	Tak	jakby	wcale	nie	latały	w	tym	rejonie	samoloty,
a	urządzenia	do	nasłuchu	szyfrów	wojennych	znalazły	się	na	pokładzie
tych	 statków	 całkiem	 przypadkowo.	 Ruskie	 knują,	 Niemce	 płacą,
Amerykanie	robią	swoje.	Każdy	rwie	w	swoją	stronę	tę	ukraińską	rzepkę.
A	my,	Polska?	My	nie.	I	nie	ma	się	co	zasłaniać	pamięcią	o	rozbiorach,	bo
chodzi	 tu	 o	 pomoc	 –	 tego	 od	 nas	 tam	oczekują,	 naiwnie	 sądząc,	 że	 coś
możemy.

Media	spekulują	i	prześcigają	się	w	doniesieniach	o	finansach	Majdanu.
„Junge	 Welt”,	 organ	 prasowy	 młodych	 duchem	 komunistów	 rodem
z	DDR,	odkrył	właśnie,	że	„protest	sponsoruje	oligarcha”,	co	powtarzają
po	 nim	 najwyraźniej	 zaskoczone	 polskie	 media.	 To	 nic,	 że	 oligarcha,
który	 od	 zawsze	 pokazuje	 się	 razem	 z	 liderami	 opozycji,	 Petro
Poroszenko,	 to	 ten	 sam	 pan	 od	 cukierków	 Roshen51,	 który	 na	 filmie
Pawła	 Bobołowicza	 przegania	 Berkut	 spod	 szpitala,	 w	 którym	 leży
torturowany	 szef	 Automajdanu	 Dmytro	 Bułatow.	 Dodam	 od	 siebie,	 że
Majdan	 wspierają	 też	 inni	 oligarchowie,	 także	 ci	 rzekomo
promoskiewscy	 –	 bo	 są	 przezorni	 i	 grają	 na	 dwa	 fronty.	 Robią	 to
w	 Donbasie,	 Charkowie	 i	 pewnie	 też	 gdzie	 indziej.	 Sypie	 kasą	 Angela
Merkel.	 I	 nie	 dlatego,	 że	 lubi	 boksera	Witalija,	 tylko	 dlatego,	 że	 ją	 stać.
Sypie	 Turcja,	 sypie	 Moskwa.	 Sypie	 też	 Polska,	 tylko	 że	 Polska,
powiedzmy	to	sobie	szczerze,	„sypie	się”.	Nie	stać	nas	nawet	na	budowę
drogi	S7,	więc	nic	dziwnego,	że	nie	budujemy	pomostów	między	naszymi
narodami	 innych	 niż	 łańcuszki	 na	 Facebooku.	 Naiwne	 są	 może,	 ale
szczere	i	nic	nie	kosztują,	a	pieniędzy	przecież	nie	mamy.

Ukraińcy	 są	 sami,	 będą	 sami,	 sami	 też	 byli	 dotąd.	 Pozostają
przedmiotem	 międzynarodowej	 rozgrywki	 mocarstw,	 w	 której	 Polska
może	ewentualnie	grać	rolę	pionka.	I	to	tylko	jeśli	się	postara	dobrze	pod
kogoś	 podpiąć,	 bo	 po	 prawdzie	 to	 nikt	 nas	 pod	 uwagę	 nie	 bierze.
Opozycja	 nic	 nie	 może	 (bo	 niczym	 są	 kilkuminutowe	 oświadczenia	 na
Majdanie,	 gdzie	 formuła	 Hyde	 Parku	 pozwala	 pojawić	 się	 każdemu,
nawet	przygodnym	wariatom	i	polskim	politykom).	Rząd	Nasz	Miłościwy
„musi	 rozmawiać	 z	 każdym”,	 lecz	 nikt	 go	 nie	 chce	 słuchać.	 Służby
podejmują	 jakieś	działania,	 ale	 jak	 zwykle	o	 tym	nie	 informują.	Miejmy
nadzieję,	że	są	one	skuteczne,	zgodne	z	polską	racją	stanu,	choć	nic	na	to



na	razie	nie	wskazuje.

Może	 łaskawie	 wszyscy	 piewcy	 „zdrowego	 rozsądku”	 i	 „daleko
posuniętej	 ostrożności”	 zechcieliby	 przejrzeć	 na	 oczy.	 Polska	 poza
symbolicznymi	gestami	naprawdę	nic	nie	robi	w	sprawie	Ukrainy.	Bo	nic
nie	może.	Macie	powód	do	zbiorowego	zadowolenia	i	oddechu	ulgi.



Warszawa
13 lutego 2014

W	ubiegły	czwartek	odbyło	się	w	Sejmie	zamknięte	spotkanie	w	sprawie
Ukrainy,	na	które	i	mnie	zaproszono.	Nie	wiedzieć	dlaczego,	bo	byli	tam
głównie	politycy	opozycji	 i	eksperci	od	Wschodu.	Nie	za	dużo	wolno	mi
o	 nim	 opowiadać,	 bo	 podobno	 było	 tajne.	 Powiem	 więc	 tylko,	 że
odbywało	 się	 „na	 dużym	 poziomie	 ogólności”.	 Między	 ekspertami
i	 politykami	 zasiadał	 również	 Zbigniew	 Romaszewski.	 Stanowczo
opowiadał	się	za	koniecznością	zaangażowania	się	przez	Polskę	w	to,	co
dzieje	się	za	naszą	wschodnią	granicą.	Nie	miał	złudzeń	–	oni	potrzebują
naszego	 wsparcia,	 tak	 jak	 „Solidarność”	 potrzebowała	 zachodniego
poparcia	w	czasach	PRL-u.	Dwa	dni	później	trafił	do	szpitala.	Dziś	zmarł.

Świętej	 pamięci	 Zbigniew	Romaszewski	 znany	 był	 z	 tego,	 że	 pomagał
ludziom,	gdy	widział,	że	tej	pomocy	potrzebują.	Nie	patrzył	na	to,	czy	to
chuligani,	 opryszki,	 czy	 robotnicy,	 których	 władza	 ludowa	 pokazuje
w	 najciemniejszych	 barwach.	 Poręczył	 także	 za	 „Starucha”52
i	w	przeciwieństwie	do	niektórych	polityków	nigdy	nie	przyszło	mu	do
głowy	 za	 to	 przepraszać.	 Bo	 zanim	 był	 politykiem,	 najpierw	 był
Człowiekiem.

–	To	wzór	Wielkiego	Polaka.	A	do	tej	kategorii	zaliczyć	można	niewiele
osób	 –	 mówi	 Krzysztof	 Wyszkowski,	 poproszony	 o	 komentarz	 do	 tej
smutnej	 chwili.	 Odpowiadam,	 że	 już	 coraz	 mniej	 tych	 „Wielkich
Polaków”.	Nie	sposób	uciec	od	refleksji,	że	bez	Romaszewskiego	„poziom
ogólności”	w	dyskusjach	na	temat	Ukrainy	stanie	się	jeszcze	większy.



Warszawa
16 lutego 2014

Wyobraźcie	 sobie	 taką	 sytuację:	 jest	 wioska,	 której	mieszkańcy	 zaufali
typowi	spod	ciemnej	gwiazdy	(nazwijmy	go	Drabem).	Pożyczyli	mu	kasę,
którą	ten	miał	zainwestować	dla	dobra	wioski.	Może	to	i	było	głupie	od
początku,	 ale	 dali	 się	 przekonać,	 bo	 roztaczał	 wokół	 siebie	 aurę
cudotwórcy,	fachowca	i	przyjaciela.	Cóż,	bywa	tak	i	na	zabitych	dechami
wioskach.

Cud	 jednak	 się	 nie	 ziścił.	 Kasa	 zniknęła,	 a	 zamiast	 obiecanych	 zysków
pojawiły	 się	 opłacane	 przez	Draba	 oprychy	 z	 kijami.	 Stoją	 i	 pilnują,	 by
wioskowi	 czasami	 nie	 zgłosili	 się	 po	 zwrot	 pieniędzy.	 Sprawiają	 się
nieźle,	 raz	po	 raz	profilaktycznie	garbując	wieśniakom	plecy,	okradając
ich	 i	 korumpując	 groszami	 co	 słabszych	 psychicznie.	 W	 końcu	 wioska
skrzykuje	 jednak	wujów,	 stryjów	 i	 innych	 i	 rusza	 zbrojna	w	 pałki	 pod
chałupę	naszego	szwarccharakteru.

Łatwo	nie	będzie.	Oto	Drab	zwołuje	posiłki	z	okolicznych	melin,	otacza
wieśniaków	i	zamyka	wszystkich	w	stodole.	Uprzednio	oczywiście	piorąc
po	 łbie	 i	 grożąc	 śmiercią.	Trzyma	 ich	 tak	przez	 tydzień,	 po	 czym	przez
swoich	pachołków	składa	propozycję.

–	Wypuszczę	was	z	tej	stodoły,	jak	podpiszecie	kwity,	że	rezygnujecie	ze
wszystkich	roszczeń	wobec	mnie.	Taki	jestem	wielko-	i	dobroduszny!	Jak
nie,	 to	 sobie	 tu	 siedźcie,	 ja	 mam	 czas.	 A	 jak	 podskoczycie,	 to	 w	 łeb	 –
mówi.	 I	 jakby	 na	 poparcie	 tych	 słów	 jego	 oprychy	 zabijają	 jednego
z	 bardziej	 krewkich	 protestujących.	 Drzwi	 się	 zamykają.	 Bach,	 bach	 –
kolejne	 dechy	 lądują	 na	 oknach	 i	 drzwiach,	 dziesięciocentymetrowe
gwoździe	wbijają	się	w	drewno,	koniec	zabawy.

W	 stodole	 konsternacja.	 Początkowa	 wola	 walki	 z	 każdym	 dniem	 się
osłabia.	Duch	w	stodole	ginie,	tworzą	się	podziały.

–	 Może	 to	 i	 bandyta,	 ale	 chce	 pokojowo	 rozwiązać	 sprawę!	 –	 mówi



uznawany	za	miejscowego	mędrca	Władziu	z	końca	wsi.	Zyskuje	posłuch,
bo	część	ludzi	chce	wracać	do	domu	–	robota	czeka,	a	strach	się	szerzy.
Nieliczni	pamiętają	jednak,	że	żona	Władzia	od	czasu	do	czasu	sprząta	na
czarno	w	willi	 Draba,	 a	 on	 sam	był	 z	 nim	 nieraz	widywany.	Nie	 każdy
więc	daje	mu	wiarę.

–	Zgódźmy	się,	nie	mamy	wyjścia	–	sufluje	mu	 jednak	Mareczek,	który
swoje	 już	 widział,	 bo	 był	 parę	 razy	 w	 mieście	 i	 wie,	 że	 jeśli	 ktoś
z	 zewnątrz	 zainteresuje	 się	 stodołą	 z	 nieszczęśnikami,	 to	 co	 najwyżej
pies	 z	 kulawą	 nogą.	Mareczek	wie,	 co	mówi.	 Poza	 tym	 liczy	 na	 posadę
oprycha,	 którą	 nocą	 z	 soboty	 na	 niedzielę	 obiecano	 mu	 przez	 szparę
w	ścianie.	Kręci	więc	swoje	lody.

–	 Nie	 ma,	 kurwa,	 zgody!	 –	 mieli	 przekleństwa	 pod	 nosem	 krewki
dziadek	Wasyl,	co	jeszcze	wojnę	pamięta.	Kręci	wąsa,	siedząc	na	pniaku,
a	jego	synowie	i	wnukowie	milczeniem	potwierdzają,	że	oto	narodziło	się
w	stodole	stronnictwo	niezłomnych.	–	Nie	po	to	tu	siedzimy,	żeby	teraz
sprzedać	się	i	odejść	z	niczym,	jak	psy!	–	grzmi.	Jego	głos	jednak	z	dnia	na
dzień	 robi	 się	 coraz	mniej	 donośny,	 a	 ludzi	 za	 nimi	 coraz	mniej.	 Coraz
słabsza	 garstka	 mu	 przyklaskuje.	 Jeszcze	 tylko	 młodzi	 gniewni,	 którzy
nie	mają	nic	do	stracenia,	przeklinają	trochę	głośniej	od	niego.	Ci	z	kolei
grożą	„rozpierdoleniem	stodoły”	i	walką	z	uzbrojonymi	oprychami.

–	Niech	nas	zabiją,	nie	mamy	nic	do	stracenia!	–	wygrażają.

Większość	 milczy.	 Mają	 dość,	 bo	 myśleli,	 że	 sprawę	 uda	 się	 prędko
załatwić.	A	 tu	 stodoła	 zimna	 i	wilgotna.	Widmo	głodu,	 chłodu,	 a	 nawet
śmierci	wisi	nad	wieśniakami	niczym	miecz	Damoklesa	lub	–	jak	kto	woli
–	 kat	 nad	 niewinną	 duszyczką.	 Nawet	 ksiądz,	 co	 z	 dobrej	 woli	 tu
przyszedł,	 sam	 nie	 wie,	 co	 zrobić.	 Klepie	 zdrowaśki	 i	 usiłuje	 pogodzić
wszystkich	 ze	 znudzonymi	 oprychami	 pilnującymi	 stodoły.	 I	 jemu	 jest
zimno.

Ale	 jest	 jeszcze	 ktoś.	 To	 ekswspólnik	 Draba,	 formalnie	 z	 nim
niewspółpracujący	 –	 gra	 na	 dwa	 fronty.	 Z	 jednej	 strony	 wspiera
zamkniętych	w	stodole,	podsyłając	 im	machorkę	 i	prowiant,	z	drugiej	–
poi	 bimbrem	 strażników	 od	 Draba,	 a	 z	 nim	 samym	 widuje	 się
potajemnie.	Waży,	 co	 zrobić,	 by	w	przypadku	każdego	 z	 rozwiązań	nie



stracić	za	wiele.

Mniej	 więcej	 tak	 wygląda	 teraz	 sytuacja	 na	 Ukrainie.	 Janukowycz,
którego	 dymisji	 domagano	 się	 jeszcze	 przed	 chwilą,	 wielkodusznie
zwalnia	 z	 więzień	 demonstrantów	 zamkniętych	 już	 podczas	 trwania
protestów.	 Oczywiście	 żąda	 za	 to	 wycofania	 roszczeń	 i	 osłabia	 tym
samym	Majdan,	dzieląc	go	na	frakcje.	Zdaje	się,	że	nikt	już	nie	pamięta,	że
nie	 po	 to	 protest	 się	 zebrał.	 Jedynie	 nieliczni	 przypominają	 o	 dymisji
„Januka”,	 umowie	 stowarzyszeniowej,	 zmianie	 prawa.	 A	 jeśli	 już	 ktoś
o	tym	mówi,	są	to	tylko	puste	słowa.	Głos	wołającego	na	puszczy.

Protest	 na	 Ukrainie	 wymyka	 się	 całkowitemu	 poznaniu,	 ale
i	 logicznemu	 rozumowaniu.	 Liczba	 frakcji,	 przekupstwa,	 oligarchiczno-
mafijne	 koneksje	 każdej	 ze	 stron,	 wpływ	 służb	 specjalnych,	 obcych
wywiadów	 –	 presja	 jest	 ogromna.	 Ogromna	 jest	 także	 determinacja,
a	 z	 drugiej	 strony	 zmęczenie	 zwykłych	 protestujących	 i	 obojętność
znacznej	większości	szarych	ludzi.	Tyle	że	dalej	nie	pojawiły	się	żądania,
które	 zbudzony	 o	 północy	 przeciętny	 uczestnik	 Majdanu	 mógłby
wymamrotać	 z	 pamięci.	 Przyznacie,	 że	 to	 trochę	 dziwne.	 Na	 próżno
szukać	 w	 Kijowie	 tablicy	 podobnej	 do	 tej,	 na	 której	 „Solidarność”
wypisała	w	1980	r.	swoje	21	postulatów.

Nasi	 bohaterowie	 nadal	 siedzą	w	 stodole.	 Pozostaje	mieć	 nadzieję,	 że
nikt	jej	od	wewnątrz	(ani	od	zewnątrz)	nie	podpali.



Kijów, Majdan
16 lutego 2014

Cotygodniowy	wiec	 na	Majdanie.	 Oprócz	 protestujących	 –	 tysiące	 ludzi
z	 miasta	 i	 nie	 tylko.	 Lider	 nacjonalistycznej	 Swobody	 Ołeh	 Tiahnybok
zapowiada	na	wtorek,	18	lutego,	marsz	na	Radę	Najwyższą.	Jeśli	wierzyć
zapewnieniom,	 chodzi	 o	 wywarcie	 presji	 na	 parlamentarzystów,	 by	 ci
powrócili	do	konstytucji	z	2004	r.,	która	znacząco	ogranicza	uprawnienia
prezydenta.	 Jak	 twierdzi	 część	 komentatorów,	 została	 ona	 zmieniona
nielegalnie	 w	 2010	 r.,	 kiedy	 to	 powrócono	 do	 zapisów	 z	 roku	 1996.
Prezydent	 Ukrainy	 odzyskał	 prawo	 do	 samodzielnego	 wyznaczania
premiera	oraz	jego	odwoływania.

Zdaniem	 większości	 „poinformowanych”	 marsz	 na	 Radę	 Najwyższą
oprócz	 wymuszenia	 zmian	 ma	 być	 ostatnią	 próbą	 konsolidacji
rozłażącego	 się	 Majdanu.	 Ludzie	 są	 zmęczeni	 niemal	 trzymiesięcznym
protestem,	 który	 oprócz	 ofiar	 śmiertelnych,	 aresztowań	 i	 pobić	 nie
przyniósł	 niczego	 innego.	 „Bando	 –	 precz!”	 –	 krzyczy	 wielotysięczny
tłum.	 „Przygotujcie	 się	 na	 wtorek”	 –	 mówią	 do	 polskich	 dziennikarzy
pragnący	 zachować	 anonimowość	 liderzy	 Majdanu.	 Prawy	 Sektor
ogłasza	mobilizację.	Wszyscy	spodziewają	się	najgorszego.



Kijów/Warszawa
18 lutego 2014

Marsz	 wyrusza	 z	 Majdanu	 Chreszczatykiem	 i	 dalej	 w	 górę,	 przez
Hruszewskiego.	 Tam	Czarna	 Sotnia53	 wdziera	 się	 na	 samochody	wojsk
wewnętrznych.	 Berkut	 odpowiada	 granatami	 hukowymi	 i	 bronią
gładkolufową.	 Pretekstem	 staje	 się	 decyzja	 Wołodymyra	 Rybaka,
przewodniczącego	 Rady	 Najwyższej,	 który	 odmawia	 włączenia	 do
dyskusji	 kwestii	 przywrócenia	 konstytucji	 z	 2004	 r.	 Po	 chwili	w	 ogniu
stają	 blokujące	 drogę	 ciężarówki	 Kamaz	 i	 samochody	 deputowanych.
Zaczyna	się	długo	wyczekiwane	i	niewypowiedziane.

Na	zarejestrowanym	amatorską	kamerą	 filmie	widać	potyczkę	między
demonstrującymi	 a	 siłami	 rządowymi.	 Ulica	 Hruszewskiego	 28/2,	 tuż
przy	parku	Maryjskim.	Gdy	dla	zobrazowania	sytuacji	otworzymy	sobie
ten	 adres	 w	 Google	 Street	 View,	 zobaczymy	 wiszące	 na	 latarniach
ukraińskie	i	rosyjskie	proporce.	Samochód	Google’a	przejeżdżał	tamtędy
w	 październiku	 2011	 r.	 To	 już	 odległa	 przeszłość,	 flagi	 rosyjskie
nieprędko	tu	zawisną.	Jest	przedpołudnie	18	lutego	2014	r.

W	 powietrzu	 zasnutym	 czarnym	 dymem	 powiewają	 teraz	 emblematy
majdanowych	 sotni,	 flagi	 państwowe,	 organizacji	 partyjnych	 i	 Unii
Europejskiej.	 Do	 dziś	 chyba	 nikt	 w	 brukselskich	 biurowcach	 nie
przypuszczał,	że	daleko	poza	regulacjami	eurosojuzu	żyją	 ludzie	gotowi
rzucać	 się	 na	 uzbrojoną	 szarżę	 milicji	 z	 gwieździstymi	 proporcami
w	rękach.	To	 chyba	nie	 śniło	 się	nawet	ojcom	założycielom.	Domyślam
się,	 że	 brukselskim	 urzędasom	 oglądającym	 telewizję	 musi	 cierpnąć
skóra	na	karku.

Za	 chwilę	 przestaje	 być	 tak	 romantycznie.	 Ogłuszeni	 kostką	 brukową
milicjanci	 i	 berkutowcy	 są	 linczowani	 i	 wleczeni	 ulicami	 rządowego
kwartału.	 Szarże	 Majdanu	 raz	 po	 raz	 napotykają	 kontrę	 wystrzałów
z	broni	pneumatycznej	i	jak	się	okaże	–	nie	tylko	pneumatycznej.	Po	obu



stronach	 widać	 lufy	 pistoletów.	 Nic	 dziwnego,	 według	 szacunków
Ukraińskiego	 Stowarzyszenia	 Posiadaczy	 Broni	 po	 samej	 tylko	 stolicy
krąży	jej	400	tys.	sztuk.	Oficjalnie.	Nieoficjalnie	pewnie	dużo	więcej.

Berkut	 szturmuje	 tłum.	 Zerwali	 się	 z	 łańcucha	 po	 wielu	 tygodniach
wyczekiwania.	 W	 niczym	 nie	 przypominają	 tej	 biernej	 falangi,	 która
spychała	 protestujących	 z	 placu	 11	 grudnia.	 Ludzie	 są	 bezlitośnie
miażdżeni	 tarczami,	 twarze	 pękają	 pod	 ciosami	 pałek	 i	 rękojeściami
strzelb.	Od	koktajli	Mołotowa	zapalają	się	 funkcjonariusze,	podobny	 los
spotyka	 plączących	 się	 tu	 demonstrujących.	 Wszędzie	 siejące	 chaos
„tituszki”.	 Ci	 rozpoznają	 się	 po	 wstążkach	 na	 ramionach	 i	 atakują
każdego,	kto	nie	jest	tak	oznakowany.	Płonie	biuro	Partii	Regionów	przy
ulicy	Lipskiej.	Snajperzy	otwierają	ogień	do	tłumu,	ciała	poległych	układa
się	 pod	 ścianami	 kamienic,	 między	 nieprzytomnymi	 i	 zakrwawionymi
rannymi.	Świat	znów	patrzy	z	troską	i	narastającym	zaniepokojeniem.

Po	 kilku	 godzinach	 Berkut	 okrąża	Majdan,	 a	 ukraińskie	MSW	 ogłasza
rozpoczęcie	 operacji	 antyterrorystycznej,	 której	 szefem	 potajemnie
zostaje	 mianowany	 prezydent	 Wiktor	 Janukowycz.	 Szturm	 na	 Majdan
następuje	 około	 godziny	 22.	 Gaśnie	 światło	 na	 Chreszczatyku	 i	 placu
Europejskim.	Berkut	jest	wszędzie,	wspomagają	go	pojazdy	opancerzone.
W	 ogniu	 staje	 olbrzymi	 budynek	 Profspiłek	 –	 sztab	 Narodowego
Protestu,	 a	 wraz	 z	 nim	 centrum	 prasowe,	 szpital,	 kuchnia	 i	 siedziba
Prawego	Sektora.

Giną	 kolejni	 ludzie,	 w	 tym	 55-letni	Wołodymyr,	 mieszkaniec	 obwodu
lwowskiego.	 Na	 Majdanie	 jest	 od	 25	 grudnia.	 Dołączył	 do	 12	 Sotni
Samoobrony.	 Był	 serwisantem	 wojskowym	 sił	 obrony	 powietrznej
w	 Brześciu,	 później	 pracował	 jako	 kierowca.	 Zwęglone	 ciało	 obrońcy
Majdanu	z	kilkoma	złamaniami	znaleziono	w	spalonym	budynku	Domu
Związków	 Zawodowych.	 Pozostawił	 córkę,	 syna	 i	 dwóch	 wnuków54.
Podobny	los	spotkał	40	innych	osób.

Kijów	 staje	 się	 miastem	 zamkniętym,	 nie	 funkcjonuje	 metro
i	 komunikacja	 miejska.	 Należąca	 do	 Poroszenki	 opozycyjna	 telewizja
Kanał	5	zostaje	odcięta	na	kilka	godzin,	 a	plotki	mówią,	 że	ze	wschodu
Ukrainy	nadjeżdżają	pociągi	z	prorządowymi	chuliganami.



***

Giną	 ludzie,	 a	 tęgie	 głowy	 w	Warszawie	 co	 rusz	 pytają:	 „Czy	mówiąc
o	Kijowie	i	Euromajdanie,	można	mówić	o	«rewolucji»,	«powstańcach»?”.

Niektórzy,	również	w	Polsce,	obawiają	się,	by	przypadkiem	historia	nie
wyszła	 z	 muzeum.	 Boją	 się	 tak	 bardzo,	 że	 straszne	 są	 im	 nawet	 same
słowa,	 znane	 do	 tej	 pory	 jedynie	 ze	 wspomnień	 i	 książek	 do	 historii.
Niestety,	 na	 Ukrainie	 historia	 już	 dawno	 się	 wylała	 i	 płynie	 teraz
Chreszczatykiem,	główną	arterią	miasta,	czy	nam	się	to	podoba,	czy	nie.
Zaraz	może	przelać	się	przez	naszą	granicę,	czy	to	w	postaci	uchodźców,
czy	 w	 jeszcze	 inny,	 na	 razie	 niewyobrażalny	 sposób.	 Wtedy	 znów
przybędzie	zdziwionych,	jak	10	kwietnia	2010	r.

Zamordowano	 23	 osoby,	 setki	 są	 ranne.	 Razem	 z	Konradem	Falęckim
podejmujemy	 decyzję	 o	 natychmiastowym	 wyjeździe	 na	 Ukrainę.	 Na
lotnisku	spotykamy	Jakuba	Szymczuka,	Tomka	Piechala	i	Simonę	Supino.
Na	 miejscu	 przez	 cały	 czas	 jest	 David	Wildstein,	 którego	 dramatyczne
korespondencje	nie	pozostawiają	złudzeń.	Ruszamy	w	nieznane,	wioząc
dla	 Majdanu	 kilka	 tysięcy	 złotych	 zebranych	 przez	 Polaków	 podczas
wieczornego	wiecu	pod	ambasadą	Ukrainy	w	Warszawie.



Kijów, ulica Michajłowska
19 lutego 2014, wieczór

Taksówkarz	wiózł	nas	z	lotniska	Boryspol	takimi	opłotkami,	że	bałem	się
wywózki	 na	 Daleki	 Wschód.	 Dzięki	 temu	 uniknęliśmy	 jednak	 blokady
i	 „trzepania”.	 Taki	 unik	 mógł	 się	 nie	 udać	 innym	 dziennikarzom
z	naszego	samolotu.	Po	prawdzie	chyba	nikt	inny	oprócz	reporterów	nim
nie	leciał.

W	centrum	stan	napięcia,	którego	w	innych	rejonach	miasta	nie	widać,
poza	 nielicznymi	 (jak	 na	 obecną	 sytuację)	 patrolami	 milicji.	 W	 kraju
ogłoszona	 została	 „operacja	 antyterrorystyczna”.	 Istnieje	 przepis
o	 „bratniej	 pomocy”,	 której	może	 udzielić	 dowolny	 członek	Wspólnoty
Niepodległych	 Państw,	 więc	 wjazd	 tanków	 z	 Moskalami	 jest
prawdopodobny	 w	 każdej	 chwili.	 Centrala	 operacji	 znajduje	 się…
w	Moskwie.

„W	 operację	 antyterrorystyczną	 na	 Ukrainie	 mogą	 być
zaangażowani	 żołnierze	 Sił	 Zbrojnych”	 –	 poinformowała	 służba
prasowa	 Ministerstwa	 Obrony.	 Ukraiński	 MON	 podał,	 że	 zgodnie
z	 Ustawą	 o	 walce	 z	 terroryzmem	 ma	 prawo	 do	 użycia	 broni
i	 środków	 specjalnych;	 zatrzymywania	 osób,	 które	 popełniły
przestępstwa	„lub	inne	działania”	albo	są	w	trakcie	ich	popełniania;
przeszukiwania	osób,	 ich	 rzeczy	osobistych,	pojazdów	oraz	 rzeczy,
które	 są	 przez	 nie	 przewożone;	 a	 także	 do	 tymczasowego
ograniczenia	 lub	 całkowitego	 zakazania	 ruchu	 pojazdów	 oraz
pieszych	 na	 ulicach	 i	 drogach.	 Zgodnie	 z	 ustawą	 osoby	 biorące
udział	w	walce	z	terroryzmem	pozostają	pod	ochroną	państwa55.

Spotykamy	się	na	Michajłowskiej.	 Paweł	Bobołowicz	krzyczy	na	mnie,



że	 przywiozłem	 Simonę	 na	 wojnę.	 Istotnie,	 młodziutka	 fotoreporterka
„Super	 Expressu”	 odstaje	 posturą	 i	 doświadczeniem	 od	 pozostałych
dziennikarzy.	To	 jednak	 jedna	z	 tych	kobiet,	którym	niczego	nie	można
zabronić,	 a	 tym	 bardziej	 niczego	 wytłumaczyć	 (są	 inne?)56.
Zastanawiamy	się,	co	będzie,	gdy	wprowadzą	stan	wojenny.	Nikt	nie	ma
zamiaru	uciekać	do	Polski,	 jednak	o	możliwej	ewakuacji	mówi	się	coraz
głośniej.

Na	 Kijów	 ciągną	 ponoć	 setki	 ludzi	 z	 zachodniej	 Ukrainy,	 wyposażone
w	broń	palną,	w	tym	w	karabiny	AK-47,	przejęte	z	rozbitych	baz.	O	broni
mówią	 tu	 wszyscy.	 W	 trwających	 w	 kilkunastu	 miastach	 zachodniej
i	 centralnej	 Ukrainy	 rozruchach	 we	 władanie	 rewolucjonistów
przechodzą	 jej	 setki.	 W	 samym	 tylko	 Lwowie	 milicja	 poinformowała
o	 utraceniu	 1,2	 tys.	 sztuk	 broni	 i	 13	 tys.	 amunicji.	 Przejęto	 tamtejsze
gmachy	Lwowskiej	Obwodowej	Administracji	Państwowej	i	MSW.	Zajęto
i	spalono	4114	jednostkę	wojskową	i	gmachy	SBU,	podobny	los	spotkał
posterunki	 policji.	 Ze	 spalonej	 siedziby	 SBU	 w	 Iwano-Frankowsku
zniknąć	miały	pistolety,	karabiny	maszynowe,	granaty	i	amunicja.

O	 zwycięstwie	 też	 się	 mówi,	 ale	 jakby	 ciszej.	 Na	 godzinę	 18
zapowiedziano	 kolejny	 szturm	 sił	 rządowych.	 A	 następny	 na	 jeszcze
później.



Kijów, Majdan
20 lutego 2014

Szturm	 nie	 nastąpił.	 Spacerowałem	 dziś	 przez	 Majdan.	 Siąpił	 deszcz,
a	budynek	Profspiłek,	w	którym	jeszcze	wczoraj	było	centrum	prasowe,
szpital,	sztab	protestu,	kuchnia,	siedziba	Prawego	Sektora	i	parę	innych,
właśnie	dogasał.	Nie	mogę	się	od	nikogo	dowiedzieć,	w	jakich	dokładnie
okolicznościach	 spłonął	 ten	 wielki,	 kilkupiętrowy	 gmach	 związków
zawodowych.	Podobno	zajął	go	i	podpalił	Berkut.	Podobno…	Moi	koledzy
z	 telewizji	 Republika	 opowiadają	 o	 ludziach	 uwiezionych	 na	 górnych
kondygnacjach	i	skaczących	z	okien.	Co	z	rannymi?

Z	 ekranu,	 który	 jeszcze	 wczoraj	 przykrywał	 znaczną	 część	 fasady
gmachu,	 a	 na	 którym	 zawsze	 transmitowane	 było	 to,	 co	 dzieje	 się	 na
pobliskiej	scenie,	została	czarna	dziura	i	strzępy	LCD.	Drzwi,	przez	które
jeszcze	 niedawno	 wybiegały	 wolontariuszki	 z	 tacami	 jedzenia	 dla
protestujących,	zieją	pustką.	Nie	ma	już	Profspiłek.	Chyba	pierwszy	raz,
odkąd	 tu	 jestem,	 zachciało	 mi	 się	 płakać.	 Nie,	 nie	 widziałem	 trupów,
których	padło	wczoraj	kilkadziesiąt.	Może	wówczas	rzeczywiście	bym	się
rozpłakał.

Pod	 sceną,	 gdzie	 grad	 płynących	 z	 niej	 kolejnych	 wojowniczo-
pokrzepiających	 przemówień	 konkurował	 z	 pobliskim	 zalewem	 salw
Berkutu	 i	hukiem	petard,	 spotkałem	znajomego	Polaka.	Tego	z	 flagą	na
wędce,	 od	 Roty.	 To	 ciekawa	 postać,	 z	 aparycji	 podobny	 ni	 to	 do	 Jana
Kobuszewskiego,	ni	to	zupełnie	do	nikogo.

–	Do	kiedy	pan	zostaje?	–	zagaiłem.

–	Do	końca	–	odparł.

Zdziwiło	 mnie,	 że	 nie	 odpowiedział	 „do	 zwycięstwa”,	 jak	 mieli
w	 zwyczaju	 inni	 demonstrujący,	 pytani	 przeze	mnie	wiele	 razy,	 trochę
złośliwie	i	podchwytliwie.



–	Końca?	Ale	czyjego?	–	nie	dawałem	za	wygraną.	Za	to	mój	rozmówca
wyglądał	na	zrezygnowanego.

–	 No…	 ich	 –	 wymamrotał	 niepewnie,	 wskazując	 w	 stronę	 ulicy
Instytuckiej,	gdzie	200	m	dalej	Berkut	 tłukł	się	z	kolumną	Samoobrony
i	 Prawego	 Sektora,	 wśród	 płonących	 setek	 opon,	 drewna	 i	 innego
badziewia.	 Jarało	 się	 fest,	 skutecznie	 zasnuwając	plac	dymem,	 czarnym
jak	 smoła	 i	 humor	 mojego	 rozmówcy.	 Mogłem	 się	 jedynie	 domyślać,
o	kim	mówił.

Ruszyłem	 dalej.	 Przedzierałem	 się	 pod	 sceną,	 podobnie	 jak	 osoby
donoszące	opony	palone	przed	Berkutem.	Nieopodal	wielkiego	portretu
Stepana	 Bandery,	 na	 którym	 wypisano	 coś	 o	 „ukraińskiej	 dzierżawie”,
stał	typ	w	czarnej	czapce	z	napisem	„Bandersztab”.	Z	niewiadomych	mi
przyczyn	czapkę	zmiksował	z	arafatką,	którą	zawiązał	pod	szyją.	Grupa
ludzi	 obu	 płci	 łupała	 na	 pociski	 majdańską	 kostkę	 brukową,	 inni
wydawali	 leki	 z	 prowizorycznego	 punktu,	 jeszcze	 inni	 herbatę	 z	 kotła.
Większość	słuchała	przemówień,	które	i	tak	znali	 już	na	pamięć.	Deszcz
siąpił.	Było	więcej	kobiet	niż	zwykle,	wszystkie	piękne	 jak	zawsze.	Ktoś
wesoło	śpiewał,	krusząc	bruk.

Za	 sceną	 i	 za	portretem	Bandery,	 obok	 łupiących	kostkę	 i	wydających
herbatę,	 stoi	 kolumna	 zwieńczona	 globusem.	 To	 musi	 być	 centralne
miejsce	 Kijowa,	 bo	 na	 jej	 podstawie	 wypisano	 złotym	 literami
współrzędne	 geograficzne	 miasta:	 „Szerokość	 geograficzna:	 50°28’N.
Długość	geograficzna:	30°29’E”.	Takie	 same	złote	 litery,	 choć	przykryte
błotem,	 kurzem	 i	 brudem,	 pokazują	 odległości	 z	 Kijowa	 do	 różnych
zakątków	świata.

I	 tak	 sobie	 pomyślałem,	 patrząc	 na	 tych	 łupiących	 bruk,	 na	 portret
Bandery,	na	Polaka,	co	zostaje	do	końca,	na	słuchających	wystąpienia,	na
występujących	na	scenie,	na	Berkut,	na	donoszących	i	palących	opony,	na
„bandersztabowca”,	punkty	medyczne,	spalony	gmach	Profspiłek,	na	całą
resztę,	 łącznie	z	darmową	herbatą	z	 imbirem	–	że	z	Kijowa	to	wszędzie
jest	nadal	bardzo	daleko,	nawet	dalej	niż	48	godzin	temu.



Kijów, Majdan
19–20 lutego 2014

–	 Oczekiwanego	 w	 nocy	 ze	 środy	 na	 czwartek	 szturmu	 Majdanu
Niepodległości	w	Kijowie	nie	będzie.	Władze	i	opozycja	zawarły	rozejm	–
oświadczył	 w	 środę	 wieczorem	 Arsenij	 Jaceniuk	 po	 rozmowach
z	prezydentem	Ukrainy	Wiktorem	Janukowyczem.

–	 Mamy	 pozytywną	 wiadomość.	 Szturm	 na	 Majdan,	 który	 był
planowany,	 odwołano.	 Obecnie	 ogłosiliśmy	 rozejm	 i	 początek	 rozmów
w	celu	ustabilizowania	sytuacji	–	powiedział	jeden	z	liderów	opozycji.

Położyłem	 się	 spać	 około	 4.	 Gdy	 się	 obudziłem,	 karetki	 jeździły
Michajłowską	 tam	 i	 z	 powrotem.	 Pod	 naszym	 oknem	 prowadzono
kilkunastu	 rannych	 milicjantów.	 Majdan	 otoczył	 ich	 kordonem
i	 wyprowadzał	 ze	 strefy	 walki.	 Na	 twarzach	 przerażenie,	 krew
i	 bezradność	 mieszały	 się	 z	 ulgą,	 że	 to	 już	 koniec.	 Nikt	 ich	 nie	 bił.
Wyszedłem	na	ulicę.

To	był	kolejny	raz,	kiedy	przez	dłuższą	chwilę	dopadło	mnie	wrażenie,
że	 jestem	 z	 boku,	 wpatrując	 się	 w	 otaczający	mnie	 chaos.	 Jakbym	 stał
przed	 fotoplastykonem,	a	kolejne	pokazywane	mi	obrazy	miały	ze	sobą
jedynie	umowny	związek.	Z	szoku	wyrwał	mnie	okrzyk.

–	 Snajper,	 snajper,	 uważaj!	 –	 Ludzie	 rzucali	 się	 po	 bramach	 na	 ulicy
Kościelnej,	 wypatrując	 karabinów	 na	 wysokim	 budynku	 przeciwległej
poczty.

–	 Żurnalist,	 chodź,	 przybliż	 kamerą.	 Dalej,	 schowaj	 się	 –	 usłyszałem.
Zoom	 w	 kamerze	 pokazał,	 że	 zamiast	 snajpera	 na	 dachu	 jest	 ujście
wentylatora.	Otrzepali	się	i	poszli	dalej.

Tego	 ranka	 Majdan	 wpadł	 w	 zasadzkę.	 Według	 najbardziej
rozpowszechnionej	 i	 prawdopodobnej	 wersji	 wydarzeń	 pozorowany
szturm	Berkurtu	ulicą	 Instytucką	 spotkał	 się	 z	 kontratakiem	obrońców



placu.	 Odwrót	 funkcjonariuszy	 rozjuszył	 tłum,	 który	 pognał	 za
mundurowymi	 w	 górę,	 między	 Pałacem	 Październikowym	 a	 hotelem
Ukraina.	 Tam	 rozegrała	 się	 rzeź.	 Rozlokowani	 wzdłuż	 Instytuckiej,
pochowani	 na	 dachu	 i	 w	 samym	 hotelu	 snajperzy	 otworzyli	 ogień	 do
niczego	 niespodziewających	 się	 bojców.	 Drewniane	 tarcze,	 plastikowe
hełmy,	 a	 nawet	 kevlarowe	 kamizelki	 kuloodporne	 nie	 dawały	 żadnej
ochrony	 przed	 kalibrem	 7,62.	 Masakra	 zdawała	 się	 trwać
w	 nieskończoność,	 a	 podawana	 w	 mediach	 liczba	 ofiar	 rosła
geometrycznie:	 35,	 70,	 100.	 Powiększały	 się	 tym	 samym	 szeregi
Niebiańskiej	Sotni,	jak	od	razu	zaczęto	nazywać	poległych.	Szli	Instytucką
w	 prowizorycznym	 szyku	 bojowym,	 który	 każdy	 dowódca	 świata
musiałby	 wyśmiać.	 Po	 zabłoconym	 bruku,	 między	 dymiącymi	 kotłami.
Paf,	 paf,	 paf.	 Czarne	 komando	 z	 żółtymi	 przepaskami	 na	 ramionach
strzela	 jak	 do	 kaczek.	 Paf,	 paf,	 paf.	 Niebiańska	 Sotnia	 rośnie	 w	 siłę.
Wleczone	 po	 bruku	 ciała	 współtowarzyszy	 opóźniają	 ucieczkę	 tym,
którzy	 jeszcze	nie	weszli	w	pole	rażenia	optycznego	teleskopu.	Paf,	paf.
Sława	Ukrainie.

Wśród	 zamordowanych	 jest	 Leon	 Polański,	 pochodzący	 ze	 Żmerynki
Ukrainiec	 polskiego	 pochodzenia.	 „Etniczny	 Polak”,	 jak	 czytamy
w	pamiątkowej	notce.	Członek	Samoobrony	Majdanu	od	grudnia	2013	r.,
należał	 do	 Barskiej	 Sotni.	 Zmarł	 od	 rany	 postrzałowej	 w	 klatkę
piersiową.	 Pozostawił	 żonę	 i	 dwoje	 małych	 dzieci.	 W	 jego	 pogrzebie
wzięło	 udział	 kilkaset	 osób,	 w	 tym	 przedstawiciele	 Konsulatu	 RP
w	Kijowie.	Kondukt	z	otwartą	trumną	przeszedł	ulicami	miasteczka57.

„23	 lutego	 pod	 ponury	 ryk	 pociągów	 i	 brzmienie	 dzwonów	 na
cerkwiach	 i	 kościele	 Żmerynki	 to	 miasto	 towarzyszyło	 w	 ostatniej
drodze	 na	 cmentarz	 Bohaterowi	 Ukrainy,	 Polakowi	 z	 krwi	 i	 kości
i	 jednocześnie	 prawdziwemu	 Patriotowi	 Ukrainy.	 Polański	 nie
potrzebował	bogactwa	czy	szacunku.	Tytuł	Bohatera	Leon	otrzymał	z	rąk
śmierci	za	to,	że	chciał	żyć	dostojnie	na	własnej	ziemi”	–	napisze	Aleksy
Mazur,	reporter	polonijnego	portalu	Wizyt.net58.

***

A	 więc	 wojna.	 Stoję	 przed	 Hotelem	 Kozackim,	 z	 którego	 podobno
niedawno	 również	 padały	 strzały.	 Duchowny	 kreśli	 znak	 krzyża



prawosławnym	krucyfiksem,	który	wszyscy	całujemy,	nisko	się	kłaniając.
Pokotem	 między	 straganami	 z	 barszczem	 z	 pampuszkami	 leży	 12
mężczyzn.	 Roczniki	 ‚80	 i	 młodsze,	 o	 czym	 świadczą	 dane	 wypisane
flamastrem	 na	 obnażonych	 torsach.	 Kim	 byli?	 Może	 słuchali
dance’u	 w	 latach	 90.,	 chodzili	 na	 mecze	 Dynama	 Kijów,	 Czarnomorca
Odessa	albo	Karpat	Lwów.	Teraz	 już	nic	nie	usłyszą	 i	nigdzie	nie	pójdą.
Krew	wsiąka	w	bruk,	 zastyga	na	przestrzelonych	 skroniach	 i	 piersiach.
Kobiety	 i	 mężczyźni	 płaczą,	 przeklinając	 Janukowycza.	 Taksówki
odjeżdżają	 załadowane	 trupami.	 Ktoś	 intonuje	 hymn	 Ukrainy.	 Nie
powinienem,	 ale	 nie	mogę	 się	 powstrzymać,	 zaczynam	pocieszać	 ludzi.
Choć	 z	 trudem	mi	 to	przychodzi,	 nagrywam	 to,	 co	widzę.	Nie	mogę	 się
rozpłakać.	Pojawiają	się	Paweł	 i	David.	Wrócili	 z	piekła	na	 Instytuckiej.
Pokazują	 śmiercionośne	 naboje.	 MSW	 Ukrainy	 przyznaje	 –	 strzelano
z	ostrej	amunicji.

Idę	po	papierosy.	Kupuję	ćwiartkę	wódki	i	pod	sklepem	wypijam	setkę
z	przygodnym	Ukraińcem.

–	 Chodź,	 napij	 się	 ze	 mną	 –	 zachęcam	 go,	 a	 tuż	 obok	 odjeżdżają
przerażające	taksówki.	–	Kurwa,	to	wszystko	jest	nie	do	zniesienia.	Sława
Ukrainie	–	dodaję.

–	Herojom	sława	–	odpowiada.

Heroje	 są	 już	 po	 tamtej	 stronie.	 Wódka	 ścina	 mi	 dziąsła,	 przepalamy
papierosem.	Zaraz	mają	wprowadzić	stan	wojenny.	Ambasador	ma	zajęty
telefon,	 niedobrze,	mają	 odciąć	 też	 sieć	 komórkową.	Wreszcie	 odbiera.
W	razie	czego	mamy	biec	do	naszej	ambasady	na	ulicę	Jarosławowy	Wał.
To	jakiś	kilometr	od	Majdanu.	A	gdzie	mają	biec	Ukraińcy?

Ranni	 są	 przyjmowani	 do	 szpitali,	 także	 polowych,	 które	 naprędce	 są
tworzone	 m.in.	 w	 prawosławnej	 cerkwi	 Michajłowskiej,	 w	 soborze
Michała	Archanioła	i	hotelu	Ukraina.	Krew	leje	się	po	posadzkach,	ludzie
umierają	na	rękach	braci.	Miasto	trwa	w	chaosie,	który	stara	się	uspokoić
Rada	 Najwyższa,	 zakazując	 prowadzenia	 operacji	 antyterrorystycznej.
Posłowie	 Partii	 Regionów	 opuszczają	 partię	 matkę	 i	 przechodzą	 na
stronę	narodu.	Ukraińcy	masowo	wykupują	 towary	pierwszej	 potrzeby
i	podejmują	pieniądze	z	banków.	Blokowane	są	lotnisko	Boryspol	i	drogi



wyjazdowe	ze	stolicy.

W	 całym	 kraju	 padają	 pomniki	 Lenina,	 miasta	 Lwów	 i	 Użhorod
wypowiadają	polityczną	podległość	Wiktorowi	Janukowyczowi	i	rządowi
w	 Kijowie.	 Dochodzi	 do	 skandalu	 na	 trwających	 wciąż	 zimowych
igrzyskach	 olimpijskich	 w	 rosyjskim	 Soczi.	 MKOl	 zakazuje	 noszenia
żałobnych	 opasek	 ukraińskim	 sportowcom.	 Europa	 trzęsie	 się
z	oburzenia.

***

W	 tych	 dniach	 mają	 miejsce	 wydarzenia	 kluczowe	 dla	 roli	 Polski
w	 całym	 kryzysie.	 Jeszcze	 przed	 masakrą	 na	 Instytuckiej	 do	 Kijowa
przybywa	 minister	 spraw	 zagranicznych	 RP	 Radosław	 Sikorski,	 który
wraz	 z	 szefami	 dyplomacji	 Francji	 i	 Niemiec	 chce	 poznać	 stanowisko
władz	Ukrainy	w	sprawie	wydarzeń	mających	miejsce	pod	siedzibą	Rady
Najwyższej.

–	 Spotkania	 Sikorskiego	 odbędą	 się	 w	 czwartek,	 20	 lutego,	 z	 samego
rana.	Tego	dnia	prosto	z	Kijowa	ministrowie	spraw	zagranicznych	Polski,
Niemiec	 i	 Francji	 udadzą	 się	 do	 Brukseli	 na	 nadzwyczajne	 spotkanie
szefów	MSZ	państw	UE	–	przekonywał	rzecznik	polskiego	ministra.

Pozostaje	 się	 domyślać,	 jakie	miny	mieli	 w	 czwartek	 rano	 europejscy
politycy	 z	 Sikorskim	na	 czele,	 gdy	w	 informacyjnych	kanałach	 telewizji
zamiast	 swoich	 twarzy	 zobaczyli	 mordowanych	 przez	 snajperów
Ukraińców.	I	znów,	jak	11	grudnia,	reżim	Janukowycza	pokazał,	że	za	nic
ma	 opinię	 międzynarodową,	 a	 obecność	 przywódców	 zachodnich	 nie
przeszkadza	 mu	 nawet	 w	 urządzeniu	 krwawej	 łaźni	 własnym
obywatelom.

Europejscy	 ministrowie	 mieli	 dyskutować	 m.in.	 o	 ewentualnych
sankcjach	 wobec	 winnych	 przemocy	 w	 Kijowie.	 Wiktora	 Janukowycza
potraktowano	 jako	normalnego	partnera	do	 rozmów	nawet	wtedy,	 gdy
z	 Instytuckiej	 odmaszerowała	 już	 Niebiańska	 Sotnia.	 Członkowie
Trójkąta	 Weimarskiego	 zasiedli	 do	 wspólnych	 negocjacji	 ze
znienawidzonym	 prezydentem	 Ukrainy	 oraz	 liderami	 opozycji	 –
Tiahnybokiem,	Kliczką	i	Jaceniukiem.	Nietęgie	miny	tych	ostatnich,	które
widać	 przez	 cały	 czas	 trwania	 rozmów,	 doskonale	 oddają	 atmosferę



tamtych	chwil.

Rozmowy	 ciągną	 się	 przez	 wiele	 godzin.	 Ostatecznie	 ministrowie
przedłużają	pobyt	w	Kijowie	do	piątku.

–	 Przed	 nami	 noc	 ciężkich	 negocjacji	 –	 informuje	 rzecznik	 polskiego
MSZ	Marcin	Wojciechowski.

Ostatecznie	Janukowycz	wielkodusznie	zgadza	się	m.in.	na	wcześniejsze
wybory	prezydenckie,	powstanie	rządu	jedności	narodowej	i	powrót	do
konstytucji	z	2004	r.	Wybory	mają	się	odbyć	do	końca	roku.	Oznacza	to
więc,	 że	 „krwawy	 zek”,	 jak	 nazywa	 go	 Majdan,	 nie	 ruszy	 się	 z	 pałacu
prezydenckiego	jeszcze	przez	długie	miesiące.

Liderzy	 opozycji	 są	 pod	 ścianą.	 Zdjęcia,	 na	 których	 podają	 rękę
Janukowyczowi,	 rozwścieczyły	 Ukrainę.	 Trwa	 nerwówka,	 a	 oliwy	 do
ognia	dolewa	Radosław	Sikorski,	który	rzuca	w	stronę	trójki:	„Jeżeli	nie
podpiszecie	 porozumienia,	 będziecie	 mieli	 stan	 wojenny	 i	 wojsko	 na
ulicach.	 Wszyscy	 będziecie	 martwi”.	 Do	 dziś	 nie	 wiadomo,	 czy	 to
rzeczywiście	 groźby	 Sikorskiego	 przekonały	 rozdygotanych	 polityków
opozycji,	 ale	 stało	 się	 –	 podpisali.	 Nie	 zrobił	 tego	 tylko	 przedstawiciel
Federacji	 Rosyjskiej	 Władimir	 Łukin.	 Byliśmy	 przekonani,	 że	 to	 już
koniec	rewolucji.



Kijów, Majdan
21 lutego 2014

„po	burzliwym	zebraniu	odrzucono	większością	głosów

wniosek	kupców	korzennych	o	bezwarunkowej	kapitulacji”

Zbigniew	Herbert,	Raport	z	oblężonego	miasta

***

–	Bando	precz,	zekom	śmierć!	–	niesie	się	na	Majdanie.	W	ciągu	godziny
nastąpiła	 radykalizacja	 nastrojów,	 wypowiedzenie	 przez	 plac
posłuszeństwa	 opozycji	 parlamentarnej,	wygwizdanie	 liderów.	 Podczas
mojej	 „drzemki	 technicznej”	 sprawy	 nabrały	 bardzo	 poważnego
przyspieszenia.	To	 się	nie	 skończy	 tak,	 jak	 chciałby	 tego	eurosojuz.	Nie
będzie	Magdalenki.	Nie	mam	bladego	pojęcia,	co	tu	się	dziś	wydarzy.	Do
jutra	do	godziny	10	 trwa	ultimatum	odnośnie	do	dymisji	 Janukowycza.
Wydali	 je	 radykałowie	z	poparciem	Majdanu.	Grożą	szturmem	z	bronią
na	obiekty	rządowe	i	siedzibę	prezydenta,	a	nawet	jego	dom,	uznawany
za	 symbol	 korupcji	 i	 zła.	 Pod	 naszym	 oknami	 kursują	 ciężarówki
wypełnione	 powstańcami.	 Jadą	 w	 kierunku	 przeciwnym	 niż	 Majdan.
Wygląda	to	źle.

***

Wiktor	Janukowycz	był	wówczas	bliski	utrzymania	władzy.	I	być	może
wciąż	 by	 rządził,	 gdyby	 na	 scenę	 na	 placu	 Niepodległości	 nie	 wyszedł
Wołodymyr	Parasiuk,	27-letni	doktorant	ze	Lwowa.	Gdy	wspólnie	z	moją
ukraińską	 koleżanką	 rozmawiałem	 z	 nim	 kilka	 miesięcy	 później,	 tak
wspominał	tamten	moment:

–	 Pamiętnego	 dnia	 na	 Majdanie	 pomagałem	 rannym	 w	 jednym
z	budynków.	Zawołał	mnie	ojciec:	 „Synu,	 żadnych	zmian	nie	dokonano,
wybory	odbędą	się	dopiero	w	grudniu.	Zrób	coś!”.



Parasiuk	 posłuchał	 ojca.	 Zabrał	 mikrofon	 Witalijowi	 Kliczce
i	powiedział:

–	 Jesteśmy	 zwykłymi	 ludźmi	 z	Ukrainy,	 którzy	przybyli	 tu,	 aby	bronić
prawa.	 Nie	 jesteśmy	 z	 żadnych	 „sektorów”	 ani	 z	 Samoobrony.	 I	 my,
zwykli	 ludzie,	rozkazujemy	politykom,	tym	za	moimi	plecami	–	wskazał
na	 trójkę:	 Jaceniuk,	 Kliczko	 i	 Tiahnybok	 –	 powiedzieć	 „NIE”	 dla
Janukowycza!	 Do	 jutra	 do	 10	 rano	 on	 powinien	 odejść.	 Jeśli	 nie,
będziemy	 atakować	 z	 bronią	 w	 ręku	 –	 grzmiał.	 Wspomniał
o	pomordowanych	i	rannych.	I	o	opozycji,	która	ściska	ręce	mordercom.
Po	 chwili	 tłum	 nie	 chciał	 już	 słyszeć	 o	 tym,	 że	 Janukowycz	 pozostaje
u	władzy.

–	 Powiedziałem	 to,	 co	 myślał	 wówczas	 cały	 naród	 ukraiński,
i	poszedłem	sprzątać	łazienkę.	Po	jakimś	czasie	podszedł	do	mnie	kolega
i	mówi:	„Patrz,	pojawiłeś	się	w	mediach,	przewróciłeś	historię”	–	śmieje
się	Parasiuk.	To	zapoczątkowało	zmiany,	ale	i	wojnę,	która	trwa	do	dziś.



Kijów, ulica Chreszczatyk
21 lutego 2014

W	 czasie	 gdy	 Majdan	 rzucał	 gromy	 na	 Janukowycza	 i	 opłakiwał
zamordowanych,	stała	się	rzecz	dziwna,	 jakby	mało	tu	było	piekielnego
absurdu.	W	opuszczonym	w	pośpiechu	przez	milicję	i	Berkut	Kijowie,	tuż
przy	barykadzie	na	południowym	krańcu	ulicy	Chreszczatyk	pojawił	się
autokar	wypełniony	żołnierzami	wojsk	wewnętrznych.	Nie	wiadomo,	co
tam	 robili	 i	 skąd	 się	 wzięli.	 Otoczyło	 ich	 kilkuset	 zbrojnych	 bojców.
Adrenalina	 i	 złość	 wyzierały	 z	 oczu	 tłumu,	 byli	 agresywni	 nawet
w	stosunku	do	dziennikarzy	i	tylko	twarda	postawa	Gabrowa	uchroniła
nasze	kamery,	a	może	i	nosy.

Otoczeni	 przez	 długi	 czas	 trwali	 w	 niepewności	 co	 do	 swojego	 losu,
widząc	przez	wybite	szyby	autokaru	rozwścieczony	 tłum	 i	oddzielający
ich	 od	 niego	 kordon	 równie	 nieprzychylnego	 im	 Prawego	 Sektora.
Wreszcie	kazano	im	się	rozebrać	z	mundurów,	które	w	swej	łaskawości
ufundowało	 im	 Ministerstwo	 Spraw	 Wewnętrznych	 Ukrainy,	 pewnie
w	 zamian	 za	 godziwy	 żołd,	 jak	 można	 by	 wnioskować	 po	 ich
zapadniętych	 policzkach.	 Majdan	 zabrał	 uniformy.	 Dostali	 w	 zamian
swetry	 i	 spodnie,	 a	 zaraz	 potem	 wyprowadzono	 ich	 w	 szpalerze	 do
oddalonego	o	około	2	km	klasztoru,	 gdzie	 czekał	na	nich	 inny	autobus.
Przez	 całą	 drogę	 szli	 ze	 spuszczonymi	 głowami,	 a	 na	 ich	 często
dziecięcych	twarzach	rysowało	się	przerażenie.

Szedłem	w	kordonie,	który	ich	eskortował.	Wyglądało	to	jak	ewakuacja
poprawczaka	w	jakiejś	sowieckiej	mieścinie,	a	tureckie	swetry	i	połatane
spodnie	 dopełniały	 obrazu	 nędzy	 i	 rozpaczy.	 Trudno	 stwierdzić
jednoznacznie,	 ale	 najstarszy	 z	 nich	 miał	 pewnie	 maksymalnie	 25	 lat,
a	 najmłodszy	 –	 może	 19.	 Rekruci	 z	 Odessy,	 Ługańska,	 Krymu.
Przekonani,	że	idą	na	śmierć.	„Nie	bójcie	się.	Powiedzcie,	jak	Majdan	was
potraktował!”	 –	 to	 najczęściej	 spotykane	 hasło,	 które	 wykrzykiwano
w	ich	stronę.	Podnoszono	ich	na	duchu,	ale	i	obrzucano	wyzwiskami.



Gdy	 doszliśmy	 na	 miejsce,	 nie	 wiadomo	 skąd	 pojawił	 się	 Petro
Poroszenko59,	 który	 swoim	 autorytetem	 miał	 gwarantować,	 że
chudzinkom	nic	się	nie	stanie.	Nagrywam	film,	na	którym	oligarcha	liczy
ich	co	do	jednego.	I	pomyśleć,	że	ich	dowódca	posyłał	ich	między	szeregi
zdeterminowanych	bojowników	z	jednej	 i	pod	kule	snajperów	z	drugiej
strony.	 Wojska	 wewnętrzne	 zawsze	 idą	 jako	 pierwsze,	 zawsze	 przed
zwyrolami	 z	 Berkutu,	 którzy	 nawet	 nie	 trzymają	 szyku.	 To	 oni	 stoją
godzinami	 w	 szpalerach,	 na	 mrozie	 i	 deszczu,	 podczas	 gdy	 tłuściochy
w	biało-czarnym	moro	czekają	na	rozkaz	do	pałowania	i	strzelania.

–	Rozumiem	ich.	Sam	w	1980	r.	byłem	w	jednostce	3600	komandosów,
która	 miała	 być	 zrzucona	 na	 Polskę	 w	 momencie	 interwencji	 przeciw
„bandytom	 z	 Solidarności”	 –	 mówi	 mi	 Ihor	 z	 Kongresu	 Ukraińskich
Nacjonalistów,	gdy	wracamy	na	Majdan.	–	Strzelałbym,	jasne	–	przyznaje.
–	Mój	politruk	trzy	razy	w	tygodniu	wmawiał	mi,	że	„Solidarność”	wiesza
komunistów.	 Dlatego	 doskonale	 rozumiem,	 co	 mają	 w	 głowach	 te
chłopaki.	–	Ihor	jest	wielkim	drabem	koło	pięćdziesiątki,	nosi	wojskowe
ubranie	 i	 nieźle	 mówi	 po	 polsku.	 Dziś	 już	 nie	 chce	 mordować
„Solidarności”.	Z	Polakami	robi	interesy,	a	do	Kijowa	przyjechał	razem	ze
swoim	 dowódcą.	 Spod	 klasztoru	 wracamy	 razem	 z	 nim	 i	 Stepanem
Braciuniem,	liderem	Kongresu	Ukraińskich	Nacjonalistów.

O	tym,	jakiego	formatu	ideologicznego	człowiekiem	jest	ten	ostatni,
niech	świadczy	fakt,	że	30	czerwca	2012	r.	Braciuń,	m.in.	z	Ołehem
Tiahnybokiem	 i	weteranami	UPA	 i	 SS	Galizien,	 odsłonił	w	Kałuszu
(obwód	 iwanofrankowski)	 pomnik	 Romana	 Szuchewycza	 w	 105.
rocznicę	urodzin	zbrodniarza.	Podobnie	było	w	2011	r.	w	Samborze,
gdzie	 odsłonięto	 pomnik	 Stepana	 Bandery,	 wówczas	 17.	 na
Ukrainie.	 Braciuń	 wielokrotnie	 przekonywał	 przy	 tym,	 że
dzisiejszym	 politykom	 ukraińskim	 brakuje	 postawy	 pomnikowych
bohaterów.	Tamtej	nocy	szedł	razem	z	nami	i	w	przeciwieństwie	do
Ihora	nie	był	zbyt	rozmowny.

Stało	się	wówczas	coś	jeszcze.	Wiktor	Janukowycz	uciekł	z	Kijowa.	Jego



rezydencja	 niemal	 natychmiast	 została	 przejęta	 przez	 rewolucję.	 Po
przeszukaniu	udostępniono	 ją	Ukraińcom,	by	na	własne	oczy	zobaczyli,
w	 jakich	 warunkach	 żył	 miłościwie	 im	 panujący	 prezydent.	 Rankiem
wraz	z	tysiącami	kijowian	ruszamy	do	podstołecznego	Międzygórza.



Międzygórze koło Kijowa
22 lutego 2014

Witają	 nas	 setki	 samochodów,	 wielotysięczny	 tłum	 i	 najrówniejsza
droga,	 jaką	 widziałem	 na	 Ukrainie.	 Kuta	 pozłacana	 brama	 otwiera	 się
i	wchodzimy	do	innego	świata.	To	świat	z	bajki	dorosłego	idioty.	Gdybym
nie	 był	 zajęty	 podnoszeniem	 opadającej	 co	 chwilę	 szczęki,	 zapewne
zwymiotowałbym	z	wrażenia.

Rezydencja	 Janukowycza	 to	 spełnienie	 marzeń	 sennych	 przeciętnego
„tituszki”.	 Triumf	 zeka	 –	 władza	 i	 przepych.	 Późny	 sowietbarok,
postsowiecki	 monumentalizm	 lat	 90.	 Wszystko	 w	 oparach	 absurdu
i	zmielonej	przed	chwilą	płyty	paździerzowej.

To	 ten	 sam	 trend,	 który	 każe	 nowobogackim	 stawiać	 sobie	 przed
domem	 żelbetonowe	 kolumny	 o	 jońskiej	 bazie	 i	 doryckiej	 głowni,
udekorowanej	 dodatkowo	 aluminiowym	 listowiem,	 symbolizującym
triumf	pieniądza	nad	gustem	i	wykształceniem.	Ten	sam,	który	motywuje
kryminalistów	 do	 zatrudniania	 malarzy,	 by	 uwieczniali	 ich
w	 królewskich	 strojach	 i	 pozach.	 Ten,	 który	 pozwala	 im	 smarkać	 na
perskie	 dywany,	 a	 obok	 jajka	 Fabergé	 postawić	 figurki	 z	 masy
porcelitowej.

Tak	 żyją	 ludzie	 z	 innej	 rzeczywistości.	 Złotym	 igłami	wydłubują	 brud
spod	paznokci,	złotymi	nożami	jedzą	rybę,	plują	do	złotych	spluwaczek.
Będąc	w	rezydencji	Wiktora	Janukowycza,	widząc	żeliwne	sarny,	papugi
i	 lisy	 porozstawiane	 między	 opisanymi	 jak	 w	 ogrodzie	 botanicznym
roślinami,	 doszedłem	 do	 wniosku,	 że	 ten	 pospolity	 kryminalista
zwyczajnie	zwariował.	Nikt	przy	zdrowych	zmysłach	nie	każe	przetapiać
złota	na	bochny	chleba,	by	zrobić	z	nich	przycisk	do	papieru.	To	lubiący
karaoke	 pszenno-buraczany	 satrapa	 z	 żyrandolami	 za	 milion	 euro,
własnym	 galeonem,	 muzealnymi	 samochodami,	 bitymi	 na	 swoją	 cześć
monetami	 i	 żeliwną	 sarną	 –	 wszystko	 ukradzione	 lub	 zdobyte



w	podejrzany	sposób.	To	wydający	rozkazy	o	strzelaniu	do	ojców,	synów
i	wnuków	naddnieprzański	wielbiciel	późnego	„rokokoko”.

Podobny	 efekt	 osiągnęlibyśmy,	 gdyby	 dać	 nieograniczoną	 ilość
pieniędzy	i	władzy	politykom	z	Ruchu	Palikota	czy	dawnej	Samoobrony
i	 pozwolić	 im	 się	 budować	w	 krakowskim	 Lasku	Wolskim,	 Kazimierzu
nad	Wisłą	 czy	w	 Jastrzębiej	Górze.	 Jestem	przekonany,	 że	budy	dla	psa
obijaliby	 od	 wewnątrz	 kaszmirem,	 a	 szmaty	 do	 podłóg	 byłyby
wyszywane	w	kratkę	Burberry.

Dopiero	widząc	wszystko	 to	na	własne	oczy,	 zrozumiałem,	 jak	 biedny
jest	 kraj,	 którym	 rządzi	 taki	 człowiek	 jak	 dotychczasowy	 lokator
posiadłości	w	Międzygórzu	pod	Kijowem.	Bywający	na	salonach	z	 tymi,
których	 uważa	 za	 równych	 sobie	 –	 koronowanymi	 głowami
z	zasłużonych	rodzin,	prezydentami,	 inteligencją,	a	w	wolnych	chwilach
śpiewający	 karaoke,	 inwigilujący	 własny	 naród	 i	 topiący	 protesty	 we
krwi.	Triumf	„tituszki”.	Złoty	sen	zeka.	Oto	pryska	na	naszych	oczach.

Otwarta	 dla	 zwiedzających	 rezydencja	 otworzyła	 oczy	 nie	 tylko	mnie,
ale	 też	 całemu	 światu.	 Pogrążony	w	 nędzy	 i	 chaosie	 kraj	 rządzony	 był
przez	 człowieka,	 który	 z	 majątku	 narodowego	 uwił	 sobie	 gniazdo,
w	 którym	 kazał	 krzyżować	 wypchane	 ptaki	 (część	 komentatorów
dopatruje	 się	 tu	 rytuałów	 okultystycznych),	 przechadzał	 się	 nad
sztucznymi	 jeziorami,	 pływał	 galeonem,	 a	 w	 międzyczasie	 bawił	 się
w	wokalistę	przy	wódce	z	własną	podobizną	lub	pobierał	miód	z	pasiek
pomalowanych	 w	 barwy	 flagi	 państwowej.	 Wśród	 kiczu,	 takiego	 jak
woskowe	 kukły	 prezydenta,	 obrazy	 przedstawiające	 go	 a	 to	 jako
kierowcę	 rajdowego,	 a	 to	 jako	 nagiego	 satyra,	 wśród	 posągów	 nimf,
zwierząt,	 starożytnych	 bogów,	 kamieni	 szlachetnych	 i	 półszlachetnych,
wśród	 gorszych	 i	 lepszych	 ikon,	 znaleziono	 jednak	 takie	 skarby	 jak
pochodząca	z	1574	r.,	wykonana	na	zlecenie	cara	Iwana	Groźnego	księga
liturgiczna	Apostoł.	Wszystkiego	wymienić	nie	sposób.	Plotka	głosi,	że	na
wielkim	 stole	w	 salonie	 leżała	 książka:	Wiktor	 Janukowycz	Moja	droga
do	sukcesu.	Nie	zdziwiłbym	się.

Kariera	 Janukowycza	 jako	 pisarza	 to	 zresztą	 osobna	 opowieść60,
podobnie	 jak	 jego	 wykształcenie:	 „Miał	 też	 być	 członkiem
Międzynarodowej	 Kalifornijskiej	 Akademii	 Nauk	 i	 Międzynarodowego



Centrum	w	Cambridge,	ale	okazało	się,	 że	żadna	z	 tych	 instytucji	nigdy
nie	 istniała61”.	 Bardziej	 znane	 jest	 z	 kolei	 uliczne	 wykształcenie	 zeka.
Urodzony	 i	wychowany	w	 Jenakijewem	 (obwód	doniecki	 na	 sowieckiej
Ukrainie)	 był	 dwukrotnie	 skazywany	 za	 kradzież	 i	 pobicie.	 W	 kolonii
karnej	 siedział	 przez	 trzy	 i	 pół	 roku.	 Posądzano	 go	 także	 o	 udział
w	zbiorowym	gwałcie.

W	 położonym	 na	 północ	 od	 Kijowa	 Międzygórzu	 oprócz	 przepychu
odnaleziono	 również	wiele	 dowodów	na	 przestępczą	 działalność	 ekipy
byłego	 prezydenta,	 w	 tym	 defraudację	 majątku	 państwowego
i	 korumpowanie	 urzędników	 państwowych.	 Część	 z	 nich	 uciekający
w	popłochu	 ludzie	 „Januka”	 usiłowali	 spalić,	 a	 inne	wrzucili	 do	 „Morza
Kijowskiego”,	 jak	 nazywany	 jest	 zalew	 z	 tamą,	 która	 chroni	 stolicę
Ukrainy	 przed	 zalaniem.	 To	 właśnie	 tam	 Janukowycz	 pływał	 swoim
galeonem,	 a	 po	 jego	 ucieczce	 płetwonurkowie	 wyłowili	 stamtąd
zatopione	broń	i	amunicję.

Przy	 tej	 okazji	 ważnego	 odkrycia	 dokonali	 w	 budce	 prywatnych
ochroniarzy	Janukowycza	reporterzy	„Gazety	Polskiej”	oraz	Radia	Wnet.
W	gablocie	na	jednej	ze	ścian	znajdowały	się	zdjęcia	Tetiany	Czornowoł.
To	 znana	 dziennikarka	 i	 aktywistka	 Majdanu,	 która	 została	 brutalnie
pobita	 w	 wigilijny	 wieczór.	 Oprócz	 jej	 zdjęć	 znaleziono	 także	 spis
numerów	 rejestracyjnych	 i	 fotografie	 samochodów,	 którymi	 mogła	 się
poruszać.	To	dowód,	że	była	inwigilowana	przez	ludzi	Janukowycza62.

Przeszukań	 dokonano	 także	 w	 domach	 zbiegłych	 ludzi	 Janukowycza.
U	byłego	ministra	 energetyki	Ukrainy	Eduarda	 Stawyckiego	 znaleziono
gotówkę	 (5	 milionów	 dolarów),	 sztabki	 złota	 i	 biżuterię.	 U	 Wiktora
Pszonki,	prokuratora	generalnego,	było	podobnie.	Polski	akcent	stanowił
w	całej	tej	historii	film	Andrzeja	Wajdy	Katyń,	który	ten	ostatni	trzymał
w	 swojej	 filmotece.	 W	 jego	 willi	 znaleziono	 również	 wątpliwej	 jakości
portrety,	na	których	Pszonka	stylizowany	był	na	cara.

