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W poszukiwaniu toůsamoœci Odessy1
Andrzej Szeptycki

Odessa kojarzy się z Morzem Czarnym, carycĊ KatarzynĊ II, która zaâoůyâa
tamtejszy port, âĊczĊcymi go z miastem Schodami Potiomkinowskimi, rozsâawionymi przez Siergieja Eisensteina w Þlmie „Pancernik Potomkin”, niezrównanym ůydowskim humorem odessyjczyków, a w naszej częœci Europy –
z twórczoœciĊ Wâodzimierza Wysockiego („Moskwa – Odessa”) i Juliusza
Machulskiego („Déjà vu”). Od czasu rozpadu ZSRR miasto byâo równieů
postrzegane jako częœý rosyjskojęzycznej, niechętnej Zachodowi, a przychylnej Rosji, Ukrainy poâudniowo-wschodniej. WiosnĊ 2014 r. Odessa staâa się
– obok Doniecka, áugaľska i Charkowa – jednym z waůnym oœrodków inspirowanych przez Rosję protestów przeciwko nowym wâadzom w Kijowie,
które zastĊpiây obalonego prezydenta Wiktora Janukowycza. Ich tragicznym
zwieľczeniem byây wydarzenia z 2 maja 2014 r., kiedy w odeskim Domu
ZwiĊzków zginęâo okoâo 40 osób – przede wszystkim zwolenników zbliůenia
z RosjĊ. Projekt Noworosji ostatecznie spaliâ wtenczas na panewce – przynajmniej w regionie odeskim. Odessa staâa się bardziej ukraiľska, a mniej (nowo)
rosyjska. Jej toůsamoœý, podobnie jak w przeszâoœci, pozostaje jednak daleko
bardziej zâoůona.
Porto franco
W 1789 r. wojska rosyjskie zdobyây tureckĊ fortecę Chadůybej. Wraz
z wyjœciem imperium na Morze Czarne pojawiâa się potrzeba budowy portu
na jego wybrzeůach. Katarzynie II przedâoůono dwa projekty. Pierwszy zakâadaâ powstanie nowego portu na miejscu dawnej tureckiej warowni, drugi
– bardziej na wschód, w okolicach Mikoâajowa. Caryca wybraâa ten pierwszy,
za którym lobbowaâ m.in. generaâ Aleksandr Suworow, przy czym decydujĊcĊ
rolę miaâ odegraý argument, ůe morze zamarzaâo w tym miejscu jedynie raz
na dwie dekady, co czyniâo je wyjĊtkowo dogodnym dla budowy portu.
Najpierw powstaâ port, potem miasto. Materiaâ budowlany, wapieľ, wydobywano bezpoœrednio spod ziemi, co daâo poczĊtek sâynnym odeskim katakumbom, które staây się z czasem schronieniem dla wszelkiej maœci wyjętych
spod prawa. Port przez dâugie lata determinowaâ rozwój miasta. To dzięki
1 Niniejszy tekst powstał dzięki pobytowi badawczemu w Narodowym Uniwersytecie Odeskim im. I. I. Miecz-

nikowa w maju - czerwcu 2015 r., zrealizowanym w ramach stypendium UE Erasmus-Mundus. W zmodyfikowanej wersji, w języku angielskim opublikowany został w „New Eastern Europe” nr 2/2016 r.
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niemu przez caây XIX w. Odessa i jej mieszkaľcy bogacili się w niespotykanym tempie. O ile przed rozbiorami zboůe z ůyznych ziem ukraiľskich traÞaâo do paľstw Europy Zachodniej przez Gdaľsk, teraz traÞaâo do nich przez
Odessę. Wâadza carska ustanowiâa specjalne przywileje dla miasta, nadajĊc
mu status porto-franco, tj. wolnego obszaru celnego (1819 – 1859). Perspektywa szybkiego wzbogacenia się przyciĊgaâa zbiegâych châopów z Podola, ludnoœý chrzeœcijaľskĊ uciskanĊ przez imperium osmaľskie, róůnego rodzaju
obieůyœwiatów i kryminalistów. O pochodzenie nikt nie pytaâ. Zwykây doker
mógâ w ciĊgu dnia zarobiý 3 ruble; byâa to doœý wysoka suma, zwaůywszy na
fakt, ůe moůna byâo kupiý za niĊ w imperium rosyjskim krowę. Odessa staâa
„rosyjskĊ AmerykĊ” – moůna byâo zapomnieý o swojej przeszâoœci i zaczĊý
ůycie od nowa. Wedle niektórych to wâaœnie awanturniczy charakter pierwszych mieszkaľców Odessy sprawiâ, ůe miasto staâo się waůnym oœrodkiem
ruchu rewolucyjnego na poczĊtku XX wieku.
Po 1917 r. Odessa dostaâa tytuâ „poâudniowych wrót ZSRR”. Rozbudowano infrastrukturę – w ten sposób powstaâ konglomerat trzech portów: Odessa – Piwdennyj – Illicziwœk. W porcie mogây cumowaý największe wówczas
statki o wypornoœci kilkudziesięciu tysięcy ton. Przez Odessę eksportowano
juů nie tylko zboůe, ale i inne towary – w szczególnoœci broľ dla zaprzyjaŭnionych z ZSRR paľstw Trzeciego Œwiata (Indie, Wietnam, Somalia). Miasto
i region staây się równieů waůnym oœrodkiem turystycznym.
Rozpad ZwiĊzku Radzieckiego przyniósâ równieů kres œwietnoœci portu.
