
1.

Wszystkiemu winne są ciotki. To znaczy nie wszystkiemu oczywiście, tylko temu, co przydarzyło się

z Krymem i Donbasem – wojnie. Ciotki ze spalonymi tanią farbą włosami, fi gurami zdeformowa-

nymi przez los i charakter, uzbrojone w bezapelacyjną wiedzę na temat tego okrutnego wobec nich

świata. One, prawdziwe utrzymywaczki nieprzytulnych gniazd rodzinnych, z infantylnymi mężami

i bezmyślnymi dziećmi. Napięta żyła maleńkich miasteczek, prowincjonalna złość megapolisów.
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One nie wierzą nikomu i niczemu, a jednocześnie 
wierzą wszystkim i wszystkiemu, co obiecuje ma-
giczne zmiany. Od ciężkiej niewdzięcznej pracy 
ciotki nie oczekują już niczego, tak samo jak od swo-
ich mężów, ale jaki, najbardziej nawet zaciekły czło-
wiek skrycie nie żywi nadziei na szczęśliwy przypa-
dek? I Putin wielki im szlak objawił. Nie przekupieni 
wojskowi i urzędnicy – to właśnie ciotki okazały się 
głównymi agentami Putina, bez których nie byłoby 
mu tu czego łowić. Dostać dużo większą pensję albo 
emeryturę jedynie za zmianę obywatelstwa? A dla-
czego wcześniej nie powiedzieliście, że tak można! 
Kto by mógł pomyśleć, że taka niepożyteczna i nie-
uchwytna rzecz jak obywatelstwo może być wy-
mieniana po bardzo korzystnym kursie. Ciotki były 
w euforii i gotowe zmieść każdego, kto stanąłby mię-
dzy nimi a ich szczęściem, które tak nagle się wyło-
niło. Czołgi? Zmiotą i czołgi. Niecierpliwość została 
przekazana niezdarom-mężom i synom i ci powlekli 
się, żeby założyć na siebie wstążki i odbywać wartę 
na punktach kontrolnych.

Potem był koszmar.

2.
Inwektywa ciotki to demonstracyjny i świadomiei
przerysowany przykład narzekań na naród, jaki za-
zwyczaj niewyraźnie, żeby nie obrazić, określa się
słowem prosty. Jego rola w wydarzeniach Majdanu,
post-Majdanu i wojny wymaga oddzielnych rozwa-
żań, tak jak i rola poszczególnych grup społecznych.
Ale ta inwektywa nie jest pozbawiona sensu.

Tak, według danych Rosstatu zauważalne społeczne
odchylenia w demografi cznych charakterystykach
Rosji dają podstawy, żeby uważać za typowego, sta-
tystycznego obywatela, to znaczy bazę osiemdzie-
sięcioprocentowej z hakiem putinowskiej większo-
ści, właśnie niemłodą samotną kobietę z niewielką,
przeważnie budżetową pensją, która walczy, żeby 
postawić na nogi jedyne dziecko. To ich załamane
marzenie z lat 90. ubiegłego wieku o tym, „żeby nie
pił, nie palił i kwiaty zawsze dawał”, w pierwszej

dekadzie naszego stulecia nabrało rysu „takiego
jak Putin”. Przy okazji: nie warto uważać tego za 
wyłącznie rosyjski lub prorosyjski fenomen: grupa 
socjologiczna Ranking ogłosiła na przykład, że 74
procent elektoratu Batkiwszczyny Julii Tymoszen-
ko stanowią kobiety.

My niczego nie rozumiemy na temat narodu, ani ich,
ani naszego. Skąd się jednak wzięło te 89 procent,
kiedy jeszcze w 2011 roku 40 procent w taki czy inny 
sposób popierało hasła Placu Błotnego? Przykłado-
wy Uralwagonzawod, który groził, że rozgoni „anty-
narodowy” Błotny, jak plama atramentu pochłonął 
prawie całą Rosję. Teraz wszyscy Rosjanie są naro-
dem, na żałosne resztki można nie zwracać uwagi.
Z drugiej strony, Ukraina w tym samym 2011 roku
przygnieciona nieszczęściem „donieckich”, unieru-
chomiona rozpaczą i apatią, po paru latach stanęła 
na uszach i pognała swoich zaborców, i już drugi rok 
odpiera obcych. Też naród.

Kiedy Krym i Donbas popędziły w sąsiedzkie
objęcia, okazało się, że szczegółowego badania na-
strojów tych regionów nikt nie prowadził przez cały 
czas niepodległego istnienia Ukrainy.