Po	 ucieczce	 Janukowycza	 z	 banków	 zniknęły	 łącznie	 32	 miliardy
dolarów.	 Oprócz	 prezydenta	 z	 kraju	 zbiegli	 m.in.	 jego	 synowie
i	 „rodzina”,	 jak	 określano	 najbliższych	współpracowników.	 Zaliczali	 się
do	 nich	 wspomniany	 już	 były	 prokurator	 generalny	 Wiktor	 Pszonka
i	 były	 szef	 MSW	 Witalij	 Zacharczenko.	 Listy	 gończe	 wysłano	 także	 za



nadzorcami	służb,	m.in.	za	Ołeksandrem	Jakymenką,	byłym	szefem	SBU,
i	 Serhijem	 Kosiukiem,	 szefem	 Berkutu.	 Wcześniej	 uciekł	 były	 premier
Mykoła	 Azarow,	 a	 z	 nim	 kilkudziesięciu	 działaczy	 rządzącej	 Partii
Regionów.
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Ostatnie	 72	 godziny	 na	 Ukrainie	 to	 dowód	 na	 to,	 że	 niemożliwe	 jest
zawsze	na	odległość	splunięcia,	rzutu	cegłówką	albo	co	najwyżej	strzału
z	karabinu	maszynowego.

Wczoraj,	kiedy	z	Pawłem	Bobołowiczem,	Marcinem	Fonfarą	i	duszą	na
ramieniu	 przemierzałem	 dzielnicę	 rządową,	 bałem	 się	 jak	 cholera.
Otaczała	 nas	 przerażająca	 cisza,	 z	 której	 wyłaniały	 się	 na	 przemian
pijane	 męty	 (skąd	 tam	 oni?)	 i	 dziwne	 samochody	 o	 przyciemnianych
szybach,	 zwalniające	 na	 nasz	 widok.	 Wraki	 spalonych	 wojskowych
ciężarówek	zastawiały	kolejne	przecznice	rządowego	kwartału,	dogasały
barykady,	 a	 powstańcy	 nerwowo	 wypatrywali	 nadciągających	 wojsk.
Ponuro,	 postapokaliptycznie,	 nieswojo,	 a	 przy	 tym	 absurdalnie.	 Bo	 czy
wyobrażacie	 sobie,	 że	 dziesięciu	 wyrostków	 przejmuje	 budynek
Kancelarii	Premiera	w	Alejach	Ujazdowskich,	pali	tam	ognisko	i	rozdaje
czekoladę,	 w	 wolnych	 chwilach	 przepychając	 wielotonowego	 kamaza?
Tymczasem	 tak	 wyglądała	 sytuacja	 na	 Hruszewskiego	 pod	 budynkiem
Rady	 Ministrów,	 którego	 „pilnowało”	 dodatkowo	 dwóch	 znudzonych
tajniaków.

Wracaliśmy	 na	 Majdan	 ulicą	 Instytucką.	 To	 tu	 snajperzy	 ukryci
w	 budynku	 wielkiego	 hotelu	 Ukraina	 mordowali	 patriotów,	 z	 których
każdy	chciał	innego	kraju	niż	obecny.	Zauważyłem,	że	za	każdym	razem
czekam	na	Pawła,	by	to	on	powiedział	„Sława	Ukrainie”	do	wartowników
na	 barykadach.	 Na	 posterunku	 najbliżej	 placu	 oprócz	 „Herojom	 sława”
odpowiedziano	 nam	 (Pawłowi):	 „Jeszcze	 Polska	 nie	 zginęła,	 póki	 my
żyjemy”.	 Jeden	 ze	 strażników	 zobaczył	 moją	 prasową	 kamizelkę
i	postanowił	nas	w	ten	sposób	pozdrowić.

–	Jestem	ze	Lwowa,	mam	polskie	korzenie	–	mówi	starszy	baryłkowaty
mężczyzna	w	ruskim	hełmie	i	kurtce	z	zachodniego	demobilu.	–	Dziękuję



wam,	że	 jesteście.	 Jesteśmy	bracia,	Polska	z	nami	–	powtarzał	wyraźnie
wzruszony.	 Jego	 koledzy	 o	 aparycji	 górników	 z	 20-letnim	 stażem	 pod
ziemią	uśmiechali	się,	przytakując.	Stali	w	miejscu,	gdzie	dzień	wcześniej
zabito	ich	druhów.

–	Jestem	hipokrytą	–	powiedziałem	do	Pawła.	Przecież	wiem	doskonale,
że	 większość	 z	 nich	 nie	 ma	 pojęcia	 o	 zbrodniach	 UPA,	 a	 „Sława”	 to
zawołanie,	które	w	przeważającej	większości	straciło	swój	semantyczny
wydźwięk.	Ale	mimo	to	nie	chcę	go	wymawiać	i	czekam	na	kolegę,	by	on
to	 zrobił,	 bo	wiem,	 że	 to	 nam	 ułatwi	 sprawę.	 Dotąd	 nie	mówię	 „Sława
Ukrainie”.	Zdarzyło	mi	się	to	podczas	tego	pobytu	tylko	raz,	kiedy	piłem
wódkę	pod	sklepem	za	poległych	herojów.

Mam	 z	 tym	 straszny	 problem.	 Znam	historię	A.D.	 1943	 i	 jednocześnie
rozumiem	 ukraińskiego	 ducha	 A.D.	 2014.	 Nie	 pomagają	 jednak	 kolejne
teksty,	 analizy	 i	 przyjaźnie.	 A	 na	 pewno	 nie	 pomagają	 nieliczne	 oznaki
obecności	 hardkorowych	 radykałów,	 jak	 ci	 w	 szalikach	 z	 podobizną
Bandery,	którzy	dziarskim	krokiem	szli	dziś	do	rezydencji	Janukowycza.
Tuż	 za	 nimi	 spacerowym	 krokiem	 podążała	 dziewczyna	 w	 szaliku	 PL-
UKR,	 najpewniej	 pamiątce	 po	 Euro	 2012.	 Jak	 to	 zrozumieć?	 Da	 się
w	ogóle?

Na	Majdan	wchodzi	właśnie	Julia	Tymoszenko,	zwolniona	decyzją	Rady
Najwyższej	 z	 charkowskiego	 więzienia.	 Zaplotła	 już	 warkocz
i	zapowiada,	że	chce	startować	w	kolejnych	wyborach	prezydenckich.	To
już	nie	 jest	 ciężko	chora?	Co	zrobią	 liderzy	partyjnej	opozycji	–	Kliczko
i	 Tiahnybok	 –	 którzy	 teraz	 automatycznie	 schodzą	 na	 dalszy	 plan?	 Co
zrobi	 niemrawy	 Jaceniuk,	 który	 wypada	 z	 gry	 całkowicie?	 Co	 zrobi
stojący	 nad	 (przynajmniej	 politycznym)	 grobem	 Janukowycz?	 A	 Putin?
Prawy	Sektor?	Przecież	dzisiejszy	dzień	to	sukces	partii	Batkiwszczyna,
a	w	zasadzie	samej	Tymoszenko,	którą	pomimo	kontrowersji	już	uznano
wszem	wobec	 za	 lidera.	Może	 to	 być	 nie	w	 smak	 ludziom	 od	 Prawego
Sektora,	przez	Swobodę,	UDAR,	aż	do	macierzystej	Batkiwszczyny.

Kiedy	w	czwartek	rano	padło	kilkadziesiąt	osób,	które	z	gołymi	rękami,
ewentualnie	 stylami	 od	 łopat	 i	 nieliczną	 w	 stosunku	 do	 uzbrojenia
przeciwnika	 bronią	 palną	 rzuciły	 się	 na	 snajperskie	 kule,	 byłem
przekonany,	że	to	początek	wojny	domowej.	Nie	zmieniła	mojego	zdania



nawet	wczorajsza	ugoda,	 którą	natychmiast	 zresztą	wypowiedział	 plac,
żądając	 kary	 śmierci	 dla	 zeka	 „Januka”,	 jak	 nazywa	 się	 tu
(eks)prezydenta.	Dziś	sytuacja	zdążyła	się	zmienić	już	ze	trzy	razy.	Wciąż
nie	wiem,	jak	to	się	wszystko	skończy.

W	sobotę	była	premier	opuściła	 zakład	karny	w	Charkowie.	Przed
wielotysięcznym	tłumem	na	Majdanie	wystąpiła,	 siedząc	na	wózku
inwalidzkim.	 Większego	 entuzjazmu	 jednak	 nie	 wzbudziła.
„Traktujemy	ją	jako	mniejsze	zło.	Będziemy	patrzeć	jej	na	ręce,	ona
o	tym	wie”	–	powtarzają	kijowianie.

Więziona	 od	 2011	 r.	 za	 nadużycie	 podczas	 podpisywania
kontraktów	gazowych	z	Rosją	Tymoszenko	złożyła	kwiaty	na	ulicy
Hruszewskiego,	 gdzie	 zginęło	 wielu	 demonstrantów.	 Do	 Kijowa
przybyła	 z	 Charkowa.	 Tam,	 co	 zaskakujące	 i	 do	 dziś
niewytłumaczone,	 przybywał	 wówczas	 Wiktor	 Janukowycz,	 który
udzielił	 wywiadu	 tamtejszej	 telewizji.	 Prezydent	 określił	 całą
sytuację	 jako	 „zamach	 stanu”.	Niewiele	mu	 to	pomogło,	 gdyż	Rada
Najwyższa	 podjęła	 już	 decyzję	 o	 jego	 odwołaniu.	 Pełniącym
obowiązki	prezydenta	został	związany	z	Majdanem	przewodniczący
Rady	Najwyższej	Ołeksandr	Turczynow.

–	Ukarzemy	tę	bandę	odpowiedzialną	za	zabicie	naszych	rodaków	–
zapewniała	 Julia	 Tymoszenko	 podczas	 przemówienia	 na	 Majdanie
w	Kijowie.	Majdan	zaś	słuchał,	ale	bez	przekonania.	–	Pozdrawiam
Polskę	 i	 Polaków,	 dziękujemy	 za	 wsparcie	 –	 rzuciła	 do	 mnie
z	 pędzącego	 samochodu,	 gdy	 usiłowałem	 uzyskać	 słowo
komentarza.	Gdy	ona	opuszczała	Majdan,	my	wróciliśmy	do	Polski.
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To	 najprawdopodobniej	 jedna	 z	 ostatnich	 tego	 typu	 relacji
z	Euromajdanu.	Z	Kijowa	wróciliśmy	wczoraj,	jednak	dopiero	teraz	udało
mi	się	zebrać	do	kupy	na	tyle,	by	móc	ułożyć	sobie	to	wszystko.

„Bałeś	 się,	 że	 cię	 zabiją?”,	 „Co	 ci	 się	 dziś	 śniło?”,	 „Jak	 tam	 było?”	 –	 to
tylko	 niektóre	 z	 pytań,	 które	 zadawane	 mi	 są	 od	 wczoraj.	 Co	 mam
odpowiadać?	Wypłukana	 serotonina	 i	 adrenalina,	 trochę	brudnej	piany
w	 kącikach	 ust	 i	 odmrożone	 dłonie.	 Tak	 wygląda	 po	 prawie	 trzech
miesiącach	 przeciętny	 obrońca	 Euromajdanu.	 Ja	 powoli	 wracam	 do
siebie	i	do	swoich.

Rozłąka,	ból	 i	niepewność	są	na	placu	podlewane	wódką	i	maskowane
uśmiechem.	Rozdarte	serca	noszą	w	sobie	złość	i	nadzieję,	przechadzając
się	 pomiędzy	 spalonymi	 budynkami,	 namiotami	 i	 przejętymi	 przez
powstanie	 pojazdami	BTR.	Kwiaty	 przyniesione	przez	 zdziwione	dzieci
za	chwilę	zwiędną	pomiędzy	stosami	opon.

Na	 Majdanie	 w	 dalszym	 ciągu	 rozdawane	 są	 nieśmiertelny	 krupnik
i	 takież	 błogosławieństwo.	 Przechwałki	 i	 wymachiwanie	 bronią	 to
codzienność.	 Podobnie	 kłótnie	 o	 przywództwo,	 jak	 wczoraj,	 kiedy	 to
sotnie	 pod	 Radą	 Najwyższą	 pożarły	 się	 o	 to,	 kto	ma	 ją	 ochraniać.	 Nad
niepewnym	 zwycięstwem	 widmo	 niepewnej	 przyszłości.	 To	 tylko
Majdan,	 a	 co	 dopiero	 cała	 Ukraina,	 targana	 separatyzmem,
nacjonalistycznymi	incydentami,	wojną	wywiadów	i	rosyjską	dywersją.

Przypomnę:	 według	 szacunków	 80%	 ukraińskiego	 PKB	 należy	 do
0,00003%	 społeczeństwa.	 Oczywiście	 ta	 informacja	 jest	 dla	 Polaka	 tak
niewiarygodna,	 jak	 większość	 rzeczy	 funkcjonujących	 na	 Ukrainie
najzupełniej	 normalnie	 –	 od	 powszechnej	 korupcji	 do	 masowych
morderstw.	Jednak	wspominając	przestrzelone	serca	obrońców	i	żeliwną
papugę	w	domu	 „Januka”,	 pamiętając	 o	 snajperach	 identyfikujących	 się



między	 sobą	dzięki	 przepaskom	w	kolorze	 nadziei,	 ja	wierzę	 dziś	w	 to
niewiarygodne	bez	żadnych	oporów.

Moi	 nowi	 znajomi,	 a	 wraz	 z	 nimi	miliony	 innych	 Ukraińców,	 stoją	 na
rozdrożu.	Przyjaciele,	niezależnie	od	tego,	w	jaki	sposób	wasza	nadzieja
była	i	jest	podsycana,	kto	i	co	chciał	i	chce	ugrać	waszymi	rękami,	to	była
i	 jest	 szczera	 nadzieja.	 Wynika	 z	 woli	 samostanowienia	 i	 przekonania
o	potrzebie	wolności.	Ktoś	chciał	to	w	was	zabić,	mordując	„przy	okazji”
waszych	druhów	i	braci.

Tak	 działo	 się	 już	 na	 Węgrzech	 i	 w	 Polsce	 w	 1956	 r.	 Tym	 razem,
pomimo	 ofiar,	 plan	 (przynajmniej	 na	 razie)	 zawiódł.	 Przyglądajcie	 się
więc,	 uważajcie,	 sprawdzajcie.	 Nie	 ufajcie	 Brukseli	 i	 Waszyngtonowi,
szczególnie	 gdy	przynoszą	dary.	Moskwie	nie	ufajcie	nigdy.	Historia	na
pewno	się	nie	skończyła,	wręcz	przeciwnie.	Sława	Ukrainie,	przyjaciele.
Razom	do	peremohy63!

Gdy	 pod	 koniec	 lutego	 opuszczaliśmy	 Kijów	 z	 błogosławieństwem
i	 nadzieją,	mało	 kto	 się	 spodziewał,	 że	Rewolucja	Godności,	 której
świadkami	 byliśmy	 przez	 ostatnie	 trzy	 miesiące,	 z	 jej	 upadkami
i	 wzlotami,	 to	 dopiero	 początek	 krwawej	 drogi	 Ukraińców	 do
samostanowienia.

Pierwsze	symptomy	nadchodzącego	zagrożenia,	i	owszem,	dało	się
zauważyć.	Wygrażający	 pięścią	 z	 Rostowa	 nad	 Donem,	wzywający
do	 „rozprawy	 z	 faszystami”	 Wiktor	 Fedorowycz	 Janukowycz,
mnożące	 się	 doniesienia	 o	 „zielonych	 ludzikach”	 lądujących	 na
Krymie	 czy	 wreszcie	 niepokojące	 sygnały	 z	 zachodniej	 Ukrainy
o	 rzekomo	 terroryzujących	 ten	 region	 bandach	 Prawego	 Sektora
z	 osławionym	 Aleksandrem	 „Saszką	 Białym”	 Muzyczką	 na	 czele.
W	Polsce	dominowało	uczucie	 ulgi	 u	 jednych	 i	 poczucie	niedosytu
u	drugich.	Wszechobecne	wezwania	w	gorącej	wodzie	kąpanych	do
„zrobienia	Majdanu	w	Polsce”	zbiegały	się	ze	wzruszeniami	ramion:
„Czas	 przejść	 nad	 tym	 wszystkim	 do	 porządku	 dziennego”	 –
mruczeli	inni.

Uspokajało	 ich	 to,	 że	 premierem	 został	 „bankier	 intelektualista”,



Arsenij	 Jaceniuk,	 co	 dla	 wielu	 ludzi	 na	 Majdanie	 było	 szokiem.
Wszak	 „parchaty	 Żyd”,	 jak	 nazywali	 go	 wściekli	 taksówkarze,
„bezbarwny	polityk”,	jak	mówili	bardziej	wyrozumiali,	był	ostatnim
z	grupy	„trzech	plus	Poroszenko”,	o	którym	można	by	powiedzieć,	że
stanie	na	czele	rządu	tymczasowego.	Jaceniuk	był	jednak	i	pozostaje
najbardziej	 „europejskim”	 ze	 wszystkich	 pierwszoligowych
polityków	 na	 Ukrainie.	 Jego	 image,	 sposób	 wypowiadania	 się
i	 doświadczenie	 sprawiają,	 że	 wzbudza	 zaufanie	 zarówno
w	Brukseli,	 jak	 i	w	pozostałych	stolicach	UE.	Nie	budzi	 strachu	 jak
niewyrobiony	 politycznie	 Kliczko	 czy	 nieprzewidywalny	 populista
Tiahnybok,	 o	Dmitriju	 Jaroszu	 nie	wspominając.	 Być	może	 dlatego
właśnie	 postawiono	 go	 na	 czele	 Rady	 Ministrów.	 A	 Petro
Poroszenko?	Jak	się	okaże,	to	już	zupełnie	inna	sprawa.

Niejednoznaczne	pomruki	płynęły	także	z	Moskwy.

–	 Na	 razie	 nie	 ma	 konieczności	 wprowadzenia	 wojsk	 z	 Rosji	 na
Krym,	 ale	 jest	 taka	 możliwość	 –	 powiedział	 na	 początku	 marca
Władimir	 Władimirowicz	 Putin.	 W	 tym	 momencie	 na	 półwyspie
było	już	około	16	tysięcy	żołnierzy	rosyjskiego	wojska.	Kontrolowali
przejścia	graniczne,	obiekty	wojskowe	oraz	terminal	portowy.

Miesiąc	 później	 doszło	 do	 aneksji	 Krymu,	 a	 spod	 ługańskiego
i	 donieckiego	 czarnoziemu	 wyszli	 przystrojeni	 w	 gieorgijewskie
wstążki	 separatyści.	 Aleksander	 Muzyczko	 natknął	 się	 zaś	 na
znanego	 również	 w	 Polsce	 „seryjnego	 samobójcę”.	 Było	 jasne,	 że
i	tym	razem	historia	się	nie	skończyła.

Przypisy
1	 W	 książce	 wykorzystano	 w	 całości	 lub	 we	 fragmentach	 artykuły	 i
reportaże	na	 temat	Ukrainy	publikowane	na	 łamach	 „Gazety	Polskiej”	 i
„Gazety	Polskiej	 Codziennie”	w	okresie	 grudzień	2013	 –	 listopad	2014.
Zob.	 http://www.gazetapolska.pl/autor/wojciech-mucha;
http://gpcodziennie.pl/autor/51/wojciech-mucha.html.

2	 Громадська	 думка.	 Підсумки	 2013	 року,	 [on-line:]



http://dif.org.ua/en/publications/press-relizy/dkokbpkerpkhopk.htm,
dostęp:	9	listopada	2014.

3	 Zobacz	 film	 o	 Hawryluku:	 https://www.youtube.com/watch?
v=J8n_0Q1rI-I,	dostęp:	15	sierpnia	2014.

4	 Zob.	 np.	 poświęcony	 temu	 raport	 ukraińskiego	 Centrum	Badań	 nad
Społeczeństwem:
www.cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/052/original/CSR_-
Maidan_-_9_Jul_2014_-_eng.pdf?1406658801,	dostęp:	23	sierpnia	2014.

5	W	 skład	 Prawego	 Sektora	wchodzili	 nacjonaliści	 z	 organizacji	 UNA-
UNSO,	a	 także	porozumienia	ukraińskich	organizacji	nacjonalistycznych
Socjalno-Narodowe	 Zgromadzenie	 (Patrioci	 Ukrainy)	 oraz	 organizacji:
Tryzub,	Biały	Młot,	kozackich,	i	neonaziści	z	Combat	14.

6	Artykuł	piąty	Traktatu	Północnoatlantyckiego	mówi	o	tym,	iż	atak	na
jednego	z	członków	NATO	powinien	być	interpretowany	przez	pozostałe
państwa	członkowskie	jako	atak	na	nie	same.

7	Zob.	np.	Oligarchowie	kontrolują	80	proc.	gospodarki	Ukrainy.	Co	dalej
z	 ich	 majątkami?,	 [on-line:]	 http://www.forbes.pl/oligarchowie-
trzymaja-80-proc-gospodarki-ukrainy-co-z-ich-majatkami-
,artykuly,172264,1,1.html,	dostęp:	9	listopada	2014.

8	 Zob.	 np.	 I.	 Trusewicz,	 Dwa	 listy	 do	 Kozaków,	 [on-line:]
www.rp.pl/artykul/471522.html,	dostęp:	9	listopada	2014.

9	 „Polscy	 policjanci	 w	 ostatnim	 okresie	 nie	 organizowali	 i	 nie
uczestniczyli	 we	 wspólnych	 ćwiczeniach,	 szkoleniach	 z	 milicjantami
jednostek	specjalnych	Ukrainy.	Nie	posiadamy	informacji,	aby	policjanci
oddziałów	 prewencji	 Policji	 w	 ostatnim	 roku	 wspólnie	 ćwiczyli	 z
milicjantami	 jednostek	specjalnych	Ukrainy.	W	okresie	poprzedzającym
UEFA	 EURO	 2012	 współpracowaliśmy	 z	 MSW	 Ukrainy	 i	 oczywiście
realizowane	 były	 wspólne	 spotkania,	 konferencje,	 seminaria,	 jednak
pragnę	 przypomnieć,	 że	 filozofia	 działań	 w	 trakcie	 UEFA	 EURO	 2012
opierała	się	na	filozofii	3xT,	gdzie	silny	akcent	był	położony	na	Troskę	i
Tolerancję.	A	Tłumienie,	czyli	działania	ofensywne,	były	traktowane	jako
ostateczność”.	 Korespondencja	 między	 autorem	 a	 insp.	 dr.	 Mariuszem
Sokołowskim,	 rzecznikiem	 prasowym	 KGP,	 4	 II	 2014,	 w	 archiwum



autora.

10	Tekst	piosenki	zespołu	Kozak	System:	„Swój	na	swego	nie	podniesie
ręki!	Brat	na	brata	źle	nie	powie!	Przyjmę	uderzenie,	pójdę	na	męki,	brat
za	brata,	swój	za	swego!”.

11	Wychodyty,	bud’łaska	–	(ukr.)	Wychodźcie,	proszę.

12	Z	choinką	na	Majdanie	wiąże	się	wiele	historii.	W	grudniu	2010	r.	na
placu	powstało	miasteczko	utworzone	przez	drobnych	przedsiębiorców
niezadowolonych	 z	nowej	polityki	 podatkowej.	Ostatecznie	 zostało	ono
zniesione	 przez	 milicję	 pod	 pretekstem	 „uprzątnięcia	 miejsca	 na
choinkę”.	 W	 2013	 r.	 ten	 manewr	 usiłowano	 bezskutecznie	 powtórzyć.
„Choinka”	 to	 również	 jedna	 z	 boleśniejszych	 wpadek	 Wiktora
Janukowycza.	 Prezydent	 podczas	 jednego	 z	 występów	 na	 wizji
zapomniał,	 jak	wymówić	nazwę	drzewka	po	ukraińsku,	 i	wtrącił	w	jego
miejsce	 rosyjskie	 słowo	 „jołka”.	Od	 tamtego	 czasu	przez	 złośliwych	był
nazywany	„Wiktorem	Jołkowyczem”.

13	 Po	 kilku	 dniach	 portret	 zniknął,	 a	 jego	 miejsce	 zajął	 wizerunek
Tarasa	Szewczenki.

14	L.	Denysenko,	Laws	are	 for	“Suckers”,	not	 for	“Big	Shots”,	 „Euxeinos.
Governance	 and	 Culture	 in	 the	 Black	 Sea	 Region”	 2014,	 nr	 13:	 The
EuroMaidan	in	Ukraine	November	2013	till	February	2014,	s.	26,	[on-line:]
www.gce.unisg.ch/~/media/internet/content/dateien/instituteundcenters/gce/euxeinos%20folder/euxeinos%2013_2014.pdf,
dostęp:	15	września	2014.

15	Zakon	–	(ukr.)	prawo,	przepis,	ustawa.

16	Biały	kontur	Ukrainy	(ale	bez	jej	godła,	tj.	 trójzębu)	na	sinym	tle	to
sztandar	Partii	Regionów.

17	Cham	–	więzienne	przezwisko	Wiktora	Janukowycza.

18	 Kapsaicyna	 –	 organiczny	 związek	 chemiczny	 odpowiedzialny	 za
ostry	smak	papryki.	Wykorzystywana	zarówno	w	keczupie,	jak	i	w	gazie
pieprzowym.

19	Informacja	nie	potwierdziła	się.

20	Wysługiwanie	 się	 opłaconymi	 aktywistami	 i	 funkcjonariuszami	 po



cywilu	to	nie	nowość	w	krajach	demokracji	 ludowej.	Tak	było	w	PRL-u,
kiedy	 8	 marca	 1968	 r.	 na	 ulice	 wyszli	 studenci	 Uniwersytetu
Warszawskiego.	 Naprzeciw	 nich	 stanął	 wówczas	 uzbrojony	 w	 kije	 i
gumowe	 kable	 „aktyw	 robotniczy”,	 złożony	 z	 robotników	 fabryk,
członków	 Ochotniczej	 Rezerwy	 Milicji	 Obywatelskiej	 i	 funkcjonariuszy
Milicji	Obywatelskiej.	Tak	było	też	w	1976	r.	w	Chinach	Ludowych,	kiedy
w	czasie	niepokojów	po	śmierci	Mao	Zedonga	z	rąk	i	od	pałek	tzw.	Milicji
Robotniczej	 na	 placu	 Tian’anmen	 zginęło	 według	 różnych	 szacunków
nawet	sto	osób.	Przykłady	można	mnożyć.

21	Por.	D.	Wildstein,	Impresje	z	wojny	domowej.	Reportaż	z	Kijowa,	 [on-
line:]	 http://niezalezna.pl/51114-impresje-z-wojny-domowej-reportaz-
z-kijowa,	dostęp:	30	września	2014.

22	 Jak	 wynika	 z	 danych	 zebranych	 przez	 Centrum	 Badań	 nad
Społeczeństwem,	 w	 dniach	 18–24	 stycznia	 2014	 r.	 co	 trzeci	 uczestnik
protestów	 na	 Ukrainie	 doznał	 różnego	 rodzaju	 represji.	 24%	 z	 nich
zostało	 popełnionych	 właśnie	 przez	 „tituszki”,	 a	 57%	 przez	 organy
ścigania.	 W	 statystykach	 wymienia	 się	 areszt,	 pobicie,	 utrudnianie
przeprowadzenia	 akcji	 protestacyjnej	 lub	 jej	 bezpośrednią	 likwidację,
zawłaszczenie	 mienia	 czy	 wreszcie	 postrzelenie	 lub	 zabójstwo.	 Zob.
www.cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/052/original/CSR_-
Maidan_-_9_Jul_2014_-_eng.pdf?1406658801,	 s.	 16,	 dostęp:	 23	 sierpnia
2014.

23	 Od	 22	 do	 27	 stycznia	 przejęto	 10	 budynków	 administracji	 w
zachodniej	Ukrainie,	na	Zakarpaciu,	Czernihowie	i	Połtawie.

24	 Specjalnie	 skomponowany	 utwór	 Płonęła	 opona	 stał	 się	 jedną	 z
bardziej	 popularnych	 pieśni	 w	 tym	 czasie.	 Zob.
https://www.youtube.com/watch?v=v9Ad2ZOi7eg,	 dostęp:	 9	 listopada
2014.

25	 Zob.	 relację	 TV	 Republika:	 https://www.youtube.com/watch?
v=PmpBD_MoeAw,	dostęp:	9	listopada	2014.

26	Zob.	relację	Pawła	Bobołowicza:	https://www.youtube.com/watch?
v=C-KSDFKFCCc,	dostęp:	9	listopada	2014.

27	 Puzata	 Chata	 to	 popularna	 na	 Ukrainie	 sieć	 samoobsługowych



restauracji.

28	A.	Łęska,	J.	Łęski,	Pokochać	Ukrainę,	Warszawa	2014.

29	 Rola	 Wspólnej	 Sprawy	 od	 samego	 początku	 protestów	 była	 dość
enigmatyczna.	 Nieszukająca	 współpracy	 z	 innymi	 organizacjami,
dowodzona	 przez	 prawnika	 i	 działacza	 społecznego	 Aleksandra
Danyluka	 grupa	 została	 założona	 w	 2010	 r.	 Do	 czasu	 rewolucji	 na
Majdanie	 działała	 przy	 organizowaniu	 antyrządowych	 i	 obywatelskich
wystąpień.	 W	 trakcie	 rewolucji	 wielokrotnie	 oskarżano	 ją	 o	 łamanie
jedności	 protestu.	 Szczególnie	 napięte	 były	 stosunki	 między	 Wspólną
Sprawą	 a	 nacjonalistyczną	 Swobodą.	 Dochodziło	 nawet	 do
„bratobójczych	walk”	(zob.	np.	P.	Reszka,	Jak	Majdan	walczył	z	Majdanem,
[on-line:]	 http://tygodnik.onet.pl/wwwylacznie/pawel-reszka-z-kijowa-
jak-majdan-walczyl-z-majdanem/de0jt,	 dostęp:	 9	 listopada	 2014).	 Sam
Danyluk	 został	 w	 lipcu	 2014	 r.	 mianowany	 doradcą	 ministra	 obrony
Ukrainy	Walerija	Hełeteja.

30	Do	zawarcia	oficjalnego	 rozejmu	między	kibicami	doszło	13	 lutego
2014	 r.	 Fani	 wydali	 oświadczenie:	 „My,	 ultrasi	 ukraińskich	 klubów,
oświadczamy,	 co	 następuje:	 Trwa	 bardzo	 skomplikowana	 sytuacja
w	 ukraińskim	 społeczeństwie.	 Niektóre	 ruchy	 ULTRAS	 mają	 problemy
z	 organami	 ścigania	 i	władzami	 lokalnymi,	 tylko	 dlatego,	 że	 publicznie
wyraziły	 swoje	 obywatelskie	 stanowisko	 [w	 obliczu	 kryzysu	 –	W.	 M.].
Uważamy,	że	 jeśli	będziemy	kontynuować	konfrontację	między	sobą,	 to
zostanie	 to	 użyte	 przeciwko	 nam	 (…).	 Biorąc	 pod	 uwagę	 wyżej
wymienione,	podjęliśmy	decyzję,	aby	zawrzeć	rozejm	między	wszystkimi
ruchami	 Ultras	 na	 czas	 nieokreślony.	 Decyzja	 została	 w	 pełni
zaakceptowana	 przez	 przywódców	 (…).	 Uważamy,	 że	w	 obecnej	 chwili
nie	 możemy	 kontynuować	 konfrontacji	 między	 Ultrasami.	 Byłaby	 to
zbrodnia	przeciwko	przyszłości	Ukrainy.	«Jesteśmy	braćmi	od	Ługańska
do	Karpat».	Chwała	Ukrainie!”.	Pod	porozumieniem	podpisali	się	liderzy
grup	Ultras	z	pierwszej,	drugiej	 i	niższych	lig	piłkarskich.	Od	Lwowa	po
Donieck	i	Kramatorsk,	od	Odessy	po	Łuck,	od	Krymu	po	Użhorod.	Było	to
wydarzenie	 bez	 precedensu	 w	 historii	 europejskich	 ruchów
kibicowskich.

31	 Zbrodnia	 w	Majdańskiej	 Hucie	 –	 dokonana	 12	 lipca	 1943	 r.	 przez



UPA	 na	 mieszkańcach	 wsi	 Majdańska	 Huta,	 położonej	 w	 powiecie
zdołbunowskim	 w	 województwie	 wołyńskim,	 podczas	 ludobójstwa
wołyńskiego.	W	jej	wyniku	zginęło	183	Polaków	i	jedna	Ukrainka.

32	Zbrodnie	w	Dominopolu	–	dokonane	przez	UPA	na	mieszkańcach	wsi
Dominopol,	 położonej	 w	 powiecie	 włodzimierskim	 województwa
wołyńskiego.	W	dniach	10–13	lipca	1943	r.	zginęło	ponad	250	osób.

33	 Zbrodnia	 w	 Hucie	 Pieniackiej	 –	 dokonana	 28	 lutego	 1944	 r.	 akcja
pacyfikacyjna	polskiej	 ludności	 cywilnej	w	Hucie	Pieniackiej,	w	wyniku
której	śmierć	poniosło	od	600	do	1500	osób.	Według	IPN	odpowiedzialni
za	 nią	 są	 żołnierze	 4	 Pułku	 Policyjnego	 SS	 złożonego	 z	 ochotników
ukraińskich	 do	 SS	 Galizien,	 wraz	 z	 okolicznym	 oddziałem	 UPA	 i
paramilitarną	bojówką	nacjonalistów	ukraińskich.

34	 W	 lipcu	 2013	 r.	 polski	 Sejm	 zadecydował	 większością	 głosów,	 że
zbrodnia	 wołyńska	 nie	 była	 ludobójstwem,	 ale	 „czystką	 etniczną	 o
znamionach	 ludobójstwa”.	 Parlamentarzyści	 nie	 zdecydowali	 się	 także
na	 uznanie	 11	 lipca	 Dniem	 Pamięci	 Ofiar	 Zbrodni	 Wołyńskiej	 –
Męczeństwa	Kresowian.

35	Historia	Kobzara	w	dalszej	części	książki.

36	Przykładem	może	być	24	sierpnia	2014	r.,	kiedy	Wiatrowycz	z	okazji
Dnia	Niepodległości	 Ukrainy	 opublikował	w	 serwisie	 Facebook	 artykuł
poświęcony	 Wołodymyrowi	 Szczygielskiemu	 „Burłace”,	 dowódcy	 sotni
UPA.	Określił	go	przy	tym	mianem	„Poprzednika,	bez	którego	nie	byłoby
tego	 Dnia”.	 Tymczasem	 6	 sierpnia	 1944	 r.	 w	 Baligrodzie	 w	 powiecie
leskim	 sotnia	 „Burłaki”	 zamordowała	 42	 Polaków.	 Sam	 Szczygielski
został	 w	 1949	 r.	 skazany	 na	 śmierć	 przez	 polskich	 komunistów
i	rozstrzelany	za	zbrodnie	przeciw	Sowietom.	Za	masakrę	w	Baligrodzie
nigdy	 go	nie	 osądzono.	Tuż	przed	oddaniem	książki	 do	druku	pojawiła
się	dodająca	otuchy	 informacja,	 że	ukraiński	 INP	wystąpił	do	polskiego
IPN	 z	 inicjatywą	 stworzenia	 grupy	 roboczej,	 która	 miałaby	 zająć	 się
badaniami	 nad	 stosunkami	 polsko-ukraińskimi	 w	 latach	 1939–1947.
Zob.	Polski	 IPN	oraz	 ukraiński	 INP	porozumieli	 się	w	 sprawie	wspólnych
badań	 nad	 polsko-ukraińskim	 konfliktem	 z	 czasów	 II	 WŚ,	 [on-line:]
wizyt.net/index.php?



option=com_content&view=article&id=3575:polski-ipn-oraz-ukraiski-
inp-porozumieli-si-w-sprawie-	 wspolnych-bada-nad-polsko-ukraiskim-
konfliktem-z-czasow-ii-w&catid=111:	 obwod-ytomierski&Itemid=220,
dostęp:	9	listopada	2014.

37	 Zob.	 Lider	 banderowców:	 ludobójstwo	 na	 Wołyniu	 to	 brednia,	 z
Andrijem	 Tarasenką	 rozmawia	 Jędrzej	 Bielecki,	 [on-line:]
http://www.rp.pl/artykul/1083009.html,	dostęp:	9	listopada	2014.

38	Zob.	Komentarz	Prawego	Sektora	w	sprawie	spekulacji	wokół	naszej
wizji	 stosunków	 polsko-ukraińskich,	 [on-line:]
http://vk.com/public62043361?w=wall-62043361_47998,	 dostęp:	 9
listopada	2014.

39	Przemyśl	dla	Ukrainy,	ludobójstwo	to	bzdura,	chcemy	broni	atomowej,
[on-line:]	 http://kresy24.pl/45496/przemysl-dla-ukrainy-ludobojstwo-
to-bzdura-chcemy-broni-atomowej,	dostęp:	9	listopada	2014.

40	M.	Mazurek,	W	każdej	rozmowie	o	Majdanie	pojawia	się	wzmianka	o
zbrodni	 wołyńskiej	 i	 o	 zakusach	 wobec	 Przemyśla.	 Samotność	 Majdanu
staje	 się	 faktem,	 [on-line:]	 http://wpolityce.pl/polityka/184711-w-
kazdej-rozmowie-o-majdanie-pojawia-sie-wzmianka-o-zbrodni-
wolynskiej-i-o-zakusach-wobec-przemysla-samotnosc-majdanu-staje-
sie-faktem,	dostęp:	9	listopada	2014.

41	 Zob.	Nacjonaliści	 ukraińscy	 sterroryzowali	 polski	 autobus,	 [on-line:]
http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/nacjonalisci-
ukrainscy-sterroryzowali-polski-autobus#,	dostęp:	9	listopada	2014.

Warto	zwrócić	uwagę	na	komentarz	Agnieszki	Romaszewskiej,	szefowej
telewizji	 Biełsat:	 „Autorka	 wpisu	 naprawdę	 istnieje.	 Jest	 20-letnią
ukraińską	studentką	i	szczerze	się	przeraziła	i	wzburzyła,	gdy	trzech	czy
czterech	 pijanych	 miejscowych	 chłopaków	 wdarło	 się	 do	 autobusu
zatrzymanego	przez	ogień,	na	założonej	pod	Nowojaworowem	blokadzie
i	 zaczęło	 się	 awanturować,	 żądając	od	wszystkich,	by	popierali	 «myrny
protest»	 i	 krzyczeli	 «Sława	Ukrainie».	Czy	 to	 z	braku	czasu,	 czy	 z	 chęci
zrobienia	większego	wrażenia,	sensacyjna	notka	dziewczyny	nie	zawiera
rozwiązania	 sytuacji,	 a	 rozwiązanie	 znane	 moim	 informatorom
z	pierwszej	 ręki	 było	 takie,	 że	 przyszedł	 starszy	 lider	 tego	 protestu	 na



drodze	i	tych	kilku	podpitych	gówniarzy	wyrzucił	z	autobusu,	przeprosił
pasażerów	 i	 wskazał	 objazd.	 Tymczasem	 notka	 już	 poszła	 w	 sieć.
W	postaci	print	screenu	wrzuciły	ją	Kresy.pl	 i	ruszyła	w	formie	setnych
powieleń.	 Pudła	 rezonansowe	 zaczęły	 działać.	 Jak	 już	 dziewczyna
zorientowała	się,	co	narobiła,	w	popłochu	skasowała	cały	profil	na	Fb,	ale
ostała	 się	 biedaczka	 na	 Google+…	 (…)	 Mamy	 w	 dodatku	 do	 czynienia
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ZIEMIA
Klaskaniem	mając	obrzękłe	prawice,

Znudzony	pieśnią	lud	wołał	o	czyny;

Wzdychały	jeszcze	dorodne	wawrzyny,

Konary	swemi	wietrząc	błyskawice.

Było	w	ojczyźnie	laurowo	i	ciemno

Cyprian	Kamil	Norwid,	Klaskaniem	mając	obrzękłe	prawice…



Kurz	 opadł,	 opony	 uprzątnięto.	 Pod	 stadionem	 kijowskiego	 Dynama
rozpoczęła	 się	 obiecana	 przez	 Petra	 Poroszenkę	 wymiana	 kostki
brukowej.	 Ukraińcy	 bardziej	 niż	 na	 nową	 kostkę	 czekali	 jednak	 na
zmiany,	 które	 im	obiecano	 i	 które,	 jak	 im	 się	 zdawało,	wystali	 podczas
mroźnych	miesięcy.

Tymczasem	na	Krymie	wzrastają	prorosyjskie	 tendencje.	Pojawiają	się
pierwsze	 żądania	 zorganizowania	 referendum	 w	 sprawie	 przyłączenia
autonomicznej	 względem	 Ukrainy	 republiki	 do	 terytorium	 Rosji.
Dochodzi	 do	 konfliktu	 pomiędzy	 Tatarami	 krymskimi	 a	 zwolennikami
oderwania	 półwyspu.	 W	 konsekwencji	 kilkaset	 osób	 określających	 się
jako	„przedstawiciele	samoobrony	rosyjskojęzycznych	obywateli	Krymu”
zajmuje	budynek	tamtejszych	władz,	a	dopuszczeni	do	głosu	prorosyjscy
deputowani	 na	 przypominającym	 farsę	 głosowaniu	 rozpisują	 termin
referendum	 separatystycznego	 na	 25	 maja	 –	 dzień	 wyborów
prezydenckich	 na	 Ukrainie.	 Później	 zostanie	 on	 błyskawicznie
przyspieszony	i	przeniesiony	na	16	marca.	Zdumiony	świat	patrzy	na	łzy
Ukraińców	 i	 Tatarów,	 gdy	 nad	 krymskimi	 budynkami	 pojawiają	 się
rosyjskie	 flagi.	 Wojska	 ukraińskie	 na	 półwyspie	 zostają	 postawione
w	stan	gotowości.	Jak	się	okaże,	nic	więcej	nie	będą	mogły	zrobić.

Kremlowskie	 „zielone	 ludziki”,	 jak	 świat	 za	 chwilę	 nazwie
umundurowanych	mężczyzn,	w	asyście	 rosyjskich	śmigłowców	zajmują
lotniska	na	półwyspie.	Kijów	bezskutecznie	wzywa	Moskwę	do	rozmów.
Tak	 samo	 bezowocne	 są	 apele	 o	 dyskusję	 z	 uwzględnieniem
memorandum	 budapeszteńskiego	 z	 1994	 r.,	 które	 w	 zamian	 za
rozbrojenie	 potencjału	 nuklearnego,	 przynajmniej	 w	 teorii,	 gwarantuje
Ukrainie	 suwerenność	 i	 integralność	 terytorialną.	 „Ignorancja	 to	 siła”	 –
zdaje	 się	 dobiegać	 zza	murów	Kremla,	 a	 sam	Władimir	Władimirowicz
„prosi”	 rosyjską	Radę	Federacji	o	 zgodę	na	użycie	wojsk.	Polacy	kiwają
głowami,	 słysząc	 słowa	 rosyjskiego	 satrapy	 o	 „zagrożeniu	 ze	 strony
ultranacjonalistycznych	 sił	 dla	 obywateli	 Rosji	 na	 Ukrainie”	 –



przypomina	im	się	17	września	1939	r.	Kijów	apeluje	i	prosi,	ale	Arsenija
Jaceniuka	w	Moskwie	nigdy	słuchać	nie	będą.

Rosja	nie	chce	widzieć	na	półwyspie	obserwatorów	OBWE.	Śmiało	hasa
sobie	 tam	 za	 to	 rosyjski	 specnaz,	 przejmujący	 lotniska	 i	 blokujący
wszystkie	 bazy	 sił	 ukraińskich.	 Dnia	 16	 marca	 Krym	 opowiada	 się
w	 referendum	 za	 przyłączeniem	do	Rosji.	 Świat	 nie	 uznaje	 ani	 samego
głosowania,	 ani	 jego	 wyników,	 Putina	 to	 jednak	 nie	 interesuje.
Samozwańcze	władze	półwyspu	wcielają	go	do	Federacji	Rosyjskiej.

–	Konflikt	z	Rosją	przeszedł	z	fazy	politycznej	w	fazę	wojskową	–	mówi
Arsenij	Jaceniuk.

–	My,	krymscy	Tatarzy,	wierzymy,	że	powrócimy	do	ziem	ukraińskich.
Nikt	 z	 nas	 nie	 wierzy,	 że	 okupacja	 rosyjska	 będzie	 trwała	 zawsze.
Wierzymy,	że	to	tylko	epizod.	Wierzymy,	że	tu,	w	Polsce,	wśród	naszych
braci	i	sióstr	znajdziemy	swoich	sprzymierzeńców.	Obecnie	prowadzona
jest	 wojna	 dyplomatyczna,	 propagandowa	 i	 informacyjna	 –	 mówi	 mi
Sinawer	 Kadyrow,	 przedstawiciel	 Medżlisu	 Tatarów	 krymskich	 i	 były
więzień	 sowieckich	 łagrów,	 gdy	w	 czerwcu	 rozmawiamy	podczas	 zlotu
Klubów	„Gazety	Polskiej”1.	–	Zdajemy	sobie	sprawę,	że	Ukraina,	chroniąc
swoje	 terytorium,	 będzie	 zmuszona	 zrezygnować	 z	 walki	 o	 Krym	 na
korzyść	 Rosji.	 Dla	 nas	 jest	 to	 najstraszniejszy	 scenariusz,	 którego	 się
boimy.	 Jeśli	 nie	 sprzymierzymy	 się	 ze	 sobą,	 ofiarą	 będzie	 nie	 tylko
Ukraina,	 ale	 także	 inne	 kraje.	 Dlatego	 wy	 musicie	 mówić	 o	 naszych
problemach,	 być	 naszym	 zapleczem	w	 tej	 wojnie.	Wierzę,	 że	 wspólnie
zwyciężymy	i	pomoże	nam	w	tym	Bóg	–	dodaje	obrońca	praw	człowieka
z	byłego	Związku	Sowieckiego.

Tatarzy,	 podobnie	 jak	 większość	 Ukraińców,	 z	 którymi	 rozmawiałem,
nie	mają	złudzeń	co	do	Rosji.

–	 My,	 krymscy	 Tatarzy,	 jesteśmy	 przekonani	 na	 100%,	 że	 wasza
tragedia	 [katastrofa	 smoleńska	 –	 W.M.]	 to	 dzieło	 Rosjan	 i	 Putina.
Oczywiście	nie	można	w	teorii	wykluczyć,	że	był	to	wypadek,	ale	przecież
dobrze	 wiemy,	 że	 to	 państwo	 jest	 do	 takich	 działań	 zdolne	 –	 mówi
Kadyrow.	–	Czy	Polska	powinna	więc	bać	się	Putina?	Na	pewno	powinna
brać	 ciągle	 pod	 uwagę	 to	 niebezpieczeństwo.	 Oczywiście	 Polska	 jest



teraz	 członkiem	 NATO,	 więc	 mam	 nadzieję,	 że	 Putin	 nie	 jest	 na	 tyle
bezrozumny,	by	przekroczyć	granicę	Polski.	Ale	z	drugiej	strony	równie
bezrozumne	jest	zaatakowanie	Ukrainy.	Skoro	już	popełnił	taką	głupotę,
to	ciężko	być	pewnym,	że	nie	zrobi	drugiego	idiotyzmu.	To	stare	hasło,	że
jeśli	 chcesz	 pokoju,	 to	 gotuj	 się	 do	 wojny,	 jest	 cały	 czas	 aktualne	 –
kończy.

***

Wróciłem	na	Majdan.	Jest	3	kwietnia	2014	r.	W	oczy	rzucają	się	znicze,
kwiaty,	 skarbonki	 i	mnóstwo	handlarzy,	 którzy	w	 swoim	 asortymencie
mają	już	nawet	wycieraczki	z	Janukowyczem	i	miniaturowe	złote	chleby,
na	 wzór	 przycisku	 do	 papieru,	 który	 znaleziono	 w	 rezydencji	 byłego
prezydenta.	 Najbardziej	 smuci	 jednak	 ustawiona	 pod	 Radą	 Miejską
(KMDA)	tablica	ze	zdjęciami	osób,	których	dotąd	nie	udało	się	odszukać2.

Poczułem	się	jak	błazen,	bo	wychodząc	z	hostelu	przy	ulicy	Szewczenki
(ten	 hostel	 to	 temat	 na	 osobną	 opowieść	 –	 obskurna	 nora	 pełna
piętrowych	prycz,	 z	oknami	z	widokiem	na	podwórko	oraz	wypełniony
puszkami	 i	 butelkami	 po	 piwie	 spalony	 wrak	 zaporożca),	 włożyłem
kamizelkę	 kuloodporną.	 Tymczasem	 na	 Majdanie	 pomimo	 wczorajszej
strzelaniny	 (prawdopodobny	 zamach	 na	 wicemera	 Kijowa,	 do	 którego
doszło	 w	 klubie	 o	 wdzięcznej	 nazwie	 Mafia	 na	 Chreszczatyku)	 –
całkowity	 spokój.	 Byłem	 chyba	 najciężej	 uzbrojonym	 w	 okolicy.
Deskorolkowcy,	 spacerowicze,	 miejscowi	 wariaci,	 dzieci.	 Oczywiście
oprócz	 tego	wielu	bojowców,	z	których	gros	pełni	wartę	przy	zdjęciach
poległych	 kolegów,	 inni	 przy	 wszechobecnych	 skarbonkach.	 Po	 raz
pierwszy	 zobaczyłem	 też	 białe	 linie,	 które	 są	 wymalowane	 na	 ulicy
przebiegającej	obok	sceny	na	placu	Niepodległości.	Ruch	samochodowy
jednak	wciąż	pozostaje	wstrzymany.

Nad	 Kijowem	 od	 wczoraj	 powiewa	 biało-czerwona	 flaga,	 którą
przywiozłem	 na	 wyraźne	 życzenie	 tutejszych	 dobrych	 ludzi.	 To	 flaga
szczególna.	 Wygrzebałem	 z	 mojej	 krakowskiej	 szafy	 płótno,	 które
kupiłem	przed	południem	10	kwietnia	2010	r.

Pamiętam,	jak	w	tę	słoneczną	jak	dzisiejszy	Chreszczatyk	sobotę	stałem
w	kolejce	w	sklepie	na	 rogu	Wrocławskiej	 i	Kijowskiej	w	Krakowie.	To



taki	mały	punkcik	z	artykułami	BHP,	pędzlami,	znakami	ostrzegawczymi
i	 innym	 tego	 typu	 badziewiem.	 Dzień	 10	 kwietnia	 2010	 r.	 był	 chyba
jedynym	 momentem	 w	 historii	 tego	 miejsca,	 gdy	 kolejka	 do	 kasy
obejmowała	więcej	niż	dwie	osoby.	Flagi	kupowali	wszyscy,	jakby	to	był
odruch	 bezwarunkowy.	 Kir	 zrobiłem	 ze	 starego	 podkoszulka.	W	 końcu
flaga	trafiła	do	szafy,	a	ja	do	Warszawy.	Dziś	jest	wraz	ze	mną	w	Kijowie.

Jako	 że	 nie	 sposób	 cały	 czas	 plątać	 się	 po	 Majdanie	 (po	 prawdzie	 –
niewiele	 tu	 do	 roboty),	 Ulana	 Pereskocka,	 moja	 ukraińska	 znajoma,
zabrała	mnie	na	wycieczkę.	Ulana	 jest	wolontariuszką,	która	przez	cały
czas	trwania	protestu	pomagała	polskim	dziennikarzom.	To	prześliczna
studentka	o	oczach	niedowierzających	temu,	co	widzą	od	pół	roku.	Tacy
jako	 ona	 zyskali	 swoją	 świadomość	 polityczną	 dopiero	 tu,	 podczas
protestu	 na	 kijowskim	 placu.	 Wcześniej,	 podobnie	 jak	 jej	 rówieśnicy,
była	 bardziej	 zajęta	 imprezami	 w	 nocnych	 klubach	 i	 egzaminami	 na
uczelni	 niż	 zgodnością	 działań	władzy	 z	 konstytucją.	 Podczas	Majdanu
musiała	 zmienić	 szpilki	 na	 buty	 wojskowe,	 a	 trencz	 na	 kamizelkę
kuloodporną.	 Studiuje	 filologię	 polską	 na	 Uniwersytecie	 Szewczenki.
I	tam	właśnie	się	wybraliśmy.

Uczelnia	 mieści	 się	 w	 budynku,	 który	 pomalowany	 jest	 na	 czerwony
kolor.	Warto	pamiętać,	 że	na	samym	początku	swojego	 istnienia,	w	XIX
w.,	 Uniwersytet	Kijowski	 był	 niemal	w	 całości	 obsadzony	polską	 kadrą
profesorską.	 Blisko	 90%	 wykładowców	 i	 niemal	 2/3	 studentów	 było
Polakami.	 Z	 uniwersytetem	 wiąże	 się	 wiele	 opowieści,	 a	 jedna
z	 najciekawszych	 jest	 związana	 z	 kolorem	 głównego,	 położonego	 przy
ulicy	 Wołodymyrskiej,	 budynku.	 Czerwone	 ściany	 klasycystycznej
budowli	 są	widoczne	 z	 daleka.	 Jak	 przekonywała	 Ulana	 i	 jej	 koleżanki,
moje	przewodniczki,	jest	tak	na	pamiątkę	„jakiegoś	stłumionego	buntu”.
Sprawa	nie	jest	jednak	taka	prosta	i	dzieli	samych	Ukraińców,	z	których
większość	przychyla	się	do	teorii,	że	kolor	pochodzi	od	czarno-czerwonej
(kapitele	 i	 bazy	 kolumnady	 budynku	 są	 czarne)	 wstęgi	 św.
Włodzimierza,	 pierwszego	 patrona	 uczelni.	 Są	 jednak	 i	 dowcipnisie,
którzy	twierdzą,	że	kolor	nawiązuje	do	krwi,	którą	w	trakcie	nauki	tracą
kijowscy	żacy.

Ulana	 opowiadała	mi,	 że	 jest	 w	 swojej	 obecnej	 aktywności	 związanej



z	Majdanem	 raczej	 osamotniona.	 Gdy	w	 grudniowe	 noce	w	 akademiku
śledziła	 przez	 internet	 wydarzenia	 na	 placu,	 koleżanki	 goniły	 ją	 do
spania,	 a	 większość	 jej	 znajomych	 z	 uczelni	 ma	 do	 protestu	 stosunek,
mówiąc	 oględnie,	 obojętny.	 To	 istotna	 zmiana,	 porównując	 sytuację
chociażby	z	tym,	co	działo	się	w	zimowych	miesiącach,	a	szczególnie	na
początku	 protestów.	 Wraz	 z	 przesunięciem	 się	 ciężaru	 kryzysu	 poza
Kijów	i	zmianą	jego	formy	z	buntu	przeciwko	władzy	na	wojnę,	studenci
przestali	 być	motorem	napędowym.	Wrócili	 z	Majdanu	do	parków	 i	 na
ławki	 przed	 akademikami.	 Nie	 pojawiali	 się	 na	 wiecach,	 a	 co	 do
masowych	 wydarzeń,	 to	 woleli	 obejrzeć	 Hrabiego	 Monte	 Christo
wystawianego	właśnie	 na	 uczelni,	 niż	 plątać	 się	 pomiędzy	 okopconymi
namiotami	 a	 spalonymi	 Profspiłkami.	 Cóż,	 najwyraźniej	 nie	 wszyscy
młodzi	 Ukraińcy	 tak	 jak	 Ulana	 zrozumieli,	 że	 na	 co	 dzień	 sami	 żyją
w	miejscu	 łudząco	podobnym	do	zamku	d’If	 z	powieści	Dumasa.	My	ze
spektaklu	 zrezygnowaliśmy,	 wybierając	 galerię	 Pinczuk	 Art	 Centre	 –
oczko	 w	 głowie	 oligarchy	 Wiktora	 Pinczuka	 i	 jego	 żony,	 Eleny,	 córki
byłego	prezydenta	Łeonida	Kuczmy.

Pinczuk,	 jeden	 z	 najbogatszych	 ludzi	 na	 Ukrainie,	 jest	 niesamowitym
szczęściarzem	 i	 zarazem	przykładem	na	 iście	 feudalne	zasady	panujące
w	 tym	 kraju.	 Od	 swojego	 teścia	 dostał	 w	 prezencie	 ślubnym	 okręg
dniepropietrowski	 (!),	 dzięki	 czemu	 zarządza	 wieloma
wielkoprzemysłowymi	 zakładami,	 bankiem	 i	 kilkoma	 telewizjami.
Oligarcha	od	początku	protestów	grał	na	dwóch	fortepianach.	Oficjalnie
wspierając	 protest,	 jednocześnie	 bacznie	 śledził	 rozwój	 wydarzeń.
Z	 jednej	 strony	 oczywiście	 nie	 na	 rękę	 były	mu	 grożące	 ukraińskiemu
biznesowi	 europejskie	 sankcje,	 z	 drugiej	musiał	dbać	o	dobre	kontakty
z	Rosją.

Pinczuk	Art	Center	 to	 jednak	całkiem	 inna	sprawa.	Małżeństwo	ściąga
tu	 wystawy	 najwybitniejszych	 artystów	 kultury	 współczesnej,	 a	 sam
oligarcha	 co	 roku	 trafia	 na	 listę	 najbardziej	 wpływowych	 działaczy
w	 świecie	 sztuki.	 Prywatnie	 zna	 się	 z	 największymi	 artystami,	 m.in.
Takashim	 Murakamim,	 jest	 również	 wielkim	 filantropem.	 Założył
fundację	własnego	(a	 jakże)	 imienia,	a	 jego	małżonka	prowadzi	projekt
mający	 na	 celu	 edukację	 i	 profilaktykę	 zakażeń	 HIV/AIDS.	 Oczkiem
w	 głowie	 obojga	 jest	 ufundowana	 przez	 Pinczuka	 nagroda	 Future



Generation	Art	Prize,	przeznaczona	dla	artystów	poniżej	35.	roku	życia,
w	wysokości	100	tysięcy	dolarów.

Galeria	znajduje	się	tuż	przy	placu	Besarabskim	w	Kijowie,	rzut	beretem
od	 cokołu	 po	 obalonym	 Leninie.	 Gdy	 odwiedziliśmy	 PAC	 na	 początku
kwietnia,	próżno	było	szukać	w	murach	centrum	jakiejkolwiek	wzmianki
o	trwającym	na	Ukrainie	kryzysie.	Tak	jakby	nie	był	to	nośny	temat	dla
artystów	i	oligarchów.

–	 Nic	 takiego	 nie	 planujemy,	mamy	 rozpisany	 grafik	 do	 końca	 roku	 –
usłyszeliśmy	w	informacji.

Zamiast	 tego	 prezentowano	 „bezpieczne”	 wystawy,	 w	 tym	 traktującą
o	AIDS	 i	 obszerny	 „Kongijski	 hołd	dla	Hieronima	Boscha”	 Jana	 Fabre’a.
Ten	 belgijski	 artysta	 w	 monumentalny	 i	 eksperymentalny	 sposób
przedstawił	 swoją	 wizję	 kolonializmu	 w	 Kongu	 Belgijskim	 za	 czasów
Leopolda	 II.	 Posłużył	 się	 przy	 tym	 nawiązaniami	 do	 twórczości
Hieronima	 Boscha.	Wielkie	 tryptyki,	 portrety	 króla,	 kolonialne	 plakaty
zachęcające	 do	 kupna	 czekolady,	 wizerunki	 tłamszonych	 pracowników
plantacji	 etc.	 ułożone	 zostały	 z	 połyskujących	 żuczków,	 co	 zapewne
miało	 dodać	 cyklowi	 kontrowersji.	 Efekt	 jest	 porażający,	 nie	 wiem
jednak,	 czy	 aby	 nie	 dlatego,	 że	 przechadzając	 się	 między	 sterylnymi
ścianami	 PAC,	 w	 każdym	 niewolniku,	 którego	 w	 swojej	 wizji	 zestawia
z	 Boschem	 Fabre,	 widziałem	 tłamszonych	 Ukraińców	 z	 nieodległego
Majdanu.	Nie	dociekałem,	skąd	kontrowersyjny	Belg	wziął	tyle	żuczków.

Po	 wizycie	 w	 PAC	 pożegnałem	 wszystkich	 moich	 ukraińskich
znajomych.	W	zasadzie	to	sami	sobie	poszli,	bo	„żurnalista	z	Polszy”	jest
mało	interesujący	w	czasach	pokoju.	A	takie	czasy	na	Majdanie	nastały	–
beznadziejnego	pokoju.

Józef	Mackiewicz	ukuł	swego	czasu,	powtarzane	później	w	publicystyce
politycznej,	 określenie	 „beznadziejnego	 pokoju”.	 To	 sytuacja,	 która
występuje	np.	w	Korei	Północnej,	ale	i	coraz	wyraźniej	chociażby	w	Rosji
Władimira	 Władimirowicza.	 Nie	 ma	 mowy	 o	 jakimkolwiek	 buncie,
wojnie,	sprzeciwie.	Każdy	przejaw	opozycji	 jest	duszony	w	zarodku,	ów
zarodek	 deptany,	 a	 jego	 matka	 wywożona	 do	 łagru	 lub	 w	 najlepszym
razie	 pałowana	 przez	 OMON.	 Tak	 wygląda	 życie	 w	 najbardziej



miłujących	mir	krajach	świata	i	takie	nimi	Mirmiły	rządzą.

Dziś	 porozmawiałem	 dłuższą	 chwilę	 z	 Bobołowiczem,	 weteranem
dziennikarstwa	majdanowego.	Jego	prognozy	sprawdzają	się	praktycznie
zawsze.	 Jest	 tu	 polskimi	 oczami	 i	 uszami.	 Jego	 opinia	 nie	 pozostawia
złudzeń:	Majdan	nie	ma	w	obecnej	chwili	żadnej	siły	sprawczej.	Trudno
temu	zaprzeczyć.	Bo	czym	jest	teraz	Majdan?

Wyszedłem	 właśnie	 na	 papierosa	 z	 knajpy	 24,	 w	 której	 siedzę,	 pijąc
krasne	suche3.	To	spelunka	tuż	obok	Majdanu,	która	zna	takie	historie,	że
tylko	dziękować	Panu	Bogu,	że	 jej	ściany	nie	potrafią	mówić.	Tuż	przed
barykadą	przy	spalonym	budynku	związków	zawodowych,	gdzie	kiedyś
znajdowało	 się	 centrum	 prasowe,	 kilkunastu	 bojowców	 obezwładnia
pijaka.	 Dymią	 kotły,	 trzepoczą	 na	wietrze	 namioty.	 Na	 placu	 poza	 tym
cisza	i	spokój.	Niewielu	najdzielniejszych	(a	może	najmniej	zarobionych
i	 niemających	 innego	 zajęcia)	 pilnuje	 wciąż	 tego,	 co	 tętniło	 życiem
i	 śmiercią,	 gdy	 wyjeżdżałem	 stąd	 miesiąc	 temu.	 Czy	 coś	 jest	 jeszcze
w	stanie	przywrócić	dawny	entuzjazm,	wolę	walki	i	wściekłość?

Niezliczone	 zbrodnie,	 politycy	 poprzedniej	 władzy	 dogadujący	 się
z	 „nowym”,	 brak	 konkretnego	 programu	 na	 przyszłość	 i	 przerażająca
niepewność	–	to	chleb	powszedni	tych,	którzy	jeszcze	traktują	to	miejsce
jako	soczewkę	zmian.	Poza	tym	życie	toczy	się	swoim	rytmem.	Handlarze
sprzedają	wstążki	w	barwach	narodowych,	upowskich	i	europejskich,	na
targowiskach	 podrabiane	 levisy	 wciąż	 kosztują	 520	 hrywien.	 Metro
jeździ,	a	urocze	studentki	wolą	rozmawiać	o	przekłuwaniu	uszu	i	oglądać
w	uczelnianej	 auli	 inscenizację	Hrabiego	Monte	Christo,	 niż	 analizować
otorbiającą	się	na	powrót	oligarchię.	Wcale	mnie	to	nie	dziwi.

Dziś	 napisałem	 do	 mojej	 ukraińskiej	 znajomej:	 „Niestety	 –	 dynamika
procesów	w	krajach	 komunistycznych	 i	 postkomunistycznych	 jest	 dość
podobna,	a	Ukraina	chyba	nie	chce	uczyć	się	na	polskich	błędach,	choć	od
początku	staramy	się	Was	ostrzegać.	–	Nic	się	nie	zmieni	–	mówił	mi	dziś
kelner	w	 restauracji	 Dwie	 Gęsi	 na	 Chreszczatyku.	 «Nic	 się	 nie	 zmieni».
Taka	 postawa	 jest	 coraz	 częściej	 spotykana.	W	 obliczu	 nadchodzących
wyborów	nie	wróży	to	dobrze”.

Także	 dziś	 usłyszałem,	 że	 Majdan	 się	 powtórzy.	 Za	 10	 lat.	 Tyle	 musi



upłynąć,	by	nowe	pokolenie	znów	dorosło	do	„trzeciego	Majdanu”.	Tylko
po	 co?	 Może	 właśnie	 po	 to,	 by	 tacy	 ludzie	 jak	 moi	 przyjaciele	 zyskali
świadomość?	 Tylko	 czy	 cena	 nie	 jest	 za	 wysoka?	 I	 kto	 z	 nimi	 zechce
współpracować,	 skoro	 koniec	 końców	 i	 tak	 pozostaje	 wybór	 między
oligarchą	 a	 oligarszynią	 (Poroszenko	 vs	 Tymoszenko),	 a	 Rosja	 tylko
zaciera	ręce	i	odgryza	kolejne	smaczne	kąski?

Gdybym	 miał	 obstawiać,	 to	 powiedziałbym,	 że	 Ukrainę	 czeka	 teraz
właśnie	 „beznadziejny	 pokój”.	 Okres	 stagnacji,	 beznadziei
i	 wypatrywania	 pomocy.	 Ta,	 jeśli	 w	 ogóle	 nadejdzie,	 będzie	 się
sprowadzać	 do	 nieśmiertelnych:	 „mąki,	 worków	 otuchy,	 tłuszczu
i	 dobrych	 rad”,	 jakie	 wymieniał	 w	 Raporcie	 z	 oblężonego	 miasta
Zbigniew	Herbert.	Obym	się	mylił.



Ukraina Kolyady

Pozostanie	mi	odruch	wymiotny.	Na	pewno	przynajmniej	do	 jutra,	nim
strawię	 wódkę	 wypitą	 z	 Serhiyem.	 Była	 to	 jedna	 z	 bardziej
wstrząsających	 rozmów,	 jakie	 przyszło	 mi	 przeprowadzić	 podczas
pobytu	na	Ukrainie.

Serhiy	 Kolyada	 jest	 artystą,	 którego	 nie	 chce	 widzieć	 na	 oczy	 żaden
krytyk	ani	żadna	galeria	na	Ukrainie.	Nie	chcą	o	nim	słyszeć	nacjonaliści,
oligarchowie,	 majdanowcy,	 nikt.	 Zwykli	 Ukraińcy	 odwracają	 głowę	 od
jego	 twórczości,	 a	 jedynie	niektórzy	potajemnie	 ją	kupują	 i	 chowają	do
szafy.	Podobnie	kupcy	z	całego	świata.

Gdy	 pierwszy	 raz	 spojrzy	 się	 na	 twórczość	 Kolyady,	 wygląda	 ona	 jak
narysowany	 w	 kiblu	 albo	 na	 więziennej	 ścianie	 obraz	 autorstwa
człowieka	 o	 ilorazie	 inteligencji	 równym	 liczbie	 lat	 spędzonych	 za
kratkami.	 Gdy	 jednak	 zdecydujemy	 się	 brnąć	 przez	 ten	 pełny
połamanych	 kręgosłupów	 świat	 przestępstw	 i	 patologii,	 znajdziemy
w	 nim	 informacje	 o	 dzisiejszej	 Ukrainie,	 których	 na	 próżno	 szukać
w	 reportażach	 serwowanych	 przez	 czołowe	 stacje	 telewizyjne	 i	 na
wyfotoszopowanych	 fotografiach	 nagradzanych	 podczas	 wystaw
i	konkursów.

Jeśli	chcesz	wejść	na	Ukrainę	Serhiya	Kolyady	–	droga	wolna.	Nie	będzie
to	 jednak	 opowieść	 o	 romantycznych	 bojcach	 Majdanu	 i	 zwycięstwie
godności.	Nie	będzie	tu	wyciągających	się	w	stronę	nieba	słoneczników
ani	 śpiewu	 krymskich	 Tatarów.	 Na	 wejściu	 Kolyada	 każe	 ci	 zdeptać
Tarasa	 Szewczenkę	 i	 pamięć	 o	 Wielkim	 Głodzie.	 Przywitają	 cię
uśmiechnięty	 Wiktor	 Janukowycz	 i	 popłuczyny	 po	 pomarańczowej
rewolucji.	 Serhiy	 za	 przewodnika	 da	 ci	 „tituszkę”	 i	 skorumpowanego
milicjanta,	którzy	przez	opluty	dywan	z	wyszywanek	wprowadzą	cię	do
kraju	 burdeli,	 korupcji	 i	 agencji	matrymonialnych.	 Do	 kraju,	 w	 którym
rządzi	„wewnętrzny	krąg”,	mafia	i	zachodnie	korporacje.	Kraju,	w	którym
nigdy	nie	świeci	słońce	i	nikt	bezinteresownie	się	nie	uśmiecha.



Serhiy Kolyada, „Welcome to Ukraine! Welcome to EURO 2012!”, 2012

Serhiy	 Kolyada	 –	 rocznik	 1972,	 urodzony	 w	 Odessie,	 a	 wychowany
w	 Berdiańsku	 wśród	 tamtejszej	 biedoty	 i	 patologii.	 Od	 małego
zainteresowany	 sztuką.	 Jeśli	 akurat	 nie	 tłukła	 go	 za	 noszenie	 długich
włosów	miejscowa	hołota,	uczęszczał	na	lekcje	rysunku.

–	Wschodnia	 Ukraina	 jest	 nadal	 prosowiecka	 i	 prorosyjska	 w	 swoich
poglądach.	Ludzie	są	bardzo	daleko	od	europejskich	standardów	kultury.
Ta	część	Ukrainy	była	przez	kilka	stuleci	częścią	Imperium	Rosyjskiego,
a	 później	 Sowietów.	 Ale	 czasami	 zdarzają	 się	 wyjątki,	 takie	 jak	 ja	 –
przekonuje.	–	Studiowałem	ukraińską	historię	i	kulturę	na	uniwersytecie
w	 regionie	 południowo-wschodniej	 Ukrainy	 (Zaporoże	 i	 Berdiańsk),
czytałem	 literaturę	 zakazaną	 w	 czasach	 sowieckich,	 m.in.	 na	 temat
represji	 i	 Wielkiego	 Głodu.	 Słuchałem	 zakazanych	 stacji	 radiowych,
takich	 jak	 BBC,	 Głos	 Ameryki,	 Radio	 Liberty	 itd.	 Już	 w	 szkole	 średniej
przyjaciele	 nazwali	 mnie	 antysowietczik.	 Słuchałem	 muzyki	 rockowej,
także	 zakazanej	 w	 tamtych	 czasach.	 Włączałem	 się	 w	 przeróżne
antykomunistyczne	 ruchy.	 W	 ten	 sposób	 stałem	 się	 prawdziwie



wolnomyślnym	człowiekiem	i	prawdziwym	Ukraińcem	–	opowiada.

Kolyada	 w	 1991	 r.	 zostaje	 wyrzucony	 z	 uniwersytetu	 w	 Zaporożu	 za
udział	w	–	 jak	 to	określa	–	 „protestach	na	rzecz	demokracji”.	Ucieka	do
Szwecji,	gdzie	prosi	o	azyl.	Po	kilku	miesiącach	wraca,	bo	wydaje	się,	że
Ukraina	 odzyskuje	 niepodległość.	 Sposób,	 w	 jaki	 dziś	 widzi	 tę
upragnioną	wolność,	wskazuje,	że	nie	o	to	mu	chodziło.

Siedzimy	 wspólnie	 z	 Serhiyem	 i	 Jackiem	 Łęskim	 i	 pijemy	 wódkę
w	ogródku	kawiarni	Kupidon,	 gdzie	od	 lat	 zbiera	 się	kijowska	bohema,
studenci	 i	wariaci.	W	Kupidonie	 są	biblioteka,	 tanie	 żarcie,	 zimne	piwo
i	 ładne	 dziewczęta.	 Na	 jednej	 ze	 ścian	 wisi	 polskie	 godło
z	 przedwojennego	 Lwowa.	 Na	 każdym	 stoliku	 oprócz	 serwetek	 notesy
i	 ołówki.	 Możesz	 coś	 narysować	 lub	 napisać,	 a	 jeśli	 będzie	 się	 to
podobało	 obsłudze,	 trafisz	 do	 klubowej	 galerii.	 Próżno	 w	 niej	 szukać
obrazków	Serhiya,	choć	jest	tu	stałym	bywalcem.

