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Ukraina. Niezwykli ludzie w niezwykïych czasach

Obwód doniecki zawsze sprawiaï wraĝenie oddzielnego pañstwa w granicach
Ukrainy. Gdy przyjeĝdĝaïem z Kijowa, od razu rzucaïy mi siÚ w oczy inne sieci
supermarketów czy stacji benzynowych. Wszystkie wydawaïy siÚ dziaïaÊ tylko
na wschodzie kraju, a te z centrum i zachodu pojawiaïy siÚ jakby przypadkiem.
Istniaïa tu silna identyfikacja lokalna, przy braku peïnych zwiÈzków ze stolicÈ,
a takĝe doĂÊ duĝa bieda, przy jednoczesnym (bïÚdnym zresztÈ) przekonaniu miejscowego spoïeczeñstwa, ĝe ZagïÚbie Donieckie karmi caïÈ UkrainÚ. Ubóstwo
wiÚkszoĂci mieszkañców byïo wyraěniej widoczne na tle ekskluzywnych sklepów przy gïównej ulicy Doniecka — Artema. Odnosiïem wraĝenie, ĝe w tym
mieĂcie ïatwiej kupiÊ drogÈ koszulÚ czy garnitur niĝ mleko i chleb. W Kijowie
tzw. donieccy mieli opiniÚ nieokrzesanych nowobogackich chamów, którzy wraz
z dojĂciem Wiktora Janukowycza do wïadzy „zajÚli” stolicÚ swoimi luksusowymi
dĝipami i limuzynami. Teraz na ich miejsce przyszli „uciekinierzy” ze wschodu.
Stosunek do „donieckich” zmieniï siÚ w pewnym stopniu — teraz to sÈ biedni,
trochÚ nieokrzesani krewni, którzy potrzebujÈ pomocy.

Czïowiek doniecki = czïowiek radziecki
Donieck to miasto mïode jak na standardy ukraiñskie, nieodbiegajÈce zresztÈ
od polskich. Zostaï zaïoĝony w 1869 r. przez walijskiego przedsiÚbiorcÚ Johna
Hughesa. Nazywaï siÚ wtedy Juzowka, od zrusyfikowanej wymowy jego nazwiska.
Biznesmen, jak byĂmy dzisiaj powiedzieli, zbudowaï tam zakïad metalurgiczny.
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W 1924 r. zmieniono nazwÚ miejscowoĂci na Stalino. Od 1961 r. obowiÈzuje jego
obecna nazwa — Donieck. WïaĂciwie wszystkie miasta na wschodzie powstaïy
wedïug tego samego, XIX-wiecznego schematu: na stepie budowano zakïad
przemysïowy, a wokóï niego domy. Te zakïady i domy trzeba byïo zasiedliÊ,
dlatego do ZagïÚbia Donieckiego sprowadzano ludzi z caïego ZSRR. GdzieĂ po
drodze gubili oni swojÈ toĝsamoĂÊ i jej miejsce zajmowaïa toĝsamoĂÊ radziecka,
z czasem nabierajÈca silnego elementu lokalnego.
NajczÚĂciej do ZagïÚbia Donieckiego w czasach industrializacji przyjeĝdĝali
proĂci ludzie, niektórzy po wyrokach. Trudno je porównywaÊ nawet do innych
przemysïowych regionów Ukrainy, jak obwody charkowski czy dniepropietrowski,
gdzie byïa prowadzona bardziej zaawansowana technologicznie produkcja,
wymagajÈca jakichĂ umiejÚtnoĂci, wyksztaïcenia. Tam byïa sprowadzana tzw.
inteligencja robotnicza. W Doniecku mieli byÊ silni ludzie, którzy byli w stanie
pracowaÊ kilofem i mïotem.
Bloger, dziennikarz i dziaïacz pozarzÈdowy Denys Kazanski potwierdza, ĝe
ludzie, którzy tam przyjeĝdĝali z caïego ZSRR, budowali od zera nie tylko miasta,
ale takĝe swojÈ toĝsamoĂÊ — i byïa to wïaĂnie czysto radziecka toĝsamoĂÊ, która
niewiele (albo w ogóle) siÚ zmieniïa przez 23 lata niepodlegïoĂci Ukrainy. „Nie
ma tu architektury, nie ma tradycji. Jedyna, jaka jest, to tradycja radziecka, czyli
sowieckie zwyczaje. Jedyne ĂwiÚta to Nowy Rok, dwudziesty trzeci lutego, czyli
Dzieñ Obroñcy Ojczyzny (»Dzieñ MÚĝczyzny«), ósmy marca (Dzieñ Kobiet),
pierwszy maja (Dzieñ Pracy) i dziewiÈty maja (Dzieñ ZwyciÚstwa). Po Nowym
Roku jest tydzieñ wolnego, czÚĂÊ jedzie za miasto, a czÚĂÊ po prostu pije i je
saïatki. O ĝadnym Boĝym Narodzeniu, nawet w formie czysto obrzÚdowej, nie ma
mowy” — zauwaĝa.
