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Ukraina. Niezwykli ludzie w niezwyk ych czasach

Obwód doniecki zawsze sprawia  wra enie oddzielnego pa stwa w granicach

Ukrainy. Gdy przyje d a em z Kijowa, od razu rzuca y mi si  w oczy inne sieci

supermarketów czy stacji benzynowych. Wszystkie wydawa y si  dzia a  tylko

na wschodzie kraju, a te z centrum i zachodu pojawia y si  jakby przypadkiem.

Istnia a tu silna identyfikacja lokalna, przy braku pe nych zwi zków ze stolic ,

a tak e do  du a bieda, przy jednoczesnym (b dnym zreszt ) przekonaniu miej-

scowego spo ecze stwa, e Zag bie Donieckie karmi ca  Ukrain . Ubóstwo

wi kszo ci mieszka ców by o wyra niej widoczne na tle ekskluzywnych skle-

pów przy g ównej ulicy Doniecka — Artema. Odnosi em wra enie, e w tym

mie cie atwiej kupi  drog  koszul  czy garnitur ni  mleko i chleb. W Kijowie

tzw. donieccy mieli opini  nieokrzesanych nowobogackich chamów, którzy wraz

z doj ciem Wiktora Janukowycza do w adzy „zaj li” stolic  swoimi luksusowymi

d ipami i limuzynami. Teraz na ich miejsce przyszli „uciekinierzy” ze wschodu.

Stosunek do „donieckich” zmieni  si  w pewnym stopniu — teraz to s  biedni,

troch  nieokrzesani krewni, którzy potrzebuj  pomocy.

Cz owiek doniecki = cz owiek radziecki
Donieck to miasto m ode jak na standardy ukrai skie, nieodbiegaj ce zreszt

od polskich. Zosta  za o ony w 1869 r. przez walijskiego przedsi biorc  Johna

Hughesa. Nazywa  si  wtedy Juzowka, od zrusyfikowanej wymowy jego nazwiska.

Biznesmen, jak by my dzisiaj powiedzieli, zbudowa  tam zak ad metalurgiczny.
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W 1924 r. zmieniono nazw  miejscowo ci na Stalino. Od 1961 r. obowi zuje jego

obecna nazwa — Donieck. W a ciwie wszystkie miasta na wschodzie powsta y

wed ug tego samego, XIX-wiecznego schematu: na stepie budowano zak ad

przemys owy, a wokó  niego domy. Te zak ady i domy trzeba by o zasiedli ,

dlatego do Zag bia Donieckiego sprowadzano ludzi z ca ego ZSRR. Gdzie  po

drodze gubili oni swoj  to samo  i jej miejsce zajmowa a to samo  radziecka,

z czasem nabieraj ca silnego elementu lokalnego.

Najcz ciej do Zag bia Donieckiego w czasach industrializacji przyje d ali

pro ci ludzie, niektórzy po wyrokach. Trudno je porównywa  nawet do innych

przemys owych regionów Ukrainy, jak obwody charkowski czy dniepropietrowski,

gdzie by a prowadzona bardziej zaawansowana technologicznie produkcja,

wymagaj ca jakich  umiej tno ci, wykszta cenia. Tam by a sprowadzana tzw.

inteligencja robotnicza. W Doniecku mieli by  silni ludzie, którzy byli w stanie

pracowa  kilofem i m otem.

Bloger, dziennikarz i dzia acz pozarz dowy Denys Kazanski potwierdza, e

ludzie, którzy tam przyje d ali z ca ego ZSRR, budowali od zera nie tylko miasta,

ale tak e swoj  to samo  — i by a to w a nie czysto radziecka to samo , która

niewiele (albo w ogóle) si  zmieni a przez 23 lata niepodleg o ci Ukrainy. „Nie

ma tu architektury, nie ma tradycji. Jedyna, jaka jest, to tradycja radziecka, czyli

sowieckie zwyczaje. Jedyne wi ta to Nowy Rok, dwudziesty trzeci lutego, czyli

Dzie  Obro cy Ojczyzny (»Dzie  M czyzny«), ósmy marca (Dzie  Kobiet),

pierwszy maja (Dzie  Pracy) i dziewi ty maja (Dzie  Zwyci stwa). Po Nowym

Roku jest tydzie  wolnego, cz  jedzie za miasto, a cz  po prostu pije i je

sa atki. O adnym Bo ym Narodzeniu, nawet w formie czysto obrz dowej, nie ma

mowy” — zauwa a.