Bo	 Ukraina	 Kolyady	 to	 dres	 Adidasa	 i	 oblane	 wódką	 gołe	 baby.
Rechoczące	porno-grubasy	i	smutna	twarz	Tarasa	Szewczenki.	Wszystko
oświetlone	 neonami	 Coca-Coli,	 Nemiroffa	 i	 kijowskiego	 Buddha	 Baru	 –
luksusowego	lokalu	dla	nowobogackich	i	cichodajek,	pierwszego	miejsca
postoju	 wszystkich	 przybywających	 do	 Kijowa	 seksturystów	 zza
zachodniej	granicy.	Ukraina	Kolyady	–	kraj,	który	się	nie	uśmiecha.

–	Pokazuję	Ukrainę	taką,	jaką	ją	widzę	i	jakiej	nie	chcę	widzieć	–	mówi.	–
Ludzie	 odwracają	 wzrok	 od	 moich	 prac,	 ale	 doskonale	 wiedzą,	 że	 to
wszystko	prawda.	Tak,	 jestem	smutny.	Cieszę	się	tylko,	gdy	piję	wódkę,
ale	nie	za	dużo,	bo	jak	wypiję	więcej,	to	płaczę	–	mówi.

Gdy	 swego	 czasu	 opublikowałem	 jeden	 z	 obrazów	 Serhiya	 na
Facebooku,	przyjaciele	aktywiści	Majdanu	omal	nie	przegryźli	mi	gardła,
wyzywając	 od	 „ruskich	 agentów”.	 „Jak	 możesz!	 Walczymy	 z	 tym,	 by
ludzie	 przestali	 tak	 postrzegać	 Ukrainę,	 po	 to	 był	 Majdan,	 po	 to	 ginęli
bohaterowie	 na	 Instytuckiej!”	 –	 usłyszałem.	Nikt	 jednak	 nie	 zaprzeczył
prawdziwości	 obrazów.	 Coś	 w	 tym	 jest.	 Im	 więcej	 czasu	 spędzam	 na
Ukrainie,	 im	 dalej	 od	 Kijowa	 się	 oddalam,	 tym	więcej	 odcieni	 szarości
rodem	spod	długopisu	Kolyady	wchodzi	zza	fasad.	Po	okresie	fascynacji
Rewolucją	 Godności	 widzę	 tu	 coraz	 więcej	 sowieckości,	 bylejakości,



korupcji,	 biedy	 i	 oligarchii.	 Ale	 widzę	 też	 ciągłą,	 momentami
beznadziejną	walkę	„pokolenia	Majdanu”,	by	ten	obraz	wreszcie	trafił	na
śmietnik	historii.

Kolyada,	jak	sam	o	sobie	mówi,	jest	postmodernistą.

Serhiy Kolyada, „Welcome to Ukraine – not smiling country!”, 2008

–	Postmodernizm	jest	dla	mnie	narzędziem,	które	pozwala	mi	pokazać
dzisiejsze	 życie	 na	 Ukrainie.	 Robię	 to	 przez	 kombinację	 ukraińskiej
i	 europejskiej	 kultury	 z	 dzisiejszymi	 wpływami	 Zachodu
i	 postkomunistycznym	 stanem	 umysłu	 Ukraińców	 –	 tłumaczy.	 –	 To
oczywiście	 nie	 jest	 akceptowalne	 zarówno	 przez	 „szarawarszczynę”	 –
ciemnogród,	 ludzi	o	wąskich	horyzontach	umysłowych,	 jak	i	wszystkich
tych	 kosmopolitycznych	 krytyków,	 doceniających	 jedynie	 „sztukę
abstrakcyjną”,	czyli	taką,	która	nie	mówi	absolutnie	nic.	Z	czego	czerpię
inspirację?	Z	malarstwa,	reklamy,	sztuki,	literatury.	Dzisiejsze	życie	samo
w	 sobie	 jest	 postmodernizmem,	 więc	 wystarczy	 czerpać	 z	 niego	 –
przekonuje.



I	tak	robi.	Z	jego	obrazów	biją:	konsumpcjonizm,	prostytucja,	patologia.
Zadumany	 „tituszka”	 patrzy	 w	 zakrwawioną	 twarz	 Chrystusa.
Przybywający	 na	 turniej	 Euro	 2012	 Sepp	 Blatter	 wybałusza	 oczy	 na
złotowłose,	gotowe	na	wszystko	nagie	kobiety.	Bułhakowska	Małgorzata
leci	 naga	 na	 miotle	 ponad	 pełnymi	 anonimowych	 ludzi	 kijowskimi
„masywami	 mieszkalnymi”	 i	 neonami	 zachodnich	 korporacji.
Konsumpcja,	konsumpcja,	konsumpcja.

„Katarzyna” – oryginał ilustracji do poematu Tarasa Szewczenki – i „Katarzyna w Londynie” (2011)
– grafika Serhiya Kolyady

Sztandarowym	 przykładem	 inspiracji	 sztuką	 i	 literaturą	 ukraińską
w	 twórczości	 Kolyady	 może	 być	 motyw	 Katarzyny	 z	 poematu	 Tarasa
Szewczenki	 pod	 takim	 właśnie	 tytułem.	 Utwór	 opowiada	 tragiczną
historię	 wiejskiej	 dziewczyny,	 która	 pomimo	 przestróg	 oddała	 się
Moskalowi.	Ten,	obiecawszy	jej,	że	po	powrocie	z	wojny	wezmą	ślub,	ani
myślał	dotrzymać	słowa.	Gdy	po	długiej	tułaczce	zrozpaczona	Katarzyna
z	dzieckiem	na	ręku	odnalazła	go	na	czele	konnicy,	odtrącił	ją.	Obłąkana



porzuciła	 dziecko	 i	 popełniła	 samobójstwo.	 Utwór	 Szewczenki	 jest
przestrogą,	by	kobiety	nie	powtarzały	jej	błędu.

Kolyada	w	swoich	pracach	pokazuje	zrozpaczoną	Katarzynę,	identyczną
jak	 na	 oryginalnej	 okładce	 poematu,	 w	 różnych	 miejscach	 świata	 –
błąkającą	 się	 po	 Times	 Square,	 w	 Londynie,	 Waszyngtonie,	 Moskwie
i	wśród	przydrożnych	prostytutek.	To	oczywiste	nawiązanie	zarówno	do
seksturystyki,	 jak	 i	 tysięcy	 matrymonialnych	 ofert,	 jakie	 w	 internecie
zamieszczają	 chcące	 lepszego	 życia	 młode	 Ukrainki.	 Nawet	 szukając
pierwowzoru	obrazu,	musiałem	w	wyszukiwarce	grafiki	przebrnąć	przez
dziesiątki	 oferujących	 swoje	 wdzięki	 potencjalnym	 małżonkom
z	Zachodu,	marzących	o	lepszym	życiu	„Katarzyn”.

–	Słyszę,	że	moja	sztuka	pokazuje	zło	i	patologię.	Ale	nikt	nie	powie	tego
o	wierszach	i	rysunkach	Tarasa	Szewczenki,	choć	one	mówią	to	samo.	Ja
pokazuję	 ludzi	 takimi,	 jacy	 są,	 a	 jakimi	 nie	 chcą	 się	 widzieć.	 Lub
przeciwnie	 –	 świat,	 jaki	 dla	 wielu	 Ukraińców	 jest	 wymarzony,	 sen
„tituszki”,	gopnika4,	zeka,	kryminalisty,	czyli	ruchanie	Pameli	Anderson,
wódka,	mercedes	 i	 dres	Adidasa	–	opowiada,	 a	mnie	pojawia	 się	przed
oczami	 groteskowy	 dom	 Janukowycza	 w	 Międzygórzu.	 –	 Dlaczego
skupiam	 się	 na	 ciemnej	 stronie	 rzeczywistości?	 Myślę,	 że	 mamy
wystarczająco	 dużo	 sztuki	 przedstawiającej	 kwiaty,	 jabłka	 i	 tym
podobne.	 Ktoś	 musi	 pokazać	 też	 drugą	 stronę.	 Ludzie	 muszą	 spojrzeć
w	 lustro	 i	 zobaczyć	 swoje	 twarze	 –	mówi	 Kolyada,	 gdy	 pijemy	 kolejny
kieliszek.	Jeszcze	nie	płacze.

Gdy	kończyliśmy	wywiad,	po	którym	można	było	już	rzeczywiście	tylko
napić	 się	 wódki,	 do	 ogródka	 knajpianego	 przyszedł	 skromnie	 ubrany
nastolatek	 z	 akordeonem.	 Pierwszą	 melodią,	 jaką	 zagrał,	 był	 finałowy
motyw	z	filmu	Requiem	dla	snu.

Po	raz	kolejny	poczułem	się	jak	w	alternatywnej	rzeczywistości.	Obrazy
Serhiya	natychmiast	przeleciały	mi	przed	oczami,	jak	w	fotoplastykonie,
jak	wtedy	 –	 11	 grudnia	w	nocy	 i	 20	 lutego	 nad	 ranem.	 Zlały	 się	 z	 tym
wszystkim,	 co	 widziałem	 przez	 ostatnie	 miesiące.	 A	 chłopiec	 grał
z	 zamkniętymi	 oczyma,	 przebierając	 po	 guzikach	 kościstymi	 palcami,
jakby	nie	chciał	widzieć	otaczającego	go	świata	–	przemykających	przez
Puszkińską	 lexusów,	 barykady	na	 rogu	Proriznej	 i	 Chreszczatyku	 i	 nas,



pijących	wódkę	w	tej	nie	do	wytrzymania	sytuacji.

Pożegnawszy	 Serhiya,	 lekko	 zawiany	 wracałem	 do	 siebie.	 Pod
pięciogwiazdkowym	 hotelem	 Premier	 Palace	 na	 rogu	 Szewczenki
i	Puszkińskiej	zobaczyłem	Ukrainę	właśnie	taką,	jak	z	obrazków	mojego
rozmówcy.	 Obrzydliwych	 starych	 tłuściochów,	 wysiadających	 z	 range
roverów	wśród	 ukłonów	kamerdynerów	 i	 hotelowych	 boyów,	 a	 potem
idących	pod	rękę	z	17-latkami	w	szpilkach	dłuższych	niż	spódniczki.	A	to
wszystko	 tuż	 przy	 placu	 Besarabskim,	 gdzie	 każdego	 dnia	 od	 samego
rana	okutane	w	halki	i	chustki	babuszki	z	okolicznych	wiosek	usiłują	co
biedniejszym	 lub	 bardziej	 litościwym	 kijowianom	 sprzedać	 nazbierane
przez	siebie	grzyby,	porzeczki	czy	udojone	mleko.	I	w	odległości	50	m	od
cokołu,	 na	 którym	przez	 lata	 stał	Włodzimierz	 Iljicz	 Lenin,	 a	 z	 którego
upadkiem	„wszystko	miało	się	zmienić”.

***

Serhiy Kolyada, „Katarzyna na Okrużnej”, 2010



Będąc	w	Polsce,	nie	tracę	kontaktu	z	Serhiyem	i	zadaję	mu	pytanie,	jakie
często	pada	w	moich	rozmowach	z	ludźmi	ze	Wschodu:	„Cóż	znaczy	dla
ciebie	 być	 «ukraińskim	 nacjonalistą»?”.	 Pytanie	 nie	 jest	 bezzasadne,
Kolyada	 identyfikuje	 się	 z	 upowską	 symboliką,	 a	 jego	 facebookowe
zdjęcie	 to	 spełnienie	 czarnych	 snów	 „antybanderowców”	 –	 tryzub
wpisany	w	czarno-czerwoną	flagę.	Odpowiada	wymijająco.

–	Środki	masowego	przekazu	bardzo	wiele	uwagi	poświęcają	 temu,	że
po	rewolucji	na	Majdanie	do	władzy	doszli	nacjonaliści	–	mówi	Serhiy.	–
Sprawę	 najlepiej	 oddają	 słowa	 mojej	 matki,	 która	 uważa,	 że	 hasło
„nacjonaliści”	 należy	 zastąpić	 hasłem	 „patrioci”,	 bo	 „nacjonalistów”
Europa	się	boi	–	dodaje.

Kim	więc	są	owi	„patrioci”?	–	To	ludzie,	którzy	naprawdę	kochają	swój
kraj	i	którzy	go	nie	oszukają.	Ale	ja	wciąż	nie	mogę	powiedzieć,	że	mamy
prawdziwych	patriotów	w	rządzie.	To	nadal	osoby,	które	okłamują	naród
ukraiński	i	okradają	budżet	państwa	–	mówi	Kolyada.

Co	 przyniesie	 przyszłość?	 Serhiy	 w	 jednej	 ze	 swoich	 prac	 umieścił
Szewczenkową	 Katarzynę	 na	 barykadzie	 Majdanu,	 z	 flagą	 w	 jednej
i	 koktajlem	 Mołotowa	 w	 drugiej	 ręce.	 Prowadzi	 ona	 bojców	 Prawego
Sektora,	 a	 slogany	 głoszą:	 „Wolność	 albo	 śmierć”	 i	 „Wschód	 i	 Zachód
razem”	 –	 co	 jest	 nawiązaniem	 do	 jedności	 kraju.	 Jest	 też	 napis
„Euromajdan”,	 ale	 zapewne	 nie	 przez	 przypadek	 pisany	 przez	 „€”.
Katarzyna	 trafiła	 tam	 już	 po	 upokarzającej	 tułaczce	 po	 ulicach	 stolic
świata	i	po	tym,	jak	oferowała	swe	wdzięki	w	podkijowskim	lesie.





Serhiy Kolyada, „Katarzyna na barykadach”, 2014



„Od Odessy do Donbasu
będzie Rosja nasza”

Brak	 zdecydowanych	 działań,	 wojskowy	 sprzęt	 oddawany	 bez	 walki,
chaos	 informacyjny.	 Tak	 rysowała	 się	 w	 połowie	 ubiegłego	 tygodnia
sytuacja	 na	 Ukrainie.	 Jeśli	 połączyć	 to	 z	 biernością	 Zachodu
i	bezczelnością	Kremla,	który	działa	metodą	faktów	dokonanych,	wnioski
nie	napawają	optymizmem.

Będąc	 początkiem	 kwietnia	 w	 Kijowie,	 rozmawiałem	 z	 obecnymi	 na
Majdanie	 protestującymi.	 Słyszałem	 historię	 o	 tych,	 którzy	 po
wydarzeniach	 w	 stolicy	 i	 innych	 miastach	 kraju	 wracali	 do	 swoich
domów	i	rodzin.	„Po	co	ci	to	było?	Nie	lepiej	było	jechać	do	Moskwy	na
budowę?”	 –	 takimi	 słowami	witani	 byli	 przez	 swe	 żony	 najaktywniejsi
uczestnicy	protestów	na	Majdanie.	Gorycz	 jest	dominującym	odczuciem
również	 na	 samym	 placu	 Niepodległości.	 Słuchając	 niepokojących
informacji	 ze	 wschodniej	 granicy,	 wiele	 osób	 ma	 poczucie,	 że	 nowa
administracja	 jest	 bezradna.	 Kolejne	 ultimatum	 stawiane	 separatystom
przez	kijowski	 rząd	zostało	w	ubiegłym	tygodniu	przez	nich	puszczone
mimo	 uszu.	 Doszło	 nawet	 do	 sytuacji,	 gdy	 po	 przejęciu	 przez
separatystów	 kilku	 wozów	 bojowych	 wściekli	 bojowcy	 z	 Majdanu
nieomal	 wzięli	 szturmem	 budynek	 Rady	 Najwyższej,	 domagając	 się	 od
swoich	polityków	zbrojnej	interwencji	na	wschodzie	kraju.	„Nie	za	to	szli
pod	 kule	 chłopcy	 przez	 Instytucką”	 –	 mówią	 Ukraińcy,	 wspominając
poległych	w	lutym	mężczyzn	z	Niebiańskiej	Sotni.

A	 jest	 się	 czego	 bać	 i	 o	 co	 się	 denerwować.	 „Od	 Odessy	 do	 Donbasu
będzie	Rosja	nasza”	–	napisał	w	ubiegłym	tygodniu	na	Twitterze	Ramzan
Kadyrow,	silnie	związany	z	Putinem	prezydent	Czeczenii.	Prokremlowski
kacyk	 wiedział,	 co	 mówi.	 Chwilę	 wcześniej	 to	 samo	 o	 południowo-
wschodnich	 terenach	 Ukrainy	 w	 zawoalowany	 sposób	 powiedział
przywódca	Rosji.



–	 Przypominam,	 że	 zgodnie	 z	 terminologią	 czasów	 carskich	 to	 była
Noworosja,	te	terytoria	zostały	przekazane	Ukrainie	przez	rząd	sowiecki
w	 latach	 20.	 Po	 co?	 Bóg	 wie	 –	 mówił	 z	 rozbrajającą	 szczerością	 Putin
podczas	 dorocznego	 telemostu	 ze	 swoimi	 obywatelami.	 Jeśli	 słowa
Putina	 o	 powrocie	 do	 „Noworosji”	 okazałyby	 się	 prawdą,	 Ukraina
mogłaby	 stracić	 całkowicie	 dostęp	 do	Morza	 Czarnego.	 Oznaczałoby	 to
katastrofę	 dla	 Kijowa.	 A	 gdyby	 spojrzeć	 na	 mapę,	 to	 rzeczywiście	 –
protesty	 podsycane	 przez	 Rosjan	 obejmują	 właśnie	 ten	 historyczny
„noworosyjski”	 region.	 Słowiańsk,	 Kramatorsk,	 Ługańsk,	 Charków	 –
wszędzie	 tam	 dochodziło	 w	 ubiegłych	 dniach	 do	 zajść,	 w	 tym
terrorystycznych	 przejęć	 budynków	 i	 starć	 z	 ukraińskimi	 żołnierzami,
którzy	wreszcie	 z	 początkiem	 tygodnia	wyruszyli	 na	wschód.	 Tak	 było
m.in.	 w	 Mariupolu,	 kiedy	 niezidentyfikowani	 napastnicy	 zaatakowali
batalion	 ukraińskich	wojsk	wewnętrznych,	 który	 nie	 chciał	 „przejść	 na
stronę	 narodu”.	 W	 konsekwencji	 trzech	 prorosyjskich	 separatystów
zginęło,	13	zostało	rannych,	a	63	zatrzymano.

Większość	 czasu	 podczas	 telemostu	 poświęcono	 „spasibie	 za	 Krym”	 –
podziękowaniom	 za	 przyłączenie	 Krymu	 do	 Rosji.	 Putin,	 który	 jeszcze
niedawno	 przekonywał,	 że	 na	 półwyspie	 nie	 było	 rosyjskich	 żołnierzy,
a	 jedynie	 „lokalne	 oddziały	 samoobrony”	 uzbrojone	 w	 sklepach
z	militariami,	 teraz	 zmienił	 zdanie.	Przyznał,	 że	Rosjanie	 „zabezpieczali
prawidłowy	przebieg	referendum”.	Fakt,	że	separatystami	w	Słowiańsku
i	 innych	 miastach	 dowodzą	 oficerowie	 specnazu,	 potwierdzi	 zapewne
przy	okazji	kolejnej	konferencji.

Ten	 propagandowy	 spektakl	 zbiegł	 się	 z	 prowadzonymi	 w	 Genewie
rozmowami	ministrów	 spraw	 zagranicznych	 USA,	 Rosji	 i	 Ukrainy	 oraz
szefowej	dyplomacji	Unii	Europejskiej	Catherine	Ashton.	Jednak	to	nie	to
spotkanie,	 ale	 konferencja	 Putina	mówi	więcej	 o	 rosyjskich	 planach	 na
następne	dni.

Prezydenckie	wybory	na	Ukrainie	 zaplanowane	są	na	25	maja.	W	 tym
samym	czasie	odbędą	się	wybory	do	europarlamentu.	Nie	jest	tajemnicą,
że	 Rosja	 zrobi	 wszystko,	 by	 do	 wyłonienia	 przez	 Ukraińców	 głowy
państwa	 nie	 dopuścić.	 Stąd	 też	 spodziewać	 się	 można	 kolejnych
prowokacji,	 które	 destabilizować	 będą	 sytuację	 w	 kraju.	 I	 nie	 pomogą



nawet	 liczne	 proukraińskie	marsze	 na	wschodzie	 i	 południu.	Nie	może
więc	 dziwić,	 że	 ukraińska	 Straż	 Graniczna	 ograniczyła	 wjazd	 na
terytorium	 tego	 kraju	 dorosłym	 mężczyznom	 (w	 wieku	 16–60	 lat)
z	 Rosji.	 Pewne	 jest	 jednocześnie,	 że	 Moskwa	 wciąż	 będzie	 podnosić
kwestię	 konieczności	 przeprowadzenia	 referendum	 na	 ogarniętych
chaosem	południowo-wschodnich	terenach.

Stanie	 się	 tak	 pomimo	 tego,	 iż	 wszystkie	 strony	 uczestniczące
w	 spotkaniu	 w	 Genewie	 „zgodziły	 się	 podjąć	 kroki	 w	 celu	 deeskalacji
napięcia	 na	 Ukrainie”.	 Niepokój	 wzbudzać	 może	 fakt	 zbudowania
fałszywej	 symetrii	 pomiędzy	 stronami	 konfliktu	 –	 separatystami
i	protestującymi	na	Majdanie.	Szczególnie	mocno	akcentował	to	Siergiej
Ławrow,	szef	rosyjskiego	MSZ.	Amerykański	sekretarz	stanu	John	Kerry
mówił	z	kolei,	że	ustalenia	genewskie	muszą	wejść	w	życie	natychmiast.
Premier	 Ukrainy	 Arsenij	 Jaceniuk	 ocenił	 jednak	 jeszcze	 przed
zakończeniem	rozmów,	że	nie	przyniosą	one	przełomu.

–	Nie	wiążę	z	tym	spotkaniem	zbyt	dużych	nadziei,	ponieważ	nie	wierzę
stronie	 rosyjskiej.	 Rosja	 prowadzi	 dziś	 jedną	 grę,	 idąc	 na	 dalsze
zaostrzenie	 sytuacji,	 przejmowanie	 obcych	 terytoriów	 oraz	 kolejne
prowokacje	–	powiedział	w	Kijowie.	I	tak	się	stało.	„Genewa	możne	stać
się	 synonimem	 robienia	 niczego”	 –	 napisał	 na	 Twitterze	 John	 McCain,
amerykański	 senator	 Partii	 Republikańskiej	 z	 Arizony,	 główny
orędownik	 „zaostrzenia	 kursu”	 w	 stosunkach	 z	 Rosją.	 O	 tym,	 że	 USA
prowadzą	 w	 tej	 sprawie	 zintensyfikowane	 działania,	 świadczy	 wizyta
w	 Kijowie	 wiceprezydenta	 USA	 Joe	 Bidena.	 Ten	 pojawił	 się	 nad
Dnieprem	 21	 kwietnia	 i	 obiecał	 Kijowowi	 50	 milionów	 dolarów	 na
reformy	 oraz,	 co	 bardzo	 istotne,	 8	 milionów	 dolarów	 na
„nieśmiercionośny	sprzęt	wojskowy”.	Może	to	świadczyć	o	tym,	że	w	USA
„jastrzębie	 z	 Pentagonu”	 przejmują	 inicjatywę	 nad	 mało	 ruchawymi
politykami	 demokratów.	 To	 dobry	 sygnał	 dla	 Kijowa,	 który	 wciąż
wypatruje	pomocy	z	zewnątrz.

Są	 i	 złe	 wiadomości.	 Jak	 łatwo	 się	 można	 było	 domyślić,	 prorosyjscy
separatyści	ani	myślą	opuścić	zajmowane	budynki,	a	Kreml	wzywa	do…
rozgonienia	 Majdanu.	 Oliwy	 do	 ognia	 dolała	 strzelanina	 pod
Słowiańskiem.	 Rosja	 oskarżyła	 członków	 Prawego	 Sektora



o	 zaatakowanie	 separatystów,	 za	 dowód	 biorąc	 wizytówkę	 Dmytro
Jarosza,	lidera	nacjonalistów,	którą	znaleziono	w…	doszczętnie	spalonym
samochodzie.	 I	 choć	 gros	 komentatorów	 uznało	 strzelaninę	 za
prowokację	 i	 akcję	 „pod	 fałszywą	 flagą”	 (porównywalną	 m.in.
z	prowokacją	gliwicką),	echa	poszły	w	świat.



Odessa w ogniu

W	Odessie	 dochodzi	 do	 gwałtownych	 zamieszek	 oraz	 pożaru	 budynku
Domu	 Związków	 Zawodowych.	 Ginie	 48	 osób,	 a	 ponad	 200	 zostaje
rannych.	 Do	 dziś	 niewyjaśnione	 są	 wszystkie	 okoliczności	 tragedii.
Warto	zaznaczyć,	że	we	wcześniejszych	dniach	w	mieście	nie	działo	się
nic	niepokojącego,	a	okazji	ku	temu	nie	brakowało	–	1	maja	odbył	się	tu
m.in.	 tradycyjny	 marsz	 prorosyjskich,	 post-	 i	 komunistycznych	 oraz
lewicowych	środowisk.

Wszystko	 rozpoczęło	 się	 od	 starć	 pomiędzy	 prorosyjskimi
demonstrantami	 a	 ukraińskimi	 aktywistami,	 z	 których	 część	 oprócz
działaczy	 Euromajdanu	 i	 Automajdanu	 stanowili	 kibice	 miejscowego
klubu	Czernomorec	oraz	przebywający	w	mieście	fani	Metalista	Charków
(obie	drużyny	rozgrywały	mecz	między	sobą),	a	także	działacze	Prawego
Sektora.	 Podobno	 wśród	 uczestników	 proukraińskiego	 marszu
świadkowie	dostrzegli	przedmioty	mogące	służyć	do	walki,	a	nawet	broń
palną,	ale	to	prorosyjscy	bojówkarze	mieli	zaatakować	jako	pierwsi.

Według	 ukraińskich	 mediów	 już	 na	 początku	 zamieszek	 zatrzymano
prorosyjskich	 działaczy,	 którzy	 posiadali	 broń	 ostrą.	 Przeważającej
i	 dobrze	 zorganizowanej	 grupie	 Ukraińców	 udało	 się	 zepchnąć
„antymajdanowców”	 do	 ich	 miasteczka	 namiotowego,	 które	 następnie
zostało	 zmiecione	 z	 powierzchni	 ziemi	 przez	 kibiców	 obu	 drużyn
i	 działaczy	 Prawego	 Sektora.	 Już	 na	 etapie	 tych	 walk	 zginęły	 trzy	 lub
cztery	osoby.	Kilkuset	 prorosyjskich	działaczy	 schroniło	 się	w	odeskim
budynku	 związków	 zawodowych.	 Rozpoczęła	 się	 bitwa	 z	 użyciem
koktajli	 Mołotowa,	 kamieni,	 elementów	 budowlanych,	 a	 także	 broni
palnej.	 Według	 niektórych	 relacji	 z	 dachu	 mieli	 strzelać	 snajperzy.
W	 pewnym	 momencie	 budynek	 stanął	 w	 ogniu.	 Zajęły	 się	 jednak	 nie
tylko	 najniższe	 kondygnacje,	 ale	 również	 trzecie	 piętro,	 do	 którego
według	 świadków	 nie	 sposób	 było	 dorzucić	 butelkę	 z	 zapalającą
substancją.



Rany	 postrzałowe	 stwierdzono	 u	 sześciu	 ofiar,	 z	 których	 wszystkie
zginęły	jeszcze	na	ulicach	miasta.	Kolejne	32	osoby	udusiły	się	tlenkiem
węgla,	następne	10	zginęło,	skacząc	z	budynku.

Kulisy	 odeskiej	 tragedii	 na	 długie	 miesiące	 stały	 się	 przedmiotem
debaty,	 a	 poszukiwanie	 winnych	 nie	 tylko	 pochłonęło	 ukraińskich
śledczych,	 ale	 też	 zostało	motorem	napędowym	 rosyjskiej	 propagandy.
Rosyjskie	 media	 wskazywały	 bowiem,	 że	 za	 śmierć	 przeciwników
Majdanu	 mają	 odpowiadać	 bojówki	 Prawego	 Sektora,	 które	 udając
prorosyjskich	 aktywistów,	 wywołały	 prowokacje.	 Zdaniem	 mediów
z	 Moskwy	 Ukraińcy	 mieli	 dobijać	 rannych,	 którzy	 w	 trakcie	 pożaru
wyskakiwali	 z	 okien	 budynku.	 Naprzeciw	 tym	 teoriom	 stają	 zdjęcia
i	 filmy	 oraz	 relacje	 świadków,	 według	 których	 proukraińscy
demonstranci	nie	dość,	 że	pomagali	w	ucieczce	z	płonącego	gmachu,	 to
jeszcze	próbować	 gasić	 budynek,	 do	 czego	 z	niewyjaśnionych	przyczyn
przez	dłuższy	czas	nie	zabrała	się	straż	pożarna.	Znane	są	także	zdjęcia,
na	 których	 zwolennicy	 prorosyjskiego	 kursu	 Ukrainy	 mają	 w	 rękach
broń,	także	maszynową,	lub	na	których	konsultują	się	z	policją5.

Służba	 Bezpieczeństwa	 Ukrainy	 uznała	 wydarzenia	 w	 Odessie	 za
zaplanowane	 przez	 rosyjskie	 służby	 specjalne,	 zaś	 ukraińskie
Ministerstwo	 Spraw	 Zagranicznych	 określiło	 je	mianem	 „zaplanowanej
operacji	 rosyjskich	 służb	 specjalnych,	 która	 ma	 doprowadzić	 do
zdestabilizowania	 sytuacji	 w	 regionie”.	 Odeska	 tragedia	 na	 długie
miesiące	stanie	się	paliwem	rosyjskiej	propagandy.	Część	komentatorów
uważa,	 że	 prowokacja	 była	 obliczona	 na	 stworzenie	 przeciwwagi	 dla
ofiar	lutowej	masakry	na	Instytuckiej	w	Kijowie,	ale	i	tamtejszego	pożaru
Domu	 Związków	 Zawodowych.	 Miała	 także	 zdominować
międzynarodową	 debatę	 publiczną	 przed	 wyborami	 prezydenckimi	 na
Ukrainie	 i	 pokazać	 tymczasowe	 władze	 w	 Kijowie	 jako	 jeśli	 nie
bezpośrednio	 odpowiedzialne	 za	 masakrę,	 to	 przynajmniej	 nieradzące
sobie	z	sytuacją	w	kraju.	Fałszywy	obraz	wydarzeń	będzie	wielokrotnie
powielany	w	mediach,	a	tendencyjnie	dobrane	zdjęcia	z	2	maja	zagoszczą
na	 wystawach	 w	 miastach	 całej	 Europy,	 ale	 także	 np.	 w	 Indiach.	 Nie
ominęły	 także	Warszawy,	 z	 czego	 relację	 zdawały	 rosyjskie	media:	 „Na
wystawie	 zaprezentowano	 około	 60	 fotografii.	 To	 chronologiczne
świadectwo	 wydarzeń	 z	 2	 maja,	 który	 stał	 się	 czarnym	 dniem	 dla



wszystkich	 mieszkańców	 Odessy,	 kiedy	 dziesiątki	 obywateli	 Ukrainy,
protestujących	przeciwko	rośnięciu	w	siłę	sił	nacjonalistycznych,	zostało
żywcem	 spalonych	 przez	 ekstremistów	 z	 organizacji	 nacjonalistycznej
Prawy	 Sektor	 –	 powiedział	 na	 otwarciu	 wystawy	 fotograficznej
w	Warszawie	działacz	odesskiej	organizacji	społecznej	«Kulikowe	pole»
Oleg	Muzyka,	który	przeżył	tę	tragedię”6.



„Polaki, weźcie sobie Lwów,
banderowców i pederastów”

Gdyby	 atmosferę	 przed	 niedzielnymi	 wyborami	 prezydenckimi	 na
Ukrainie	 mierzyć	 tylko	 nastrojami	 panującymi	 na	 kijowskim	 Majdanie
Niepodległości,	 można	 by	 odnieść	 wrażenie,	 że	 ważą	 się	 tu	 losy	 rad
dzielnic,	 a	 nie	 pochłoniętego	 w	 kryzysie	 i	 chaosie
kilkudziesięciomilionowego	kraju.

Postanowiłem	zbadać	kontrast	pomiędzy	zachodem	i	wschodem	kraju.
Donieck,	 Ługańsk,	 Słowiańsk,	Kramatorsk	 –	 to	 te	 egzotycznie	 brzmiące
dla	 przeciętnego	 Polaka	 miasta	 są	 dziś	 epicentrum	 walki	 o	 przyszłość
Ukrainy.	 Tylko	 wczoraj	 zginęło	 tam	 kolejnych	 kilka	 osób,	 a	 polski
konsulat	 w	 rozmowie	 telefonicznej	 określa	 sytuację	 w	 tym	 regionie
dwoma	słowami	polecenia:	„Natychmiast	opuścić”.

O	 tym,	 jak	 bardzo	 różni	 się	 tonący	 w	 upalnym	 słońcu	 kijowski	 plac
Niepodległości	od	tego,	co	działo	się	tu	jeszcze	przed	dwoma	miesiącami,
niech	 świadczy	 fakt,	 że	 co	 krok	 napotykamy	 tu	 stragany,	 na	 których
chorągiewki	 w	 barwach	 Ukrainy,	 Unii	 Europejskiej	 i	 Ukraińskiej
Powstańczej	 Armii	 wciąż	 sąsiadują	 z	 papierem	 toaletowym
z	 wizerunkiem	 Putina	 i	 wycieraczkami	 z	 twarzą	 Janukowycza.
W	 miejscach,	 gdzie	 służby	 reżimu	 zamordowały	 w	 najtragiczniejszych
dniach	stycznia	i	lutego	ponad	sto	osób,	ciągle	płoną	znicze	i	składane	są
kwiaty.	Trwają	zbiórki	pieniędzy	na	rodziny	poległych.	Wymieniana	jest
nawierzchnia	 na	 rozebranych	 podczas	 walk	 z	 milicją	 chodnikach.
Rzadkie	okrzyki	wysławiają	niemrawo	kraj	i	bohaterów.	Poza	tym	życie
toczy	 się	 normalnie	 i	 gdyby	 nie	 trwające	 na	 Majdanie	 szósty	 miesiąc
namioty,	można	by	pomyśleć	że	Kijów	to	zwykłe,	wschodnioeuropejskie
miasto.

Przed	niedzielnymi	wyborami	zdania	kijowian	są	podzielone.	Z	ulicznej
sondy,	jaką	przeprowadził	internetowy	serwis	Media100,	dowiaduję	się,



że	 szczególnie	 wśród	 młodych	 ludzi	 nie	 ma	 jasno	 sprecyzowanych
sympatii	wyborczych.	Starsi	opowiadają	m.in.,	że	potrzebny	jest	ktoś	na
miarę	Aleksandra	Łukaszenki.	„Oby	spokój	był	i	praca	żeby	była”	–	mówi
kobieta	w	średnim	wieku.	„Głosuję	na	Ołeha	Laszkę”	–	przyznaje	z	kolei
wysuszony	 studenciak	 w	 wojskowym	 ubraniu,	 którego	 nie	 wiedzieć
czemu	nie	zawiesił	jeszcze	na	haku	w	szafie.

Ołeh	Laszko	to	objawienie	ostatnich	dni.	Radykalny	zwolennik	siłowych
rozwiązań,	skandalizujący,	kojarzony	z	bezkompromisowym	podejściem
do	 Rosji	 były	 wiceszef	 komisji	 finansów.	 Jeździ	 do	 strefy	 konfliktu
i	chętnie	pokazuje	się	wśród	walczących	ochotników.	I	choć	jego	postura
i	 sposób	 wysławiania	 się	 mogą	 raczej	 budzić	 politowanie,	 zyskuje
zwolenników	na	tradycyjnie	nacjonalistycznym	zachodzie	kraju.

Laszko	nie	przypadł	mi	do	gustu	od	samego	początku.	Filmy,	na	których
przesłuchuje	pojmanych	separatystów,	a	związanym	z	nimi	urzędnikom
ze	wschodu	Ukrainy	grozi	defenestracją,	stały	się	błyskawicznie	wodą	na
młyn	rosyjskiej	propagandy.	Przychodził	z	widłami	na	posiedzenia	Rady
Najwyższej	i	wielokrotnie	wykrzykiwał	najradykalniejsze	z	postulatów.

–	 To	 klaun	 i	 Robin	 Hood	 w	 jednym	 –	 mówi	mi	 o	 Laszce	Wołodymyr
Fesenko,	 szef	 kijowskiego	Centrum	Badań	Politycznych	 „Puenta”,	 jeden
z	 czołowych	ukraińskich	politologów	 i	 komentatorów.	Trudno	o	 lepszą
charakterystykę	 populisty.	 Jest	 lustrzanym	 odbiciem	 Władimira
Żyrinowskiego	 i	 dalekim	 politycznym	 krewnym	 Andrzeja	 Leppera
z	 czasów	 gdy	 śp.	 wicepremier	 RP	 zamiast	 szytego	 na	 miarę	 garnituru
nosił	sweter	w	romby,	a	jego	ulubionym	zajęciem	było	wysypywanie	na
tory	importowanego	z	zagranicy	zboża.

–	Może	dojść	do	drugiej	tury	–	przyznaje	kijowski	politolog	Wołodymyr
Cybulko,	specjalista	od	ukraińskiej	sceny	politycznej.	–	Może	się	okazać,
że	 będzie	 „surpryza”	 i	 w	miejsce	 Tymoszenko	wejdzie	 do	 niej	 właśnie
Laszko.	Poroszence	jednak	nic	nie	zagrozi	–	dodaje.

Rzeczywiście	w	skali	kraju	sytuacja	kształtuje	się	zdecydowanie	inaczej.
Petro	 Poroszenko,	 „król	 czekolady”,	 wiedzie	 prym	 we	 wszystkich
sondażach.

–	 Obawiam	 się,	 że	 wybory	 nie	 skończą	 się	 w	 pierwszej	 turze	 –



potwierdza	 przypuszczenia	 Cybulki	 Andriej	 Gabrow.	 Od	 niedawna	 jest
blisko	 Andrieja	 Parubija,	 byłego	 komendanta	 Majdanu,	 obecnie	 szefa
Rady	 Narodowego	 Bezpieczeństwa	 i	 Obrony.	 Gabrow	 pytany
o	 wschodnie,	 opanowane	 przez	 separatystów	 rejony	 nie	 ukrywa,	 że
wybory,	 jeśli	w	ogóle	 tam	się	odbędą,	będą	 zakłócane.	 –	To	nas	 jednak
nie	interesuje.	Cały	świat	uzna	legalność	głosowania.	To	najważniejsze	–
ucina.

W	piątek	23	maja	tuż	przed	ciszą	wyborczą	Petro	Poroszenko	odmówił
wzięcia	 udziału	 w	 telewizyjnej	 debacie	 z	 byłą	 premier.	 Nie	 starli	 się
w	kampanii	ani	razu.

Przestrzeżony,	 przed	 wyjazdem	 wydrukowałem	 sobie	 napisane
w	 języku	 rosyjskim	 oświadczenie,	 kim	 jestem	 i	 co	 robię	 na	 Ukrainie.
Zakończyłem	 je	 zgrabną	 formułką,	 że	 „każdy,	 kto	 to	 przeczyta,
zobowiązany	 jest	 do	 pomocy”.	 Obiłem	 dokument	 jak	 największą	 liczbą
znalezionych	 w	 redakcyjnym	 sekretariacie	 pieczątek	 –	 w	 tym
najważniejszą	 –	 okrągłą.	 Okrągłe	 pieczątki	 to	 na	 całym	 Wschodzie
synonim	 wiarygodności.	 Podobno	 żaden	 urzędnik	 nie	 śmie
zakwestionować	takiego	dokumentu.	Przydało	się.

Okazało	się	bowiem,	że	już	kupno	biletów	na	pociąg	do	Doniecka	to	nie
lada	 wyczyn.	 Nasi	 fotoreporterzy	 mocno	 się	 nagimnastykowali,	 by
zdobyć	 miejscówki.	 „Trzy	 albo	 wcale”	 –	 usłyszeli.	 Dla	 mnie	 i	 Pawła
Bobołowicza	 zabrakło,	 a	 okienko	 zatrzasnęło	 się	 nam	 przed	 nosem.
Z	duszą	na	ramieniu	udałem	się	więc	na	woksal	–	dworzec	kolejowy.	Do
Doniecka	 nie	 dało	 się	 w	 tym	 gorącym	 okresie	 dojechać	 inaczej	 niż
pociągiem.	 Tknięty	 chwilowym	 przebłyskiem	 geniuszu	 podszedłem	 do
okienka	i	bez	słowa	zapukałem	w	szybę,	za	którą	siedziała	obrażona	na
cały	 świat	 kobieta,	 taka	 sama,	 jakie	 można	 spotkać	 w	 każdym
urzędowym	 okienku	 Europy	 Środkowo-Wschodniej.	 Wsunąłem	 przez
otwór	na	banknoty	moje	pismo	i	poczekałem,	aż	przeczyta.

–	 Dwa	 do	 Doniecka	 na	 zawtra7	 –	 zażądałem.	 Dostałem	 bilety	 bez
mrugnięcia	 okiem.	 Okrągła	 pieczątka	 i	 rosyjski	 język	 to	 chyba	 wciąż
wytrych	do	wszystkiego	w	tym	kraju.

Wróciłem	 na	 Majdan	 i	 po	 opiciu	 dworcowego	 sukcesu	 poszedłem	 do



apartamentu.	 Nie	 dziwię	 się	 reporterom	TVN24,	 że	 przyspawali	 się	 do
balkonu	 w	 hotelu	 Ukraina,	 z	 którego	 rozciąga	 się	 widok	 na	 plac
Niepodległości.	 Gros	 swojej	 roboty	 mógłbym	 wykonać,	 siedząc	 tu,
w	 oknie	 na	 Michałowskiej.	 To	 ulica	 łącząca	 Majdan	 z	 placem
Michajłowskim.	Tym	samym,	przy	którym	miesiącami	w	„koszu”	siedzieli
Arek	 i	 jego	 druhy.	 W	 jednej	 z	 kamienic	 znajdują	 się	 apartamenty	 za
bezcen	wynajmowane	w	czasie	trwania	Majdanu	tabunom	dziennikarzy
z	całego	świata.

Upał	 nie	 daje	 spokoju.	 Choć	 jest	 dopiero	 koniec	 maja,	 nie	 sposób
wytrzymać	przy	 zamkniętym	oknie.	Na	 zewnątrz	 zresztą	powietrze	 też
stoi	 tak,	 że	 siekierę	 można	 powiesić.	 A	 może	 to	 nie	 upał,	 a	 ciekawość
każe	mi	otworzyć	okno?	Kolejny	papieros	skraca	mi	życie	i	oczekiwanie
na	 kobietę.	 Pod	 budynkiem	 cisza,	 a	 z	 Majdanu	 dochodzą	 ostatnie
paroksyzmy	 protestu.	 Pojutrze	 upragnione	 przez	 Ukraińców	 wybory
prezydenckie,	 które	 spędzę	 w	 oddalonym	 o	 setki	 kilometrów,
opanowanym	 przez	 separatystów	 Doniecku.	 Telewizje	 ukraińskie
pokazują	 przygotowania	 do	 wyborów	 i	 ślą	 gromy	 na	 prorosyjskich
bojowników.	 W	 odblokowanych	 nie	 wiedzieć	 dla	 kogo	 programach
erotycznych	nagie	kobiety,	za	którymi	na	co	dzień	nikt	na	Ukrainie	nawet
by	się	nie	obejrzał,	teraz	za	jakąś	astronomiczną	kwotę	wyginają	się,	by
zachęcić	 desperatów	 do	 rozmowy	 telefonicznej.	 Ukraińskie	 stacje
muzyczne	 nadają	 rosyjski	 pop	 i	 rap,	 w	 których	 każdy	 wideoklip	 to
spełnienie	 marzeń	 słabo	 wykształconego	 mieszkańca	 Władywostoku,
Czelabińska	czy	Kirowohradu.

Wiele	 widziałem	 z	 okien	 tej	 kamienicy.	 Rozsypane	 ruiny	 domu	 po
drugiej	stronie	ulicy,	którego	cegły	służyły	za	amunicję	do	walki.	I	posąg
Archanioła	Michała	 na	Majdanie,	 dostrzegalny	 po	wychyleniu	 się	 przez
parapet.	 To	 tędy	 pędzono	 w	 nieznanym	 kierunku	 pojmanych	 przez
Samoobronę	 Majdanu	 milicjantów.	 Karetki	 i	 taksówki	 wywożące
rannych	 i	 zabitych	 kursowały	 wte	 i	 wewte	 jak	 przebłyski	 równoległej
rzeczywistości.	 Maszerowała	 tędy	 lwowska,	 „dobra”	 milicja,	 zaraz	 po
tym,	 jak	 wypowiedziała	 posłuszeństwo	 reżimowi	 Janukowycza.	 Witani
okrzykami	 i	 uściskami	 mundurowi	 przybyli	 21	 lutego	 na	 plac,
zapewniając:	 „Umiemy	 strzelać	 i	 wiemy,	 jak	 to	 robić”.	 Pędziła	 tędy
kolumna	 z	 Julią	 Tymoszenko,	 niedługo	 po	 tym,	 jak	 opuściwszy



charkowski	areszt,	pojawiła	się	na	Majdanie.	Chłód,	z	 jakim	 ją	przyjęto,
zapamięta	zapewne	na	długo.

Pamiętam	też	tchnienie	życia,	gdy	w	niedzielę	po	ucieczce	Janukowycza
na	ulice	Kijowa	wyszły	rodziny	z	dziećmi.	Szły	pod	naszym	balkonem	na
Majdan	jak	na	wiosenny	spacer.	Bo	trzeba	wam	wiedzieć,	że	przez	długie
dni	 centrum	 miasta	 było	 pozbawione	 dziecięcych	 krzyków,	 płaczu
i	 śmiechu.	 Nie	 dostrzegłem	 tego	 od	 razu.	 To,	 co	 niewidoczne	 dla
mężczyzn,	w	pewien	styczniowy	dzień	od	razu	uświadomiła	sobie	Kasia
Pawlak,	 moja	 przyjaciółka	 z	 redakcji.	 Od	 tamtej	 pory	 wypatrywałem
dzieci	–	bezskutecznie.	Trzy	dni	po	masakrze	na	Instytuckiej	ich	radosne
podskoki	 i	 gaworzenie	 były	 wreszcie	 słyszane	 częściej	 niż	 huk
wystrzałów,	przekleństwa	mężczyzn	i	lament	babuszek.	Wystarczyły	72
godziny,	by	uspokoić	kijowian.	Wyszli	na	ulice	ze	swymi	pociechami,	by
razem	z	nimi	oddać	hołd	Niebiańskiej	Sotni.	Wystarczyło	przegnać	zeka,
by	 jego	 pretorianie	 zaszyli	 się	 w	 dziurach.	 Miasto	 odzyskało	 swoich
prawowitych	właścicieli.

Noc	 jeszcze	 młoda.	 Kijów	 oddycha	 miarowo.	 Czekam	 na	 Ukrainkę
o	wypłakanych	oczach.	Rano	będzie	obrażona,	że	nie	biorę	jej	ze	sobą	do
Doniecka.

Przed	 wyjazdem	 do	 „Donieckiej	 Republiki	 Ludowej”	 zablokowałem
swojego	 bloga,	 pozmieniałem	 zdjęcia	 i	 ukryłem	 profile	 w	 serwisach
społecznościowych.	Wszystko	przez	to,	że	po	wpisaniu	mojego	nazwiska
w	 Google	 można	 znaleźć	 informacje,	 które	 niekoniecznie	 mogłyby
spodobać	się	tymczasowym	władzom	DRL.	Bynajmniej	nie	był	to	objaw
paranoi	 –	 dziennikarze	 są	 tu	 wyrywkowo	 sprawdzani,	 ich	 nazwiska
kontrolowane,	 a	 podejrzanych	 zmusza	 się	 do	 natychmiastowego
opuszczenia	granic	zbuntowanego	regionu.	O	porwaniach	i	pobiciach	nie
wspominając.	Nie	wiedzieliśmy,	czego	spodziewać	się	po	Doniecku,	toteż
wyruszyliśmy	 tam	 z	 duszą	 na	 ramieniu,	 ale	 bez	 hełmów	 i	 kamizelek
kuloodpornych.	Doszliśmy	do	wniosku,	że	przed	ewentualnym	ostrzałem
z	 karabinu	 i	 tak	 nas	 nie	 ochronią,	 a	 nie	 ma	 co	 ściągać	 na	 siebie
nieprzychylnego	wzroku	separatystów,	łasych	na	taki	sprzęt.

Pociąg	z	Kijowa	do	Doniecka	jedzie	około	10	godzin.	Wszystko	dlatego,
że	omija	regiony	Kramatorska	i	Słowiańska	–	to	tam	toczą	się	najcięższe



walki,	 trwa	 wymiana	 ognia	 z	 moździerzy,	 giną	 wojskowi,	 cywile
i	 dziennikarze.	 Pijemy	 kolejne	 herbaty	 i	 kawy	 serwowane	 nam	 przez
„prowadnicę”,	 jak	 na	 Ukrainie	 nazywana	 jest	 kierowniczka	 każdego
z	wagonów.	O	tym,	że	po	wielu	godzinach	jazdy	dotarliśmy	na	teren	DRL,
świadczyły	 nagły	 brak	 ukraińskich	 flag	 i	 pojawiające	 się	 na	 ścianach
dworców	 kolejowych	 wezwania	 do	 wzięcia	 udziału	 w	 referendum
separatystycznym	 (odbyło	 się	 11	 maja).	 Sam	 Donieck	 pamięta	 jeszcze
mistrzostwa	 Europy	 Euro	 2012,	 kiedy	 to	 tutejsza	 Donbas	 Arena	 była
jednym	 ze	 stadionów,	 na	 których	 rozgrywano	 mecze.	 Ów	 imponujący
obiekt,	ale	i	wszechobecne	pozostałości	reklam	i	oznaczeń	przypominają
czas,	kiedy	miasto	po	raz	ostatni	było	w	centrum	uwagi	całego	świata.	Po
znalezieniu	 taksówkarza,	 który	 okazał	 się	 miłym	 człowiekiem
i	separatystą	zarazem,	udaliśmy	się,	żeby	zalegalizować	pobyt.	Tutejszy
taryfiarz	 okazał	 się	 również	 „fixerem”8	 –	 od	 ręki	 wymieniał	 kwoty,	 za
które	 gotów	 jest	 zawieźć	 nas	 na	 block	 post	 w	 Słowiańsku.	 Nie	 były
wygórowane	(ok.	100	zł),	ale	brak	kamizelek	i	hełmów	skutecznie	nas	do
tego	zniechęcił.

Kwaterą	 główną	 prorosyjskich	 separatystów	 jest	 wielki	 gmach
administracji	 obwodowej.	 Ten	 położony	 w	 centrum	 miasta	 budynek
otoczony	jest	zasiekami	i	barykadami.	Cały	czas	w	jego	okolicy	zobaczyć
można	 ludzi	 z	 długą	 bronią,	 a	 także	 sympatyków	 i	 zwolenników	 DRL.
W	przeciwieństwie	do	kijowskiego	Majdanu	jest	 ich	jednak	niewielu.	Są
to	 najczęściej	 ludzie	w	 średnim	 i	 starszym	wieku.	 Na	 uwagę	 zasługuje
fakt,	że	najaktywniej	zdają	się	popierać	DRL	kobiety.	Te	głośno	krzyczą
i	 są	 najbardziej	 zaangażowane	 w	 tropienie	 potencjalnych	 szpiegów,
którzy	 mieliby	 pojawić	 się	 w	 okolicy.	 Najczęściej	 atakują	 oczywiście
zachodnich	dziennikarzy.	Nikt	 inny	przy	 zdrowych	 zmysłach	nie	kwapi
się	bowiem	pokazywać	w	tym	rejonie.

Ponury	sowiecki	gmach	nie	ma	windy,	ma	za	to	10	pięter.	Każde	z	nich
opanowane	 jest	 przez	 osobną	 grupę	 separatystów,	 ale	 ze	 względu	 na
zalepione	 okna	 trudno	 powiedzieć,	 co	 dzieje	 się	 na	 poszczególnych
kondygnacjach.	 Wnętrze	 budynku	 przypomina	 twierdzę.	 Na	 parterze
zasieki	z	drutu	kolczastego,	na	każdym	piętrze	uzbrojeni	bojownicy	DRL.
Na	 ścianach	 mnóstwo	 propagandy	 –	 od	 namalowanych	 przez	 dzieci
obrazków,	 na	 których	 zwycięskie	 rosyjsko-donieckie	 tanki	 pokonują



„kijowską	 juntę”,	 przez	 przypominające	 sowieckie	 czasy	 karykatury
„banderowców	 z	 Zapadu9”,	 aż	 do	 ordynarnych	 fotomontaży	 liderów
Majdanu	 i	 polityków	 Kijowa	 w	 mało	 wybrednych	 konfiguracjach
i	pozach.	Są	także	wyzwiska	pod	adresem	światowych	przywódców.	No
i	wszechobecne:	„Pokonamy	faszyzm”.

Po	wydaniu	akredytacji,	co	odbywa	się	na	siódmym	piętrze,	należy	udać
się	 na	 samą	 górę,	 by	 ją	 podbić	 okrągłą	 (a	 jakże)	 pieczątką.	 My
zapomnieliśmy	 o	 tym	 i	 w	 euforii	 opuściliśmy	 „gniazdo	 szerszeni”,	 jak
Paweł	Bobołowicz	określił	ten	przeuroczy	gmach.	I	to	był	błąd,	który	po
około	 dwóch	 godzinach	 postanowiliśmy	 naprawić,	 by	 nie	 stać	 się
podejrzanymi	o	zbrodnię	fałszowania	dokumentów.

Bo	 pieczątka	 (oczywiście	 okrągła)	 to	 najważniejsza	 rzecz	 na	 świecie.
A	 na	 pewno	 najistotniejsza	 dla	 „żurnalisty	 z	 Polszy”,	 który	 zechciał
szukać	 nie	 wiadomo	 czego	 w	 Donieckiej	 Republice	 Ludowej.
Przekonaliśmy	 się	 o	 tym,	 gdy	 wracając	 do	 „gniazda	 szerszeni”,
pokazaliśmy	 niepodbity	 dokument.	 Od	 razu	 padło	 pytanie	 o	 pieczątkę.
Już	na	pierwszym	zasieku	przed	budynkiem	wysuszony	separatysta	miał
do	nas	 zastrzeżenia.	 „A	pieczat’	 to	 gdzie?”	 –	 rzucił	 natychmiast,	 gdy	 się
wylegitymowaliśmy.	Jakoś	udało	się	nam	przejść.	Jesteśmy	na	10.	piętrze.
Skórzane	kanapy,	regały	z	kryształami,	solidne	biurko,	za	którym	siedzi
pan	życia	i	śmierci	–	właściciel	pieczątki.

–	Bandera	wasz	gieroj10	–	rzucił	z	pogardą	barczysty	mężczyzna	w	typie
kaukaskiego	bojownika,	gdy	tylko	się	przedstawiliśmy.	Przytroczony	do
pasa	 pistolet	 zaświadczał,	 że	 raczej	 nie	 jest	 tu	 byle	 kim,	 podobnie	 jak
czterej	inni	zebrani	w	wielkim	gabinecie	mężczyźni.

–	Polska?	Kurwa	bladź!	–	takie	skojarzenie	uruchomiło	się	właścicielowi
pieczątki	automatycznie.

–	 Nie	 piszecie	 prawdy	 –	 dodał	 drugi,	 wyraźnie	 zasmucony,	 że	 ma	 do
czynienia	z	„pomocnikami	faszystów”.

–	Weźcie	 sobie	 Lwów!	Dlaczego	Polska	 go	nie	 zabiera?	Weźcie,	 razem
z	 banderowcami	 i	 pederastami!	 –	 mówił	 niejako	 pojednawczo	 ten
z	pistoletem.



Kilka	minut	 zmieniło	 się	 w	wieczność,	 gdy	 badawczo	 oglądano	 nasze
facjaty	i	legitymacje.	Szczęśliwie	okazało	się,	że	właściciel	stempla	i	jego
kompani	 chcieli	 już	 zakończyć	 urzędowanie,	 więc	 nie	 dowiedzieli	 się
z	 internetu,	 że	 jedyne,	 z	 czego	 jestem	znany	w	rosyjskiej	 sieci,	 to	bójka
z	kibicami	Spartaka	Moskwa	podczas	Euro	2012,	a	Paweł	Bobołowicz	to
poczytny	 autor	 m.in.	 poświęconego	 separatystom	 tekstu	 Barwy
okupanta.	 Ich	 strata,	 nasze	ogromne	 szczęście.	Wyposażeni	w	 „legalny”
dokument	 nielegalnej	 republiki	 czym	 prędzej	 opuściliśmy	 budynek,
słysząc	 jeszcze	 na	 koniec,	 że	 „polska	 szlachta	 powinna	 wyrżnąć
banderowców	i	naprawdę	zabrać	Lwów”.

Dopiero	 po	 kilku	 miesiącach,	 gdy	 chwaliłem	 się	 znajomym	 „jedynym
dokumentem	 wydawanym	 przez	 DRL”,	 okazało	 się,	 że	 separatyści
wpisali	do	niego	najwyraźniej	zmyślony	numer	legitymacji	prasowej.	To
samo	 spotkało	 Pawła.	 Nie	 może	 być	 mowy	 o	 przypadku.
Prawdopodobnie	 w	 razie	 zatrzymania	 miał	 to	 być	 pretekst	 do
stworzenia	 piętrowych	 kłopotów,	 jak	 choćby	 oskarżenia	 o	 fałszowanie
dokumentów.

Po	Doniecku	poruszamy	się	 taksówką	z	 jej	sympatycznym	i	honornym
jak	 prascy	 złodzieje	 kierowcą.	 Jest	 zwolennikiem	 separatystów
i	 przekonuje	 nas,	 że	 podobnie	 myśli	 większość	 mieszkańców	 miasta.
O	 tym,	 że	 Wschód	 „myśli	 i	 mówi	 po	 rusku”,	 zapewnia	 też	 brodaty
gryzipiórek	 z	 administracji	 DRL.	 To	 przybysz	 z	 Charkowa,	 który	 ma
nadzieję,	 że	 i	 tam	 dojdzie	 do	 przewrotu.	 Na	 razie	 dopomaga	 rewolucji
i	władcom	 siódmego	 i	 dziesiątego	 piętra,	 prowadząc	 do	 nich	 kolejnych
żurnalistów	 potrzebujących	 pieczątki	 i	 dobrego	 słowa.	 Gryzipiórek
w	 ciągu	 dnia	 pokonuje	 zapewne	 liczbę	 schodów	 odpowiadającą
wysokości	 obu	wież	World	Trade	Center.	 Jest	 jednak	oddany	 rewolucji
i	nienawidzi	„kijowskiej	junty”.

Wieczorem	pijemy	z	Pawłem	wódkę	na	ławce	jednego	z	oddalonych	od
centrum	 osiedli	 i	 obserwujemy	 bójkę	 miejscowych	 o	 kobietę.	 Świat
jednak	nawet	tu	nie	zwariował	do	końca.	Chleb	wciąż	się	piecze,	wódkę
wciąż	się	pije,	a	kobiety	wciąż	prowokują	do	bójek.

W	 wyborczą	 niedzielę	 wraz	 z	 taksówkarzem	 trafiamy	 do	 kliniki,
w	której	podobno	leżą	ochotnicy	z	Batalionu	Donbas.	To	bojowcy,	którzy



prosto	 z	 Majdanu	 wyruszyli	 walczyć	 o	 jedność	 Ukrainy.	 Dostajemy
informację,	 że	 placówka	 jest	 oblężona	 przez	 separatystów.	 Na	miejscu
zastajemy	 ciszę	 i	 spokój,	 lecz	 gdy	 zaczynamy	 wypytywać,	 pielęgniarze
robią	się	nerwowi	i	zaczynają	do	kogoś	dzwonić.	Nie	chcąc	prowokować,
odjeżdżamy.	 Za	 chwilę	 jesteśmy	 już	w	bezpiecznym	miejscu.	To	 jedyny
rzymskokatolicki	 kościół	w	Doniecku,	 pod	wezwaniem	 św.	 Józefa.	 Jego
proboszczem	okazuje	 się	duchowny	polskiego	pochodzenia,	 ks.	Mikołaj
Pilecki.

–	 Ukraińcy	 nie	 chcą	wychodzić	 na	 ulicę,	 ale	 oni	 Ukrainy	 nie	 oddadzą.
Przyjdzie	moment,	kiedy	wylegną	z	domów	i	będą	walczyli	–	mówi.

Parafia	liczy	około	300	wiernych,	ale	w	okresie	świąt	kościół	wypełnia
się	 po	brzegi.	 Ksiądz	Pilecki	 prosi	 o	modlitwę	w	 intencji	mieszkańców.
A	jest	o	co	się	modlić.

Zostajemy	 na	 początek	 mszy.	 Są	 tu	 katolicy	 z	 całego	 miasta.	 Od
Ukraińców	 i	Rosjan,	przez	Hindusów,	aż	do	czarnoskórych	 imigrantów,
z	 których	 jeden	 służy	 do	 mszy.	 Przy	 wejściu	 do	 kościoła	 wisi	 tablica
upamiętniająca	 polskich	 robotników	 wywiezionych	 na	 wschód	 przez
Sowietów.	Modlitwy	trwają	nieustannie11.

Donieck	jest	jednak	opustoszały.	To	tonące	w	zieleni	„monomiasto”,	jak
określa	 się	 miejscowości	 budowane	 wokół	 zakładów	 przemysłowych,
wbrew	 zapewnieniom	 taksówkarza	 nie	 wydaje	 się	 ochoczo	 wspierać
prorosyjskich	 separatystów.	 Na	 niedzielnym	 wiecu	 w	 samo	 południe
zebrało	się	około	3–4	tysięcy	najzagorzalszych	sympatyków.	Czego?	A	to
oderwania	 się	 od	 Ukrainy,	 a	 to	 przyłączenia	 do	 Rosji,	 a	 to	 powołania
republiki,	 a	 to	 federalizacji,	 a	 to	 wreszcie	 stworzenia	 Noworosji	 –	 unii
z	 „Ługańską	 Republiką	 Ludową”.	 Faktem	 jest,	 że	 ludzie	 tu	 sami	 nie
wiedzą,	czego	chcą.	Są	za	to	świadomi	jednego:	„Kijów	to	banda	i	faszyści,
a	my	jesteśmy	głodni	i	potrzebujemy	pracy”.	O	Ukrainie	nie	chcą	słyszeć.
„Marsz,	 marsz,	 ruski	 marsz!”	 –	 niesie	 się	 z	 głośników.	 Powiewają	 flagi
Rosji,	 DRL	 i	 ZSRS,	 Lenin	 spogląda	 z	 portretów	 i	 wielkiego	 cokołu.	 Na
pewno	byłby	zadowolony,	widząc,	jak	rewolucja	wchodzi	w	kolejną	fazę,
przepoczwarza	 się	 i	 odradza.	 Uzbrojeni	 mężczyźni	 z	 organizacji	 Opłot
przeganiają	bardziej	wyróżniających	się	dziennikarzy.



–	 Odwróć	 się	 z	 tym	 telefonem,	 nie	 kręć	 –	 ton	 żylastego
dwudziestokilkulatka	nie	znosi	sprzeciwu,	rezygnujemy	więc	z	rejestracji
tego	wiekopomnego	wydarzenia.

Po	 godzinie	 tłum	 rusza	 pod	 siedzibę	 Rinata	 Achmetowa.	 To	 donbaski
oligarcha	 i	 najbogatszy	 z	 Ukraińców.	 Należy	 do	 niego	 duża	 część
przemysłu	w	regionie.	Achmetow	w	ostatnich	dniach	opowiedział	się	za
jednością	kraju,	a	sygnowane	jego	nazwiskiem	transparenty	„Szczęśliwy
Donbas	w	jednej	Ukrainie”	widać	w	wielu	miejscach	Doniecka.	Sądząc	po
reakcji	 tłumu	 zmierzającego	 do	 jego	 rezydencji,	 Achmetow	 wydaje	 się
jednak	 osamotniony	 w	 swoich	 życzeniach.	 Okrzyki	 „Rinat	 –	 zdrajca
Donbasu”	 i	 dźwięki	 marsza	 z	 zamontowanych	 na	 samochodach
głośników	 niosą	 się	 przez	 miasto	 wraz	 z	 potokiem	 wściekłych	 ludzi.
W	pewnym	momencie	dochodzi	do	incydentu	–	ktoś	w	bloku	przy	trasie
przemarszu	 wywiesza	 ukraińską	 flagę	 narodową.	 Tłum	 rzuca	 się	 do
klatki	schodowej,	inni	żądają	„powieszenia	prowokatora”	i	„zrobienia	mu
Odessy”	(spalenia	żywcem).	„Rosja,	Rosja!”	–	wrzeszczą.	Na	szczęście	dla
odważnego	 ukraińskiego	 patrioty	 separatyści	 rezygnują	 z	wymierzenia
mu	ludowej	sprawiedliwości.

Bierzemy	 taksówkę	 i	 wyprzedzamy	 pochód.	 Do	 siedziby	 Achmetowa
jest	 jednak	 dość	 daleko.	 Gdy	 przybywamy	 na	 miejsce,	 przez	 chwilę
jesteśmy	 jedynymi	 dziennikarzami.	 Stoją	 tu	 za	 to	 zamaskowani
mężczyźni	 z	 karabinami	 maszynowymi,	 którzy	 pilnują	 wjazdu	 na
posesję.	 Trudno	 powiedzieć,	 kim	 są,	 jednak	 wpięte	 w	 pagony
gieorgijewskie	wstążki,	symbol	separatystów,	dają	do	myślenia.	Sytuacja
gęstnieje,	widać	coraz	więcej	podejrzanych	samochodów	wyładowanych
zbrojnymi	 w	 ciężką	 broń	 mężczyznami.	 Przybywają	 podekscytowani
dziennikarze	z	Japonii	i	australijski	weteran	frontowy.

–	 Wojna	 dojdzie	 do	 miasta,	 to	 pewne	 –	 wyrokuje	 odziany	 w	 ciężką
kamizelkę	 kuloodporną	 fotoreporter,	 wspominając	 krwawe	 starcia
w	oddalonych	o	kilkadziesiąt	kilometrów	od	Doniecka	miejscowościach.

Tymczasem	 pod	 rezydencję	 nieobecnego	 Achmetowa	 dociera	 tłum.
Żąda	otwarcia	bram	i	ujawnienia	majątku	oligarchy.	Ludzie	powołują	się
na	bliźniaczą	ich	zdaniem	akcję,	kiedy	w	lutym	tego	roku	siedzibę	byłego
prezydenta	 Wiktora	 Janukowycza	 przejął	 i	 znacjonalizował	 Majdan.



„Chcemy	 to	 zobaczyć!	 Niech	 on	 pożyje	 za	 1500	 hrywien!	 Zdrajca
Donbasu!”	–	krzyczą	zwolennicy	separatystów.	Część	krewkich	staruszek
chce	nawet	 szturmować	olbrzymią	bramę.	Wśród	wiwatów	pojawia	 się
Batalion	Wostok	–	oddział	ciężkozbrojnych	prorosyjskich	„przeciwników
jedności	 Ukrainy”.	 „Gieroje,	 mołodcy!”12	 –	 tak	 tłum	 wita	 tych	 często
wiekowych	wojskowych.

–	Polska	prasa	kłamie!	–	mówi	jeden	z	uczestników,	który	zainteresował
się	mną	z	sobie	tylko	znanego	powodu.	–	Wszyscy	kłamiecie	–	powtarza
z	przekonaniem.

–	 I	 don’t	 speak	 Russian	 –	 odpowiadam,	 uważając,	 by	 w	 ewentualną
odpowiedź	 nie	 wpleść	 ukraińskich	 słów.	 To	 byłby	 ostateczny	 dowód
mojej	agenturalnej	proweniencji.

Skłamałbym,	 gdybym	 powiedział,	 że	 czuję	 się	 tu	 bezpiecznie.
Szczególnie	w	momencie,	 gdy	 zdaje	 się,	 że	 nawet	 Batalion	Wostok	 nie
upilnuje	 tłumu.	 Wkrótce	 nadjeżdżają	 jednak	 terenowe	 samochody,
przywożąc	 samozwańcze	 władze	 Donieckiej	 Republiki	 Ludowej	 na
rzekome	 „pertraktacje”	 z	 Achmetowem.	 Tego,	 czy	 do	 nich	 doszło	 i	 co
z	nich	wynikło,	już	się	nie	dowiadujemy.	Kolumna	samochodów	wjeżdża
na	 teren	 posiadłości,	 jak	 się	 okazuje,	 również	 w	 jakiejś	 części
opanowanej	przez	separatystów.

Tłum	zgęstniał,	a	my	wraz	z	przyjaciółmi	z	TV	Biełsat	(tak,	tymi,	którzy
zimą	 uciekli	 z	 berkuckiego	 kotła!)	 podążyliśmy	 na	 dworzec.	W	 trakcie
rozmowy	 okazuje	 się,	 że	 nasze	 obawy	 co	 do	 internetu	 nie	 były
bezpodstawne.

–	 Przetrzepali	 nasze	 nazwiska,	 na	 szczęście	 nic	 nie	 znaleźli	 –
opowiadają.

Wsiadamy	do	ich	oddalonego	o	kilometr	od	rezydencji	samochodu.

–	 Jest	 na	 rejestracjach	 z	 Dniepropietrowska.	 Gdyby	 nas	 zobaczyli
separatyści,	 moglibyśmy	 mieć	 kłopot	 –	 przyznają	 Białorusini.	 To
zaprawieni	 w	 boju	 reporterzy.	 Znają	 ciężar	 pałki,	 a	 po	 wizycie	 na
Wschodzie	wiedzą	też,	jak	świszczy	kula.

Odwożą	 nas	 na	 dworzec	 kolejowy.	 Jest	 upalne	 popołudnie	 wyborczej



niedzieli.	 Wrażeń	 aż	 nadto,	 mimo	 że	 nie	 wyjechaliśmy	 nawet	 poza
granice	miasta.

Już	na	peronie,	za	dodatkową	opłatą,	dostajemy	dwuosobowy	przedział
typu	 luks	 z	 niedziałającym	 gniazdkiem	 i	 równie	 sprawną	 klimatyzacją.
Konduktorki	 (również	 typu	 luks	 w	 porównaniu	 ze	 spracowanymi
„prowadnicami”	 z	 plackart13	 i	 kuszetek)	 za	 60	 hrywien	 serwują	 nam
koniak	 i	 garść	 wyzywających	 uśmiechów.	 Koniak	 przyda	 się
w	 Krasnoarmiejsku,	 kiedy	 to,	 dowiedziawszy	 się	 o	 śmierci	 Wojciecha
Jaruzelskiego,	pijemy	za	pamięć	i	dusze	ofiar	jego	siepaczy.

W	 obwodzie	 donieckim	 wybory	 prezydenckie	 się	 nie	 odbyły.	 Nie
uruchomiono	 ani	 jednej	 komisji	 wyborczej.	 W	 poniedziałek	 w	 całym
regionie	 prorosyjskie	władze	wprowadziły	 stan	wojenny.	 Nad	 Donieck
nadleciały	 ukraińskie	 wojskowe	 Su-25,	 bombardując	 pozycje
separatystów.	Doszło	do	najcięższych	walk	od	początku	konfliktu.	„Ruski
marsz”	 został	 chwilowo	 powstrzymany.	 Wojsko	 ukraińskie	 straciło
cierpliwość.

Centralna	 Komisja	 Wyborcza	 w	 Kijowie	 mimo	 wszystko	 uznała,	 że
przeprowadzone	 w	 niedzielę	 na	 Ukrainie	 wybory	 prezydenckie	 są
prawomocne.	 Zwyciężył	 „król	 czekolady”,	 biznesmen	 i	 były	 szef
dyplomacji	Petro	Poroszenko.