Doniecka mentalnoĂÊ to jednak nie tylko saïatki i wódka, ale teĝ podejĂcie
do wolnoĂci, swobody. Tam caïy czas jest ona czymĂ podejrzanym. „W Kijowie
czujÚ siÚ swobodniejsza, bo w Doniecku jest ZwiÈzek Radziecki — wiÚcej
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niewolnictwa. Ta mentalnoĂÊ rodziïa siÚ przez lata, historia Doniecka to historia
radziecka, wiÚc jacy mogÈ byÊ tam ludzie? Sowieccy oczywiĂcie” — tïumaczy
dziennikarka i aktywistka donieckiego Majdanu Tetiana Zarowna, która po rozpoczÚciu wojny uciekïa ze wschodu. ZresztÈ podobnie jak niemal wszyscy moi
rozmówcy.
Dziaïacz pozarzÈdowy i politolog Stanisïaw Fedorczuk podkreĂla, ĝe radziecka
mentalnoĂÊ obejmujÈca posïuszeñstwo byïa potrzebna do utrzymania efektywnoĂci produkcji. „Krajowi jest potrzebny wÚgiel i metal, a nie wasze myĂli o przyszïoĂci. Macie pracÚ, pensjÚ, wiÚc dziÚkujcie za to. W ZagïÚbiu czïowiek to byïa
funkcja w warsztacie, niewaĝne, czy piszesz artykuï, czy produkujesz jakiĂ element. Jeĝeli ktoĂ myĂlaï o jakiejĂ wysokiej materii, to byï juĝ niepotrzebny, trzeba
byïo go wysïaÊ na póïnoc” — stwierdza. PoczÈtkowo niektórzy tego nie rozumieli, szczególnie ci, których przesiedlono z zachodniej czÚĂci Ukrainy —
chcieli nie tylko dachu nad gïowÈ i bieĝÈcej wody, ale jeszcze mydïa, a co wiÚcej,
chcieli mieÊ wïasne gazety po ukraiñsku, po polsku czy w jidysz… Tylko po
co, jeĂli jest gazeta „Prawda” — wydawaïy siÚ mówiÊ wïadze.
Poniewaĝ w ZagïÚbiu Donieckim nie byïo miejsca dla niepokornych, wschód
radzieckiej Ukrainy staï siÚ prawdziwym terytorium terroru. Gdy ludzie byli
wysiedlani albo masowo umierali w latach 30. XX w. w czasie wielkiego gïodu,
na ich miejsce przywoĝono kolejnych przesiedleñców, caïy czas trwaïa rotacja
ludnoĂci. Nie ma nawet dokïadnych danych dotyczÈcych przeĂladowañ, poniewaĝ pozostajÈ one utajnione w archiwach Sïuĝby Bezpieczeñstwa Ukrainy.
Koniec koñców wyrobiïo to w ludziach szczególne podejĂcie do ĝycia. „Szkoda
tych ludzi, bo oni siÚ przyzwyczaili do bycia upokorzonym, tak by to nie wywoïywaïo ĝadnego dyskomfortu. Upokorzenie pozwalaïo im na niemyĂlenie o czymkolwiek” — podkreĂla Fedorczuk, choÊ jednoczeĂnie zauwaĝa, ĝe nie moĝna
mówiÊ o czymĂ takim jak mentalnoĂÊ danego regionu.