Doniecka mentalno  to jednak nie tylko sa atki i wódka, ale te  podej cie

do wolno ci, swobody. Tam ca y czas jest ona czym  podejrzanym. „W Kijowie

czuj  si  swobodniejsza, bo w Doniecku jest Zwi zek Radziecki — wi cej
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niewolnictwa. Ta mentalno  rodzi a si  przez lata, historia Doniecka to historia

radziecka, wi c jacy mog  by  tam ludzie? Sowieccy oczywi cie” — t umaczy

dziennikarka i aktywistka donieckiego Majdanu Tetiana Zarowna, która po roz-

pocz ciu wojny uciek a ze wschodu. Zreszt  podobnie jak niemal wszyscy moi

rozmówcy.

Dzia acz pozarz dowy i politolog Stanis aw Fedorczuk podkre la, e radziecka

mentalno  obejmuj ca pos usze stwo by a potrzebna do utrzymania efektyw-

no ci produkcji. „Krajowi jest potrzebny w giel i metal, a nie wasze my li o przy-

sz o ci. Macie prac , pensj , wi c dzi kujcie za to. W Zag biu cz owiek to by a

funkcja w warsztacie, niewa ne, czy piszesz artyku , czy produkujesz jaki  ele-

ment. Je eli kto  my la  o jakiej  wysokiej materii, to by  ju  niepotrzebny, trzeba

by o go wys a  na pó noc” — stwierdza. Pocz tkowo niektórzy tego nie ro-

zumieli, szczególnie ci, których przesiedlono z zachodniej cz ci Ukrainy —

chcieli nie tylko dachu nad g ow  i bie cej wody, ale jeszcze myd a, a co wi cej,

chcieli mie  w asne gazety po ukrai sku, po polsku czy w jidysz… Tylko po

co, je li jest gazeta „Prawda” — wydawa y si  mówi  w adze.

Poniewa  w Zag biu Donieckim nie by o miejsca dla niepokornych, wschód

radzieckiej Ukrainy sta  si  prawdziwym terytorium terroru. Gdy ludzie byli

wysiedlani albo masowo umierali w latach 30. XX w. w czasie wielkiego g odu,

na ich miejsce przywo ono kolejnych przesiedle ców, ca y czas trwa a rotacja

ludno ci. Nie ma nawet dok adnych danych dotycz cych prze ladowa , ponie-

wa  pozostaj  one utajnione w archiwach S u by Bezpiecze stwa Ukrainy.

Koniec ko ców wyrobi o to w ludziach szczególne podej cie do ycia. „Szkoda

tych ludzi, bo oni si  przyzwyczaili do bycia upokorzonym, tak by to nie wywo-

ywa o adnego dyskomfortu. Upokorzenie pozwala o im na niemy lenie o czym-

kolwiek” — podkre la Fedorczuk, cho  jednocze nie zauwa a, e nie mo na

mówi  o czym  takim jak mentalno  danego regionu.
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Innego zdania jest miejscowy dziennikarz Wo odymyr Bojko. Dla niego ist-

nieje co  takiego jak lokalna, doniecka to samo . Jego zdaniem obwód ten jest

w du ym stopniu zlumpenizowany, dominuje tam mentalno  kryminalna. Przede

wszystkim dlatego, e przez lata zsy ano tam ludzi, aby resocjalizowali si  przez

prac  w zak adach przemys owych. Dlatego te  gdy na pocz tku lat 90. w ca ym

by ym ZSRR mieli my do czynienia z fal  przest pczo ci zorganizowanej,

w Zag biu Donieckim by a ona wyj tkowo silna. Bardzo s abe w adze w Kijo-

wie odda y rz dy na wschodzie w r ce miejscowych „biznesmenów” i „poli-

tyków” powi zanych ze wiatem przest pczym. Ostatecznie zrobi  to Leonid

Kuczma w 1998 r., przed wyborami prezydenckimi, które odby y si  rok pó niej:

„Kuczma zwróci  si  wówczas do miejscowych kryminalistów, aby go poparli,

eby nie dopu ci  do wygranej komunisty Petra Symonenki. Komuni ci mieli

du e poparcie na wschodzie. Dosz o do wymiany. Kuczma da  immunitet prze-

st pcom, a oni mu zapewnili zwyci stwo na wschodzie. Morze Azowskie jesz-

cze d ugo potem wyrzuca o worki z g osami. Od tego czasu nie ma wyborów

w Zag biu Donieckim” — opowiada Wo odymyr Bojko. Potwierdza to pocho-

dz cy z tego regionu socjolog Paw o ownirenko — jego zdaniem rok 1999 by

pocz tkiem przechodzenia miejscowych „autorytetów kryminalnych”, czyli wy -

szych rang  przest pców, do lokalnych, a potem do centralnych w adz. „W dwa

tysi ce czwartym roku Wiktor Juszczenko odpu ci  sobie kampani  w Zag -

biu Donieckim. On i tak zwane partie demokratyczne odpu ci y sobie wybory

parlamentarne w dwa tysi ce szóstym i dwa tysi ce siódmym roku. Oddano

obwody doniecki i uga ski miejscowym si om” — podkre la ownirenko.

A miejscowi rz dzili tak jak umieli, czyli niszcz c, cz sto fizycznie, wszelkie

przejawy mentalnej niezale no ci. Likwidowano m.in. niezale ne zwi zki zawo-

dowe górników, które by y zagro eniem i dla w a cicieli zak adów przemys o-

wych, i dla w adz, zarówno centralnych, jak i lokalnych. „W Doniecku masz

prawo mie  w asne zdanie, gdy masz »brygad «, czyli swoich ludzi, gdy umiesz
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pobi , poni y , zamordowa . Wtedy jeste  »cz owiekiem« i mo esz mie  w a-

sne zdanie. Je li nie, to przyjd  po ciebie, jak nie karki, to miejscowa inspek-

cja podatkowa, a jak nie ona, to milicja, która ci  zakatuje w lesie” — mówi

Stanis aw Fedorczuk. Jedyn  w adz  jest przemoc. Nie by o i nie ma konku-

rencji, ani politycznej, ani gospodarczej czy spo ecznej — jest monopol jednej

partii, grupy przest pczej.

Podobnie uwa a redaktor naczelny portalu Wiadomo ci Zag bia Doniec-

kiego O eksij Macuka. Jego zdaniem ukrai scy politycy podzielili kraj na strefy

wp ywu i ci prozachodni nie docierali i nie je dzili na wschód. Partia Regionów

traktowa a Zag bie Donieckie jako swoje ksi stwo — wzmacnia a apati , hamo-

wa a rozwój instytucji pozarz dowych i tworzy a w asne fasadowe organizacje,

np. Sojusz M odych Regionów czy Komitet Wyborców Zag bia Donieckiego,

który mia  by  odpowiedzi  na istniej c  od 20 lat pozarz dow  organizacj

Komitet Wyborców Ukrainy. Zreszt  na czele KWZD sta  cz owiek, który teraz

jest cz onkiem w adz samozwa czej Republiki Donieckiej.

O eksij Macuka, podobnie jak inni moi rozmówcy, wskazuje na charaktery-

styczny dla wschodu Ukrainy postradziecki i postindustrialny paternalizm. Zwraca

jednak uwag , e mieszka cy regionu dziel  si  na kilka grup, które wzajemnie

si  przenikaj . Podzia  ten szczególnie unaoczni  si  w czasie wojny:

 Mieszka cy, którzy yj  na terenie samozwa czej Republiki Donieckiej.