Dyrektor Kijowskiego Międzynarodowego Insty-
tutu Socjologii Wołodymyr Paniotto w jakiejś pry-
watnej rozmowie opowiedział, że bezskutecznie od
wielu lat szuka funduszy na sfi nansowanie kom-
pleksowego modelu społecznej dynamiki Ukrai-
ny – regularne pomiary według wielu wskaźników 
pomogłyby zrozumieć, co odbywa się w łonie spo-
łeczeństwa, i prognozować scenariusze rozwoju,
bazując na realnych spostrzeżeniach. Możliwość
zestrojenia dokładności rządowych decyzji nikogo
nie zainteresowała. Cena badania – jakieś 120–150
tysięcy dolarów na rok – to nawet nie wartość wy-
pasionego samochodu klasy F. „Co tam ten naród,
gdzie on się podzieje?” Nagle się podział.
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3.
Odmienność Majdanu od Błotnego polega właś-
nie na obecności w centrum ukraińskich wydarzeń 
prostego narodu. To taka specjalna majdanowa 
mieszanka – miejska klasa średnia, jaką przeszyto 
grubymi nićmi z mieszkańców wsi i radykalnej mło-
dzieży. Błotny pozostał akcją nieprzekonujących 
kreakli, którzy z czasem ostatecznie przygaśli pod
naciskiem propagandy i polowania na czarownice. 
Kreml grał właśnie na przeciwstawieniu nierobów 
z klasy kreatywnej, która niby się obżera, ludziom jj
z dołu, którzy karmią kraj, stanowią sól ziemi rosyj-
skiej. Krakanie wron nadało niezbędnego zabarwie-
nia niewinnej kategorii analitycznej.

Amerykańskiemu ekonomiście Richardowi Flo-
ridzie w najgorszym koszmarze nie przyszłoby do 
głowy, że jako obelgi będzie się używać zapropono-
wanego przez niego terminu dla oznaczenia grupy 
społecznej, która jest zaangażowana w tworzenie 
i upowszechnianie wiedzy oraz idei, jest też połą-
czona wartościami wolności osobistej. Według ofi -
cjalnej wersji kremlowskiej to nie skorumpowany 
urzędnik, tylko właśnie kreakl jest najgorszym wro-
giem kraju, który zdradliwie węszy przy ambasadach
zewnętrznych wrogów.

We wszystkich przypadkach – moskiewskim, kijow-
skim, krymskim, donieckim, ługańskim – o rozwoju 
wydarzeń zdecydowała jakość narodu: aktywność 
albo zdystansowanie, nabycie podmiotowości, zwią-
zane czasem z niemałym ryzykiem, albo wygodna 
przedmiotowość i bezwolne kołysanie się na falach 
propagandy. Znalazłszy się w tym świecie „w jego 
minuty fatalne”, niby jednakowi według cech spo-
łecznych ludzie, jednacy w swojej prostocie, zacho-
wali się w diametralnie różny sposób. I Majdan, 
i Putin, który stracił hamulce w trzecim terminie, to
ściśle zjawiska narodowe.

Dietrich Bonhoeff er, niemiecki teolog i członek 
ruchu antyhitlerowskiego oporu, pisał, że znaczne
umocnienie zewnętrznej władzy uderza wielu lu-
dzi głupotą. „Odnosi się wrażenie, że to po prostu 
socjologiczne albo psychologiczne prawo. Władza 

jednych potrzebuje władzy drugich… Osoba przy-
gnieciona widokiem wszystko niszczącej władzy po-
zbawia się wewnętrznej niezależności i wyrzeka się 
poszukiwania własnych stanowisk… Mając kontakt 
z takim człowiekiem, czuje się, że rozmawia się nie 
z nim samym, nie z jego osobowością, tylko z hasła-
mi i apelami, które nim zawładnęły. Znajduje się on 
pod zaklęciem, jest oślepiony, zhańbiony i spluga-
wiony w swojej własnej istocie. Stawszy się bezwol-
nym narzędziem, głupiec jest zdolny do każdego zła 
i równocześnie nie ma siły go rozpoznać”.

Dlaczego Rosjanie i prorosyjsko nastawieni sta-
li się takimi narzędziami zła, a patriotycznie 
zorientowani obywatele Ukrainy – nie?

Przy tym, że etniczny model nacji w tych wydarze-
niach rewolucji i wojny ostatecznie zostaje wyparty 
przez model obywatelski, w obronie własnej god-
ności i kraju powstały wszystkie narody, które go 
zamieszkują, rola nacjonalnego elementu, właśnie 
ukraińskiego, jest najistotniejsza. Janukowycz nie 
został uznany przez znaczną część społeczeństwa 
za swojego, a jego zwrot na wschód ostatecznie 
zdradził w nim obcego, co tysiąckrotnie podwyż-
szyło energię sprzeciwu. Obywatelskie jest tu nie-
odłączne od narodowego: uzurpator władzy był jed-
nocześnie zabójcą narodowych oczekiwań. To nie 
pozostawiło mu szansy, żeby zapędzić naród w stan 
komfortowej głupoty, jak to się udało Putinowi, któ-
ry infekował rosyjskie społeczeństwo swoimi obra-
zami świata. Chociaż w pewnym sensie Putin jest 
modelowym Rosjaninem – jako nosiciel sowieckich 
kompleksów – i ta zaraźliwość jest obopólna.

