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„Ůywa Biblioteka Donbasu”
– jako opowieœý o zaniechaniach Kijowa
wobec regionu
Marta Studenna-Skrukwa
Wojna w Donbasie przyczyniâa się do powstania kilku bardzo interesujĊcych i, ze względu na ciĊgle aktualnĊ potrzebę wewnĊtrz ukraiľskiego dialogu
o toůsamoœci narodowej, niezwykle cennych, inicjatyw. Warto w tym miejscu
przywoâaý dwie edycje naukowo-kulturalnego festiwalu „Donkult” zorganizowanego przez Fundację „Zâoůa Sztuki” w 2014 i 2015 r., które zgromadziây naukowców i artystów z caâego œwiata zajmujĊcych się specyÞkĊ regionalnĊ
Donbasu1. Popularnoœý zyskaây teů, poœwięcone Donbasowi, projekty Fundacji „Izolacja – Platforma Inicjatyw Kulturalnych”, zaâoůonej w 2010 roku
w Doniecku, skoncentrowane w gâównej mierze na zachowaniu industrialnego dziedzictwa Ukrainy2. Wreszcie, inspiracji do napisania niniejszego tekstu
dostarczyâa seria wywiadów-rzek z przedstawicielami ukraiľskiej inteligencji
pochodzĊcymi z Donbasu, a obecnie przebywajĊcymi poza ogarniętym wojnĊ
regionem, publikowana na âamach gazety internetowej Ukrajins’ka Prawda od
koľca listopada 2014 roku do poczĊtku lutego 2015. Projekty te, zgodnie ze
swoimi zaâoůeniami, przybliůaây z perspektywy „zwykâych ludzi” najnowszĊ
historię Donieckiego Zagâębia Węglowego oraz problemy przed jakimi stoi
ono w epoce poprzemysâowej, a przez to sylwetkę jego mieszkaľca mieszkaľcom pozostaâych regionów Ukrainy. Ponadto, w zwiĊzku z nasilajĊcĊ się
wewnętrznĊ migracjĊ, inicjatywy te sprzyjaây integracji uchodŭców3. Wysoki
poziom intelektualny wymienionych przedsięwzięý, ich nowoczesny charakter oraz szeroka dostępnoœý (wszystkie imprezy w ramach festiwalu „Donkult” oraz projektów „Izolacji” byây bezpâatne i zakâadaây aktywny udziaâ
publicznoœci) prowadzĊ do reßeksji, iů jedynĊ ich wadĊ jest to, ůe zostaây
zrealizowane tak póŭno. Moůna bowiem przypuszczaý, ůe gdyby w ciĊgu niemal ýwierýwiecza niepodlegâoœci w ogólnoukraiľskiej przestrzeni naukowo1 The charity fond „The Depths of Art”, www.dofa.fund.
2 Izolyatsia – Platform for Cultural Initiatives, www.izolyatsia.org .
3 Np. w ramach jednego z projektów Fundacji „Izolacja” co miesiąc odbywa się tzw. Тормозок party tj. spo-

