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Ukraińska rewolucja, tocząca się na oczach świata w ciągu ostatniego roku, została 

nazwana w Ukrainie „rewolucją godności”. W Europie po raz ostatni do podobnych 

wydarzeń doszło w latach 90. podczas rozpadu Jugosławii, ale po ich zakończeniu 

twierdzono, że będzie to ostatnia wojna europejska, po której nastąpi „koniec histo-

rii”. Rok 2013 przyniósł jednak gwałtowny powrót historii, a także, wydawało się, za-

pomnianych pytań o geopolitykę, podział Europy na Wschód i Zachód oraz defi nicję 

europejskiej tożsamości1.

1 Publikacja powstała w efekcie projektu badawczego Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Projekt 

został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/

HS2/04008.
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W listopadzie 2013 roku ukraiński prezydent Wik-

tor Janukowycz odmówił podpisania porozumień

z Unią Europejską, które miały otwierać drogę do

członkostwa Ukrainy w UE. Jego decyzja miała nie

tylko konsekwencje gospodarcze i polityczne, ale

w sferze symbolicznej potwierdzała przynależność

Ukrainy do sfery wpływów rosyjskich oraz budo-

wanej przez Rosję unii euroazjatyckiej. Zwolenni-

cy europejskiej przyszłości Ukrainy w ciągu kilku

dni zorganizowali protestacyjne zgromadzenie na 

głównym placu Kijowa, Majdanie Niepodległości,

które w gwałtowny sposób zaczęło narastać, gro-

madząc tłumy i inspirując do organizowania po-

dobnych demonstracji w innych miastach całego

kraju. W ciągu kilku tygodni kijowski Majdan za-

mienił się w autonomiczną przestrzeń w centrum

ukraińskiej stolicy, gdzie zaistniały okoliczności

– które nie mogłyby powstać nigdzie indziej – do

wyrażania publicznie sprzeciwu wobec decyzji

Janukowycza. Pomimo trudnych zimowych wa-

runków liczba demonstrantów stale rosła, a w 

dniach na przełomie roku 2013 i 2014 przez Maj-

dan przetoczyło się około dwóch milionów ludzi

przyjeżdżających do Kijowa z całego kraju. Kijow-

skie zgromadzenie, nazywane też Euromajdanem,

wkrótce uznano za wyraz proeuropejskich ambicji

Ukrainy, a także niezłomności Ukraińców, których

władze nie były w stanie usunąć z Majdanu nawet

przy użyciu siły. Do najbardziej dramatycznych

wydarzeń doszło w lutym 2014 roku, gdy oddzia-

ły policji Berkut zaatakowały demonstrantów,

zabijając ponad 100 z nich, a setki raniąc. Pod ko-

niec lutego Janukowycz, obawiając się dalszego

rozwoju wypadków i odpowiedzialności za swoje

działania, uciekł z kraju do wspierającej go Rosji,

co oznaczało w praktyce koniec jego rządów. Ro-

sja bynajmniej nie chciała jednak zrezygnować

z prowadzonej konsekwentnie polityki podporząd-

kowywania Ukrainy. W marcu został zaanektowa-

ny i włączony do Federacji Rosyjskiej Krym, a na 

wschodzie Ukrainy prorosyjskie oddziały zbrojne,

wspierane przez żołnierzy rosyjskich, rozpoczę-

ły walkę o oderwanie od Kijowa terenów Donba-

su. Na początku 2015 roku walki nadal się toczą,

a przyszłość Ukrainy, mimo wysiłków nowych

władz, pozostaje niepewna. 

Od samego początku ukraińską „rewolucję god-

ności” wsparli artyści, zarówno legitymujący się

wykształceniem i doświadczeniem, jak i twórcy 

amatorscy. To właśnie „sztuka Majdanu” stała 

się ważnym dowodem wiarygodności protestów 

oraz wyrazem poparcia Majdanu ze strony więk-

szości Ukraińców. Artyści brali istotny udział 

w podtrzymywaniu demonstracji i nadawaniu

im obywatelskiego charakteru, a jednocześnie

ich twórczość pozwalała zrozumieć znaczenie

haseł, w imię których Majdan zorganizowano.