Statki potęůnej Czarnomorskiej Kompanii Morskiej podzielono pomiędzy pomniejsze Þrmy i wyprzedano prywatnym wâaœcicielom, w ramach pokrycia ich
zadâuůenia; pozostaâe przerobiono „na ůyletki”. Port przestaâ odpowiadaý wymogom wspóâczesnego transportu morskiego – staâ się zbyt pâytki, by przyjmowaý największe wspóâczesne statki (œrednia gâębokoœý portu to 12 – 14 m,
podczas gdy dzisiejsze kolosy potrzebujĊ 18 – 20). Obecnie większĊ rolę odgrywajĊ porty Piwdennyj i Ilicziwœk, a nie Odessa. Wyzwaniem okazaâa się korupcja i nieprzyjazne warunki dla biznesu – nawet ukraiľscy przedsiębiorcy wolĊ
obecnie przesyâaý towary przez porty rumuľskie czy polskie. Ograniczono teů
ruch pasaůerski, likwidujĊc w szczególnoœci „strategiczne” poâĊczenie Odessa
– Stambuâ. Częœý mieszkaľców ma nadzieję, ůe utrata przez Ukrainę Krymu
i faktycznie Morza Azowskiego mogâaby się okazaý korzystna dla Odessy –
obecnie jest jednak za wczeœnie, by przesĊdziý, czy tak się stanie. IstotnĊ rolę
odgrywa równieů dla miasta i dla regionu turystyka, jednak dla peânego wykorzystania tego potencjaâu potrzebne byâoby ograniczenie korupcji, rozbudowa
infrastruktury i ustabilizowanie sytuacji politycznej.
Port daâ miastu bogactwo i wielokulturowoœý, a takůe – nawet w okresie radzieckiej samoizolacji – otwartoœý na œwiat. Do dziœ jego mieszkaľcy „ůyjĊ
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z morza”, przede wszystkim za poœrednictwem odeskich marynarzy, którzy pod
wieloma banderami pâywajĊ pod œwiatowym oceanie, zapewniajĊc rodzinom
dzięki swym zarobkom relatywnie wysoki poziom ůycia. Port przyciĊgaâ ludzi
z ůyâkĊ do interesów i dalej ta cecha jest charakterystyczna dla mieszkaľców miasta. Nieprzypadkowo drugim obok portu oœrodkiem ůycia ekonomicznego staâ
się sâynny odeski targ „Prywoz” (dziœ prócz niego na przedmieœciach miasta istnieje daleko większy od dawnego warszawskiego Stadionu Dziesięciolecia bazar
„Siódmy kilometr”). Porto franco dawaâ moůliwoœci zarobku na handlu, ale i na
przemycie, i mieszkaľcy chętnie na tym korzystali. Pod rowami wyznaczajĊcymi
granicę celnĊ, która oddzielaâa miasto od reszty imperium, poprzez katakumby
przerzucano nie tylko towary, ale i naâoůnice na stambulski rynek. Dziœ schematy
przemytnicze dalej istniejĊ na biegnĊcej ok. 100 km od Odessy granicy ukraiľsko-naddniestrzaľskiej. Niektóre towary nawet nie dojeůdůajĊ do separatystycznej republiki. SĊ rozâadowywane w porcie odeskim, przechodzĊ w Naddniestrzu
ÞkcyjnĊ procedurę celnĊ, a dalej sĊ za póâ ceny sprzedawane na Ukrainie. Odesyjczycy tradycyjnie niezbyt interesowali się wielkĊ politykĊ – najwaůniejsze byây
moůliwoœci zarobku, o ile moůna âatwego i szybkiego. Dawniej brak zainteresowania politykĊ byâ kwestiĊ stylu ůycia; od czasu „Euromajdanu” i wybuchu wojny z RosjĊ równieů zwyczajnej ostroůnoœci – nigdy nie ma pewnoœci, jakie poglĊdy ma twój rozmówca i jak wykorzysta twoje. Warto równieů odnotowaý, ůe od
1991 r. miasto byâo w niewielkim stopniu reprezentowane w polityce ogólnokrajowej. Gospodarka Odessy i regionu – w przeciwieľstwie do wielkich miast
wschodniej Ukrainy – nie byâa oparta na dominacji jednej branůy przemysâu cięůkiego czy energetyki. W efekcie miasto nie dorobiâo się wâasnej grupy oligarchicznej na podobieľstwo klanu donieckiego czy dniepropietrowskiego, który rzĊdziâby miastem, ale i reprezentowaâby interesy miasta w Kijowie.
Odesyjczycy, zwâaszcza w kontekœcie nieznanej dawniej w mieœcie trudnej
sytuacji gospodarczej, z nostalgiĊ wspominajĊ porto franco. Wiaczesâaw Azarow, lider ZwiĊzku Anarchistów Ukrainy, zwiĊzany z odeskim anty-Majdanem,
stwierdza wprost: „To pozostaâo w odeskiej podœwiadomoœci, w odeskim spojrzeniu na œwiat. Niewaůne do jakiego paľstwa naleůymy – waůne ůeby tutaj
byâo jak najwięcej samorzĊdnoœci. Wolne miasto – takim byâ Hamburg, chyba
teů Gdaľsk. Byâa Hanza – zwiĊzek wolnych miast handlowych. A jakiemu feudaâowi podlegamy to się zmienia, to sprawa drugorzędna”.
Plac Grecki i Moâdawianka
Bogactwo Odessy, bliskoœý granicy z imperium osmaľskim, a takůe wieloetniczny charakter okolicznych ziem: Besarabii, Moâdawii, Podola i póânocnego
Przyczarnomorza sprawiây, ůe do miasta niemal od poczĊtku zaczęli napâywaý
przedstawiciele róůnych narodów. Wedle niektórych ŭródeâ pierwotnie byâo ich
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pięý: Grecy, Moâdawianie, Arnauci (Albaľczycy), Ukraiľcy i Rosjanie. Wkrótce
jednak doâĊczyli do nich Buâgarzy, Gruzini, Polacy, Ůydzi (Odessa leůaâa w granicach tzw. strefy osiedlania, w ramach której mogâa mieszkaý ludnoœý ůydowska), nie wspominajĊc o awanturnikach i wysoko wykwaliÞkowanych specjalistach z Europy Zachodniej. Kaůda grupa etniczna osiedlaâa się w innej częœci
miasta; ich historię wciĊů moůna odczytaý z nazw ulic, dzielnic i placów. Mamy
zatem ulicę GreckĊ i plac Grecki oraz sĊsiadujĊcy z nimi sobór œwiętej Trójcy zwany cerkwiĊ greckĊ. Mamy Moâdawiankę – ubogĊ, przemysâowĊ dzielnicę miasta ciĊgnĊcĊ się za Prywozem, którĊ rozsâawiâ w „Opowiadaniach odeskich” Isaak Babel. Mamy ulice MaâĊ i WielkĊ ArnauckĊ, które biegnĊ wzdâuů
dawnej granicy porto franco. Warto zauwaůyý, ůe w Odessie nie zaplanowano centrum we wâaœciwym tego sâowa rozumieniu: placu, rynku, zamku, wokóâ którego skupiaâoby się ůycie miasta. Takie byâo zaâoůenie jego planistów. Regularny
ukâad przecinajĊcych się pod kĊtem prostym ulic i placów miaâ uâatwiý kaůdej
wspólnocie narodowej lepszĊ adaptację do nowych warunków. Kaůda wspólnota miaâa wâasne centrum – cerkiew, koœcióâ, synagogę. Powstaâe w ten sposób dzielnice oddzielaây od siebie ulice, które stawaây się w naturalny sposób
miejscem handlu. Moůna je do dziœ odnaleŭý na mapie miasta – ulice Targowa
czy Sadowa to tylko niektóre przykâady.