Kup książkę

Poleć książkę

243
ZrozumieÊ ZagïÚbie Donieckie
Innego zdania jest miejscowy dziennikarz Woïodymyr Bojko. Dla niego istnieje coĂ takiego jak lokalna, doniecka toĝsamoĂÊ. Jego zdaniem obwód ten jest
w duĝym stopniu zlumpenizowany, dominuje tam mentalnoĂÊ kryminalna. Przede
wszystkim dlatego, ĝe przez lata zsyïano tam ludzi, aby resocjalizowali siÚ przez
pracÚ w zakïadach przemysïowych. Dlatego teĝ gdy na poczÈtku lat 90. w caïym
byïym ZSRR mieliĂmy do czynienia z falÈ przestÚpczoĂci zorganizowanej,
w ZagïÚbiu Donieckim byïa ona wyjÈtkowo silna. Bardzo sïabe wïadze w Kijowie oddaïy rzÈdy na wschodzie w rÚce miejscowych „biznesmenów” i „polityków” powiÈzanych ze Ăwiatem przestÚpczym. Ostatecznie zrobiï to Leonid
Kuczma w 1998 r., przed wyborami prezydenckimi, które odbyïy siÚ rok póěniej:
„Kuczma zwróciï siÚ wówczas do miejscowych kryminalistów, aby go poparli,
ĝeby nie dopuĂciÊ do wygranej komunisty Petra Symonenki. KomuniĂci mieli
duĝe poparcie na wschodzie. Doszïo do wymiany. Kuczma daï immunitet przestÚpcom, a oni mu zapewnili zwyciÚstwo na wschodzie. Morze Azowskie jeszcze dïugo potem wyrzucaïo worki z gïosami. Od tego czasu nie ma wyborów
w ZagïÚbiu Donieckim” — opowiada Woïodymyr Bojko. Potwierdza to pochodzÈcy z tego regionu socjolog Pawïo ¿ownirenko — jego zdaniem rok 1999 byï
poczÈtkiem przechodzenia miejscowych „autorytetów kryminalnych”, czyli wyĝszych rangÈ przestÚpców, do lokalnych, a potem do centralnych wïadz. „W dwa
tysiÈce czwartym roku Wiktor Juszczenko odpuĂciï sobie kampaniÚ w ZagïÚbiu Donieckim. On i tak zwane partie demokratyczne odpuĂciïy sobie wybory
parlamentarne w dwa tysiÈce szóstym i dwa tysiÈce siódmym roku. Oddano
obwody doniecki i ïugañski miejscowym siïom” — podkreĂla ¿ownirenko.
A miejscowi rzÈdzili tak jak umieli, czyli niszczÈc, czÚsto fizycznie, wszelkie
przejawy mentalnej niezaleĝnoĂci. Likwidowano m.in. niezaleĝne zwiÈzki zawodowe górników, które byïy zagroĝeniem i dla wïaĂcicieli zakïadów przemysïowych, i dla wïadz, zarówno centralnych, jak i lokalnych. „W Doniecku masz
prawo mieÊ wïasne zdanie, gdy masz »brygadÚ«, czyli swoich ludzi, gdy umiesz
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pobiÊ, poniĝyÊ, zamordowaÊ. Wtedy jesteĂ »czïowiekiem« i moĝesz mieÊ wïasne zdanie. JeĂli nie, to przyjdÈ po ciebie, jak nie karki, to miejscowa inspekcja podatkowa, a jak nie ona, to milicja, która ciÚ zakatuje w lesie” — mówi
Stanisïaw Fedorczuk. JedynÈ wïadzÈ jest przemoc. Nie byïo i nie ma konkurencji, ani politycznej, ani gospodarczej czy spoïecznej — jest monopol jednej
partii, grupy przestÚpczej.
Podobnie uwaĝa redaktor naczelny portalu WiadomoĂci ZagïÚbia Donieckiego Oïeksij Macuka. Jego zdaniem ukraiñscy politycy podzielili kraj na strefy
wpïywu i ci prozachodni nie docierali i nie jeědzili na wschód. Partia Regionów
traktowaïa ZagïÚbie Donieckie jako swoje ksiÚstwo — wzmacniaïa apatiÚ, hamowaïa rozwój instytucji pozarzÈdowych i tworzyïa wïasne fasadowe organizacje,
np. Sojusz Mïodych Regionów czy Komitet Wyborców ZagïÚbia Donieckiego,
który miaï byÊ odpowiedziÈ na istniejÈcÈ od 20 lat pozarzÈdowÈ organizacjÚ
Komitet Wyborców Ukrainy. ZresztÈ na czele KWZD staï czïowiek, który teraz
jest czïonkiem wïadz samozwañczej Republiki Donieckiej.