W rzeczywistości Majdan Niepodległości zamie-

nił się w samorządną organizację zajmującą ściśle

zdefiniowane, autonomiczne terytorium, gdzie

dyskutowano w otwarty sposób kwestie niepod-

ległości, bieżącej polityki, przyszłości Ukrainy,

a artyści i ich sztuka byli jednym z podmiotów tej

dyskusji. W centralnym punkcie Majdanu stanęła 

scena, z której przemawiali politycy i inni przy-

wódcy protestu oraz ich zagraniczni goście, ale

jednocześnie odbywały się koncerty popularnej

muzyki rockowej, a występujące zespoły dekla-

rowały swoje poparcie dla demonstrantów. Em-

blematyczny dla rewolucji stał się jednak koncert

na pianinie, który 31 stycznia 2014 roku wykonał 

lwowski muzyk Markijan Matsek na ulicy tuż

przed oddziałami Berkutu, blokującymi dostęp

do Pałacu Prezydenckiego2. Muzyk wybrał utwo-

ry Fryderyka Chopina, które wykonał na pianinie

pomalowanym przez siebie w ukraińskie barwy 

narodowe, a występ zatytułował Koncert dla Ber-
kutu. W ten sposób chciał podkreślić pokojowy 

charakter demonstracji i niechęć do używania siły 

ze strony organizatorów Majdanu. Jednocześnie

był to pokojowy gest wobec policji i próba poszu-

kiwania porozumienia w imię jedności narodowej

oraz wartości ogólnoludzkich, które wyraża mu-

zyka należąca do europejskiego kanonu kultury.

Dla demonstrantów, obrzucanych przez Januko-

wycza inwektywami, akcja Matseka była wyrazem

siły i godności, w imię których zaczęła się i trwała 

rewolucja. Nic więc dziwnego, że porównywano 

ją do analogicznych gestów z najnowszej historii

2 Dokumentacja dostępna on-line https://www.youtube.com/

watch?v=6sff0sRhJWo (22.12.2014).
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walk z totalitaryzmem, takich jak protest samot-

nego demonstranta, zatrzymującego czołgi przed 

masakrą na placu Tienanmen w Chinach w 1989 

roku. Siła gestu lwowskiego artysty wynikała jed-

nak nie tylko z jego idealizmu, ale także z zakorze-

nienia w tradycji kulturowej XX wieku. Konteks-

tem dla koncertu mogły być rozpowszechniane 

w czasie drugiej wojny światowej zdjęcia amery-

kańskich żołnierzy grających na pianinie pośród 

ruin zdobytych właśnie miast niemieckich, a w 

ten sposób zapowiadających odrodzenie kultury 

zniszczonej przez hitlerowskie rządy. Symbolikę 

koncertu fortepianowego jako wyrazu humani-

stycznych wartości zdeptanych w czasach wojny 

wykorzystał także Roman Polański w filmie Pia-
nista. Sportretowany tam Władysław Szpilman 

jest „ostatnim człowiekiem” w środku wojenne-

go barbarzyństwa, znakiem zaś końca wojny jest 

możliwość zagrania przezeń koncertu w zrujno-

wanej Warszawie, a na zakończenie filmu tak-

że w odbudowanym gmachu Polskiego Radia. 

O efektywności gestu Matseka świadczy fakt, że 

podobne koncerty zaczęto wkrótce organizować 

w innych miastach Ukrainy, nazywając je „piano 

flash mobs”, a prorosyjscy przeciwnicy Majdanu 

na wschodzie kraju starali się je uniemożliwiać, 

dokonując nawet kradzieży instrumentów, na któ-

rych grano utwory, ich zdaniem, „faszystowskich 

kompozytorów”, takich jak Beethoven czy Wag-

ner.