tkanie z migrantami, którzy wyjechali z Donbasu w różnych okresach. Тормозок (tormozok) – prawdopodobnie od тормозить (hamować, w znaczeniu: robić przerwę w pracy) – branżowa, rozpowszechniona na
obszarze b. ZSRR nazwa drugiego śniadania, które zabierają do kopalni górnicy pracujący na przodku.
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-artystyczno-medialnej znaleŭli się twórcy i miejsce dla tego typu projektów,
poziom napięcia pomiędzy Donbasem a resztĊ Ukrainy byâby dziœ znacznie
mniejszy.
Ukraiľska terra incognita
Fala, krwawo tâumionych, protestów spoâecznych, które przetoczyây
się przez Ukrainę na przeâomie 2013 i 2014 roku i które doprowadziây do
obalenia skompromitowanej ekipy rzĊdzĊcej, skupionej wokóâ ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza oraz Partii Regionów, z caâĊ siâĊ unaoczniâa, ůe mimo ponad dwudziestu lat ukraiľskiej niepodlegâoœci Moskwa
ciĊgle traktuje Kijów jako nienegocjowalnĊ strefę swoich wpâywów. Oddolna próba uzdrowienia skorumpowanego paľstwa ukraiľskiego, powiĊzana
z hasâem integracji europejskiej, pociĊgnęâa bowiem za sobĊ aneksję Krymu, a następnie wojnę hybrydowĊ4 w Donbasie, które powaůnie zdestabilizowaây poczucie bezpieczeľstwa w Europie. TrwajĊcy od niemal póâtora
roku konßikt na wschodzie Ukrainy pochâonĊâ ogromne straty, a przedâuůajĊca się, wbrew zapowiedziom postmajdanowego prezydenta Petra Poroszenki, Operacja Antyterrorystyczna nie rokuje pomyœlnych perspektyw. Stan wojny w Donbasie nie tylko skutecznie rujnuje, będĊcĊ i bez tego
w dramatycznym stanie, gospodarkę Ukrainy, ale takůe aktualizuje pytanie
o miejsce tego regionu w ukraiľskim dyskursie narodowym.
Pojęcie „Donbas” kojarzy się dziœ nie tylko z nazwĊ okręgu przemysâowego, od jakiej się wywodzi, ale teů z pewnĊ odrębnĊ przestrzeniĊ kulturowĊ, która w ramach paľstwa ukraiľskiego uosabia jego najbardziej
wynarodowionĊ częœý. Bez wĊtpienia „prorosyjskoœý” oraz „tendencje separatystyczne” to sâowa klucze znacznej większoœci pobieůnych charakterystyk tego regionu. Uproszczona optyka jest takůe obecna w wielu reportaůach z bieůĊcych wydarzeľ: konßikt w Donbasie przedstawia się na ogóâ
jako walkę ukraiľskiego wojska i ukraiľskich ochotników z prorosyjskimi
separatystami. Ci ostatni widziani sĊ jako monolityczna i dominujĊca siâa
w regionie, a taki obraz w naturalnej konsekwencji prowadzi do wĊtpliwoœci
dotyczĊcych sensu utrzymywania Donbasu, za jakůe wysokĊ cenę, w grani4 Wojna hybrydowa to połączenie wojny konwencjonalnej (wojny typu: państwo-państwo) z nieregularnymi działaniami zbrojnymi (interwencja humanitarna, działania antyterrorystyczne, przeciwpartyzanckie lub operacje stabilizacyjne) podejmowanymi przez państwa, różne podmioty niepaństwowe jak
i połączenie tych dwóch podmiotów przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi cybernetycznych oraz
przestępczości zorganizowanej. Zob. J. Regina-Zacharski, Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy. Cele.
Modele. Teorie, Łódź 2014, s. 303-304. Istotą wojny hybrydowej w Donbasie jest fakt, iż Rosja jednocześnie podżega do wojny domowej na Ukrainie jak i bezpośrednio (choć bez deklaracji) angażuje się
w konflikt militarnie.
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cach Ukrainy5. W kraju tym zdajĊ się paralelnie (a niekiedy jednoczeœnie u
tych samych osób) funkcjonowaý dwa typy postaw: heroicznego patriotyzmu zwolenników integralnoœci Ukrainy oraz obarczania donieckich winĊ
za aktualnĊ, patowĊ sytuację6.
Biblioteka trudnych lektur
Wspomniana wyůej seria wywiadów zostaâa opublikowana na âamach
Ukrajin’skiej Prawdy na przeâomie 2014 i 2015 roku po nazwĊ „Ůywa Biblioteka Donbasu”7. W jej skâad weszâo 8 rozmów z: obroľcĊ praw czâowieka Konstantinem Reuckim, wydawcĊ AriannĊ Chmelniuk, menadůerkĊ artystycznĊ
JekaterinĊ Taylor, pisarzem i poetĊ Alieksiejem CzupĊ, malarzem Romanem
Mininem, zaâoůycielkĊ Fundacji „Izolacja” Ljubow MichajâowĊ, pisarzem
Siergiejem Ůadanem oraz historyk i pisarkĊ JelenĊ StiaůkinĊ. W œwietle ograniczonych moůliwoœci prowadzenia badaľ naukowych, w tym jakůe cennej
5 Kwestia „pozbycia się” problematycznego regionu pojawiała się na Ukrainie w wypowiedziach ludzi
kultury i polityki kilkakrotnie, także na długo przed obecnym konfliktem W takim tonie wypowiedział
się pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy Leonid Krawczuk. W wywiadzie z okazji 24-tej rocznicy