–	 Ukraiński	 żołnierz	 nie	 będzie	 chodził	 głodny,	 brudny	 i	 obdarty.	 Nie
będzie	 pośmiewiskiem.	 Będzie	 znakomicie	 wyposażony	 i	 gotowy	 do
walki	 –	 powiedział	 w	 poniedziałek	 Poroszenko	 na	 pierwszej	 po
wieczorze	 wyborczym	 konferencji	 prasowej.	 Wezwał	 tym	 samym	 do
reformy	 armii	 i	 walki	 o	 zwrot	 Krymu.	 Zapowiedział	 przy	 tym,	 że	 na
pierwszą	 wizytę	 zagraniczną	 uda	 się	 do	 Polski.	 Rosyjskie	 media
informowały	tymczasem,	że	według	badań	exit	polls	wybory	wygrał	lider
Prawego	 Sektora,	 Dmytro	 Jarosz	 (w	 rzeczywistości	 otrzymał	 ledwo
0,9%).



Polska wypada z gry

Wraz	 z	 zaprzysiężeniem	 Poroszenki	 (7	 czerwca)	 wzmagają	 się	 walki
w	 Donbasie.	 Ukraina	 odrzuca	 kontrakt	 gazowy	 z	 Rosją.	 Prorosyjscy
separatyści	 zestrzeliwują	nad	Ługańskiem	wojskowy	 transporter.	 Ginie
49	 wojskowych.	 Pod	 ambasadą	 Rosji	 w	 Kijowie	 dochodzi	 do
gwałtownych	 zamieszek.	 Dnia	 18	 czerwca	 Poroszenko	 ogłasza
jednostronny	 rozejm	 i	 wzywa	 do	 złożenia	 broni.	 Rosja	 i	 terroryści
akceptują	 je	 po	 kilku	 dniach,	 jednak	 wciąż	 dochodzi	 do
niekontrolowanych	incydentów.

Dnia	 27	 czerwca	 prezydent	 Ukrainy	 podpisuje	 umowę
stowarzyszeniową	 z	 Unią	 Europejską	 i	 przystępuje	 do	 ofensywy
militarnej,	 w	 wyniku	 której	 pod	 kontrolę	 ukraińskiej	 armii	 przechodzi
spora	 część	 regionów	 ługańskiego	 i	 donieckiego.	 Nad	 Słowiańskiem
i	Kramatorskiem	powiewają	niebiesko-żółte	 flagi.	Kolumny	ukraińskich
pojazdów	 opancerzonych	 stoją	 na	 głównych	 ulicach	 dotychczasowych
twierdz	 terrorystów,	 a	 bataliony	 ochotnicze	 i	 armia	 ukraińska
przeczesują	miasta	w	poszukiwaniu	prorosyjskich	niedobitków,	którym
nie	 udało	 się	 uciec	 w	 kierunku	 Doniecka.	 Na	 wschód	 płynie	 pomoc
humanitarna	dla	mieszkańców.

Tymczasem	Siergiej	Ławrow,	szef	rosyjskiej	dyplomacji,	domaga	się	od
swoich	 odpowiedników	 z	 Niemiec	 i	 Francji	 natychmiastowych
konsultacji	na	 temat	zawieszenia	broni.	Gdzie	w	 tym	wszystkim	szukać
roli	polskich	polityków?	O	ich	udziale	w	rozwiązaniu	konfliktu	nie	mówi
już	nikt.	 „Polska	 jest	marginalizowana	w	Europie	od	dłuższego	czasu”	–
grzmi	opozycja	nad	Wisłą.	A	zachodni	eksperci	milcząco	kiwają	głowami.
Przez	 wiele	 tygodni	 premier	 Donald	 Tusk	 i	 szef	 dyplomacji	 Radosław
Sikorski	 przedstawiali	 się	 jako	 poważni	 gracze	 międzynarodowej
polityki	europejskiej.	Fakty	pokazują	jednak,	że	z	naszymi	politykami	nie
liczy	się	właściwie	nikt.

Część	 gospodarcza	 umowy	 stowarzyszeniowej	 UE–Ukraina	 została



podpisana	 27	 czerwca	 na	 szczycie	 UE	 w	 Brukseli.	 Podpisy	 złożyli:
prezydent	Ukrainy	Petro	Poroszenko,	szefowie	Komisji	Europejskiej	José
Manuel	Barroso	 i	 Rady	Europejskiej	Herman	Van	Rompuy,	 a	w	 ślad	 za
nimi	przywódcy	28	państw	UE.

W	oficjalnych	wypowiedziach	czy	na	 fotografiach	z	podpisania	umowy
próżno	 jednak	 szukać	 polskich	 polityków.	 Jedynym	 polskim	 akcentem
uroczystości	 są	 słowa,	 które	 w	 kuluarach	 miał	 wypowiedzieć	 Petro
Poroszenko.	„Bez	was	nie	byłoby	to	możliwe”	–	rzucił	w	kierunku	Tuska.
O	tym,	że	dialog	Ukraina–Unia	Europejska–Rosja	odbywa	się	bez	udziału
Polski,	 świadczą	 jednak	 nie	 tylko	 słowa,	 ale	 też	 fakty.	 Jeszcze	 przed
zerwaniem	zawieszenia	broni	przez	Petra	Poroszenkę	na	temat	kryzysu
rozmawiali	 ze	 sobą	 prezydent	 Francji	 François	 Hollande,	 kanclerz
Niemiec	Angela	Merkel,	Władimir	Putin	 i	właśnie	Poroszenko.	Polaków
zabrakło.

Dnia	 2	 lipca	 z	 kolei	 odbyło	 się	w	Berlinie	 spotkanie	ministrów	 spraw
zagranicznych	 Niemiec,	 Ukrainy,	 Francji	 i	 Rosji.	 Szef	 polskiego	 MSZ
o	 ustaleniach	 dowiedział	 się	 dopiero	 po	 fakcie	 od	 swoich
odpowiedników	z	Francji	i	Niemiec.	Czy	tak	traktuje	się	„liderów	sprawy
ukraińskiej”,	jak	lubili	o	sobie	mówić	Tusk	i	Sikorski?	Premier	Polski,	gdy
na	 początku	 lutego	 wizytował	 państwa	 bałtyckie	 i	 Skandynawię,
rozmawiał	 na	 temat	 Ukrainy	 z	 przewodniczącym	 Europarlamentu
Martinem	 Schulzem	 i	 szefem	 Komisji	 Europejskiej	 José	 Manuelem
Barroso.	 Mieli	 go	 słuchać:	 Angela	 Merkel,	 David	 Cameron,	 François
Hollande	 i	 liderzy	 krajów	 Grupy	 Wyszehradzkiej.	 Z	 rozmów	 nic	 nie
wyniknęło.	 Z	 perspektywy	 czasu	 zdają	 się	 one	 obliczone	 wyłącznie	 na
zbicie	przez	Tuska	i	Sikorskiego	kapitału	politycznego	w	kraju.

–	 Te	 wybory	 europejskie	 być	 może	 są	 o	 tym,	 czy	 dzieci	 w	 Polsce	 1
września	w	ogóle	pójdą	do	szkoły	–	straszył	wiosną	premier,	sugerując,
że	jedynie	Platforma	Obywatelska	może	zapobiec	wojnie	z	Rosją.

Sikorski	był	z	kolei	jednym	z	sygnatariuszy	porozumienia	podpisanego
21	lutego	(tuż	po	masakrze	stu	osób	na	kijowskim	Majdanie)	pomiędzy
ówczesnym	 prezydentem	 Ukrainy	 Wiktorem	 Janukowyczem
i	przywódcami	opozycji.	Dokument	sygnowali	także	szefowie	dyplomacji
Polski	 i	 Niemiec.	 To	 wtedy	 Sikorski	 miał	 wypowiedzieć	 słynne	 słowa:



„Jeśli	 nie	 podpiszecie	 porozumienia,	 będziecie	 martwi”.	 Dokument	 nie
wszedł	 w	 życie,	 ponieważ	 zbuntował	 się	 Majdan.	 Janukowycz	 uciekł
z	 kraju	 i	 wielokrotnie	 powoływał	 się	 na	 to	 pismo,	 stawiając	 je	 jako
dowód	na	trwanie	swojej	władzy.

Co	może	stać	za	takim	spadkiem	polskiej	pozycji	w	Europie?	Powodów
jest	 co	 najmniej	 kilka,	 jednak	 najbardziej	 oczywistym	 wydaje	 się
ujawnienie	 przez	 „Wprost”	 taśm	 z	 rozmowami	 m.in.	 Radosława
Sikorskiego	 z	 Jackiem	 Rostowskim,	 w	 których	 ten	 pierwszy	 zaprzecza
całkowicie	 oficjalnej	 linii	 polskiej	 polityki	 zagranicznej.	 Wpływ	 na	 ten
stan	 rzeczy	 może	 mieć	 oczywiście	 także	 Rosja,	 która	 nie	 ma	 zamiaru
dyskutować	z	„krajem	priwislinskim”.

–	Polska	jest	marginalizowana	od	dłuższego	czasu.	Spotkanie	w	Berlinie
było	 ustalane	 jeszcze	w	Normandii	 przy	 okazji	 obchodów	 70.	 rocznicy
lądowania	aliantów	–	mówił	mi	w	przeprowadzonej	dla	„Gazety	Polskiej”
rozmowie	 prof.	 Krzysztof	 Szczerski,	 były	 wiceszef	 MSZ.	 –	 Ten	 fakt
w	połączeniu	z	aferą	taśmową	pokazuje,	że	trzeba	wymienić	Radosława
Sikorskiego.	Jeśli	szef	MSZ	chwali	się,	że	ktoś	„po	wszystkim”	odebrał	od
niego	 telefon,	 to	pokazuje	 tylko	stan	 jego	emocjonalnego	rozchwiania	–
dodaje.	O	marginalizacji	Polski	mówią	jednak	nie	tylko	politycy	opozycji,
jest	ona	już	także	oficjalną	wykładnią	zachodnich	ekspertów.

Cytowany	 przez	 niemiecki	 dziennik	 „Deutsche	 Welle”	 Stefan	 Meister,
ekspert	 Europejskiej	 Rady	 Spraw	 Zagranicznych	 (ECFR),
paneuropejskiego	think	tanku,	mówi	wprost:

–	 Od	 wielkiego	 spotkania	 we	 Francji	 mamy	 do	 czynienia	 z	 nowym
tandemem.	 Trójkąt	 Weimarski	 przestał,	 jak	 się	 wydaje,	 odgrywać
jakąkolwiek	rolę.	Polska	odpadła	z	tego	procesu.	A	jednocześnie	bardzo
zbliżyły	się	Niemcy	i	Francja.	(…)	najpierw	mieliśmy	Trójkąt	Weimarski,
potem	Niemcy	negocjowały	same,	teraz	mamy	jako	mediatorów	Niemcy
i	 Francję	 –	 mówi	 Meister.	 Zdaniem	 eksperta	 „Polska	 miała	 inne
wyobrażenie	 o	 obchodzeniu	 się	 z	 tym	 konfliktem”.	 –	 Zarysowuje	 się
pewna	 tendencja,	 zgodnie	 z	 którą	 pewna	 grupa	 –	 wschodnie	 państwa
członkowskie	 UE	 –	 nie	 uczestniczy	 w	 aktualnych	 negocjacjach.	 Jeżeli
miałoby	 tak	zostać,	byłoby	 to	problematyczne	dla	 jednomyślności	UE	–
kończy.



***

Lipiec	 oprócz	 walk	 pomiędzy	 obiema	 stronami	 przynosi	 również
umiędzynarodowienie	konfliktu.	Tak	bowiem	nazwać	trzeba	zestrzelenie
samolotu	 malezyjskich	 linii	 Malaysia	 Airlines	 lot	 MH17,	 do	 którego
dochodzi	17	 lipca	nad	Ługańskiem.	Ginie	298	osób,	a	odpowiedzialność
za	 zamach	 spada	 na	 prorosyjskich	 terrorystów,	 którzy	 mieli	 uznać
maszynę	za	wojskowy	samolot	sił	ukraińskich.	W	ciągu	kilku	chwil	cały
świat	dowiaduje	się,	że	w	Europie	Wschodniej	od	miesięcy	trwa	konflikt
zbrojny.	 Szok	 i	 niedowierzanie	 mieszają	 się	 z	 bezradnością,	 ponieważ
terroryści	 przez	długi	 czas	nie	 chcą	dopuścić	 do	wraku	przedstawicieli
międzynarodowych	 organizacji.	 Ciała	 ofiar	 leżą	 w	 upale,	 a	 czarne
skrzynki	 trafiają	 do	Moskwy.	 Jednocześnie	 trwa	ukraińska	 ofensywa	w
Doniecku.	 Wojskowi	 są	 przekonani,	 że	 bastion	 rebeliantów	 niedługo
upadnie.

***

A	 my	 znów	 w	 Kijowie.	 Tutejszy	 Majdan	 w	 końcu	 lipca	 2014	 r.
przypomina	postapokaliptyczną	noclegownię,	karykaturę	samego	siebie,
spełnienie	 snów	 kremlowskiego	 propagandzisty.	 Poprzebierane
w	brudne	mundury	postacie	o	ogorzałych	twarzach	stoją	w	środku	nocy
w	 niezorganizowanych	 grupach,	 żłopiąc	 alkohol	 i	 okupując	 krawężniki
pod	Hotelem	Kozackim.	 „Nie	mamy	 z	 nimi	 nic	wspólnego”	 –	mówią	 ci,
którzy	 jeszcze	 niedawno	 tworzyli	 trzon	 protestu.	 Dziś	 przyglądają	 się
z	oddali	pijackiemu	sabatowi,	który	każdej	nocy	odbywa	się	w	centrum
Kijowa,	 by	 wraz	 z	 nowym	 dniem	 wejść	 w	 kolejną	 fazę	 skacowanego
trwania	w	niewiadomym	celu.	Do	ludzi	pilnujących	brudnych	namiotów
i	resztek	dawnej	potęgi	Majdanu	nikt	nie	chce	się	przyznać.	Dlaczego	tu
są?	 Czego	 żądają?	 Mówi	 się,	 że	 tych,	 którzy	 tu	 zostali,	 finansuje	 Julia
Tymoszenko.	Chce	w	ten	sposób	skompromitować	administrację	Witalija
Kliczki,	 mera	 Kijowa,	 i	 samego	 prezydenta	 Ukrainy	 Petra	 Poroszenkę.
Skansen,	 melina	 i	 noclegownia	 pod	 sztandarem	 walki	 o	 rzekomo
niezrealizowane	 postulaty.	 Jak	 dać	 temu	 wiarę	 w	 momencie,	 kiedy
walczący	 z	 Berkutem	 w	 najgorszych	 momentach	 dziś	 tracą	 zdrowie
i	życie	na	peryferiach	wschodniej	Ukrainy?

Co	najbardziej	zaskakujące,	„obrońców”	nie	da	się	pozbyć	z	Majdanu	ani



prośbą,	ani	groźbą.	Próbowały	nowe	władze,	próbowali	sami	członkowie
ochotniczych	 batalionów	 i	 dawnej	 Samoobrony	Majdanu.	 Padały	 tu	 już
strzały,	a	bójki	to	niemal	codzienność.	Komuś	zależy	jednak,	by	to,	co	się
tu	 odbywa,	 trwało.	 I	 choć	 statystyka	 pokazuje,	 że	 przeciwnych	 tej
kilkusetosobowej	 grupie	 jest	 90%	 kijowian,	 oni	 wciąż	 trwają.
Z	 „narodowego	 sprzeciwu”	 na	Majdanie	Niepodległości,	 protestu,	 który
zachwycał	cały	świat,	została	jedynie	tragifarsa,	toczona	rozmyślnie	pod
wyżętym	 jak	 brudna	 szmata	 sztandarem	 przez	 grupkę	 narzekaczy	 obu
płci.

Nie	 chce	mi	 się	na	 to	patrzeć.	 Siedzę	w	knajpie	24,	która	przez	długie
miesiące	 przyjmowała	mnie	w	 największy	mróz,	 gdy	 przychodziłem	 tu
odtajać	przy	wódce.	W	knajpie,	 która	 cuchnęła	przez	wiele	dni	 dymem
spalonych	 opon,	 smrodem	 przypalonej	 kaszy	 i	 zapachem	 mężczyzn
niewidzących	 domu	 od	 tygodni.	 Wróciłem	 do	 piwnicy,	 gdzie
w	epicentrum	protestu	słychać	było	dochodzące	z	placu	strzały	i	krzyki.
Gdzie	 jeszcze	 przed	 masakrą	 na	 Instytuckiej	 żołnierze	 wojsk
wewnętrznych	dzielili	knajpiane	sale	i	kolejkę	do	toalety	z	uczestnikami
protestu.	 Dziś	 jest	 tu	 pusto,	 jak	 w	 polskim	 kinie	 na	 nowej	 komedii
rodzimego	 reżysera.	 Ceny	 spadły	 o	 połowę,	 więc	 koniak	 z	 Zakarpacia
kosztuje	 grosze.	 Nie	 ma	 jednak	 na	 niego	 innych	 chętnych	 prócz	 nas.
Zniknęli	 dziennikarze	 zachodnich	 stacji,	 którzy	 zapijali	 tu	 do
nieprzytomności	powidok	rozstrzelanych	i	zmasakrowanych	Ukraińców.
Nie	 ma	 znajomej	 barmanki	 Wiktorii,	 dla	 której	 cała	 grupa	 polskich
dziennikarzy	wyła	„O,	Wiktorio,	moja	Wiktorio!”,	wznosząc	kraszące	lica
toasty.	 Wiktoria	 była	 drobnoustą,	 wąskotaliowaną,	 spiczastopiersiastą
niemową.	Przy	tym	każdemu	z	nas	dawała	do	zrozumienia,	że	to	właśnie
on	pozostaje	w	sferze	 jej	 zainteresowań.	Nikomu	nie	ofiarowała	 jednak
nic	 ponad	 to.	 Nie	 ma	 tu	 dziś	 też	 tych	 dziwnych	 kobiet,	 które	 patrząc
ukradkiem,	wabiły,	by	postawić	 im	drinka,	wymieniając	go	co	najwyżej
za	nieszczery	pocałunek.	Teraz	na	grupę	mężczyzn	i	kobiet	szukających
na	 Majdanie	 wczorajszego	 dnia	 patrzy	 dwójka	 znudzonych,	 opartych
o	 zdezelowaną	 ładę	 taksówkarzy	 z	 wyraźną	 nadwagą.	 Nie	 ma	 już
światowych	 mediów,	 komentatorów,	 reporterów	 wojennych	 (jeśli	 nie
liczyć	korespondenta	TVN24,	który	najwyraźniej	zamieszkał	na	balkonie
hotelu	 Ukraina,	 skąd	 wciąż	 przesyła	 pełne	 niezrozumiałego	 napięcia



korespondencje).

Jest	 koniec	 lipca,	 przed	 kilkoma	 dniami	 odpalona	 przez	 prorosyjskich
terrorystów	rakieta	Grad	zestrzeliła	nad	Ługańskiem	pasażerski	samolot
Malaysia	Airlines,	uświadamiając	światu,	że	konflikt	dotyczy	 także	 jego.
Dopiero	 kiedy	 w	 czarnoziem	 zaczęła	 wsiąkać	 krew	 Holendrów,
Anglików,	 Francuzów,	 Niemców	 i	 innych,	 przyszło	 do	 Europy
otrzeźwienie.	 Prędko	 zatuszował	 je	 jednak	 poznawczy	 dysonans
powodowany	strachem	przed	wojną	światową.

Dla	Polaka	to	niezrozumiałe,	że	dopóki	na	strzępy	rozrywani	byli	tylko
przedstawiciele	świata	obojętnego	dla	cywilizacji	zachodniej,	ukraińsko-
rosyjski	 konflikt	 był	 w	 starej	 Europie	 traktowany	 na	 równi
z	zamieszkami	w	jednej	z	prowincji	Demokratycznej	Republiki	Konga.	To
smutne,	 ale	 przecież	 „nie	 nasze”.	 Nie	 powinno	 to	 jednak	 dziwić
mieszkańców	kraju,	do	którego	po	tragicznej	śmierci	głowy	państwa	i	95
innych	 przedstawicieli	 elity	 nie	 chciał	 się	 pofatygować	 ani	 prezydent
USA,	ani	kanclerz	Niemiec,	ani	prezydent	Francji.	Jeśli	Polska	traktowana
jest	 jako	niegodne	większej	uwagi	podgrodzie	Europy,	to	 jak	„oni”	mają
traktować	ukraińskie	bezdroża	daleko	za	Dnieprem?



Specnaz z Majdanu

Pierwszy	 raz	 spotkałem	 ich	 w	 jednej	 z	 modnych	 kijowskich	 knajp.
Siedzieli	 rozparci	 nad	 szklankami	 z	 whisky	 w	 towarzystwie	 Pawła
Bobołowicza.

–	 Znasz	 go?	 Nie	 ma	 sprawy,	 niech	 siada	 –	 usłyszałem	 wtedy	 ich
rozmowę.

Zamiast	 czarnych,	 przypominających	 mundury	 specnazu	 strojów,
w	 jakich	 18	 lutego	widział	 ich	 cały	 świat,	 nosili	 teraz	 cywilne	 ubrania,
składające	się	z	wyjściowych	koszul	z	długimi	rękawami	i	spodni	w	kant
lub	drogich,	 jak	na	Ukrainę,	markowych	 jeansów.	Był	 koniec	maja,	 a	 ja
szedłem	właśnie	w	stronę	Jarosławowego	Wału	na	spotkanie	z	Ukrainką,
które	 podobno	 nie	 lubią	 spóźnialskich.	 Tym	 razem	 musiała	 chwilę
poczekać.

Było	ich	trzech.	Średnia	waga	około	100	kg,	średni	wzrost	–	około	2	m.
Tysiące	 dolarów	 w	 biżuterii.	 Tysiące	 przerzuconych	 kilogramów
w	 bicepsach	 i	 barkach.	 Przecisnąłem	 się	 w	 kierunku	 stolika	 między
kobietami	o	odsłoniętych	ramionach	i	jedno-	znacznych	zamiarach.

–	To	wasz	stradivarius?	–	wskazałem	na	futerał,	który	leżał	na	jedynym
wolnym	fotelu.

–	Taa…	Stradivarius…	–	mruknął	Taras,	zabierając	pudło.

–	Pokaż	mu	go	 –	 zaśmiał	 się	Paweł.	Krótki	 karabin	maszynowy,	 który
wyjęli,	 idealnie	 pasował	 do	 mieszczącego	 kiedyś	 być	 może	 nawet
i	skrzypce	futerału.

Specnaz	 Majdanu,	 Czarna	 Sotnia	 –	 jedna	 z	 najbardziej	 tajemniczych
organizacji	działających	w	trakcie	powstania	w	Kijowie	i	potem,	w	czasie
wojny	 na	 Wschodzie.	 Gdy	 końcem	 lipca	 usiadłem	 do	 rozmowy	 z	 jej
dowódcą,	31-letnim	Tarasem,	wiedziałem	o	nich	już	więcej	niż	to,	że	są
uzdolnieni	muzycznie.



Taras	gra	jedną	z	głównych	ról	w	rosyjskim	festiwalu	propagandy,	który
ma	 pokazać	 Ukrainę	 jako	 kraj	 sparaliżowany	 neonazizmem	 i	 rządzony
przez	 wojskową	 juntę.	 Ten	 festiwal	 trwa	 od	 początku	 wydarzeń	 na
Wschodzie,	 a	 jego	 mocnym	 „polskim”	 akcentem	 był	 11	 lipca,	 kiedy	 to
w	 Klubie	 Księgarza	 na	 Rynku	 Starego	 Miasta	 w	 Warszawie
prokremlowscy	 politolodzy:	 Aleksiej	 Koczetkow	 i	 Stanisław	 Wyszok,
prezentowali	swoje	dzieło	–	Neonaziści	 i	Euromajdan.	Od	demokracji	do
dyktatury14.	 Tytuł,	 okładka,	 a	 przede	 wszystkim	 tendencyjny	 dobór
materiału	 w	 książce	 mają	 pokazać	 zryw	 na	 Ukrainie	 jako	 akcję
zdominowaną	 przez	 krwiożerczych	 „neonazistów”.	 Promocja
„przypadkowo”	odbyła	się	w	rocznicę	„krwawej	niedzieli”	na	Wołyniu15.
Publikacja	wyszła	po	angielsku,	aby	jak	twierdzą	Rosjanie,	„obiektywnie
przedstawić	światu	wydarzenia	w	Kijowie”.

Pytałem	Rosjan	o	rzekome	badania,	jakie	mieli	przeprowadzić	autorzy:
o	 dane	 statystyczne	 dotyczące	 poparcia	 dla	 idei	 nacjonalistycznej	 na
Ukrainie,	 oraz	 prosiłem	 o	 podanie	 przykładów	 podręczników,	 gdzie
gloryfikuje	 się	 zbrodnicze	 działania	 UPA.	 Nie	 otrzymałem	 odpowiedzi.
Autorzy	 wspomnieli	 jedynie	 o	 pochodzącej	 sprzed	 dekady	 decyzji
eksprezydenta	 Ukrainy	 Wiktora	 Juszczenki	 o	 ustanowieniu	 Stepana
Bandery	bohaterem	narodowym	i	wątpliwej	„ankiecie	przeprowadzonej
na	Majdanie”.

Na	 jednym	 ze	 zdjęć	 zamieszczonych	 w	 książce,	 którą	 chętnie
obdarowywano	 przybyłych	 dziennikarzy,	 znajdujemy	 właśnie	 Tarasa,
lidera	Czarnej	Sotni.	Ubrany	w	wyszywankę	i	upowską	czapkę,	idzie	tuż
za	 Ołehem	 Tiahnybokiem	 w	 marszu	 z	 okazji	 rocznicy	 założenia
Ukraińskiej	Powstańczej	Armii.

O	 tym,	 że	 na	 Majdanie	 pojawiła	 się	 grupa	 niezidentyfikowanych,
uzbrojonych	w	broń	palną	„ludzi	w	czerni”,	donosiła	już	11	lutego	2014	r.
ukraińska	 sekcja	 „Komsomolskiej	 Prawdy”.	 „Niepodobni	 do	 ubranych
w	 trampki	 członków	 Samoobrony,	 inni	 od	 kozaków,	 w	 czarnych
kombinezonach	sił	specjalnych,	nie	ukrywają	broni”	–	czytamy16.	Gazeta
spytała	 wówczas	 o	 owych	 „czarnych”	 zastępcę	 komendanta	 Majdanu,
Anatolija	 Medwieda.	 Ten	 tłumaczył,	 że	 to	 rodzaj	 majdanowego
„kontrwywiadu”	 –	 śledzą	 podejrzanych,	 szpiegów	 i	 łapówkarzy.



„Komsomolskaja	 Prawda”	 ubolewała	 wówczas,	 że	 Majdan,	 który
w	założeniu	miał	być	pokojowym	protestem,	ma	swoje	jawnie	uzbrojone
oddziały.	 „Musimy	 jakoś	 strzec	 pokojowego	 charakteru	 protestu”	 –
odparł	dziennikarzom	wyraźnie	rozbawiony	Medwied.

Jest	 lipiec.	 Po	 Majdanie	 zostało	 kilka	 brudnych	 namiotów	 i	 nieliczni
protestujący.	Siedzę	z	Tarasem	w	tej	samej	knajpie,	w	której	spotkałem
go	 po	 raz	 pierwszy.	 Towarzyszy	 nam	 Paweł	 Bobołowicz.	 Dowódca
Czarnej	Sotni	pali	sziszę	 i	pije	bezalkoholowe	mojito.	Właśnie	wrócił	ze
swoimi	 ludźmi	 ze	 wschodu	 Ukrainy,	 ze	 strefy	 ATO,	 z	 wojny.
O	dzisiejszym	Majdanie	nie	chce	słyszeć.

–	To,	co	się	tam	odbywa,	to	wstyd.	Wstyd	dla	nas	jako	dowódców.	Rosja
może	wykorzystać	takie	momenty	–	mówi.

–	Taras,	kim	ty	jesteś?	–	pytam.

–	Dowódcą	Czarnej	Sotni.

–	A	poza	tym?

–	 Wiceprzewodniczącym	 Federacji	 Rozwoju	 Walki	 Wręcz.	 No	 dobra,
byłem	też	doradcą	posła	–	śmieje	się.

Biorąc	 pod	 uwagę	 częstotliwość	 bójek	 w	 Radzie	 Najwyższej,	 z	 walką
wręcz	 istotnie	 może	 mieć	 sporo	 wspólnego.	 Opowiada	 o	 sambo	 –
rozpowszechnionym	 na	 Wschodzie	 systemie	 walki,	 która	 łączy	 judo
z	 regionalnymi	 odmianami	 sowieckich	 zapasów.	 Jego	 bojowa	 odmiana
została	rozpropagowana	głównie	za	sprawą	walk	MMA	i	rosyjskich	braci
Jemieljanienko.	 Sambo	militarne	 to	 już	 wyższa	 szkoła	 jazdy.	 Stosuje	 je
specnaz	i	FSB.	Najwyraźniej	Czarna	Sotnia	również.

Po	kurtuazyjnych	pogaduszkach	wypalam:

–	Dla	rosyjskiej	propagandy	ty	i	twoi	ludzie	jesteście	dowodem	na	to,	że
Majdan	to	wylęgarnia	nacjonalistów,	faszystów	i	banderowców.

–	 Mówisz	 o	 tej	 książce?	 Fajne	 zdjęcie.	 –	 Taras	 kartkuje	 rosyjską
publikację.	 –	Cóż,	 jeśli	 chcecie	uważać	mnie	 za	 faszystę,	 proszę	bardzo.
Ale	 tak	 naprawdę	 jestem	 Ukraińcem	 i	 patriotą	 swego	 kraju,	 walczę
o	niepodległość.	Jeśli	ty	jesteś	patriotą	swego	kraju,	to	ciebie	też	można



nazwać	faszystą	i	nacjonalistą,	prawda?	O	każdym	można	tak	powiedzieć.
–	Przygląda	mi	się	badawczo,	by	za	chwilę	wybuchnąć	śmiechem.

Pomiędzy	moimi	pytaniami	a	odpowiedziami	Tarasa	zapada	taka	cisza,
że	 słychać	 skwierczący	 węgielek	 w	 jego	 wodnej	 fajce.	 Podparł	 się	 na
łokciach	 i	 na	 przemian	 puszcza	 dym	 i	 popija	mojito	 przez	 słomkę.	 Nie
żeby	 był	 niegrzeczny,	 nic	 z	 tych	 rzeczy,	 to	 raczej	 oczywista	 pewność
siebie.

–	 Część	 komentatorów,	 widząc	 wasze	 zdjęcia	 z	 zamieszek	 pod	 Radą
Najwyższą,	 zwraca	 uwagę,	 że	 przyjęliście	 symbol	 SS	 Galizien	 –
kontynuuję.	–	Mówię	o	złotym	lwie	na	waszych	mundurach.	Zresztą	sami
się	przedstawiacie	jako	„Złote	Lwy	Czarnej	Sotni”.

–	Lew	nie	jest	na	niebieskim	tle,	a	na	czarnym,	podobnie	jak	trójząb.	Ten
symbol	 wykorzystaliśmy,	 by	 można	 nas	 było	 identyfikować	 jako
jednostkę.	 Każdy	 batalion	 musi	 mieć	 swoje	 logo.	 –	 Pada	 odpowiedź
szybka	 jak	 karabin	maszynowy,	 a	 potem	 znów	 przekomarzanie,	 jak	 za
każdym	razem,	gdy	próbuję	oponować,	że	 to	nie	 tak,	że	 tego	nie	wolno
utożsamiać.	–	Jeśliby	wniknąć	w	to,	co	robiło	SS	Galizien,	to	okaże	się,	że
było	tam	wielu	ludzi,	którzy	zdziałali	dużo	dla	Ukrainy.	Kompromitowali
ich	 Rosjanie,	 zakładając	 fałszywe	 jednostki	 i	 przeprowadzając
dywersyjne	 operacje	 wśród	 Polaków.	 To	 samo	 robili	 Niemcy	 –	 usiłuje
przekonać	mnie	Taras.

–	Ale	symbolu	nie	wybraliście	przecież	przypadkowo?	–	upieram	się.

–	Czyli	jeśli	jedzie	ze	mną	do	strefy	ATO	Paweł	Bobołowicz,	to	on	też	jest
z	 SS	 Galizien?	 To	 jest	 symbol	 Lwowa.	 Usuń	 trzy	 korony	 i	 nie	 będzie
nawiązania	do	SS.	Oni	wybrali	symbol	lwa	na	niebieskim	tle.	Nie	można
odtąd	 każdego	 lwa	 utożsamiać	 z	 SS	Galizien.	 –	 Taras	 żuje	 słomkę	 i	 nie
zwraca	 uwagi,	 że	 jego	 ukraińskim	 odpowiedziom	 przysłuchują	 się
pozostali	goście	w	sali.

Dowódca	Czarnej	Sotni	powtarza	to,	co	słyszałem	już	wiele	razy.

–	 Uważam,	 że	 z	 tym	 trzeba	 skończyć.	 To	 jest	 historia	 i	 tym	 powinni
zajmować	się	historycy.	Mówicie:	„Ukraińcy	nas	zabijali”	–	nikt	z	nas	tutaj
was	nie	niszczył,	nie	zabijał.	Dlaczego	nie	mogę	mieć	z	wami	braterskich
relacji?	 Jeśli	 byliście	 z	 nami	 na	 Majdanie,	 to	 jesteście	 moimi	 braćmi	 –



rozkłada	 ręce,	 jakby	 chciał	 objąć	 mnie	 i	 Bobołowicza,	 który	 tłumaczy
naszą	rozmowę.	–	Jeśli	u	was	byłby	Majdan,	też	bym	stał	razem	z	wami	–
mówi.	–	Potrzebujemy	normalnych	relacji	i	wsparcia,	ale	nie	w	słowach.
Jednak	wasi	 politycy	 dużo	mówią,	 ale	 niczego	 nie	 robią.	 Dokładnie	 jak
u	nas…	Każdy	polityk	musi	być	patriotą	swego	kraju.	Jeśli	jesteś	patriotą,
to	także	cenisz	patriotyzm	innego	państwa	i	nacjonalistę	innego	państwa
–	dodaje.	A	ja	przechodzę	do	mojego	ulubionego	pytania:

–	Co	to	znaczy	być	ukraińskim	nacjonalistą?

–	 Jak	 to?	 –	 dziwi	 się,	 jakby	było	 to	 zupełnie	 oczywiste.	 –	Kochać	 swój
kraj,	 swoją	 Ukrainę,	 swoją	 rodzinę,	 jeziora,	 rzeki,	 lasy	 –	 wylicza.	 –
Patriotyzm	i	nacjonalizm	zaczynają	się	od	rodziny,	od	kultury,	od	języka
i	zachowania.	Moja	mała	córeczka	już	mówi	„Sława	Ukrainie,	bohaterom
sława”.	Mówi	po	ukraińsku,	wie,	co	to	jest	Wigilia	i	Wielkanoc,	przy	czym
szanuje	tradycje	innych	państw,	przecież	przed	naszą	Wigilią	jest	polska
Wigilia,	jak	nazywamy	Wigilię	katolicką,	i	u	mnie	w	domu	także	siadamy
wtedy	do	stołu	z	szacunku	do	kultury	i	tradycji	sąsiedniego	państwa.

„Czarni”	rekrutują	się	z	całej	Ukrainy,	nie	podlegają	pod	nikogo.	W	kraju
jest	ich	ponad	2500	osób,	tu	–	kilkuset.

–	Mamy	chłopaków	ze	specjalnych	oddziałów,	byłej	narodowej	gwardii,
dowódców	 wojska	 powietrznodesantowego.	 Oni	 przeprowadzają
szkolenia,	 ćwiczenia	 na	 poligonie.	 Są	 też	 niedoświadczeni	 chłopcy
z	bojowym	nastawieniem	i	z	tym	duchem,	który	był	na	Majdanie.	Ci	robią
więcej	niż	majorzy	i	porucznicy.	Bo	wystarczy	tylko	bojowe	nastawienie,
broń	i	wszystkiego	się	nauczą,	niczego	się	nie	boją	–	mówi	Taras.	Oni	nie
chcą	 być	 komukolwiek	 podporządkowani.	 –	 Swoją	 przysięgę	 daliśmy
jeszcze	 na	 Majdanie,	 na	 wierność	 Ukrainie,	 i	 nie	 musimy	 więcej
podpisywać	 się	 pod	 żadnymi	 innymi.	 Oficjalne	 zaprzysiężenie	 jest
również	 po	 to,	 żeby	 kontrolować	 ludzi.	 Przysięga	 jest	 więc	 w	 naszym
sercu	–	tłumaczy.

O	 Czarnej	 Sotni	 zrobiło	 się	 głośno	 w	 momencie,	 kiedy	 w	 internecie
pojawiły	 się	 zdjęcia	 spod	 Rady	 Najwyższej,	 gdzie	 18	 lutego	 zmietli
z	 ciężarówek	 żołnierzy	 wojsk	 wewnętrznych.	 Jak	 przekonuje	 mnie	 ich
dowódca,	czekali	wówczas	do	końca	z	odparciem	ataku.



–	 Kiedy	 zaczęli	 atakować,	 wycofywaliśmy	 się	 jako	 ostatni,	 zamykając
przejście	tak,	żeby	nie	zostawić	ludzi	na	pastwę	Berkutu.

Kiedy	 wieczorem	 tego	 dnia	 na	 Majdan	 wjechały	 BTR-y,	 „czarni”
zatrzymywali	 berkutowców,	 których	według	 słów	Tarasa	 później	mieli
przekazywać	do	szpitala.	Wtedy	w	Kijowie	dochodziło	do	obustronnych
linczów,	 a	 rozwścieczony	 porannymi	 działaniami	 władz	 tłum	 nie	 znał
litości	dla	morderców	swoich	braci.

–	My	normalnie	traktowaliśmy	tych	ludzi,	nie	tak	jak	oni	nas	–	zapewnia
Taras.	 –	 Ci,	 jeśli	 zatrzymywali	 naszych,	 to	 ich	 bili,	 łamali	 im	 kości	 itp.
Tacy	 ludzie	nie	powinni	pracować	w	żadnych	organach	porządkowych.
To	 zwierzęta	 w	 mundurach	 –	 dodaje.	 –	 W	 dniach	 19	 i	 20	 lutego	 była
przygotowana	operacja	ewakuacyjna,	na	wypadek	gdyby	władza	chciała
oczyścić	Majdan.	Musieliśmy	pomagać,	bo	podczas	tych	wydarzeń	ludzie
nie	byli	w	żaden	sposób	zabezpieczeni.	Nie	mieli	kamizelek	ani	hełmów,
a	strzelali	do	nich	z	zagranicznych	snajperskich	karabinów.	To	nawet	nie
były	karabiny	SWD,	jak	potem	mówiono	–	wspomina.

Jeden	z	„czarnych”	zginął	wówczas	na	Instytuckiej.

–	Nie	afiszujemy	się	z	 tym,	nie	robimy	sobie	PR.	Może	zauważyłeś,	ale
my	nigdzie	nie	wyrażamy	swojej	opinii,	my	nie	 idziemy	do	telewizji,	po
prostu	robimy	to,	co	mamy	do	zrobienia.	–	Zamawia	kolejne	mojito.

Czarna	Sotnia	w	strefie	ATO	działała	wspólnie	z	gwardią	narodową	oraz
z	 25	 i	 95	 Brygadą	 Powietrznodesantową.	 Brali	 udział,	 jak	 wyraził	 się
Taras,	 w	 „oczyszczaniu”	 miejscowości	 Wostoczne,	 Słowiańsk,
Selezniówka,	Semeniwka.

–	Czy	zabijaliśmy?	To	jest	wojna,	różnie	bywa.	Nie	wiem,	ilu	i	czy	kogoś
zabiliśmy.	Nie	robimy	zdjęć	–	ucina.

–	A	jak	traktujecie	tych	ludzi,	którzy	w	obwodach	ługańskim,	donieckim
stanęli	po	stronie	Rosji?	–	dopytuję.

–	Uważam,	że	są	zdrajcami.	Tak	samo	jak	dezerterzy.	Kiedy	weszliśmy
do	Selezniówki,	okazało	się,	że	miejscowe	władze	uciekły.	Jeżeli	kochasz
swój	kraj,	to	nie	możesz	zostawić	swego	miasta	i	obywateli!	Musisz	albo
ofiarować	 siebie	 –	 służyć	 do	 końca,	 albo	 się	 zastrzelić.	 Każdy	 obywatel



powinien	bronić	swego	miasta,	dlatego	że	tam	się	urodził.	Na	przykład	ty
urodziłeś	 się	 w	 Polsce,	 to	 jest	 twoja	 ojczyzna,	 pochodzenie	 i	 trzeba	 to
cenić	–	skraca	dystans.	–	Tymczasem	nasi	chłopcy	z	zachodniej	Ukrainy
jadą	do	strefy	ATO,	walczą,	a	uchodźcy,	młodzi,	zdrowi,	jadą	w	zachodnie
regiony	kraju,	otrzymują	pomoc	od	państwa	i	niczego	nie	robią.	Tak	nie
może	być.

Taras	 jest	 sprawnym	rozmówcą.	Paweł	przekonuje	mnie,	 że	 cieszy	 się
wśród	 swoich	 podkomendnych	 niekwestionowanym	 autorytetem.	 Nie
dziwię	się,	bo	pomimo	bariery	językowej	i	na	mnie	zrobił	wrażenie.	Nie
chce	mi	się	wierzyć,	że	nie	zdarza	mu	się	rozmawiać	z	mediami.

Dyskutowaliśmy	jeszcze	długo.	Taras	mówił	o	tym,	że	Ukraina	musi	stać
się	 państwem	 militarnym,	 gdzie	 każdy	 obywatel	 jest	 w	 stanie	 bronić
swojej	 ziemi,	 rodziny	 i	 bliskich.	 Mówił	 o	 potrzebie	 zbliżenia	 Ukrainy
z	 Polską	 i	 szerzej	 –	 z	 Unią	 Europejską.	 Zdecydowanie	 nie	 chciał
opowiadać	 o	 szczegółach	 działań	 zbrojnych.	 Jego	 pogląd	 na	 wspólną
historię	naszych	krajów	do	mnie	nie	przemówił.	Utwierdził	mnie	jedynie
w	 przekonaniu,	 że	 Ukraińcy	 nie	 przywiązują	 do	 tego	 (i	 generalnie	 do
historii)	takiej	wagi	jak	Polacy.

Co	 jednak	 równie	 ważne,	 była	 to	 kolejna	 z	 tych	 rozmów,	 po	 których
staram	 się	 wyobrazić	 sobie	 skalę	 półoficjalnych,	 nieoficjalnych,
półlegalnych	 i	 nielegalnych	 działań,	 układów	 i	 połączeń	 na	 Ukrainie.
Liczby	 podawane	 przez	 dowódcę	 „czarnych”	 są	 trudne	 do
zweryfikowania,	 jednak	 mimo	 wszystko	 świadomość	 istnienia	 2500
„niepodlegających	nikomu”	osób	w	całym	kraju	z	jednej	strony	przeraża,
z	drugiej	robi	wrażenie.

***

Mieszkamy	razem	z	Davidem	w	hostelu	na	Czerwonoarmijskiej,	w	12-
osobowym	 pokoju,	 ze	 wszystkimi	 tego	 konsekwencjami.	 „Parszywa
dwunastka”	 to	 taniocha	 bez	 żadnych	 wygód,	 chyba	 że	 za	 takie	 uznać
płatne	dodatkowo	10	hrywien	 zatyczki	 do	uszu.	 Pomagają	 na	 rzężenie,
chrząkanie,	stękanie	i	tę	całą	filharmonię	gastro-	i	laryngologii,	która	gra
tu	w	nocy.	Ale	 czego	 się	 spodziewać	 za	85	hrywien	 (22	 zł)	 za	noc.	Nie
wiem,	co	mnie	podkusiło,	żeby	tu	zostać,	ale	szczęśliwie	–	śpię	zaraz	przy



drzwiach	 balkonowych,	 więc	 mam	 dostęp	 do	 świeżego,	 kijowskiego
powietrza.	Luksusów	nie	ma,	za	to	sporo	można	się	dowiedzieć	o	świecie.

I	 tak	 z	 rana	 w	 kuchni	 zaczepił	 mnie	 Czech.	 Jeździ	 po	 Ukrainie	 za	 jak
najmniejsze	pieniądze	 (do	Odessy	wyrusza	za	100	hrywien	–	najtańszy
pociąg,	 warunki	 jak	 w	 naszym	 wspólnym	 pokoju),	 wszystkiego	 jest
ciekaw.	Spytałem	go,	co	sądzi	o	konflikcie.	Ma	23	lata	i	nie	ma	zdania.	Jest
za	 to	 przekonany	 o	 tym,	 że	 gdyby	 wojna	 dotarła	 do	 jego	 kraju,	 to
obroniłoby	 go	 NATO,	 a	 on	 sam	mógłby	 w	 tym	 czasie	 zwiać	 do	 Nowej
Zelandii.

–	 Kocham	 swoje	 życie	 –	 mówi,	 a	 mnie	 przypomina	 się	 rozmowa
z	Tarasem.	Czech	za	patriotę	się	nie	uważa,	nie	widzi	 także	powodu	do
odczuwania	dumy	narodowej.	Co	 innego	z	bycia	Słowianinem.	O,	 to	 już
zupełnie	inna	sprawa.	Jak	przekonuje,	czeski	patriotyzm	ogranicza	się	do
celebrowania	zwycięstw	w	hokeju	na	lodzie.	Nie	sprecyzował	jednak,	czy
i	 jak	 celebruje	 słowiańskie	 święta.	 Może	 sławi	 Swaroga	 przy	 czeskiej
wersji	 piosenki	 My,	 Słowianie?	 Ponad	 tysiąc	 lat	 państwowości	 nad
Wełtawą	 nie	 robi	 na	 nim	 wrażenia,	 „bo	 politycy	 i	 rząd	 są	 do	 dupy”.
Oczywiście	 nie	 widzi	 też	 swojego	 związku	 z	 „tym	 krajem”.	 Gdzieś	 już
słyszałem	 takich	mądrali,	widać	 to	nie	 tylko	polska	 tendencja.	Nadałby
się	 do	 Związku	 Słowiańskiego,	 który	 notorycznie	 demonstruje	 swoje
poparcie	dla	Rosji,	pikietując	pod	rosyjską	ambasadą	w	Warszawie.

Sprawa	 wschodnia	 nie	 rusza	 także	 milczącego	 Holendra,	 który
przysłuchiwał	się	naszej	rozmowie.	Zjadł	owsiankę	i	poszedł.	Słowem	nie
zająknął	 się	 o	 swoich	 zamordowanych	przed	 kilkoma	dniami	 rodakach
z	 lotu	MH17.	Chyba	też	go	„to	wszystko”	nie	dotyczy.	Ani	chybi	kolejny
obywatel	 Świata	 bez	 Problemów.	 Oprócz	 nich	 hostel	 okupuje	 grupa
Hindusów.	 Ci	 nie	 wychodzą	 z	 niego	 praktycznie	 wcale.	 Jak	 się
dowiedziałem,	 są	 tu	 dlatego,	 że	 nie	 mogą	 jechać	 na	 swój	 uniwersytet
w	Ługańsku,	 gdzie	 studiują	medycynę.	 Postanowili	 poczekać	na	 rozwój
sytuacji.	 Całymi	 dniami	 gotują	więc	 kurczaka	 curry	 i	 rozmawiają	 przez
Skype’a	 z	 Bombajem,	 ewentualnie	 oglądają	 filmy	 Bollywood,	 krzycząc
wniebogłosy.

Prawdziwym	 obywatelem	 Kijowa	 jest	 za	 to	 właściciel	 hostelu.
Przypomina	 mi	 niemieckiego	 fotografa	 Jana,	 który	 był	 naszym



przyjacielem	 w	 Profspiłkach.	 Jest	 tak	 jak	 on	 łysym,	 chudym	 Niemcem
o	suchej	 twarzy	 i	 też	z	obu	stron	szczęki	nie	ma	zębów	od	 trójki	w	 tył.
Zachwala	 miasto	 i	 zaprasza,	 by	 pójść	 z	 nim	 do	 knajpy	 Sala	 nr	 6
stylizowanej	 na	 szpital	 psychiatryczny	 z	 powieści	 Czechowa	 pod	 tym
samym	tytułem.	Jak	sam	mówi,	dziś	pije,	bo	wczoraj	nie	pił,	a	ma	zasadę
dnia	 przerwy.	 Dba	 o	 wątrobę,	 stad	 chyba	 te	 rygory.	 Ma	 koło
pięćdziesiątki	i	mieszka	w	Kijowie	już	kilkanaście	lat.	Pije	wodę	z	kranu
i	pali	jak	smok,	co	jeszcze	bardziej	upodabnia	go	do	Jana	i	stwarza	okazję
do	rozmów.

Na	 papierosie	 pogadaliśmy	więc	 o	 kiepsko	 zabudowanych	 kijowskich
balkonach	–	 tych	pozyskiwanych	na	siłę	 i	na	własną	rękę	dodatkowych
dwóch	 metrach	 kwadratowych	 powierzchni	 mieszkalnej	 –	 wyraźnej
obsesji	każdego	Ukraińca,	podobnie	o	ocieplanych	punktowo	budynkach
(można	robić	 to	na	własną	 rękę,	 co	 sprawia,	 że	bloki	wyglądają	 jak	 ser
szwajcarski).	 O	 syfiastych	 reklamach	wielkopowierzchniowych	 i	 o	 tym,
że	nie	ma	w	Kijowie	studenckich	knajp.	Akim,	 jak	każe	się	nazywać	 (to
zdrobnienie	od	imienia	Joachim),	zna	tutejszy	rynek	turystyki.	Specjalnie
kupił	 na	 wyposażenie	 hostelu	 maszynę	 do	 polerowania	 butów.	 Taką
znaną	 z	 pięciogwiazdkowych	 hoteli	 i	 pokoi	 socjalnych
w	 międzynarodowych	 korporacjach.	 Przekonuje,	 że	 ludzi	 w	 brudnych
butach	nie	wpuszczają	do	night	clubów,	a	 to	przecież	 jeden	z	głównych
powodów,	 dla	 których	 turyści	 odwiedzają	 Kijów.	 Nie	 mam	 zamiaru
sprawdzać,	czy	są	naprawdę	tego	warte,	bo	tutejsze	tancbudy	z	go-go	są
podobno	 jeszcze	 droższe	 niż	 polskie.	 Sceneria	 za	 to	 podobna	 do
obrazków	Kolyady:	kurestwo,	oligarchia,	przestępczość	i	narkotyki.

Akim	 na	 wszystkim	 się	 zna,	 a	 na	 ludziach	 najbardziej.	 Mężczyźni
przybywający	 do	 Kijowa	 dzielą	 się	 według	 niego	 na	 kilka	 grup:
przygodnych	poszukiwaczy	seksu	–	 tacy	wpadają	na	weekend,	a	potem
raz-dwa	i	wracają	do	siebie;	na	długodystansowców	–	ci	potrafią	siedzieć
tu	 kilka	 tygodni,	 zmieniając	 kobiety	 rzadziej	 niż	 prezerwatywy;	 czy
wreszcie,	 jak	się	wyraził	–	największych	frajerów	–	poszukiwaczy	żon	–
to	tacy,	co	u	siebie	w	kraju	nie	potrafią	znaleźć	kobiety	i	tu	przyjeżdżają
na	 łowy.	 Nie	 chciałem	 być	 złośliwy	 i	 porównywać	 urody	 Niemek
i	 Ukrainek	 czy	 też	 zwracać	 mu	 uwagi,	 że	 sam	 związał	 się	 z	 Ukrainką.
Wygląda	 mi	 na	 sympatycznego	 mitomana,	 wszędzie	 był,	 wszystko



widział.	 Przekonuje,	 z	 czym	 trudno	 się	 nie	 zgodzić,	 że	 zachowawcza
wschodnia	polityka	Angeli	Merkel	w	stosunku	do	Ukrainy	jest	wynikiem
nacisków	niemieckiego	biznesu.

–	Sprawdź,	ile	mercedesów	rocznie	wędruje	do	Rosji	–	mówi,	odłamując
filtr	od	kolejnego	papierosa.

Akim	nie	miewa	kaca.	Tak	nas	przynajmniej	zapewnia,	o	czym	było	nam
dane	 przekonać	 się	 kolejnego	 wieczora.	 Z	 nudnej	 posiadówki
w	osiedlowej	 jadłodajni,	 gdzie	do	 sznycla	po	wiedeńsku	przygrywał	na
gitarze	lokalny	bard,	a	wokół	rzęziły	chyba	wszystkie	motorynki	Kijowa,
trafiliśmy	przez	litr	wódki	i	cztery	piwa	do	miejsca,	w	którym	postanowił
się	z	nami	pożegnać	Mykoła	(chyba	co	trzeci	Ukrainiec	nosi	to	imię).

Mykoła	 jest	 marynarzem	 ukraińskiego	 pochodzenia,	 na	 stałe
mieszkającym	w	USA.	Właśnie	wyruszał	w	kolejny	rejs,	a	port,	z	którego
postanowił	wypłynąć,	 okazał	 się	 jednym	z	klubów	go-go.	Tak,	w	końcu
do	 takowego	 trafiłem	 i	 ja.	 Starczy	powiedzieć,	 że	wejście	 do	 tej	 „nagiej
Ukrainy”	 prowadziło	 przez	 atrapę	 windy,	 obsługiwanej	 przez	 kobietę
karzełka	 ubraną	 w	 liberię.	 Po	 wejściu	 do	 środka	 pomieszczenie
zaczynało	się	trząść	na	wszystkie	strony,	po	czym	„windziarka”	otwierała
drzwi	znajdujące	się	na	drugiej	ze	ścian.

–	Jedziemy	w	górę	czy	w	dół?	–	spytał	jeden	z	nas.

–	Na	kolejny	poziom	–	usłyszeliśmy.

Aż	do	powrotnego	kursu	więcej	karzełków	nie	spotkaliśmy.	Kilkanaście
Ukrainek	 i	 mieszkanek	 byłego	 ZSRS	 usiłowało	 przekonać	 nas	 przy
butelkowym	 piwie	 i	 kieliszkach	 wódki,	 że	 najlepsze,	 co	 mają	 do
zaoferowania,	są	w	stanie	pokazać	w	pięć	minut	za	300	hrywien.

Nigdy	 się	 nie	 dowiem,	 czy	 Akim	 ma	 układ	 z	 owym	 „następnym
poziomem”	 i	 przyprowadza	 tam	 co	 odważniejszych	 gości.
A	niewykluczone,	że	tak	jest.

–	 Ja	 nie	miewam	 kaca	 –	 przypomniał	 nam	 rano,	 przygotowując	 sobie
czwartą	z	kolei	kawę	i	odłamując	filtr	od	dwudziestego	z	kolei	papierosa.
My	 nie	 mogliśmy	 tego	 o	 sobie	 powiedzieć.	 Na	 szczęście	 kac	 moralny
pozostał	 niewielki.	 „Naga	Ukraina”	 to	w	końcu	 też	 część	prawdy	o	 tym



kraju.	Obrazy	Kolyady	oddają	tę	prawdę	jedynie	w	jakimś	stopniu.	A	co
jeszcze	należy	do	prawdy	o	tym	kraju,	postanowiłem	sprawdzić,	udając
się	 w	 przeciwnym	 kierunku	 niż	 ukraińskie	 wojska	 –	 na	 południowy
zachód.



Wot, Polak patriota!

Co	 jakiś	 czas	 spomiędzy	 bloków	 i	 zagród	 mniejsze	 i	 większe	 cerkwie
eksplodują	 bulwami	 kopuł	 i	 mienią	 się	 kolorami	 wież.	 Są	 jak
niespodziewane	 precjoza,	 zgubione	 tu	 przez	 hrabiankę	 uciekającą
w	 popłochu	 przed	 znaczącymi	 teren	 bolszewikami.	 Magicznie	 pstrzą
szary	 postsowiecki	 krajobraz	 południowej	 Ukrainy,	 pełen	 skromnych
domostw,	 bezpańskich	 psów	 i	 walczących	 z	 codziennością	 ludzi.	 Lasy
i	 równiny	poprzetykane	 są	miasteczkami,	 o	 których	można	powiedzieć
wszystko,	tylko	nie	to,	że	właśnie	trwa	okres	ich	świetności.	Bieda	jest	tu
widoczna	na	każdym	kroku,	a	najbardziej	w	oczach	ludzi.

Na	 niektórych	 skrzyżowaniach	 nieremontowanej	 od	 lat	 drogi	 stoją
wciąż	 pamiętające	 okres	 Majdanu	 block	 posty.	 Zakurzone	 i	 ubłocone
strzępy	 barykad	 z	 flagami	 Ukrainy,	 ledwo	 dostrzegalnymi	 pomiędzy
zniszczonymi	przez	czas	i	ruch	drogowy	oponami	i	deskami,	straszą	nie
mniej	 niż	 olbrzymie	 dziury	 w	 jezdni.	 Nikt	 tu	 już	 nie	 sprawdza
nadjeżdżających	w	stronę	Kijowa	samochodów,	nikt	nie	kontroluje,	 czy
aby	 autokar	 z	 południa	 kraju	 nie	 wiezie	 uzbrojonych	 „tituszek”
z	 kieszeniami	 pełnymi	 zakrwawionych	 hrywien.	 Już	 od	 dawna	 nie
przejeżdżał	 tędy	 czerkaski	 Berkut.	 Nikt	 też	 przed	 nim	 nie	 ucieka,	 jak
niegdyś	dziennikarze	telewizji	Biełsat.	Świeci	słońce,	a	wychudzone	psy
na	stacjach	benzynowych	obwąchują	moje	ręce	 i	naszą	marszrutkę,	gdy
na	krótko	zatrzymuje	się	w	połowie	drogi.

Po	 trzech	 godzinach	 trafiam	 do	 Winnicy,	 oddalonego	 o	 250	 km	 od
Kijowa	 miasta	 obwodowego,	 które	 po	 tradycyjnym	 przydworcowym
targowisku	pełnym	skarpet,	grzybów,	chińszczyzny	i	babuszek	wita	mnie
zapchanym	 do	 granic	 trolejbusem	 numer	 5.	 „Rozrachowaty17,
rozrachowaty,	 rozrachowaty”	 –	 zmęczona	 konduktorka,	 trzymając	 się
zgodnie	 z	 przepisami	 poręczy	 i	 uchwytów,	 kursuje	 z	 jednego	 końca
pojazdu	na	drugi	i	powtarzaj	jak	mantrę:	„Rozrachowaty,	rozrachowaty”.
Zbiera	 po	 1,5	 hrywny	 i	 wydaje	 bilet.	 „Rozrachowaty,	 djakuju,
rozrachowaty”	–	i	tak	12	godzin	w	upale	i	tłoku.



Przy	 poprzecinanej	 szwajcarskimi	 tramwajami	 głównej	 ulicy	 miasta
znajdują	 się	 m.in.:	 kościół	 Kapucynów	 pod	 wezwaniem	 Matki	 Boskiej
Anielskiej,	 z	 jednym	 z	 dwóch	 tutejszych	 pomników	 św.	 Jana	 Pawła	 II,
biurowy	 budynek,	 skrywający	 na	 siódmym	 piętrze	 nieoznaczony
z	 zewnątrz	narodową	 flagą	 gabinet	 konsula	RP,	 i	McDonald’s,	 oblegany
w	porze	obiadowej	jak	majdanowa	kuchnia	w	najmroźniejsze	dni	lutego.

Spotykam	się	z	Jerzym	Wójcickim,	redaktorem	naczelnym	miesięcznika
„Słowo	Polskie”	 i	prezesem	stowarzyszenia	„Kresowiacy”.	Znamy	się	od
Majdanu.

–	Co	myślisz	o	tym,	że	nie	wiadomo	po	co	spalono	dziś	w	nocy	tysiące
opon?	–	spytał	mnie	Jerzy,	gdy	spotkałem	go	po	raz	pierwszy.	Było	to	20
stycznia,	 dzień	 po	 wybuchu	 złości	 przy	 ulicy	 Hruszewskiego.	 Wójcicki
ukrywał	się	wtedy	w	Kijowie	przed	ukraińską	bezpieką,	która	zagięła	na
niego	 parol	 w	 związku	 z	 działalnością	 w	 Winnicy.	 Trwały	 masowe
aresztowania	i	porwania,	więc	zostawiając	w	domu	żonę	z	trójką	dzieci,
z	duszą	na	ramieniu	przybył	do	Kijowa	i	siedział	wściekły	przy	polskim
stoliku	w	Profspiłkach.

Gdy	spotkaliśmy	się	w	końcu	lipca,	sytuacja	była	diametralnie	inna.	SBU
nie	chciała	już	ścigać	Jerzego,	a	„jedynie”	zwerbować	go	do	współpracy.

–	 Dzwonił	 do	 mnie	 ten	 sam	 funkcjonariusz	 co	 w	 czasie	 Majdanu	 –
opowiada	 Jerzy.	–	Dzwoni	 i	mówi:	 „Panie	Wójciсki,	 trzeba	współpracy”.
„Jaka	 współpraca?”	 –	 pytam.	 „Ty	 zdradziłeś	 ojczyznę,	 wykonywałeś
złoczynne	nakazy.	Mogę	cię	podąć	do	sadu”	–	mówię	mu.	A	ten	mi	na	to,
że	jego	szefa	już	nie	ma,	że	uciekł	do	Eupatorii,	do	Rosji.	„Do	jakiej	Rosji?”
–	mówię	mu.	„To	jest	Ukraina,	tylko	okupowana!”.	I	on	tam	teraz	pracuje
w	rosyjskim	FSB	–	dodaje	lider	winnickiej	Polonii.

–	 Ten	 funkcjonariusz	 chciał	 wiedzieć,	 co	 się	 dzieje	 w	 naszym
środowisku,	jasne,	że	mu	odmówiłem	–	kontynuuje.	–	W	czasie	protestu
byłem	 w	 obwodowym	 komitecie	 Majdanu.	 Doniesiono	 nam,	 że	 jest
wśród	nas	dwóch	zdrajców,	do	dziś	nie	wiemy	którzy	to.	A	gdy	nieśliśmy
list	do	konsula	generalnego,	by	zakazał	wydawania	wiz	członkom	Partii
Regionów,	zadzwoniło	do	mnie	SBU,	żądając	listy.	Jasne,	że	im	nie	dałem.
W	następnym	dniu	poszliśmy	do	konsulatu,	gdzie	czekało	30	milicjantów



z	dyktafonami	 i	pistoletami.	Przekazaliśmy	konsulowi	 list.	Do	dziś	mają
pretensje	–	śmieje	się.	Takie	oto	zmiany	przyniosła	w	Winnicy	Rewolucja
Godności.

Siedzimy	w	 kawiarni	w	 centrum	 handlowym,	 gdzie	 oprócz	 znudzonej
wszystkim	 poza	 sobą	 zakochanej	 pary	 jesteśmy	 jedynymi	 gośćmi.	 Na
zewnątrz	 niemiłosierny	 upał.	 Winniczanie	 chłodzą	 się	 kwasem
chlebowym	polewanym	przez	babuszki	 z	 ustawianych	na	 każdym	 rogu
zardzewiałych	beczek.	Jerzy	jest	pesymistą.

Jerzy Wójcicki (w środku) z członkami stowarzyszenia „Kresowiacy” przy tablicach odsłoniętych na
polskim cmentarzu w Winnicy, sierpień 2014. Fot. Archiwum Jerzego Wójcickiego

–	Widzisz,	 tu	 chodziło	 o	 lustrację,	 by	 śmietankę	 bandycką	wsadzić	 do
więzienia,	a	 reszta	by	się	pochowała.	Nic	z	 tego	nie	wyszło.	Zaczęło	się
bardzo	 pięknie,	 zaczęły	 się	 społeczne	 posłuchania	 kandydatów	 na
sędziów	 i	 urzędników.	 Ale	 i	 tak	 brali	 „kogo	 trzeba”.	 Nie	 ma	 tu	 ani
mechanizmów	lustracji,	ani	chęci.	Na	średnim	szczeblu	siedzą	ci	sami,	co
za	 Janukowycza	–	 rozkłada	ręce.	–	Przed	rewolucją	było	 i	 tak	 lepiej	niż



w	Rosji,	ale	rzeczywiście	jest	teraz	więcej	demokracji.	Więcej	demokracji
i	więcej	wolnego	słowa.	Choć	np.	milicja	straciła	zaufanie	społeczne.	Są
traktowani	 jak	 śmiecie,	 szczególnie	 po	 wydarzeniach	 w	 Donbasie,	 gdy
zdradzili	i	przeszli	na	stronę	Rosji.

Jerzy	operuje	też	bulwersującymi	danymi.

–	 Za	 rządów	 Janukowycza	 rozkradano	 rocznie	 równowartość	 jednego
budżetu.	 Potem	 szło	 to	 do	 rajów	 podatkowych	 i	wracało	 na	 Ukrainę	 –
opowiada.

Kiedy	 spotkaliśmy	 się	 w	 lipcu,	 trwała	 „wojna	 na	 Wschodzie”,	 jak
wszyscy	 w	 kraju	 określali	 uderzenie	 rosyjskiego	 „imperium	 zła”,
ostrzeliwującego	 ochotnicze	 bataliony	 i	 ukraińskich	 rezerwistów
z	ciężkiej	artylerii	i	granatników.	Wojna	trwała	w	najlepsze,	a	winnickie
środowisko	 Polaków	 zbierało	 w	 tym	 czasie	 pieniądze	 na	 dozbrojenie
wyjeżdżających	pod	Donieck	i	Ługańsk.	To	zresztą	jedna	z	wielu	rzeczy,
którą	może	pochwalić	się	Jerzy.

Drobny,	niewysoki	 trzydziestokilkulatek	od	dawna	toczy	kolejne	walki
ze	 skorumpowaną	 ukraińską	 administracją.	Wtedy	 w	 lipcu	 właśnie	 po
dziewięciu	 miesiącach	 odniósł	 kolejny	 sukces.	 Miejscowe	 władze
łaskawie	 zgodziły	 się,	 aby	w	winnickim	parku,	 stworzonym	na	miejscu
dawnego	 cmentarza	 katolickiego,	 na	 ścianie	 jedynej	 niezrównanej
z	 ziemią	 kaplicy,	 mógł	 powiesić	 dwujęzyczne	 (po	 polsku	 oraz	 po
ukraińsku)	tablice	upamiętniające	pogrzebanych	pod	alejkami	Polaków.
Dziewięć	miesięcy	to	kilka	rund	przedkładania	dokumentów	na	kolejne
szczeble	 administracji,	 po	 przejściu	 których	 wciąż	 wracały	 niczym
kamień	Syzyfa	w	dół,	aż	do	pierwszego	okienka.

–	Stoi	za	mną	półtora	 tysiąca	 ludzi,	ufają	mi	 i	podpisali	petycję,	księża
apelowali	o	to	na	polskich	mszach.	Jak	mógłbym	zawieść	ich	wszystkich?
–	 oburza	 się	 Jerzy,	 gdy	mówię	mu,	 że	 zapewne	 na	 jego	miejscu	 dawno
bym	się	zniechęcił.	–	Chodź,	pokażę	ci	cmentarz.	–	Ruszamy	w	rozgrzane
miasto.

–	 Tu	 i	 tu,	 wszędzie	 trumny	 pod	 alejkami	 i	 trawnikami,	 gdzieniegdzie
kości,	nawet	kiedyś	trochę	nazbierałem.	–	Jerzy	omiata	ręką	wielką	połać
zielonego	terenu,	w	niczym	nieprzypominającego	cmentarza.	–	A	tamten



pomnik	 Gorkiego	 specjalnie	 ustawili	 na	 grobie	 polskiego	 księdza.
Gorkiego	kojarzysz,	wielki	 antykomunista,	 ambasador	Stalina	do	 spraw
antyreligijnych	–	śmieje	się	Jerzy.	–	No	i	podczas	ekshumacji	tego	grobu
pod	pomnikiem	znaleziono	krzyż.	Katolicki,	nie	 taki	 „przekreślony”,	 jak
to	mówią	w	polskim	konsulacie	–	dodaje.

Budynek	kapliczki,	na	której	łaskawie	pozwolono	upamiętnić	Polaków,
stoi	 na	 uboczu	 rozległego	 parku.	 Jest	 tu	 tylko	 dlatego,	 że	 sowieccy
racjonalizatorzy	 przerobili	 ją	 na	 pomieszczenie	 dla	 węzła	 radiowego,
który	znajduje	się	tu	zresztą	do	dziś.	Zalepione	szyby	i	zaniedbany	teren
wokół	 nie	 przykuwają	 uwagi	 par	 spacerujących	 tędy	 do	 „miejsca
zakochanych”.	 Ten	 uroczy	 zakątek,	 jak	 mówi	 Jerzy,	 znajduje	 się	 na
miejscu	dziewięciu	zbiorowych	mogił	ofiar	NKWD.	Później	był	tam	plac,
na	 którym	 stał	 pomnik	 Józefa	 Stalina,	 nim	 w	 działalności	 „słońca
ludzkości”	nie	dopatrzono	się	błędów	i	wypaczeń.

Od	 północy	 park	 sąsiaduje	 z	 budynkiem	 Służby	 Bezpieczeństwa
Ukrainy.	 To	 oznacza	 tylko	 tyle,	 że	 wcześniejszy	 cmentarz	 sąsiadował
kolejno	 z	 NKWD,	 Gestapo,	 KGB	 i	 SBU,	 które	 wiatr	 historii	 zaganiał	 tu
i	 przeganiał	 z	 ponurego	 gmaszyska.	 Na	 jego	 dziedzińcu	 wszystkie	 bez
wyjątku	 policje	 polityczne	 wykonywały	 wyroki	 śmierci	 i	 zwyczajnie
mordowały	swoich	przeciwników.

–	Jak	komuniści	mordowali,	to	odpalali	silniki,	włączali	jakieś	maszyny,
byle	tylko	nie	było	słychać	strzałów	i	krzyków	–	opowiada	Jerzy.

Ciała	trafiały	do	dołów	śmierci,	po	których	dziś	biegają	rozwrzeszczane
dzieci	 i	 spacerują	 niesione	 przez	 życie,	 nieświadome	 niczego	 pary.	 Po
drugiej	 stronie	 ulicy	 beton	 i	 szkło.	 Olbrzymie,	 upstrzone	 reklamami
centrum	handlowe.

–	W	tym	miejscu	był	cmentarz	prawosławny	–	mówi	Jerzy.

Gdy	 mój	 przewodnik	 już	 pokaże	 mi	 cmentarz,	 tramwaje,	 ambasadę
i	budynek,	w	którym	w	1920	r.	Józef	Piłsudski	podpisywał	porozumienie
z	 Symonem	 Petlurą,	 przesiądziemy	 się	 do	 jego	 samochodu,
zapakowanego	po	dach	dziecięcymi	fotelikami	i	gadżetami	w	ukraińskich
barwach,	 a	 z	 głośników	 popłynie:	My,	 Pierwsza	 Brygada.	Wot,	 Poljak,
patriota!



Winnica	wbrew	swej	nazwie	nie	słynie	z	wyrobu	wina.	Pochodzi	stąd	za
to	 Petro	 Poroszenko,	 „król	 czekolady”.	 Oligarcha	 od	 lat	 znajduje	 się
w	 ścisłej	 czołówce	 najbogatszych	 ludzi	 w	 kraju,	 właśnie	 za	 sprawą
fabryki	 czekolady	 z	 Winnicy	 i	 kilku	 innych	 miast	 oraz	 kilkunastu
pobocznych	 biznesów,	 rozsianych	 po	 całym	 kraju	 i	 wielu	 gałęziach
gospodarki.

–	Poroszenko	 jest	bardzo	stanowczy,	zadaje	się	 tylko	z	 tymi,	którzy	są
na	jego	poziomie	–	mówi	Jerzy.	–	Bardzo	dużo	moich	znajomych	pracuje
w	 jego	 fabryce.	Otrzymują	5000	hrywien	miesięcznie.	To	dość	dużo	 jak
na	warunki	winnickie,	 gdzie	 średnia	pensja	 to	 około	1100	–	przyznaje.
„Pan	prezydent”	ma	 z	 czego	płacić.	 Jego	majątek	 jest	 szacowany	na	1,5
mld	 dolarów.	 To	 co	 prawda	 stawia	 go	 w	 rankingu18	 m.in.	 za	 Rinatem
„królem	 Donbasu”	 Achmetowem,	 Wiktorem	 Pinczukiem	 i	 Ihorem
Kołomojskim,	 ale	 i	 tak	 daje	 mu	 miejsce	 w	 pierwszej	 dziesiątce
ukraińskich	oligarchów.