Artystyczne wsparcie dla Majdanu charakteryzo-

wała duża różnorodność3. Na samym placu obok 

głównej sceny zbudowano także mniejsze, posta-

wiono osobne namioty oraz wyznaczono miejsca, 

gdzie prezentowano dzieła sztuki powstałe jako 

bezpośrednia odpowiedź na dziejące się właśnie 

wydarzenia lub komentujące przyczyny rozpo-

częcia protestów. Przykładem takich działań mógł 

3 Wsparcie artystów dla Majdanu bardzo szybko podkreślili 

polscy dziennikarze na Ukrainie. Zob. m.in. A. Nowaczewski,

Majdan artystów, „Gość Niedzielny”, 6.02.2014, 

http://gosc.pl/doc/1872833.Majdan-artystow (22.12.2014),

a wśród krytyków sztuki publikujący teksty i dokumentację

filmową na łamach „Obiegu” Marek Goździewski i Aleka Polis, 

http://obieg.pl/obiegtv/31346 (22.12.2014).

być Artystyczny Barbakan autorstwa związanych

z ruchami anarchistycznymi Oleksego Manna 

i Ivana Semesiuka. W drewnianej, pozbawionej

dachu szopie zorganizowali oni między innymi

pokaz swoich prac opartych na wzorach zaczerp-

niętych z ukraińskiego malarstwa ludowego i ich

współczesnych trawestacji, nazywanych „Zhlob-

-Art”. Jeden z obrazów przedstawiał głośną po-

stać anarchisty i rewolucjonisty Nestora Machno,

który w latach 1918–1921 doprowadził do po-

wstania związku anarchistycznych ugrupowań we

wschodniej Ukrainie, stanowiącego osobny byt

polityczny, a jednocześnie efektywnie walczące-

go z bolszewikami. Dla obu artystów to właśnie

Machno mógł stać się wzorcem dla twórców Maj-

danu, gdyż wyrażał anarchistyczny bunt przeciw 

zorganizowanej sile. Równie istotne okazywało

się jednak nawiązywanie przez Machno do tra-

dycji kozackiej niezależności, która stanowi klu-

czowy element budowy współczesnej ukraińskiej

tożsamości.

Połączenie radykalnych haseł z odwołaniem do

toposów kultury narodowej charakteryzowało

wiele prac, które powstały w trakcie demonstra-

cji, dowodząc w ten sposób, że „rewolucja god-

ności” sięga zarówno do wartości uniwersalnych,

jak i szuka swojego uzasadnienia, używając reto-

ryki narodowej. Samoobrona Majdanu nazywała 

swoje oddziały „sotniami”, na wzór kozackich od-

działów, a elementy narodowej ikonografii poja-

wiały się bardzo często w anonimowej twórczości

wspierającej protesty. Flaga, godło państwowe

i inne symbole narodowe, portrety historycznych

bohaterów wojennych, przywódców politycznych

i twórców kultury, mapa Ukrainy – wszystko to

pojawiało się na muralach, vlepkach, naklejkach,

komiksach, ulotkach oraz innych drukach dys-

trybuowanych na Majdanie, ale także między in-

nymi na malowanych na dużych transparentach

kompozycjach malarskich, które rozwieszano na 

barykadach i murach wokół Majdanu. Obok wy-

rażanej w ten sposób apoteozy ukraińskiej histo-

rii i ukraińskiego narodu przedstawiały one także

treści proeuropejskie i antyputinowskie, nieko-

niecznie natomiast zwracały się przeciw samej
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Rosji. 

Odrębny fenomen stanowiły różne projekty par-

tycypacyjne, takie jak Poczta Majdanu – nieofi-

cjalna poczta wydająca własne druki i znaczki.

Widniały na nich zarówno symbole Majdanu (na-

mioty protestujących, barykady), jak i wizerunki

ukraińskich bohaterów narodowych, między in-

nymi Tarasa Szewczenki. Osobna kartka i zna-

czek upamiętniały spektakularną akcję, zorgani-

zowaną w sierpniu w Moskwie, kiedy to, jako gest

wsparcia dla Ukrainy, ukraiński artysta-kaskader

Mustang Wanted pomalował gwiazdę wieńczącą je-

den ze słynnych moskiewskich wieżowców z lat 30.