Ukraina rewolucyjna i walcząca zademonstrowała, 
jak z prostego człowieka wyrasta naprawdę wielki 
i ofi arny. Rosja – jak prosty człowiek kurczy się do 
maleńkiego, od którego niby to nic nie zależy.
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4.
Teraz kwestia narodu pojawia się w nowym rozu-
mieniu. Swoją zdolność do sprzeciwu i ofi arności 
w walce z wrogiem naród ukraiński udowodnił, pła-
cąc wielką cenę za wolność. Podmiotowość została 
uzyskana, ale jak z niej skorzystać? Czy ta energia 
sprzeciwu nie będzie wykorzystana przeciwko tym, 
którzy chcą w sposób radykalny zmienić społeczeń-
stwo? Przecież po co grzech ukrywać. Stary reżim, 
jeszcze za Kuczmy, bazował na masowych prakty-
kach korupcyjnych, na obywatelskiej obojętności 
i braku wiary. Dlatego zmiany najwyższych instytucji 
nie wystarczą, musi zmienić się sam naród i jego na-
wyki. Czy to jest możliwe?

Ten sam Bonhoeff er pisał: „W tych rozważaniach na 
temat głupoty [narodu] jednak mieści się jakaś po-
ciecha: nie pozwolą uważać za głupców większości 
ludzi w każdych okolicznościach. W rzeczywistości 
wszystko zależy od tego, na co stawiają rządzący – 
na ludzką głupotę czy na wewnętrzną niezależność 
i rozum ludzi”.

A tak w ogóle to pozostawienie tej niezwykle waż-
nej kwestii do rozstrzygnięcia rządzącym jest nie-
dopuszczalnym ryzykiem. Tylko niestrudzone 
wprowadzanie kultury uczestnictwa, której niespo-
dziewany boom uczynił możliwym Majdan i ruch 
wolontariacki, chroni przed koniecznością ponow-
nego ratowania Ukrainy za pomocą barykad w cen-
trum stolicy.

I to już zadanie nie tyle dla prostego człowieka, ile 
dla kulturträgerów – najbardziej komunikatywnej 
części klasy kreatywnej, tych samych kreakli. Tak 
samo jak prości scementowali protest Majdanu, tak i
samo „nieprości” mają teraz na wszelkie sposoby za-
przęgać naród do obywatelskiej aktywności, zmie-
niać jego własne cele na obywatelskość, zapobiegać 
osuwaniu się w wygodny bierny konsumpcjonizm.

O ile naród swoje przymioty udowodnił, pokazując 
potężny potencjał, o tyle klasa kreatywna wszystkie 
egzaminy ma jeszcze przed sobą. Właśnie ona – my? 
– musi na nowo stworzyć Ukrainę, żeby ten potencjał 

narodowy zadziałał. Zrozumieć wreszcie ludzi, któ-
rzy oglądają telewizję. Tym bardziej że wobec Ukra-
iny kreakle w sposób odczuwalny zawinili. To z kra-e
ju, który oni uosabiają, rzuciła się do biegu w stronę
Moskwy część narodu. Ciotki – nasze ciotki.

5.
W październiku 2005 roku pojawił się tekst, który 
na długo stał się tematem do dyskusji zarówno na 
Ukrainie, jak i poza jej granicami, a jego autorzy 
jeszcze kilka lat z rzędu zmuszeni byli wyjaśniać,
co mieli na myśli. Chodzi o List otwarty dwunastu
apolitycznych literatów w sprawie wyboru i wyborów
– ten sam, w którym język rosyjski został nazwany 
„językiem popkultury i kryminału”. Młodzi poeci
i pisarze na czele z guru Jurijem Andruchowyczem
wydali potężny antydyktatorski manifest: zbliżało
się zagrożenie prezydenturą Wiktora Janukowy-
cza, które stało się rzeczywistością pięć lat później,
i przyszłość czekającą kraj przewidziano w liście
nad podziw dokładnie.

Ale ta przeklęta fraza o „języku popkultury i krymi-
nału” przerzuciła prawie całą uwagę na siebie. To
był prawdziwy prezent dla polittechnologów, któ-
rzy już wtedy podzielili mapę kraju według języka,
usiłując mobilizować rosyjskojęzyczny elektorat
pod sztandary Janukowycza. W 2004 roku trik nie
osiągnął celu, ale właśnie wtedy zostały położone
fundamenty pod rewanż 2010 roku oraz odłącze-
nie się Krymu i Donbasu. Czy to wina działaczy 
kultury, z których każdy jest wzorcem patrioty i dla 
własnego bólu za Ukrainę nie miał słów?