Istnieje tam pewna, co prawda do  s aba, samoorganizacja spo e-

cze stwa.

 Ci, którzy uciekli na pozosta  cz  Ukrainy i na Zachód. Maj  wy szy

poziom samoorganizacji — s  grupy, które pomagaj  uchod com i tym,

którzy zostali w Doniecku.

 Ludzie, którzy pojechali na wschód: na terytorium by ego ZSRR, g ównie

do Rosji. „U tych ludzi dosz o do ca kowitego rozpuszczenia to samo ci,

nawet nie narodowej, a regionalnej. Oni sobie pojechali do Nowosy-
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birska i po prostu tam yj . To s  ci, którzy zadowalali wszystkich poli-

tyków (prozachodnich te ): kisiel, biomasa, która nie chce i nie mo e

sama si  obroni , stworzy  adnej instytucji, nie mo e walczy  o swoje

prawa, musi mie  dyrektora, generaln  lini  i ZSRR” — mówi Macuka.

To trzecie Zag bie przenika si  przede wszystkim z tym pierwszym. „W tej

grupie s  ludzie, emeryci, którzy nie mogli wyjecha , którzy t skni  za ZSRR i mieli

w listopadzie dwa tysi ce czternastego takie radzieckie wybory: jeden rzeczy-

wisty kandydat i kolejka, eby odda  g os” — dodaje dziennikarz.

Bez protestów
Jasne jest zatem, e mimo, jak wspomnia em, ogromnych rozbie no ci w docho-

dach w skiej elity i ca ej reszty spo ecze stwa, w Doniecku i w obwodzie prawie

nigdy, a szczególnie w ostatnich latach, nie by o wi kszych protestów. Docho-

dzi o co prawda do manifestacji weteranów Czarnobyla, czyli ludzi, którzy zaj-

mowali si  likwidacj  skutków katastrofy, ale nie by y to masowe wyst pienia.

Najbardziej liczne manifestacje mia y miejsce jesieni  2012 r. w Mariupolu

i by y zwi zane z zatruciem powietrza w mie cie. Rzeczywi cie jest z tym du y

problem — nawet jak przyje d a si  z zanieczyszczonego Doniecka, w Mariu-

polu od razu daje si  wyczu  charakterystyczny zapach dymów z miejscowych

hut, którego nie ma w stolicy obwodu. Po o one s  one bezpo rednio nad

Morzem Azowskim i turysta, który przyjedzie do miasta i odwiedzi miejscow

pla , b dzie mia  „wspania y” widok na otaczaj ce j  zak ady przemys owe.

Aby do niej dotrze , trzeba przej  przez most nad torami kolejowymi, z któ-

rego wida  hut  i ci gn ce si  sznury wagonów towarowych. Lekarze mówi

wr cz o zatruciu miasta, o tym, e w mariupolskim powietrzu jest ok. 50 toksycz-

nych zwi zków, które osadzaj  si  w organizmie, czasem cz c si  w jeszcze

bardziej truj ce substancje.

Jesieni  2012 r. mieszka cy Mariupola wyszli protestowa  przeciwko przed-

si biorstwu Azowstal nale cemu do grupy Metinwest ksi cia Zag bia Doniec-

kiego i najbogatszego Ukrai ca Rinata Achmetowa. „W mie cie wisia  smog,
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nie da o si  oddycha , nawet w domach” — wspomina Maksim Borodin, jeden

z organizatorów protestu, który zacz  walk  o czyste powietrze ju  na pocz tku

2012 r., kiedy to jego ona po raz pierwszy zasz a w ci . Pocz tkowo w adze

lokalne i przedstawiciele Metinwestu zbywali manifestantów, a  w ko cu w listo-

padzie rozpocz y si  masowe protesty. Na demonstracj  ludzie przyszli w mas-

kach, z has ami: „Mariupol to nie Donbas, ekohorror nie dla nas”. By o ok. 5 tys.