niepodległości klarował: „Powinniśmy odciąć to terytorium do czasu, kiedy zdołamy je wyzwolić. (…).
Teraz trzeba pozwolić, kierowanym przez Kreml, bojownikom porządzić <<swoją>> ziemią”. Dalej
w tej samej wypowiedzi czytamy: „Jeśli ludzie, którzy żyją na niekontrolowanym przez Ukrainę terytorium
chcą nowego życia niech zdejmą bojowników z piedestału tak jak obalono władzę na Majdanie w Kijowie.
Obalono, czyż nie? Obalcie i wy, bardzo proszę, swoją niewygodną władzę i drzwi będą dla was otwarte”.
Zob. Вернется Донбасс. И Крым будет наш. Придет время – освободим, rozmowa Wiktora Stepanenki
z Leonidem Krawczukiem, 17.08.2015, www.nv.ua, [06.09.2015]. Porównywanie walk na Majdanie z wojną w Donbasie, która realizuje się z wykorzystaniem ciężkiej artylerii nie wytrzymuje krytyki. 27 stycznia
2015 roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła rezolucję, w której określiła Rosję jako agresora oraz zaapelowała o podobne gesty do rządów innych państw świata i organów decyzyjnych najważniejszych organizacji
międzynarodowych. W świetle oficjalnego stanowiska państwa powyższe słowa byłego prezydenta można
więc odczytać jako żądanie, aby mieszkańcy części dwóch obwodów Ukrainy samodzielnie rozprawili się
ze światowym mocarstwem militarnym.
6 Przypisywanie donieckim winy za fatalną kondycję państwa było w niektórych środowiskach na Ukrainie
popularne przynajmniej od 2010 roku, w związku z objęciem władzy przez obóz Partii Regionów. Stygmatyzowanie Donbasu jako bastionu „sił reakcji” wobec postępowych prądów aktualnych w ukraińskim
społeczeństwie zachodziło natomiast znacznie wcześniej, a w szczególności w trakcie Pomarańczowej
Rewolucji. Zob. M. Studenna-Skrukwa, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014,
s. 217-219. W czasie dwóch pobytów na Ukrainie wiosną 2015 roku (Kijów i Lwów) od ludzi o bardzo patriotycznym nastawieniu, aktywnie wspierających zarówno działania ukraińskiej armii na froncie
w Donbasie jak i udzielających pomocy cywilom, usłyszałam, że wzrost przestępczości w Kijowie wiąże
się z rosnącą liczbą uchodźców z Donbasu. „Babcia nigdy nie bała się sama wychodzić, a teraz na zakupy
idzie z nożem w kieszeni”; „W naszym bloku brama zawsze była otwarta. Teraz dozorczyni ją zamyka”;
„Im [uchodźcom z Donbasu – M.S-S.] jest o wiele łatwiej urządzić się w stolicy. Mają status uchodźcy,
łatwiej znajdą pracę”; „To my za was baranów [mieszkańców Donbasu – M.S-S.] mamy dawać się zabijać?”.
Zapiski z rozmów, Kijów, maj 2015.
7 Tytuł serii analogiczny z nazwą jednego z projektów Fundacji „Izolacja”, który zresztą stanowił inspirację
dla dziennikarzy „Ukrajinskiej Prawdy”. Zob. Donbas Living Library, www.izolyatisa.org.
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w badaniach nad toůsamoœciĊ obserwacji uczestniczĊcej, na ogarniętym konßiktem terytorium Donbasu cykl rozmów Jekateriny Sergackowej stanowi
cenne ŭródâo informacji o regionie, panujĊcych tam nastrojach spoâecznych
i postrzeganiu ukraiľskiego paľstwa przez jego mieszkaľców.
WyâaniajĊcy się z omawianych publikacji obraz Donbasu jest niezwykle przygnębiajĊcy. W pierwszej kolejnoœci, bohaterowie „Ůywej Biblioteki”
przekazujĊ czytelnikowi jasny sygnaâ o braku wsparcia ze strony paľstwa w
zakresie rozwoju kulturalnego w regionie. Roman Minin, jeden z najbardziej
utalentowanych ukraiľskich malarzy mâodego pokolenia, którego twórczoœý
jest œciœle zwiĊzana z folklorem górniczym nie doczekaâ się wystawy w Doniecku:
„W 2007 roku, kiedy stworzyâem serię <<Górniczy folklor>>, szef Niezaleůnego ZwiĊzku Zawodowego Górników
Michaiâ Woâyniec zorganizowaâ mi wystawę w budynku Donieckiej Administracji Obwodowej. Jednak w dzieľ otwarcia wystawy zadzwonili do mnie i powiedzieli ůe moje obrazy sĊ zdejmowane i wyrzucane na ulice, i ůe proszĊ o szybkie ich zabranie.
Okazaâo się , ůe obraz W zaboj ili zapoj [w tâumaczeniu na polski:
Do pracy na przodek, czy napiý się – M.S-S] nie spodobaâa się merowi Doniecka Alieksandrowi áukjanczence, poniewaů <<nasi
górnicy nie pijĊ>> […]. Po jakimœ czasie zapisaâem się do kolejki na wystawę do Muzeum Sztuki. Uczciwie przeczekaâem dwa
lub trzy lata, ale kiedy na miesiĊc do wyznaczonej daty pojechaâem ustaliý szczegóây dyrektor muzeum powiedziaâa, ůe wystawy
nie będzie. Na pytanie dlaczego, odpowiedziaâa: <<A ty myœlisz,
ůe tylko ty tu jesteœ?>>8.
8 Живая библиотека Донбасса: Роман Минин, художник, „Українська правда. Життя”, 07.01.2015,