Oïeksij Macuka, podobnie jak inni moi rozmówcy, wskazuje na charakterystyczny dla wschodu Ukrainy postradziecki i postindustrialny paternalizm. Zwraca
jednak uwagÚ, ĝe mieszkañcy regionu dzielÈ siÚ na kilka grup, które wzajemnie
siÚ przenikajÈ. Podziaï ten szczególnie unaoczniï siÚ w czasie wojny:
x Mieszkañcy, którzy ĝyjÈ na terenie samozwañczej Republiki Donieckiej.
Istnieje tam pewna, co prawda doĂÊ sïaba, samoorganizacja spoïeczeñstwa.
x Ci, którzy uciekli na pozostaïÈ czÚĂÊ Ukrainy i na Zachód. MajÈ wyĝszy
poziom samoorganizacji — sÈ grupy, które pomagajÈ uchoděcom i tym,
którzy zostali w Doniecku.
x Ludzie, którzy pojechali na wschód: na terytorium byïego ZSRR, gïównie
do Rosji. „U tych ludzi doszïo do caïkowitego rozpuszczenia toĝsamoĂci,
nawet nie narodowej, a regionalnej. Oni sobie pojechali do Nowosy-
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birska i po prostu tam ĝyjÈ. To sÈ ci, którzy zadowalali wszystkich polityków (prozachodnich teĝ): kisiel, biomasa, która nie chce i nie moĝe
sama siÚ obroniÊ, stworzyÊ ĝadnej instytucji, nie moĝe walczyÊ o swoje
prawa, musi mieÊ dyrektora, generalnÈ liniÚ i ZSRR” — mówi Macuka.
To trzecie ZagïÚbie przenika siÚ przede wszystkim z tym pierwszym. „W tej
grupie sÈ ludzie, emeryci, którzy nie mogli wyjechaÊ, którzy tÚskniÈ za ZSRR i mieli
w listopadzie dwa tysiÈce czternastego takie radzieckie wybory: jeden rzeczywisty kandydat i kolejka, ĝeby oddaÊ gïos” — dodaje dziennikarz.

Bez protestów
Jasne jest zatem, ĝe mimo, jak wspomniaïem, ogromnych rozbieĝnoĂci w dochodach wÈskiej elity i caïej reszty spoïeczeñstwa, w Doniecku i w obwodzie prawie
nigdy, a szczególnie w ostatnich latach, nie byïo wiÚkszych protestów. Dochodziïo co prawda do manifestacji weteranów Czarnobyla, czyli ludzi, którzy zajmowali siÚ likwidacjÈ skutków katastrofy, ale nie byïy to masowe wystÈpienia.
Najbardziej liczne manifestacje miaïy miejsce jesieniÈ 2012 r. w Mariupolu
i byïy zwiÈzane z zatruciem powietrza w mieĂcie. RzeczywiĂcie jest z tym duĝy
problem — nawet jak przyjeĝdĝa siÚ z zanieczyszczonego Doniecka, w Mariupolu od razu daje siÚ wyczuÊ charakterystyczny zapach dymów z miejscowych
hut, którego nie ma w stolicy obwodu. Poïoĝone sÈ one bezpoĂrednio nad
Morzem Azowskim i turysta, który przyjedzie do miasta i odwiedzi miejscowÈ
plaĝÚ, bÚdzie miaï „wspaniaïy” widok na otaczajÈce jÈ zakïady przemysïowe.
Aby do niej dotrzeÊ, trzeba przejĂÊ przez most nad torami kolejowymi, z którego widaÊ hutÚ i ciÈgnÈce siÚ sznury wagonów towarowych. Lekarze mówiÈ
wrÚcz o zatruciu miasta, o tym, ĝe w mariupolskim powietrzu jest ok. 50 toksycznych zwiÈzków, które osadzajÈ siÚ w organizmie, czasem ïÈczÈc siÚ w jeszcze
bardziej trujÈce substancje.
JesieniÈ 2012 r. mieszkañcy Mariupola wyszli protestowaÊ przeciwko przedsiÚbiorstwu Azowstal naleĝÈcemu do grupy Metinwest ksiÚcia ZagïÚbia Donieckiego i najbogatszego Ukraiñca Rinata Achmetowa. „W mieĂcie wisiaï smog,
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nie daïo siÚ oddychaÊ, nawet w domach” — wspomina Maksim Borodin, jeden
z organizatorów protestu, który zaczÈï walkÚ o czyste powietrze juĝ na poczÈtku
2012 r., kiedy to jego ĝona po raz pierwszy zaszïa w ciÈĝÚ. PoczÈtkowo wïadze
lokalne i przedstawiciele Metinwestu zbywali manifestantów, aĝ w koñcu w listopadzie rozpoczÚïy siÚ masowe protesty. Na demonstracjÚ ludzie przyszli w maskach, z hasïami: „Mariupol to nie Donbas, ekohorror nie dla nas”. Byïo ok. 5 tys.