Pamiętam, że na początku 2005 roku, kiedy jeszcze
byliśmy pełni pomarańczowych nadziei, wybrałem
się, żeby zrobić wywiad dla swojej ówczesnej gaze-
ty z Oksaną Stefaniwną Zabużko. Czas był taki cie-
kawy, tak dużo rzeczy było do omówienia i chcia-
łem o tyle zapytać, i pisarka, która kąpała się w tym
szczerym zainteresowaniu, miała tyle do powiedze-
nia, że nasza rozmowa przeciągnęła się aż do pięciu
godzin. I jakoś wydało mi się wtedy bardzo ważne
pod koniec dosłownie błagać Zabużko, żeby nie
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porzucała przez kilka najbliższych lat Ukrainy dla 
wszelakich długotrwałych zagranicznych spraw,
tylko razem z innymi liderami kultury włączyła się
do pracy, by wyrwać społeczeństwo ze szponów 
przeszłości. Zabużko żarliwie przytakiwała.

Z jednej strony, uśmiecham się teraz, przypomina-
jąc sobie tę naiwność. Z drugiej – tak właśnie jest, 
oto twoja wyspa Rodos. Dokąd jechać i na co cze-
kać? Dotyczy to wszystkich, którzy na Ukrainę jak 
na matkę się zaklinają.

Zresztą ja wtedy nawaliłem. Wywiad miał pójść
do następnego numeru gazety, ale uporać się
z pięciogodzinnym nagraniem w czasie, który 
został do oddania materiału, jednak nie dałem
rady. Tak, coś przypadkowo powyciągałem przy 
niezadowolonym warczeniu redaktora. Cała na-
tchniona energia rozmowy jednak nie została prze-
kazana światu. Dziesięć lat minęło, a mnie jest do
tej pory wstyd.

Na wszelki wypadek wyjaśnię: ten fragment nie
jest zarzutem wobec klasyki literatury ukraińskiej.
Jest o oczekiwaniach, które się nie spełniły. Cze-
goś wtedy wszyscy razem nie dorobiliśmy, skoro
dziesięć lat później przyszło zapłacić ogromną 
cenę.

Warunkiem tego, że oczekiwania tym razem się 
spełnią, powinno być lepsze zrozumienie, kim je-
steśmy, kto jest kim wśród nas, dokąd idziemy, cena, 
alternatywy i inne takie. To znaczy stała publiczna 
refl eksja. Ani Amerykanie, ani Saakaszwili z Gajdar 
za nas tego nie zrobią. Ukraina, która wreszcie stała 
się sobą, wchodzi na drogę rzetelnego i uczciwego 
rozpoznania siebie i pracy nad sobą. I na przeszko-
dzie stoimy tylko my sami.

Jest pokusa rozstrzygnięć, jakby największe prob-
lemy już były za nami, to czarne, to białe, już ni-
gdy nikt nie będzie więcej uciekać z Ukrainy, naj-
straszniejsze jest już za nami, przyszłość już nie
przejdzie mimo. Czy nie tak było w 2005 roku?
À propos okazji, właśnie wtedy w rządzie praco-
wał Wjaczesław Kyryłenko, który później stanął 

na czele kierunku humanistycznego o złej sławie. 
I teraz wszyscy rozumieją – nie ten człowiek kieru-
je kulturą na Ukrainie, ale jakoś tak… Dziedzictwo, 
które napawa strachem. Czy nie za wcześnie robi-
my się pobłażliwi?

Jeszcze jedno podobieństwo: właśnie Kyryłenko – 
autor projektu ustawy o zmianie ustawy o języku, 
który został przyjęty 23 lutego, narobił dużo szko-
dy w sytuacji, kiedy już ruszyła kremlowska ope-
racja na Ukrainie, i został szybko, ale za późno 
zawetowany. Wroga propaganda świętowała, re-
zonansu wystarczyło na długo. Też „patriotyczna 
pomyłka”, na podobieństwo nieudanej frazy o ję-
zyku kryminału, a odpowiedzieli – tym razem ży-
ciem – inni.

Ukrainie, która tyle lat żyła z głową zwróconą 
w przeszłość, kategorycznie przeciwwskazana jest 
pobłażliwość dla minionego. Właściwie powinni-
śmy znienawidzić siebie za to, do czego doprowa-
dziliśmy kraj. To nietypowy program wartościowej 
transformacji, ale my niezmienieni z całą pewnością 
znowu pogrążymy Ojczyznę. Tu jest się czym zająć 
prostemu narodowi z „nieprostym”.

I nawet ciotkom.

Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Aneta Kamińska