osób — co jak na wschód Ukrainy jest du  liczb  — a w ród nich wiele

z dzie mi. Organizatorzy nie liczyli na tak masowy udzia  w prote cie i musieli

dodrukowywa  kartki z petycj , pod któr  mo na si  by o podpisa . (Podpi-

sa o si  ok. 14 tys. osób). Apelowali te  do mieszka ców, aby nie wierzyli

w standardowe wyt umaczenie miejscowych w adz i oligarchów, którzy twier-

dzili, e ka dy musi wybra : albo stabilna praca, albo czyste powietrze. Na stro-

nie rady miejskiej mo na by o znale  instrukcj , aby raczej nie wychodzi

z domu, na zewn trz chodzi  w maskach, a gard o p uka  dwuprocentowym

roztworem sody lub pi  wod  „Bor omi”. Protesty przynios y jednak pewien

efekt — przecie  biznes nie lubi rozg osu, szczególnie tak du y jak Rinata Achme-

towa. Zamkni to niektóre cz ci zak adów odpowiadaj ce za najwi ksze zatrucie

rodowiska, w tym piece martenowskie. Sytuacja troch  si  poprawi a, nadal

jednak powietrze nie spe nia sanitarnych norm. Mo na to odczu  samemu, przy-

je d aj c do Mariupola.

Majdan w Doniecku
W czasie Majdanu w Doniecku nie by o wielkich manifestacji. By y to raczej

spotkania ludzi, którzy si  do  dobrze znaj , w okolicach pomnika Tarasa Szew-

czenki, niemal tu  przy opanowanym pó niej przez separatystów budynku

administracji obwodowej. Raz by o to dziesi  osób, raz kilkadziesi t, a innym

razem kilkaset. Potem, gdy politycy Partii Regionów zacz li przysy a  dresiarzy

bij cych manifestantów, protestuj cy zmienili format i miejsce protestów.

Spotykali si  nad rzek  Kalmius w namiocie modlitewnym. „To, czym zdoby

moje serce doniecki Majdan, to odczucie jedno ci i ekumeniczno ci. Obok mnie

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/pragzm
http://helion.pl/rf/pragzm


247

Zrozumie  Zag bie Donieckie

sta  muzu ma ski mufti, protestancki pastor, ksi a: rzymskokatolicki, greckoka-

tolicki i prawos awny” — wspomina Stanis aw Fedorczuk.

Dosz o do sytuacji, w której namiot modlitewny by  jedynym miejscem,

gdzie mo na by o publicznie wyrazi  pogl dy odmienne od pogl dów sepa-

ratystów. I on by  jednak regularnie niszczony, podpalany, a jego uczestnicy bici,

czy, jak pastor jednej z protestanckich organizacji religijnych Serhij Kosiak, po

prostu porywani i torturowani. „Ten konflikt jest zbudowany na k amstwie, któ-

remu ludzie pozwolili rozwin  si  w swoich g owach. Oni yli w strachu przed

mitycznymi »banderowcami« i Prawym Sektorem. Mnie porwali, bo doniós  na

mnie mój bliski kolega, który twierdzi , e mam kontakty z »faszystowsk  junt «” —

opowiada  mi Serhij Kosiak. W budynku administracji obwodowej separaty ci

zorganizowali sobie w asn  s u b  bezpiecze stwa, któr  nazwali tak jak w cza-

sach radzieckich: NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewn trznych,

i tam katowali porwanych. Serhij Kosiak by  bity specjalnymi pa kami, m otkami

i przes uchiwany przez bojówkarza z Kaukazu, który zapowiada , e to dopiero

pocz tek. „Gdy bili, to si  modli em, a gdy przestawali, opowiada em im o Bogu.