www.pravda.com.ua, [13.09.2015]. Minin, który do tej pory „opowiadał” swoją twórczością o specyfice
Donbasu mieszkańcom pozostałych regionów Ukrainy jest twórcą zaangażowanym, zainteresowanym
włączeniem górników do grona odbiorców swojej sztuki: „Najtrudniejsze jest dla mnie teraz malowanie
obrazów dla górników. Same w sobie obrazy o górnikach górnikom nie są potrzebne i dlatego moja twórczość jest w zasadzie nieprzydatna. Wydaje mi się, że to ważne, aby tworzyć sztukę dla nich, to jest o wiele
bardziej odpowiedzialna i interesująca misja”. Tamże. Zrealizowanie tego zamiaru mogłoby okazać się niezwykle cenne dla kształtowania dialogu pomiędzy różnymi grupami społecznymi na Ukrainie, mogłoby
także sprzyjać popularyzowaniu idei ochrony dziedzictwa industrialnego, a nade wszystko, przynajmniej
częściowo, złagodzić aksjologiczne koszty transformacji. Niewątpliwie powiązanie postaci górnika z ukraińską narodową kulturą w jej nowoczesnym wydaniu sprzyjałoby utożsamianiu się mieszkańców Donbasu
z ukraińskim dyskursem narodowym. O trudnościach, ale i o korzyściach płynących z ochrony dziedzictwa industrialnego oraz prób włączania w ów proces byłych robotników przemysłowych na przykładzie
Zagłębia Ruhry zob. D. Kift, Shaping the Present by Preserving the Past: Germany’s Industral Heritage,
wykład w ramach festiwalu Donkult 2015, 28.06.2015, www.lvivcenter.org, [13.09.2015].
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W podobnej sytuacji znalazâ się teů pisarz i poeta, pionier ukraiľskiego slamu poetyckiego – pochodzĊcy z Makiejewki Aleksiej Czupa, który nie wystĊpiâ na ůadnym wieczorze literackim w swoim, liczĊcym ponad 350 tys. mieszkaľców, rodzinnym mieœcie. O problemach humanistów w Donbasie mówi
dobitnie: „U nas panowaâ prawdziwy techno-faszyzm. Jeœli nie wymiatasz
w technice to w ogóle nie jesteœ czâowiekiem […]”9. W innym wywiadzie,
Czupa z wâaœciwym sobie brakiem dwuznacznoœci zwracaâ uwagę na problem rozwoju nauki w Donbasie:
„Wykâadowcy ůyjĊ w równolegâej rzeczywistoœci. A jak moůe
byý inaczej, jeœli czâowiek caâe ůycie wykâada Szewczenkę albo
Kociubiľskiego z KobylaľskĊ – to sĊ w istocie zwykli, radzieccy nauczyciele, którzy caây czas bazujĊ na tym samym materiale.
Tak nie da się rozwijaý, spoglĊdaý gdzieœ dalej. Wielu z nich posâuguje się paradygmatami z czasów, kiedy jeszcze Stus byâ studentem. I nawet to, ůe on tu byâ, uczyâ się, niczego nie zmieniâo. On tu nic nie znaczy. Donieckim jest caâkiem obojętne, kim
w ogóle byâ Stus”10.
Ponure reßeksje dotyczĊce sâaboœci sektora edukacji powtarzajĊ się zarówno w rozmowie z AriannĊ Chmelniuk jak i JekaterinĊ Taylor:
„Uczyâam się w zwykâej œredniej szkole, gdzie dzieci byây
nauczycielom najczęœciej obojętne, tam nikt nigdy nie zaszczepiaâ im jakiejkolwiek pasji, nie pytaâ, czy lubiĊ się uczyý [...].
Tylko jeœli jako uczeľ szczerze staraâeœ się coœ osiĊgnĊý, zajmowano się tobĊ, pozostaâymi nie. Więc dzieciom takůe byâo
wszystko jedno”
9 Живая библиотека Донбасса. Алексей Чупа, писатель, поэт, „Українська правда. Життя”, 23.12.2014,
www.pravda.com.ua, [13.09.2015].
10 А. Радіонова, Донбас очима машиніста-письменника. Інтерв’ю з Олексієм Чупою, Tamże,
17.07.2014, [15.09.2015]; Wasyl Stus (1938-1985) – uznawany za najwybitniejszego ukraińskiego poetę
II poł. XX wieku, jeden z najbardziej aktywnych przedstawicieli ruchu kulturowego odrodzenia z l. 60tych (tzw. szistydesiatników). W związku z krytyką polityki narodowościowej oraz kwestii ochrony praw
człowieka w ZSRR został osadzony w łagrze, w którym zmarł w 1985 roku. W 2009 roku pojawił się z
inicjatywy studentów i miejscowych aktywistów pomysł nadania Uniwersytetowi Donieckiemu imienia
Wasyla Stusa, który został zablokowany przez władze i wykładowców Uczelni. Czupa opowiada o tym w
cytowanym wywiadzie: „Doprowadzili sytuację do absurdu. Moich znajomych z Wydziału Filologicznego
wyprowadzili z flagami ukraińskimi na demonstrację przeciwko nadaniu Donieckiemu Uniwersytetowi
imienia Stusa”. W dalszej części Czupa podkreśla, że funkcję prorektora Donieckiego Uniwersytetu Narodowego pełniła wówczas Tatiana Marmazowa, która mimo swoich antyukraińskich poglądów pozostawała
we władzach uczelni przez wiele lat. Obecnie jest wiceministrem oświaty i nauki tzw. Donieckiej Republiki
Ludowej. Tamże.