Winnica	 chwali	 się	 fabryką	 i	 sztandarowymi	 sklepami	 Roshen,
w	których	baton	z	marcepanu	kosztuje	3	zł,	a	olbrzymi	tort	około	40	zł.
Wszystko	jest	utrzymane	w	bardzo	eleganckim,	zachodnim	stylu.	Torty,
słodycze,	 a	 nawet	 firmowe	 maskotki	 i	 wystrój	 cukierniczych	 salonów
pozbawione	 są	 przepychu	 rodem	 z	 willi	 Janukowycza	 seniora.	 Nic
dziwnego,	 że	 Poroszenko	 nic	 nie	 robi	 sobie	 z	 chwilowego	 przejęcia
w	lutym	jego	rosyjskiej	fabryki	i	gróźb	embarga	na	sprzedaż	produktów
w	 tym	 kraju.	 Te	 wyroby	 śmiało	 mogą	 konkurować	 z	 podobnymi
z	Zurychu,	Wiednia	lub	Krakowa.	Zapewne	na	eksport	więc	liczy.	Nie	bez
powodu	produkcja	 słodyczy	odbywa	się	na	 różnych	 liniach.	 Jak	 czytam
w	 wydawanym	 przez	 Jerzego	 „Słowie	 Polskim”:	 „Słodycze	 Roshen
produkowane	 są	 według	 przestarzałych	 receptur,	 dla	 Izraela	 i	 USA
istnieje	oddzielna	linia	produkcyjna,	która	produkuje	słodkości	z	całkiem
innych	składników	niż	dla	Ukrainy”19.	To	 jednak	 jedna	z	niewielu	 łyżek
dziegciu	 w	 wagonach	 miodu	 Poroszenki.	 Nawet	 z	 perspektywy
zachodniej	Europy	wydaje	się	on	najlepszym	człowiekiem	na	stanowisku
prezydenta	Ukrainy.

Obecny	 podczas	 protestów	 na	 Majdanie,	 jednocześnie	 znający	 realia
oligarchicznego	 biznesu	 i	 klanowych	 wojen	 „czekoladowy	 król”	 ma



w	Winnicy	 jeszcze	 jedno	 zagłębie	 –	 lojalnych	 ludzi.	 Dzień	 przed	 moją
wizytą	u	Wójcickiego,	24	lipca	2014	r.,	do	dymisji	podał	się	p.o.	premier
Ukrainy	 Arsenij	 Jaceniuk.	 Powodem	 były	 znane	 i	 nad	 Wisłą	 „tarcia
w	 koalicji”.	 Jego	 miejsce	 chwilowo	 zajął	 Wołodymyr	 Hrojsman,
dotychczasowy	 wicepremier	 oraz	 były	 mer	 Winnicy	 –	 bliski	 człowiek
Poroszenki.	Zdaniem	mieszkańców	„słodkiego	miasta”	oznacza	to,	że	ten
jeden	 z	większych	 pracodawców	w	 regionie	 przeszedł	 do	 ofensywy	 na
skalę	ogólno-	krajową.	O	Hrojsmanie	Wójcicki	nie	ma	najlepszego	zdania.

–	On	przeszkadzał	otworzyć	szkołę	polską,	a	szkole	żydowskiej	sprzedał
pomieszczenie	 za	 hrywnę.	 Dalej	 walczymy	 o	 to,	 by	 nasza	 powstała	 –
mówi.	By	było	zabawniej,	Hrojsman	został	w	2011	r.	odznaczony	przez
prezydenta	Bronisława	Komorowskiego…	Krzyżem	Kawalerskim	Orderu
Zasługi	RP.

Późnym	 popołudniem	 Jerzy	 oddaje	 mnie	 pod	 opiekę	 Artura
Cyciurskiego,	 prezesa	 Barskiego	 Stowarzyszenia	 Polaków.	 Zostawiam
Winnicę	i	ruszamy	na	Bar	spotkać	tamtejszych	rodaków.

–	Oni	dużo	strachu	przeżyli.	Widzieli	na	własne	oczy	zabitych	i	rannych
–	mówi	Artur.	 –	W	Barze	 „antymajdanu”	nie	ma	 i	nie	było.	Przeciwniki
tak	otwarto	na	ulice	nie	wychodzili.	Jeździli	autobusem	na	Kijów,	tam	do
swoich.	 Brali	 pieniądze,	 250–300	 hrywien,	 a	 możliwi,	 że	 czasem	 nic.
I	z	powrotem	wracali.

Artur	to	postawny	człowiek	z	silnym	uściskiem	ręki.	Na	Majdanie	stracił
oko.	Trafił	tam	18	stycznia,	od	razu	w	wir	walk	pod	parkiem	Maryjskim.
Dzielnica	rządowa	stała	w	ogniu,	po	tym	jak	z	placu	Niepodległości	pod
Radę	 Najwyższą	 ruszył	 „pokojowy	 marsz”,	 który	 przerodził	 się
w	zamieszki,	 a	następnie	w	krwawą	 jatkę.	Uczestnicy	marszu	domagali
się	od	władz	powrotu	do	konstytucji	z	1994	r.	To	wersja	oficjalna,	jednak
wieść	 niesie,	 że	 cała	 manifestacja	 była	 próbą	 dołożenia	 przez
parlamentarną	opozycję	ognia	do	gasnącego	protestu.	Rzeź	 trwała	 cały
dzień.	Oto	jak	wspomina	te	wydarzenia	reporter	„Gazety	Polskiej”	David
Wildstein:	 „W	 ostatnim	 momencie	 dopadłem	 drzwi	 kawiarni,	 miałem
szczęście,	właściciele	mnie	 jeszcze	wpuścili.	Rozglądam	się,	a	kawiarnia
pełna.	Niektórzy	z	zaciekawieniem	patrzą	przez	okno,	reszta	udaje,	że	nic
nie	widzi,	a	może	naprawdę	nie	widzi,	i	pije	sobie	dalej,	na	luzie,	kawkę.



Sałatki	je.	10	metrów	dalej	Berkut	zabija	ludzi,	a	krew	tworzy	kolorowe
kałuże”20.

Artur	 nie	 zdążył	 się	 schronić.	 Pomagał	 rannym,	 wynosił	 zabitych.
W	końcu	 gumowa	 kula	 dosięgnęła	 jego	 twarzy.	 Był	 jedną	 z	wielu	 osób
okaleczonych	 właśnie	 w	 taki	 sposób.	 Na	 rogu	 Szelkowicznej
i	 Instytuckiej,	 kiedy	 w	 ruch	 poszła	 kostka	 brukowa,	 majdanowcy
przerwali	 kordon	 Berkutu.	 Siły	 rządowe	 tłukły	 z	 gumowych	 kul,
a	 powietrze	 przecinały	 koktajle	 Mołotowa.	 Wieczorem	 pojawili	 się
snajperzy.	Artur	padł	na	ziemię	po	strzale	w	twarz.	I	choć	dziś	ten	około
40-letni	 mężczyzna	 jest	 w	 połowie	 niewidomy,	 może	 mówić	 o	 dużym
szczęściu.

–	Obrażenia	wielonarządowe,	w	tym	przestrzelenia	twarzy	oraz	czaszki
i	oberwane	kończyny	–	to	urazy	typowo	wojenne	–	wymieniał	obrażenia
Ukraińców,	 którzy	 trafili	 na	 leczenie	 do	 Polski,	 płk	 Piotr	 Gicala,
komendant	 wojskowego	 szpitala	 przy	 ulicy	Wrocławskiej	 w	 Krakowie.
Placówkę	 odwiedziłem	 tuż	 po	 masakrze	 na	 Instytuckiej,	 gdy
przewieziono	tu	rannych	z	Majdanu.

–	 Połamane	 żuchwy	 i	 ściany	 zatok.	 Jedna	 z	 osób	 ma	 obrażenia	 jamy
brzusznej,	co	sprawia,	że	jest	niewydolna	oddechowo	–	dodawali	lekarze
z	WSK.

Ranni	 w	 kończyny	 mieli	 wieloodłamkowe	 złamania	 kości	 długich,
a	 otwory	 wylotowe	 były	 innego	 kalibru	 niż	 wlotowe.	 Kości
rozkawałkowane,	uszkodzenia	splotów	nerwowych.	Tak,	Artur	Cyciurski
miał	dużo	szczęścia.

Na	Majdanie	 i	na	Wschodzie	w	ogóle	zginęli	 także	 tutejsi.	 Jeden	z	nich
w	czasie	„zawieszenia	broni”.

–	 Tam	 żadnego	 zawieszenia	 broni	 nie	 było.	 Zginęły	 wtedy	 23	 osoby.
Oficjalnie!	–	oburza	się	Artur.	Wspomina	Leonida	Ordyńskiego.	Ten	40-
letni	Polak	z	Czemerys	Barskich	od	marca	do	końca	czerwca	walczył	na
„wschodnim	froncie”.	Zostawił	żonę	i	małoletniego	syna.	–	Dosięgnął	go
minomiot.	Znasz,	co	to	minomiot?	Nie?	A	w	wojsku	ty	był?	–	pyta	z	lekką
drwiną.	 –	 Stoi	 taki	 minomiot	 na	 ziemi	 pod	 kątem	 –	 o	 takim.	 –	 Artur
odrywa	ręce	od	kierownicy,	by	mi	to	zobrazować.	–	I	paf!	Strzela.	Tam	ich



trzech	czy	czterech	było,	wszyscy	zginęli.	Ech…	–	rozkłada	ręce.	–	Ty	nie
głodny?

Krajobraz	 się	 zmienia.	 Równiny	 przechodzą	 w	 pagórki,	 szerokimi
dolinami	 kluczą	 strumyki,	 przez	 które	dawno	 temu	przerzucono	mosty
i	nigdy	potem	ich	nie	remontowano.	Nie	zmienia	się	tylko	droga.	Jest	tak
samo	 zła	 jak	 wcześniej.	 Czasami	 brak	 nawet	 linii	 przez	 środek,	 co
wygląda	dość	niebezpiecznie.	Zresztą	być	może	kiedyś	linia	tu	była,	teraz
wypłukały	ją	deszcze	i	rozjeździły	kamazy,	łady,	UAZ-y	czy	range	rovery,
których	tu	pełno.

–	 Władza	 nie	 bardzo	 się	 zmieniła	 –	 opowiada	 Artur.	 –	 Administracja
niby	wymieniona,	a	i	tak	nie	chcą	wiedzieć,	co	się	dzieje.	Milicja?	Fatalnie.
Naczelnik	 uciekł	 na	 urlop.	 I	 dalej	 wszystko	 to	 samo.	 Nic	 z	 nich,	 zero
korzyści.	 Sprawy	 zamiatają	 pod	 dywan,	 najprostsze	 kwestie	 ciągną	 się
latami.	 Łapówki?	 Drogówka	 to	 w	 stu	 procentach	 biorą.	 Milicja	 wie,	 że
w	 Barze	 sprzedają	 narkotyki,	 a	 nic	 nie	 robi.	 Że	 narkotyki	 w	 Barze	 się
dziwisz?	A	czym	Bar	gorszy	za	Warszawy?	–	oburza	się.	–	Dlaczego	oni
nic	 z	 tym	 nie	 robią?	 Milicja	 to	 przykryła.	 Czemu?	 Potrzeba	 by	 pytać
prezydenta,	dlaczego	nie	wprowadził	natychmiast	zakonu:	lustracyjnego,
antykorupcyjnego.	Na	co	czeka?

Pytam,	czy	w	takim	razie	Poroszenko	powinien	podpisać	jak	najszybciej
gospodarczą	 część	 umowy	 stowarzyszeniowej	 z	 Unią	 Europejską.
Zdaniem	części	komentatorów	prezydent,	nie	robiąc	tego,	gra	na	zwłokę,
bo	chce	układać	się	z	Władimirem	Putinem.	Biorąc	pod	uwagę	setki	ofiar,
minomioty	 i	 artylerię,	 to	 dość	 nieprawdopodobne,	 ale	 jednak
wypowiadane	 przez	 część	 Ukraińców	 stanowisko.	 Artur	 do	 nich	 nie
należy.

–	Umowa	stowarzyszenia	to	bardzo	nieprosty	dokument.	Bardzo	wielka
odpowiedzialność.	 Przecież	my	 nie	możemy	 brać	 odpowiedzialności	 za
dokument	 przygotowany	 przez	 pracowników	 Janukowycza	 –	 mówi.
I	 znów	 wraca	 do	 lustracji.	 –	 Kierowników,	 urzędników,	 celników,
prokuratorów	można	 byłoby	 od	 razu	 pomienić	 na	 ludzi,	 na	 patriotów,
nauczycieli,	 lekarzy	 etc.	 A	 u	 nas	 zastanawiają	 się,	 co	 też	 się	 stanie	 ze
skorumpowanymi	i	co	oni	biedni	poczną	bez	pracy	–	wścieka	się.



Mijamy	kolejne	miasteczka	i	prowadzące	do	kolejnych	wsi	ubite	dróżki,
wyprzedzają	nas	kolejne	SUV-y	na	kijowskich	rejestracjach.

–	W	Polsce	 też	są	 tacy,	co	po	upływie	ćwierć	wieku	wciąż	się	nad	tym
zastanawiają,	 a	 byli	 funkcjonariusze	 i	 konfidenci,	 nie	 tracąc	 czasu,
poznajdowali	się	a	to	w	europarlamencie,	a	to	we	wszelakich	fundacjach,
a	to	w	wielkim	biznesie	albo	w	agencjach:	detektywistycznych,	ochrony
czy	„masażu”	–	odpowiadam.

Artur	 kiwa	 głową,	 rozumiemy	 się.	 Tymczasem	 jesteśmy	 na	 miejscu.
Bar…	wzięty!



Po drugiej stronie rzeki

„Sławne	 są	 tu	 błota	 na	 wiosnę	 i	 w	 jesieni;	 gruzy	 kościołów	 i	 zamku
świadczą	 o	 jego	 przeszłości”	 –	 czytamy	 wzmiankę	 na	 temat	 Baru
w	 Słowniku	 geograficznym	 Królestwa	 Polskiego	 i	 innych	 krajów
słowiańskich	 z	 1880	 r.	 To	 niewielkie	 miasteczko	 od	 dawna	 może	 się
poszczycić	piękniejszą	historią	niż	teraźniejszością.	Rów	został	Barem	na
pamiątkę	 Bari,	 rodzinnego	 księstwa-miasta	 królowej	 Bony.	 Przez	 lata
przechodził	 z	 rąk	 do	 rąk	 trawiony	 przez	 ogień	 i	 wycinany	 w	 pień.	 Po
Polakach	 rządzili	 tu	 Kozacy,	 Turcy,	 aż	 wreszcie	 zwycięskie	 oblężenie
króla	 Jana	 III	 Sobieskiego	 w	 1674	 r.	 zwróciło	 miasto	 Królestwu
Polskiemu.	 To	 tu	 w	 1768	 r.	 szlachta	 zawiązała	 konfederację	 nazwaną
„barską”.	 Przez	 część	 historyków	 określana	 jest	 ona	 jako	 pierwsze
polskie	 powstanie	 niepodległościowe.	 Konfederaci	 w	 tym	 samym	 roku
obronili	miasto	przed	wojskami	rosyjskimi.	Potem	było	już	tylko	gorzej.
Zabór	rosyjski	i	sowiecki	dopełniły	zniszczenia.	I	choć	od	1991	r.	jest	tu
niepodległa	Ukraina,	niewiele	z	tego	wynika.

Dom	 Polski	 w	 Barze	 stoi	 od	 dwóch	 lat.	 Niedokończony	 i	 pusty,
z	 obsypanym	 tynkiem	 i	 walącym	 się	 płotem.	 Spory	 dwupiętrowy
budynek	 nie	 może	 zostać	 skończony	 z	 oczywistych	 jak	 na	 Ukrainę
przyczyn	 –	 sporu	 wykonawcy	 z	 zamawiającym.	 Pierwszy	 domaga	 się
zwrotu	pieniędzy	od	Wspólnoty	Polskiej,	która	to	z	kolei	twierdzi,	że	nic
mu	 nie	 jest	 winna.	 Wykonawca	 nie	 chce	 na	 plac	 wpuścić	 innych
robotników,	 ale	 sprawy	 do	 sądu	 oddać	 również	 nie	ma	 zamiaru.	 I	 tak
ciągnie	 się	 to	 przez	 miesiące	 i	 lata,	 prowadząc	 ku	 ruinie	 niemal
ukończony	budynek.	Dociec,	kto	ma	rację,	nie	sposób.	Stoimy	więc	przy
smutnym	placu	„niebudowy”.	Zrezygnowany	Artur	macha	ręką.	Jedziemy
na	 drugą	 stronę	 rzeki.	 Do	 dawnego	 barskiego	 podgrodzia.	 Tam,
w	 skromnym	 domu,	 mieszka	 dziś	 rodzina	 Paciorów,	 uczestników
Majdanu.

Gdy	 spojrzeć	na	panoramę	Baru	ze	wzgórza	 za	 rzeką	Rów,	widać	 trzy
świątynie:	 barokowy	 klasztor	 karmelitów,	 kościół	 św.	 Anny	 z	 1811	 r.



i	 cerkiew.	 A	 pośrodku	 blok	 z	 wielkiej	 płyty,	 wmontowany	 między	 nie
i	dorównujący	im	rozmiarami.	To	nie	przypadek,	bo	taki	blok	jest	jeden
na	całą	okolicę.	Tym	samym	trwający	od	 lat	dialog	ekumeniczny	został
zakłócony	 przez	 Sowieta,	 który	 wszedł	 między	 wiernych,	 splunął,
podparł	 się	 pod	boki	 i	wyzywająco	milczy,	 patrząc,	 komu	by	 tu	 podbić
oko.	Szeroką	 rzekę	pokrywają	zarośla,	 a	o	 tym,	 że	wciąż	żyje,	 świadczy
oprócz	zgniłozielonych	traw,	 liści	 i	chwastów	jedynie	czółenko	z	ledwie
widocznym	 wędkarzem,	 bujające	 się	 pośród	 listowia.	 Kręte	 dróżki
prowadzą	 nas	 wśród	 chałup,	 wymalowanych	 w	 podolskie	 motywy,
i	 płotów	 bujnie	 porośniętych	 winoroślą.	 Wierzby	 kłaniają	 się	 nisko,
w	 przeciwieństwie	 do	 psów	 na	 krótkich	 łańcuchach.	 Drewno,	 cegła,
eternit	 i	 koty.	 Okolica	 i	 jej	 zapach	 przypominają	mi	 dzieciństwo,	 kiedy
w	nowosądeckich	Barcicach	ryterski	wiatr	przynosił	zapach	skoszonego
zboża,	obornika	i	leśno-nadrzecznych	tajemnic.

Domu	 Paciorów	 strzeże	 pies	 sąsiadów,	 gęsta	winorośl	 i	Matka	 Boska,
której	 figurę	ustawiono	nad	niskimi	drzwiami.	Z	przeciwległej	komórki
groźnie	 spoglądają	 poroża	 nieznanej	 mi	 rogacizny.	 Na	 malutkie
podwórko	 wychodzi	 Aleksiej.	 Szeroki	 uśmiech,	 koszula	 z	 krótkim
rękawem,	 równo	przystrzyżona	 broda.	 Krok	 za	 nim	 żona	w	 szaroburej
podomce.	Zapraszają	do	środka.	Po	chwili	na	ławie	w	ciemnym	pokoiku
ląduję	 mocna	 kawa	 i	 kwas	 chlebowy.	 Na	 pamiętającym	 lepsze	 czasy
segmencie	 miniaturowa	 chorągiewka	 w	 barwach	 Ukrainy	 krzyżuje	 się
z	podobną,	polską.	Splatają	się	 też	 języki.	Ze	mną	Aleksiej	rozmawia	po
polsku,	z	pochodzącą	z	Rosji	żoną	po	ukraińsku.

–	 Ja	 się	 nazywam	 Alek	 Paciora.	 To	 Irena	 –	 wskazuje	 na	 żonę,	 która
przycupnęła	z	boku	i	raz	po	raz	wychodzi	a	to	do	kuchni,	a	to	do	telefonu,
a	 to	 na	 obejście.	 Podolskie	 słońce,	 herbowy	 symbol	 Baru	 i	 całego
województwa,	chyli	się	ku	zachodowi,	pokrywając	lipcowym	złotem	ten
biedny	 obszar	 między	 Bohem	 a	 Dniestrem.	 Pojawiają	 się	 nadrzeczne
komary.	 –	 Mam	 trzech	 starszych	 synów	 i	 trzy	 córki	 –	 przedstawia	 się
zmęczony	 upałem	mężczyzna.	 Niestety	 dla	 mnie	 ich	 najmłodszy	 syn	 –
sotnik	Majdanu	–	jest	nieobecny.

–	Tomasz	jest	pod	Winnicą	na	rekolekcjach.	Ja	spytałem	go:	„A	ty	chcesz
jechać	 na	 te	 rekolekcje?”.	 „Chcę,	 aż	 piszczy!”	 –	 odpowiedział.	 Dzwonił



właśnie,	że	poznajomił	się	z	dziewczyną.	Wojna	–	wojną,	a	życie	–	życiem
–	 tłumaczy	 syna	 Aleksiej.	 Sam	 ma	 w	 końcu	 szóstkę	 dzieci.	 Pod
nieobecność	Tomasza	obiecuje	opowiedzieć	wszystko,	 jak	sam	pamięta.
W	Kijowie	była	cała	jego	rodzina.

Aleksiej Paciora z małżonką w swoim domu w Barze, lipiec 2014. Fot. Wojciech Mucha

Co	takiego	wypchnęło	ich	na	Majdan?	Dlaczego	spakowali	się	i	pomimo
widocznej	biedy	i	kopy	problemów	zdecydowali	się	ruszyć	w	drogę?

–	 My	 jak	 wszystki	 ludzi.	 Jeszcze	 od	 dziada	 i	 od	 ojca	 pamiętam,	 jak
opowiadali	 mi,	 że	 ideologia	 komunistyczna	 to	 jest	 niedobra	 ideologia
i	 przeciw	 niej	 trzeba	 walczyć.	 I	 że	 Partia	 Regionów	 to	 jest	 takie
komunistyczne	wynarodzenie	 –	 opowiada	 Paciora.	 –	 I	 my	 tu	 cały	 czas
walczyli,	coś	potajemnie	robili.	Jak	się	żyło?	Żyło	się	nam	jak	wszystkim	–
awers	 i	 rewers.	 Z	 jednej	 strony	 nieźle,	 z	 drugiej	 nic	 dobrego.	 Władzę,
państwo,	urzędy	 trzeba	było	oszukiwać	–	utyskuje.	 –	To	 jakie	 to	 życie?
Mówili,	 że	 jak	 kołchoz	 okradniesz,	 to	 grzechu	 nie	ma,	 bo	 to	 nasze.	 Od
czasu	komunistów	taka	nauka	–	przyznaje.



To	 już	kolejny	raz,	gdy	mieszkańcy	Ukrainy	bez	ogródek	przyznają	się
nieznajomemu	do	ciemnych	stron	swojej	egzystencji.

–	 Jak	 powstał	 Majdan,	 jak	 podali,	 że	 coś	 takiego	 się	 odbywa,	 nie
czekaliśmy	 następnego	 dnia.	 Dzieci	 zbierali	 się,	 żona	 też,	 ja	 pracę
miałem.	 Mówię:	 „Kończy	 mi	 się	 robota,	 za	 tydzień	 przyjadę”.	 Żona
mówiła	dzieciom:	„Samych	nie	puszczę”.	No	i	pojechali.	Byli	tam	trzy	dni
i	wrócili.	Na	placu	mieszkali.	–	Że	tak	właśnie	było,	potwierdza	skinienie
głowy	Ireny.

Paciora	opowiada	o	nieobecnym	synu.

–	Spytał	mnie	pewnego	dnia,	 że	ma	chęć	 iść	do	Samoobrony	Majdanu.
„Nie	 pytaj	mnie	 –	mówię	 –	 bo	 ty	musisz	 iść	 tam!	 Nie	wiesz,	 czy	 kiedy
jeszcze	się	zdarzy	coś	takiego!	Musisz	bronić	kraj	przed	«bestią»!”.	„A	jak
zabiją	mnie?”	 –	pyta.	 „O	 to	nie	 tak	 łatwo	–	odpowiadam	–	musisz	mieć
błogosławieństwo,	 to	 zaszczyt	 zostać	 zabitym	 w	 tej	 sprawie!	 Nie
każdemu	da	się	takie	coś”	–	powiedziałem	–	wspomina	Aleksiej.

Młodego	Paciorę	ominął	zaszczyt	powrotu	do	Baru	w	„ładunku	200”21.
Przez	dwa	miesiące	Tomasz	był	w	Kijowie	w	Samo-	obronie.	Przyjeżdżał
na	 zmiany,	 po	 prowiant	 i	 odzież,	 za	 każdym	 razem	 odprawiany	 przez
rodzinę.	Dnia	18	lutego	wpadł.

–	W	 planach	Majdanu	 było	wtedy,	 że	ma	 pójść	 pokojowa	 procesja	 do
Werchownej	 Rady,	 żeby	 tam	przyjęli	 ustawę	 jakąś	 –	 przypomina	 sobie
Aleksiej.

Dobrze	pamięta.	Wtorek,	18	 lutego	2014	r.	 to	 jeden	z	najczarniejszych
dni	na	Majdanie,	a	zarazem	preludium	do	wydarzeń	z	czarnego	czwartku,
dwa	dni	później.

–	On	był	w	22	Sotni	w	parku	Maryjskim,	tam	go	skierowali	–	opowiada
o	 synu	 Paciora.	 –	 Powiedział	 nam,	 że	 tam	 zdrada	 była,	 a	 Berkut
i	„tituszki”	bardzo	ich	pobili.	Niektórych	na	śmierć.

Tomasz	musiał	mieć	wiele	szczęścia.	Tylko	w	ten	feralny	wtorek	według
oficjalnych	 danych	 zginęło	 około	 30	 osób.	 Ciężko	 rannych,	 jak	 Artur
Cyciurski,	 było	 kilkuset.	 Rozbieżność	 danych	 nie	 pozwala	 do	 dziś
policzyć	wszystkich	ofiar.	Uciekający	przed	wciekłością	i	kulami	obrońcy



Majdanu	 barykadowali	 się	 w	 lokalach	 i	 prywatnych	 mieszkaniach
w	okolicach	parku	Maryjskiego.	Do	annałów	miejskich	 legend	przejdzie
historia	 o	 starszej	 kobiecie,	 która	 otwierając	 drzwi	 od	 swojego
mieszkania,	 uratowała	 przed	 wściekłością	 sił	 rządowych	 kilkunastu
demonstrantów.	Według	opowieści	mieli	oni	spędzić	u	babuszki	całe	24
godziny.

–	Tomasz	odłączył	telefon,	jak	ich	pobili.	I	oni	pochowali	się,	by	ich	nie
zabili	 do	 ostatku.	 Jemu	Berkut	 rozbił	 ten	 telefon.	 Zadzwonił	 prawie	 po
dobie,	bo	chowali	się.	Tam	gmachów	dużo.	Do	tej	pory	nie	wiem,	co	to	za
gmach	 był.	 Paralelna	 ulica	 do	 Instytuckiej.	 Dopiero	 rano	 dał	 znać,	 że
żywy,	 i	 rozłączył	 się.	 –	 Paciora	 wspomina,	 że	 wraz	 z	 rodziną	 byli
wówczas	na	placu	Niepodległości.

Rodzice	przypominają	sobie	chwile	rozłąki.

–	Myśmy	się	modlili,	a	Pan	Bóg	dał	taki	cud.	Dwie	doby	Tomasz	ukrywał
się.	Jak	się	dowiedzieli,	że	Janukowycz	uciekł,	to	wyszli	–	ciągnie	Paciora.
–	 Jak	wrócił,	 to	od	razu	podziękował	nam	za	modlitwę.	Prawie	z	piekła
wrócił.

Wszystko	udało	się	dzięki	jednemu	z	polityków.

–	Deputat	wyprowadził	ich	po	klatce	schodowej.	Berkut	i	„tituszki”	bili
ich	nogami,	rękami.	Syn	mówił,	że	uczynili	dla	nich	„koridor	śmierci”.	Ale
deputat	ich	wywiódł	–	mówi	Aleksiej.

To,	że	nie	doszło	do	linczu	na	sotnikach,	było	możliwe	zapewne	dzięki
temu,	 iż	 ukraińskie	 przepisy	 rozciągają	 immunitet	 deputowanego	 do
Rady	Najwyższej	 także	na	 jego	bezpośrednie	otoczenie.	Tak	było	też	na
początku	 protestów	 na	 Majdanie,	 kiedy	 plac	 otoczono	 partyjnymi
namiotami,	 które	 w	 zamyśle	 organizatorów	miały	 zmienić	 go	 w	 strefę
chronioną.	 Po	 przejściu	 „korytarza	 śmierci”	młody	 Paciora	 ukrywał	 się
w	Kijowie.

–	Zalizywał	rany.	Do	dziś	ma	buty	radnego,	takie	z	krokodyla,	na	wesele
będzie	jak	znalazł	–	mówi	jego	ojciec.

Na	Majdanie	Paciorowie	byli	wspólnie	 z	Arturem	Cyciurskim	 i	 innymi
Polakami	 z	 Baru.	 Aleksiej	 stał	 ze	 sztandarem	 Krucjaty	 Wyzwolenia



Człowieka,	który	wyciąga	z	szafy.

–	 Wszyscy	 na	 Majdanie	 mieli	 prapory22	 jakiejś	 partii.	 A	 Aleksiej	 –
z	Bohem!	To	jest	nasz	duchowy	lider	–	śmieje	się	Artur.

W	 trakcie	 trwania	 protestów	 na	 Ukrainie	 Paciora	 co	 niedzielę
przychodził	 na	 główny	 plac	 w	 Barze,	 gdzie	 pod	 pomnikiem	 Tarasa
Szewczenki	 ewangelizował	 po	 swojemu	 tamtejszy	 Majdan.	 Zawsze	 ze
sztandarem.	Teraz	rozwija	materiał.

–	 Z	 tym	 w	 ręku	 wyjeżdżałem.	 Tu	 postrzelali	 go	 gumową	 kulą.	 Teraz
tylko	odcisk	 jest	z	 tej	pneumatyki.	 I	 tu	coś	wyrwało.	–	Wspólnie	z	żoną
prezentują	 zrekonstruowany	 proporzec.	 Na	 fotografii	 z	 feralnego	 dnia
widać	małżeństwo	Paciorów	z	przestrzelonym	sztandarem	stojące	na	tle
jednej	z	barykad.

–	Zawsze	biorę	go	ze	sobą,	to	ewangelizacyjny	znak,	że	prawda	wyzwoli
nas	–	podsumowuje	Aleksiej.

Prawda	 zapewne	wyzwoli,	 ale	w	opowieściach	moich	 rozmówców	nie
brak	 niesprawdzonych	 historii.	 Masowe	 groby	 w	 strefie	 elektrowni
w	Czarnobylu,	niezidentyfikowane	ofiary	podrzucane	przez	nieznanych
sprawców	 na	 tory	 kolejowe,	 korpusy	 bez	 głów	 znajdowane
w	okolicznych	wsiach.

–	 Bahato	 było	 trupów.	Wywozili	 ich	 do	 takiej	 zony,	 dwie	 godziny	 od
Kijowa,	droga	jak	na	Czarnobyl.	Szacuje	pani	Bohomolec23,	że	300	osób
nie	 ma,	 zaginieni.	 A	 oczywiście,	 że	 więcej.	 Teraz	 wieści	 chodzą,	 że
masowe	 groby	 pod	 Kijowem.	 Jedni	 mówią,	 że	 80,	 inni	 -	 że	 600	 ciał	 –
opowiada	 Artur,	 powołując	 się	 na	 znajomego,	 który	 „zna	 wszystkie
nowości”.	 –	 Podrzucali	 po	 domach	 ciała.	 U	 nas	 w	 rejonach	 mówili,	 że
pociąg	 zabił	 człowieka	 i	 nie	 wolno	 było	 odkrywać	 groba.	 Ale	 jak	 go
zamykali,	 jak	mieli	opuszczać	ciało	do	jamy,	to	nieboszczyk	postrzelony
był	w	łeb.	Podrzucili.	Kobietę	bez	głowy	też	w	naszym	rejonie	podrzucili.
Takie	wpadki	w	naszej	Ukrainie.	–	Paciora	kiwa	głową.

Co	dalej?	Moi	rozmówcy	nie	mają	złudzeń.	Wszystko	jest	możliwe.

–	Różne	mogą	być	prowokacje,	tu	blisko	Mołdowa.	Cieszę	się,	że	Obama
powiedział,	że	będzie	pomagać	i	bronią,	i	jak	trzeba	będzie,	to	i	pieniędzy



da.	 I	 nie	 patrzy	 na	 Unię	 Jewropejską.	 Amerykanie	 już	 gotowi	 –
przekonuje	 sam	 siebie	 Paciora.	 –	 Czy	 się	 boję,	 że	 synowie	 pojadą	 na
Wschód?	Ja	sam	chcę	jechać!	–	unosi	się.

Aleksiej	chciałby	mocnej	Ukrainy	w	Europie	Środkowej.

–	 Mnie	 się	 zdaje,	 że	 będzie	 fajno,	 jak	 wróci	 historia.	 Jak	 zjednają	 się
Ukraina,	Polska	i	Litwa.	I	teraz	jest	już	w	tym	kierunku	jakieś	mówienie
zbliżające	–	kiwa	głową.

–	Jaka	przyszłość	przed	wami?	–	pytam.

–	Nie	martwimy	 się	 o	 to.	 A	 to	 dlatego,	 że	 będzie	w	pozytywne	 strony
zmiana,	ale	najpierw	musimy	zapłacić	swoją	cenę	–	odpowiada.

–	Jeszcze	większą	niż	dotąd?

–	Może	 i	 jeszcze	 większą.	 Ludzie	 nie	 uświadamiają	 sobie,	 czego	 chcą.
Donbas	mówi,	 że	Ukraina	go	nie	 słyszy.	A	oni	 słyszą	Ukrainę?	Wszyscy
tylko:	 ego24,	 ego,	 ego!	 Stop!	 Jak	 zjednamy	 się,	 to	 coś	 będziemy	 mieć.
Dzięki	Panu	Bogu	–	duże	zmiany	są.

–	 Jakie	 to	 zmiany?	 –	 dopytuję,	 pomny	 wcześniejszych	 narzekań	 na
łapownictwo	i	korupcję.

–	Wcześniej	 nie	 było	 patriotyzmu,	 nikt	 hymnu	Ukrainy	 na	 pamięć	 nie
znał.	Myślę,	że	60%	teraz	zna,	od	małego	do	dorosłego.	Teraz	też	witają
się:	„Sława	Ukrainie	–	Herojom	sława”,	wcześniej	 tylko	banderowcy	tak
witali	 się.	 Dziś	 nawet	 rosyjskojęzyczni	 tak	 mówią	 w	 wyzwolonych
rejonach.

Milcząca	do	tej	pory	Irena	składa	ręce	na	kolanach	i	rzuca	przed	siebie.

–	Na	Majdanie	widziałam,	jak	pobili	chłopców	za	nic,	 ja	nie	wierzyłam,
że	można	tak	za	nic.	Widziałam,	jak	wynosili	chłopca.	Ręce	połamane,	już
wcześniej	pobity,	potem	połamany.	A	to	te	dzieci	dawały	nam	siłę,	byśmy
tam	 stali.	 Już	 od	 Krymu	 mówili,	 że	 Putin	 się	 nie	 zatrzyma,	 ani	 na
wschodzie,	ani	na	Pribaltice25	–	mówi	łamiącym	się	głosem.

Iluż	 takich	 podobnych	 Paciorom	 Ukraińców,	 wepchniętych	 przez
beznadzieję	 do	 marszrutek	 i	 na	 wygniecione	 plackarty,	 pojawiło	 się
w	grudniu	2014	r.	i	później	na	centralnym	placu	Kijowa?	Prowadziły	tam



wówczas	wszystkie	drogi	na	Ukrainie.	Zostawiali	swoje	codzienne	troski
i	 tłukli	 się	 setki	kilometrów,	by	poczuć	się	wreszcie	podmiotem	debaty
publicznej,	 obywatelami	 we	 własnym	 kraju.	 Dla	 wielu	 z	 nich	 była	 to
pierwsza	wizyta	w	stolicy.	Dla	części	okazała	się	ostatnią.

Żegna	nas	szczerozłoty	uśmiech	gospodarza	i	podziękowanie.

–	Dawno	nie	mówiłem	po	polsku.	Z	pięć	lat	będzie	–	wzdycha	Aleksiej.



Sława Bogu, nie Ukrainie

Wracam	do	Baru	pod	pomnik	Tarasa	Szewczenki,	jaki	znajduje	się	chyba
w	każdej	miejscowości	w	tym	kraju.	Zdjęcia,	kwiaty	i	znicze	upamiętniają
poległych	 z	 Niebiańskiej	 Sotni.	 Po	 drugiej	 stronie	 dziurawej	 jak	 ser
szwajcarski	 ulicy	 dmuchany	 zamek	 z	 garstką	 pokrzykujących	 dzieci.
Artur	opowiada:

–	W	czasie	największych	zamieszek	w	Kijowie	spontanicznie	zebrał	się
tu	 kilkutysięczny	 tłum,	 a	 przez	 miasto	 przeszedł	 marsz	 ze	 zniczami
i	proporcami.	Antymajdan?	 Już	ci	mówiłem,	 tu	go	nie	było.	Przeciwnicy
rewolucji	nie	wychodzili	na	ulice,	 jednak	jeździli	autobusami	do	Kijowa,
tam,	do	swoich.

Idziemy	na	spotkanie	z	Małgorzatą	Miedwiediewą.

–	 Ona	 zawsze,	 kiedy	 szła	 z	 kościoła,	 zachodziła	 na	 barski	 Majdan	 –
opowiada	Artur.

To	 honorowa	 prezes	 Barskiego	 Rejonowego	 Kulturalno-Oświatowego
Stowarzyszenia	Polaków.	Posesji	Miedwiediewej	strzeże,	jak	u	Paciorów,
pies	sąsiadów.	Jej	tonący	w	kwiatach	ogród	przy	niskim,	szerokim	domu
spełnia	 wszystkie	 moje	 wyobrażenia	 o	 kresowej	 idylli.	 Między
wypielęgnowanymi	 rabatkami	 gonią	 się	 koty	 i	 dwójka	 wnucząt.	 Wita
mnie	 płynna	 polszczyzna,	 sernik	 i	 kompot.	 Barskie	 słońce	 za	 chwilę
całkiem	 zniknie,	 jednak	 sierpień	 na	 Podolu	 sprzyja	 długim	 rozmowom
nawet	po	zachodzie.	Kłęby	miauczącej	sierści	przetaczają	się	koło	altany
wte	i	wewte,	znając	chyba	wyrozumiałość	gospodyni.

–	To	nie	moje	koty	–	wzdycha.

Miedwiediewa	 jest	 elegancką	 kobietą.	 Ma	 ten	 sznyt,	 który	 budzi
szacunek	 i	 przywołuje	 na	 myśl	 przedwojenne	 elity	 II	 RP	 rozsiane	 po
Kresach	 Wschodnich.	 Precyzyjność	 wypowiedzi,	 jasność	 myśli.	 O	 tak,
w	tym	domu	lektura	polskich	książek	nie	była	ani	karą,	ani	rzadkością.

–	Mówi	pani	po	polsku	lepiej	niż	wielu	Polaków	w	kraju	–	zagajam.



–	 W	 domu	 rozmawialiśmy	 tylko	 po	 polsku.	 Dzięki	 moim	 śp.	 babci
i	 mamie	 przekazana	 mi	 została	 polskość.	 Ja	 teraz	 staram	 się	 to
kontynuować.	Mimo	że	był	komunizm	 i	prześladowania,	było	 tu	więcej
Polaków.	 Może	 przez	 te	 prześladowania	 buntowali	 się	 i	 chcieli	 być
Polakami,	a	teraz	mogą	i	nie	chcą?

A	 Polska?	 Miedwiediewa	 wspomina	 pierwsze	 patriotyczne
doświadczenie.

–	 Pojechaliśmy	 do	 najmłodszych	 sióstr	mojej	 babci,	mieszkały	 bardzo
ubogo,	w	koszmarnych	warunkach.	Ciocia-babcia	Mania	pracowała	 jako
buchalter	 na	 fabryce	 agregatnej26.	 Gdy	 w	 1959	 r.	 szła	 na	 emeryturę,
dostała	 telewizor.	 I	 my	 pojechaliśmy,	 bo	 napisała	 list,	 że	 będą
transmitowane	 dni	 kultury	 polskiej	 w	 Moskwie.	 Na	 tym	 malutkim
ekranie	 pierwszy	 mój	 kontakt	 z	 polskością:	 brzmi	 hymn	 –	 ciotki	 na
baczność,	mama	na	baczność,	i	ja	–	10-letnie	dziecko	–	na	baczność.

Ale	polskość	to	nie	wszystko.

–	Jestem	patriotką	podolskiej	ziemi.	Ona	dla	mnie	wiele	znaczy,	 jestem
dumna,	 że	 tu	 mieszkam	 od	 urodzenia.	 Mój	 pradziadek	 w	 1872	 r.
przyjechał	 na	 Podole.	 Jesteśmy	 Wyszomirscy	 po	 linii	 żeńskiej.	 Mój
dziadek,	Henryk	Godziszewski,	został	rozstrzelany	w	Winnicy	w	1937	r.
jako	„polski	szpieg”.

Godziszewskiego	 NKWD	 oskarżyło	 o	 przynależność	 do	 Polskiej
Organizacji	Wojskowej.	Nie	był	jedynym,	którego	spotkał	taki	los.	Na
podstawie	 notatki	 o	 wykryciu	 rzekomego	 tajnego	 związku	 POW
NKWD	rozstrzelało	w	latach	30.	ponad	111	tys.	Polaków.

Pokazowe	procesy,	 tortury,	wymuszanie	 zeznań.	NKWD	nie	 znało
litości	 wobec	 rzekomych	 kontrrewolucjonistów.	 Siepaczom	 ze
szkoły	 Dzierżyńskiego	 nie	 przeszkadzało,	 że	 POW	 została
rozwiązana…	11	listopada	1918	r.

Jakże	 inne	 jest	 spotkanie	 z	Miedwiediewą	od	 tego,	 które	przed	 chwilą
odbyłem.	 Kobieta	 jest	 całkowitym	 przeciwieństwem	 tryskającego



niezrozumiałym	momentami	optymizmem	Paciory.	Inne	jest	tu	wszystko
–	od	wypielęgnowanego	ogrodu	do	nienagannej	polszczyzny.

–	I	cóż	oni	panu	powiedzieli?	–	pyta	z	przekąsem,	gdy	mówię,	że	wracam
zza	rzeki.	Rozmawiamy	o	sytuacji	Polaków.	–	My,	Polacy,	myśleliśmy,	że
po	 odzyskaniu	 niepodległości	 w	 1991	 r.	 polskość	 utrzyma	 się	 przede
wszystkim	w	Kościele.	Tak	się	nie	stało.	Nigdy	nie	przypuszczałam,	że	to
przez	Kościół	katolicki	ludność	polska	będzie	ukrainizowana.	I	to	tu!	Tu,
gdzie	 prawie	 co	 druga	 rodzina	 ma	 polskie	 korzenie.	 Zgadzam	 się,	 że
rodziny	są	wymieszane.	Tylko	żeby	absolutnie	wyzuć	się	polskości,	to	ja
tego	nie	rozumiem.

–	Czyja	to	wina?	–	pytam.

–	 Uważam,	 że	 to	 wina	 Kościoła.	 U	 nas	 ksiądz	 w	 Kościele	 jest	 zawsze
traktowany	 prawie	 jak…	 –	 zawiesza	 głos.	 Ale	 to	 wiszące	 w	 powietrzu
niedopowiedzenia	mogą	dookreślić	jej	słowa	sprzed	trzech	lat:	„Oni	nam
nie	przeszkadzają,	ale	Kościół	jest	bardziej	ukraiński	niż	polski,	cóż	im	do
tej	 garstki	 Polaków,	 którzy	walczą	 o	 swoją	 tożsamość.	 Oni	 są	 obojętni,
uważają,	że	mają	inne	cele”27.	Dziś	tamta	wypowiedź	odbija	się	echem.

–	Co	na	to	ludzie?	–	dociekam.

–	Mnie	trudno	to	zrozumieć	–	oburza	się	–	tak	trzymali	się	tej	polskości,
a	 potem	 w	 jednym	 momencie…	 Nawet	 nie	 będę	 wymieniać	 nazwisk,
niektórych	pan	poznał.	W	Barze	jednej	ręki	wystarczy,	by	policzyć	tych,
którzy	po	polsku	się	obcujemy.

Domyślam	się,	 że	 chodzi	 o	Paciorę,	 który	dziękował	mi,	 że	 „po	polsku
może	wreszcie	porozmawiać”.	Nie	mylę	się.

–	My	na	zebraniach	zwracamy	się	do	niego	po	polsku,	on	odpowiada	po
ukraińsku!	 Jesteśmy	 stowarzyszeniem	 Polaków,	 to	 przynajmniej	 tam
powinniśmy	się	komunikować	po	polsku.	Ja	do	nich	po	polsku,	a	oni	do
mnie	 po	 ukraińsku	 –	 wścieka	 się	 Miedwiediewa.	 –	 Na	 spotkania
przychodzi	około	80	osób.	Połowa	z	nich	mówi	po	polsku.	Skoro	reszta
nie	 chce,	 to	 po	 co	 przychodzą?	 To	 nie	 zabawa,	my	 tu	 jesteśmy	według
powołania,	według	serca.	To	nie	zabawa	–	powtarza.

Siłą	rzeczy	rozmowa	biegnie	na	Majdan	i	dalej,	ku	wschodowi	Ukrainy,



skąd	słychać	artyleryjski	ostrzał.

–	Niczego	nie	ukrywam	i	nikogo	się	nie	boję.	Mam	swoje	zdanie.	O	tym,
co	 się	 dzieje,	 powiem	 szczerze.	 Majdan	 i	 rewolucja	 to	 była	 akcja
zaplanowana.	 Przez	 kogo?	 Ech…	To	 tylko	moje	 podejrzenie.	 Tu	 coś	 nie
gra	 z	 politykami.	Oni	wykorzystali	moment	 i	 nie	 zdawali	 sobie	 sprawy
z	tego,	co	się	stanie.	Nikt	nie	zdawał	sobie	sprawy,	że	dojdzie	do	wojny	–
przyznaje.

Taka	 opinia	 nie	 jest	 rzadkością,	 choć	 jeszcze	 niedawno	 mało	 kto
wypowiadał	 ją	 głośno.	 Od	 moich	 rozmówców	 najczęściej	 słyszę
romantyczną	 bajkę	 o	 niezgodzie	 na	 bicie	 studentów,	 która	 obudziła	 na
Ukrainie	 miliony	 „śpiących	 rycerzy”,	 o	 wściekłości	 i	 czarze	 goryczy
przelanej	 przez	 krew	 zwolenników	 integracji	 europejskiej.	 Nieścisłości
jest	więcej.

–	 Przecież	 wojsko	 na	 Krymie	 czekało	 na	 rozkaz.	 Zostawiali	 jednostki,
czekali	na	rozkaz	–	mówi	Miedwiediewa.

–	A	teraz	co	się	dzieje?	–	pytam.

–	Nic	się	nie	zmieniło.	Jeszcze	stało	się	gorzej.	Artur	też	rozczarowany.
On	 tak	 pragnął	 tych	 zmian	 –	 wspomina	 rannego	 na	 Majdanie
Cyciurskiego.	 –	 Ja	 mu	 mówiłam	 przez	 telefon:	 „Po	 co	 oni	 jadą	 i	 za	 co
giną?”.

–	Wojna	dojdzie	dalej	–	przerywam.

–	Tak	–	przyznaje.	–	Jeśliby	teraz	się	nie	bronili,	to	tak,	dojdzie	dalej.	Ale
do	 tego	 nie	 wolno	 było	 dopuścić.	 Jeszcze	 przed	 Krymem,	 gdy	 z	 Rady
Werchownej	poleciało	na	wschód	to	hasło	o	języku	ukraińskim.	Uważam,
że	to	było	zaplanowane,	prowokacja.	W	takim	momencie!	–	Emocje	biorą
górę	 w	 tym	 spokojnym	 do	 tej	 pory	 ogródku	 pani	 prezes.	 –	 Nie	 ufam
żadnemu	politykowi	ukraińskiemu.

–	 Nawet	 panu	 od	 cukierków?	 –	 pytam,	 wskazując	 na	 pudełko
z	czekoladkami	Roshen.

–	Nawet	jemu.

Wściekłość	 jest	 uzasadniona.	 Chodzi	 o	 niezrozumiałą	 decyzję	 Rady



Najwyższej,	 która	 23	 lutego,	 tuż	 po	 masakrze	 na	 Majdanie	 i	 ucieczce
Janukowycza,	 anulowała	 ustawę	 o	 podstawach	 polityki	 językowej,
przeforsowaną	 w	 dramatycznych	 okolicznościach	 jeszcze	 przez	 ekipę
obalonego	 prezydenta	 Wiktora	 Janukowycza	 w	 2012	 r.	 Przepis	 ów
wychodził	 naprzeciw	 wszystkim	 językom	 mniejszości	 narodowych
w	regionach	Ukrainy,	gdzie	te	dominowały,	największe	korzyści	odnosili
jednak	etniczni	Rosjanie.	Janukowyczowa	Partia	Regionów	chciała	w	ten
sposób	zyskać	 ich	przychylność	przed	wyborami	parlamentarnymi	 (tak
zresztą	się	stało	–	otrzymała	ona	30%	głosów,	wygrywając	wybory).

Jakkolwiek	by	oceniać	anulowanie	ustawy,	dało	ono	podstawę	do	ataku
na	 ogarnięty	 chaosem	 Kijów.	 Bułgaria,	 Węgry	 i	 Rumunia
w	 najostrzejszych	 słowach	 wzywały	 administrację	 Jaceniuka	 do
wycofania	 się	 z	 tej	 decyzji.	 W	 Moskwie	 mówiono	 wprost	 o	 „wybuchu
nacjonalizmu”	i	„otwarciu	puszki	Pandory”.	Ostatecznie	Jaceniuk	wycofał
się	 z	pomysłu.	 „Niezależnie	od	 tego,	 jaki	 był	mój	 osobisty	 stosunek	 lub
kogokolwiek	 innego	do	 tego	prawa	–	w	 tej	 chwili	ono	obowiązuje	 i	nie
zostanie	 uchylone”	 –	 powiedział	 w	 kwietniu.	 Mleko	 jednak	 się	 rozlało
i	przez	wielu	nieprzychylnych	nowej	administracji	jest	ona	po	dziś	dzień
postrzegana	przez	pryzmat	feralnej	decyzji.

Ale	nie	tylko	politycy	psują	nastrój	pani	prezes.

–	 Nawet	 to	 hasło	 „Sława	 Ukrainie”.	 Ja	 ani	 razu	 tak	 nie	 powiedziałam,
mimo	że	szkoda	mi	tych	ludzi…

–	 Ma	 pani	 opinię	 o	 180	 stopni	 różną	 od	 Paciory.	 On	 twierdzi,	 że	 to
zdrowy	przejaw	patriotyzmu.

–	Chwałę	można	głosić	tylko	panu	Bogu.	A	dla	mnie	„Sława	Ukrainie”	to
jak	 „Heil	Hitler”	 –	 ucina.	 –	Nie	widzę	 przyszłości	 dla	Ukrainy.	W	ogóle.
Społeczeństwo	nie	jest	absolutnie	gotowe	na	zmiany.	Jeśli	u	nas,	w	takie
dziurze	 jak	 Bar	 nie	 możemy	 się	 porozumieć…	 Nadal	 korupcja,
znajomości.	 A	 przecież	 jeśliby	 każdy	 pomyślał	 nad	 tym,	 że	 musi	 coś
zrobić	bezinteresownie,	bez	pieniędzy…	Dla	mnie	to	normalne,	że	trzeba
pracować	społecznie.

Istotnie.	Wielokrotnie	podczas	podróży	przez	Ukrainę	byłem	świadkiem
tego,	 że	 wspólna	 własność	 i	 interes	 społeczny	 to	 dla	 wielu	 tutejszych



pojęcia	 nieznane	 (przykładem	 może	 być	 nieszczęsne	 selektywne
ocieplanie	 bloków).	 Majdan	 skupił	 w	 Kijowie	 tę	 część	 społeczeństwa,
która	potrafiła	z	pozoru	bezinteresownie	gotować	posiłki,	zamiatać	plac,
a	nawet	dbać	o	trawnik	w	rezydencji	znienawidzonego	Janukowycza	czy
upominać	rzucających	na	ziemię	pety.

Jak	jednak	czytamy	w	opublikowanym	w	2010	r.	raporcie	Fundacji	 im.
Stefana	Batorego	i	ukraińskiej	Międzynarodowej	Fundacji	„Odrodzenie”:
„Niski	 poziom	 konsensusu	 społecznego	 wiąże	 się	 też	 z	 niewielkim
zaufaniem	wzajemnym	 różnych	 grup	 społecznych	 i	 brakiem	 inicjatywy
na	 rzecz	 przemian	 na	 poziomie	 lokalnym	 lub	 bodaj	 zainteresowania
nimi.	 Słabość	 «kapitału	 społecznego»	 na	 Ukrainie	 w	 połączeniu
z	atomizacją	społeczną	oznacza,	że	klasa	polityczna	nie	poczuwa	się	do
odpowiedzialności”28.

I	 to	 przekonanie	 o	 byciu	 pozostawionymi	 samymi	 sobie	 jest
jednocześnie	 przyczyną	 kryzysu	 społecznego,	 ale	 także	 erupcji
niezadowolenia,	 która	wyprowadziła	 ludzi	 na	 ulice.	 „W	 ciągu	 pięciu	 lat
(2005–2010)	 miał	 więc	 miejsce	 raczej	 ogólny	 spadek	 aktywności
obywatelskiej	niż	jej	wzrost”29	–	jak	czytamy	w	innej	analizie.	Warto	przy
tym	 zauważyć,	 że	 część	 badaczy	 wskazuje,	 iż	 bezpośrednio	 przed
Majdanem	 proces	 zaczął	 się	 odwracać30.	 „Głównym	 bodźcem
stymulującym	 wspólną	 aktywność	 jest	 obecna	 władza	 ukraińska.
Aktywiści	 obywatelscy	 nie	 mają	 już	 problemów	 z	 kwalifikacją	 jej
działań”31	–	pisał	z	początkiem	2013	r.	Andrij	Kohut.

Wróćmy	jednak	do	altany	Małgorzaty	Miedwiediewej,	skąd	właśnie	kipi
złość	na	stojącą	w	miejscu	budowę	Domu	Polskiego	w	Barze.	Wlokąca	się
inwestycja	skutecznie	uniemożliwia	stowarzyszeniu	prowadzenie	zajęć.

–	 Ciągle	 walczymy	 o	 naukę	 języka	 polskiego,	 borykamy	 się
z	trudnościami	–	utyskuje	Miedwiediewa.	–	Przypomniałam	dyrektorowi
tutejszej	szkoły,	że	obiecywał	zajęcia	z	polskiego.	Z	36	rodziców	było	21
wniosków,	 a	 on	 nawet	 nie	 chciał	 tego	 policzyć.	 Potem	 powiedział,	 że
część	odmówiła	i	zostało	osiem	–	rozkłada	ręce.	–	Dlatego	tak	liczymy	na
Dom	 Polski.	 Jeśli	 będzie	 Dom	 Polski,	 będziemy	 mogli	 mieć	 ich
wszystkich,	 przepraszam	 za	 wyrażenie,	 w	 nosie.	 Pozytywy?	 Dzieci
biegają.	 Władzia	 szykuje	 się	 do	 konkursu	 recytatorskiego.	 Już	 dwóch



zwrotek	wiersza	Paweł	 i	 Gaweł	 się	 nauczyła.	 Działają	 świetne	 zespoły.
Młodzież	mówi	po	polsku	–	wylicza,	by	po	chwili	wrócić	do	narzekania.	–
Z	pracą	tu	koszmar.	Nawet	2500	hrywien	dla	rodziny	z	dwójką	dzieci	to
nic.	Tym	bardziej	jeśli	wziąć	pod	uwagę	sezon	grzewczy.

„Nawet	 2500	 hrywien”	 –	 te	 słowa	 pokazują	 ni	 mniej,	 ni	 więcej,	 że
informacje	 o	 średnim	 wynagrodzeniu	 na	 poziomie	 3200	 hrywien	 (ok.
1000	zł	–	dane	za	2013	r.)	można	włożyć	między	bajki.	Niejednokrotnie
przyszło	 mi	 słyszeć	 o	 urągających	 godności	 wypłatach	 rzędu	 1200
hrywien	 (300	 zł).	 Nic	 więc	 dziwnego,	 że	 kradną	 niemal	 wszyscy.
Komunizm	 i	 postkomunistyczna	 magma	 sprowadziły	 przeciętnego
Ukraińca	do	roli	kombinatora	i	złodzieja,	który	jeśli	nie	wyrwie	państwu
lub	 drugiemu	 większej	 części	 swoich	 miesięcznych	 dochodów,
zwyczajnie	 nie	 przeżyje.	 Ileż	 to	 historii	 mówi	 o	 łapówce	 jako
(bez)prawnym	środku	transakcyjnym.

Jak	kraj	długi	i	szeroki	–	łapówki	i	korupcja.	Za	lepszy	wagon	w	pociągu
Donieck–Kijów	 –	 150	 hrywien	 od	 osoby.	 Nielegalni	 przewoźnicy,
podejrzany	 handel,	 przemyt	 i	 kradzieże.	 „Możesz	 powiedzieć,	 że	 to
twoje?”	 –	 kobieta	 w	 średnim	 wieku	 podaje	 mi	 reklamówkę	 z	 bielizną
i	 spodniami	 od	 dresu.	 Chce,	 bym	 przewiózł	 je	 przez	 granicę
w	 wypakowanym	 podobną	 kontrabandą	 autobusie	 trasy	 Użhorod–
Koszyce.	Wysiądzie	na	pierwszym	przystanku	w	Unii	Europejskiej,	licząc
na	 słowackie	 euro	 w	 zamian	 za	 ukraińskie	 ciuchy.	 Mój	 fotograf
przewiezie	 innej	 kobiecie	 litr	 pszenicznej	 wódki.	 „Duże	 djakuju,	 duże
djakuju!”	–	powtarzają,	wysiadając.

Rozmawiamy	 już	 przeszło	 godzinę.	 Wraca	 Artur.	 Idąc	 przez	 rabatki,
zdeptał	kota,	który	uciekł	w	popłochu.

–	Artur,	nie	uwierzysz,	Paciora	się	cieszył,	że	może	wreszcie	po	polsku
porozmawiać.	On	nie	ma	z	kim	rozmawiać?	Dobrze,	że	się	dowiedziałam,
już	ja	mu	powiem	przy	okazji,	jak	mi	się	odezwie	po	ukraińsku!	–	grzmi
Miedwiediewa.

No	to	wkopałem	biednego	Aleksieja.

***

Po	 pustych	 ulicach	 gnają	 hordy	 nieznających	 domu	 psów	 i	 watahy



nieznających	przepisów	kierowców	skuterów.	Pijemy	piwo	z	ustawionej
z	 przy	 głównej	 drodze	 przyczepy	 kempingowej.	 Prócz	 browara	 za	 8
hrywien	 (2	 zł)	w	asortymencie	mają	 tu	 też	ukraiński	 specjał	 –	 suszone
ryby,	których	jednak	nie	chce	nawet	kolejny	tutejszy	kot	z	kitą	rudą	jak
włosy	zaciekawionej	obcym	młodziutkiej	ekspedientki.

Suszone	ryby	to	fenomen.	Ukraińcy	sprzedają	je	paczkowane	jak	chipsy
lub	wprost	na	ulicach,	ze	stosów	finezyjnie	układanych	na	taboretach	lub
na	„Wieściach”	czy	„Komsomolskiej	Prawdzie”	(oba	tytuły	tylko	do	tego
się	 nadają).	 Łypiące	 martwymi	 oczami	 konstrukcje	 z	 mintajów,
ostroboków,	morszczuków,	uklei,	ale	i	kalmarów	oraz	innego	morskiego
stworzenia	 piętrzą	 się	 ku	 uciesze	 much	 na	 przydworcowych	 bazarach
i	w	 sklepowych	 chłodziarkach.	Nasłuchałem	 się	 o	 tym,	 jak	 to	 złowione
w	 Morzu	 Czarnym	 wpierw	 prażą	 się	 na	 słońcu,	 po	 czym	 układane
w	 piramidy	 czekają	 na	 klientów.	 Rytualne	 ukręcanie	 łba,	 wygryzanie
mięsa	spod	trzeszczącej	skóry	i	rzekomy	rarytas	–	poszukiwanie	worka
z	ikrą,	który	po	przegryzieniu	eksploduje	kawiorowym	granulatem.	Co	za
dużo,	to	nie-	zdrowo.	I	choć	to	podobno	najlepszy	przysmak	do	piwa,	nie
wiem,	czy	potrafiłbym	tyle	wypić,	żeby	odważyć	się	wziąć	je	do	ust.

Już	w	swoim	domu	szef	barskiej	Polonii	chwali	się	dziećmi.	Jedna	z	jego
córek	 napisała	 wiersz	 –	 podziękowanie	 dla	 Polaków	 za	 ich	 wsparcie
podczas	rewolucji	na	Majdanie:

My,	uczestnicy	protestów	przeciwko	reżimowi	Janukowycza,	ranni	podczas
krwawych	starć	na	kijowskim	Majdanie	w	lutym	2014	roku,	serdecznie
dziękujemy	za	opiekę	i	opatrywanie	naszych	ran	mieszkańcom	licznych
polskich	miast	i	miasteczek.	Okaleczyli	nas	obywatele	Ukrainy,	a	leczą
teraz	bracia	z	Polski.	Mamy	nadzieję,	że	nasze	cierpienie	nie	pójdzie	na

marne.	Zawsze	będziemy	pamiętać	o	okazanej	nam	pomocy.

Podziękowanie

Kłaniamy	się	nisko,	drodzy	Polacy,

Wam,	którzy	pomogli	odważnie	walczyć

O	wolną	Ukrainę	i	godne	życie,

O	jedność	narodu,	o	świadomość	bycia.



Polska	i	Ukraina,	dwa	bratnie	kraje

Od	dawna	i	dziś	nimi	pozostają.

Podaje	Polska	rękę	Ukrainie

I	dzięki	Wam,	bracia,	ona	przeżyje.

Dziękujemy	za	pomoc	i	troskę	Waszą,

Niech	tylko	uśmiech	będzie	na	twarzy.

Wierzmy	w	niepodległość	Ukrainy	zielonej

I	módlmy	się	o	pokój	ludzi	zaginionych.

Łzy	do	oczu	nam	napływają,

Gdy	Polak	i	Ukrainiec	się	spotykają,

Walczą	o	jedno,	razem,	do	końca.

Niech	Pan	błogosławi	naszych	Obrońców.
(Ranni	w	wypadkach	na	Majdanie	Niezależności	w	Kijowie	–	

luty	2014	roku)

Poranek	 wita	 nas	 słońcem.	 Spacerujemy	 obok	 kościołów,	 między
babuszkami	i	dzieciakami	na	rowerach.	Artur	pokazuje	mi	ruiny	fortecy
i	 tradycyjny	 pomnik	 armii	 sowieckiej	 ustawiony	 „przypadkowo”
w	 miejscu	 dawnych	 wrót.	 Spacerujemy	 nad	 rzeką,	 którą	 zielsko
zamieniło	 w	 wielkie	 falujące	 błonia.	 Cóż,	 czas	 na	 mnie.	 Żegnamy	 się
i	autobusem	telepię	się	w	stronę	Kamieńca	Podolskiego.

***

Kamieniec	Podolski	rzuca	urok	na	każdego	przybysza	–	niezależnie,	czy
to	weekendowi	turyści,	tramp	z	Zachodu,	czy	zarzynający	silniki	swoich
upstrzonych	 sztucznymi	 kwiatami	 limuzyn	 ukraińscy	 goście	 jednego
z	 chętnie	 organizowanych	 tu	 wesel.	 Ta	 „brama	 do	 Polski”	 czy
„przedmurze	chrześcijaństwa”,	 jak	zwykło	się	nazywać	Kamieniec,	wita
mnie	nieznośnym	upałem,	przed	którym	nie	chronią	nawet	mury	katedry
św.	 Piotra	 i	 Pawła	 na	 Rynku	 Polskim.	 Mimo	 to	 brnę	 przez	 upał
w	 kierunku	 zespołu	 zamkowego	 z	 prowadzącym	 do	 niego	 mostem
Tureckim.	 Wzniesiony	 z	 rozkazu	 króla	 Zygmunta	 Starego	 przedstawia



obraz	 prawdziwej	 potęgi.	 Starczy	 wspomnieć,	 że	 Nowy	 Zamek	 był
trzykrotnie	 w	 latach	 1648–1654	 bez	 powodzenia	 oblegany	 przez
prowadzących	 rebelię	 Kozaków.	 To	 nadało	 mu	 opinię	 twierdzy
niemożliwej	do	zdobycia.

Teraz	 pod	 twierdzą	 grupa	 młodych	 ludzi	 zbiera	 pieniądze	 dla
ochotniczego	Batalionu	„Donbas”.	To	jedyny,	poza	dzieckiem	w	koszulce
UNA-UNSO,	 aspekt	 świadczący	 o	 toczącym	 się	 w	 kraju	 konflikcie.	 Na
samym	 zamku	 tradycyjna	 chińszczyzna	 –	 plastikowe	miecze	 i	 atrakcje
w	 rodzaju	 sokoła,	 który	 na	 chwilę	 przysiada	 na	 ramieniu.	 Widok	 na
okolicę	 jest	 jednak	 bezcenny.	 Cerkiewne	 kopuły	 majaczące	 po	 drugiej
stronie	zielonego	wąwozu,	w	którym	płynie	Smotrycz,	niewielka	odnoga
Dniestru.	 Zieleń	 i	 kamienice	 starego	 miasta.	 Upał	 jest	 wyczerpujący,
dobrze,	 że	 jak	 na	 polską	 kieszeń	 wino	 jest	 tu	 dość	 tanie.	 Nieopodal
pomnika	 bohaterskiej	 Armii	 Czerwonej	 wypijam	 butelkę	 krasnego
suchego	 i	 ruszam	na	 dworzec.	 Rozklekotanym	 autobusem	docieram	do
Chocimia,	który	według	mojego	kieszonkowego	przewodnika	nie	ma	nic
do	 zaoferowania	 poza	 twierdzą.	 Bez	 przesady!	 Są	 tu	 jeszcze	 pomnik
weteranów	 wojny	 w	 Afganistanie	 i	 jadłodajnia	 z	 plakatami	 Queenu,
Metalliki	i	Guns	N’	Roses.

Mówiąc	 poważnie,	 miasto	 zdaje	 się	 zupełnie	 nie	 przystawać	 do
naddniestrzańskiej	 budowli.	 Do	 samego	 zespołu	 obronnego	 trafiam	 po
40	 minutach	 kluczenia	 i	 rozpytywania	 miejscowych.	 Drogowskaz
znajduję	 dopiero	 pod	 koniec	 przymusowego	 spaceru	 drogą	 pomiędzy
budynkami	w	stylu	postkomunistycznego	rokoko,	walącymi	się	domkami
z	drewna	i	zerkającymi	na	mnie	nieufnie	miejscowymi	kotami.	Twierdza,
podobnie	 jak	 zamki	 w	 Kamieńcu,	 jest	 celem	 wycieczek	 szkolnych
i	ulubionym	plenerem	dla	ślubnych	sesji	fotograficznych	przy	bentleyach
na	złotych	kołpakach.

Potencjał	 tego	 miejsca	 jest	 absolutnie	 niewykorzystany.	 Dość
powiedzieć,	 że	 ekspozycja,	 którą	 było	 mi	 dane	 podziwiać,	 składała	 się
z	niewielu	monet	z	epoki,	drobnego	żelastwa	oraz	wiszących	na	ścianach,
pochodzących	z	lat	50.	XX	w.	oleodruków	z	dowódcami,	którzy	przez	lata
przewijali	 się	 przez	 twierdzę.	 Uśmiecham	 się,	 gdy	 przewodnik,
wskazując	na	Jana	III	Sobieskiego,	tłumaczy	ukraińskiej	wycieczce,	że	to



przywódca	„naszej	korony”.

O	historii	twierdzy	czytam	w	przewodniku,	który	–	o	dziwo	–	jest	także
w	 języku	 polskim.	 Stoi	 tam,	 że	 „Chocim	 to	 stronice	 heroicznej	 historii
ukraińskiego	 narodu,	 stronice	 jego	 walki	 o	 narodowe	 i	 socjalne
wyzwolenie”.	Osobno	opisana	 jest	wojna	 chocimska	 z	 1621	 r.,	 kiedy	 to
połączone	 siły	 polsko-liwsko-kozackie	 pod	 dowództwem	 Jana	 Karola
Chodkiewicza,	 a	 po	 jego	 śmierci	 –	 Stanisława	 Lubomirskiego,	 oraz
hetmana	 kozackiego	 Piotra	 Konaszewicza	 Sahajdacznego	 pokonały
Turków.	I	choć	cała	bitwa	jest	opisana	w	przewodniku	w	taki	sposób,	że
strategiczna	 rola	 przypada	 właśnie	 Kozakom,	 to	 autorzy	 przyznają,	 iż
„zwycięstwo	 było	 możliwe	 dzięki	 przymierzu	 wojskowemu	 ukraińsko-
polskiemu”.

Ale	 to	 nie	 Kamieniec	 i	 Chocim	 są	 głównym	 celem	 mojej	 podróży	 na
południe.	 Zmierzam	 do	 miejsca,	 w	 którym	 podobno	 na	 nowo	 odżywa
konflikt	 terytorialny.	 Do	 Czerniowiec	 i	 dalej,	 na	 pogranicze	 ukraińsko-
rumuńskie.



„Mały Wiedeń” nie chce wojny

Chyba	 w	 każdym	 mieście	 świata	 to	 taksówkarze	 są	 najlepiej
poinformowanymi	ludźmi.	Ci	przydworcowi	mają	też	inne	przywary	–	są
cwaniakami	 o	 najdroższych	 stawkach.	 Czerniowiecki,	 na	 którego
trafiłem,	 to	 staruszek,	 który	 ubytki	 w	 uzębieniu	 wypełnia	 złotem.
W	 gębie	 nie	 brak	 mu	 za	 to	 języka,	 którym	 zza	 kierownicy	 swojej
rozklekotanej	łady	pytluje	o	rosnącej	cenie	soli	w	Donbasie.	Jakby	to	sól
była	 najważniejsza	 w	 miejscu,	 gdzie	 właśnie	 giną	 najodważniejsi	 tego
kraju,	a	wraz	z	nimi	niewinni	i	niewinne.

Przygnała	 mnie	 tu	 chęć	 sprawdzenia	 nastrojów	 w	 tym	 kulturowym
i	narodowościowym	bukowińskim	kotle.	O	tym,	że	Rumuni	„z	wyraźnym
niepokojem”	 spoglądali	 na	 sytuację	 mieszkającej	 w	 tym	 rejonie	 swojej
mniejszości,	 mówiło	 się	 już	 od	 aneksji	 Krymu.	 Podobne	 pomruki	 szły
z	Budapesztu,	gdzie	coraz	bardziej	orientujący	się	na	Moskwę32	premier
Viktor	 Orbán	 licytował	 się	 na	 separatystyczne	 wypowiedzi
z	 nacjonalistami	 z	 partii	 Jobbik	 –	 drugiej	 siły	 politycznej	 nad	Dunajem.
Nie	jest	tajemnicą,	że	prawica	w	tym	kraju	często	kieruje	swe	polityczne
postulaty	właśnie	do	Węgrów	mieszkających	na	terenie	sprzed	traktatu
w	 Trianon	 (1920),	 kiedy	 w	 wyniku	 rokowań	 kraj	 utracił	 ponad	 dwie
trzecie	 swojego	 terytorium	 na	 rzecz	 Austrii,	 Królestwa	 Serbów,
Chorwatów	i	Słoweńców	oraz	Rumunii	 i	Czechosłowacji,	a	 także	Polski,
która	zajęła	skrawki	Spiszu	i	Orawy.	Węgry	tym	samym	utraciły	dostęp
do	morza	i	ponad	połowę	ludności.