Ten wieloetniczny charakter miasta ulegâ w XIX w. ewolucji. Po pierwsze, narody ůyjĊce w mieœcie zmieszaây się ze sobĊ. Ulica Grecka przestaâa byý grecka, Moâdawianka – moâdawska. Ta mieszanka staâa się podstawĊ
specyÞcznej kultury miasta, jego języka, i waůnym elementem jego toůsamoœci. Po drugie, przede wszystkim w wyniku rewolucji 1917 r. i drugiej wojny
œwiatowej zmieniâ się skâad etniczny miasta – spadâa liczba Ůydów, stanowiĊcych w okresie międzywojennym największĊ grupę etnicznĊ, wzrosâa (m.in.
za sprawĊ polityki wâadz radzieckich, a potem ukraiľskich) liczebnoœý Rosjan
i Ukraiľców. Wieloetniczny charakter nie ulegâ jednak caâkowicie zatarciu –
do dziœ wedle niektórych ŭródeâ w Odessie dziaâa ponad 100 stowarzyszeľ
narodowo-kulturalnych.
Wielonarodowy charakter Odessy (przy braku grupy dominujĊcej czy roszczĊcej sobie prawa do dominacji) zaowocowaâ relatywnie dobrymi relacjami
pomiędzy poszczególnymi grupami narodowymi. Niepokoje narodowoœciowe, jeœli do nich dochodziâo, miaây podâoůenie ekonomiczne (konßikty grecko-ůydowskie pod koniec XIX w.) lub ogólnopolityczne (pogromy Ůydów
podczas rewolucji 1905 r.). Kaůdy – mówiĊ odesyjczycy – moůe uwaůaý to
miasto za swoje, i kaůdy będzie miaâ rację. Popularnym przykâadem na rzecz
tezy o tradycyjnej odeskiej tolerancji jest fakt, ůe na Wielkanoc w odeskich
domach stojĊ na stole „katolicki” króliczek, prawosâawna pascha i ůydowska maca. Wieloetnicznoœý w poâĊczeniu z portowym charakterem miasta
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sprawiâa teů, ůe miasto byâo i pozostaje otwarte na innych, obcych, o ile chcĊ
staý się odesyjczykami. Dobrym tego przykâadem byâo relatywnie pozytywne
przyjęcie decyzji o mianowaniu na gubernatora obwodu byâego prezydenta
Gruzji Micheila Saakaszwilego w maju 2015 r..
Wielonarodowa historia miasta to takůe wymierny atut ekonomiczny. Do
miasta przyjeůdůajĊ turyœci z Izraela, Niemiec, Polski – kaůdy w poszukiwaniu swojej „ůydowskiej”, „niemieckiej” czy „polskiej” Odessy. Polak odwiedzi
zatem Katedrę Wniebowzięcia Najœwiętszej Maryi Panny, cmentarz rzymskokatolicki, gdzie chowano m.in. polskich mieszkaľców miasta, dom w którym
mieszkaâ podczas zesâania Adam Mickiewicz, ul. PolskĊ i stanowiĊcĊ obecnie jej przedâuůenie ul. Lecha Kaczyľskiego. Dawna i wspóâczesna obecnoœý
tej czy innej grupy etnicznej sprzyja równieů zaangaůowaniu w mieœcie aktorów paľstwowych i prywatnych z innych paľstw. Ciekawym przykâadem
jest centrum handlowe „Atena” powstaâe w 2004 r. na placu Greckim, będĊce wspólnym przedsięwzięciem inwestorów z obu paľstw. Poszczególne paľstwa (przede wszystkim kraje czâonkowskie UE, ale takůe Federacja
Rosyjska) wspierajĊ równieů „swoje” mniejszoœci narodowe obecne w Odessie i na ziemi odeskiej poprzez politykę kulturalnĊ czy specjalne uâatwienia
w sferze administracyjnej, typu Karta Polaka.
Ukraiľska rewolucja i wojna z RosjĊ nie wpâynęây w zasadniczy sposób na
relacje międzyetniczne w mieœcie, mimo radykalizacji nastrojów i tragicznych
wydarzeľ 2 maja. Byây próby podsycania nastrojów antysemickich, ale okazaây się one bezowocne. Warto natomiast odnotowaý, ůe w pomoc wspólnocie
ůydowskiej zaangaůowaâa się m.in. radykalna, paramilitarna organizacja „Prawy Sektor”.
O ile w mieœcie wieloetnicznoœý nie rodzi problemów, o tyle w obwodzie
odeskim, zwâaszcza Besarabii – poâĊczonej z UkrainĊ faktycznie jedynie limanem Dniestru – sytuacja jest bardziej skomplikowana. Region ten ze względów historycznych (przynaleůnoœý do Rumunii w okresie międzywojennym),
geograÞcznych i wâaœnie etnicznych jest w sâabym stopniu zwiĊzany z UkrainĊ. Wœród tamtejszych Buâgarów i Gagauzów silne sĊ tendencje autonomistyczne, a przynajmniej âatwo je podsyciý. Wymiernym przejawem specyÞki
regionu sĊ znaczĊce problemy z mobilizacjĊ poborowych, na jakie napotykajĊ
w regionie wâadze Ukrainy.