I to by o dla nich dziwne, nie mogli tego zrozumie ” — doda  pastor. W ko cu

zwrócono mu wszystkie rzeczy i wypuszczono z budynku. Wstawi  si  za nim

kto  inny z separatystów.

Wracaj c do prozachodnich protestów — brali w nich udzia  g ównie m odzi

ludzie: studenci, dziennikarze, dzia acze pozarz dowi. Oczywi cie nie by o w ród

nich dziennikarzy z mediów lojalnych wobec Partii Regionów, cho  czasem

przychodzili, aby po mia  si  z protestuj cych. Tak by o wtedy, gdy zorgani-

zowano manifestacj  poparcia dla kole anki i dzia aczki pozarz dowej Tetiany

Czornowo , która zosta a ci ko pobita pod koniec grudnia 2013 r. „To s  content

managers, którzy pisali teksty na zamówienie, takie eby konkretn  liczb  razy

by a wymieniona nazwa Partii Regionów. W lokalnej telewizji rednia by a

sze  razy na pi tna cie minut. Dla nich to rzemios o, a nie informowanie
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spo ecze stwa — oni nie czuj  adnej odpowiedzialno ci. Nie my l  o tym, e

my jako dziennikarze tworzymy rodowisko, w którym yjemy” — mówi O eksij

Macuka.

Przychodzili za to ci, którzy nigdy wcze niej nie protestowali. Tetiana Zarowna

podkre la, e Majdan zrobi  z niej dzia aczk  pozarz dow . „Przysz am na mani-

festacj  jako reporterka, eby zrobi  materia , ale mam rozwini te poczucie

sprawiedliwo ci i gdy zobaczy am, e silny bije s abego, to stan am po stronie

s abych. Pó niej ju  to mnie bili i rzucali we mnie kamieniami i jajkami” — opisuje.

To by a do  ma a grupa, która chcia a y  w normalnym pa stwie, dzia a-

j cym na takich samych zasadach dla ka dego obywatela. Wszyscy byli wi cie

przekonani o s uszno ci swoich racji, ale towarzyszy  im strach: strach przed

pobiciem albo zwolnieniem z pracy za poparcie prozachodnich protestów.

„W Doniecku by o ma o majdanowców, ale i tak dzi ki Wiktorowi Janukowy-

czowi coraz wi cej ludzi chcia o zmian. Mo e gdyby nie on, yliby my spokojnie

w przekonaniu, e zmiany s  niemo liwe i e zawsze mo na znale  co  dobrego,

ma e rado ci” — zaznacza Zarowna.

Wi kszo  mieszka ców Zag bia Donieckiego jednak nie przysz a ani nie

popiera a protestów, cho  rz dy Partii Regionów trwa y tam o wiele d u ej ni

w pozosta ej cz ci Ukrainy. Dlaczego? „My l , e ludzie, którzy nie przyszli, to

ci, którzy nie wierzyli, e taki protest mo e co  zmieni . Cz  chce zmieni

uk ad, a cz  jest zadowolona, e ma pensj  i chleb, i prosi, eby ich zostawi

w spokoju. Mówi  nam: »Chcecie mie  wolno , to j  miejcie, ale nas zostawcie,

my nie chcemy i nie b dziemy umiera  za wolno , my musimy karmi  swoje

rodziny. Nie wierzymy, e kto  z was zwyci y, pokona klan doniecki i wszystkie

te mafijne ugrupowania, które maj  milicj , prokuratur  i S u b  Bezpiecze -

stwa«” — t umaczy Stanis aw Fedorczuk.

Tradycyjnie do Doniecka nie przyjecha  nikt z prozachodnich polityków, ani

wa nych, ani mniej wa nych. Dla manifestuj cych najwa niejsze jednak by o
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to, aby pozosta  w zgodzie z w asnym sumieniem. „By em w Kijowie i fajnie

by o poczu  te masy ludzi, ale trzeba by o chodzi  na Majdan w Doniecku, bo tam

mo e beze mnie nie mia by kto sta . Wszyscy rozumieli my, e wyst pujemy

przeciwko Partii Regionów, która zdoby a i kupi a w a ciwie wszystko w naszym

mie cie, e nasze perspektywy s  marne, ale chodzi o o manifestacj  naszych

pogl dów, przede wszystkim dla siebie” — podkre la Fedorczuk.