29

MARTA STUDENNA-SKRUKWA

„Z punktu widzenia rozwoju kultury, wyksztalcenia – tym
bardziej nic się nie dziaâo”11
Lektura „Ůywej Biblioteki Donbasu” unaocznia ponadto szereg problemów
wynikajĊcych z dysfunkcjonalnoœci ukraiľskiego aparatu paľstwowego w zakresie
jego podstawowych funkcji zapewnienia bezpieczeľstwa i porzĊdku publicznego.
Trudne dla caâej Ukrainy lata 90-te i poczĊtek dwutysięcznych byây dla Donbasu
czasem absolutnego chaosu i bezprawia. Bez wĊtpienia, w braku kontroli Kijowa
nad maÞjnym procesem formowania się lokalnej oligarchii12 tkwi przyczyna, dla
której paľstwo jawiâo się mieszkaľcom Donbasu jako nieobecne. Okres ten jest
szczególnie jaskrawy we wspomnieniach bohaterów omawianego cyklu:
„To byây najtrudniejsze czasy. Wâaœnie wtedy ciĊgle sâyszaâam
od starszych, o tym, ůe kogoœ z ich przyjacióâ zastrzelono w restauracji. Trudno byâo wyobraziý sobie, ůe w twoim mieœcie kaůdego moůna rozstrzelaý na masce jego wâasnego samochodu. Jednoczeœnie koledzy z klasy i znajomi opowiadali o swoich ojcach,
którzy wieszali się, po tym jak wygraůano im z pistoletami, jeœli nie
oddadzĊ swojego biznesu”13.
Doœwiadczenie lat 90-tych okazuje się dla Donbasu niezwykle brzemienne
w skutki. Jak wyjaœnia zaâoůycielka Fundacji „Izolacja” Ljubow Michajâowa:
„Trauma polega na tym, ůe ludzie w latach 90-tych uwierzyli,
ůe przyszây nowe czasy. Pojawiâ się szeroki wybór na rynku, wolnoœý. Ale zaraz potem pojawiâa się pewna siâa, która wszystko
zabraâa i wzięâa w swoje ręce proces prywatyzacji. Ustanowiâa
peânĊ kontrolę nad terytorium. Pamiętam, jak moja córka uczyâa
się w drugiej klasie i zapytano dzieci kim chciaâyby zostaý w przyszâoœci. Dwie trzecie châopców napisaâo: pâatnymi mordercami.
Miejscowi ludzie zauwaůyli, ůe do wâadzy dochodzĊ ci, którzy nie
kierujĊ się ůadnymi zasadami i stwierdzili, ůe lepiej siedzieý cicho.
I wâaœnie ten strach pojawiâ się w nowych pokoleniach, zaaktywizowaâ się ten gen. Dlatego, jeœli pytajĊ, czemu donieccy nie wychodzĊ u siebie na Majdan, odpowiedŭ jest prosta: oni się bojĊ”14.
11 Живая библиотека Донбасса. Арианна Хмельнюк, издатель, „Українська правда. Життя”

08.12.2014, [13.09.2015]; Живая библиотека Донбасса. Катерина Тейлор, арт-менеджер, Tamże,
16.12.2015, [13.09.2015].
12 T. A. Olszański, Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Kraków 2003, s. 71-73.
13 Живая библиотека Донбасса. Катерина Тейлор….
14 Живая библиотека Донбасса. Любовь Михайлова, основательница „Изоляции”, „Українська правда.
Життя”, 16.01.2015, [15.09.2015].
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Wreszcie, omawiany cykl wywiadów obala wyobraůenie o Donbasie jako
o pro-separatystycznym monolicie, dla którego Euromajdan byâ zamachem
stanu. Wewnętrzne zróůnicowanie regionu podkreœla pochodzĊcy ze Starobielska, Siergiej Ůadan:
„Przecieů w Starobielsku byâ miejscowy Euromajdan, tam
ludzie stali caâĊ zimę. Na mityngi przychodziâo 100-200 osób.
I w Kramatorsku na Majdan codziennie wychodziâo po 5-10. Ich
okrutnie gnębiono, dâawiono, a oni caâĊ zimę wychodzili. Wielu
o tym teraz zapomina”.
„(…) miasto [Starobielsk – M.S-S] przeksztaâciâo się w takĊ
strefę przyfrontowĊ, gdzie jest mnóstwo ůoânierzy i wszystkiego,
co zwiĊzane z wojnĊ. Ja jak dawniej często tam jeůdůę, odwiedzam krewnych. Od samego poczĊtku nastroje separatystyczne
nie byây tam popularne. Kiedy podjęto próbę zorganizowania
referendum 11 maja [o niepodlegâoœci Donieckiej i áugaľskiej
Republik Ludowych – M.S-S], ludzie po prostu przepędzili stamtĊd separatystów. Chociaů oczywiœcie sĊ i tacy, którzy czekajĊ, aů
przyjdzie Putin i wszystkich wybawi”15.
Dalej, jedne z najpowszechniejszych postulatów Rewolucji Godnoœci
tj. walka z korupcjĊ, wprowadzenie mechanizmów realnej kontroli wâadzy
oraz regulujĊcych sprawiedliwy podziaâ dochodu narodowego, szeroko rozumiana poprawa jakoœci ůycia sĊ tak samo aktualne w Donbasie jak w pozostaâych częœciach Ukrainy. Zaznacza to w peânej emocji rozmowie doniecka
historyk Jelena Stiaůkina:
„Wielu ludzi z Donbasu miaâo prawo do socjalnego protestu,
dlatego, ůe ůyli bardzo ŭle, biednie. Biedaszyb – to prawdziwe
nieszczęœcie. A za Janukowycza oni „rozkwitali” wâaœnie w biedaszybach. Tylko, ůe protest zostaâ skanalizowany nie przeciwko Janukowyczowi, nie przeciwko tym, którzy caâe ůycie kradli,
a przeciwko Ukrainie – genialna manipulacja. Obraůeni, biedni
i gâodni ludzie, którzy eksploatowali biedaszyby za reůimu Janukowycza, sâusznie byli rozzâoszczeni, ale w istocie przeciwko komu wystĊpili? Przecieů ich poglĊdy nie rozchodziây się
z Majdanem, tylko protest zostaâ podle skierowany przeciw
Ukrainie”16.
15 Живая библиотека Донбасса. Сергей Жадан, поэт, писатель, Tamże, 27.01.2015, [15.09.2015].
16 Живая библиотека Донбасса. Елена Стяжкина, историк, литератор, Tamże, 12.02.2015,