„Palmyra Poâudnia”
Jurij Tkaczow, redaktor naczelny internetowej gazety „Timer” (timer-odessa.net), jednego z ostatnich otwarcie prorosyjskich mediów w Odessie, zapytany o jej toůsamoœý odpowiada: „To miasto, które poâĊczyâo się
w jednĊ spoâecznoœý za sprawĊ rosyjskiej kultury”. Zdanie to jest, przynaj59
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mniej w odniesieniu do dziewiętnastowiecznej historii miasta, w istotnym
stopniu prawdziwe.
Port i miasto powstaây z polecenia Katarzyny II, choý ta ostatnia Odessy nigdy nie odwiedziâa. Odessa staâa się jednym z waůnych oœrodków Noworosji – najpierw jako miasto guberni noworosyjskiej, a następnie centrum
generaâ-gubernatorstwa noworosyjsko-besarabskiego. W 1865 r. w mieœcie
powstaâ Uniwersytet Noworosyjski, choý nazwę Noworosyjsk nosiâ najpierw
przejœciowo dzisiejszy Dniepropietrowsk, a następnie portowe miasto na
wschodnim wybrzeůu Morza Czarnego (obecnie Kraj Krasnodarski, Federacja Rosyjska). Noworosję stanowiây odebrane Turcji pod koniec XVIII w. sâabo zamieszkane ziemie dzisiejszej Ukrainy poâudniowej. W zamiarze wâadz
carskich miaây byý one obszarem wielkiego eksperymentu spoâecznego. Juů
w 1785 r. zakazano tam paľszczyzny i podjęto dziaâalnoœý na rzecz przyciĊgnięcia tam kolonistów z zagranicy.
Szybki rozwój gospodarczy sprawiâ, ůe Odessa szybko staâa się trzecim
co wielkoœci (nie liczĊc Warszawy) miastem imperium rosyjskiego po Moskwie i Petersburgu. Z tego powodu zyskaâa sobie – w odwoâaniu do staroůytnego miasta w Syrii, którego ruiny wpisane sĊ na listę œwiatowego dziedzictwa UNESCO – okreœlenie „poâudniowej Palmyry”. „PóânocnĊ” byâa
stolica imperium – Petersburg. „Poâudniowa Palmyra” staâa się obok porto
franco i wieloetnicznego charakteru miasta jednym z centralnych elementów
„mitu odeskiego” opisanego m.in. przez Babla i kultywowanego przez jej
mieszkaľców.
Nie ma zgodnoœci co do tego, jak naleůy oceniý radziecki okres historii
Odessy. Z pewnoœciĊ miasto poddano procesowi rusyÞkacji i sowietyzacji.
Z pewnoœciĊ utraciâo ono po częœci swĊ specyÞkę; mimo statusu „poâudniowych wrót ZSRR” nie odgrywaâo juů tej roli co w carskiej Rosji. Odessa upodobniâa się do innych miast ZwiĊzku Radzieckiego, a jej mieszkaľcy, zwâaszcza marynarze, wysyâani byli do pracy na cztery kraľce imperium.
Równieů koncepcja Noworosji poszâa w zapomnienie – dzieje miasta i regionu wpisano w twarde ramy marksistowsko-leninowskiej historiograÞi.
Mimo ogâoszenia przez Ukrainę w 1991 r. niepodlegâoœci w Odessie nie
zaszây zasadnicze zmiany. U wâadzy pozostaây te same, wywodzĊce się z czasów radzieckich, elity. Relatywnie szybko dokonano dekomunizacji w sferze
symbolicznej. Mer miasta Eduard Hurwic, polityk o orientacji proeuropejskiej, blisko zwiĊzany z Ludowym Ruchem Ukrainy Wiaczesâawa Czornowiâa
podjĊâ decyzję o likwidacji większoœci komunistycznych pomników (z czym
w większoœci miast poâudniowo-wschodniej Ukrainy poradzono sobie dopiero po „rewolucji godnoœci) i zmianie radzieckich nazw ulic. Szkopuâ polegaâ
na tym, ůe w większoœci przypadków zastĊpiono je nieco „mechanicznie”
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nazwami przedrewolucyjnymi (ul. Katarzyľska, ul. Puszkinska). Hurwic podjĊâ równieů decyzję o przywróceniu w reprezentacyjnej częœci miasta, kilkaset metrów od Schodów Potiomkinowskich pomnika Katarzyny II. Z czasem pojawiây się postulaty, by pomnik zlikwidowaý – wszak to caryca podjęâa
u schyâku XVIII w. decyzję o likwidacji kozackiej autonomii w ramach rosyjskiego imperium – Zaporoskiej Siczy. Mieszkaľcy stanęli jednak murem
przeciwko takiemu rozwiĊzaniu. W ich odczuciu caryca byâa częœciĊ odeskiego mitu, który naleůaâo broniý przed obcymi. Podobna sytuacja wystĊpiâa
gdy na dworcu kolejowym zrezygnowano z odtwarzania rosyjskojęzycznego
szlagieru sprzed kilkudziesięciu lat Odiesa – moj gorod rodnoj. Wâadze postanowiây zastĊpiý ten utwór piosenkĊ w języku ukraiľskim, ale mieszkaľcy zaprotestowali, uznajĊc ten pierwszy za swego rodzaju nieoÞcjalny „hymn” Odessy.
Odmienna kwestia, będĊca dziedzictwem zarówno ZwiĊzku Radzieckiego
jak i lokalnej historii miasta, to przywiĊzanie odesyjczyków do tradycji Wielkiej Wojny Ojczyŭnianej. Co roku w maju przy nadmorskim Pomniku Marynarza odbywajĊ się uroczyste obchody jej zakoľczenia, podczas których ludnoœý spontanicznie œpiewa rosyjskie pieœni z tamtych lat – taka tradycja.
W Odessie ůyjĊ etniczni Rosjanie (ýwierý wieku temu ponad 30%, obecnie wedle niektórych szacunków ok. 20%), ludnoœý rosyjskojęzyczna (często
uwaůajĊca się obecnie za ukraiľskĊ) i – niezaleůnie od kwestii toůsamoœciowych i językowych – ludzie przychylnie odnoszĊcy się do Rosji, wœród nich
przedstawiciele niektórych mniejszoœci w regionie (Buâgarzy, Gagauzowie).