osób — co jak na wschód Ukrainy jest duĝÈ liczbÈ — a wĂród nich wiele
z dzieÊmi. Organizatorzy nie liczyli na tak masowy udziaï w proteĂcie i musieli
dodrukowywaÊ kartki z petycjÈ, pod którÈ moĝna siÚ byïo podpisaÊ. (Podpisaïo siÚ ok. 14 tys. osób). Apelowali teĝ do mieszkañców, aby nie wierzyli
w standardowe wytïumaczenie miejscowych wïadz i oligarchów, którzy twierdzili, ĝe kaĝdy musi wybraÊ: albo stabilna praca, albo czyste powietrze. Na stronie rady miejskiej moĝna byïo znaleěÊ instrukcjÚ, aby raczej nie wychodziÊ
z domu, na zewnÈtrz chodziÊ w maskach, a gardïo pïukaÊ dwuprocentowym
roztworem sody lub piÊ wodÚ „Borĝomi”. Protesty przyniosïy jednak pewien
efekt — przecieĝ biznes nie lubi rozgïosu, szczególnie tak duĝy jak Rinata Achmetowa. ZamkniÚto niektóre czÚĂci zakïadów odpowiadajÈce za najwiÚksze zatrucie
Ărodowiska, w tym piece martenowskie. Sytuacja trochÚ siÚ poprawiïa, nadal
jednak powietrze nie speïnia sanitarnych norm. Moĝna to odczuÊ samemu, przyjeĝdĝajÈc do Mariupola.

Majdan w Doniecku
W czasie Majdanu w Doniecku nie byïo wielkich manifestacji. Byïy to raczej
spotkania ludzi, którzy siÚ doĂÊ dobrze znajÈ, w okolicach pomnika Tarasa Szewczenki, niemal tuĝ przy opanowanym póěniej przez separatystów budynku
administracji obwodowej. Raz byïo to dziesiÚÊ osób, raz kilkadziesiÈt, a innym
razem kilkaset. Potem, gdy politycy Partii Regionów zaczÚli przysyïaÊ dresiarzy
bijÈcych manifestantów, protestujÈcy zmienili format i miejsce protestów.
Spotykali siÚ nad rzekÈ Kalmius w namiocie modlitewnym. „To, czym zdobyï
moje serce doniecki Majdan, to odczucie jednoĂci i ekumenicznoĂci. Obok mnie
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staï muzuïmañski mufti, protestancki pastor, ksiÚĝa: rzymskokatolicki, greckokatolicki i prawosïawny” — wspomina Stanisïaw Fedorczuk.
Doszïo do sytuacji, w której namiot modlitewny byï jedynym miejscem,
gdzie moĝna byïo publicznie wyraziÊ poglÈdy odmienne od poglÈdów separatystów. I on byï 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 kïamstwie, któremu ludzie pozwolili rozwinÈÊ siÚ w swoich gïowach. Oni ĝyli w strachu przed
mitycznymi »banderowcami« i Prawym Sektorem. Mnie porwali, bo doniósï na
mnie mój bliski kolega, który twierdziï, ĝe mam kontakty z »faszystowskÈ juntÈ«” —
opowiadaï mi Serhij Kosiak. W budynku administracji obwodowej separatyĂci
zorganizowali sobie wïasnÈ sïuĝbÚ bezpieczeñstwa, którÈ nazwali tak jak w czasach radzieckich: NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw WewnÚtrznych,
i tam katowali porwanych. Serhij Kosiak byï bity specjalnymi païkami, mïotkami
i przesïuchiwany przez bojówkarza z Kaukazu, który zapowiadaï, ĝe to dopiero
poczÈtek. „Gdy bili, to siÚ modliïem, a gdy przestawali, opowiadaïem im o Bogu.
I to byïo dla nich dziwne, nie mogli tego zrozumieÊ” — dodaï pastor. W koñcu
zwrócono mu wszystkie rzeczy i wypuszczono z budynku. Wstawiï siÚ za nim
ktoĂ inny z separatystów.