Kryzys	 na	 Ukrainie	 i	 idąca	 za	 nim	 aneksja	 Krymu	 w	 co	 bardziej
rewizjonistycznie	 nastawionych	 Węgrach	 wzbudziły	 postulaty
odzyskania	 historycznej	 części	 Zakarpacia,	 które	 obecnie	 wchodzi
w	skład	niepodległej	Ukrainy.	Rumunia,	która	co	prawda	ma	z	Węgrami
na	 pieńku	 z	 tego	 samego	 powodu	 (Transylwania	 jest	 obok	 Zakarpacia
najczęstszym	 powodem	 węgierskich	 roszczeń),	 sama	 „wyraziła
zaniepokojenie”	 sytuacją	 swojej	mniejszości	w	Bukowinie.	Oto	państwa
Unii	 Europejskiej	 okaleczonym	 przez	 Rosję,	 aspirującym	 do	 Zachodu



sąsiadom	 postanowiły	 jeśli	 nie	wbić	 nóż	w	 plecy,	 to	 przynajmniej	 nim
postraszyć.

Czerniowce, gmach teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Olgi Kobylańskiej. Fot. Piotr Ferenc-Chudy

Ale	 i	 Ukraina	 nie	 była	 tu	 bez	 winy.	 Wspomniane	 wcześniej
niezrozumiałe	 zniesienie	 ustawy	 językowej	 rozsierdziło	 Węgrów
i	Rumunów,	a	nawet	Bułgarów.	Polski	rząd	zachował	w	tym	przypadku
daleko	 idącą	 wstrzemięźliwość.	 Czas	 pokazał,	 że	 słusznie,	 ponieważ
z	ustawy	się	wycofano,	a	ognisk	zapalnych	na	południu	kraju	ugasić	nie
sposób.

***

Czerniowce	to	perła.	Brudna	 i	zakurzona,	opuszczona	gdzieś	na	skraju
dawnego	 Cesarstwa	 Austro-Węgierskiego.	 Jest	 to	 miasto	 całkiem	 inne
zarówno	 od	 Kijowa,	 jak	 i	 Baru	 czy	 nawet	 Kamieńca	 Podolskiego,
o	 sowieckich	 monomiastach	 Donbasu	 nie	 wspominając.	 Krakowianin
czuje	się	tu	jak	z	wizytą	u	dobrych	sąsiadów,	którzy	podupadli	majętnie,



ale	 za	 wszelką	 cenę	 chcą	 ratować	 resztki	 swej	 dostojności.	 Wyrywane
sobie	przez	Mołdawię	i	Turcję,	by	w	końcu	XVIII	w.	trafić	w	ręce	Austrii
Czerniowce,	 przez	 kilkadziesiąt	 lat	 pełniły	 funkcję	 stolicy	 Księstwa
Bukowiny.	To	okres	ich	rozkwitu.	Wiek	wielkich	wojen	nie	był	jednak	dla
nich	 łaskawy.	 Pierwszowojenna	 okupacja	 rosyjska,	 późniejsze
naprzemienne	 rozdzieranie	 między	 Rumunię	 a	 Związek	 Sowiecki	 nie
wpłynęły	 dobrze	 zarówno	 na	 tkankę	 miejską,	 jak	 i	 ludzką,	 choć
w	porównaniu	choćby	ze	wschodem	kraju…	Nie	ma	porównania.

–	W	Czerniowcach	widać	nawet	odmienność	od	Lwowa.	Tu	była	Austria,
choć	 zawsze	mówią,	 że	 to	 Galicja,	 jak	 twój	 Kraków,	 a	 tu	 było	 odrębne
księstwo,	księstwo	bukowińskie	–	słyszę	od	Władysława	Strutyńskiego,
prezesa	 Obwodowego	 Towarzystwa	 Kultury	 Polskiej	 im.	 Adama
Mickiewicza.

Siedzimy	 w	 bibliotece	 założonego	 w	 1902	 r.	 Domu	 Polskiego	 przy
reprezentacyjnej	 ulicy	 Olgi	 Kobylańskiej.	 Na	 półkach	 klasyka	 polskiej
literatury	 (ale	 i	 fantastyka	 Rafała	 Ziemkiewicza	 czy	 Ptasznik	 z	 Wilna
Włodzimierza	 Boleckiego)	 i	 oczywiście	 „Gazeta	 Polska	 Bukowiny”	 –
wydawany	przez	towarzystwo	miesięcznik.

–	Jak	się	nam	żyje?	Ciężko.	I	to	nie	ciężko	Polakom,	a	ciężko	obywatelom
Ukrainy.	Tu	nie	ma	różnicy,	nikt	nie	pyta,	kto	Polak	–	mówi	Strutyński.

–	 Chodzą	 słuchy,	 że	 Węgrzy	 i	 Rumuni	 przebąkują	 o	 autonomii,	 że
„trzeba	zadbać	o	rodaków”	–	zagajam.

–	Tak!	A	potem	przychodzi	Prawy	Sektor	i	mówi:	„Wy	anty-Ukraińcy”	–
oburza	się	Strutyński.	I	dodaje	po	chwili:	–	Ale	za	to,	za	przeproszeniem,
w	 dupę	 trzeba	 dać	 Brukseli!	 Węgry	 i	 Rumunia	 są	 w	 NATO	 i	 Unii
Europejskiej	 i	 to	 UE	 i	 NATO	 powinny	 zakończyć	 tę	 dyskusję	 –	 mówi.
Strutyński	nie	ma	złudzeń.	–	Bo	tu	wystarczy	rzucić	zapałkę.	Wystarczy,
że	Rumuni	powiedzą,	że	nie	chcą	iść	do	wojska,	i	postanowią	zagłosować
za	 autonomią,	 by	 Bukareszt	 ich	 zabrał.	 A	 Rumunów	 tu	 20%,
a	w	niektórych	rejonach	nawet	100%	–	wyjaśnia	zasępiony.	–	Tu	nigdy
nie	 było	 tych	 separatystycznych	 głupot,	 tych	 bzdur.	 A	 takie	 historie
można	przecież	w	 jeden	dzień	rozkręcić.	Wystarczy,	że	 jeden	drugiemu
mordę	nabije,	krew	pójdzie	 i	 się	zacznie.	Oficjalnie	nie	mówi	się	o	 tym.



Ale	ja	jestem	politologiem	i	z	tego	punktu	widzenia	to	analizuję.	Zawsze
się	mówi,	 że	po	drugiej	 stronie	 lepiej	 –	 dodaje.	Wie,	 o	 czym	mówi,	 jest
wykładowcą	tutejszej	Katedry	Stosunków	Międzynarodowych	Wydziału
Historii,	Nauk	Politycznych	i	Stosunków	Międzynarodowych.

W	czasie,	gdy	rozmawialiśmy,	 trwała	mobilizacja	związana	z	wojną	na
Wschodzie.	 Bukowina	 i	 obwód	 czerniowiecki	 były	 na	 szarym	 końcu
Ukrainy,	 jeśli	 chodzi	 o	 liczbę	 zarejestrowanych	 poborowych33.
Mieszkańcy	 blokowali	 drogi	 w	 sprzeciwie	 wobec	 powołań,	 a	 przed
komisjami	stawiło	się	jedynie	30%	zobowiązanych.

–	Można	zrozumieć,	dlaczego	nie	chcą	iść	na	wojnę.	Donieccy	i	ługańscy
mężczyźni	nie	walczą,	a	naszych	chcą	brać	–	mówi	Strutyński.

Wtedy	 po	 raz	 pierwszy	 słyszę	 o	 tym,	 że	 jest	 problem	 z	 uchodźcami,
którzy	z	tzw.	republik	ludowych	na	wschodzie	przybywają	w	głąb	kraju.
Jak	 się	 okazało,	 oprócz	 kobiet	 i	 dzieci	 są	 wśród	 nich	 zdolni	 do	 walki
mężczyźni.	 Taka	 sytuacja	 oburza	 mieszkańców	 zachodnich
i	 południowych	 rejonów	 Ukrainy.	 „Nie	 chcą	 bronić	 swojej	 ziemi,
a	 naszych	 chłopców	 się	 posyła	 na	 śmierć”	 –	 słyszałem	 później
wielokrotnie.



Synagoga Tempel, Czerniowce, początek XX wieku.

Pytam	o	potrzeby	Towarzystwa	Polskiego.

–	 Wszystko	 mam.	 Cmentarz	 tylko	 trzeba	 ratować	 w	 Rarańczy,	 tam,
gdzie	leżą	uczestnicy	szarży	pod	Rokitną34.	Jest	tam	pięć	dużych	grobów.
Trzeba,	 by	 powstał	 memoriał,	 ale	 forsy	 mało.	 Potrzeba	 10	 tysięcy
dolarów.	Za	rok	będzie	sto	lat.	Z	Polski	obiecywali,	ale	obiecanki	cacanki
–	macha	ręką	prezes.

Tymczasem	z	sali	obok	dobiega	język	polski.	To	młode	Ukrainki	uczą	się
do	 egzaminu	 na	 studia	 w	 Przemyślu	 z	 Piotrem	 Żukowskim,	 członkiem
Towarzystwa	Polskiego.

–	Przychodzą,	pewnie,	jest	boom	na	naukę	w	Polsce.	Do	tego	stopnia,	że
jedna	 dziewczyna,	 która	 ukończyła	 prawo	w	 Czerniowcach,	 teraz	 chce
pójść	 do	 Polski	 studiować	 hotelarstwo	 i	 biznes	 restauracyjny	 –	 mówi



Żukowski.

Gdy	 przysłuchuję	 się	 ledwo	 dukającym	 po	 polsku	 uroczym
dziewczętom,	 nie	 chce	 mi	 się	 wierzyć,	 że	 do	 rozpoczęcia	 roku
akademickiego	zdołają	przyswoić	język	na	tyle,	by	studiować.

–	 Tam	 od	wejścia	wszystkie	 zajęcia	 są	 po	 polsku	 –	 przyznaje	 Piotr.	 –
Cóż,	muszą	się	intensywnie	uczyć	–	śmieje	się.

Zostawiam	 ich.	 Wychodzę	 na	 ulicę	 Kobylańskiej.	 Czuję	 się	 tu	 jak
w	 domu.	 Przypomina	 mi	 Floriańską	 w	 Krakowie.	 Jest	 jednak	 mniej
hałaśliwa.	 Nie	 ma	 nieznośnych	 klubów	 go-go	 i	 dziesiątek	 budek
z	 kebabami.	 Na	 głównej	 osi	 deptaka	 ustawiono	 ławki,	 które	 oblegają
grupy	plotkujących	lub	wpatrzonych	w	telefon	bądź	(rzadziej)	w	książkę
młodych	kobiet.	To	znak,	że	najwyraźniej	zbliża	się	czas	egzaminów	na
tutejszym	uniwersytecie.	Miasto	 jest	nazywane	„małym	Wiedniem”.	Nie
bez	powodu.	XIX-wieczne	kamienice	przywołują	na	myśl	czasy	imperium
austro-węgierskiego.	 Z	 zadartą	 głową	 dochodzę	 deptakiem	 Olgi
Kobylańskiej	 w	 stronę	 skrzyżowania	 z	 ulicą	 Główną,	 gdzie	 po	 prawej
stronie	 woła	 mnie	 szyld	 „Kwinto”,	 a	 po	 wejściu	 do	 restauracji	 wzrok
przyciąga	polski	orzeł	w	koronie.

Wielki	 lokal,	 podobnie	 jak	 wiele	 innych	 tutaj,	 jest	 utrzymany
w	 przedwojennym	 stylu,	 wyróżnia	 go	 jednak	 to,	 że	 nad	 obitymi	 skórą
i	 pluszem	 lożami,	 zamiast	 obrazków	 z	 imperialnego	 Wiednia,	 wiszą
fotosy	z	 filmu	Vabank	w	 reżyserii	 Juliusza	Machulskiego.	Czy	właściciel
jest	Polakiem?	Nic	podobnego.

Rozwiązanie	 zagadki	 okazuje	 się	 proste,	 choć	 zaskakujące.	 Jeszcze
w	 czasach	 sowieckich,	 ale	 też	 po	 odzyskaniu	 niepodległości,	 ukraińska
telewizja	 często	 pokazywała	 polskie	 komedie.	 Ukraińcy	 kojarzą	 nasze
seriale,	 a	 niektórzy	 z	 polskiego	 kina	 nauczyli	 się	 płynnie	 mówić
w	naszym	języku,	inni	na	pamięć	znają	Seksmisję	czy	Deja	vu.	Ten	drugi
film,	 osadzony	 w	 realiach	 rewolucyjnej	 Odessy,	 doczekał	 się	 nawet
knajpy	 na	 swoją	 cześć,	 zlokalizowanej	 tuż	 przy	 tamtejszych	 schodach
potiomkinowskich.	 Podobnie	 jest	 także	 z	 Kwinto	 w	 Czerniowcach.
Rewelacyjne	wino	i	przemiła	obsługa.	„Kwinto	–	bolszy	gieroj	z	Polszy35”
–	usłyszałem.	„Herojom	sława”	–	pomyślałem.



Synagoga Tempel (dziś kinoteatr), Czerniowce, stan obecny

Dobrze	 się	 tu	 czuję.	 Krakowski	 spleen	 wraca	 momentalnie.
Przedpołudniowe	 dumanie	 nad	 kawą,	 podpatrywanie	 przechodniów
i	 przeglądanie	 się	 w	 oczach	 kobiet	 przy	 sąsiednich	 stolikach.	 Siedzę
w	Grand	Café	Czerniowce,	w	którym	na	zachętę	do	stylowego	samowaru
zakarpackiego	czaju	dostaje	się	widokówkę	z	cesarzem	i	korony	austro-
węgierskie	do	wymiany	przy	kolejnej	wizycie.	Ujęli	mnie,	 podobnie	 jak
Terézváros,	 Krisztinaváros	 i	 Lipótváros	 –	 dzielnice	 Budapesztu,	 gdy
w	 poszukiwaniu	 świętego	 spokoju	 i	 schodków	 Donata,	 o	 których
przeczytałem	u	Sándora	Máraia,	błąkałem	się	tam	od	knajpy	do	knajpy.
Ujęli	 mnie	 secesyjnymi	 meblami	 i	 tymi	 starociami	 do	 kawy,	 które
trzymają	za	witrynami	z	niewiadomych	powodów	zwanymi	„muzeum”.

W	 mieście	 Arsenija	 Jaceniuka	 –	 bo	 tu	 urodził	 się	 i	 studiował	 obecny
premier	Ukrainy	–	trudniejszą	zagadką	od	Kwinto	jest	tzw.	kinogoga.	To



budynek	 dawnej	 synagogi	 Tempel,	 znajdujący	 się	 przy	 ulicy
Uniwersyteckiej.	 Historia	 tego	 miejsca	 mówi,	 że	 otwarta	 w	 1877	 r.
synagoga	 była	 jedną	 z	 kilkudziesięciu	 w	 mieście,	 a	 jednocześnie
najbardziej	okazałą.	Za	jej	projekt	odpowiadał	Polak,	Julian	Zachariewicz,
lwowski	 architekt,	 autor	 równie	 monumentalnego	 gmachu	 dworca
kolejowego	w	Czerniowcach,	 gmachu	głównego	Politechniki	Lwowskiej
i	 tamtejszej	 Galicyjskiej	 Kasy	 Oszczędności.	 Kopuła	 i	 mauretańskie
zwieńczenia	 nadawały	 synagodze	 orientalnego	 charakteru,	 tak
widocznego	w	wielu	miejscach	miasta.	Miała	służyć	miejscowym	Żydom,
których	według	danych	było	w	1900	 r.	 ponad	21	 tysięcy,	 co	 stanowiło
32%	mieszkańców36.

W	 lipcu	1941	 r.	 Żydów	wymordowano,	 a	 synagogę	 spalono,	 podobnie
jak	zwoje	Tory,	które	płonęły	ponoć	na	oczach	rabina	Abrahama	Marka,
zmuszonego	 przed	 śmiercią,	 by	 na	 to	 patrzył37.	 Ze	 ścianami	 budynku
Niemcy	 i	 Rumuni	 nie	 mogli	 jednak	 poradzić	 sobie	 nawet	 ładunkiem
wybuchowym.	Stała	twardo	i	ani	drgnęła.

Po	wojnie	mądrzy	doświadczeniem	niemieckich	zbrodniarzy	komuniści
postanowili,	 że	 nie	 będą	 z	 budynkiem	 walczyć	 siłą,	 a	 wdrożą	 w	 życie
maksymę	wodza	 rewolucji:	 „Film	 jest	 najważniejszą	 ze	 sztuk”.	 Usłużni
komuniści	ukraińscy	wzięli	sobie	to	do	serca.	Z	synagogi	zwalono	kopułę
i	w	święte	mury	wniesiono	ekran,	by	wyświetlać	produkcyjniaki38.	I	tak
zostało.	 Dziś	 w	 „kinogodze”	 można	 obejrzeć	 arcydzieła	 zachodniej
popkultury	i	takież	rosyjskie.	Jak	podają	badacze	Czerniowiec,	wieloletni
dyrektor	 kina	 Wasyl	 Iwanowicz	 Kuzmin	 został	 nagrodzony	 w	 2004	 r.
przez	 premiera	 Wiktora	 Janukowycza	 odznaką	 za	 „osobisty	 wkład
w	 rozwój	 ukraińskiej	 kinematografii	 i	 najwyższy	 profesjonalizm”.
Janukowyczowi	nie	przeszkadzało	nawet	to,	że	ów	wielki	kulturoznawca
nie	znał	ani	słowa	po	ukraińsku39.

Ale	 „kinogoga”	 to,	 oprócz	 fatalnych	dróg	 i	dziur	w	ścianach	 i	 fasadach
łatanych	 najprostszymi	 metodami,	 niejedyne,	 co	 razi	 w	 wizerunku
Czerniowiec.	Przykładem	na	takie	niechlujstwo	jest	dawny	hotel	Palace,
który	 nie	wiedzieć	 czemu	dziś	 nazywa	 się	Kijów.	 Tu	 z	 kolei	 coś	 kazało
Ukraińcom	 przemalować	 jego	 fasadę	 na	 kolor	 wyżutej	 balonówki,
zabudować	 znajdujące	 się	 na	 parterze	 lokale,	 obłożyć	 je	 wielkimi



brązowymi	płytkami	i	powiesić	wątpliwej	urody	neony.	Secesyjną	bryłę
zaklajstrowano	postkomunistyczną	estetyką,	wnętrze	podobnie.

Na	zdjęciu	z	lat	30.	widać	lokale	usługowe	i	zaparkowane	przed	hotelem
kabriolety.	Dziś	wnętrze	hotelu	„zdobią”	pastelowe	lamperie	i	fototapety
z	 pseudoegipskimi	 motywami.	 Nocleg	 w	 hotelu	 nie	 jest	 już	 żadnym
luksusem,	 a	 po	 dawnej	 świetności	 nie	 ma	 śladu.	 Ulicę	 Królowej	 Marii
przemianowano	 na	 Główną,	 a	 najlepszy	 hotel	 w	 mieście	 stał	 się
noclegownią	 dla	 żurnalistów	 tułaczy	 i	 co	 zamożniejszych	 ukraińskich
studentów.	 Nie	 ma	 jednak	 co	 narzekać,	 te	 minusy	 nie	 są	 w	 stanie
przesłonić	mi	plusów.

W	 centrum	 miasta	 trwa	 zbiórka	 na	 pomnik	 bohaterów	 Niebiańskiej
Sotni.	 Prawdopodobnie	 stanie	 on	 obok	 pomnika	 Tarasa	 Szewczenki.
W	Czerniowcach	jest	już	ulica	Bohaterów	Majdanu,	ale	nacjonalistów	czy
nastrojów	wojennych	wbrew	słowom	Strutyńskiego	nie	widać,	chyba	że
za	 nacjonalizm	 policzymy	 koślawe	 napisy	 sławiące	 Ukraińską
Powstańczą	 Armię,	 wypisane	 na	 słupach	 i	 ścianach	 poza	 centrum.	 Jest
jeszcze	partyjny	namiot	Swobody,	do	którego	nikt	chyba	nie	zagląda.

Na	 placu	 Teatralnym	 postawiono	 wielką	 ramkę	 w	 barwach
i	z	 symbolami	Unii	Europejskiej.	 Siadając	na	 ławce,	można	zrobić	 sobie
zdjęcie	na	jej	tle,	mając	za	plecami	teatr,	który	w	1905	r.	zaprojektowali
wiedeńscy	architekci	Ferdinand	Fellner	i	Hermann	Helmer,	oraz	pomnik
Olgi	 Kobylańskiej.	 Atrakcja	 cieszy	 się	 zdecydowanie	 większą
popularnością	niż	namiot	Swobody.

Idąc	 dalej,	 docieram	 do	 uniwersytetu.	 To	 chyba	 najbardziej
niesamowity	 budynek	 w	 mieście.	 Trwa	 właśnie	 sesja	 egzaminacyjna.
Z	korytarzy	 tej	dawnej	bukowińskiej	kurii	metropolitalnej,	wpisanej	na
listę	światowego	dziedzictwa	UNESCO,	przeganiają	mnie	równie	miłe	jak
na	całym	świecie	panie	z	dziekanatu.	A	szkoda.	Ta	powstała	w	1875	r.	za
sprawą	samego	cesarza	Franciszka	 Józefa	placówka	szczyci	 się	bowiem
oprócz	 wspaniałego	 budynku	 i	 wysokiego	 poziomu	 nauczania
największą	liczbą	pięknych	kobiet,	jaką	na	Ukrainie	widziałem	w	jednym
miejscu.

Z	gmachu	przebijają	wpływy	architektury	bizantyjskiej,	ludowe	motywy



bukowińskie	 i	 neoromańskie	 szczegóły.	 Z	 urodą	 kobiet	 jest	 tu	 dość
podobnie.	 Mołdawska	 dzikość	 przeplata	 się	 ze	 słowiańskim	 ciepłem
i	 semicką	 ostrością	 rysów.	 W	 sumie	 to	 nie	 dziwię	 się	 paniom
z	 dziekanatu,	 że	 przepędziły	 Polaka	 z	 rozdziawioną	 gębą	 spomiędzy
galowo	ubranych,	usadowionych	w	podcieniach	i	na	długich	korytarzach
uczelni	Ukrainek.	Chyba	po	raz	pierwszy	na	nic	mi	się	zdała	legitymacja
prasowa.	Wracam	do	Grand	Café	na	czaj	zakarpacki.

Tak,	to	pierwszy	raz,	kiedy	na	Ukrainie	czuję	się	jak	w	domu,	patrząc	na
fasady	 kamienic	 i	 sennie	 spacerujących	 ludzi.	 Nie	ma	 tu	 sowietbaroku
i	oligarchicznego	biedermeiera.	Jest	spokój	i	przyjemna	obojętność.	A	to
przecież	też	Ukraina,	ta	sama,	na	którą	właśnie	padają	rosyjskie	rakiety
Grad	 i	 po	 której	 „ładunki	 200”	 kursują	 we	 wszystkie	 strony.	 Tutejsi
chyba	 nie	 chcą	 o	 tym	 pamiętać.	 Przypomina	 im	 to	 jedynie	 obowiązek
mobilizacyjny,	który	niechętnie	wypełniają.

Mnie	 zaś	 do	 przytomności	 przywołuje	 telefon	 od	 Pawła	 Bobołowicza.
W	 strefie	 ATO	 ranna	 została	 Bianka	 Zalewska,	 dziennikarka	 telewizji
Republika	 i	Espreso	TV.	Dochodzą	sprzeczne	informacje.	Wiadomo	tyle,
że	 jest	 ranna	 w	 kręgosłup,	 a	 samochód,	 którym	 jechała,	 został
w	okolicach	Starobielska	zaatakowany	przez	prorosyjskich	terrorystów.
W	 tamte	 rejony	 trafiła	 w	 ciągu	 konfliktu	 większość	 naszej	 „grupy
kijowskiej”.	 Szczęśliwie	 dziewczynę	 udało	 się	 przetransportować	 do
Polski,	 gdzie	 przeszła	 długotrwałą	 rehabilitację.	 Dziś	 dochodzi	 do
zdrowia	i	na	pewno	nie	może	się	doczekać	powrotu	do	strefy	ATO.

***

W	 nowoczesnym	 budynku	 tuż	 obok	 czerniowieckiej	 ulicy	 Głównej
znajduje	się	biuro	Organizacji	Bezpieczeństwa	 i	Współpracy	w	Europie.
Organizacji,	 która	 znana	 jest	 z	 tego,	 że	 jej	 członkowie	 w	 strefach
konfliktów	politycznych	i	zbrojnych	obserwują,	co	się	da,	najczęściej	zza
szyb	 swoich	 białych	 furgonów.	 Na	 parkingu	 w	 Czerniowcach	 też	 stało
kilka	takich	białych	maszyn.	Postanowiłem	się	dowiedzieć,	co	też	OBWE
sądzi	 na	 temat	 sytuacji	 na	 pograniczu	 ukraińsko-rumuńskim.	 Było
jednak	jak	w	polskim	urzędzie.

Miła	stażystka	najpierw	kazała	mi	czekać,	potem	jej	przełożona	poleciła



mi	 przyjść	 na	 drugi	 dzień.	 Gdy	 pojawiłem	 się	 o	 umówionej	 porze,
oczywiście	jej	nie	było,	a	mnie	poinformowano,	że	pytania	mogę	wysłać
e-mailem.	 Znam	 to	 doskonale	 z	 polskich	ministerstw	 i	 biur	 poselskich
i	wiem,	 jak	się	kończy.	Dałem	sobie	więc	spokój.	Wsiadłem	w	taksówkę
i	pojechałem	do	Hercy.



Andruszka, polski ambasador
i „Misja Romana Szuchewycza”

Regiony	Herca	i	południowej	Besarabii	zostały	w	1940	r.,	a	więc	jeszcze
przed	 rozpoczęciem	 wojny	 niemiecko-sowieckiej,	 włączone	 do
komunistycznej	Ukrainy.	Od	początku	2014	r.	rumuńska	prasa	donosiła
półgębkiem,	że	w	obliczu	zaostrzenia	się	sytuacji	u	północnego	sąsiada,
nie	 zawaha	 się	 „bronić	 swoich	 obywateli”	 zamieszkujących	 tamte
„historycznie	 rumuńskie	 tereny”.	 Część	 publicystów	w	 Bukareszcie	 nie
stroniła	od	ostrych,	rewizjonistycznych	komentarzy,	nazywając	Ukrainę
„sztucznym	państwem”.	Sytuację	zaogniła	aneksja	Krymu,	a	nie	poprawił
jej	bynajmniej	 fakt,	 że	w	 tym	regionie	Bukowiny	mieszkają	praktycznie
sami	Rumuni.	Do	granicy	z	Hercą	można	w	kilka	chwil	dojść	piechotą.

Gdy	 jechałem	 taksówką	 (koszt	 ok.	 140	 hrywien/35	 zł	 za	 kilkadziesiąt
kilometrów),	 najbardziej	 zdziwiła	 mnie	 droga	 –	 równa	 jak	 stół,	 co
w	 porównaniu	 z	 sitem,	 jakim	 są	 ulice	 Czerniowiec,	 było	 nie	 lada
zaskoczeniem.	 Taksówkarz	 wyjaśnił	 mi,	 że	 nie	 chodzi	 tu	 bynajmniej
o	dobrą	komunikację	z	Rumunią,	ale	o	dojazd	do	monasteru	w	leżącej	tuż
przed	Hercami	wsi	Banczeny.

W	 tej	małej	wiosce	Wiktor	 Janukowycz	 zafundował	Rosyjskiej	 Cerkwi
Prawosławnej	 prawdziwe	 królestwo.	 W	 2011	 r.	 uroczyście	 otworzył
obok	 tutejszej	 cerkwi	 i	 monasteru	 dom	 inwalidów,	 wcześniej
wielokrotnie	 odwiedzał	 tutejszy	 dom	 dziecka	 i	 przywoził	 podarunki
sierotom.	Bywał	tu	także	patriarcha	Moskwy	i	Wszechrusi	Cyryl	II,	który
konsekrował	banczeński	kościół	Świętej	Trójcy.	Trudno	więc,	by	droga,
po	której	poruszają	się	wte	i	wewte	tak	znakomici	goście,	miała	standard
typowo	ukraiński.

–	 Janukowycz	uciekał	 tu	nawet	w	czasie	Majdanu	–	mówi	 taksówkarz,
gdy	mijamy	nowiutkie	kopuły	i	takież	budynki	zespołu	monasterskiego.
W	 środku	 nie	 byłem,	 oddajmy	 więc	 głos	 szczęśliwcom,	 którzy	 tego



zaszczytu	dostąpili:

Większy	 przepych	 widziałem	 tylko	 w	 świątyni	 moskiewskiej
Chrystusa	 Zbawiciela	 i	 w	 katedrach	 na	 Kremlu.	 Przejazd	 pod
dzwonnicą	 zasłania	 masywna	 kuta	 brama,	 podobna	 do	 tych,	 przez
które	 przedzierali	 się	 bolszewicy	 w	 1917	 roku,	 szturmując	 Pałac
Zimowy	 w	 Petersburgu.	 (…)	 Wewnątrz	 świątyni	 spod	 kopuły	 zwisa
masywne	 pozłacane	 kadzidło.	 Jest	 tu	 pięciopoziomowy	 rzeźbiony
ikonostas,	a	i	wszystkie	ściany	są	ozdobione	freskami.	Napisy	w	języku
rumuńskim	 dają	 do	 zrozumienia,	 że	 nie	 jesteśmy	 w	 Moskwie	 czy
Ławrze	Peczerskiej,	a	na	Bukowinie.	Budynek	klasztorny	jest	również
zdobiony	 bardzo	 bogato.	 (…)	 Cały	 ten	 przepych	 powstał	 w	 okresie
krótszym	 niż	 10	 lat	 przy	 aktywnym	wsparciu	Wiktora	 Janukowycza
i	 w	 okresie	 jego	 bycia	 premierem	 rządu	 Ukrainy.	 Być	 może	 dlatego
Janukowycz,	jako	kandydat	na	prezydenta,	pokonał	w	powiecie	Herca
Wiktora	 Juszczenkę	w	kampanii	wyborczej	 2004	 roku.	Był	 to	 jedyny
przypadek	jego	zwycięstwa	na	Bukowinie40.

Kilometr	za	monasterem	droga	wraca	do	standardu	ukraińskiego,	a	po
kolejnych	 kilku	 minutach	 jestem	 w	 Hercy.	 Kręcę	 się	 w	 kółko	 po
przystanku	 autobusowym.	 Cóż	 począć	 na	 rzekomo	 zbuntowanej,
zamieszkałej	przez	Rumunów	ukraińskiej	prowincji?

–	Poszukaj	Polaków.	Muszą	 tam	 jacyś	być.	–	Telefoniczna	rada	 Jerzego
Wójcickiego	 zdaje	 się	 jedną	 z	 tych,	 które	 dajemy	 nieznośnym
narzekaczom,	 gdy	 dzwonią	wyżalić	 się	 na	 prześladującego	 ich	 pecha.	 –
Idź	do	jakiegoś	urzędu	i	spytaj,	gdzie	mieszkają	Polacy	–	powtarza	lider
winnickiej	Polonii.

Nie	 zastanawiając	 się	 nad	 tym	 dłużej,	 wypijam	 espresso	 w	 lokalu,
w	którym	Polaka	widzieli	chyba	ostatni	raz	w	1939	r.	Przez	rozklekotany
kołowrotek	 wchodzę	 do	 zakładu	 opieki	 społecznej	 i	 zdumionych
portierów	 pytam	 łamanym	 ukraińskim	 o	 mieszkających	 w	 Hercy
Polaków.	 Wąsaci	 panowie	 na	 wysiedzianym	 tapczanie	 milczą	 przez
długie	sekundy,	po	czym	zaczynają	przekomarzać	się	po	tutejszemu.

–	Janicki	jest!	Ale	on	za	górą	mieszkał!	–	wykrzykuje	jeden.

–	Nie,	nie	za	górą,	to	droga	obok	stacji!	–	odkrzykuje	drugi.



Licytacja	 o	 adres	 Janickiego	 trwa	 dłuższą	 chwilę,	 po	 czym	 słyszę
wskazówki,	z	których	rozumiem	tyle,	że	muszę	prawdopodobnie	wrócić
się	co	najmniej	do	Kamieńca	Podolskiego.	Ślad	już	jednak	jest.	Wyruszam
na	poszukiwania.

Danusię	 spotkałem	 przy	 drodze,	 gdy	 plątałem	 się	 w	 poszukiwaniu
mitycznych	Polaków,	którzy	mieli	mieszkać	a	to	za	rogiem,	a	to	za	górą,
a	 to	 za	 stacją	 benzynową,	 a	 to	 w	 prawo,	 a	 to	 na	 lewo.	 Przy	 okazji
zwiedziłem	 krzaki,	 wspomnianą	 górę,	 dwa	 podwórka	 z	 życzliwymi
babuszkami	i	jedno	z	nieżyczliwym	psem.	Danusia	i	Andruszka	zawołali
mnie	 sami,	 poinformowani	 przez	 sąsiada,	 że	 szuka	 ich	 jakiś	 dziwaczny
przybysz.	Wracali	z	Czerniowiec.



Andruszka, jedyny Polak w rumuńskiej wiosce. Herca na ukraińskiej Bukowinie, lipiec 2014. Fot.



Wojciech Mucha

Dana	 jest	 trzydziestokilkuletnią	 Rumunką	 mieszkającą	 na	 Ukrainie,
mamą	 Andruszki	 i	 Dimy	 (syn	 z	 pierwszego	małżeństwa,	 z	 Rumunem).
Andruszka	(Andrzejek)	to	obecnie	jedyny	Polak	w	Hercach.	Drugim	jest
tata	 Andruszki	 –	 Janek.	 To	 rzekomy	 Janicki,	 który	właśnie	 pojechał	 do
pracy.

–	Pojechał	do	Płońska	na	ogórki	i	do	Grójca	na	jabłka	–	dowiaduję	się.

Rozmawialiśmy	około	 trzech	godzin.	 Płynnym	polskim.	 Zresztą	Danka
zna	 oprócz	 polskiego	 także	 ukraiński,	 mołdawski,	 rumuński	 i	 rosyjski.
Wszystkie	biegle	w	mowie.

Usiedliśmy	najpierw	w	jej	ogrodzie,	przy	domu,	który	niedawno	kupili
i	 który	 wciąż	 odnawiają.	 Dowiedziałem	 się	 o	 tragedii,	 gdy	 w	 2010	 r.
powódź	w	Rumunii	praktycznie	zmiotła	jej	rodzinny	dom	z	powierzchni
ziemi.	 Usłyszałem	 o	 niewolniczej	 pracy,	 jaką	 Rumunkom	 i	 Ukrainkom
organizowało	w	 szwalniach	 pod	 Łodzią	 polsko-ukraińskie	małżeństwo.
O	zamykaniu	w	piwnicy,	o	zalepionych	szybach	i	głodowych	stawkach	za
wielogodzinną	pracę.	Szwalnia	została	zlikwidowana	przez	policję	i	Straż
Graniczną41.	 Wreszcie	 usłyszałem	 o	 miłości,	 jaka	 podczas	 prac
sezonowych	połączyła	 ją	 z	 Polakiem.	Było	 też	 o	 rumuńskich	 pojazdach
opancerzonych,	 przez	 granicę	 straszących	 Ukraińców	 w	 czasie	 aneksji
Krymu	przez	Rosjan.

Ale	 przede	 wszystkim	 mówiła	 o	 Bogu,	 którego	 rozczarowana
prawosławiem	 Danusia	 znalazła	 wśród	 doskonale	 tu	 zorganizowanych
zielonoświątkowców.

–	 Mąż	 chodzi	 z	 nami	 na	 zebrania,	 ale	 jeszcze	 nie	 może	 być
zielonoświątkowcem,	bo	pali	papierosy	 i	 czasem	przeklina	–	opowiada.
Porzucającej	prawosławie	łatwo	nie	było.	–	Ojciec	się	odwrócił	ode	mnie.
Nawet	na	„dzień	dobry”	nie	reagował.	A	on	nawet	prawosławny	nie	był,
sam	sobie	służył	–	wspomina.

Rozmawiamy	o	nieodległym	monasterze	i	domu	dla	kalek	i	sierot.

–	 Tam	 pracuje	 kilka	 moich	 koleżanek	 –	 opowiada	 Danusia.	 –	 Ten
„główny”	dyrektor	–	zakonnik,	robi	wielką	krzywdę	dzieciom.	Bardzo	się



go	boją.	 Jeden	dzieciak	stłukł	szybę	w	plastikowym	oknie.	Nauczycielka
zawołała	dyrektora,	który	zbił	go	strasznie	mocno	po	głowie,	aż	dzieciak
padł.	 Gdyby	 wiedziała,	 to	 by	 sama	 za	 tę	 szybę	 zapłaciła	 –	 wzdycha
kobieta	i	wścieka	się	na	Cerkiew.	–	Ja	nie	zgadzam	się	z	taką	wiarą.	Oni
mogą	tu	pić,	ludzi	bić,	jeździć	na	dziewuchy,	bardzo	są	niedobrzy.	Ja	też
kiedyś	 byłam	 prawosławna,	 szukałam	 prawdy	 i	 wiary.	 Nic	 mi	 się	 nie
zgadzało:	prawosławni	 jedno	robią,	a	co	innego	jest	napisane	w	Biblii	–
tłumaczy.

–	 Trafiłam	 do	 zielonoświątkowców.	 Wgłębiłam	 się	 w	 Pismo	 Święte,
znalazłam	 prawdę.	 Jej	 nie	 ma	 w	 obrazkach.	 Ludzie	 się	 im	 kłaniają,
stawiają	je.	Wszystko	na	przekór	Panu	Bogu.	Odeszłam	od	prawosławia.
Zawiodłam	się	–	powtarza	Danusia.	–	Jak	pół	domu	zabrała	mi	powódź,
to	pop	 chodził	 od	 chałupy	do	 chałupy.	 Znak	 krzyża	 zrobił	 i	 poszedł	 od
nas,	 a	 my	 cali	 w	 mule,	 ratowaliśmy	 dobytek.	 Nawet	 10	 hrywien	 nie
dostaliśmy	–	dodaje.

Zielonoświątkowcy	 mają	 tutaj	 dom	 modlitewny.	 Nigdy	 nie	 byłem
w	takim	miejscu,	więc	zdziwiła	mnie	asceza	sali	modlitewnej.	Myślałem,
że	 to	 sala	 gimnastyczna	 z	 powstawianymi	 krzesłami.	 Dopiero	 potem
przypomniałem	 sobie	 słowa	 o	 obrazach.	 Jak	 to	 się	 ma	 do
pięciopoziomowego	ikonostasu	w	monasterze?

Tu	 zbierają	 się	 wierni,	 ale	 i	 dzieci	 z	 miasta,	 które	 przychodzą	 na
darmową	stołówkę.

–	Przez	cały	okres	Majdanu	modliliśmy	się	za	spokój	i	pokój	na	Ukrainie.
Za	chorych,	starych,	biednych.	Dostajemy	pomoc	ze	Szwajcarii	i	Niemiec,
także	 z	 Polski.	 Pomagamy	 rodzinom	 wielodzietnym.	 Inaczej	 niż
u	naszych	popów	prawosławnych	–	chwali	się	Danusia.

Cały	czas	towarzyszy	nam	Andruszka,	który	bardzo	mnie	polubił.	Wlazł
mi	na	barana	w	czasie	długiego	spaceru	po	okolicy.	Wtedy	to	usłyszałem
mieszankę	 rosyjskiego,	 ukraińskiego	 i	 rumuńskiego	 i	 zobaczyłem	 taki
sam	splot	każdej	dziedziny	życia	w	tym	małym	miasteczku.

Mam	wrażenie,	że	dowiedziałem	się	o	tym	miejscu	wszystkiego.	Wiem
nawet,	 ile	 razy	w	 tym	roku	wypożyczono	w	 tutejszej	bibliotece	książkę
Projekt	 Ukraina	 –	 misja	 Romana	 Szuchewycza	 –	 od	 lutego	 jest	 mocno



oblegana	 i	 reklamowana,	 stoi	 na	 promowanej	 półce	 historycznej	 obok
książek	o	kozactwie	 i	Wielkim	Głodzie.	W	bibliotece	 jest	 także	ołtarzyk
Unii	Europejskiej	–	na	zdjęciu	Arsenij	Jaceniuk	i	Herman	Van	Rompuy.

Danusia	zaprowadziła	mnie	do	miejskiej	rady,	gdzie	zapewniano	mnie,
że	wszystko	w	mieście	jest	w	porządku,	ale	też	na	targowisko,	do	szkoły,
przedszkola,	 parku	 i	 szpitala.	 Przechodziliśmy	 obok	 najbardziej
okazałych	domów	–	 jeden	należy	do	popa,	drugi	do	notariusza.	 Jest	 też,
a	 jakże,	 pomnik	 bohaterskiej	 Armii	 Czerwonej	 oraz	 dom	kultury,	 który
(zapewne	 biorąc	 przykład	 z	 Czerniowiec)	 powstał	 w	 budynku	 dawnej
synagogi.	O	samych	Żydach	Danusia	nie	mówi	za	wiele.

–	Oni	całkiem	inaczej	czytają	Pismo	–	ucina.	–	O,	teraz	nie	robi	się	tu	już
dużych	imprez,	bo	budynek	nie	wytrzyma	głośnej	muzyki	–	wskazuje	na
„kulturogogę”.

Strutyński	miał	jednak	rację.	Wystarczy	rzucić	w	to	miejsce	zapałkę,	by
wywołać	pożar	nie	do	ugaszenia.	Nikt	 tu	 jednak	nie	widuje	ukraińskich
ani	 tym	 bardziej	 europejskich	 polityków	 czy	 białych	 furgonów	 OBWE.
Jeśli	 mówi	 się	 o	 tutejszych	 mieszkańcach,	 to	 w	 stolicach
i	 ogólnokrajowych	 mediach.	 Używa	 się	 ich	 jako	 narzędzi
w	 geopolitycznych	 szachach,	 a	 ich	 samych	 nastawia	 przeciwko	 sobie,
mami	wizją	 obywatelstwa,	 paszportu,	wreszcie	możliwością	 uniknięcia
służby	wojskowej.

–	 Nic	 nie	 chcę	 w	 zamian.	 Bóg	 tak	 chciał,	 to	 pomogłam	 –	 odpowiada
Danusia,	gdy	po	trzech	godzinach	żegnamy	się	na	przystanku,	z	którego
wyruszam	 z	 powrotem	 do	 Czerniowiec.	 Istotnie,	 trudno	 uznać	 nasze
spotkanie	za	przypadek,	a	mnie	już	po	wszystkim	przypomina	się	pewna
relacja	Józefa	Mackiewicza:

Nad	samą	granicą	sowiecką	 leży	wieś	Maleszewo,	cała	co	do	 jednego
człowieka	należąca	do	sekty	„zielonoświątkowców”.	Obok	Olszany,	na
wpół	wciągnięte	przez	 sektę.	Dalej	 i	dalej	 szerzą	 swą	wiarę	baptyści,
sztundziści	zielonoświątkowcy	i	inne	sekty.	Bez	przesady	można	rzec,
że	 wieś	 za	 wsią	 porzuca	 prawosławną	 wiarę	 ojców	 i	 przechodzi	 do
sekt.	 Daleko	 bym	 wybiegł	 poza	 ramy	 i	 zamiary	 niniejszej	 książki,
gdybym	 chciał	 omówić	 cele	 i	 przyszłość	 Cerkwi	 Prawosławnej	 na



naszych	 ziemiach.	 Ale	 skonstatować	 trzeba,	 że	 autorytet	 jej	 znacznie
osłabł	 w	 terenie.	 To,	 że	 jakiś	 proboszcz	 prawosławny	 nosi
w	 puszczach	 Polesia	 na	 sutannie	 „krzyż	 zasługi”	 srebrny,	 wcale	 nie
ratuje	sytuacji,	a	niektórzy	twierdzą,	że	pogarsza.	Bo	nie	chodzi	o	jego
zasługi	przed	państwem,	a	przed	Bogiem42.



Dima chce do „polskich panów”

Po	 powrocie	 do	 Czerniowiec	 spędziłem	wieczór	 w	 towarzystwie	 Dimy
i	 jego	dwóch	koleżanek	–	Rosjanki	 i	Ukrainki.	Dima	długo	pracował	we
Włoszech,	 jego	 szwagier	 jest	 Polakiem,	 a	 on	 sam	ma	dwadzieścia	 klika
lat.	Zaprosił	mnie	do	swojego	stolika	w	knajpie	naprzeciwko	„kinogogi”,
najwyraźniej	słysząc,	jak	rozmawiam	po	polsku	przez	telefon.

–	Siadaj,	siadaj	–	polewa	wódkę.

Gdy	dowiaduje	 się,	 że	 jestem	dziennikarzem,	 rozwiązuje	mu	 się	 język.
Za	Rumunami,	mówiąc	delikatnie,	Dima	nie	przepada.

–	 Za	 śmiało	 sobie	 poczynają.	 Niechby	 każdy	 przywiózł	 rodzinę	 przez
granicę	i	już	jest	ich	kilka	razy	więcej	–	snuje	dramatyczne	scenariusze.	–
Jak	mi	się	żyje?	Dobrze.	Sam	zobacz	–	pokazuje	na	wódkę	Kozacka	Rada
i	 milczące	 dziewczyny.	 –	 Najpiękniejsze.	 Ta	 to	 Rosjanka.	 Chłopa	 ma
z	rozformowanego	Berkutu.	Ale	ona	patriotka	Ukrainy	–	dodaje.	Kobiety
milczą	 i	uśmiechają	się	pod	nosem.	Tymczasem	Dima	opowiada	dalej.	–
We	 Włoszech	 pracowałem.	 Pieniądze	 zarabiałem.	 Wojny	 tu	 nie	 chcę.
Z	 Donbasem	 związku	 nie	 czujemy.	 Ale	 jakbym	 miał	 wybierać,	 to	 do
Polski	niech	nas	przyłączą.	Polaków	znam.	Polak	to	jest	pan!

–	Polak	„pan”?	Dlaczego	tak	uważasz?	–	spytałem.

–	Polak	całkiem	inny	niż	Rumuny,	a	oni	przecież	też	w	Unii	Europejskiej.
Polak	nie	będzie	spał	na	ziemi,	w	Anglii	widziałem.	A	Rumuny	to	całymi
wioskami	jadą	i	kładą	się	byle	gdzie.

Cóż,	opowieść	Dimy	nie	nadaje	się	oczywiście	do	tego,	by	przykładać	do
niej	 narzędzia	 socjologiczne.	 Na	 uwagę	 zasługuje	 jednak	 coś	 innego.
Przez	kilkadziesiąt	minut	naszej	rozmowy	obie	kobiety	nie	odezwały	się
praktycznie	 ani	 raz,	 pomimo	 tego,	 że	 Dima	 wygłaszał	 stanowcze	 tezy,
także	na	ich	temat,	i	dość	agresywnie	je	prowokował.

Bo	kobiety	na	Ukrainie	to	temat	na	osobną	książkę.	Ukrainki	elektryzują
przybyszów	 z	 Zachodu	 swoim	 wyzywającym	 makijażem	 i	 strojami.



Gestykulacją,	 która	 w	 Polsce	 kojarzona	 jest	 z	 seksualną	 agresją	 i	 nie
przystoi	nigdzie	poza	nocnymi	klubami.	Krąży	opowieść	o	tym,	jak	jeden
z	Polaków	po	wejściu	na	lokalną	ukraińską	dyskotekę	był	przekonany,	że
trafił	do	domu	uciech.	Ale	to	tylko	jedna	strona	medalu.

–	Ode	mnie	z	miejscowości	wiele	kobiet	wyjechało	do	Polski	 i	dalej	na
zachód	 –	 opowiadała	 mi	 Ulana,	 moja	 przyjaciółka	 i	 ukraińska
przewodniczka.	–	Ciężko	pracują	jako	sprzątaczki	i	pielęgniarki,	wysyłają
pieniądze	do	domu,	a	ich	mężowie?	Pilnują	dzieci,	przepijając	pieniądze
pod	 blokiem.	 Taki	 obrazek	 jest	 podobno	 dość	 charakterystyczny,
szczególnie	 na	 zachodzie	 Ukrainy.	 Biorąc	 pod	 uwagę	 liczbę	 Ukrainek
ogłaszających	się	w	Warszawie	m.in.	jako	pomoce	domowe,	można	dojść
do	wniosku,	że	coś	w	tym	jest.

Kobieta	 na	 Ukrainie	 nie	 ma	 uprzywilejowanej	 pozycji.	 Wielokrotnie
widziałem	 rodziny	 z	 dziećmi,	 gdzie	 żona	 szła	 dwa	 kroki	 za	 mężem,
prowadzącym	 syna	 za	 rękę.	 Ukrainki	 zdziwioną	 radością	 reagują	 na
przepuszczanie	 w	 drzwiach	 i	 pocałunki	 w	 rękę.	 Starają	 się	 także	 nie
wtrącać,	 gdy	 mężczyźni	 rozmawiają	 o	 „ważnych	 sprawach”.	 Jak	 wtedy
w	Czerniowcach.

Nie	jestem	entuzjastą	feministycznych	teorii	społecznych,	ale	to	właśnie
w	 jednym	 z	 opracowań	 na	 ten	 temat	 znalazłem	 ciekawe	 wyjątki
z	 ukraińskich	 polityków,	 które	 mogą	 pokazywać	 nastawienie
dotychczasowej	 klasy	 politycznej	 do	 kobiet:	 „Nie	 jest	 sprawą	 kobiecą
przeprowadzanie	reform”	(Mykoła	Azarow,	były	premier),	„Kiedy	będzie
ciepło	 i	 w	 ukraińskich	 miastach	 zaczną	 rozbierać	 się	 kobiety	 –	 wtedy
będzie	 wspaniale”	 (Wiktor	 Janukowycz,	 były	 prezydent	 Ukrainy),	 „To
kobieta	ma	wykonywać	wszystkie	 prace	 domowe”	 (Josyp	Winski,	 były
deputowany)43.

Taki	sposób	postrzegania	kobiet	jest	w	dalszym	ciągu	widoczny.



Kobiety na Majdanie, grudzień 2013. Fot. Konrad Falęcki/Gazeta Polska

–	 Nie	 może	 być	 tak,	 że	 moja	 żona	ma	 inne	 zdanie	 niż	 ja.	 Oczywiście,
możemy	 dyskutować,	 ale	 to	 ja	 mam	 ostanie	 zdanie	 –	 usłyszałem	 od
pewnego	 lwowiaka.	–	Rodzina	 to	organizm,	więc	głowa	może	być	 tylko
jedna.	Tak	w	Biblii	napisano	–	przekonywał.

W	 praktyce	 kobiet	 mało	 kiedy	 pyta	 się	 tu	 o	 zdanie,	 a	 one	 same
denerwują	 się,	 gdy	 pozostawić	 im	 wybór.	 Oznacza	 to	 bowiem	 w	 ich
oczach,	że	mężczyzna	jest	słaby	i	niezdecydowany.	Poważnie	podchodzi
się	 tu	 także	do	kwestii	 intymnych.	 I	 o	 ile	mieszkańcy	Ukrainy	 są	 raczej
bezpruderyjni,	 to	 paradoksalnie,	 seks	 traktują	 poważnie.	 Żarty
i	 rozmowa	 na	 ten	 temat	 budzą	 większe	 zdziwienie	 niż	 milcząca
dominacja.	 Wielokrotnie	 odniosłem	 także	 wrażenie,	 że	 kobieta	 na
Ukrainie	 sprowadzona	 jest	 do	 roli	milczącego	 świadka	męskiego	 życia,
ewentualnie	 ozdoby,	 przymusowego	 towarzysza	 niedoli,	 a	 nawet
przedmiotu.	 „Znalazłeś	 sobie	 już	 żonę?”	 –	 takie	 pytanie	 słyszałem	 od
ludzi	uznających	się	za	największych	ukraińskich	patriotów.	O	pytaniach



innej	natury	nie	wspominając.

Szansą	 na	 zmianę	 były	 kolejne	 rewolucje	 –	 pomarańczowa
i	 Euromajdan.	 Pierwsza	 wyniosła	 do	 władzy	 Julię	 Tymoszenko,
zdawałoby	się	–	doskonały	przykład	na	emancypację	ukraińskiej	kobiety.
Ta	jednak	postrzegana	wciąż	jest	raczej	jako	rywalizujący	z	oligarchami
„facet	w	spódnicy”	niż	przedstawicielka	płci	pięknej.

Trochę	 inaczej	 jest	 teraz.	 Euromajdan	 to	 w	 dużej	 mierze	 rewolucja
prowadzona	 przez	 kobiety.	 I	 to	 nie	 tylko	 bezimienne	 sanitariuszki
i	wolontariuszki	oddające	swoje	rękawiczki	bojcom	z	barykad.	Jej	twarzą
jest	także	Tetiana	Czornowoł	–	bezkompromisowa	dziennikarka	śledcza,
która	swojej	dociekliwości	niemal	nie	przypłaciła	śmiercią,	a	której	mąż
poległ	podczas	wojny	na	wschodzie	Ukrainy.	To	również	Olga	Bohomolec
–	najbardziej	znana	lekarka	Majdanu,	która	w	tragicznych	dniach	lutego
niosła	z	podobnymi	sobie	pomoc	przez	Instytucką.

To	wreszcie	 31-letnia	Nadia	 Sawczenko,	 porwana	 przez	 separatystów
i	więziona	w	rosyjskim	szpitalu	psychiatrycznym	członkini	ochotniczego
Batalionu	 „Aidar”.	 Władze	 w	 Moskwie	 oskarżają	 ją	 o	 współudział
w	 zabójstwie	 dwóch	 rosyjskich	 dziennikarzy	 pod	 Ługańskiem.
Przekonujących	 dowodów	 brak.	 Co	 istotne,	 26	 października	 ukraińska
nawigator	została	wybrana	do	Rady	Najwyższej	z	listy	Julii	Tymoszenko,
która	oddała	trzymanej	w	zamknięciu	od	lipca	swój	pierwszy	numer	na
liście	wyborczej.	Wraz	ze	zmianą	statusu	społecznego	nie	poszły	jednak
żadne	zmiany	w	położeniu	Sawczenko	(stan	na	30	października	2014	r.).
Jest	 ona	 jednak	 już	 bohaterką	 narodową	 Ukrainy	 i	 jedną	 z	 najbardziej
rozpoznawalnych	kobiet	nad	Dnieprem.

Ale	 wojna	 to	 także	 takie	 kobiety	 jak	 moja	 dobra	 znajoma	 Ulana	 i	 jej
koleżanki,	które	za	zadanie	postawiły	sobie	informowanie	świata	o	tym,
co	dzieje	 się	 na	Ukrainie.	 To	wreszcie	 te	wszystkie	milczące,	 krzyczące
i	czekające	na	swoich	mężczyzn	„zwykłe”	Ukrainki.	Czy	jednak	rewolucja
i	wojna	są	w	stanie	dokonać	przewrotu	i	upodmiotowić	kobietę?	Zmienić
stan	 umysłu	 w	 postkomunistycznym	 społeczeństwie,	 gdzie	 kobieta
sprowadzona	 była	 do	 roli	 obiektu	 seksualnego	 i	 matki	 Ukrainki
honorowanej	początkiem	marca	goździkiem	i	rajstopami?



To	w	dużej	mierze	zależy	od	samych	Ukrainek.	Bohomolec,	Czornowoł
i	Sawczenko	(której	w	końcu	października	Rosjanie	przedłużyli	areszt	do
połowy	 lutego)	 są	 już	deputowanymi	do	Rady	Najwyższej.	Mają	 szansę
w	 tej	 zmianie	 pomóc.	 Na	 pewno	 nie	 pomagają	 za	 to	 ukraińskie
skandalistki	 z	 grupy	 Femen,	 obnażające	 się	 w	 miejscach	 publicznych,
przekonujące	przy	tym	cały	świat,	że	to	forma	walki	o	tę	lub	inną	palącą
społecznie	 sprawę.	 Mało	 merytoryczna	 walka	 „gołą	 piersią”	 raczej
szkodzi,	 niż	 pomaga	 kobietom	 w	 patriarchalnym	 ukraińskim
społeczeństwie.

Zostawiam	Dimę	z	jego	przemyśleniami	i	koleżankami.	To	moje	ostatnie
spotkanie	w	Czerniowcach.	I	choć	miły	Ukrainiec	zaprasza	mnie	na	drugi
dzień	na	kolejną	wódkę,	ruszam	w	dalszą	drogę.



Kobzar – równy gość

I	 znów	 marszrutka,	 znów	 setki	 kilometrów.	 Po	 krótkim	 postoju
w	 Kijowie	 trafiam	 do	 Równego,	 obwodowego	 miasta	 w	 zachodniej
Ukrainie.	To	 serce	Wołynia	 ze	wszystkimi	 tego	konsekwencjami.	Także
historycznymi.

Mało	 kto	 wie,	 że	 w	 Równem	 przyszła	 na	 świat	 Anna	Walentynowicz,
legendarna	 działaczka	 i	 współzałożycielka	 „Solidarności”.	 Słynna
suwnicowa	 ze	 Stoczni	 Gdańskiej,	 której	 zwolnienie	 z	 pracy	 stało	 się
w	 1980	 r.	 pretekstem	 do	 wybuchu	 najważniejszego	 strajku	 w	 historii
Polski.	 Równe	 to	 także	miejsce	 krwawych	wydarzeń	 z	 okresu	 II	wojny
światowej.	 W	 dwudziestoleciu	 międzywojennym	 miasto	 należało	 do
Polski,	a	w	1939	r.	mieszkało	tu	blisko	42	tys.	osób,	w	tym	21	tys.	Żydów
i	 15	 tys.	 Polaków.	 Wojenna	 pożoga	 od	 razu	 wepchnęła	 miasto	 pod
sowiecką	okupację,	a	następnie	pod	niemiecki	but.	Einsatzgruppe	C	oraz
ukraińska	 policja	 wymordowały	 wówczas	 niemal	 wszystkich
miejscowych	 Żydów.	 Ofiarami	 padli	 również	 Polacy.	 I	 tak	 w	 połowie
listopada	1943	r.	Ukraińcy	wraz	z	Gestapo	zamordowali	1864	Polaków,
w	 tym	 około	 stu	 członków	 AK.	 W	 trakcie	 rzezi	 wołyńskiej	 do	 miasta
ściągały	 setki	 uciekinierów	 przed	 ludobójcami.	 W	 2002	 r.	 stanął	 tu
pomnik	dowódcy	UPA,	Dmytro	Klaczkiwskiego,	który	za	te	morderstwa
odpowiadał44.

To	 jednak	 historia.	 Dziś	 przybywam	 do	 Równego	 spotkać	 mojego
ukraińskiego	 przyjaciela	 Kobzara.	 Kostek	 jest	 raperem,	 którego
poznałem	w	pierwszych	dniach	Majdanu.	W	swoje	utwory	wplata	m.in.
wiersze	 Tarasa	 Szewczenki,	 rymuje	 wyłącznie	 w	 języku	 ukraińskim.
Polski	zna	biegle.	Nauczył	się	go	sam,	z	polskiej	telewizji.	Jego	pseudonim
–	 Kobzar	 –	 oznacza	 w	 kulturze	 ukraińskiej	 wędrownego	 barda,
wyśpiewującego	pieśni	do	akompaniamentu	kobzy	lub	bandury.

Z	Kostkiem	widywaliśmy	się	wiele	razy.	Chociażby	19	stycznia,	kiedy	na
Hruszewskiego	 płonęły	 opony,	 a	 Kobzar	 jak	 gdyby	 nigdy	 nic	 malował



wielkie	 graffiti	 i	 popijał	 whisky	 kilkadziesiąt	 metrów	 od	 centrum
zamieszek.	Mróz	trzaskał,	a	my	dyskutowaliśmy	o	możliwości	ocieplenia
stosunków	polsko-ukraińskich.

–	Kobzary	 to	 takie,	wiesz,	dziady	stare,	co	od	wsi	do	wsi	 łaziły	 i	grały.
Taki	 jestem.	 W	 zwykłym	 życiu?	 Jestem	 zwykłym	 szefem	 kuchni
japońskiej	–	śmieje	się	Kostek,	gdy	spotykamy	się	w	sierpniu.	–	Dla	mnie
kultura	 ukraińska	 jest	 fenomenem.	 Bo	 pomimo	 tego,	 że	 jest	 to	 kultura
ustalona	i	okrzepła,	to	wciąż	się	rozwija.	I	to	na	różnych	poziomach.	Ale
cieszy	mnie	najbardziej,	że	wreszcie	rozwija	się	w	samych	Ukraińcach	–
mówi.

Może	mieć	rację.	Rewolucja	na	Majdanie	była	olbrzymim	impulsem	dla
twórców.	Dała	 im	 tworzywo	 i	 inspirację.	 Do	 zwycięstwa	 jednak	 daleka
droga.	 Jednym	 z	 pozytywnych	 impulsów	 może	 być	 to,	 że	 ministrem
kultury	 został	 Jewhen	 Nyszczuk,	 znany	 aktor	 i	 animator	 sztuki.	 Przez
długie	 miesiące	 koordynował	 plac	 Niepodległości,	 ze	 słynnej	 sceny
dyrygując	 jego	 poczynaniami	 nawet	 w	 najbardziej	 krwawych
momentach.

Kobzar	 tworzy	 wyłącznie	 po	 ukraińsku.	 To	 według	 niego	 obowiązek
patriotyczny.	Jest	przy	tym	idealistą	i	świadomie	rezygnuje	z	możliwości
zrobienia	„wielkiej	kariery”.	Nie	jest	bowiem	tajemnicą,	że	w	ten	sposób
zamyka	 sobie	 drzwi	 na	 wielki	 rynek	 rosyjski.	 Jeśli	 chcesz
wysokobudżetowych	 klipów,	 koncertów,	 płyt	 w	 nakładach	 liczonych
w	dziesiątkach	tysięcy	–	proszę	bardzo,	ale	po	rosyjsku.	Wielu	twórców
nad	Dnieprem	nie	ma	takiego	problemu.	Komercja,	pieniądze	i	sukces	są
dla	 nich	 ważniejsze	 niż	 to,	 że	 odbiorca	 będzie	 w	 trakcie	 „obcowania
z	 dziełem	 kultury”	 myślał	 po	 rosyjsku,	 używał	 rosyjskich	 klisz
znaczeniowych	etc.

Sam	Kobzar	 przyznaje	 –	 nie	 chodzi	 o	 język,	 a	 o	 różnicę	 perspektywy.
Przez	wiele	lat	nie	było	to	problemem	nawet	dla	najwyższych	władz,	na
co	 przykładem	 może	 być	 wspomniane	 już	 wcześniej	 odznaczenie	 od
Wiktora	 Janukowycza	 dla	 dyrektora	 czerniowieckiej	 „kinogogi”,
człowieka	bądź	co	bądź	„robiącego	w	kulturze”.

Cóż	to	według	Kostka	znaczy	być	ukraińskim	nacjonalistą?



–	 Znać	 literaturę,	 politykę,	 rzeczywistość	 ulicy,	 być	 wśród	 ludzi	 –
odpowiada.	 –	 Ale	 to	 znaczy	 też	 kochać	 swój	 naród	 i	 kraj	 w	 zwykłym,
codziennym	 życiu:	 nie	 wyrzucać	 śmieci	 obok	 śmietnika,	 pomagać
starszym	ludziom,	nie	godzić	się	na	łamanie	prawa,	wspierać	armię.	I	nie
wystarczy	 odziać	 się	 w	 wyszywankę,	 gdy	 przychodzi	 Dzień
Niepodległości	–	zaznacza.

Kostek	doskonale	wie,	jaką	zadrą	w	polskich	sercach	jest	Wołyń.

–	 Powiedz,	 bracie,	 co	możemy	 zrobić,	 żeby	 to	 naprawić?	 –	 pytał	mnie
wielokrotnie.

Cóż	mogłem	mu	odpowiedzieć	wtedy	i	teraz?	Że	musi	zburzyć	pomnik
Klaczkiwskiego,	 a	 na	 jego	miejscu	 postawić	 Annę	Walentynowicz?	 Bez
żartów.



Saszko, mój Saszko,
dlaczego cię zabili?

W	 Równem	 dociera	 do	 mnie	 fotograf	 Konrad	 Falęcki.	 Czekając	 na
Kobzara,	siedzimy	na	głównym	placu	miasta.	Jest	tu	tradycyjnie	pomnik
Szewczenki	 i	 mini-Majdan.	 Namiot,	 portrety	 poległych	 na	 Majdanie
i	 w	 wojnie	 mieszkańców	 miasta	 oraz	 puszka	 skarbonka.	 W	 piątkowy
wieczór	 po	 placu	 przechadzają	 się	 podchmieleni	 mieszkańcy.	 Część
pomimo	setek	kilometrów	od	frontu	ubrana	jest	w	mundury,	jakby	miało
to	 im	dodać	szyku.	Wśród	zdjęć	poległych	ogromny	portret	Aleksandra
Muzyczki	 „Saszki	 Białego”,	 zastrzelonego	 w	 końcu	 marca	 przez	 służby
specjalne	koordynatora	Prawego	Sektora	na	region	zachodniej	Ukrainy.
Z	jego	prawą	ręką	–	Jarosławem	Granitnym	–	ma	poznać	nas	Kobzar

Na	 początku	 roku	 „Saszka	 Biały”	 stał	 się	 bohaterem	 mediów,	 w	 tym
także	polskich.	Filmy,	na	których	paraduje	z	kałasznikowem	po	miejskich
urzędach	 lub	 dyscyplinuje	 miejscowego	 prokuratora,	 wymierzając	 mu
ciosy	otwartą	dłonią	i	szarpiąc	za	krawat,	obiegły	świat.	Wtedy	wszyscy
dowiedzieli	 się,	 że	 na	 zachodniej	 Ukrainie,	 daleko	 od	Majdanu,	 władzę
miał	 przejąć	 właśnie	 ten	 były	 dowódca	 ochotniczego	 oddziału	 UNA-
UNSO	„Wiking”	z	czasów	I	wojny	czeczeńskiej,	członek	osobistej	ochrony
prezydenta	Czeczenii	Dżochara	Dudajewa.

Muzyczko	 budził	 skrajne	 emocje.	Media	 pokazywały	 go	 jako	watażkę,
podporządkowującego	 sobie	 miejscowe	 władze.	 Nic	 w	 tym	 dziwnego.
Wielokrotnie	 ścigany	 i	 skazywany	za	pospolite	przestępstwa	wojskowy
o	bojowej	przeszłości	 stał	 się	na	początku	 roku	dowodem	na	 to,	 że	nie
wszystkie	 zmiany	 na	 Ukrainie	 idą	 w	 kierunku	 „demokratyzacji”
i	 „europejskich	 standardów”.	 Rosyjska	 propaganda	 z	 lubością
pokazywała	 kolejne	 nagrania,	 na	 których	 Muzyczko	 paraduje	 z	 bronią
lub	 odgraża	 się	 władzom	 w	 Kijowie.	 Również	 i	 w	 Polsce	 postać
dowodzącego	 paramilitarną	 UNA-UNSO	 budziła	 zrozumiałe	 obawy.
Z	 początkiem	 marca	 o	 Muzyczce	 przypomniał	 sobie	 nawet	 Komitet



Śledczy	 Federacji	 Rosyjskiej,	 który	 wszczął	 przeciwko	 niemu
postępowanie	 pod	 zarzutem	 bandytyzmu	 w	 stosunku	 do	 rosyjskich
żołnierzy	w	czasie	wojny	w	Czeczenii.	Według	rosyjskich	śledczych	miał
on	 osobiście	 torturować	 i	 zabić	 20	 osób.	 Za	 Saszką	 wysłano
międzynarodowy	list	gończy,	a	on	sam	w	wystąpieniach	publicznych	nie
ukrywał,	 że	 został	 na	 niego	 podpisany	 wyrok	 śmierci.	 Dwa	 tygodnie
później	 już	 nie	 żył.	 Podczas	 próby	 zatrzymania	 w	 podrównieńskiej
miejscowości	 zastrzelili	 go	 funkcjonariusze	 oddziału	 specjalnego	 MSW
Ukrainy	„Sokół”.

Zdjęcia poległych i zamordowanych mieszkańców miejscowości Równe, sierpień 2014. Aleksander
Muzyczko na zdjęciu z krótkimi włosami. Fot. Konrad Falęcki/Gazeta Polska

–	Był	 skuty	w	kajdanki	 i	 leżał	 z	 rozerwaną	koszulą.	Chcieli	 sprawdzić,
czy	 ma	 kamizelkę	 kuloodporną.	 To	 była	 egzekucja	 –	 mówi	 Jarosław
Granitny.

Z	 zastępcą	Muzyczki	 spotykamy	 się	 w	 jednej	 z	 modnych	 rówieńskich
knajp.	 On	 sam	 w	 niczym	 nie	 przypomina	 swojego	 przełożonego.



Przystojny	trzydziestokilkulatek	na	spotkanie	z	nami	przyszedł	ze	swoją
dziewczyną,	Nadią.	Dużo	 od	niego	młodsza	 kobieta	 tradycyjnie	 pięknie
wygląda	i	cały	czas	milczy.

–	Gdyby	Saszka	żył,	teraz	siedziałby	z	nami	i	śmiał	się	wniebogłosy.	To
był	nasz	Robin	Hood	–	opowiada.

Gdy	 pytam	 o	 incydent	 z	 prokuratorem,	 ani	 na	 chwilę	 nie	 zbija	 go	 to
z	tropu.

–	 A	 wiesz,	 kim	 był	 ten	 prokurator	 i	 o	 co	 chodziło?	 No	 właśnie…
W	miejscowości	Wstawki	koło	Równego	zamiatali	pod	dywan	śledztwo
w	 sprawie	 zgwałcenia	 i	 zamordowania	 kobiety.	 Prawdopodobnie	 ktoś
zapłacił	prokuratorowi	za	ukręcenie	sprawie	łba.	Ludzie	wyszli	na	ulice
i	 domagali	 się	 pociągnięcia	 urzędników	 i	 podejrzanego	 do
odpowiedzialności.	 Sprawa	 wyglądała	 bardzo	 poważnie.	 Do	 Saszki
zadzwonił	 wówczas	 naczelnik	 policji.	 To	 on	 poprosił	 go,	 by	 coś	 zrobić
z	ludźmi.	No	i	Saszko	zrobił	to,	co	cały	świat	zobaczył.	Ludzie	rozeszli	się
do	 domów,	 a	 sprawa	 ruszyła	 z	 miejsca.	 Że	 to	 niedemokratyczne
i	 nienormalne?	 Cóż,	 Ukraina	 nie	 jest	 normalnym	 i	 demokratycznym
krajem	–	rozkłada	ręce	Granitny.

Granitny	 przez	 kilka	 lat	 był	 członkiem	miejscowej	 Swobody.	 Odszedł,
jak	mówi,	przez	„typowe	utarczki	partyjne”.	Wtedy	dołączył	do	Muzyczki
i	UNA-UNSO.	Ta	założona	w	1990	r.	we	Lwowie	partia	składa	się	z	dwóch
pionów	 –	 UNA	 to	 ukraińskie	 zgromadzenie	 narodowe,	 UNSO	 to	 jej
paramilitarne	 skrzydło	 –	 Ukraińska	 Narodowa	 Samoobrona.	 Pomimo
braku	sukcesów	w	krajowej	polityce,	działacze	UNA-UNSO	wielokrotnie
dawali	się	poznać	jako	pierwsza	linia	ukraińskiego	nacjonalizmu.

Od	 samego	 początku	 sprzeciwiali	 się	 próbom	 separatyzmu	 na
Ukrainie.	 Tak	 było	 m.in.	 w	 1992	 r.,	 kiedy	 na	 terenie	 obwodu
donieckiego	 chciano	 powołać	 Republikę	 Doniecko-Krzyworoską.
Podobnie	 w	 Odessie,	 gdzie	 w	 tym	 samym	 roku	 stłumiono	 próbę
utworzenia	 Republiki	 Noworosji,	 a	 także	 w	 Bukowinie,	 gdzie
planowano	 przyłączenie	 północnej	 części	 regionu	 do	 Rumunii.
Członkowie	 UNA-UNSO	 walczyli	 przeciwko	 Rosji	 w	 Naddniestrzu,



Afganistanie	 i	 obu	wojnach	w	 Czeczenii.	 Brali	 udział	w	większości
protestów	 przeciw	 prorosyjskim	 władzom	 Ukrainy,	 w	 tym
w	słynnym	„Ukraina	bez	Kuczmy”	w	2000	r.	Podczas	Euromajdanu
sceptyczni	wobec	protestu	członkowie	UNA-UNSO	weszli	w	skład	23
Sotni	Samoobrony	oraz	oczywiście	Prawego	Sektora.