[15.09.2015].
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O tym, ůe podnoszone na kijowskim Euromajdanie problemy aktualne sĊ
równieů w Kijowie œwiadczy takůe relacja Konstantina Reuckiego, jednego z liderów lokalnego, âugaľskiego Euromajdanu, który w kwietniu 2014 roku podejmowaâ dialog z antymajdanowymi demonstrantami. Oprócz zbieůnoœci postulatów,
zaznacza Reuckij, manifestanci z obu stron znajdowali język porozumienia:
„Byâo to trudne, ale nie zdarzyâ się przypadek, ůebyœmy nie
doszli do jakiegoœ wspólnego mianownika. Wszystko zaczynaâo
się od obraůania, obwiniania, ale po 15-20 minutach zaczynaliœmy rozumieý, ůe nie jesteœmy wrogami, tylko ůe mamy wspólnego wroga. Doszliœmy juů do pewnego wzajemnego zrozumienia
z liderami <<ulicy>>, nie mieliœmy natomiast kontaktów z liderami bojowników”17.
Jeœli wziĊý pod uwagę, ůe âugaľski Euromajdan przetrwaâ do kwietnia
2014 roku, tj. do momentu kiedy w mieœcie pojawiây się uzbrojone oddziaây
bojowników, nie sposób uciec od pytania o brak gestów solidarnoœci i wsparcia ze strony zwycięskiego Kijowa18.
Stracone ýwierýwiecze
„Ůywa Biblioteka Donbasu” to lektura, która wystawia niekorzystne œwiadectwo wszystkim ekipom rzĊdzĊcym na Ukrainie od 1991 roku. Ůadna z
nich nie podjęâa skutecznego programu dziaâaľ na rzecz zaadoptowania tego
regionu do nowych realiów zarówno w gospodarczo-spoâecznym jak i kulturowym sensie. Za brak zaangaůowania w promocję ukraiľskiej kultury narodowej w Donbasie winiý moůna teů ukraiľskĊ, poza-donbaskĊ inteligencję,
która nie wâĊczyâa się w wystarczajĊcej mierze, w badania tego regionu, które mogâyby sprzyjaý powiĊzaniu jego problematyki z ogólnoukraiľskim dyskursem narodowym. To, co w latach 90-tych jawiâo się jako humanistyczny
anachronizm, a mianowicie ksztaâtowanie spójnego, integrujĊcego ogóâ spoâeczeľstwa, obrazu historii narodowej kosztuje dziœ Ukrainę okupację częœci
jej terytorium. W przybliůonej wyůej narracji ujawnia się teů, reprezentatywne dla wielu lojalnych wobec paľstwa ukraiľskiego mieszkaľców Donbasu,
rozczarowanie postawĊ obecnych wâadz w Kijowie. Rzecz dotyczy przede
wszystkim kwestii przejęcia Doniecka przez zewnętrzne siây wspierajĊce
miejscowych buntowników:
17 Живая библиотека Донбасса. Константин Реуцкий, правозащитник, Tamże, 27.11.2014,

[13.09.2015].

18 Zob. też: M. Studenna-Skrukwa, Euromajdan w stolicy Donbasu. Rewolucja, której nie było?, [w:] W

imię Rewolucji Godności. Ukraiński Euromajdan 2013-2014, red. G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa,
Toruń 2015, s. 127-128.
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„Donieck jako dom przestaâ dla mnie istnieý wtedy, kiedy
zrozumiaâam, ůe centralna wâadza zrzekâa się tego terytorium.
Ale rzĊd to nie Ukraina (…). Jak dawniej kocham Ukrainę i uwaůam, ůe Donieck jest jej częœciĊ. I takich jak ja jest bardzo wielu
(…). Wierzę, ůe Donieck wróci do Ukrainy, ale straciâam iluzje,
ůe rzĊd doâoůy do tego staraľ”19.
Wydaje się teů, ůe to, co mogâoby choý odrobinę pomóc mieszkaľcom
Donbasu to wyraŭny i trwaây sygnaâ ze strony reszty ukraiľskiego spoâeczeľstwa, ůe, jak pisze Stiaůkina: „Nie ma ůadnych ich. Wszystko to my20.
Dr Marta Studenna-Skrukwa – adiunkt w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Czâonek redakcji czasopisma „Historia@Teoria”. Interesuje się historiĊ
spoâecznĊ i historiĊ codziennoœci ZwiĊzku Radzieckiego oraz ksztaâtowaniem się toůsamoœci regionalnych na obszarze b. ZSRR, a w szczególnoœci ukraiľsko-rosyjskiego pogranicza.