WracajÈc do prozachodnich protestów — brali w nich udziaï gïównie mïodzi
ludzie: studenci, dziennikarze, dziaïacze pozarzÈdowi. OczywiĂcie nie byïo wĂród
nich dziennikarzy z mediów lojalnych wobec Partii Regionów, choÊ czasem
przychodzili, aby poĂmiaÊ siÚ z protestujÈcych. Tak byïo wtedy, gdy zorganizowano manifestacjÚ poparcia dla koleĝanki i dziaïaczki pozarzÈdowej Tetiany
Czornowoï, która zostaïa ciÚĝko pobita pod koniec grudnia 2013 r. „To sÈ content
managers, którzy pisali teksty na zamówienie, takie ĝeby konkretnÈ liczbÚ razy
byïa wymieniona nazwa Partii Regionów. W lokalnej telewizji Ărednia byïa
szeĂÊ razy na piÚtnaĂcie minut. Dla nich to rzemiosïo, a nie informowanie
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spoïeczeñstwa — oni nie czujÈ ĝadnej odpowiedzialnoĂci. Nie myĂlÈ o tym, ĝe
my jako dziennikarze tworzymy Ărodowisko, w którym ĝyjemy” — mówi Oïeksij
Macuka.
Przychodzili za to ci, którzy nigdy wczeĂniej nie protestowali. Tetiana Zarowna
podkreĂla, ĝe Majdan zrobiï z niej dziaïaczkÚ pozarzÈdowÈ. „Przyszïam na manifestacjÚ jako reporterka, ĝeby zrobiÊ materiaï, ale mam rozwiniÚte poczucie
sprawiedliwoĂci i gdy zobaczyïam, ĝe silny bije sïabego, to stanÚïam po stronie
sïabych. Póěniej juĝ to mnie bili i rzucali we mnie kamieniami i jajkami” — opisuje.
To byïa doĂÊ maïa grupa, która chciaïa ĝyÊ w normalnym pañstwie, dziaïajÈcym na takich samych zasadach dla kaĝdego obywatela. Wszyscy byli ĂwiÚcie
przekonani o sïusznoĂci swoich racji, ale towarzyszyï im strach: strach przed
pobiciem albo zwolnieniem z pracy za poparcie prozachodnich protestów.
„W Doniecku byïo maïo majdanowców, ale i tak dziÚki Wiktorowi Janukowyczowi coraz wiÚcej ludzi chciaïo zmian. Moĝe gdyby nie on, ĝylibyĂmy spokojnie
w przekonaniu, ĝe zmiany sÈ niemoĝliwe i ĝe zawsze moĝna znaleěÊ coĂ dobrego,
maïe radoĂci” — zaznacza Zarowna.
WiÚkszoĂÊ mieszkañców ZagïÚbia Donieckiego jednak nie przyszïa ani nie
popieraïa protestów, choÊ rzÈdy Partii Regionów trwaïy tam o wiele dïuĝej niĝ
w pozostaïej czÚĂci Ukrainy. Dlaczego? „MyĂlÚ, ĝe ludzie, którzy nie przyszli, to
ci, którzy nie wierzyli, ĝe taki protest moĝe coĂ zmieniÊ. CzÚĂÊ chce zmieniÊ
ukïad, a czÚĂÊ jest zadowolona, ĝe ma pensjÚ i chleb, i prosi, ĝeby ich zostawiÊ
w spokoju. MówiÈ nam: »Chcecie mieÊ wolnoĂÊ, to jÈ miejcie, ale nas zostawcie,
my nie chcemy i nie bÚdziemy umieraÊ za wolnoĂÊ, my musimy karmiÊ swoje
rodziny. Nie wierzymy, ĝe ktoĂ z was zwyciÚĝy, pokona klan doniecki i wszystkie
te mafijne ugrupowania, które majÈ milicjÚ, prokuraturÚ i SïuĝbÚ Bezpieczeñstwa«” — tïumaczy Stanisïaw Fedorczuk.
Tradycyjnie do Doniecka nie przyjechaï nikt z prozachodnich polityków, ani
waĝnych, ani mniej waĝnych. Dla manifestujÈcych najwaĝniejsze jednak byïo
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to, aby pozostaÊ w zgodzie z wïasnym sumieniem. „Byïem w Kijowie i fajnie
byïo poczuÊ te masy ludzi, ale trzeba byïo chodziÊ na Majdan w Doniecku, bo tam
moĝe beze mnie nie miaïby kto staÊ. Wszyscy rozumieliĂmy, ĝe wystÚpujemy
przeciwko Partii Regionów, która zdobyïa i kupiïa wïaĂciwie wszystko w naszym
mieĂcie, ĝe nasze perspektywy sÈ marne, ale chodziïo o manifestacjÚ naszych
poglÈdów, przede wszystkim dla siebie” — podkreĂla Fedorczuk.