Partia Regionów i w adze organizowa y swoje „antymajdany”. Zwo ono na

nie tituszków, a tak e przedstawicieli konkretnych dzielnic miasta. Ka da mia a

dostarczy  okre lon  liczb  demonstrantów. „Tym ludziom tak naprawd  nie

by  potrzebny ani Majdan, ani antymajdan” — mówi O eksij Macuka. Podobne

towarzystwo przywo ono do stolicy na proprezydenckie manifestacje. Pora a a

oboj tno  tych ludzi, którzy albo stali, t po patrz c w dal, albo grali w pi k

i rozmawiali ze znajomymi, nie zwa aj c na to, co si  dzieje na scenie. Cz  nie

by a nawet w stanie skleci  zdania, dlaczego tam stoj , cz  w ogóle odwra-

ca a si  od mikrofonu. Ale trzeba przyzna  uczciwie: zdarzali si  te  tacy, którzy

wi cie wierzyli w to, e Wiktor Janukowycz jest dobrym prezydentem, a Unia

Europejska nie jest Ukrainie potrzebna. Byli pewnie te  tacy, którzy wierzyli

ówczesnemu premierowi Mykole Azarowowi, który zapewnia  ze sceny, e

Wspólnota to „gejropa” i Kijów b dzie musia  zalegalizowa  zwi zki homoseksu-

alne na yczenie Brukseli. Najwi ksze wi stwo polityków Partii Regionów

polega o jednak na tym, e sami od dawna byli jedn  nog  w tej strasznej

„gejropie”, mieli tam swoje maj tki i zarejestrowane przedsi biorstwa. Woleli

jednak, eby zwykli Ukrai cy nigdy tam nie trafili. By o to typowe podej cie

kolonialne, tyle e w odniesieniu do w asnego kraju. Cho  mo e nie uwa ali go

za w asny? Mo e w asna by a Rosja, a nie Ukraina?

Po zwyci stwie rewolucji w Kijowie zacz to organizowa  w Doniecku manife-

stacje „za jedno  Ukrainy”. Powo ano Komitet Patriotyczny Zag bia Doniec-

kiego. Zrezygnowano z hase  takich jak „S awa Ukrainie”, które na wschodzie
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kojarz  si  ze skrajnym nacjonalizmem, „banderyzmem”, jak mówi . Zwi k-

szy o to troch  liczebno  patriotycznych manifestacji. Rosjanie zabierali wtedy

Ukrainie Krym, co mobilizowa o nowe szeregi niezadowolonych.

Ideologiczni przeciwnicy organizowali wtedy prorosyjskie protesty, które te

stawa y si  coraz liczniejsze. Nie wynika o to jednak z wewn trznej mobilizacji,

a raczej zewn trznej. „Po zwyci stwie rewolucji w Zag biu Donieckim panowa

nastrój zemsty, ch ci odegrania si  na Kijowie” — mówi Tetiana Zarowna. Te

nastroje podgrzewa a rosyjska propaganda. Zdaniem dziennikarki przez lata

rz dów Partii Regionów i komunistów w Zag biu Donieckim kultywowany by

szacunek do wszystkiego co rosyjskie, w tym do tamtejszych mediów.

Dlatego na pytanie: „Sk d si  wzi li separaty ci?” O eksij Macuka odpo-

wiada: „Oni zawsze byli i nazywali si  Partia Regionów. Je eli spojrzymy na tezy

programowe i has a Republiki Donieckiej i Partii Regionów, to zobaczymy abso-

lutne podobie stwo” — przekonuje. Rzeczywi cie, ugrupowanie Wiktora Janu-

kowycza wielokrotnie mówi o o odr bno ci Zag bia Donieckiego. Ta idea poja-

wi a si  zreszt  pierwszy raz jeszcze w czasach ZSRR. Potem, w 1994 r., czyli

ju  w niepodleg ej Ukrainie, zorganizowano tam sonda  przypominaj cy refe-

rendum, w którym wi kszo  mieszka ców opowiedzia a si  za autonomi .