Wielkoœý tej ostatniej grupy trudno jest oszacowaý. Do czasu aneksji Krymu
i wybuchu wojny na wschodzie kraju stanowili oni większoœý mieszkaľców
- miasto tradycyjnie gâosowaâo na Partię Regionów, KomunistycznĊ Partię
Ukrainy i Wiktora Janukowycza. Teraz ich liczebnoœý szacuje się na 10 – 20%
spoâeczeľstwa.
Pozycji Rosji w regionie, oprócz uwarunkowaľ historycznych i etniczno-językowych, sprzyjaâa polityka lokalnych wâadz i (pro)rosyjska propaganda.
Zwâaszcza w okresie rzĊdów Wiktora Janukowycza przedstawiciele odeskiej
administracji, wywodzĊcy się najczęœciej z Komunistycznej Partii Ukrainy
a póŭniej Partii Regionów podkreœlali odrębnoœý poâudniowo-wschodniej
Ukrainy, kultywujĊc pamięý o Noworosji, dziaâali na rzecz rusyÞkacji szkolnictwa, a takůe opowiadali się za zacieœnieniem więzów z FederacjĊ RosyjskĊ.
Giennadij Truchanow, mer miasta od 2014 r., nosiâ do czasu obalenia Wiktora Janukowycza kokardę gieorgiewskĊ; potem zmieniâ retorykę na wiecowe „Sâawa Ukrainie!”. Rosyjskie wpâywy umacniaây równieů œrodki masowego przekazu – lokalne kanaây telewizyjne ATV, Reportior, Akademia, Trietij
Cifrowij Kanaâ naleůĊce do Serhija Kiwaâowa (przewodniczĊcego ukraiľskiej
Centralnej Komisji Wyborczej podczas sfaâszowanych wyborów prezydenc61
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kich w 2004 r.) i Ihora Markowa, pomniejszego oligarchy i lidera marginalnej,
skrajnie prorosyjskiej partii „Rodina”. W 2014 r. częœý tych kanaâów zostaâa
zamknięta przez ukraiľskie wâadze, inne zmieniây politykę; konsekwentnĊ linię zachowaâa wspomniana juů gazeta internetowa „Timer”. Na rzecz Rosji
dziaâaâ równieů silny w regionie Ukraiľski Koœcióâ Prawosâawny (Patriachatu
Moskiewskiego). Mimo ůe zaledwie ok. ¼ mieszkaľców uwaůa się za wiernych tego Koœcioâa, przez minione ýwierý wieku to UKP (PM) jako jedyna
wspólnota chrzeœcijaľska bez ůadnych problemów ze strony wâadz dostawaâ
stare œwiĊtynie i pozwolenie na budowę nowych. W przeszâoœci hierarchowie
UKP (PM), zwâaszcza metropolita odeski i izmailski Ahafanhel prowadzili
aktywnĊ propagandę prorosyjskĊ; obecnie podobne hasâa gâoszĊ niektórzy
duchowni tego Koœcioâa.
Dlaczego odesyjczycy przychylnie odnoszĊ się, zwâaszcza obecnie, do Rosji? W przypadku częœci mieszkaľców, zwâaszcza przedstawicieli starszego
pokolenia i napâywowych Rosjan (emerytowani oÞcerowie Armii Czerwonej często osiedlali się w Odessie) waůnĊ rolę odgrywa nostalgia za ZSRR,
wielkim mocarstwem, gdzie kaůdy miaâ pracę, a towary w sklepach byây dostępne dla kaůdego, podœwiadoma nadzieja na odbudowanie ZwiĊzku Radzieckiego w jakiejœ nowej formie oraz poczucie wyobcowania na Ukrainie.
Za RosjĊ opowiada się częœý lokalnych elit, zwiĊzanych z prorosyjskimi formacjami politycznymi, czerpiĊcych wymierne dochody z systemu polityczno-gospodarczego, jaki uksztaâtowaâ się przez ostatnie ýwierý wieku na Ukrainie, i zwyczajnie bojĊca się zmian. Do biedniejszych z kolei, w szczególnoœci
pracowników sfery budůetowej, zarabiajĊcych w warunkach obecnego kryzysu ekonomicznego kilkadziesiĊt dolarów miesięcznie, przemawia stereotyp
o bogactwie Rosji. Odessa zawsze miaâa i ma do dziœ kontakt z MoskwĊ i Petersburgiem, bo to stamtĊd najczęœciej przyjeůdůali do miasta krewni, turyœci i
biznesmeni; dlatego teů Rosja jawi się jako kraj dobrobytu. Nie bez znaczenia
jest teů wizerunek Wâadimira Putina jako silnego przywódcy. Wielu odesyjczyków chciaâoby, ůe Odessa tak jak Krym zostaâa przyâĊczona do Rosji, by
podniesiono pensje i emerytury; byý moůe gotowi byliby nawet na donbaski
scenariusz byle bez rozlewu krwi. Te nastroje nasila porewolucyjna sytuacja
na Ukrainie, zwâaszcza często niezbyt koncyliacyjna polityka nowych wâadz
centralnych, postrzeganych przez częœý odesyjczyków jako nacjonalistyczne.