19 Живая библиотека Донбасса. Любовь Михайлова...; 5 lipca 2014 roku „armia” Igora Striełkowa
uciekła z odbitego Słowiańska do stolicy Donbasu, gdzie znacznie wzmocniła miejscowych, „ulicznych”
separatystów. Natomiast strategia armii ukraińskiej w czerwcu-lipcu 2014 zakładała izolowanie Doniecka,
a nie odbicie go. Pytanie o to, co było bardziej słuszne: ochrona ludzkiego życia, czy bój o miasto w imię
walki za ojczyznę i honoru na zawsze wpisało się w najnowsze dzieje Ukrainy.
20 Живая библиотека Донбасса. Елена Стяжкина....
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Donbas’ Living
Library
– as an Example
of Kyiv’s Negligence
of the Region
Marta Studenna-Skrukwa
The war in Donbas contributed to
the emergence of a number of very
interesting and – bearing in mind the
current need for internal Ukrainian dialogue about national identity – extremely
valuable initiatives, which brought to
light the newest history of the Donetsk
Basin from the perspectives of “ordinary
people”, thereby painting a proÞle of its
inhabitants for those Ukrainians in the
country’s remaining regions. The author’s
inspiration was one of those projects – a
series of extended interviews with representatives of the Ukrainian intelligentsia
from Donbas, published by the internet
newspaper Ukrayinska Pravda, from the
end of November 2014 to the start of
February 2015, under the title: “Donbas’
Living Library”.
The article analyses the most important elements of the interviews and presents the reality of the region in a more
accessible way. Firstly, the heroes of the
“Living Library” present a clear signal
to the reader of a lack of support from
the state for the region’s cultural development. What is more, the interviews bear
witness to the series of problems resulting from the dysfunctional Ukrainian
34

«ǓǵǯǭȌ ǮǵǮǸǵǻǿǲǷǭ
ǑǻǺǮǭǾǾǭ»
– ǷǭǷ ǽǭǾǾǷǭǴ
ǻǮ ȀǼȀȆǲǺǵȌȂ Ǘǵǲǯǭ
Ǽǻ ǻǿǺǻȅǲǺǵȋ
Ƿ ǽǲǰǵǻǺȀ
Ǚǭǽǿǭ ǞǿȀǱǲǺǺǭ-ǞǷǽȀǷǯǭ
ǏǻǶǺǭ Ǻǭ ǑǻǺǮǭǾǾǲ ǾǼǻǾǻǮǾǿǯǻǯǭǸǭ ǼǻȌǯǸǲǺǵȋ ǽȌǱǭ ǻȄǲǺȉ ǵǺǿǲǽǲǾǺȈȂ
ǵ ȄǽǲǴǯȈȄǭǶǺǻ ȃǲǺǺȈȂ ǵǺǵȃǵǭǿǵǯ ǯ
ǷǻǺǿǲǷǾǿǲ ǭǷǿȀǭǸȉǺǻǶ ǼǻǿǽǲǮǺǻǾǿǵ
ǯǲǱǲǺǵȌ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǰǻ ǱǵǭǸǻǰǭ Ǽǻ ǯǻǼǽǻǾǭǹ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǶ ǵǱǲǺǿǵȄǺǻǾǿǵ. ǏǱǻȂǺǻǯǲǺǵǲǹ ǱǸȌ ǭǯǿǻǽǭ Ǿǿǭǿȉǵ
ǮȈǸ ǻǱǵǺ ǵǴ ǿǭǷǵȂ ǼǽǻǲǷǿǻǯ - ǾǲǽǵȌ
ǵǺǿǲǽǯȉȋ Ǿ ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǿǲǸȌǹǵ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǵǺǿǲǸǸǵǰǲǺȃǵǵ Ǿ ǑǻǺǮǭǾǾǭ,
ǻǼȀǮǸǵǷǻǯǭǺǺǭȌ Ǻǭ ǾǭǶǿǲ ǰǭǴǲǿȈ ǠǷǽǭǵǺǾǷǭȌ ǜǽǭǯǱǭ Ǿ ǷǻǺȃǭ ǺǻȌǮǽȌ 2014
ǰǻǱǭ Ǳǻ ǺǭȄǭǸǭ ȁǲǯǽǭǸȌ 2015 ǰǻǱǭ ǼǻǱ
ǺǭǴǯǭǺǵǲǹ «ǓǵǯǭȌ ǮǵǮǸǵǻǿǲǷǭ ǑǻǺǮǭǾǾǭ».
Ǎǯǿǻǽ ǭǺǭǸǵǴǵǽȀǲǿ ǺǭǵǮǻǸǲǲ ǯǭǳǺȈǲ ȊǸǲǹǲǺǿȈ ǵǺǿǲǽǯȉȋ ǵ ǼȈǿǭǲǿǾȌ
ǼǽǵǮǸǵǴǵǿȉ ȄǵǿǭǿǲǸǲǶ Ƿ ǽǲǭǸȉǺǻǾǿǵ
ǽǲǰǵǻǺǭ. ǜǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺǺǭȌ ǷǭǽǿǵǺǭ ǾǵǿȀǭȃǵǵ Ǻǭ ǑǻǺǮǭǾǾǲ ǯȈǰǸȌǱǵǿ ǷǽǭǶǺǲ
ȀǱǽȀȄǭȋȆǲǶ. ǜǲǽǾǻǺǭǳǵ «ǓǵǯǻǶ
ǮǵǮǸǵǻǿǲǷǵ» Ǳǭȋǿ ȄǲǿǷǵǶ ǾǵǰǺǭǸ Ǽǻ
ǼǻǯǻǱȀ ǻǿǾȀǿǾǿǯǵȌ ǼǻǱǱǲǽǳǷǵ Ǿǻ ǾǿǻǽǻǺȈ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭ ǯ Ǿȁǲǽǲ ǷȀǸȉǿȀǽǺǻǰǻ ǽǭǴǯǵǿǵȌ ǯ ǽǲǰǵǻǺǲ. ǜǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺǺȈǶ ǹǭǿǲǽǵǭǸ ǿǭǷǳǲ ǼǻǱǭǲǿ Ǽǽǵǹǲǽ
ȃǲǸǻǰǻ ǽȌǱǭ ǼǽǻǮǸǲǹ, ȌǯǸȌȋȆǵȂǾȌ