Partia Regionów i wïadze organizowaïy swoje „antymajdany”. Zwoĝono na
nie tituszków, a takĝe przedstawicieli konkretnych dzielnic miasta. Kaĝda miaïa
dostarczyÊ okreĂlonÈ liczbÚ demonstrantów. „Tym ludziom tak naprawdÚ nie
byï potrzebny ani Majdan, ani antymajdan” — mówi Oïeksij Macuka. Podobne
towarzystwo przywoĝono do stolicy na proprezydenckie manifestacje. Poraĝaïa
obojÚtnoĂÊ tych ludzi, którzy albo stali, tÚpo patrzÈc w dal, albo grali w piïkÚ
i rozmawiali ze znajomymi, nie zwaĝajÈc na to, co siÚ dzieje na scenie. CzÚĂÊ nie
byïa nawet w stanie skleciÊ zdania, dlaczego tam stojÈ, czÚĂÊ w ogóle odwracaïa siÚ od mikrofonu. Ale trzeba przyznaÊ uczciwie: zdarzali siÚ teĝ tacy, którzy
ĂwiÚcie wierzyli w to, ĝe Wiktor Janukowycz jest dobrym prezydentem, a Unia
Europejska nie jest Ukrainie potrzebna. Byli pewnie teĝ tacy, którzy wierzyli
ówczesnemu premierowi Mykole Azarowowi, który zapewniaï ze sceny, ĝe
Wspólnota to „gejropa” i Kijów bÚdzie musiaï zalegalizowaÊ zwiÈzki homoseksualne na ĝyczenie Brukseli. NajwiÚksze Ăwiñstwo polityków Partii Regionów
polegaïo jednak na tym, ĝe sami od dawna byli jednÈ nogÈ w tej strasznej
„gejropie”, mieli tam swoje majÈtki i zarejestrowane przedsiÚbiorstwa. Woleli
jednak, ĝeby zwykli Ukraiñcy nigdy tam nie trafili. Byïo to typowe podejĂcie
kolonialne, tyle ĝe w odniesieniu do wïasnego kraju. ChoÊ moĝe nie uwaĝali go
za wïasny? Moĝe wïasna byïa Rosja, a nie Ukraina?
Po zwyciÚstwie rewolucji w Kijowie zaczÚto organizowaÊ w Doniecku manifestacje „za jednoĂÊ Ukrainy”. Powoïano Komitet Patriotyczny ZagïÚbia Donieckiego. Zrezygnowano z haseï takich jak „Sïawa Ukrainie”, które na wschodzie
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kojarzÈ siÚ ze skrajnym nacjonalizmem, „banderyzmem”, jak mówiÈ. ZwiÚkszyïo to trochÚ liczebnoĂÊ patriotycznych manifestacji. Rosjanie zabierali wtedy
Ukrainie Krym, co mobilizowaïo nowe szeregi niezadowolonych.
Ideologiczni przeciwnicy organizowali wtedy prorosyjskie protesty, które teĝ
stawaïy siÚ coraz liczniejsze. Nie wynikaïo to jednak z wewnÚtrznej mobilizacji,
a raczej zewnÚtrznej. „Po zwyciÚstwie rewolucji w ZagïÚbiu Donieckim panowaï
nastrój zemsty, chÚci odegrania siÚ na Kijowie” — mówi Tetiana Zarowna. Te
nastroje podgrzewaïa rosyjska propaganda. Zdaniem dziennikarki przez lata
rzÈdów Partii Regionów i komunistów w ZagïÚbiu Donieckim kultywowany byï
szacunek do wszystkiego co rosyjskie, w tym do tamtejszych mediów.
Dlatego na pytanie: „SkÈd siÚ wziÚli separatyĂci?” Oïeksij Macuka odpowiada: „Oni zawsze byli i nazywali siÚ Partia Regionów. Jeĝeli spojrzymy na tezy
programowe i hasïa Republiki Donieckiej i Partii Regionów, to zobaczymy absolutne podobieñstwo” — przekonuje. RzeczywiĂcie, ugrupowanie Wiktora Janukowycza wielokrotnie mówiïo o odrÚbnoĂci ZagïÚbia Donieckiego. Ta idea pojawiïa siÚ zresztÈ pierwszy raz jeszcze w czasach ZSRR. Potem, w 1994 r., czyli
juĝ w niepodlegïej Ukrainie, zorganizowano tam sondaĝ przypominajÈcy referendum, w którym wiÚkszoĂÊ mieszkañców opowiedziaïa siÚ za autonomiÈ.