–	 „Loki”	 był	 drugim	 poległym	 na	 Majdanie.	 –	 Granitny	 wspomina
członka	UNA-UNSO,	Białorusina	Michaiła	Żyźniewskiego,	który	zginął	22
stycznia	zastrzelony	na	Hruszewskiego	w	Kijowie.	 Jego	pogrzeb	stał	się
manifestacją	 nacjonalistów.	 Od	 tamtej	 pory	 narastała	 radykalizacja
nastrojów	na	Ukrainie.

–	 Zachodnią	 Ukrainą	 niepodzielnie	 rządził	 Muzyczko	 –	 był	 tu
niekwestionowanym	 autorytetem.	 Co	 więcej,	 rosły	 jego	 wpływy
w	centrum	i	na	wschodzie	kraju	–	opowiada	Granitny.	–	W	szczytowym
momencie	 na	 jego	 komendę	mogło	w	Kijowie	 pojawić	 się	 10	 tys.	 osób
z	bronią	w	ręku,	ale	 rozumiał,	 że	 to	 jeszcze	za	mało	 i	 swoimi	kanałami
dogadywał	 się	 z	 wojskiem.	 Miał	 dojście	 do	 polityków,	 ale	 nie	 widział
potrzeby,	by	z	nimi	rozmawiać.	I	dlatego	go	zabili.	Bez	niego	już	nic	nie
będzie	 takie	 samo.	 Cóż,	 najwyraźniej	 Niebiańska	 Sotnia	 potrzebowała
komendanta	–	dodaje.

Mój	rozmówca	rekonstruuje	wieczór,	w	którym	zginął	jego	dowódca.

–	Rozstaliśmy	się	około	22.	Pojechałem	jeszcze	do	swoich	ludzi.	„Sława,
jest	 strzelanina”	 –	 odebrałem	 telefon	 około	 23.	 To	 działacze
rówieńskiego	 Automajdanu	 przynieśli	 tę	 wiadomość.	 Czułem,	 co	 się
dzieje.	 –	 Granitny	 zaczyna	 się	 denerwować,	 a	 Nadia	 zasłania	 oczy
ciemnymi	okularami.	–	Porwałem	broń	i	 ludzi	z	Domu	Narodowego.	Na
miejscu	była	już	karetka	i	dwóch	przerażonych	„gajowych”	–	milicjantów
z	drogówki.	Modlili	się.	Saszko	miał	trzy	kule	w	nogach	i	dwie	w	klatce
piersiowej.	 Ręce	 były	 skute	 kajdankami,	 a	 przeprowadzona	 ekspertyza
wykazała	samobójstwo!!!	Pięć	kul!	W	nogach	kaliber	5,45,	w	piersi	9	mm,
rozerwana	odzież.	Samobójstwo!

–	Dlaczego	go	zabili?	–	pytam	po	chwili,	gdy	emocje	nieco	opadły.



–	Władze	Ukrainy	boją	się	UNA-UNSO.	Jesteśmy	dla	nich	niebezpieczni,
bo	 nie	 idziemy	 na	 żaden	 kompromis.	 Od	 samego	 początku	 byliśmy
przeciwni	 Euromajdanowi	 i	 integracji	 europejskiej.	 Z	 prostej,
ekonomicznej	 przyczyny	 –	 Ukraina	 jest	 za	 biedna,	 by	 teraz	 wchodzić
w	 struktury	 sojuszu.	 Oczywiście,	 przyjmujemy	 kierunek	 europejski,	 ale
na	 członkostwo	 jest	 za	 wcześnie	 –	 tłumaczy	 Granitny.	 –	 Co	 myślę
o	konflikcie?	Jest	na	rękę	USA	i	Niemcom,	bo	osłabia	Rosję.	Z	Ukrainą	nikt
się	tu	nie	liczy,	nawet	nasze	władze.	Oni	nie	są	nacjonalistami	–	ucina.

Cmentarz w Równem. Przy grobie Aleksandra Muzyczki. Fot. Konrad Falęcki/Gazeta Polska

Rozmawiamy	o	stosunkach	polsko-ukraińskich.	Granitny	przekonuje,	że
zaszłości	historyczne	nie	powinny	mieć	wpływu	na	bieżącą	politykę.

–	Mamy	jeszcze	tutaj	starych	ludzi,	którzy	to	pamiętają.	To	był	konflikt
z	 dwóch	 stron,	 wojna.	 Kiedy	 jest	 wojna,	 to	 prawo	 przestaje	 istnieć	 –
odpowiada	 pytany	 o	 ludobójstwo	 dokonane	 na	 Wołyniu	 przez
ukraińskich	nacjonalistów.



–	Jak	to?	Ludobójstwo	z	obu	stron?	–	pytam.

–	 Ostre	 pytanie	 –	 zawiesza	 głos,	 by	 za	 chwilę	 odejść	 od	 tematu:	 –
Ukrainiec	 i	Polak	żyli	w	 jednej	wsi,	 razem	pili	wódkę,	orali	pole.	Widać
z	żadnej	strony	nie	znaleziono	lidera,	który	mógłby	ten	konflikt	zażegnać.
Jak	to	się	zaczęło?	Nikt	nie	wie.	Może	była	jakaś	trzecia	siła?	–	pyta	sam
siebie.

Co	 istotne,	 przez	 słowa	 Granitnego	 zdaje	 się	 przebijać	 żal,	 że	 kwestia
ludobójstwa	na	Wołyniu	była	podnoszona	wspólnie	przez	stronę	polską
i	polityków	Partii	Regionów,	którzy	wykorzystywali	 ją	do	wewnętrznej
walki	politycznej.

Mężczyzna	widzi,	że	jego	słowa	nic	a	nic	mnie	nie	przekonują.

–	Nic	do	Polski	 i	 Polaków	nie	mamy.	Żadnej	urazy.	 Ja	 sam	współczuję
Polsce	za	sprawę	z	samolotem	[katastrofa	smoleńska	–	W.M.].	Przecież	to
do	dziś	niewyjaśnione	–	dodaje.

–	 Co	 to	 znaczy	 być	 ukraińskim	 nacjonalistą?	 –	 próbuję	 dociec	 na
zakończenie	rozmowy.

–	 Kochać	 ojczyznę	 –	 odpowiada	 Granitny.	 –	 Kiedyś	 podszedłem	 do
babuszki,	 która	 sprzedawała	 kwas	 chlebowy	 z	 zardzewiałej	 beczki.
Zapytałem	 ją,	 co	 to	 nacjonalizm.	 „To	 swoje”	 –	 odpowiedziała.	 I	 ja	 się
z	tym	zgadzam.

Jarosław	proponuje	nam,	byśmy	wraz	z	nim	pojechali	na	grób	Muzyczki.
Wsiadamy	na	 tył	 transportera.	Nadia	zajmuje	miejsce	z	przodu	 i	bierze
na	kolana	zawinięty	w	wojskową	bluzę	karabin	maszynowy.

–	 Na	 pusto	 nie	 jeżdżę.	 Już	 raz	 chcieli	 mnie	 staranować,	 ale	 uciekłem.
Życie	droższe	niż	zderzak	–	mówi	Jarosław,	gdy	ruszamy	przez	spokojne
miasteczko.	–	Za	moją	głowę	jest	podobno	30	tys.	dolarów.	Mało	–	śmieje
się.	–	Czy	boję	się	śmierci?	Śmierci	nie,	ale	kalectwa.	 I	 to	 takiego,	które
kładzie	 do	 łóżka	 na	 całe	 życie,	 bo	 bez	 ręki	 czy	 nogi	 można	 żyć	 –
opowiada.	Nadia	milczy	z	rękami	na	karabinie.

Docieramy	na	cmentarz.	Grób	„Białego”	jest	widoczny	z	daleka.	Kopiec
sztucznych	 kwiatów	 i	 setki	 zniczy.	 Obok	 groby	 innych	 poległych
z	Rówieńskiego.



–	 Saszko,	 mój	 Saszko!	 Czemu	 ciebie	 ubili?!	 Czemuś	 mnie	 opuścił?!	 –
Starsza	 kobieta	 w	 chustce	 na	 głowie	 płacze	 wniebogłosy,	 co	 rusz
poprawiając	 świeczki	 i	wstęgi	 na	wieńcach.	Granitny	 staje	 obok,	 a	 jego
ręce	 zaciskają	 się	 w	 pięści.	 To	 matka	 „Saszki	 Białego”,	 najwyraźniej
przychodzi	tu	często.	Rozmawiają	o	czymś.	Nadia	milczy	ze	splecionymi
dłońmi.

Jarosław	 zabiera	 staruszkę	 do	 samochodu,	 obiecuje	 pomoc,	 po	 czym
odwozi	 do	 centrum	 miasta.	 Nas	 zawozi	 na	 dworzec,	 gdzie	 wsiadamy
w	autobus	do	Lwowa	i	stamtąd	dalej,	na	południe,	do	Użhorodu.	Jarosław
żegna	 się	 z	 nami	 serdecznie,	 najwyraźniej	 zyskaliśmy	 jego	 zaufanie.
Nadia	uśmiecha	się,	milcząc.	Przed	nami	kolejna	podróż.

Z	początkiem	listopada	2014	r.	sprawa	zabójstwa	kobiety,	w	której
interweniował	 Muzyczko,	 znalazła	 swój	 finał.	 Mimo	 że	 29-letni
mężczyzna	 został	 skazany	 na	 cztery	 lata	 pozbawienia	wolności,	 to
sąd,	rozpatrując	wniosek	adwokata,	zastosował	do	tej	sprawy	zapisy
Ustawy	o	amnestii.	Zabójca	wyszedł	na	wolność	bezpośrednio	z	sali
sądowej45.



Bomby w centrum Lwowa

Kilkanaście	godzin	we	Lwowie	to	stanowczo	za	mało.	Nie	sposób	poznać
to	 miasto,	 zrozumieć,	 a	 co	 dopiero	 opisać	 je	 komuś,	 nie	 spędzając	 tu
przynajmniej	 roku.	 Każda	 taka	 próba	 jest	 skazana	 na	 niepowodzenie.
Starczy	powiedzieć,	że	mury	kamienic	oddychają	tu	po	polsku,	po	polsku
zgrzytają	szyny	tramwajowe	i	bieli	się	dym	z	kamienic.	Rozumiem	teraz,
dlaczego	 po	 dziś	 dzień	 przedwojennym	mieszkańcom	 Lwowa	 szklą	 się
oczy	na	wspomnienie	 ich	rodzinnego	miasta.	Ulica	rozmawia	 jednak	po
ukraińsku	 i	 tak	 też	 żyje	 tu	 od	 kilkudziesięciu	 lat	 większość	 ludzi.	 Nie
mam	zamiaru	tego	oceniać.

Czasu	starcza	nam	jedynie	na	odwiedzenie	Cmentarza	Łyczakowskiego
z	 kwaterami	 Orląt	 Lwowskich	 i	 Powstańców	 Styczniowych.	 Setki
przewiązanych	 biało-czerwonymi	 wstążkami	 krzyży	 przypominają
o	 bohaterskich	 obrońcach	 miasta,	 ideowych	 ojcach	 warszawskich
powstańców	i	„żołnierzy	wyklętych”.	Nasi	dziadowie,	powstańcy	1863	r.,
leżą	 wyżej.	 Ich	 kwatera	 żelaznymi	 krzyżami	 równo	 znaczy	 lwowską
ziemię.	 Jeszcze	 tylko	 wstąpimy	 do	 Marii	 Konopnickiej	 i	 Gabrieli
Zapolskiej	i	czas	w	drogę.

We	 Lwowie	 o	 tym,	 że	 w	 kraju	 toczy	 się	 wojna,	 świadczy	 jedynie
bliźniaczy	do	tych	rozstawionych	w	innych	miastach	mini-Majdan,	gdzie
zbierane	są	pieniądze	na	ochotnicze	bataliony.	W	wyszczerbioną	kostkę
brukową	na	reprezentacyjnym	bulwarze	przy	alei	Wolności	ktoś	wstawił
atrapę	 bomby.	 To	 ostrzeżenie,	 że	 choć	 wróg	 daleko,	 może	 w	 każdej
chwili	 dosięgnąć	 także	 odpoczywających	 po	 całym	 tygodniu	 bywalców
kawiarni,	grających	w	szachy	starców	czy	zakochanych	par	szukających
ustronnych	 ławeczek.	 Nim	 pójdziemy	 spać,	 znajdujemy	 jeszcze	 knajpę
Prawy	 Sektor.	 Jak	 powiedzą	 nam	 jednak	 miejscowi,	 nie	 ma	 ona	 nic
wspólnego	z	nacjonalistami,	a	jej	właściciel	celowo	wybrał	tę	nazwę	jako
chwyt	marketingowy.	 Jeśli	 to	prawda,	 to	dziw	bierze,	 że	 jeszcze	w	 tym
rzekomym	„gnieździe	nacjonalistów”	nikt	się	z	nim	nie	rozprawił.



Noc	spędzamy	w	hotelu	George	zlokalizowanym	w	samym	centrum,	tuż
przy	placu	Adama	Mickiewicza,	w	pokoju	bliźniaczym	do	tego,	w	którym
ongiś	zatrzymywał	się	Jan	Kiepura.	Do	okna	zagląda	nam	z	cokołu	autor
Pana	 Tadeusza.	 Okres	 świetności	 tego	 hotelu	 bezpowrotnie	 minął,	 nie
spotkamy	tu	na	korytarzu	postaci	pokroju	Józefa	Piłsudskiego	ani	Jeana-
Paula	 Sartre’a,	 ani	 nawet	Nikity	Chruszczowa.	Dziś	na	nocleg	 tutaj	 stać
nawet	polskich	dziennikarzy.



Wino u pani seksuolog,
czyli kto wyrzeźbił Tomaszewskiego

Z	 samego	 rana	 wyruszamy	 do	 Użhorodu.	 Przepiękna	 trasa	 kolejowa
wiedzie	 przez	 Karpaty,	 gdzie	 człowiek	 na	 każdym	 postoju	 ma	 ochotę
wysiąść	 i	 zaszyć	 się	 w	 gęstym	 lesie.	 „Rzucam	 wszystko	 i	 wyjeżdżam
w	 Bieszczady”	 –	 mają	 w	 zwyczaju	 powtarzać	 polscy	 pracownicy
zagranicznych	 korporacji.	 Jeśli	 kiedyś	 wszystko	 rzucę,	 to	 wyjadę
w	Karpaty,	 ostrzegam.	Podobne	myśli	 targają	 chyba	Falęckim,	który	po
pobudce	zaserwowanej	mu	przez	grającą	w	pociągu	cygańską	orkiestrę
chciał	na	 jednej	z	maleńkich	stacyjek	biec	do	ukraińskiej	dróżniczki,	by
„koniecznie	 zrobić	 jej	 portret”.	 Tym	 samym	 niemal	 straciłem
bezpowrotnie	 mojego	 fotografa.	 Cygańska	 orkiestra	 pojawiła	 się
w	pociągu	niespodziewanie	 niczym	hiszpańska	 inkwizycja	 z	 Latającego
Cyrku	Monty	 Pythona.	 Czterech	 grajków	 z	 akordeonami,	 banjo	 i	 gitarą
wykonywało	utwory	w	bliżej	niezrozumiałym	języku,	wyjąc	wniebogłosy
o	 jakiejś	 „Malagricie”	 czy	 coś	w	 tym	 rodzaju.	 Pieniądze	 za	 przejście	 do
kolejnego	 wagonu	 inkasowali	 do	 przyklejonego	 do	 gryfu	 papierowego
kubka,	 co	 sprawiało,	 że	 żaden	 z	 nich	 nie	 przestawał	 rzępolić	 ani	 na
chwilę.

W	 Mukaczewie	 wysiadamy	 i	 bierzemy	 taksówkę	 do	 Użhorodu.
Kierowca	jest	Węgrem,	ale	jak	zapewnia,	dobrze	żyje	mu	się	na	Ukrainie
i	nie	widzi	powodu,	by	to	zmieniać.	O	wojnie	za	dużo	nie	chce	mówić,	bo
i	niewiele	wie.

Gdyby	był	bardziej	poinformowany,	wiedziałby,	że	sytuacja	w	regionie
nie	 nastraja	 optymistycznie.	 Również	 i	 tutaj	 poborowi	 nie	 chcą	 słyszeć
o	 tym,	 że	mają	 jechać	walczyć	 „za	 jakiś	 Donbas”.	 Zarówno	 nacjonaliści
węgierscy,	 jak	 i	 uwiarygodniające	 się	 w	 ten	 sposób	 władze
w	 Budapeszcie	 coraz	 częściej	 mówią	 o	 tym,	 że	 Węgrzy	 z	 Zakarpacia
powinni	 otrzymać	 swoją	 autonomię.	 Żądania	 terytorialne	 są	 wyrażane
wprost,	 a	 członkowie	 opozycyjnego	 Jobbiku	 są	 częstymi	 gośćmi



w	przygranicznych	 regionach.	To	 tu	otworzył	 swoje	biuro	Béla	Kovács,
europarlamentarzysta	tej	partii,	którego	węgierskie	służby	podejrzewają
o	 szpiegostwo	 na	 rzecz	 Moskwy.	 Już	 we	 wrześniu	 do	 miejscowości
Beregowo	 przybył	 sam	 premier	 Viktor	 Orbán	 i	 odwiedził	 tamtejszą
szkołę,	 gdzie	 wykładany	 jest	 język	 węgierski.	 Nic	 w	 tym	 dziwnego,	 na
Zakarpaciu	co	ósmy	mieszkaniec	jest	Węgrem.

Przypomina	 mi	 się	 rozmowa	 ze	 Strutyńskim,	 którą	 przeprowadziłem
w	 Czerniowcach:	 „Tu	 wystarczy	 rzucić	 zapałkę	 i	 wszystko	 stanie
w	 ogniu”.	 Miał	 rację.	 Sprawa	 w	 tym	 regionie	 nie	 jest	 jednak
jednoznaczna.	Dnia	20	lutego	2014	r.,	tuż	po	masakrze	na	Instytuckiej,	to
właśnie	 władze	 w	 Użhorodzie	 jako	 pierwsze	 wypowiedziały
posłuszeństwo	 Wiktorowi	 Janukowyczowi.	 „Ogłaszamy	 obwód
zakarpacki	 wolnym	 od	 władzy	 Wiktora	 Janukowycza.	 Cofamy
uprawnienia	rejonowej	i	okręgowej	administracji	Zakarpacia”	–	napisała
w	uchwale	rada	obwodu	zakarpackiego.	W	tym	samym	dniu	rozwiązały
się	tutejsze	struktury	Partii	Regionów.

Siedziba Towarzystwa Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz, Użhorod, sierpień 2014.



Od lewej: prezes towarzystwa Halina Wakarowa i wiceprezes Ludmiła Fedorczuk. Fot. Konrad
Falęcki/Gazeta Polska

Taksówka	 dowozi	 nas	 do	 centrum.	 O	 tym,	 że	 jesteśmy	 blisko	Węgier,
świadczy	 fakt,	 że	 plac,	 przy	 którym	 się	 znajdujemy,	 nosi	 imię	 poety
Sándora	 Petőfiego.	 Nim	 znajdziemy	 hotel,	 moją	 uwagę	 przykują
secesyjne	kamienice,	które	podobnie	jak	w	Czerniowcach	wołają	do	mnie
po	austro-węgiersku.

Miasto	 żyje	 po	 swojemu	 i	 najwyraźniej	 nie	 chce	 słyszeć
o	 poukrywanych	 w	 lasach	 na	 wschodzie	 bazach	 „dobrowolców”	 –
ochotników	 lub	problemach	mieszkańców	 ludowych	 republik	Donbasu.
O	tym,	że	jest	solidarne,	przypomina	jedynie	plakat	w	centrum,	oddający
hołd	 Niebiańskiej	 Sotni.	 Tradycyjny	 mini-Majdan	 pod	 siedzibą	 władz
okazuje	 się	 namiotem	 rozbitym	 w	 jakiejś	 lokalnej	 sprawie	 przez
protestujących,	którzy	zresztą	pozostawili	transparenty	i	gdzieś	zniknęli.
Taras	Szewczenko	samotnie	patrzy	z	pomnika,	pod	którym	wypłowiałe
i	 potargane	 zdjęcia	 poległych	 stoją	 obok	 dawno	 wygasłych	 zniczy.
„Wstępujcie	 do	 ochotniczych	 batalionów”	 –	 napis	 na	 murze	 jest
w	 zasadzie	 jedynym	 znakiem	 zaangażowania	 tutejszych	 mieszkańców
i	jednocześnie	wołaniem	na	puszczy.

Nie	 ma	 się	 co	 dziwić.	 Położone	 za	 górami	 i	 rzekami	 miasteczko	 nie
ukrywa,	 że	 bliżej	 mu	 do	 Europy	 niż	 do	 wschodnich	 obwodów,	 gdzie
próżno	 szukać	 kawy	 po	 wiedeńsku,	 a	 portrety	 cesarza	 Franciszka
zastępuje	 socreal	 z	 kołchoźnicami	 oddającymi	 plon	 „Lokomotywie
dziejów”	–	Józefowi	Stalinowi.	Wieczór	spędzamy	w	kawiarni	nad	rzeką
Uż,	 w	 której	 rozmawia	 się	 chyba	 o	 wszystkim,	 tylko	 nie	 o	 bieżącej
sytuacji	na	Wschodzie.

Tymczasem	 jest	 początek	 sierpnia	 i	 właśnie	 Rada	 Bezpieczeństwa
Narodowego	 i	 Obrony	 zaapelowała	 do	 cywilów	 o	 ewakuację	 z	 miejsc
zajętych	przez	prorosyjskich	terrorystów.	Jak	kraj	długi	i	szeroki	trwają
migracje	uchodźców	z	objętych	walkami	 rejonów.	 I	 choć	paradoksalnie
większość	 przekracza	 granicę	 i	 ucieka	 do	 pobliskiej	 Rosji,	 niektórzy
trafiają	 także	 tu,	 na	 Zakarpacie,	 o	 czym	 mieliśmy	 się	 niebawem
przekonać.

W	 poszukiwaniu	 informacji	 i	 dobrego	 polskiego	 słowa	 trafiamy	 do



siedziby	 Towarzystwa	 Kultury	 Polskiej	 Zakarpacia	 im.	 Gniewy
Wołosiewicz46.	Ciemna	piwnica	jednego	z	budynków	administracyjnych
mieści	 bibliotekę,	 czytelnię	 i	 galerię	 zdjęć	 z	wydarzeń,	w	których	biorą
udział	 tutejsi	 Polacy.	 Na	 stole	 lądują	 zakarpackie	 wino	 i	 czekoladki
Roshen.	 Prezes	 Towarzystwa	 Kultury	 Polskiej	 Halina	 Wakarowa
i	wiceprezes	Ludmiła	Fedorczuk,	dwie	stateczne	panie,	przyjmują	nas	jak
starych	 znajomych.	 Na	 ścianie	 godło	 RP	 i	 haft	 z	 Mazurkiem
Dąbrowskiego.	 „To	 jedna	 z	 członkiń	 naszego	 towarzystwa	 jest	 taka
uzdolniona”	–	chwalą	się	kobiety.

Rozmawiamy	oczywiście	o	Polakach.

–	 Polakom	 tu	 dobrze	 się	 żyje.	 Ja	 jestem	 tu	 od	 1974	 r.	 –	 opowiada
Wakarowa.	 –	 Zawsze	mi	 tu	 było	 lepiej	 niż	w	 rodzinnych	 stronach,	 pod
Lwowem,	w	Mościskach.	Tam	zwracano	mi	uwagę,	bym	nie	mówiła	po
polsku:	 „Lachy,	 yty	 do	 swojeji	 Pol’s’koji”47	 –	 słyszałam.	 A	 tu?	 Jeden	 po
ukraińsku,	drugi	po	słowacku,	trzeci	po	węgiersku,	inny	po	rosyjsku,	ktoś
jeszcze	inny	po	miejscowemu.	I	nikomu	to	nie	przeszkadza	–	dodaje,	a	ja
uświadamiam	 sobie,	 że	 przez	 cały	 okres	 pobytu	 na	 Ukrainie	 oprócz
cytującego	Tarasa	Szewczenkę	Kobzara	nikt	nie	nazwał	mnie	„Lachem”.

O,	tak,	Lachu,	druhu,	bracie,
wróg	nasz	w	księdzu	i	magnacie:

skłócili	nas,	rozdzielili,
a	mybyśmy	w	zgodzie	żyli!
Daj	że	rękę	kozakowi,
serce	czyste	razem	daj,

będziem	w	sobie	Chrystusowi,
wznowim	dawny,	cichy	raj!

Taras	Szewczenko,	Do	Lachów

–	Był	z	tym	problem	na	Lwowszczyźnie?	–	dopytuję.

–	Był.	Mieszkałam	w	Mościskach.	Trzecia	część	klasy	to	byli	Polacy,	ale
nie	 rozmawialiśmy	po	polsku,	 bo	miejscowe	dzieci	 dokuczały	nam:	 „Co
wy	hovoryte	pol’s’kij?	Ydy	w	 swij	Pol’skoji,	 ce	ne	wasze,	 to	Ukraina,	a	wy
okupanty48!”	 –	 mówili.	 Tu	 nikt	 na	 to	 uwagi	 nie	 zwraca.	 W	 domu
rozmawiamy	 po	 polsku	 i	 dzieci	 na	 podwórku	 między	 sobą	 po	 polsku.



A	z	innymi	dziećmi	po	ukraińsku.

–	Wszyscy	Polacy	przyjechali	tu	w	czasach	sowieckich	albo	z	przydziału
do	 pracy,	 albo	 już	 tu	 się	 urodzili,	 bo	 rodzice	 byli	 tu	 skierowani	 –
opowiada	Wakarowa	i	chwali	się	swoimi	ludźmi.	–	U	nas	w	towarzystwie
wszyscy	 mają	 minimum	 średnie	 techniczne	 wykształcenie.	 Poza	 tym
doktoraty,	habilitacje.	Kilkadziesiąt	osób,	średnia	wieku	45–50	 lat.	 I	 tak
od	1995	r.

Jakby	 na	 dowód	 tego,	 kobiety	 pokazują	 rzeźbę	 autorstwa	 jednego
z	członków	towarzystwa,	Bohdana	Tomaszewskiego.	Przedstawia	ona…
Bohdana	 Tomaszewskiego,	 znanego	 dziennikarza	 i	 komentatora
sportowego.	 Słynny	 redaktor	 siedzi	 w	 charakterystycznej	 dla	 siebie
pozie,	jakby	szukał	wysublimowanych	słów,	chwalących	kolejne	zagranie
jakiegoś	tenisisty.

–	On	z	Kresów	Wschodnich,	ale	polskie	pochodzenie	ma	–	opowiadają
o	 „tutejszym”	 Tomaszewskim.	 –	 Pracował	 na	 Krymie	 w	 Donbasie
u	 oligarchy	 Serhija	 Taruty,	 potem	 tu	 przyjechał.	 Jest	 wykształconym
w	 Kijowie	 rzeźbiarzem.	 Przyszedł	 do	 nas	 i	 mówi:	 „Chciałbym	 być
w	 towarzystwie”.	 Dowiedział	 się	 wówczas,	 że	 ma	 w	 kraju	 swojego
imiennika	–	wspominają	panie	prezes.

–	Przyjechał	do	nas	konsul	RP	Marian	Orlikowski	i	razem	poszliśmy	do
pracowni.	Wchodzimy,	a	tam	wszystkie	ściany	były	oblepione	zdjęciami
z	 polskim	 komentatorem	 –	 śmieje	 się	 Makarowa.	 –	 I	 taką	 oto	 rzeźbę
stworzył	 i	 nam	podarował.	Pana	 redaktora	Bohdana	 zapraszaliśmy,	 ale
nie	odpowiedział	nam	na	list,	a	nie	przyszło,	że	nieodebrany	–	smuci	się.

–	 Ludzie	 u	 nas	 w	 towarzystwie	 są	 w	 ogóle	 nieprzeciętni.	 Jedna	 pani
bankier	 na	 przykład	 wspaniale	 maluje	 butelki.	 Inna	 pani,	 Olga,
wyhaftowała	 dla	 nas	 hymn	 Polski.	 Proszę	 zobaczyć,	 to	 arcydzieło	 –
pokazuje	 na	 ścianę	 Ludmiła.	 –	 Mamy	 pana	 Grzegorza	 Szwyrkę,	 który
hoduje	 kryształy.	 Wszystkich	 naszych	 artystów	 chcemy	 pokazać	 na
wystawie	–	zapowiada.

Chłodny,	 klaustrofobiczny	 pokoik,	 w	 którym	 znajduje	 się	 siedziba
towarzystwa,	zdaje	się	powoli	emanować	ciepłem.

–	Wino	jest	półwytrawne,	ale	zakarpackie	–	przekonują	rozmówczynie.



Na	 półkach	 mnóstwo	 zdjęć,	 w	 tym	 jedno	 z	 wawelskiego	 grobu
prezydenckiej	pary.

–	 Pani	Maria	 Kaczyńska	wiele	 dla	 nas	 zrobiła.	 To	wielka	 strata,	 że	 jej
zabrakło	 –	mówi	Makarowa,	 sugerując,	 że	 teraz	 stosunki	 z	 krajem	 nie
układają	się	tak,	jak	przed	katastrofą	smoleńską.

–	 Czy	 są	 problemy?	 Pewnie,	 jak	 wszędzie.	 Towarzystwo	 ma	 kłopoty
z	 opłatami	 za	 ogrzewanie.	 Bo	 choć	 sam	 lokal	 jest	 wynajmowany	 na
preferencyjnych	warunkach,	to	rachunki	są	 już	w	rynkowej	cenie	–	600
hrywien	 [150	 zł	 –	 W.M.]	 za	 miesiąc.	 Za	 takie	 małe	 pomieszczenie!	 –
martwi	się	Makarowa.

–	 Stawka	 jest	 taka	 sama	 dla	 każdego	 metra	 kwadratowego	 w	 tym
budynku,	 więc	 płacimy	 za	 piwnicę	 tyle	 samo,	 co	 bank	 za	 swój	 lokal.
Wysyłaliśmy	pisma,	ale	nic	z	tego.	Do	sądu	nas	włóczyli,	bo	nie	mieliśmy
zwyczajnie	 czym	płacić	 –	mówią	kobiety.	 Jak	 jednak	przekonują,	 to	nie
wina	władzy,	tylko	przepisów.

–	 Z	 władzami	 stosunki	 są	 dobre.	 Nigdy	 o	 nic	 się	 nie	 wykłócamy.
Pieniądze	mieliśmy	od	komitetu	mniejszości	–	zapewnia	Fedorczuk.	–	Tu
po	 prostu	 ustawodawstwo	 jest	 do	 niczego.	 Nie	 jest	 zapisana	 żadna
kwota,	którą	trzeba	przyznawać	na	mniejszości,	więc	nie	ma	podstaw	do
roszczeń.	 Ale	 władze	 zawsze	 nam	 pomagają,	 dając	 bezpłatne
pomieszczenie	 na	 imprezy	 czy	 symboliczną	 kwotę	 na	 działalność	 –
opowiada.

–	 Czym	 się	 zajmujemy?	 Teraz	 sprzątamy	 cmentarz	 na	 tzw.	 Szachcie
nieopodal	 tutejszego	 Centrum	 Kardiologii,	 są	 tam	 groby	 żołnierzy
z	I	wojny	światowej	–	Austriacy,	Włosi,	Czesi	Węgrzy,	Słowacy,	Polacy,	no
i	 Ukraińcy.	 Mieli	 ten	 cmentarz	 odnowić,	 zrobić	 tam	 uroczystość	 na
stulecie	wybuchu	wojny,	 ale	Majdan	 i	 konflikt	 na	Wschodzie	wszystko
zablokowały.	 Tam	 jest	 około	 200	 grobów	 rozsianych	 po	 całym
cmentarzu.	Trudno	to	doprowadzić	do	porządku	–	mówi	Makarowa.

–	A	właśnie	–	dopytuję	–	wojna.	Na	wojnę	biorą?

–	Pewno,	że	biorą.	Ale	ludzie	na	ochotnika	też	idą.	Naszego	znajomego,
mężczyznę,	który	za	te	nasze	groby	odpowiada,	wzięli	na	przeszkolenie
do	Zaporoża.	On	jest	„desantnikiem”	–	żołnierzem	jednostki	desantowo-



szturmowej,	 44	 lata	 ma	 i	 poszedł	 na	 „dobrowolca”.	 Teraz	 jest	 na
szkoleniu,	ale	może	do	25	sierpnia	to	wszystko	się	już	skończy.	Mówi	się,
że	ich	tępią	w	Doniecku,	że	ukraińska	ofensywa	–	relacjonuje	Makarowa.

–	 Ludzie	 młodzi	 sobie	 nie	 uświadamiają,	 że	 to	 nie	 jest	 operacja
antyterrorystyczna,	a	wojna	–	dodaje	Fedorczuk.	–	I	oni	mogą	przyjść	tu
jak	 w	 czasie	 II	 wojny,	 w	 ciepłą	 pościel,	 jeść	 z	 naszych	 naczyń,	 a	 nas
wszystkich	wyrzucą.

Jak	 na	 razie	 do	 miasta	 ze	 wschodu	 przybywają	 uchodźcy.	 Nasze
rozmówczynie	nie	mają	o	nich	najlepszego	zdania.

–	 Zarejestrowanych	 na	 całym	 Zakarpaciu	 jest	 800	 osób.	 A	 ile
niezarejestrowanych?	Nie	wiadomo.	Tu	wszyscy	 są	 gościnni,	 czekali	 na
nich,	ale	nie	jest	tak,	jak	miało	być!	–	mówi	prezes	Makarowa.

–	Pewnie,	że	nie,	cholera!	Jeden	taki	mądry	napisał	na	laptopie,	że	Lwów
jest	taki	piękny,	że	niech	go	szybko	Putin	zabiera.	Gospodyni	przeczytała
przez	przypadek.	Cholera,	co	za	mentalność	–	dopowiada	Fedorczuk.

Gościnność	użhorodzian	jest	chyba	rzeczywiście	na	wyczerpaniu.

–	 Są	 jeszcze	 na	 tyle	 bezczelni,	 że	 dzwonią	 na	 infolinię	 i	 narzekają	 na
mieszkanie,	na	miejsce	w	przedszkolu.	To	naszych	dzieci	do	przedszkoli
nie	 biorą,	 bo	 czekają	 na	 uciekinierów!	 Naszych	 do	 pracy	 nie	 biorą,
tutejszych,	 tamtym	 ziemię	 sprzedają,	 a	 nasi	 nie	 mogą	 kupić,	 by	 się
budować	–	opowiadają.

–	 Bo	 musicie	 panowie	 wiedzieć,	 że	 oni	 nie	 wszyscy	 biedni,	 o	 nie!
I	jeszcze	czytałam	na	portalu	zakarpackim,	że	żądają	natychmiastowego
otwarcia	szkoły	rosyjskiej	–	dopowiada	Makarowa.

–	 A	 Węgrzy?	 Przecież	 tyle	 się	 słyszy	 o	 podgrzewaniu	 tendencji
separatystycznych?

–	Węgrzy,	którzy	mieli	możliwość,	wyjechali,	wyrobili	sobie	emeryturę
i	tu	wrócili	mieszkać.	Mają	ten	drugi	paszport,	obywatelstwo	węgierskie,
ale	on	chyba	nic	im	nie	daje	–	mówi	Makarowa,	a	jej	zastępczyni	dodaje:

–	Był	okres,	że	Węgrzy	masowo	wyjeżdżali.	Teraz	wracają	na	Ukrainę.
Bo	 tu	 atmosfera	 jest	 lepsza	 dla	 nich.	 Cóż	mają	 zresztą	 zrobić,	 jeśli	 tam



słyszą,	że	są	„Moskalami”?	Tam	przez	akcent	nie	traktują	ich	jak	równych
sobie.	 To	 tak	 jak	 w	 Polsce	 w	 czasach	 sowieckich.	 Nas	 przecież	 też
nazywali	„Ruskimi”.	A	tu?	Tu	jest	luz	w	stosunkach	międzyludzkich.

–	 Ludzie	 przyzwyczajeni	 do	 bliskich	 kontaktów.	 Na	 Zachodzie	 ludzie
chodzą	do	psychologa,	 tu	przychodzą	z	butelką	–	 śmieje	 się	Makarowa,
seksuolog	z	zawodu.

Wino	 się	 kończy,	 w	 przeciwieństwie	 do	 tematów	 rozmów.	 Na	 nas
jednak	czas,	jutro	po	kilku	tygodniach	wracam	do	Polski.

–	Trzeba	wam	przyjechać	w	Łumszory,	 to	wieś	w	 stronę	 Sambora,	 50
km	od	Użhorodu.	Jest	tam	niesamowita	atrakcja	–	kotły!	Człowiek	siedzi
i	 się	 podgrzewa	 w	 zimie.	 A	 potem	 do	 wody.	 Ten	 kocioł	 to	 jeszcze
z	czasów	Szwejka.	Ja	się	bałam,	ale	mój	mąż	się	gotował.	A	woda	śmierdzi
siarką	jak	w	piekle	–	śmieje	się	Fedorczuk.

Istotnie.	 Łumszorska	 tradycja	 „czanów”	 –	 podgrzewanych	 na	 ogniu
kotłów,	sięga	XVII	w.	Parzyć	można	się	w	wodzie	z	siarkowodorem	 lub
w	„przyprawionej”	ziołami.	A	potem	obowiązkowa	kąpiel	w	zimnej	rzece
i	z	powrotem	do	kotła.

Obiecujemy,	że	w	drodze	do	Łumszorów	wpadniemy	do	nich	z	winem
zakarpackim	 lub	 polską	 wódką.	 Postaramy	 się	 też	 jakimiś	 kanałami
namówić	do	przyjazdu	do	Użhorodu	Bohdana	Tomaszewskiego.	Jeśli	nie
będzie	 chciał	 przyjechać	 do	 tych	 cudownych	 ludzi,	 powinien	 za	 karę
smażyć	się	w	kotle,	ale	piekielnym.

Na	przystanku	autobusowym	spotykamy	mężczyznę,	który	prosi	nas	o	2
hrywny	(60	gr).

–	 Przyjechałem	 z	 Doniecka	 –	 mówi	 podchmielony,	 na	 oko	 40-letni
jegomość.

–	Czemu	nie	zostałeś	i	nie	walczysz	za	Ukrainę?	–	pytamy.

–	 Przyjechałem	 tu,	 bo	 muszę	 odpocząć	 –	 opowiada	 i	 rozkłada	 się	 na
przystanku.

–	 Ja	 zarabiam	 10	 euro	 dziennie,	 ciężko	 pracując,	 on	 ma	 zdrowe	 ręce
i	nogi,	a	chodzi	pijany	–	wścieka	się	Wiktoria,	kelnerka	w	stylizowanym



na	 angielski	 pub	 barze	 Churchill,	 gdy	 opowiadamy	 jej	 o	 spotkaniu
z	„przesiedleńcem”.	–	Moja	matka	jest	z	Węgier,	ale	ja	patriotka	Ukrainy	–
przekonuje.

Wierzymy	i	powoli	zbieramy	się	do	drogi.	Ostatnim	punktem	jest	zamek
w	Użhorodzie,	gdzie	nie	chcą	słyszeć	o	zwyczaju	darmowego	wstępu	dla
dziennikarzy.	„Tu	to	nie	obowiązuje,	tu	jest	Ukraina”	–	usłyszeliśmy	my,
krakowski	centuś	i	warszawski	krawaciarz,	od	użhorodzkiej	kasjerki.

Na	 zamku,	 jak	 w	 wielu	 innych	 tego	 typu	 obiektach,	 oprócz	 kasjerki
straszy	 też	 Biała	 Panna.	 Sama	 budowla	 stoi	 w	 miejscu
wczesnośredniowiecznej	fortyfikacji,	jednak	dzisiejsza	konstrukcja	to	już
dzieło	wieków	XV	i	XVI.	Ta	twierdza	podobno	nigdy	nie	została	zdobyta.
Nic	dziwnego.	Wysokie	na	kilkanaście	i	grube	na	kilka	metrów	mury	oraz
szeroka	fosa	chronią	zewnętrzny	dziedziniec,	z	którego	dostajemy	się	do
środka.	 Finalnie	 przebudowę	 zakończono	 w	 1711	 r.	 Znajdował	 się	 tu
wówczas	garnizon,	a	od	1776	r.	aż	do	zakończenia	II	wojny	światowej	–
seminarium.	Komuniści	mieli	oczywiście	inne	plany	i	przekazali	budowlę
Zakarpackiemu	Muzeum	Krajoznawczemu.

Muzeum	 zachęca	 ekspozycją,	 w	 tym	 wszelakimi	 motywami
wyszywanek,	 rodzajami	 narzędzi,	 odzieży	 itp.	 Niestety,	 brak
przewodnika	czy	nawet	opisu	w	 języku	polskim.	Na	zamku	 jest	 też	XX-
wieczna	 wystawa	 figur	 woskowych	 z	 postaciami	 z	 Gwiezdnych	 wojen
i	 podobnym	do	wszystkich,	 ale	 nie	 do	 siebie	Mikiem	Tysonem.	 Oprócz
tego	 podziwiać	 można	 także	 wystawę	 narzędzi	 tortur	 –	 drugi
z	 obowiązkowych	 dla	 takich	 miejsc	 lepów	 na	 turystów.	 Gdybym
w	 studenckich	 czasach	 w	 Krakowie	 nie	 pracował	 przy	 podobnej
ekspozycji	 jako	 bileter,	 może	 by	 mnie	 porwała,	 a	 tak	 wiem,	 że
najprawdopodobniej	 powstała	 gdzieś	 w	 stolarni	 między	 Użhorodem
a	Mukaczewem	i	to	nie	kilkaset,	a	maksymalnie	kilka	lat	temu.

Obok	 zamku	 znajduje	 się	 greckokatolicka	 katedra	 pw.	 Podwyższenia
Krzyża	Świętego.	Zbudowana	w	1646	r.	 i	przekazana	unitom	w	1775	r.
świątynia	 ma	 dziś	 pięciopiętrowy	 ikonostas	 i	 fasadę	 zaprojektowaną
przez	włoskiego	architekta	Lukę	Fabriego.	Inną	fascynującą	budowlą	jest
miejscowa	 synagoga.	 Czy	 też	 raczej,	 idąc	 za	 nazewnictwem
z	Czerniowiec:	„filhagoga”,	bo	ten	piękny	budynek	o	fasadzie	wykładanej



klinkierową	 cegłą	 pełni	 dziś	 właśnie	 rolę	 filharmonii.	 Jest	 to	 kolejny
widoczny	 znak	 pożogi	 obu	 totalitaryzmów.	 Niemiecki	 zabił	 ciało,
sowiecki	dopełnił	zniszczenia	duszy	i	pamięci.	Szczęśliwie	nie	do	końca.
Przez	 Słowację	 i	 Nowy	 Sącz	 docieramy	 do	 Krakowa.	 Po	 drodze
przemycam	 Ukraince	 kilka	 par	 kalesonów	 i	 butelkę	 żytniej	 wódki.
Konrad,	 najwyraźniej	 nieświadomy,	 dopuści	 się	 zbrodni	wwiezienia	 na
terytorium	Unii	Europejskiej	białego	sera	zakupionego	przed	wyjazdem
u	użhorodzkiej	babuszki.

***

Nie	spełniły	się	nadzieje	Haliny	Makarowej.	Konflikt	na	Wschodzie	ani
myślał	 się	 skończyć.	 Z	 początkiem	 sierpnia	 wzrasta	 aktywność	 wojsk
rosyjskich	 przy	 granicy	 z	 Ukrainą.	 Powodem	 jest	 ofensywa	 sił
antyterrorystycznych,	które	są	już	na	przedmieściach	Doniecka.	Mówi	się
o	 45	 tys.	 żołnierzy,	 160	 czołgach,	 1360	 pojazdach	 opancerzonych,	 192
samolotach	bojowych	i	137	śmigłowcach.

Lider	 separatystów	wzywa	do	zawieszenia	broni.	Powodowane	 jest	 to
oficjalnie	staraniem	o	 „zapobiegnięcie	katastrofie	humanitarnej”.	 Jest	 to
jednak	 oczywista	 gra	 na	 czas.	 W	 tym	 samym	 momencie	 na	 teren
samozwańczych	 republik	 wjeżdża	 rosyjski	 „biały	 konwój”	 280
ciężarówek	z	rzekomą	pomocą	humanitarną	z	Rosji.	Zaciska	się	ukraiński
pierścień	wokół	Doniecka.	Ukraińcy	rozbijają	rosyjski	konwój	wojskowy,
a	 lider	 DRL	 Aleksander	 Zacharczenko	 przechwala	 się	 tymczasem,	 że
uzyskał	od	Rosjan	znaczące	wsparcie,	w	tym	30	czołgów	i	150	pojazdów
opancerzonych.	 Nad	 zewnętrznymi	 dzielnicami	 Ługańska	 pojawiają	 się
flagi	 ukraińskie.	 Ostrzał	 Doniecka	 powoduje	 odcięcie	 prądu	 i	 wody
w	 mieście.	 Rozpoczyna	 się	 kontrofensywa	 Rosjan	 i	 terrorystów
z	Donbasu.	„Niedopuszczalne	są	dalsze	opóźnienia	w	realizacji	rosyjskiej
pomocy	 humanitarnej”	 –	 mówi	 Angeli	 Merkel	 z	 właściwym	 dla	 siebie
poczuciem	humoru	Władimir	Putin.



Ocalały z „kotła iłowajskiego”

Dnia	 28	 sierpnia	 Petro	 Poroszenko	 odwołuje	 podróż	 do	 Turcji.
„Rosyjskie	siły	weszły	na	Ukrainę.	Miejsce	prezydenta	jest	w	Kijowie.	To
inwazja	 na	 pełną	 skalę”	 –	 potwierdza	 Mychajło	 Łysenko,	 zastępca
dowódcy	Batalionu	 „Donbas”.	Moskwa	 zaprzecza.	Mija	 jednak	kilka	dni
i	 Putin	w	 prywatnej	 rozmowie	 z	 przewodniczącym	 KE	 José	Manuelem
Barroso	 mówi	 wprost:	 „Jeśli	 będę	 chciał,	 w	 dwa	 tygodnie	 będę
w	Kijowie”.	W	tych	samych	dniach	w	Iłowajsku	dochodzi	do	największej
porażki	ukraińskiej	armii.	Wojska	i	ochotnicze	bataliony,	które	weszły	do
miasta,	 zostają	 okrążone	 i	 wybite	 w	 pień.	 Jednym	 z	 ocalałych	 jest
Wołodymyr	 Parasiuk.	 Ten	 sam,	 który	 ze	 sceny	 kijowskiego	 Majdanu
wezwał	w	lutym	do	przegnania	Wiktora	Janukowycza.	Wspólnie	z	Ulaną
rozmawialiśmy	 z	 nim	 w	 połowie	 września.	 Relacja	 sotnika	 jest
przerażająca.

–	Iłowajsk?	To	zdrada	dowódców	i	zaplanowana	akcja	FSB.	Ochotnicze
bataliony	 „Dniepr”	 i	 „Donbas”	 poszły	 na	 pierwszą	 linię	 frontu.	 Po
pewnym	 czasie	 „Dniepr”	 zaczął	 się	 cofać,	 bo	 nie	 mógł	 odpowiadać	 na
atak.	Padali	 zabici	–	mówi.	–	Na	 trzeci	dzień	przybyliśmy	 im	z	pomocą.
Okopywali	 się	 w	 Starobuszowie,	 w	 miejscowości	 w	 pobliżu	 Iłowajska.
Obiecywano	 nam,	 że	 przyjdzie	 Gwardia	 Narodowa	 i	 czołgi.	 Wspólnie
weszliśmy	 do	 miasta,	 przez	 następne	 dwa	 dni	 uwalniając	 około	 50%
terytorium	–	wspomina.

To	był	jednak	początek	horroru.

–	 Ranni	 zaczęli	 umierać	 –	 opowiada	 Wołodymyr.	 –	 Zażądaliśmy
pomocy,	 sprzętu	albo	umożliwienia	bezpiecznego	wyjścia.	Usłyszeliśmy
jednak,	 że	 pomocy	 nie	 będzie,	 bo	 jesteśmy	 w	 podwójnym	 kotle	 armii
Federacji	Rosyjskiej.	A	ci	rosyjscy	żołnierze	nawet	nie	wiedzieli,	że	są	na
terytorium	Ukrainy.	Wmówili	 im,	 że	 jadą	na	szkolenie	do	Doniecka,	ale
w	 obwodzie	 rostowskim,	w	Rosji!	 –	wspomina.	 –	W	 Iłowajsku	 byliśmy
ponad	 10	 dni,	 kończyła	 się	 nam	 aprowizacja.	 Wreszcie	 pojawiła	 się



informacja,	 że	 zostajemy	 ewakuowani.	 Wyjeżdżało	 nas	 dwie	 kolumny.
Nagle	 zostaliśmy	 ostrzelani	 ze	 wszystkich	 stron.	 Wybuchła	 panika.
Byłem	 z	 grupą	 dziewięciu	 osób,	 z	 których	 osiem,	 prócz	 mojego
przyjaciela	 Tarasa,	 zostało	 rannych.	 Wystrzelaliśmy	 wszystkie	 kule
i	 uciekliśmy	 do	 rowu.	 Okazał	 się	 on	 okopem	 rosyjskich	 żołnierzy.
Niestety	któryś	z	moich	ludzi	rzucił	granat.	Odłamek	trafił	mnie	w	głowę,
straciłem	 przytomność.	 Jak	 oprzytomniałem,	 powiedziałem,	 że	 jestem
medykiem.	Wszyscy	trafiliśmy	do	niewoli.	Tarasa	zastrzelili.

Rosjanie	 od	 początku	 szukali	 wśród	 jeńców	 dowódców	 ochotniczych
batalionów:	 Semena	 Semenczenki	 („Donbas”),	 Jurija	 Berezy	 („Dniepr”)
i	 właśnie	 Wołodymyra.	 Parasiuk	 miał	 szczęście	 w	 nieszczęściu.	 Jego
zabandażowana	głowa	i	szyja	uniemożliwiły	identyfikację.

–	 Jeszcze	 w	 okopie	 ukryłem	 paszport	 i	 telefon	 –	 dodaje.	 –	 Rosjanie
powiedzieli	 nam,	 że	 przeżyliśmy	 jako	 jedyni.	 Wsadzili	 nas	 do	 kamaza
i	wywieźli	na	terytorium	Rosji,	po	czym	wielokrotnie	przesłuchiwali.	Na
drugi	dzień	wozili	nas	 tym	kamazem	w	upał	z	zawiązanymi	oczami.	To
było	 piekło.	 Dopiero	 kiedy	 pojawiły	 się	 kamery	 rosyjskich	 telewizji,
zachowanie	Rosjan	się	zmieniło.	Zabrali	nas	do	Doniecka.	Udzielili	nam
pierwszej	pomocy,	nieustannie	nas	jednak	kopiąc	i	plując	na	nas.	Po	tym
wszystkim	 przyszedł	 ich	 dowódca	 i	 rzucił:	 „Spadacie	 do	 domu,	 suki”.
Wtedy	zrozumiałem,	że	nas	wymienili	–	opowiada	Wołodymyr.

Dziś	Parasiuk	nie	ma	złudzeń.

–	 Kocioł	 iłowajski	 to	 jest	 zdrada	 dowódców,	 ale	 i	 szczegółowo
zaplanowana	 akcja	 rosyjskiego	 FSB.	 To	 moja	 subiektywna	 opinia,	 ale
uważam,	że	wszystkich	nas	chcieli	zniszczyć	–	mówi.

Dnia	5	września	po	 spotkaniu	w	Mińsku	przedstawiciele	ukraińskiego
rządu	prorosyjskich	separatystów	ogłaszają	zawieszenie	broni.	„Musimy
zrobić	wszystko,	 co	możliwe	 i	 niemożliwe,	 aby	 zakończyć	 rozlew	 krwi
i	 położyć	 kres	 cierpieniom	 ludzi”	 –	 mówi	 Petro	 Poroszenko.	 Putin
w	milczeniu	kiwa	głową	 i	koncentruje	wojska	w	okolicy	Mariupola	nad
Morzem	Azowskim.



Jestem Polakiem –
pomagam Ukrainie

Polska	pomoc	Ukrainie	nie	ograniczała	się	 jedynie	do	pikietowania	pod
ambasadami	i	organizowania	koncertów.	Gdy	wróciłem	do	kraju,	właśnie
trwała	zbiórka	pieniędzy	w	ramach	akcji	 „Jestem	Polakiem	–	pomagam
Ukrainie”.	 W	 połowie	 września	 staraniem	 prowadzonego	 przez
Przemysława	Miśkiewicza	katowickiego	Stowarzyszenia	Pokolenie	oraz
Związku	Strzeleckiego	RP	i	„Gazety	Polskiej”	do	strefy	działań	wojennych
przekazano	 samochody	 terenowe,	które	 zostały	 zakupione	z	 zebranych
wśród	 darczyńców	 pieniędzy.	 Posłużą	 one	 do	 transportu	 rannych
i	zaopatrzenia.

–	Kochamy	wolność	 i	 nienawidzimy	 tych,	 którzy	wolność	 chcą	 zabrać.
To	powinno	w	zupełności	wystarczyć,	aby	pomagać	Ukrainie	–	podkreśla
Miśkiewicz.	Ten	opozycjonista	z	czasów	PRL-u	wielokrotnie	podkreślał,
że	 rewolucja	 Majdanu	 przypomina	 mu	 „festiwal	 Solidarności”	 z	 roku
1980.	 –	 Bywałem	 na	 Ukrainie	 wielokrotnie,	 jednak	 gdy	 pierwszy	 raz
wszedłem	na	Majdan,	poczułem	się	30	lat	młodszy.	To	dokładnie	to	samo
doświadczenie	 wolności,	 które	 towarzyszyło	 nam	 podczas	 strajków
sierpniowych	 –	 mówi	 ten	 uczestnik	 strajków	 studenckich	 i	 działacz
„Solidarności	 Walczącej”	 oddział	 Katowice,	 wielokrotnie	 skazywany	 za
działalność	opozycyjną.

–	 Pomoc	 Ukrainie	 to	 także	 pomoc	 Polsce.	 Póki	 Ukraińcy	 walczą
o	niepodległość	i	wolność	dla	swojego	kraju,	trzeba	im	pomagać	–	dodaje
Tomasz	Sakiewicz,	redaktor	naczelny	„Gazety	Polskiej”	i	„Gazety	Polskiej
Codziennie”.	–	Wysyłając	ten	konwój,	pokazujemy	im,	że	nie	są	sami.	To
doświadczenie	 historyczne.	 Z	 jednej	 strony	 pozwala	 w	 jakiejś	 części
powrócić	 do	 więzi	 z	 czasów	 I	 Rzeczypospolitej.	 Dziś	 Ukraina	 broni
Europy	przed	imperializmem,	broni	także	nas.

O	 tym,	 jak	 trudna	 jest	 sytuacja	 żołnierzy	 na	Wschodzie,	 przekonywał



wówczas	także	Jerzy	Wójcicki.

–	 Mój	 brat,	 Jarosław,	 razem	 ze	 swoim	 oddziałem	 Służby	 Granicznej
wyjeżdża	 na	Wschód.	 Ukraińscy	 żołnierze,	 broniący	 zachodniej	 Europy
przed	 Putinem,	 mają	 na	 uzbrojeniu	 apteczki	 z	 1965	 r.	 Ukraińskie	 Siły
Zbrojne	były	celowo	niszczone	przez	dwóch	poprzednich	prezydentów,
wskutek	 czego	 dziś	muszą	 odradzać	 się	 z	 popiołu	 –	 tłumaczy.	 –	Warto
pamiętać,	że	na	wschodzie	Ukrainy	od	dziada	pradziada	mieszkają	także
Polacy	 i	 wielu	 z	 nich	 pod	 presją	 rosyjskich	 mediów	 zagubiło	 się
w	 rzeczywistości.	 Mam	 nadzieję,	 że	 dzięki	 takiej	 pomocy	 zobaczą,	 po
czyjej	 stronie	 jest	 Polska,	 i	 w	 przyszłości	 nie	 będą	 głosowali	 na
terrorystów	 z	 donieckiej	 i	 ługańskiej	 „republiki	 ludowej”	 –	 mówi	 szef
winnickiej	Polonii.

***

Na	 Wschód	 wyruszyliśmy	 z	 Katowic.	 W	 Kijowie	 część	 naszej	 grupy
trafiła	do	mieszkania,	które	bardzo	przypominało	wypadową	rezydencję
Wiktora	 Janukowycza.	 Na	 kilkuset	 metrach	 dwupoziomowego
penthouse’u	 jest	 wszystko	 –	 od	 fortepianu	 i	 miniaturowego	 galeonu,
przez	meble	w	 stylu	 sowieckiego	 biedermeiera,	 aż	 do	 żeliwnych	mebli
ogrodowych	ustawionych	w	dusznym	patio.	Tak	oto	Ukraińcy	przywitali
wolontariuszy	 z	 Polski.	 Usiłowałem	 się	 dowiedzieć,	 czy	 apartament
należał	 do	 któregoś	 z	 notabli	 poprzedniej	 władzy.	 Nikt	 mi	 tego	 nie
potwierdził,	jednak	wszystko	na	to	wskazuje.

Nim	 znaleźliśmy	 ukryte	 w	 podworcu	 wejście	 do	 penthouse’u,	 mało
brakowało,	 a	 oberwałbym	 od	 Prawego	 Sektora,	 do	 którego	 jaczejki49
przypadkiem	 trafiłem,	 szukając	 wskazanego	 mieszkania.	 Chłopaki	 na
czele	 z	 duchownym	 w	 mundurze	 wzięły	 nadruk	 na	 mojej	 koszulce	 za
emblemat	 komunistyczny	 (sierp	 i	 młot	 były	 niedostatecznie	 wyraźnie
przekreślone).	„Nie	znamy	pana	Polaka”	–	usłyszałem	rzucone	spode	łba.
Szczęśliwie	 dali	 sobie	 wytłumaczyć,	 że	 w	 naszej	 grupie	 wszyscy	 lubią
komunistów,	ale	tylko	wiszących	na	drzewach,	a	nasz	pobyt	w	Kijowie	to
przerwa	przed	wyjazdem	do	strefy	ATO.	Ksiądz	nacjonalista,	słysząc,	kto
my,	od	razu	wziął	się	do	pomocy.

Koloratka	 w	 połączeniu	 z	 mundurem	 przywodzi	 na	 myśl



południowoamerykańskich	„teologów	wyzwolenia”.	Nie	da	się	ukryć,	że
część	 (szczególnie	 greckokatolickiego)	 duchowieństwa	 dość	 mocno
zaangażowała	 się	 na	Ukrainie	we	wspieranie	narodowowyzwoleńczego
ruchu.	Niektórzy	z	nich	walczą	nawet	na	froncie,	a	i	nam	przez	całą	drogę
konwoju	towarzyszył	milczący	kleryk	Mychajło.

***

Samochody	jeszcze	w	Kijowie	zostały	przekazane	na	rzecz	ochotniczych
batalionów,	 które	 walczą	 na	 wschodzie	 kraju.	 Tych,	 jak	 wyliczają
eksperci,	są	cztery	rodzaje:

1.	bataliony	obrony	terytorialnej;

2.	bataliony	specjalnego	przeznaczenia	MSW;

3.	rezerwowe	bataliony	Gwardii	Narodowej;

4.	Ochotniczy	Ukraiński	Korpus	„Prawy	Sektor”50.

Jak	 wylicza	 ekspert,	 uzbrojenie	 batalionów	 to	 głównie	 broń
pochodzenia	 sowieckiego,	 nie	 posiadają	 one	 niemal	 w	 ogóle	 broni
przeciwpancernej,	 a	 głównym	 środkiem	 lokomocji	 są	 właśnie
samochody	 terenowe,	 takie	 jak	 te	 przekazane	 przez	 polskich
darczyńców.	 Równie	 trudna	 sytuacja	 dotyczy	 leków	 i	 wyposażenia.
Oddziały	wykazują	się	jednak	nieporównywalnym	ze	zwykłym	wojskiem
duchem	bojowym.



Rakiety grad
spadną na Kraków

Z	 Kijowa	 na	 wschód	 wyruszyliśmy	 wraz	 z	 obstawą	 z	 Samoobrony
Majdanu.	 Kilkaset	 kilometrów	 dzielących	 nas	 od	 frontu	 pokonaliśmy
w	 asyście	 uzbrojonych	 w	 karabiny	 maszynowe	 ochotników,	 którzy
zajmują	się	dostarczaniem	pomocy	na	front.

Strefę	ATO,	 jak	określa	 się	 rejon	działań	wojennych,	otwierają	kolejne
ciężko	uzbrojone	block	posty	z	gniazdami	karabinów	maszynowych.	Nasi
„opiekunowie”	co	rusz	wysiadają	z	autobusu	i	z	bronią	w	ręku	patrolują
teren.	 Nie	 sposób	 powiedzieć,	 czy	 to	 bardziej	 pokazówka	 dla
dziennikarzy	z	Europy	Zachodniej,	czy	rzeczywiste	zagrożenie.

–	W	 biały	 dzień	 przeczesują	 okolicę	 noktowizorem	 –	 śmieje	 się	 jeden
z	 polskich	 wolontariuszy,	 wojskowy,	 który	 ma	 za	 sobą	 misje	 w	 Iraku
i	Afganistanie.	 Im	bliżej	 jednak	 rosyjskiej	 granicy,	 tym	sytuacja	 robi	 się
bardziej	napięta,	a	o	postojach	na	papierosa	nie	ma	mowy.

Rozsiane	po	lasach	i	miasteczkach	Donbasu	bazy	batalionów	różnią	się
od	 siebie	 w	 zasadzie	 wszystkim.	 I	 tak	 baza	 zlokalizowana	 w	 byłym
sztabie	Berkutu	w	Słowiańsku,	który	przez	długie	miesiące	był	gniazdem
prorosyjskich	 terrorystów,	 bardziej	 niż	 regularny	 oddział	 wojska
przypomina	 wysypisko	 śmieci	 z	 oczekującymi	 nie	 wiadomo	 na	 co
mężczyznami.

–	Na	 co	dzień	pracuję	niedaleko,	w	kopalni.	 Zdecydowałem	się	 jednak
walczyć	 jako	ukraiński	patriota	–	opowiada	młody	chłopak,	gdy	pijemy
herbatę,	 chroniąc	 się	 przed	 upałem	 pod	 rozpiętą	 między	 wojskowymi
samochodami	 płachtą.	 W	 przeciwieństwie	 do	 chętnie	 pozujących	 do
zdjęć	 na	 tle	 pojazdu	 opancerzonego	 przybyszów	 z	 Kijowa,	 prosi,	 by	 go
nie	fotografować.	–	Mogę	mieć	kłopoty,	gdyby	dostało	się	to	na	rosyjskie
serwisy	społecznościowe	–	mówi.



Baza jednego z batalionów ochotniczych w Słowiańsku. Na zdjęciu uczestnicy wyprawy, autor i
członkowie obstawy konwoju, wrzesień 2014. Fot. Krzysztof Leja

Wjazdu	do	bazy	pilnuje	strojący	groźne	miny	i	pogardliwie	patrzący	na
przybyszów	 kilkunastolatek	 z	 karabinem	 maszynowym	 i	 naszywką
znienawidzonego	 przez	 długie	 miesiące,	 a	 następnie	 rozformowanego
Berkutu.	 Nie	 za	 bardzo	 się	 na	 tym	 znam,	 ale	 baza	 ma	 raczej	 znikomy
potencjał	bojowy.

Inaczej	jest	w	Siewierodoniecku,	gdzie	zatrzymujemy	się	na	noc	i	gdzie
żołnierze	Batalionu	„Lwów”	podejmują	część	z	nas	tradycyjną,	składającą
się	z	wódki	 i	 słoniny	kolacją.	To	ponadstutysięczne	miasto	w	obwodzie
ługańskim	zostało	odbite	pod	koniec	 lipca.	Choć	 i	 tu	warunki	 sanitarne
pozostawiają	wiele	do	życzenia,	można	już	mówić	o	pewnej	dyscyplinie
i	obowiązkach.

–	To	pierwszy	konwój	z	międzynarodową	pomocą,	który	do	nas	dotarł	–
mówi	 płynną	 polszczyzną	 czterdziestokilkuletni	 Wasyl	 Solomijczuk,



zastępca	 dowódcy	 batalionu.	 –	 Innych	 transportów	 z	 zagranicy	 się	 nie
spodziewamy,	bo	i	pewnie	ich	nie	będzie.	Dlatego	bardzo	dziękuję	Polsce
i	Polakom.	Czego	jeszcze	potrzebujemy?	Ech,	trudno	wyliczać…

Leśne	 bazy	 12	 Batalionu	 MSW	 „Kijów-1”	 i	 słynnego	 ochotniczego
„Aidaru”,	do	którego	dostać	można	się	jedynie,	pokonując	kolejne	zasieki
i	block	posty,	to	już	prawdziwe	fortece.

–	 Nigdy	 stąd	 nie	 wyjeżdżałem,	 to	 moja	 ziemia,	 znakomicie	 sobie	 tu
radzę,	ale	zamknąłem	interes	i	walczę	w	„Aidarze”,	bo	nie	chcę,	by	na	mój
dom	 spadały	 rosyjskie	 grady	 –	 mówi	 mi	 gadatliwy	 40-latek,	 gdy
przechadzamy	 się	 po	 klepisku	 oddalonej	 kilkanaście	 kilometrów	 od
frontu	bazy.	–	Jesteś	z	Krakowa?	Podobno	ładne	miasto.	Ale	pamiętaj,	jak
nie	 będziesz	 pisał	 prawdy	 o	 tym,	 co	 się	 tu	 dzieje,	 to	 na	 twój	 Kraków
spadnie	 grad	 i	 tyle	 z	 niego	 będzie.	 A	 ja	 bym	 chętnie	 tam	 pojechał,	 ale
bardziej	prawdopodobne,	że	mnie	niebawem	zabiją	–	dodaje.

Może	mieć	 niestety	 rację.	 Członkowie	 „Aidaru”	 oprócz	 zabezpieczania
punktów	 kontrolnych	 i	 wyzwolonych	 miejscowości	 biorą	 udział
w	regularnych	walkach.	Według	stanu	na	1	listopada	w	boju	zginęło	56
ochotników,	 a	 kolejni	 (w	 tym	 słynna	 Nadia	 Sawczenko)	 przebywają
w	niewoli.

Baza	 „Aidaru”	 jest	 dość	 rozległa.	 Kilkuset	 ochotników,	 z	 których
większość	 stanowią	 byli	 członkowie	 Samoobrony	 Majdanu,	 stacjonuje
kilkanaście	 kilometrów	 od	 pierwszej	 linii	 frontu.	 Pomimo	 dobrej
organizacji	warunki	są	spartańskie.	Sala	operacyjna,	którą	przyszło	nam
zobaczyć,	nie	spełnia	żadnych	warunków	sanitarnych,	o	szpitalnych	nie
wspominając.	 Pomieszczenia	 dla	 chorych	 to	 obłożone	 kocami	 barłogi,
stół	operacyjny	przypomina	deskę	do	prasowania,	a	z	niezabezpieczonej
wylewki	na	sali	unosi	się	pył.	Brakuje	wszystkiego.	Od	prostych	lekarstw,
przez	zimową	odzież,	po	broń	i	amunicję.

W	 bazie	 przetrzymywani	 są	 także	 jeńcy.	 Kobieta	 i	 mężczyzna
przekonują,	że	nie	mają	związku	z	separatystami.	Wyglądają	nędznie,	ale
nie	są	ranni.

–	 Nikt	 im	 krzywdy	 nie	 robi	 –	 przekonują	 mnie	 członkowie	 „Aidaru”,
odnosząc	 się	 do	 raportu	 Amnesty	 International51,	 który	 oskarża



ochotników	batalionu	o	dokonywanie	zbrodni	wojennych	i	torturowanie
przeciwników.

–	Nie	może	 im	spaść	włos	 z	 głowy,	bo	my	wymieniamy	 ich	na	 swoich
ludzi	 –	 mówi	 mi	 na	 oko	 dwudziestokilkuletnia,	 ubrana	 w	 mundur
z	 niemieckiego	 demobilu	 Natasza,	 którą	 oddelegowano	 do	 rozmowy
z	dziennikarzami.	Kobiet	jest	tu	zresztą	dużo	więcej.

Ukraińcy	 są	 wdzięczni	 Polakom	 za	 pomoc.	 Gdy	 wyruszamy	 w	 drogę
powrotną,	nad	bramą	„Aidaru”	powiewa	biało-czerwona	flaga.	W	sumie
udało	 się	 dostarczyć	 pomoc	 do	 12	 jednostek	 i	 dwóch	 obozów	 dla
uchodźców	 –	 w	 Artemiwsku	 i	 Debalcewie.	 Oprócz	 samochodów	 na
Wschód	 trafiły	 także	 specjalistyczne	 opatrunki	 Celox,	 koce	 termiczne,
opaski	 uciskowe,	 komplety	 bielizny,	 kilkaset	 bluz	 termicznych,	 pałatki
wojskowe,	 600	 dresów	 oraz	 mnóstwo	 lekarstw	 znieczulających
i	 środków	 czystości.	 Dla	 polskich	 dzieci	 ze	 Lwowa	 przywieziono	 dwie
palety	z	książkami,	 słodyczami	 i	 sprzętem	sportowym.	Były	 też	 leki	dla
starszych	i	chorych.

Wracając	 do	 Kijowa,	 przejeżdżamy	 niedaleko	 Starobielska.	 To	 tu
strzelano	do	samochodu,	którym	jechała	Bianka	Zalewska.	Niestety,	jako
że	nie	 jesteśmy	na	wyciecze,	nie	uda	nam	się	 zapalić	 znicza	w	miejscu,
gdzie	 w	 latach	 1939–1940	 mieścił	 się	 jeden	 z	 obozów	 jenieckich,
w	 którym	 przetrzymywano	 zamordowanych	 później	 przez	 NKWD
polskich	oficerów.	Ukraińcy,	z	którymi	rozmawiam,	nie	mają	oczywiście
pojęcia	o	tym	aspekcie	zbrodni	katyńskiej.	Ciekawe,	czy	jeszcze	kiedyś	tu
wrócę.

***

Teraz	 Kijów.	 Na	 Majdanie	 ruch	 samochodowy:	 lexusy,	 beemki,	 SUV-y
różnego	 rodzaju.	 Pod	 Radą	 Najwyższą	 ruchawka.	 Wszyscy	 czekają	 na
decyzję	 o	 ustawie	 lustracyjnej.	 Witalija	 Żurawskiego,	 jednego
z	 deputowanych,	 który	 głosował	 przeciwko	 lustracji,	 wrzucono	 do
śmietnika.	 Podobno	 wierzgał,	 gdy	 zamykano	 klapę.	 Znajomi	 Ukraińcy
mówią	 tymczasem	 bez	 ogródek:	 „Dziś	 będzie	 szturm	 na	 budynek”.
Z	 Żytomierza	 jedzie	 Prawy	 Sektor.	 Część	 Polaków	 od	 nas	 krzyczy
w	uniesieniu:	 „Raz	 sierpem,	 raz	młotem	w	 czerwoną	hołotę”.	 Jest	 flaga



biało-czerwona	pomiędzy	czerwono-czarnymi.	Surrealizm,	który	nie	śnił
się	 nikomu.	 Gdy	 Ukrainiec	 pyta	 o	 wykrzykiwane	 hasło,	 słyszy
w	łamanym	tutejszym:

–	Bieresz	 ty	 sjerp	w	 jedno	 ruke,	 a	mołot	w	 drugo	 ruke.	 I	 napierrrrr…
bolszewika.	Paniał?

Skonfundowany	patrzy	na	flagę.

–	A…	Polaki.	To	ja	już	wsie	paniał	–	kręci	głową	z	uśmiechem.	Zewsząd
podziękowania	za	konwój,	wsparcie	i	pomoc.