„DONBAS’ LIVING LIBRARY”

state apparatus in the sphere of its basic
function of guaranteeing security and
public safety. The 1990s and early 2000s,
which were very difÞcult for the whole
of Ukraine, where a time of absolute
chaos and lawlessness in Donbas. Also,
the belief that Donbas is a pro-separatist
monolith, for whom Euromaidan was a
coup d’état, is refuted. “Donbas’ Living
Library” hands out poor report card
grades to all the governing parties of
Ukraine since 1991, as not one of them
effectively took up a program of activity
to adapt the Donbas region to new realities, both in a socio-economic sense and
cultural one.

ǾǸǲǱǾǿǯǵǲǹ ǼǭǾǾǵǯǺǻǾǿǵ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǰǻ
ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǰǻ ǭǼǼǭǽǭǿǭ Ǿ ǿǻȄǷǵ
ǴǽǲǺǵȌ ǲǰǻ ǻǾǺǻǯǺȈȂ ȁȀǺǷȃǵǶ Ǽǻ
ǻǮǲǾǼǲȄǲǺǵȋ ǮǲǴǻǼǭǾǺǻǾǿǵ ǵ ǻǮȆǲǾǿǯǲǺǺǻǰǻ ǼǻǽȌǱǷǭ. ǞǸǻǳǺȈǲ ǱǸȌ
ǯǾǲǶ ǠǷǽǭǵǺȈ 90-ǲ ǰǻǱǭ ǵ ǺǭȄǭǸǻ
2000-Ȃ ǮȈǸǻ ǯǽǲǹǲǺǲǹ ǭǮǾǻǸȋǿǺǻǰǻ
ȂǭǻǾǭ ǵ ǮǲǾǼǽǭǯǵȌ Ǻǭ ǑǻǺǮǭǾǾǲ. ǕǺǿǲǽǯȉȋ ǽǭǴǽȀȅǭǲǿ ǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺǵǲ ǻ
ǑǻǺǮǭǾǾǲ ǷǭǷ Ǽǽǻ-ǾǲǼǭǽǭǿǵǾǿǾǷǻǹ
ǹǻǺǻǸǵǿǲ, ǱǸȌ Ƿǻǿǻǽǻǰǻ ǒǯǽǻǹǭǶǱǭǺ
ȌǯǸȌǸǾȌ Ǽǲǽǲǯǻǽǻǿǻǹ. «ǓǵǯǭȌ ǮǵǮǸǵǻǿǲǷǭ ǑǻǺǮǭǾǾ» - Ȋǿǻ ȃǵǷǸ ǵǺǿǲǽǯȉȋ,
ǯ Ƿǻǿǻǽǻǹ ǷǽǵǿǵǷȀǲǿǾȌ ǼǻǸǵǿǵǷǭ ǯǾǲȂ
ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯ Ǻǭ ǑǻǺǮǭǾǾǲ Ǿ 1991 ǰǻǱǭ. ǚǵ ǻǱǵǺ ǵǴ ǺǵȂ Ǻǲ
ǼǽǵǺȌǸ ȊȁȁǲǷǿǵǯǺǻǶ ǼǽǻǰǽǭǹǹȈ
ǱǲǶǾǿǯǵǶ Ǽǻ ǭǱǭǼǿǭȃǵǵ ǽǲǰǵǻǺǭ Ƿ
ǺǻǯȈǹ ǽǲǭǸǵȌǹ ǯ ȊǷǻǺǻǹǵȄǲǾǷǻǹ ǵ
ǾǻȃǵǭǸȉǺǻ-ǷȀǸȉǿȀǽǺǻǹ ǾǹȈǾǸǲ.
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