w ukraińskie barwy narodowe. W trakcie protestów 

działalność rozpoczął także Otwarty Uniwersytet

Majdanu, pierwotnie na jednej ze scen na samym

placu, następnie przeniesiony do pobliskiego bu-

dynku, zajętego przez protestujących. Uniwersytet

organizował serie wykładów i debat na temat sztuki,

fi lmu, literatury, ale także problemów ekonomicz-

„Protestant plays on the roof burned „Berkut” bus. The barricade across 

Hrushevskoho str. Kiev, 10.02.2014.” by Ввласенко - Own work. Licensed under 

CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/
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nych czy politycznych Ukrainy, które w przyszłości 

trzeba będzie rozwiązywać. Wkrótce z podarowa-

nych książek powstała publiczna biblioteka uniwer-

sytecka, a sam uniwersytet i mniej sformalizowane 

grupy rozpoczęły wydawanie licznych broszur i efe-

merydalnych często gazet, w których zamieszczano 

bardzo różnorodne programowo teksty dotyczące 

ukraińskiej teraźniejszości i przyszłości, dopełnia-

jąc tym samym obraz Majdanu jako miejsca pub-

licznej edukacji.

Dla powstania i rozwoju Majdanu kluczowe zna-

czenie miał internet. Od samego początku prote-

stów zapewniał nie tylko źródło nieocenzurowanej 

informacji, ale stał się także miejscem propago-

wania działań artystycznych. W ciągu pierwszych 

grudniowych dni powstał na Facebooku fanpa-

ge Strike Plakat, gdzie graficy i twórcy memów 

umieszczali swoje prace, które następnie można 

było bez ograniczeń wykorzystywać jako ilustra-

cje druków i na innych stronach internetowych 

wspierających Majdan. Dalsze inicjatywy na rzecz 

rewolucji pojawiały się w błyskawicznym tempie – 

na uwagę zasługuje powstanie Muzeum Majdanu, 

dokumentującego wydarzenia w Kijowie, w tym 

udział artystów w protestach. Po kilku miesiącach 

działalności w sieci twórcy muzeum zorganizowa-

li wystawę swoich faktycznych zbiorów na samym 

Majdanie, prezentując między innymi  technikę 

budowy barykad, narzędzia samoobrony, a także 

zrealizowane w trakcie rewolucji dzieła sztuki. 

Niektóre z tych przedmiotów, w tym elementy 

barykad, pozostały zresztą przez kolejne miesiące 

na Majdanie jako nieformalne pomniki rewolucji, 

a obok nich w miesiącach letnich zbudowano sym-

boliczne miejsca pamięci dedykowane tym, którzy 

stracili życie w walkach z Berkutem; postawiono 

też wielkoformatowe fotografie pokazujące em-

blematyczne dla rewolucji postaci, między innymi 

małego chłopca, który zasłynął ze swojej odwagi 

i poświęcenia. Spektakularnym sukcesem okazało 

się uruchomienie telewizji internetowej Hromad-

ske.tv (Telewizja Obywatelska), stworzonej przez 

ukraińskich dziennikarzy dzięki środkom pocho-

dzącym ze składek społecznych, od prywatnych 

darczyńców, a także dzięki wsparciu ambasad 

amerykańskiej i holenderskiej. Należy podkre-

ślić, że telewizja, starając się zachować całkowitą 

transparentność, publikowała na stronie interne-

towej dokładne dane na temat swojego budżetu.

Hromadske.tv nadawała bez przerwy obraz z Maj-

danu, dzięki czemu o wydarzeniach w Kijowie do-

wiadywano się natychmiast na całym świecie, co

z pewnością powstrzymało władze przed użyciem

jeszcze większej siły. Jednocześnie na antenie or-

ganizowano dyskusje na temat toczących się wy-

darzeń, w których brali udział zaproszeni dzien-

nikarze, eksperci, organizatorzy Majdanu, a także

artyści – wspierający zwrot Ukrainy w stronę Eu-

ropy, ale mający różne opinie na temat charakteru,

przebiegu i konsekwencji kijowskich wydarzeń.