„Obywatelska	 lustracja”	 trwa	 na	 Ukrainie	 jeszcze	 przez	 kilka	 tygodni.
Podobnych	wypadków	jak	ten	sprzed	Rady	Najwyższej	jest	wiele.	Ludzie
domagają	 się	 reform,	 w	 tym	 najważniejszej	 ich	 zdaniem	 –
antykorupcyjnej	 i	 lustracyjnej.	 Ostatecznie	 zostaje	 ona	 przyjęta	 16
września.	 Poroszenko	 zwlekał	 z	 jej	 podpisaniem	 przez	 ponad	 miesiąc,
jednak	 gdy	 weszła	 w	 życie,	 objęła	 około	miliona	 urzędników.	 Od	 razu
posypały	 się	 również	 negatywne	 weryfikacje.	 Dla	 przykładu	 30
urzędników	 rejonowej	 administracji	 państwowej	 zostało	 zwolnionych.
Aż	 25	 z	 nich	 sprawowało	 urząd	 we	 wschodniej	 Ukrainie.	 Do
prześwietlenia	 wciąż	 pozostało	 jednak	 około	 miliona	 funkcjonariuszy
organów	ścigania	oraz	członków	reżimu	Janukowycza,	którzy	pełnili	swe
funkcje	w	okresie	od	lutego	2010	r.	do	22	lutego	2014	r.	To	samo	tyczy
się	urzędników	partii	 komunistycznych	oraz	 tych,	 którzy	w	 sowieckich
czasach	byli	pracownikami	i	agentami	KGB.	Z	polskiego	punktu	widzenia
(doświadczenie	ćwierćwiecza	wolności	pokazuje,	że	wciąż	nie	udało	się
do	końca	przeprowadzić	lustracji)	sprawa	wydaje	się	dość	trudna,	a	jeśli
weźmie	 się	 pod	 uwagę	 stopień	 skorumpowania	 ukraińskich	 sądów
i	urzędów,	wręcz	niemożliwa.	Pozostaje	życzyć	konsekwencji.

Lustracja	 to	 jeden	 z	 głównych	 postulatów	 Majdanu.	 Drugim	 było
odejście	Wiktora	 Janukowycza.	 I	 to	 udało	 się	 zrobić.	 Pozostawał	 punkt
równie	 istotny	 –	 wybory	 parlamentarne.	 Te	 rozpisano	 na	 26
października	i	miały	być	prawdziwym	plebiscytem	za	nowymi	władzami
w	Kijowie	lub	przeciw	nim.

W	tym	czasie	polscy	politycy	kompromitują	się	serią	niefortunnych



wypowiedzi	na	temat	Ukrainy.	Najpierw	w	połowie	września	nowo
mianowana	 na	 stanowisko	 premiera	 Ewa	 Kopacz	 w	 swoim
pierwszym	publicznym	wystąpieniu	spytana	o	możliwość	sprzedaży
broni	Ukrainie	powiedziała:

–	 Jestem	 kobietą.	 Ja	 sobie	 wyobrażam,	 co	 bym	 zrobiła,	 gdyby	 na
ulicy	 pokazał	 się	 człowiek	 wymachujący	 ostrym	 narzędziem	 albo
trzymający	 w	 ręku	 pistolet.	 Pierwszą	 moją	 myślą,	 tam	 za	 moimi
plecami,	 jest	 mój	 dom	 i	 moje	 dzieci.	 Więc	 wpadam	 do	 domu,
zamykam	się	i	opiekuję	się	moimi	dziećmi.

Ta	 mało	 zrozumiała	 wypowiedź	 była	 jednak	 wstępem	 do	 serii
podobnych.	 Radosław	 Sikorski,	 który	 od	 października	 objął
stanowisko	 marszałka	 Sejmu,	 w	 wywiadzie	 udzielonym	 jednemu
z	 amerykańskich	 portali	 internetowych	 przyznał,	 że	 w	 2008	 r.
podczas	 wizyty	 w	 Moskwie	 Donald	 Tusk	 miał	 usłyszeć	 od
Władimira	Putina	propozycję	rozbioru	Ukrainy	i	w	żaden	sposób	na
to	nie	zareagować.	I	choć	Sikorski	wycofał	się	ze	swojej	wypowiedzi,
sprawa	 odbiła	 się	 szerokim	 echem.	 „Qui	 tacet	 consentire	 videtur	 si
loqui	 debuisset	 ac	 potuisset”52	 –	 grzmieli	 komentatorzy.	 Ale	 to	 nie
koniec.

–	Rozmawiać	bez	Polski	o	Ukrainie	to	tak,	jakby	w	sprawach	Libii,
Algierii,	Tunezji,	Maroka	rozmawiać	bez	Włoch,	Francji,	Hiszpanii	–
stwierdził	 tymczasem	 na	 początku	 listopada	 nowy	 szef	 MSZ
Grzegorz	 Schetyna,	 porównując	 Ukrainę	 do	 byłych	 zamorskich
kolonii.

I	choć	wypowiedzi	 te	padły	w	ciągu	dwóch	miesięcy,	dość	dobrze
oddają	stosunek	polskiego	rządu	do	kwestii	ukraińskiej.



Z Majdanu do Rady Najwyższej

Jest	 koniec	 października	 2014	 r.	 Gdyby	 rok	 temu	 ktoś	 powiedział
przeciętnemu	Ukraińcowi,	że	o	fotel	w	Radzie	Najwyższej	będą	bić	się	nie
skorumpowani	 oligarchowie	 Wiktora	 Janukowycza,	 lecz	 żołnierze,
dziennikarze	 śledczy	 i…	 Julia	 Tymoszenko,	 zostałby	 zabity	 śmiechem.
Dziś	nikogo	to	nie	śmieszy,	a	już	na	pewno	nie	dziwi.

Majdan	 zadziałał.	 Pomimo	 aneksji	 Krymu	 i	 niestabilnej	 sytuacji	 na
wschodzie	 kraju	w	 życie	wchodzi	 ustawa	 lustracyjna	 i	 antykorupcyjna.
Jednocześnie	 prezydent	 Petro	 Poroszenko	 zlikwidował	 sowiecki	 Dzień
Obrońcy	Ojczyzny	i	ustanowił	14	października	Dniem	Obrońcy	Ukrainy.
Ta	 data	 wywołała	 w	 Polsce	 sporo	 kontrowersji.	 Tego	 dnia	 przypadają
tradycyjne	 religijne	 święto	 Matki	 Boskiej	 Pokrowskiej	 oraz	 Dzień
Ukraińskiego	Kozactwa,	ale	oprócz	tego	podpinają	się	pod	niego	również
nacjonaliści	 –	UPA	świętowała	wtedy	moment	 swojego	powstania.	 Sam
Poroszenko	 nie	 odniósł	 się	 jednak	 do	 UPA,	 a	 nacjonalistycznej
Swobodzie	 –	 mimo	 ośmiokrotnego	 głosowania	 –	 nie	 udało	 się
przeforsować	ustawy	uznającej	tę	formację	za	stronę	biorącą	udział	w	II
wojnie	światowej	i	reprezentującą	w	niej	państwo	ukraińskie.	Jak	widać,
kampania	wyborcza	ruszyła.

Sam	 Poroszenko	 chętnie	 pokazywał	 się	 w	 mundurze	 wojskowym
i	 starał	 się	 załagodzić	 krytykę	 za	 brak	 sukcesów	 w	 wojnie	 z	 Rosją.
W	 połowie	 października	 podpisał	 ustawę	 o	 autonomicznym	 statusie
części	 dwóch	 objętych	 chaosem	 okręgów	 –	 donieckiego	 i	 ługańskiego.
Nie	zadowala	ona	jednak	ani	Ukraińców,	ani	separatystów,	którzy	chcieli
niepodległości	dla	swoich	„ludowych	republik”.

Blok	 Poroszenki	 postawił	 w	 kampanii	 na	 patriotyzm,	 ale	 i	 tendencje
proeuropejskie,	zjednoczeniowe.	Na	 jego	 liście	znajdują	się	m.in.	Witalij
Kliczko	 (lider	 partii	 UDAR,	 mer	 Kijowa),	 Olga	 Bohomolec	 (główna
lekarka	Majdanu)	i	Mustafa	Dżemilew	(przywódca	Tatarów	krymskich).

Dużą	 liczbę	 kandydatów	 na	 listach	 wyborczych	 stanowią	 niezwiązani



dotychczas	 z	 polityką	 działacze	 Majdanu	 i	 żołnierze.	 Gdy	 w	 końcu
stycznia	rozmawiałem	z	Andriejem	Gabrowem,	w	Kijowie	trwał	protest,
a	 on	 sam	 pełnił	 rolę	 zastępcy	 szefa	 ochrony	 placu.	 Zgodnie
z	 obowiązującym	 wówczas	 drakońskim	 prawem	 groziło	 mu	 za	 udział
w	masowych	protestach	15	lat	więzienia.

–	 Pokładacie	 jeszcze	 jakieś	 nadzieje	 w	 przywódcach	 partyjnych,
liderach	opozycji?	–	pytałem.

–	 Absolutnie	 żadnych	 –	 odpowiedział,	 nie	 chcąc	wówczas	 pokazać	mi
swej	twarzy	i	ujawnić	nazwiska.

Dziś	 startuje	w	wyborach	parlamentarnych	z	 listy	Frontu	Ludowego	–
partii	 tego	 samego	 Arsenija	 Jaceniuka,	 którego	 jeszcze	 niedawno
krytykował.

–	Tiahnybokowi	nie	wierzę	do	dziś	–	mówi	Gabrow.	–	Nie	wierzyłem	też
przez	 dłuższy	 czas	 Jaceniukowi,	 ale	 w	 najtrudniejszych	 momentach
wojny	 dał	 się	 poznać	 jako	 polityk	 europejskiego	 formatu.	 Kiedy	 był
premierem,	 to	 na	 niego	 spadł	 cały	 ciężar	 kierowania	 krajem	 –
przekonuje,	prowadząc	kampanię	wyborczą	w	Czerkasach.

Według	 większości	 analityków	 FL	 został	 stworzony	 w	 porozumieniu
z	 blokiem	 wyborczym	 Poroszenki,	 by	 przyciągnąć	 głosy	 osób
o	patriotycznych	poglądach	 (odbierając	 je	m.in.	 Swobodzie,	 której	 lider
Ołeh	 Tiahnybok	 był	 wielokrotnie	 krytykowany	 za	 populizm	 i	 brak
klarownego	 stanowiska	 podczas	 protestu	 na	 Majdanie	 i	 wojny	 na
Wschodzie).	Świadczy	o	 tym	obecność	na	 listach	FL	Tetiany	Czornowoł
(dziennikarki	 śledczej	 skatowanej	 podczas	 Majdanu	 przez	 reżim
Janukowycza),	 Andrieja	 Parubija	 (sekretarza	 Rady	 Bezpieczeństwa
Narodowego	i	Obrony	Ukrainy,	byłego	dowódcy	Samoobrony	Majdanu),
Andrieja	 Teteruka	 (dowódcy	 ochotniczego	 Batalionu	 „Myrotworec”)
i	właśnie	Gabrowa.

Wielką	niewiadomą	była	i	pozostaje	Radykalna	Partia	Ołeha	Laszki.	Sam
Laszko	 na	 swoją	 listę	wciągnął	m.in.	 Jurija	 Szuchewycza,	 syna	 Romana
Szuchewycza,	 jednego	 z	 dowódców	 Ukraińskiej	 Powstańczej	 Armii
odpowiedzialnej	 za	 ludobójstwo	 na	 Polakach.	 Laszce	 przeszkadzały
jednak	 pojawiające	 się	 stale	 zarzuty	 obyczajowe	 i	 kryminalne.	Według



władz	Azerbejdżanu	miał	on	brać	udział	w	przestępstwach	pedofilskich,
w	 tym	 w	 próbie	 wywiezienia	 do	 Turcji	 dzieci	 z	 internatu	 na	 Krymie.
Sprawą	 interesuje	 się	 już	 Interpol.	 W	 przeszłości	 Laszko	 zgłaszał
pretensje	do	części	polskich	ziem,	m.in.	Podlasia	i	Chełmszczyzny.

Jak	wyliczał	Ośrodek	Studiów	Wschodnich,	około	dwóch	trzecich	nowo
wybranych	 deputowanych	 będą	 stanowić	 ludzie	 bez	 doświadczenia
parlamentarnego	 lub	 nawet	 politycznego.	 Z	 pięciu	 partii
reprezentowanych	 dotychczas	 w	 Radzie	 Najwyższej	 prawdopodobnie
tylko	Batkiwszczyna	Julii	Tymoszenko	znajdzie	się	w	niej	ponownie	(6%
poparcia).	 Sama	 Tymoszenko	 stawia	 na	 propagandowy	walor	Majdanu
i	 wojny	 na	 Wschodzie.	 Poszła	 dalej	 niż	 pozostali	 politycy,	 pierwsze
miejsce	 na	 liście	 oddając	 Nadii	 Sawczenko	 –	 pojmanej	 i	 wciąż
przetrzymywanej	 przez	 Rosjan	 oficer	 ukraińskiego	 lotnictwa
wojskowego.	Pozostawało	 sprawdzić	na	miejscu,	 jak	Ukraina	podejdzie
do	kolejnego	wyzwania.



Kijowska junta
idzie po władzę

Autobus	 z	 warszawskiego	 Dworca	 Wschodniego	 jedzie	 do	 Lwowa	 10
godzin.	 Pociąg	 ze	 Lwowa	 do	 Kijowa	 kolejne	 osiem.	 Potem	 busik
marszrutka,	 czyli	 „tylko”	 trzy	 godziny.	 Po	 ponad	 dobie	 podróży
z	 przesiadkami	 jestem	 w	 Czerkasach.	 To	 250-tysięczne	 miasto
w	centralnej	Ukrainie,	 stolica	obwodu	czerkaskiego.	Na	pierwszy,	drugi
i	 kolejny	 rzut	 oka	nie	wyróżnia	 się	 niczym	na	 tle	 innych	miejscowości,
które	odwiedziłem	podczas	ubiegłego	roku.	Jestem	na	Ukrainie	dziewiąty
raz	 w	 ciągu	 jedenastu	 miesięcy	 i	 dziewiąty	 raz	 w	 życiu.	 Tu	 –	 po	 raz
pierwszy.

Jest	 sobota,	 25	 października.	 Jutro	 przedterminowe	 wybory
parlamentarne,	jeden	z	podstawowych	postulatów	protestu	na	Majdanie.
Z	jednomandatowego	okręgu	w	Czerkasach	startuje	Andriej	Gabrow	jako
członek	 Frontu	 Ludowego.	 Front	 zrzesza	 polityków	 postmajdanowych
i	 takich	 działaczy,	 a	 także	 ludzi	 Samoobrony	 Majdanu	 i	 członków
ochotniczych	batalionów	walczących	z	Rosją.	W	założeniu	mają	oni	być
gwarantem	zmiany	w	Radzie	Najwyższej.

–	 Ktoś,	 kto	 wynosił	 na	 rękach	 trupy	 swoich	 braci	 i	 patrzył	 w	 oczy
śmierci,	nie	 sprzeda	Ukrainy	nawet	 za	milion	dolarów	–	usłyszałem	od
Andrieja.

Siedzimy	w	 sztabie	 Samoobrony	Majdanu	 „Czerkasy”,	 do	 której	 przez
przyjaznych	 nam	 Ukraińców	 zostaliśmy	 bez	 pytania	 zapisani	 wraz
z	Marcinem	Fonfarą	z	telewizji	Republika.	Gabrow	mówi,	że	gdyby	ktoś
rok	temu	powiedział	mu,	że	będzie	kandydować	do	Rady	Najwyższej,	to
by	go	zdzielił	między	oczy	za	wygadywanie	głupstw.	Cóż,	ja	zrobiłbym	to
samo	z	każdym,	kto	rok	temu	powiedziałby	mi,	że	za	rok	będę	dziewiąty
raz	na	Ukrainie.	Teraz	on	z	bojca	Majdanu	powoli	staje	się	politykiem,	ja
–	umiarkowanym	ukrainofilem.



Sztab	 Samoobrony	 znajduje	 się	 w	 reprezentacyjnym	 budynku
w	centrum	miasta.	Przed	Rewolucją	Godności	mieściło	się	tu	biuro	Partii
Regionów	–	prorosyjskiego	ugrupowania	obalonego	prezydenta	Wiktora
Janukowycza.	 Świadczą	 o	 tym	 pozostałości	 w	 postaci	 partyjnych	 flag,
chorągiewek,	 niedziałających	 zegarków	 i	 niezastruganych	 ołówków
z	 partyjnym	 logo.	 Dziś	 gadżety	 „regionałów”	 przerabiane	 są	 przez
wolontariuszy	 na	 cegiełki,	 z	 których	 dochód	 przeznaczony	 zostaje	 na
żołnierzy	ochotniczych	batalionów	walczących	na	wschodzie	kraju.	Przy
konferencyjnych	 stołach	 bojcy	 Majdanu	 czyszczą	 karabiny	 i	 pistolety,
a	 przed	 wejściem	 do	 budynku	 stoi	 skarbonka	 i	 witryna	 ze	 zdjęciami
żołnierzy	 z	 obwodu	 czerkaskiego,	 którzy	 polegli	 na	 Wschodzie.
Najstarsze	 fotografie	 są	 już	 wypłowiałe	 od	 słońca	 i	 deszczu.	 Zdjęcie
ostatniego	 bohatera	 Czerkas	 przyklejono	 kilka	 dni	 temu.	 Jak	 słyszę:
„Z	tego	rejonu	nie	zginęło	dużo	ludzi,	tylko	jakieś	50	osób”.

Gabrow	 postawił	 na	 kampanię	 bezpośrednią.	 Mieszkańcy,	 na	 których
podwórka	 przychodzi,	 by	 z	 nimi	 porozmawiać,	 bardzo	 się	 dziwią,	 że
„przyszły	 deputat”	 fatyguje	 się	 do	 nich	 osobiście.	 To	 niespotykana
sprawa,	 bo	 dotąd	 politycy	 z	 Rady	 Najwyższej	 byli	 tu	 traktowani	 jako
nieosiągalni	nadludzie,	za	których	w	regionach	mówią	ich	asystenci.

–	 Specjalistka	 od	 komunikacji	 doradziła	 mi,	 bym	 się	 nie	 wywyższał,
tylko	 z	 każdym	 się	 witał	 i	 każdego	 słuchał	 –	 mówi	 z	 rozbrajającą
szczerością.	 Przez	 całą	 kampanię	 na	 spotkania	 z	 mieszkańcami,	 do
zamykanych	 przez	 władze	 szkół	 i	 niereformowanych	 zakładów	 pracy
przychodził	 w	 mundurze	 i	 z	 apaszką	 w	 barwach	 Ukrainy.	 Motyw
wojenny	 przewija	 się	 zresztą	 nie	 tylko	 w	 kampanii	 Frontu	 Ludowego.
Gdy	 jechaliśmy	 przez	 zachód	 kraju,	 co	 rusz	 z	 partyjnych	 plakatów
spoglądali	 żołnierze,	 a	 odwołujące	 się	 do	 zwycięstwa	 hasła	 wyborcze
splatały	się	z	obietnicami	zakończenia/wygrania	wojny.

I	 tak	 na	 liście	 Petra	 Poroszenki	 znalazł	 się	 m.in.	 Julij	 Mamczur,
pułkownik	 z	 204	 Brygady	 Taktycznej	 Wojsk	 Zmechanizowanych.
Swoboda	wystawiła	Oleksija	Myrhodorskiego,	porucznika	z	22	Batalionu
Piechoty.	 Pojawili	 się	 też	 znani	 ochotnicy.	 Wśród	 nich	 słynny	 Kozak
Mychajło	 Hawryluk,	 który	 wystartował	 w	 barwach	 Frontu	 Ludowego
z	 jednomandatowego	okręgu.	 Z	 jednomandatowgo	okręgu	wystartował



i	 otrzymał	 mandat	 Dmytro	 Jarosz,	 lider	 Prawego	 Sektora53.	 Mandat
dostał	także	Wołodymyr	Parasiuk,	który	jeszcze	w	lutym	mył	łazienkę	na
Majdanie.

Partia	 Radykalna	 Ołeha	 Laszki	 wciągnęła	 na	 swoje	 listy	 m.in.
komandora	 Batalionu	 „Aidar”	 Serhija	 Melenczuka,	 a	 Samopomoc	 mera
Lwowa	 Andrija	 Sadowego	 wystawiła	 aż	 trzech	 czynnych	 bojowników
batalionu	„Aidar”,	w	tym	Semena	Semenczenkę.	Ten	ostatni	był	szeroko
krytykowany	 za	 działania	 w	 tzw.	 kotle	 iłowajskim	 i	 jego	 obecność
w	Radzie	Najwyższej	będzie	na	pewno	źródłem	konfliktów.

Jest	 sobotni	 wieczór.	 Wymogi	 ciszy	 wyborczej	 oprócz	 zakazu
prowadzenia	 kampanii	 wymagają	 od	 kandydatów,	 by	 pozrywali
wszystkie	plakaty	i	usunęli	bannery.	Strzępy	obietnic	powiewają	więc	na
mroźnym	 wietrze.	 Do	 miasta	 przyjechało	 tymczasem	 150	 członków
Samoobrony	 Majdanu.	 Oficjalnie	 mają	 pilnować	 wyborów.	 Ich
oflagowane	 samochody	 jeżdżące	 po	 całym	 mieście	 kojarzą	 się	 jednak
jednoznacznie	 z	 Gabrowem.	 To	 taki	 „niegroźny”	 wyborczy	 fortel.
Niegroźny,	 bo	 według	 dochodzących	 informacji	 Walentyna	 Żukowska,
jedna	z	jego	głównych	kontrkandydatek,	powiązana	z	oligarchą	Dmytrem
Firtaszem,	dyrektorka	miejscowego	zakładu	produkującego	azoty,	miała
naciskać	na	swoich	pracowników	(4	tys.	osób),	by	każdy	przyprowadził
na	 wybory	 10	 osób.	 Niechętnym	 grożono	 zwolnieniem.	 Słychać	 także
o	 próbach	 podkupywania	 głosów	 i	 planowanych	 prowokacjach.
Wszystko	 to	 ma	miejsce.	Wraz	 z	 niedzielnym	 porankiem	 dochodzą	 do
nas	 informacje	 o	 „tituszkach”.	 Chuligani	 znani	 z	 organizowania
prowokacji	 na	 Majdanie	 mieli	 pojawić	 się	 w	 Czerkasach
w	(nie)wiadomym	celu.



Andriej Gabrow podczas głosowania w siedzibie komisji wyborczej w budynku Azotów w
Czerkasach, październik 2014. Fot. Marcin Fonfara

–	Planowali	zerwać	wybory.	Rano	zadzwonił	do	nas	czerkaszczanin,	że
na	ulicy	Kirowa	w	kawiarni	Retro	znajduje	się	40	„tituszek”	–	mówi	nam
umundurowany	 Gabrow.	 –	 Zatrzymaliśmy	 ich	 i	 wezwaliśmy	 policję.
Zostali	 wylegitymowani	 i	 usłyszeli,	 że	 jeśli	 będą	 usiłowali	 zakłócić
wybory,	grozi	im	kryminalna	odpowiedzialność	do	pięciu	lat	więzienia	–
dodaje	kandydat	na	deputowanego.

Tymczasem	z	całego	kraju	dochodzą	sygnały	o	incydentach.	W	jednym
z	okręgów	ostrzelano	zaparkowany	obok	lokalu	wyborczego	samochód.
Gdzie	 indziej	 kamienie	 trafiły	 w	 pojazd	 kandydatów	 bloku	 Petra
Poroszenki.	 Dużo	 gorzej	 jest	 na	 wschodzie.	 W	 rejonach	 działań
prorosyjskich	 separatystów	 Ukraińcom	 zapowiedziano,	 że	 za	 udział
w	wyborach	grozi	kara	śmierci.

Wspólnie	z	Fonfarą	dokumentujemy	przebieg	wyborów	w	miejscowym
domu	kultury	Pałac	Narodów.	To	budynek	wyremontowany	za	pieniądze
miejscowych	 Azotów,	 o	 czym	 przypominają	 neony	 i	 szyldy.	 Jakby	 ktoś
zapomniał,	właścicielka	Azotów	też	startuje	do	Rady	Najwyższej.

Tylko	 w	 tej	 komisji	 spotykamy	 kilkunastu	 międzynarodowych



obserwatorów.	 Mimo	 to	 szef	 lokalu	 przekonuje	 nas,	 że	 wszystko	 jest
w	 jak	 najlepszym	 porządku.	 Jurij	 Aleksewicz,	 bo	 tak	 się	 przedstawia,
o	 naruszeniach	 demokracji	 nic	 nie	 słyszał,	 opowiada	 za	 to,	 że	 u	 niego
w	komisji	głosować	będzie	12	przesiedleńców	ze	wschodu.

–	Są	z	Ługańska	–	chwali	się.

–	 Głosowałam	 na	 Poroszenkę	 –	 przekonuje	 tymczasem	 Ludmiła
Aleksieja	Wiczenka,	stateczna	mieszkanka	Czerkas.	–	Podczas	wyborów
prezydenckich	też	za	nim	byłam.	Lubimy	go	tu	i	cenimy	–	dodaje	i	już	po
chwili	 wpada	 w	 słowotok:	 –	 Co	 dzień	 modlę	 się	 o	 koniec	 wojny,	 by
Ukraina	stała	się	europejskim,	nieskorumpowanym	krajem.	 I	aby	Krym
do	 nas	 wrócił.	 Rano	 się	 modlę	 i	 wieczorem	 –	 zapewnia	 przed	 kamerą
Republiki.

–	Na	Ołeha	Tiahnyboka!	Na	Swobodę	–	z	całą	rodziną!	–	wykrzykuje	za
to	wiekowy	mężczyzna,	gdy	częstujemy	się	papierosami	przed	wejściem
do	 lokalu,	 pytając	 o	 jego	 głos.	 Pokazuje	 trzy	 palce	 –	 symbol	 partii
nacjonalistów.	Gdy	pytam	o	konkrety,	niczego	się	nie	dowiaduję.	Jednak
wojna	przebija	z	każdej	rozmowy.	Podobnie	Krym	i	walka	o	Donbas.	Ale
nie	tylko.

–	 Pierwszy	 wymóg:	 lustracja	 –	 mówi	 kilkudziesięcioletni	 Aleksander,
gdy	 po	 odejściu	 od	 wyborczej	 urny	 słyszy	 moje	 pytanie,	 czego	 teraz
oczekuje.	Jak	przekonuje	Gabrow,	mało	kto	na	pierwszym	miejscu	litanii
wyborczych	życzeń	wymienia	standardowe	socjalne	postulaty.

Tuż	po	zamknięciu	lokali	trafiamy	do	obwodowej	komisji	wyborczej.	Tu
na	 wyniki	 wyborów	 oprócz	 lokalnych	 dziennikarzy	 i	 obserwatorów
czekają	 także	 członkowie	 Samoobrony,	 Prawego	 Sektora	 i	 nacjonaliści
z	Batalionu	„Azow”.	Gdy	pojawiają	się	wyniki,	Gabrow	jest	rozdarty.	Fotel
z	 mandatu	 jednookręgowego	 zdobył	 kandydat	 związany	 z	 „lubianym
i	 cenionym”	 Petrem	 Poroszenką.	 Nie	 udało	 się	 też	 dyrektorce	 Azotów,
która	w	kampanii	wyborczej	szarpnęła	się	nawet	na	zakup	trolejbusów
dla	miasta.	 Są	 jednak	 i	dobre	 informacje.	Front	Ludowy	 idzie	 jak	burza
i	wygrywa	wybory54.

–	 To	 prawdziwe	 zwycięstwo	 „kijowskiej	 junty”	 –	 śmieją	 się	 moi
rozmówcy,	nawiązując	do	 rzucanych	pod	adresem	Majdanu	oszczerstw



obalonego	Wiktora	Janukowycza.



Epilog

Maltretowany	 przez	 Berkut	 Kozak	 Mychajło	 Hawryluk.	 Osiłek	 bijący
dyrygenta	wojskowej	orkiestry	na	Krymie	za	rozpoczęcie	grania	hymnu
Ukrainy.	 Owinięta	 w	 ukraińską	 flagę,	 postawiona	 pod	 pręgierzem
w	 centrum	 Doniecka,	 bita	 i	 poniżana	 przez	 „rodaków”	 kobieta,	 której
zarzucono	 „szpiegostwo	 na	 rzecz	 Kijowa”.	 Ukraińscy	 jeńcy	 wojenni,
triumfalnie	 prowadzeni	 przez	 centrum	 tego	 miasta	 w	 eskorcie
polewaczek	 „dezynfekujących”	 ulice	 po	 przejściu	 „ukraińskich	 śmieci”.
Wreszcie	 mieszkańcy	 terenów	 zajętych	 przez	 prorosyjskich
separatystów,	 z	 początkiem	 listopada	 głosujący	 w	 sfingowanych
wyborach	w	zamian	za	możliwość	kupna	cebuli	i	ziemniaków.

Paradoksalnie	to	te	obrazy,	a	nie	ranni	 i	zabici	są	dla	mnie	najbardziej
tragicznymi	 kliszami,	 które	 stają	 mi	 przed	 oczami,	 gdy	 przypominam
sobie	 ubiegłoroczne	 wydarzenia	 na	 Ukrainie.	 Mordowanie	 ducha
i	 tożsamości	 –	w	 tej	 dyscyplinie	Rosjanie	 od	 zawsze	mieli	mistrzostwo
świata.

Dziś	na	terytorium	Ukrainy	toczy	się	wojna	o	przyszłość	nie	tylko	tego
biednego,	 zżartego	 przez	 korupcję	 kraju.	 To	 wojna	 cywilizacji.
Opowiadający	 się	 za	 integracją	 europejską,	 ale	 przede	 wszystkim	 za
upodmiotowieniem	 samych	 siebie	 Ukraińcy	 są	 przez	 imperialnie
zachowującą	 się	 Rosję	 traktowani	 jak	 zdrajcy.	 Zdrajcy	 wizji	 świata,
w	 której	 to	 Kreml	 jest	 seniorem,	 a	 podległe	 mu	 państwa	 byłego	 ZSRS
realizują	wspólnie	z	nim	nakreśloną	przed	laty	doktrynę	russkiego	miru.

Ten	polityczno-religijny	projekt	to	hybryda	rosyjskiej	myśli	politycznej,
historycznej	 tożsamości	 opartej	 na	 dokonaniach	 Imperium	Rosyjskiego
i	 zdobyczach	 Związku	 Sowieckiego,	 oraz	 prawosławia,	 pojmowanego
przez	pryzmat	Cerkwi	moskiewskiej.

Polityczną	emanacją	russkiego	miru	 jest	oczywiście	Euroazjatycka	Unia
Gospodarcza.	 Jego	 wpływy	 sięgają	 w	 założeniu	 z	 kolei	 tak	 daleko,	 jak
rozciąga	 się	wpływ	 języka	 rosyjskiego.	Geograficzne	 centrum	 to	Święta



Ruś	–	Rosja,	Ukraina	i	Białoruś	–	jednak	de	facto	centrum	znajduje	się	na
Kremlu,	 a	 jego	władcą	 jest	nie	kto	 inny	 jak	Władimir	Putin.	Russkij	mir
broni	 rzekomo	 wartości,	 tradycji	 i	 fundamentów	 cywilizacji.
Wprowadzanie	w	życie	tej	wizji	(szalenie	atrakcyjnej	również	dla	wielu
zachodnioeuropejskich	 „pożytecznych	 idiotów”)	 zatrzymało	 się	 pod
koniec	listopada	2013	r.

Ukraińcy	 nie	 odrzucili	 szczytnych	 ideałów,	 ruskiej	 kultury	 i	 tradycji.
W	 ogromnej	 większości	 opowiedzieli	 się	 po	 prostu	 za	 tym,	 by	 ich
państwo	 wreszcie	 zrzuciło	 jarzmo	 postkomunizmu,	 by	 rządzony	 przez
oligarchiczne	 klany	 kraj	 w	 końcu	 podniósł	 się	 z	 kolan.	 By	 ich	 ojczysty
język	 i	 kultura	 stały	 się	 nareszcie	 budulcem	 wspólnej	 tożsamości.
Powtarzam	 –	 rewolucja	 Majdanu	 to	 upodmiotowienie	 zwykłego
człowieka.	A	wojna	na	Wschodzie	to	wojna	w	obronie	tego	podmiotu.

„Zdrady”	Kreml	wybaczyć	im	nie	może	i	z	pewnością	tego	nie	zrobi.	To
nie	tylko	prestiżowy	policzek.	Wyjęcie	Ukrainy	z	„rosyjskiego	świata”	to
w	konsekwencji	również	wyrwanie	spod	kontroli	Moskwy	sporej	części
strefy	 wpływów,	 utrata	 panowania	 nad	 ponad	 40	 milionami	 ludzi
i	 przesunięcie	 granicy	 świata	 zachodniego	 daleko	 za	 Dniepr.	 To	 także
zagrożenie	dla	samej	Rosji	Putina,	której	mieszkańcy	gotowi	są	w	końcu
pomyśleć,	że	nie	są	skazani	na	świat	russkiego	miru,	i	zrozumieć,	że	to	de
facto	KGB,	FSB	i	właśnie	Władimir	Putin.

Gdy	w	mroźny	czwartek	20	lutego	z	ulicy	Instytuckiej	wymaszerowała
Niebiańska	 Sotnia,	 stało	 się	 oczywiste,	 że	 od	 rewolucji	 na	 Ukrainie,	 od
nagłej	 zmiany	stosunków	społecznych	nie	ma	odwrotu.	Aneksja	Krymu
i	 wzniecenie	 przez	 Rosję	 rebelii	 we	 wschodnich	 obwodach	 kraju
(a	później	wytoczenie	regularnej	wojny)	tylko	przypieczętowały	ten	stan
rzeczy.	Ukraina	stanęła	do	walki,	którą	toczy	do	dziś.

Trudno	 nie	 zauważyć	 zagrożeń.	Miliony	Ukraińców	nie	 odczuwają	 nie
tylko	żadnego	związku	z	wojną,	ale	też	żadnej	wspólnoty	z	okupowanymi
przez	 terrorystów	 terenami.	 Z	 drugiej	 strony	 gros
nieupodmiotowionych,	 kolektywnie	 myślących	 i	 bliskich	 Rosji
mieszkańców	 okupowanych	 wschodnich	 terenów	 Ukrainy	 nie	 widzi
i	 raczej	 prędko	 nie	 zobaczy	 siebie	 jako	 części	 zjednoczonej	 Europy.	 Są
w	 dużej	 mierze	 „ruskimi	 ludźmi”,	 „tutejszymi”,	 myślą	 i	 mówią	 po



rosyjsku.	Są	częścią	„rosyjskiego	miru”	i	nie	chcą	tego	zmieniać.

Donbas	 prawdopodobnie	 jeszcze	 przez	 długie	 lata	 będzie	 więc
ogniskiem	 zapalnym.	 Podobnie	 Krym,	 którego	 los	 w	 końcu	 2014	 r.
wydaje	 się	 przesądzony.	 Czy	 rezygnacja	 z	 okupowanej	 części	 Donbasu
byłaby	 dla	 Ukrainy	 wyjściem	 z	 sytuacji?	 Niekoniecznie.	 Nikt	 nie
zagwarantuje,	 że	 odkrojenie	 przez	 Kreml	 Ługańska	 i	 Doniecka	 będzie
ostatnim	 krokiem	 Putina,	 dążącego	 do	 stworzenia	 mitycznej
„Noworosji”.	 Na	 granicy	 między	 okupowanymi	 obwodami	 a	 wolną
Ukrainą	 musiałby	 stanąć	 mur	 na	 miarę	 berlińskiego.	 Co	 więcej,
należałoby	postawić	pytanie,	kto	i	jak	wytłumaczy	taką	decyzję	nie	tylko
bojownikom	 z	 batalionów,	 ale	 także	 rodzinom	 poległych	 czy	 zwykłym
Ukraińcom.

Na	 krańcach	 Ukrainy	 ochotnicze	 bataliony	 walczą	 z	 regularnymi
wojskami	 Federacji	 Rosyjskiej.	 W	 Radzie	 Najwyższej	 zasiada	 wielu
dowódców	 i	 żołnierzy	 tych	 batalionów.	 To	 również	 zagrożenie	 –	 gdy
władza	 ustawodawcza	 miesza	 się	 w	 jakiś	 sposób	 z	 wykonawczą.	 Co
bowiem	w	sytuacji,	gdy	na	konflikt	polityczny	–	wielce	prawdopodobny
w	 obecnej	 sytuacji	 –	 znów	 nałożą	 się	 interesy	 oligarchów	 lub	 gdy
uzbrojeni	 bojownicy	 powrócą	 na	 wezwanie	 swoich	 dowódców	 do
Kijowa,	by	„usprawnić	demokrację”?	To	wszystko	worst	case	scenario,	ale
należy	pod	uwagę	brać	i	takie	zakończenie.

Dziś,	12	listopada	2014	r.,	kolejne	kolumny	rosyjskiego	wojska	zupełnie
oficjalnie	 przekraczają	 granicę	 niepodległego	 kraju.	 Najgorszym
scenariuszem	 jest	 więc	 ten,	 w	 którym	 opętany	 szaleństwem,	 a	 może
kalkulujący	na	 zimno,	 że	 to	 już	ostatni	dzwonek,	nim	gospodarka	Rosji
upadnie,	 Putin	 postanowi	 nie	 zatrzymać	 się	 na	 zajętych	 przez
porosyjskich	 terrorystów	 terenach.	 Gdy	 z	 wysokości	 Ługańska
i	 Doniecka,	 a	 być	 może	 i	 z	 Krymu	 wyruszy	 rosyjska	 ofensywa	 w	 głąb
Ukrainy.	 Czy	 świat	 zachodni	 po	 raz	 kolejny	 jedynie	 „zatrzęsie	 się
z	oburzenia”	i	„wyrazi	zaniepokojenie”,	jak	czynił	to	wielokrotnie	w	ciągu
tego	roku?

Czy	zagrożeniem	jest	demonizowany	w	rosyjskich	mediach	(ale	również
wśród	części	polskich	komentatorów)	mityczny	„ukraiński	nacjonalizm”
z	 jego	 upowską	 i	 ounowską	 proweniencją?	 Czy	 Polacy	 powinni	 się



obawiać,	że	 jego	ostrze,	dziś	skierowane	antyrosyjsko,	może	obrócić	się
przeciwko	nam?

Na	pewno	powinniśmy	bacznie	się	mu	przyglądać	i	wymagać	od	Kijowa
(ale	i	od	Warszawy)	jak	najszybszego	podjęcia	debaty,	która	poskutkuje
porozumieniem	 na	 miarę	 historycznego	 orędzia	 biskupów	 polskich	 do
niemieckich.	 Nie	 może	 być	 bowiem	 tak,	 aby	 kwestia	 wołyńskiego
ludobójstwa	 była	 przez	 kolejne	 lata	 narzędziem	 rosyjskiej	 polityki
wpływu	 spod	 znaku	 divide	 et	 impera.	 W	 interesie	 obu	 narodów	 jest
poszukiwanie	 prawdy	 i	 wspólne	 jej	 zaakceptowanie.	 Listopadowa
zapowiedź	 ukraińskiego	 INP	 o	 chęci	 podjęcia	 wspólnych	 studiów
i	powołaniu	grupy	roboczej	przynosi	pewną	nadzieję.

Oczywiście	nie	sposób	nie	zauważać	zagrożeń,	jak	choćby	odwoływania
się	do	najbardziej	radykalnych	odłamów	nacjonalizmu	(także	spod	znaku
kolaboracji	 z	 niemieckim	 totalitaryzmem)	 przez	 część	 bojowników
walczących	 na	 wschodzie	 (Batalion	 „Azow”,	 batalion	 „OUN”	 czy
odwołująca	 się	 wprost	 do	 neonazizmu	 Misantrophic	 Division)	 lub
słabnącej,	 ale	 wciąż	 obecnej	 popularności	 nacjonalistycznych
i	 populistycznych	 partii	 politycznych.	 Trudno	 nie	 widzieć	 łapczywego
i	 chaotycznego	 chwytania	 się	 przez	 część	 (także	 umiarkowanych)
polityków	 w	 Kijowie	 tych	 fragmentów	 historii,	 które	 nawiązują	 do
wyzwoleńczej	 walki	 nacjonalistów	 ukraińskich	 w	 latach	 1943–1956.
I	 choć	 można	 zrzucić	 to	 na	 karb	 poszukiwania	 przeciwwagi	 dla
wieloletniego	sowieckiego	i	postkomunistycznego	zakłamania	historii,	to
jednak	 na	 Ukraińcach	 spoczywa	 obowiązek	 rozliczenia	 się	 z	 ciemnymi
kartami	 swojej	 przeszłości,	 przyjęcia	 ich	 do	 wiadomości	 i	 utrwalenia
w	 zbiorowej	 pamięci.	 Bez	 wyciągnięcia	 tego	 ciernia,	 trudno	 będzie
szukać	 w	 Polsce	 trwałego	 sojusznika,	 a	 każda	 próba	 dialogu	 będzie
obarczona	 brzemieniem	 konfliktu.	 Dziś	 jest	 na	 to	 najlepsza	 szansa
w	historii.	Pozostaje	mieć	nadzieję,	że	nie	zostanie	zmarnowana.

***

–	 Moja	 była	 dziewczyna	 mieszka	 w	 Antracycie.	 To	 miejscowość
w	obwodzie	ługańskim	–	mówi	płynną	angielszczyzną	jeden	z	młodszych
członków	Samoobrony	„Czerkasy”.	–	Nie	widziałem	jej	od	dwóch	lat.	Gdy
rozmawialiśmy	 ostatnio	 przez	 internet,	 usłyszałem,	 że	 jestem	 bandytą,



tak	 samo	 jak	 reszta	 Ukraińców.	 Ona	 tam	 czeka	 na	 Putina	 i	 wierzy
rosyjskim	mediom	–	denerwuje	się	coraz	bardziej.	–	Ona,	która	poznała
Europę	 i	wie,	 co	naprawdę	 się	dzieje	na	Ukrainie,	ma	 teraz	kompletnie
wyprany	mózg.	I	 ja	mam	iść	i	za	taką	dziwkę	umierać?	Wszystkich	bym
ich	 pozabijał	 w	 tych	 ich	 „republikach	 ludowych”.	 –	 Swoje	 oburzenie
wyraża	 słowami,	 których	 nie	 wypada	 cytować.	 –	 Mam	 nadzieję,	 że	 te
„republiki”	staną	się	strefą	buforową	między	Europą	a	Rosją.	Tak	jak	my,
Ukraina,	byliśmy	nią	przez	tyle	lat.
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www.radiownet.pl/etery/program-wschodni--2?
page=5#/publikacje/kosciol-jest-bardziej-ukrainski-niz-polski-
malgorzata-miedwiediewa-bar,	dostęp:	11	listopada	2014.

28	Bez	kolorów.	Aktywa	i	pasywa	post-pomarańczowej	Ukrainy,	s.	4,	[on-
line:]	 http://www.batory.org.pl/upload/bez-kolorow-
podsumowanie.pdf,	dostęp:	11	listopada	2014.

29	 A.	 Kohut,	 Ukraińskie	 społeczeństwo	 obywatelskie	 2012	 –	 w
poszukiwaniu	 alternatywy,	 tłum.	 M.	 Zalewski,	 [on-line:]
http://kulturaenter.pl/ukrainskie-spoleczenstwo-obywatelskie-
2012/2013/03,	dostęp:	11	listopada	2014.

30	Ibidem.

31	Ibidem.

32	 Węgry	 z	 początkiem	 2014	 r.	 podpisały	 z	 Rosją	 porozumienie	 o
budowie	elektrowni	atomowej	w	Paks.

33	 Сейчас	 в	 области	 призвано	 только	 30%	 от	 необходимого
количества	 бойцов,	 [on-line:]	 http://112.ua/obshchestvo/v-
chernovickoy-obl-mobilizaciyu-zamedlyayut-vlasti-na-mestah-
voenkomissar-oblasti-99080.html,	dostęp:	11	listopada	2014.

34	 Szarża	 pod	 Rokitną	 –	 szarża	 ułanów	 2	 Szwadronu	 II	 Brygady
Legionów	Polskich	przeciwko	wojskom	Imperium	Rosyjskiego	podczas	I



wojny	światowej	(13	czerwca	1915	r.).

35	Bolszy	gieroj	z	Polszy	–	(ros.)	wielki	polski	bohater.

36	 O	 historii	 synagogi	 zob.	 J.	 Jabłońska,	 Czerniowiecka	 kinogoga,	 [w:]
Wielokulturowa	pamięć	i	trwałość	śladów.	Czerniowce	na	Bukowinie,	s.	4–
14,	 [on-line:]	 http://www.geschichtswerkstatt-
europa.org/media/projekte/Wielokulturowa%20pamiec%20i%20trwalosc%20sladow%20Czerniowce%20na%20Bukowinie.pdf,
dostęp:	11	listopada	2014.

37	Ibidem,	s.	10.

38	 Produkcyjniak	 –	 charakterystyczny	 dla	 socrealizmu	 film
propagandowy	 opisujący	 życie	 robotników	 w	 wielkich	 ośrodkach
przemysłowych	lub	robotników	w	kołchozach.

39	Ibidem,	s.	12.

40	 D.	 Antoniuk,	 Najmniejsze	 miasto	 na	 Ukrainie,	 [on-line:]
www.dziennikpolski24.pl/artykul/2593852,najmniejsze-miasto-na-
ukrainie,id,t.html,	dostęp:	12	października	2014.

41	Najprawdopodobniej	chodzi	o	2004	r.,	kiedy	to	pracownicy	Oddziału
Kontroli	 Legalności	 Zatrudnienia	 Łódzkiego	 Urzędu	 Wojewódzkiego	 i
Łódzkiego	Wydziału	Straży	Granicznej	zatrzymali	20	obywateli	Ukrainy
zatrudnionych	 nielegalnie	 w	 szwalni	 pod	 Domaniewicami	 w	 powiecie
łowickim.

42	 J.	 Mackiewicz,	 Dziwny	 sen	 Hanny	 z	 Dawidgródka,	 [w:]	 idem,	 Bunt
Rojstów,	Londyn	2001,	s.	34.

43	O.	Kiś,	Feminizm	we	współczesnej	Ukrainie:	 od	 „alergii”	 do	 ostatniej
nadziei,	 [on-line:]	 http://kulturaenter.pl/feminizm-we-wspolczesnej-
ukrainie/2013/03,	dostęp:	11	listopada	2014.

44	 Klaczkiwski	 jest	 autorem	 tajnej	 dyrektywy	 dowództwa	 UPA-
„Piwnicz”:	„Powinniśmy	przeprowadzić	wielką	akcję	likwidacji	polskiego
elementu.	 Przy	 odejściu	 wojsk	 niemieckich	 należy	 wykorzystać	 ten
dogodny	moment	dla	zlikwidowania	całej	 ludności	męskiej	w	wieku	od
16	 do	 60	 lat	 (…).	 Leśne	 wsie	 oraz	 wioski	 położone	 obok	 leśnych
masywów	powinny	 zniknąć	 z	 powierzchni	 ziemi”.	W.	 Filar,	Antypolskie



akcje	 nacjonalistów	 ukraińskich,	 [on-line:]
http://www.lwow.home.pl/wolyn.html,	dostęp:	11	listopada	2014.

45	 Zob:	 vse.rv.ua/zhittya/1415091633-vidpustili-na-volyu-vbivcyu-
cherez-yakogo-sashko-biliy-vdariv-rivnenskogo	 dostęp	 on-line:	 5
listopada	2014.

46	 Gniewa	 Wołosiewicz	 (1913–2005)	 –	 polska	 pisarka	 i	 poetka,
działaczka	 francuskiej	 Polonii,	 córka	 polskiego	 magnata	 i	 adwokata
Walerego	Jastrzębca	Rudnickiego,	twórcy	ZAIKS-u.	Wieloletnia	redaktor
Sekcji	 Polskiej	 Radia	 France	 Internationale.	 Założycielka	 polonijnego
„Domeczku”	 w	 Paryżu,	 gdzie	 przybywali	 goście	 z	 Polski.	 Bywali	 u	 niej
m.in.	 Lutosławski,	 Iwaszkiewicz,	 Brzechwa,	 Konwicki.	 Odznaczona
Krzyżem	Oficerskim	Orderu	Zasługi	RP.

47	 Lachy,	 yty	 do	 swojeji	 Pol’s’koji	 –	 (ukr.)	 Lachy,	 jedźcie	 do	 swojej
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48	 Co	 wy	 hovoryte	 pol’s’kij?	 Ydy	 w	 swij	 Pol’skoji,	 ce	 ne	 wasze,	 to
Ukraina,	a	wy	okupanty	–	(ukr.)	Czemu	po	polsku	rozmawiacie?	Jedźcie
do	swojej	Polski,	to	nie	wasze,	to	Ukraina,	a	wy	jesteście	okupanci.

49	 Jaczejka	–	hist.	najniższa	komórka	partii	bolszewików.	Być	może	w
odniesieniu	 do	 Prawego	 Sektora	 i	 towarzyszącego	 im	 duchownego
nazwa	 ta	 nie	 jest	 najbardziej	 fortunna,	 ale	 takie	 właśnie	 skojarzenie
przyszło	 mi	 do	 głowy,	 gdy	 spotkałem	 bojców	 PS	 w	 tamtej	 zatęchłej
suterenie.

50	M.	Gawęda,	Ukraińskie	bataliony	ochotnicze	w	Donbasie:	organizacja,
wyszkolenie,	uzbrojenie,	[on-line:]	www.defence24.pl/analiza_ukrainskie-
bataliony-ochotnicze-w-donbasie-organizacja-wyszkolenie-uzbrojenie,
dostęp:	11	listopada	2014.

51	Ukraine:	Abuses	and	War	Crimes	by	the	Aidar	Volunteer	Battalion	 in
the	 North	 Luhansk	 Region,	 [on-line:]
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR50/040/2014/en,
dostęp:	11	listopada	2014.

52	Qui	 tacet	 consentire	 videtur	 si	 loqui	debuisset	 ac	potuisset	 –	 (łac.)
Kto	 milczy,	 okazuje	 zgodę,	 jeśli	 powinien	 i	 mógł	 mówić.	 Zasada



domniemania	zgody	w	sytuacjach,	w	których	można	od	kogoś	oczekiwać
zajęcia	stanowiska.

53	 To	 jedyny	 reprezentant	 Prawego	 Sektora,	 który	 wszedł	 do	 Rady
Najwyższej.

54	 Front	 Ludowy	 ostatecznie	 zdobył	 22,14%	 poparcia.	 O	 włos
wyprzedził	 tym	 samym	 prezydencki	 blok	 Petra	 Poroszenki	 (21,81%).
Kolejne	 pozycje	 przypadły:	 partii	 Samopomoc	 mera	 Lwowa	 Andrija
Sadowego	 (10,97%),	 popłuczynom	 po	 Partii	 Regionów	 –	 Blokowi
Opozycyjnemu	 (9,43%),	 populistycznej	 Radykalnej	 Partii	 Ołeha	 Laszki
(7,44%)	oraz	Batkiwszczynie	byłej	premier	Julii	Tymoszenko	(5,58%).	Z
okręgów	 jednomandatowych	 oprócz	wymienionych	 ugrupowań	weszło
po	 jednym	deputowanym	 z	 partii:	 Silna	Ukraina,	 Zastup,	Wola	 i	 Prawy
Sektor.	Spośród	nowych	posłów	94	to	kandydaci	niezależni.	Ze	względu
na	wojnę	na	Wschodzie	nie	udało	się	wyłonić	aż	27	deputowanych.



Podziękowania

Chciałbym	 w	 tym	miejscu	 podziękować	 tym,	 którzy	 przyczynili	 się	 do
powstania	 niniejszej	 książki.	 Najbardziej	 wdzięczny	 jestem	 wszystkim
Ukrainkom	 i	 Ukraińcom,	 dzięki	 którym	 mogłem	 na	 własne	 oczy
zobaczyć,	jak	wygląda	Rewolucja	Godności.

Dziękuję	 szczególnie	 moim	 przewodnikom	 po	 Ukrainie:	 Ulanie
Pereskockiej,	Andrzejowi	Gabrowowi,	Jerzemu	Wójcickiemu,	Kobzarowi,
a	także	Danusi	i	Andruszce	z	Hercy	w	Bukowinie.

Wdzięczny	 jestem	 moim	 przyjaciołom	 z	 „grupy	 kijowskiej”,	 którzy
pokazali	mi,	na	czym	polega	sens	pracy	dziennikarza	i	reportera,	i	którzy
są	 dowodem	 na	 to,	 że	 można	 i	 trzeba	 pracować	 wspólnie.	 Pawłowi
Bobołowiczowi	 dziękuję	 szczególnie.	 To	 samo	 tyczy	 się	 Konrada
Falęckiego,	Marcina	Fonfary	i	Davida	Wildsteina.

Dziękuję	Kasi	Pawlak.	Bez	Ciebie	nic	nie	byłoby	możliwe.

Dziękuję	redakcji	i	kierownictwu	„Gazety	Polskiej	Codziennie”,	na	czele
z	 Tomaszem	 Sakiewiczem,	 Dorotą	 Kanią,	 Jackiem	 Liziniewiczem
i	Samuelem	Pereirą,	za	cierpliwość,	wyrozumiałość,	a	przede	wszystkim
umożliwienie	mi	wyjazdów	na	Wschód.

Dziękuję	 wydawnictwu	 Fronda	 i	 Fundacji	 „Wolność	 i	 Demokracja”
w	 osobie	 Michała	 Dworczyka	 za	 wsparcie	 i	 zaufanie,	 a	 pani	 redaktor
Ewie	Popielarz	za	cenne	rady	i	olbrzymią	pomoc.

Dziękuję	grupie	„Investors	i	nie	tylko”	za	krytykę	i	nie	tylko.

Krzysztofowi	 Dąbrowskiemu,	 Piotrowi	 Ferencowi-Chudemu,
Mateuszowi	Kwiekowi,	Jakubowi	Kwietniowi,	Grzegorzowi	Krzywakowi,
Michałowi	Oparowskiemu,	Tomaszowi	Piechalowi	chcę	podziękować	za
wsparcie	merytoryczne	i	procentowe.

Za	 to	 ostatnie	 propsy	 należą	 się	 także	 Krzysztofowi	 Oliwie,	 Arturowi
Szczepanikowi,	 Bartoszowi	 Zbroi,	 Tomaszowi	 Zielińskiemu	 i	 Ulubionej



na	Nowym	Świecie	w	Warszawie.

Szczególnie	 serdecznie	 ściskam	 w	 podzięce	 dłonie	 panów:	 prof.
Andrzeja	Waśko	i	Pawła	Kowala.

I	 last	but	not	 least:	Mamo,	Tato,	Olu,	Doroto,	Gniewko,	 Franku,	 Sabo	 –
dziękuję,	kochani.

Niech	Bóg	będzie	z	Wami,	Przyjaciele.	Chwała	Polsce,	sława	Ukrainie!



Wykaz osób

Azarow	 Mykoła	 (ur.	 1947)	 –	 właśc.	 Nikołaj	 Janowicz	 Pachło.	 Były
pierwszy	 wicepremier	 i	 minister	 finansów	 w	 rządzie	 Wiktora
Janukowycza,	 jego	 bliski	 współpracownik.	 Od	 11	marca	 2010	 r.	 do	 28
stycznia	 2014	 r.	 premier	 Ukrainy.	W	 czasie	 Rewolucji	 Godności	 zbiegł
z	kraju.	Ścigany	listem	gończym	za	nadużycia.

Bandera	 Stepan	 (1909–1959)	 –	 ukraiński	 polityk	 nacjonalistyczny,
jeden	 z	 przywódców	 Organizacji	 Ukraińskich	 Nacjonalistów,
współtwórca	 OUN-B.	 Ta	 ostatnia	 organizacja	 ponosi	 odpowiedzialność
za	 ludobójstwo	 na	 polskiej	 ludności	 cywilnej	 w	 latach	 1943–1944.	 Na
Wołyniu	i	w	Małoposce	Wschodniej	zginęło	wówczas	nawet	do	100	tys.
osób.

Bohomolec	Olga	(ur.	1966)	–	ukraińska	lekarka	i	działaczka	społeczna.
W	czasie	Rewolucji	Godności	główna	lekarka	Majdanu.	Od	października
2014	r.	deputowana	do	Rady	Najwyższej	z	listy	Bloku	Petra	Poroszenki.

Bułatow	Dmytro	 (ur.	 1978)	 –	 ukraiński	 działacz	 społeczny,	 założyciel
organizacji	Automajdan.

Czornowoł	 Tetiana	 (ur.	 1979)	 –	 ukraińska	 dziennikarka	 śledcza
i	działaczka	społeczna,	aktywistka	Euromajdanu,	od	października	2014	r.
deputowana	do	Rady	Najwyższej	z	listy	Frontu	Ludowego.

Dżemilew	Mustafa	 (ur.	 1943)	 –	 ukraiński	 polityk,	więzień	 sowieckich
łagrów,	 wieloletni	 przewodniczący	 Medżlisu	 Tatarów	 krymskich,
deputowany	do	Rady	Najwyższej	Ukrainy	od	października	2014	r.	z	listy
Bloku	Petra	Poroszenki.

Firtasz	Dmytro	(ur.	1965)	–	ukraiński	oligarcha,	prezes	zarządu	Grupy
DF,	 przewodniczący	 Rady	 Federacji	 Pracodawców	 Ukrainy.	 Jeden	 z	 10
najbogatszych	ludzi	na	Ukrainie.

Hawryluk	 Mychajło	 (ur.	 1979)	 –	 ukraiński	 Kozak,	 aktywista
Euromajdanu.	Dnia	22	stycznia	2014	r.	zatrzymany	i	torturowany	przez



funkcjonariuszy	 Berkutu.	 Film	 z	 tego	 zdarzenia	 zapewnił	 mu	 rozgłos.
W	czasie	wojny	z	Rosją	członek	Batalionu	„Złote	Wrota”.	W	październiku
2014	r.	wybrany	z	list	Frontu	Ludowego	do	Rady	Najwyższej	Ukrainy.

Jaceniuk	Arsenij	 (ur.	 1974)	 –	 ukraiński	 polityk	 i	 przedsiębiorca.	 Były
minister	spraw	zagranicznych	i	współpracownik	Julii	Tymoszenko.	Jeden
z	 politycznych	 liderów	 Euromajdanu.	 Od	 27	 lutego	 2014	 r.	 premier
Ukrainy.	Od	września	tego	roku	lider	Frontu	Ludowego.

Janukowycz	 Wiktor	 (ur.	 1950)	 –	 ukraiński	 polityk,	 premier	 Ukrainy
w	latach	2002–2005	i	2006–2007,	w	latach	2003–2010	przywódca	Partii
Regionów,	następnie	do	2014	r.	 jej	przewodniczący	honorowy,	w	latach
2010–2014	 prezydent	 Ukrainy.	 W	 wyniku	 wydarzeń	 Euromajdanu
odsunięty	od	władzy,	zbiegł	z	kraju.	Ścigany	listem	gończym,	oskarżany
w	sprawie	masowych	zabójstw	cywili.	Miejsce	pobytu	nieznane.

Jarosz	 Dmytro	 (ur.	 1971)	 –	 ukraiński	 działacz	 polityczny,	 były
wojskowy.	 Współzałożyciel	 i	 lider	 ugrupowań	 nacjonalistycznych	 –
Wszechukraińskiej	Organizacji	„Tryzub”	im.	Stepana	Bandery	i	Prawego
Sektora.	Lider	tego	ostatniego.	Od	października	2014	r.	deputowany	do
Rady	 Najwyższej,	 wybrany	 z	 okręgu	 jednomandatowego	 w	 obwodzie
dniepropietrowskim.

Kadyrow	Ramzan	(ur.	1976)	–	bojownik	i	polityk	czeczeński,	od	marca
2011	r.	Szef	Republiki	Czeczeńskiej.	Uznawany	za	człowieka	Władimira
Putina.	Od	lutego	2006	r.	przewodniczący	prokremlowskiej	partii	 Jedna
Rosja	 na	 terenie	 Czeczenii.	 Według	 opinii	 Centrum	 Praw	 Człowieka
„Memoriał”	 podległa	 Kadyrowowi	 Służba	 Bezpieczeństwa	 jest
odpowiedzialna	 za	 zbrodnie	 wojenne	 na	 terenie	 Czeczenii,	 a	 on	 sam
podejrzewany	był	o	tortury	i	zabójstwa	przeciwników	politycznych.

Kadyrow	 Sinawer	 –	 Tatar	 krymski,	 działacz	 opozycyjny,	 były	więzień
polityczny,	obrońca	praw	człowieka	w	ZSRS.

Kliczko	Witalij	 (ur.	 1971)	 –	 ukraiński	 bokser	wagi	 ciężkiej,	 założyciel
partii	 politycznej	 Ukraiński	 Demokratyczny	 Alians	 na	 rzecz	 Reform
(UDAR),	jeden	z	politycznych	liderów	Euromajdanu.	Od	5	czerwca	2014
r.	 mer	 Kijowa.	 Bokserski	 mistrz	 świata	 organizacji	 WBC	 w	 kategorii
ciężkiej.	Starszy	brat	boksera	Wołodymyra	Kliczki.



Klaczkiwski	 Dmytro	 (1911–1945)	 –	 ukraiński	 działacz
nacjonalistyczny,	 pułkownik	 UPA,	 dowódca	 UPA-Północ,	 członek
Prowidu	OUN.	 Inicjator	 i	 kierujący	 ludobójstwem	Polaków	 na	Wołyniu
i	w	Małopolsce	Wschodniej	podczas	II	wojny	światowej.

Kołomojski	 Ihor	 (ur.	 1964)	 –	 ukraiński	 biznesmen,	magnat	mediowy,
właściciel	 m.in.	 banku	 Privatbank.	 Gubernator	 obwodu
dniepropietrowskiego	Ukrainy.	Jeden	z	najbogatszych	ludzi	na	Ukrainie.

Kuczma	Leonid	(ur.	1938)	–	ukraiński	polityk,	premier	w	latach	1992–
1993	 i	 prezydent	 w	 latach	 1994–2005.	 Były	 członek	 komunistycznej
partii	 Ukraińskiej	 SSR.	 Od	 2011	 r.	 formalnie	 oskarżony	 w	 sprawie
morderstwa	 dziennikarza	 Heorhija	 Gongadze.	 Za	 czasów	 prezydentury
Aleksandra	 Kwaśniewskiego	 odznaczony	 Orderem	 Orła	 Białego	 –
najwyższym	polskim	odznaczeniem	państwowym.

Laszko	 Ołeh	 (ur.	 1972)	 –	 ukraiński	 polityk	 i	 dziennikarz,	 lider
populistycznej	 Partii	 Radykalnej.	 Wielokrotnie	 wywoływał	 burdy
w	Radzie	Najwyższej.	W	maju	2014	r.	kandydat	na	prezydenta	Ukrainy
(zajął	 trzecie	 miejsce).	 Przez	 oponentów	 politycznych	 oskarżany
o	celowe	wywoływanie	skandali.	Wędkuje,	zbiera	pachnące	świece.

Muzyczko	 Aleksander	 (1962–2014)	 –	 ukraiński	 biznesmen,	 działacz
ukraińskich	 organizacji	 nacjonalistycznych:	 Związku	 Narodowej
Młodzieży	 Ukraińskiej	 (СНУМ),	 UNA-UNSO.	 Koordynator	 Prawego
Sektora	w	zachodnich	obwodach	Ukrainy.	Uczestnik	wojen	czeczeńskich,
walczył	w	 składzie	 pododdziału	 Szamila	Basajewa,	 osobisty	 ochroniarz
prezydenta	 Czeczenii	 Dżochara	 Dudajewa.	 Wielokrotnie	 karany	 za
przestępstwa	pospolite.	Zlikwidowany	w	marcu	2014	r.	przez	milicyjny
oddział	specjalny	Sokił.

Parubij	Andriej	 (ur.	1971)	–	ukraiński	działacz	polityczny	 i	 społeczny,
komendant	 Euromajdanu	 i	 koordynator	 Samoobrony	 Majdanu.	 Od
października	 2014	 r.	 deputowany	 do	 Rady	 Najwyższej	 z	 list	 Frontu
Ludowego.

Pinczuk	 Wiktor	 (ur.	 1960)	 –	 ukraiński	 oligarcha,	 filantrop	 i	 polityk
żydowskiego	 pochodzenia,	 założyciel	 koncernu	 Interpipe	 Group.	 Zięć
Leonida	Kuczmy.	Jeden	z	najbogatszych	ludzi	na	Ukrainie.



Poroszenko	Petro	 (ur.	 1965)	 –	 ukraiński	 polityk	 i	 przedsiębiorca	 (ze
względu	 na	 to,	 iż	 jest	 właścicielem	 koncernu	 cukierniczego	 Roshen,
określany	 mianem	 „króla	 czekolady”).	 Minister	 spraw	 zagranicznych
w	latach	2009–2010,	minister	rozwoju	gospodarczego	i	handlu	w	2012	r.
Jeden	 z	 politycznych	 liderów	 Euromajdanu.	 Od	 czerwca	 2014	 r.
prezydent	 Ukrainy.	 Lider	 porozumienia	 Blok	 Petro	 Poroszenki.	 Jeden
z	najbogatszych	ludzi	na	Ukrainie.

Pszonka	 Wiktor	 (ur.	 1954)	 –	 ukraiński	 polityk,	 były	 prokurator
generalny	 tego	 kraju.	 Jeden	 z	 najbliższych	współpracowników	Wiktora
Janukowycza.	W	czasie	wydarzeń	na	Majdanie	zbiegł	z	kraju.	Przez	Radę
Najwyższą	 oskarżany	 o	 kierownictwo	 podczas	 masakry	 na	 Majdanie.
Ścigany	listem	gończym.

Sawczenko	 Nadia	 (ur.	 1981)	 –	 ukraińska	 pilot	 wojskowa,	 nawigator
i	 operator	 śmigłowca	 Mi-24.	 Uczestnik	 misji	 pokojowej	 w	 Iraku.	 Na
początku	lipca	2014	r	podczas	wojny	ukraińsko-rosyjskiej	jako	członkini
Batalionu	 „Aidar”	 porwana	 i	 uwięziona	 przez	 Rosjan.	 Oskarżona
o	zabójstwo	rosyjskiej	dziennikarki.	Przez	Memoriał	uznana	za	więźnia
politycznego.	 Pomimo	uwięzienia	 od	 października	 2014	 r.	 deputowana
do	Rady	Najwyższej	z	listy	Batkwiszczyny	Julii	Tymoszenko.

Semenczenko	Semen	(ur.	1974)	–	właśc.	Kostiantyn	Ihorowycz	Hriszyn.
Ukraiński	 wojskowy	 narodowości	 rosyjskiej,	 założyciel	 i	 dowódca
Batalionu	 „Donbas”.	 Przez	 cały	 okres	 walki	 na	Wschodzie	 występował
w	kominiarce,	co	motywował	obawą	o	bezpieczeństwo.	Ranny	w	czasie
bitwy	w	Iłowajsku.	Za	działania	podczas	tejże	ostro	krytykowany	przez
podkomendnych.	 Od	 października	 2014	 r.	 deputowany	 do	 Rady
najwyższej	z	listy	Samopomocy	mera	Lwowa	Andrija	Sadowego.

Szuchewycz	 Jurij	 (ur.	 1933)	 –	 ukraiński	 polityk,	 działacz
nacjonalistyczny,	 syn	 Romana	 Szuchewycza,	 dowódcy	 Ukraińskiej
Powstańczej	Armii.	W	latach	1948–1956	i	1958–1968	więziony	jako	syn
„wroga	 ludu”,	 w	 1972	 r.	 powtórnie	 uwięziony,	 zwolniony	 w	 1988	 r.
W	 więzieniu	 stracił	 wzrok.	 Od	 tamtego	 czasu	 udziela	 się	 politycznie.
W	 2011	 r.	 wzywał	 do	 przyłączenia	 do	 Ukrainy	 m.in.	 Chełmszczyzny
i	 Podlasia.	 Od	 października	 2014	 r.	 deputowany	 do	 Rady	 Najwyższej
z	ramienia	Partii	Radykalnej	Ołeha	Laszki.



Szuchewycz	Roman	(1907–1950)	–	ukraiński	działacz	nacjonalistyczny,
m.in.	 działacz	 Ukraińskiej	 Organizacji	 Wojskowej,	 przewodniczący
Krajowej	 Egzekutywy	 OUN-B	 na	 Generalne	 Gubernatorstwo,	 generał
i	 naczelny	 dowódca	 Ukraińskiej	 Powstańczej	 Armii,	 kapitan	 201
Batalionu	Schutzmannschaft.	Ponosi	bezpośrednią	odpowiedzialność	 za
zaakceptowanie	 ludobójstwa	 jako	 taktyki	 UPA	 przeciwko	 polskiej
ludności	 cywilnej	w	Małopolsce	Wschodniej.	Obywatel	honorowy	wielu
miast	na	 terenie	Ukrainy	Zachodniej.	Znajdują	się	 tam	też	 jego	pomniki
i	ulice.

Taruta	 Serhij	 (ur.	 1955)	 –	 ukraiński	 polityk,	 oligarcha	 z	 branży
metalurgicznej,	 w	 2014	 r.	 przewodniczący	 Donieckiej	 Obwodowej
Administracji	 Państwowej.	 Jeden	 z	najbogatszych	 ludzi	 na	Ukrainie.	Od
października	2014	r.	deputowany	do	Rady	Najwyższej.

Tiahnybok	 Ołeh	 (ur.	 1968)	 –	 ukraiński	 polityk	 nacjonalistyczny.
W	2004	r.	został	usunięty	z	partii	Nasza	Ukraina	za	gloryfikowanie	UPA
jako	organizacji	walczącej	z	„żydostwem	i	innym	plugastwem”.	Od	2004
r.	lider	Ogólnoukraińskiego	Zjednoczenia	Swoboda.	Jeden	z	politycznych
liderów	Euromajdanu.

Turczynow	Ołeksandr	 (ur.	 1964)	 –	 ukraiński	 polityk,	w	 latach	 2007–
2010	 wicepremier	 Ukrainy,	 p.o.	 premier	 tego	 kraju	 od	 4	 do	 11	marca
2010	 r.	 Po	masakrze	na	Majdanie	 i	 ucieczce	 Janukowycza	od	22	 lutego
2014	 r.	 przewodniczący	 Rady	 Najwyższej,	 od	 23	 lutego	 do	 7	 czerwca
2014	r.	p.o.	prezydent	Ukrainy.

Tymoszenko	 Julia	 (ur.	 1960)	 –	 ukraińska	 polityk,	 doktor	 ekonomii,
premier	Ukrainy	od	24	stycznia	do	8	września	2005	r.	oraz	ponownie	od
18	 grudnia	 2007	 r.	 do	 11	marca	 2010	 r.	 Liderka	 partii	 Batkiwszczyna
oraz	Bloku	Julii	Tymoszenko.	Oligarszyni,	jedna	z	najbogatszych	osób	na
Ukrainie.	 W	 2005	 r.	 po	 zwycięstwie	 pomarańczowej	 rewolucji	 została
pierwszą	kobietą	na	stanowisku	premiera	Ukrainy.	W	październiku	2011
r.	uznana	winną	spowodowania	strat	przedsiębiorstwa	Naftohaz	Ukrainy
i	 skazana	 na	 karę	 siedmiu	 lat	 pozbawienia	 wolności.	 Osadzono	 ją
w	 kolonii	 karnej	 w	 Charkowie.	 Po	 ucieczce	 Wiktora	 Janukowycza	 21
lutego	2014	r.	Rada	Najwyższa	przegłosowała	zmiany	w	prawie	karnym,
co	doprowadziło	do	zwolnienia	Julii	Tymoszenko.



Zacharczenko	Aleksander	 (ur.	 1976)	 –	urodzony	w	Doniecku.	Polityk
i	 dowódca	wojskowy.	 Samozwańczy	 premier	 tzw.	 Donieckiej	 Republiki
Ludowej.

Zacharczenko	Witalij	(ur.	1963)	–	ukraiński	urzędnik,	biznesmen,	były
minister	 spraw	 wewnętrznych	 Ukrainy	 (od	 7	 listopada	 2011	 r.	 do	 21
lutego	 2014	 r.).	 Bliski	 współpracownik	 Wiktora	 Janukowycza.
Podejrzany	 o	 zbrodnie	 przeciwko	 ludzkości	 podczas	 wydarzeń	 na
Majdanie.	 Odpowiedzialny	 za	 sprawstwo	 kierownicze	 przy	 pacyfikacji
protestów	przez	służby	MSW,	w	tym	zgodę	na	użycie	broni	palnej.	Uciekł
z	kraju.	Ścigany	listem	gończym.
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