Pó niej, po pomara czowej rewolucji, mówiono o tym samym — odby  si

wtedy s awetny zjazd separatystów w Siewierodoniecku, który tak e zorganizo-

wa a Partia Regionów.

Separaty ci, si a sprawcza prorosyjskich niepokojów, byli kiedy  ma  grupk

marginalnych polityków z niezarejestrowanych przez w adze organizacji, w tym

z jednej, która nazywa a si  Republika Doniecka. Reszta mieszka ców te  mia a

prorosyjskie pogl dy, ale nie widzia a konieczno ci jakiejkolwiek samoorgani-

zacji, poniewa  ich przekonania wyra a a Partia Regionów b d  osoby po rednio

z ni  zwi zane. Po Majdanie ugrupowanie Wiktora Janukowycza straci o jed-

nak du  cz  swojego wp ywu na Zag bie Donieckie. Niektórzy mieszka cy
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wschodu zacz li uwa a  ówczesnego prezydenta za zdrajc , który nie do ,

e nie rozprawi  si  ostatecznie z manifestantami, to jeszcze uciek  z Ukrainy,

zostawiaj c swój lud na pastw  „krwawych banderowców i kijowskiej junty”.

Te opuszczone owieczki przej li nowi pasterze, czyli w a nie separaty ci. Zreszt

cz  z nich by a ju  wcze niej zwi zana po rednio z Parti  Regionów. Nie by y to

twarze tego ugrupowania, ale ludzie od brudnej ideologicznej roboty. W dodatku

teraz mieli wsparcie Rosji, której zale a o na tym, aby destabilizowa  sytuacj

we wschodniej cz ci Ukrainy. I nie tylko Rosji — o czym pó niej.

To, do czego dosz o po zwyci stwie Majdanu, Denys Kazanski t umaczy

w nast puj cy sposób. Ukraina przez ca y okres niepodleg o ci by a podzielona

na dwie cz ci: postradzieck  i ukrai sk . Zachodnia Ukraina w 1991 r. zgodzi a

si  y  wed ug zasad radzieckiej Ukrainy — np. obchodzi  sowieckie wi ta,

w tym Dzie  Obro cy Ojczyzny 23 lutego. „Po rewolucji godno ci po raz pierwszy

powiedziano Zag biu Donieckiemu, e ma y  wed ug zasad ukrai skich, a nie

radzieckich. Ludzie stamt d odpowiedzieli: »A nie, my b dziemy y  jak dot d«.

Ta wojna powinna by a si  odby  w tysi c dziewi set dziewi dziesi tym pierw-

szym roku, gdyby wówczas Ukraina od razu zadeklarowa a swój ruch na Zachód.

I wtedy na Ukrainie powinien by  zrealizowany scenariusz jugos owia ski.

Jednak nie dosz o do tego, bo ca y kraj zgodzi  si  y  na radzieckich zasadach.

Mieli my tak  Ukrain  radzieck , ale formalnie niezale n  od Rosji” — ko czy

swój krótki wyk ad Kazanski.

Wed ug Paw a ownirenki prorosyjskie protesty mia y jednak przede wszyst-

kim charakter socjalny. „To jest rzeczywi cie spo eczny bunt. Ludzie chc  mie

prac , normaln  pensj . Chc  mie  normalne s dy. Rosyjska propaganda pod-

powiedzia a, e winna wszystkiemu jest w adza w Kijowie. Ale nie ta dotychcza-

sowa: Azarow i Janukowycz, a »faszystowska junta«. Moim zdaniem rosyjska

flaga to »fuck« pokazany Ukrainie” — uwa a.
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