Profesjonalni ukraińscy artyści także byli obec-

ni na Majdanie. Wśród demonstrantów znaleźli 

się malarze, którzy rozstawiali swoje sztalugi bez-

pośrednio wśród demonstrantów i tam malowali

utrzymane w tradycyjnej konwencji sceny z rewo-

lucyjnej codzienności, pokazując, że wydarzenia 

rozgrywające się wokół to nie akty barbarzyństwa,

ale walka o wolność. Malarstwo nie ograniczało się 

jednak do obrazu sztalugowego – kolektyw „100

artystów” zajął się malowaniem na tarczach poli-

cyjnych, które wpadły w ręce protestujących, de-

koracji wykorzystujących symbole rewolucji oraz

ludowe ornamenty ukraińskie. Tarcze te oraz kaski 

z podobnymi dekoracjami były następnie używane

przez oddziały samoobrony Majdanu. Artyści ama-

torzy budowali z rozmaitych znalezionych materia-

łów pomniki rewolucjonistów, a ich dokumentację

wykonał artysta fotograf Jewgen Samborskij. Wielu

uznanych twórców młodszej generacji dołączyło do

demonstrantów i prowadziło dokumentację wyda-

rzeń (m.in. Alevtina Kakhidze, Żanna Kadyrowa)

albo portretowało protestujących, w tym ofi ary 

Berkutu nazywane „Niebiańską Sotnią” (Łesia Cho-

menko, Serhij Radkiewicz, Oleksandr Komyakov,

Vlada Ralko). Jerzy Konopye pomalował tarcze

strzelnicze tak, aby wyglądały jak wizerunki rewo-

lucjonistów, i umieszczał je na barykadach, a Maria 

Diorditchuk z kolektywu Mistetska Sotnya tworzyła 

wizerunki demonstrantów, wykorzystując stylistykę

ikon prawosławnych i greckokatolickich. Inny ko-
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lektyw, Obywatelski Sektor Majdanu, zorganizował 

naprzeciw policyjnego kordonu demonstrację za-

tytułowaną Królestwo Ciemności zostało pokona-
ne. Uczestnicy demonstracji nieśli przed sobą jako

tarcze lustra (niektóre z napisem „Boże, czy to ja?”),

w których policjanci mogli się przeglądać, a tym sa-

mym zobaczyć, w jakiej sytuacji postawiły ich wła-

dze. Gest ten był jednocześnie wyciągnięciem bez-

bronnej ręki w stronę policji i pokazaniem, że obie

strony konfl iktu powinny się porozumieć dla dobra 

Ukrainy. Kilku artystów próbowało także spojrzeć

na kijowskie wydarzenia z większego dystansu.

Oleksiy Radynski tworzył fi lmową dokumentację

codziennych wydarzeń na Majdanie (Integracja(( ),a
zarówno politycznych wystąpień, jak i odprawia-

nych mszy świętych czy starć z policją, wskazując

na rolę haseł narodowych i religijnych w powstaniu

i trwaniu Majdanu. Maria Pavlenko w serii fotografi i

Euromajdan – nowe średniowiecze. Medycyna także 

wskazywała na wagę wątków religijnych w rozwoju

całej rewolucji, pokazując działające w cerkwiach

szpitale polowe i pracujących tam sanitariuszy jako

nowych świętych wolnej Ukrainy. Z kolei Lada Na-

konechna krytykowała dokonywane na Majdanie

akty samosądu wobec drobnych przestępców, wi-

dząc w tych gestach niebezpieczeństwo zbyt daleko

idącej radykalizacji rewolucyjnych haseł. Obok arty-

stów ukraińskich w demonstracjach w Kijowie brali

także udział twórcy zagraniczni, którzy przyjeżdżali

specjalnie do Kijowa i organizowali rozmaite działa-

nia artystyczne na rzecz Majdanu. Należy również

pamiętać, że władze zorganizowały kontrprotesty 

i tak zwany antymajdan w centrum Kijowa, ale nie

zyskał on znaczącego poparcia wśród Ukraińców,

w tym artystów. Jak podkreślały opozycyjne wobec

Janukowycza źródła informacji, większość biorą-

cych udział w proteście otrzymała za to stosowne

wynagrodzenie.