Póěniej, po pomarañczowej rewolucji, mówiono o tym samym — odbyï siÚ
wtedy sïawetny zjazd separatystów w Siewierodoniecku, który takĝe zorganizowaïa Partia Regionów.
SeparatyĂci, siïa sprawcza prorosyjskich niepokojów, byli kiedyĂ maïÈ grupkÈ
marginalnych polityków z niezarejestrowanych przez wïadze organizacji, w tym
z jednej, która nazywaïa siÚ Republika Doniecka. Reszta mieszkañców teĝ miaïa
prorosyjskie poglÈdy, ale nie widziaïa koniecznoĂci jakiejkolwiek samoorganizacji, poniewaĝ ich przekonania wyraĝaïa Partia Regionów bÈdě osoby poĂrednio
z niÈ zwiÈzane. Po Majdanie ugrupowanie Wiktora Janukowycza straciïo jednak duĝÈ czÚĂÊ swojego wpïywu na ZagïÚbie Donieckie. Niektórzy mieszkañcy
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wschodu zaczÚli uwaĝaÊ ówczesnego prezydenta za zdrajcÚ, który nie doĂÊ,
ĝe nie rozprawiï siÚ ostatecznie z manifestantami, to jeszcze uciekï z Ukrainy,
zostawiajÈc swój lud na pastwÚ „krwawych banderowców i kijowskiej junty”.
Te opuszczone owieczki przejÚli nowi pasterze, czyli wïaĂnie separatyĂci. ZresztÈ
czÚĂÊ z nich byïa juĝ wczeĂniej zwiÈzana poĂrednio z PartiÈ Regionów. Nie byïy to
twarze tego ugrupowania, ale ludzie od brudnej ideologicznej roboty. W dodatku
teraz mieli wsparcie Rosji, której zaleĝaïo na tym, aby destabilizowaÊ sytuacjÚ
we wschodniej czÚĂci Ukrainy. I nie tylko Rosji — o czym póěniej.
To, do czego doszïo po zwyciÚstwie Majdanu, Denys Kazanski tïumaczy
w nastÚpujÈcy sposób. Ukraina przez caïy okres niepodlegïoĂci byïa podzielona
na dwie czÚĂci: postradzieckÈ i ukraiñskÈ. Zachodnia Ukraina w 1991 r. zgodziïa
siÚ ĝyÊ wedïug zasad radzieckiej Ukrainy — np. obchodziÊ sowieckie ĂwiÚta,
w tym Dzieñ Obroñcy Ojczyzny 23 lutego. „Po rewolucji godnoĂci po raz pierwszy
powiedziano ZagïÚbiu Donieckiemu, ĝe ma ĝyÊ wedïug zasad ukraiñskich, a nie
radzieckich. Ludzie stamtÈd odpowiedzieli: »A nie, my bÚdziemy ĝyÊ jak dotÈd«.
Ta wojna powinna byïa siÚ odbyÊ w tysiÈc dziewiÚÊset dziewiÚÊdziesiÈtym pierwszym roku, gdyby wówczas Ukraina od razu zadeklarowaïa swój ruch na Zachód.
I wtedy na Ukrainie powinien byÊ zrealizowany scenariusz jugosïowiañski.
Jednak nie doszïo do tego, bo caïy kraj zgodziï siÚ ĝyÊ na radzieckich zasadach.
MieliĂmy takÈ UkrainÚ radzieckÈ, ale formalnie niezaleĝnÈ od Rosji” — koñczy
swój krótki wykïad Kazanski.
Wedïug Pawïa ¿ownirenki prorosyjskie protesty miaïy jednak przede wszystkim charakter socjalny. „To jest rzeczywiĂcie spoïeczny bunt. Ludzie chcÈ mieÊ
pracÚ, normalnÈ pensjÚ. ChcÈ mieÊ normalne sÈdy. Rosyjska propaganda podpowiedziaïa, ĝe winna wszystkiemu jest wïadza w Kijowie. Ale nie ta dotychczasowa: Azarow i Janukowycz, a »faszystowska junta«. Moim zdaniem rosyjska
flaga to »fuck« pokazany Ukrainie” — uwaĝa.
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