Rzecz jasna nie moůna utoůsamiaý wszystkich przeciwników wâadz w
Kijowie czy zwolenników wspóâpracy z RosjĊ z separatystami. Częœý tych
pierwszych jest niechętna nowej wâadzy z powodów nawet nie ideologicznych, ale czysto ekonomicznych. Częœý tych drugich, przynajmniej oÞcjalnie
nie chce bynajmniej integracji z RosjĊ. Uwaůa natomiast, ůe z powodu zwiĊzków kulturowych i gospodarczych Ukraina powinna postawiý na wspóâpracę
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z FederacjĊ RosyjskĊ, a nie UniĊ EuropejskĊ wobec której ukraiľska gospodarka jest niekonkurencyjna; dopiero wspólnie oba paľstwa powinny nawiĊzaý wspóâpracę z EuropĊ, dzięki czemu Ukraina dysponowaâaby silniejszĊ
pozycjĊ wobec UE. Ludzie ci opowiadajĊ się równieů za wprowadzeniem
na Ukrainie zmian ustrojowych – federacji, w ramach której szanowano by
specyÞkę gospodarczĊ i kulturowĊ kaůdego z regionów. Federalizacja ograniczyâaby korupcję i marnotrawstwo œrodków publicznych przez wâadze centralne, uniemoůliwiâaby forsownĊ ukrainizację poâudniowo-wschodniej częœci kraju, pozwoliâaby Odessie na swobodny rozwój w ramach nowego porto
franco. Polityka zagraniczna i obronnoœý miaâyby w opinii odeskich zwolenników federalizacji pozostaý w kompetencji wâadz paľstwowych, inne zaœ
obszary powinny byý w gestii podmiotów federacji, przy czym „federaliœci”
wolĊ dyplomatycznie nie wypowiadaý się, czy wspomniane podmioty mogâyby blokowaý niektóre porozumienia prawnomiędzynarodowe zawarte przez
wâadze paľstwowe, tak jak ma to miejsce w Niemczech. Omawiana grupa ma
równieů wyrobione zdanie na temat konßiktu zbrojnego na wschodzie kraju;
w ich opinii w Donbasie mamy do czynienia z wojnĊ domowĊ, przy poœrednim jedynie zaangaůowaniu Rosji. Odpowiedzialnoœý za zaistniaâĊ sytuację
ponoszĊ w istotnym stopniu porewolucyjne wâadze Ukrainy, które nie chciaây
prowadziý rozmów z separatystami, preferujĊc rozwiĊzanie militarne, a takůe
paľstwa zachodnie, które dĊůĊ do podporzĊdkowania sobie Ukrainy.
Po ukraiľskiej „rewolucji godnoœci” zwolennicy zbliůenia z RosjĊ postanowili – zapewne z poparciem tej ostatniej – wziĊý sprawy w swoje ręce. Ich
siedzibĊ staâ się Dom ZwiĊzków na Kulikowym Polu, nazwanym tak pierwotnie od rodziny Kulikowskich, do której naleůaây te ziemie, ale przypominajĊcej o zwycięstwie wojsk ruskich nad ZâotĊ OrdĊ podczas bitwy w 1380 r.
na Kulikowym Polu (dziœ obwód tulski, zachodnia Rosja). Plany te jednak
spaliây na panewce, w istotnym stopniu za sprawĊ róůnic dzielĊcych Odessę
od innych skâadowych hipotetycznej „Ukrainy poâudniowo-wschodniej” czy
teů Noworosji – Charkowa, Doniecka, áugaľska. Ich mieszkaľców âĊczy język, po częœci historia i œwiadomoœý etniczna. IstniejĊ równieů zasadnicze
róůnice, jak chociaůby odmienny charakter gospodarki (Odessa – handel i turystyka, Charków – nauka i przemysâ, Donieck – przemysâ cięůki) i zwiĊzany
z nim styl ůycia. Róůnice te po częœci wyjaœniajĊ, dlaczego „Rosyjska Wiosna”
w 2014 r. w Odessie przyniosâa caâkowicie odmienne efekty niů w Donbasie.
Koczubi – Chadůybej – Odessa
Odescy Ukraiľcy (obecnie najliczniejsza grupa jej mieszkaľców) nie godzĊ się z tradycyjnĊ historiĊ miasta, gâoszĊcĊ ůe powstaâo ono nieco ponad
200 lat temu. PrzypominajĊ, ůe pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1415 r.
63

ANDRZEJ SZEPTYCKI

W tym to roku w polskich kronikach pojawiâa się wzmianka o zamku Koczubi (po ukraiľsku Kociubiw). Następnie w tym miejscu powstaâa turecka
twierdza Chadůybej, którĊ w 1795 r. zajęli Rosjanie. Historia Odessy liczy
zatem 600 lat i sięga daleko wczeœniej niů rosyjska obecnoœý w póânocnym
Przyczarnomorzu. Na ziemi odeskiej osiedlali się juů w poâowie XVIII w.
kozacy, którzy walczyli w imieniu imperium rosyjskiego z TurcjĊ, a następnie przesiedleľcy z centralnej Ukrainy, którzy szukali tam lepszego ůycia.
O ich dawnej obecnoœci œwiadczĊ symbole ukraiľskiego kozactwa – kozackie krzyůe z czterema rozszerzajĊcymi się ku koľcom ramionami, stojĊce na okolicznych cmentarzach, i ukraiľskobrzmiĊce toponimy i nazwiska.
Zwâaszcza obecnoœý kozaków jest w tym kontekœcie waůna, bo kozaczyzna
to waůny element ukraiľskiej historiograÞi i archetyp ukraiľskiego dĊůenia
do wolnoœci.
Po zaâoůeniu Odessy, powstaâa tam odrębna ukraiľska dzielnica – Sâobodka. Nawet jeœli w mieœcie mówiâo się przede wszystkim po rosyjsku, to
w okolicznych wsiach przewaůaâ ukraiľski. Na przeâomie XIX i XX w. Odessa byâa jednym z oœrodków ukraiľskiego ruchu narodowego, w 1917 r. weszâa w skâad efemerycznej Ukraiľskiej Republiki Ludowej, póŭniej w regionie dziaâaâa antybolszewicka partyzantka. AktywnĊ dziaâalnoœý prowadziâa
w mieœcie „Proswita”. Z miastem zwiĊzani byli m.in. Iwan áypa, komisarz
Odessy z ramienia URL, Iwan áucenko, ukraiľski dziaâacz polityczny i historyk czy Mychajâo Komarow – ukraiľski pisarz, bibliograf i folklorysta. Miasto odwiedzali równieů Iwan Franko i Lesia Ukrainka.
W okresie radzieckim, w wyniku procesów urbanizacji, mieszkaľcy wsi
napâynęli do miasta – Odessa staâa się pod względem etnicznym bardziej
ukraiľska, choý nie znalazâo to przeâoůenia na sytuację językowĊ. Język ukraiľski, często zresztĊ funkcjonujĊcy jako surůyk (język nieliteracki, zmieszany
z rosyjskim) uwaůany byâ bowiem za przejaw plebejskoœci, podczas gdy posâugiwanie się językiem rosyjskim (przynajmniej w sferze publicznej) byâo koniecznym warunkiem awansu spoâecznego.