Wydarzenia w Kijowie bardzo szybko zostały do-

cenione nie tylko ze względu na ich polityczne

znaczenie, ale także na zmiany, jakie przyniosły na 

ukraińskiej scenie artystycznej. W samym Kijowie

pojawili się artyści i kuratorzy na bieżąco dokumen-

tujący zachodzące zmiany i próbujący pokazać je na 

wystawach, między innymi w kwietniu w Centrum

Łesia Kurbasa4. W wiedeńskim Künstlerhaus na 

początku kwietnia otwarta została wystawa I am a

a drop in the ocean. Art of the Ukrainian revolution
zorganizowana przez kuratorów z Ukrainy i Austrii, 

którzy zaprezentowali wybór działań artystów na 

Majdanie wspierających rewolucję, ale i dokonu-

jących jej krytycznej oceny; w sierpniu wystawa ta, 

pod tytułem Jestem kroplą w morzu. Sztuka ukraiń-
skiej rewolucji, przeniesiona została do MOCAK-u 

w Krakowie5. Z inicjatywy kuratorów w CSW Za-

mek Ujazdowski w sierpniu otwarta została nato-

miast wystawa Pocztówki z Majdanu, gdzie pokaza-

no prace Łesi Chomenko i innych artystów, którzy 

odwiedzili w szpitalach ofi ary starć z Berkutem 

i zapisali ich świadectwa w formie rysunkowych po-

cztówek6.

Odpowiedź artystów na wydarzenia „rewolucji god-

ności” należy postrzegać jako przykład wiarygodnej

sztuki zaangażowanej na rzecz realnej zmiany, któ-

ra powstaje poza systemem instytucjonalnym, do-

ciera do wielu grup społecznych i w istotny sposób

wpływa na bieg wydarzeń. Jest to tym samym pre-

tekst do przemyślenia kategorii krytycznych sto-

sowanych do opisu tej części współczesnej sceny 

artystycznej, która ma ambicje przekształcania 

świata, ale zbyt często dokonuje tego z bezpiecz-

nej perspektywy świata sztuki, nie wykraczając

poza jego granice. W oczywisty sposób waga twór-

czości powstającej na ulicy i wobec dziejących

się właśnie wydarzeń będzie zawsze większa, ale

w przypadku Kijowa szczególną wartością była 

efektywność działań artystów i ich wpływ na obraz

rewolucji zarówno w Ukrainie, jak i poza jej gra-

nicami. 

4 G. Sholette, On the Maidan Uprising and ‘Imaginary Archive’
in Kiev, Hyperallergic, 16.06.2014, http://hyperallergic.

com/137799/on-the-maidan-uprising-and-imaginary-archive-in-

kiev/ (22.12.2014). Por. też http: //www.kurbas.org.ua/pl/

centrium.html (12.02.2015).
5 Wiedeń, Künstlerhaus, Obergeschoß, 11.04. – 25.05.2014, 

http://www.k-haus.at/de/

ausstellung/229/i-am-a-drop-in-the-ocean.html; Kraków,

MOCAK, 1.08. – 19.10.2014, http://mocak.pl/jestem-kropla-w-

morzu-sztuka-ukrainskiej-rewolucji (22.12.2014).
6 Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 16.07. – 3.08.2014, http://

www.csw.art.pl/index.php?action=aktualnosci&s2=1&id=1052&la

ng= (22.12.2014).
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Wydarzenia w Kijowie pokazały także, że w spo-

łeczeństwie tak podzielonym jak Ukraińcy, miesz-

kający na wschodzie i zachodzie kraju, różnice 

mogą być pokonane tylko dzięki odwołaniu się 

do najbardziej podstawowych wartości, takich 

jak indywidualna wolność i godność człowieka, 

prawa obywatelskie, ale także tradycje narodowe. 

Jednocześnie nie sposób dokonać trwałego prze-

łomu, jeżeli proponowane zmiany nie wynikają 

z ewolucji samego społeczeństwa i dominujących 

w nim przekonań. W inspirowaniu takich zmian 

i budowaniu płaszczyzny porozumienia sztuka 

może odegrać ważną rolę, będąc zarówno inspi-

racją, jak i zapewniając maksymalnie otwarte pole 

do dyskusji na temat konfl iktów i sposobów ich 

rozwiązywania.