Na poczĊtku lat 90. większoœý mieszkaľców miasta poparâa niepodlegâoœý Ukrainy, niemniej ich stosunek do nowego paľstwa pozostaâ nieco sceptyczny. Popularne staâo się powiedzenie „Czy to moja wina, ůe
wokóâ Odessy zbudowali Ukrainę?”. Podjęto doœý ograniczone dziaâania
na rzecz ukrainizacji miasta. Poza historycznĊ starówkĊ, objętĊ „reformĊ
Hurwica” pojawiây się aleja Tarasa Szewczenki (krzyůujĊca się notabene do dziœ z prospektem Jurija Gagarina) i biegnĊca przez Moâdawiankę
ul. Bohdana Chmielnickiego. Odesyjczycy zaczęli mówiý po ukraiľsku,
bo wymagaâo tego od nich nowe paľstwo; np. prawnicy posâugujĊcy się
na co dzieľ językiem rosyjskim, opanowali z koniecznoœci terminologię
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i kodeksowe zapisy w języku ukraiľskim. Zmiany te byây jednak doœý
ograniczone. Jeszcze u schyâku lat 90. zaledwie w kilku szkoâach uczono
po ukraiľsku. Odesyjczycy nie znali narodowej historii i – podobnie jak
w czasach radzieckich – niezbyt utoůsamiali się z paľstwem, starajĊc się
ůyý obok niego. Wâadza przeœladowaâa ukraiľskojęzyczne media, takie jak
jedyny w regionie tygodnik „Czornomorœki nowyny”. Inna sprawa, to fakt
ůe wâadza ukraiľska w ogóle zaniedbywaâa rozwój Odessy i caâego póânocnego Przyczarnomorza.
Uâomna ukraiľska paľstwowoœý i demokracja – bardziej delegowana,
niů partycypacyjna, przechodzĊca okresowo w âagodnĊ formę autorytaryzmu – okazaây się jednak, po niemal ýwierý wieku funkcjonowania, zaskakujĊco atrakcyjne. Większoœý odesyjczyków, dawniej na pierwszym miejscu
stawiajĊcych toůsamoœý lokalnĊ, uwaůa się dziœ przede wszystkim za Ukraiľców. Od 2014 r. okoâo poâowa spoâeczeľstwa w mieœcie to zwolennicy Ukrainy, zwâaszcza jeœli alternatywĊ miaâby byý projekt noworosyjski.
Jeœli przedtem kwestie narodowoœciowe, ogólnopaľstwowe nie interesowaây zbyt wielu mieszkaľców, dziœ coraz częœciej sięgajĊ oni po narodowe
symbole. Tzw. parada wyszywanek – marsz ludzi w narodowych strojach
ukraiľskich – gromadzĊce jeszcze kilka lat temu kilkadziesiĊt osób, dziœ
przyciĊga tâumy.
IdentyÞkacja z UkrainĊ ma przede wszystkim charakter obywatelski,
nie etniczny – kluczowym jej elementem jest paszport, obywatelstwo, nie
wspólna historia, czy język (statystyczny odesyjczyk mówi na co dzieľ po
rosyjsku, choý dobrze rozumie ukraiľski). Nie chodzi wyâĊcznie o pochodzenie, ale o przywiĊzanie do ukraiľskiej paľstwowoœci. Takie rozumienie ukraiľskoœci w Odessie tâumaczy zarówno fakt, ůe ukraiľskim patriotĊ
moůe byý odeski Ůyd, jak i wciĊů widoczna niechęý odesyjczyków do Ukraiľskiej Powstaľczej Armii. Wzrost nastrojów patriotycznych âĊczy się ze
wzrostem œwiadomoœci obywatelskiej, rozumianej jako odpowiedzialnoœý
za miasto i paľstwo – zarówno wâasna, jak i urzędników. Takie postawy
widoczne sĊ zwâaszcza wœród mâodzieůy – nieobciĊůonej bezpoœrednio doœwiadczeniami radzieckimi i wyedukowanej w ukraiľskiej szkole. Inna silnie
proukraiľska grupa to ludnoœý napâywowa, zwâaszcza mieszkaľcy z Ukrainy zachodniej, którzy w ciĊgu 25 minionych lat przenieœli się do Odessy.
Odesyjczycy w większoœci nie chcieli oderwania miasta od Ukrainy. Zdawali sobie sprawę, ůe realizacja scenariusza krymskiego (pokojowa integracja z RosjĊ) jest niemoůliwa, a scenariusz donbaski oznaczaâby zniszczenie
miasta i utratę jego walorów turystycznych. Odessa w ramach Rosji (czy hipotetycznej Odeskiej Republiki Ludowej) nie byâaby juů gâównym portem
Ukrainy, ale jednym z kilkunastu rosyjskich portów. Last but not least, odesyj65
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czycy po prostu nie chcieli ůyý w autorytarnej Rosji, zdajĊc sobie sprawę, ůe
warunki dla biznesu – ucisk ze strony wâadz, korupcja – sĊ tam zdecydowanie gorsze niů na demokratyzujĊcej się Ukrainie, która z pewnym mozoâem,
ale stara się zbliůyý do UE.
Odescy zwolennicy Ukrainy sĊ przeciwnikami federalizacji tego kraju,
preferujĊc ustrój unitarny. Ich zdaniem koncepcja „poâudniowo-wschodniej
Ukrainy” jest wytworem rosyjskiej propagandy, a Noworosja – pojęciem czysto historycznym. Statystycznie rzecz ujmujĊc opowiadajĊ się za systemem
demokratycznym i integracjĊ z UniĊ EuropejskĊ, a winĊ za konßikt na wschodzie Ukrainy obciĊůajĊ Rosję.
Wobec narastajĊcych róůnic dzielĊcych mieszkaľców Odessy, konßikt
pomiędzy zwolennikami projektu noworosyjskiego czy teů federalizacji,
a stronnikami systemu unitarnego czy teů projektu ukraiľskiego byâ nieunikniony, zwâaszcza w warunkach destabilizacji Ukrainy po „rewolucji
godnoœci” i rosnĊcej penetracji ze strony Rosji. Ich kulminacjĊ staâa się
tragedia z 2 maja 2014 r. Ocena tamtych wydarzeľ jest niejednoznaczna.