Ukraińska rewolucja pozwoliła docenić sztukę, 

która funkcjonuje nie tylko poza obiegiem instytu-

cjonalnym, ale i poza rynkiem sztuki, potrafi  mówić 

o współczesnych czasach i pokazywać znaczenie 

podstawowych wartości, wokół których zbudowa-

ne jest społeczeństwo obywatelskie. Błędem było-

by porównywać Majdan z wydarzeniami pozornie 

podobnymi, takimi jak ruch Occupy Wall Street 

w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjed-

noczonych, do których powstania bodźcem były 

przede wszystkim kwestie socjalne i ekonomiczne. 

W Kijowie protestowano przede wszystkim w imię 

tradycji narodowej i niezależnej tożsamości ukra-

ińskiej. Nie odwoływano się jednak tylko do haseł 

nacjonalistycznych, ale także podkreślano, że naro-

dowe odrodzenie Ukrainy jest częścią dokonującej 

się nad Dnieprem redefi nicji Europy. Na obszarze 

postsowieckim wezwanie do samostanowienia na-

rodów nie musi oznaczać dziś szowinizmu, wręcz 

przeciwnie – jest wezwaniem do zerwania z tota-

litarną przeszłością i zwrotem w stronę wartości 

Zachodu. Zarówno politycy ukraińscy, jak i sami 

demonstranci wielokrotnie podkreślali, że celem 

Majdanu jest powiązanie wolnej Ukrainy z Europą, 

ale i przypomnienie Europie o tym, gdzie znajduje 

się jej historycznie i kulturowo najbardziej wysu-

nięta na wschód część. Wydarzenia w Ukrainie 

postawiły zatem na nowo pytania o granice Euro-

py i o zdolność Starego Kontynentu do zaakcep-

towania swojej nowej części jako pełnoprawnego

członka europejskiej wspólnoty. W tym kontekście

wymowny charakter miała jedna z toczących się na 

Majdanie debat na temat zmiany alfabetu ukraiń-

skiego i zastąpienia cyrylicy alfabetem łacińskim,

a także zburzenia w grudniu 2013 roku pomnika 

Lenina w centrum ukraińskiej stolicy. Pusty cokół 

wykorzystano natychmiast jako miejsce artystycz-

nych interwencji, łącznie z umieszczeniem na nim

złotej toalety jako symbolu korupcji na szczytach

władzy. Wkrótce w całej Ukrainie zniszczono lub

usunięto ponad 100 pomników i tablic pamiątko-

wych poświęconych Leninowi, które współcześnie

symbolizować mogły tylko niechciane związki z to-

talitarnym Związkiem Radzieckim, a także, co cha-

rakterystyczne, rusyfi kację Ukrainy będącą efektem

wewnętrznej polityki Kraju Rad.

Ukraina jest w trakcie tworzenia nowej tożsamo-

ści i redefi niowania narodowej tradycji, a proces

ten dokonywać się będzie w nieunikniony sposób

w kontekście wydarzeń na Majdanie. Działają-

cy w Kijowie artyści pokazali, że opinie na temat

ukraińskiej przyszłości są różne, ale wszystkie

powinny być brane pod uwagę, jeżeli proces bu-

dowy nowej i niepodzielonej wewnętrznie Ukra-

iny ma się zakończyć sukcesem. Równie istotny 

jest i inny przekaz z Kijowa, wzywający Europę do

pokonania jej wewnętrznych, kulturowych i men-

talnych podziałów, utrwalających przekonanie,

że wschodnia część Starego Kontynentu to stre-

fa euroazjatyckich wpływów rosyjskich. O tym,

że Ukraińcy postrzegają się jako część Europy,

świadczył transparent widoczny na wspierającej

Majdan demonstracji we Lwowie z napisem w ję-

zyku angielskim „You cannot give us Europe. We

are Europe”. Wytrwałość Ukraińców i ich poświę-

cenie w imię europejskich wartości zaskoczyły 

wielu komentatorów i dowodzą, że ustalony po

zakończeniu zimnej wojny europejski porządek 

nie jest niezmienny, a o prawo wolnego wyboru

własnej przyszłości starać się będą kolejne narody 

żyjące dotąd w cieniu współczesnej Rosji. Majdan

i współtworzący go artyści przypomnieli o tym, że

przyszłość Europy zależy od tego, co się wydarzy 

na jej wschodnich granicach.                |
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