Wiadomo, ůe najpierw na ul. Greckiej zwolennicy zbliůenia z RosjĊ, aktywni
w mieœcie od marca, zaatakowali zwolenników nowych wâadz w Kijowie,
następnie ci drudzy postanowili wziĊý szturmem siedzibę swoich przeciwników – Dom ZwiĊzków na Kulikowym Polu. W efekcie zginęâo kilkadziesiĊt osób – przede wszystkim „federalistów”. Zwolennicy obu opcji
zgadzajĊ się, ůe podczas tych wydarzeľ doszâo do prowokacji i ůe organizatorzy nie planowali raczej takiej eskalacji dziaâaľ. Brak jest natomiast zgody,
co do rzeczywistej toůsamoœci agresorów i oÞar. Zwolennicy opcji ukraiľskiej twierdzĊ, ůe na ul. Greckiej pokojowych mieszkaľców napadli uzbrojeni separatyœci, a ci pierwsi jedynie w samoobronie zaatakowali Dom
ZwiĊzków, chcĊc przywróciý pokój w mieœcie. Stronnicy opcji rosyjskiej
uwaůajĊ, ůe to wâaœnie pokojowo protestujĊcy w Domu ZwiĊzków stali się
oÞarĊ zorganizowanej akcji wâadz ukraiľskich. Tak czy inaczej 2 maja byâ w
historii miasta momentem przeâomowym. Odesyjczycy, wbrew tradycyjnej
niechęci do polityki, zaangaůowali się w sprawy ogólnopaľstwowe, co więcej – mimo mitu odeskiej tolerancji – przelali w bratobójczej walce wâasnĊ
krew. „To byâ przeâomowy moment – mówi Jewhenija Zawalij, ochotniczka
z Ilicziwœka, jedna z koordynatorek odeskiego «Euromajdanu» - Zrozumieliœmy, ůe lepiej dla nas będzie jeœli tutaj będzie Ukraina (…) Ůe wojny nam
nie trzeba.” W wyborach prezydenckich w maju 2014 r. najwięcej gâosów
zdobyâ jeden z liderów ukraiľskiej rewolucji Petro Poroszenko; drugie miejsce zajĊâ zwiĊzany z obozem dawnej wâadzy Serhij Tihipko. W wyborach
parlamentarnych wyniki byây mniej jednoznaczne. W częœci proporcjonalnej zwycięůyâ Blok Petra Poroszenki, natomiast jeœli chodzi o cztery okręgi
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jednomandatowe w mieœcie, to dwa miejsca przypadây kandydatom z obozu dwa prezydenckiego, dwa przedstawicielom politykom zwiĊzanym wczeœniej z PartiĊ Regionów, w tym wspomnianemu juů Serhijowi Kiwaâowowi.
Choý Odessa staâa się bardziej ukraiľska, jej relacje z wâadzami centralnymi
w Kijowie pozostajĊ dalekie od harmonijnych. Wâadze centralne nie majĊ pomysâu na Odessę – tak naleůy interpretowaý wspomnianĊ juů nominację Saakaszwilego na gubernatora obwodu. Postanowiono mianowaý na to stanowisko czâowieka spoza lokalnego ukâadu, znanego, nieskorumpowanego, rozumiejĊcego
– choý nie zawsze respektujĊcego – zachodnie standardy w nadziei, ůe powtórzy
on na ziemi odeskiej sukces gruziľskich reform. Nadzieje te nie sprawdziây się,
a gruziľski polityk w listopadzie 2016 r. odszedâ ze stanowiska w wyniku konßiktu z prezydentem PoroszenkĊ. Pod tym względem symboliczna jest sprawa polskiego obywatela Aleksandra Orâowa, który przez pięý lat osadzony byâ
w odeskim areszcie œledczym – oÞcjalnie z powodu zlecenia zabójstwa, faktycznie jak moůna sĊdziý, z powodu dziennikarstwa œledczego, jakim się paraâ; w maju
2016 r., w wyniku dziaâaľ Polski, odeski sĊd zgodziâ się zmieniý œrodek zapobiegawczy na areszt domowy. Odesyjczycy krytycznie oceniajĊ politykę historycznĊ
nowych wâadz (heroizacja UPA), choý w tym obszarze podjęto pewne dziaâania
majĊce na celu przezwycięůenie róůnic historycznych, w szczególnoœci poprzez
„ukrainizację” historii II wojny œwiatowej – eksponowanie zarówno zasâug, jak i
oÞar ukraiľskich, nie zaœ – radzieckich. Waůniejsze problemy to rozczarowanie
nieefektywnĊ i wprost zagraůajĊcĊ ůoânierzom politykĊ obronnĊ nowych wâadz,
widoczne wœród wojskowych stacjonujĊcych w regionie odeskim (28. Samodzielna Brygada Zmechanizowana), a takůe przeœladowania dziaâaczy prorosyjskich
czy nawet zwykâych aktywistów spoâecznych. Ci pierwsi – co moůna jeszcze zrozumieý w kontekœcie wojny ukraiľsko-rosyjskiej – sĊ pod œcisâĊ obserwacjĊ Sâuůby Bezpieczeľstwa Ukrainy. Ci drudzy – co bardziej naganne – gdy chcĊ manifestowaý przeciwko chociaůby pogarszajĊcej się sytuacji gospodarczej, sĊ oskarůani
o separatyzm. Często w dziaâaniach przeciwko zarówno jednym, jak i drugim
biorĊ udziaâ niepodlegajĊce realnej kontroli paľstwa bojówki paramilitarne zwiĊzane wczeœniej z „Euromajdanem” i/lub zaangaůowane w konßikt na wschodzie
kraju. Naleůy odnotowaý fakt, ůe o ile skazano kilka osób zaangaůowanych w wydarzenia na ul. Greckiej, to przeciĊga się postępowanie w sprawie tragedii na Kulikowym Polu. Jak mówi przedstawicielka jednej z organizacji międzynarodowych
to „sprawiedliwoœý zwycięzców”.
Dlaczego to waůne? Otóů moůna sĊdziý, ůe proces ukrainizacji Odessy
nie jest ostateczny, a co więcej moůe byý odwracalny. Odesyjczycy to ludzie
niezbyt ideowi, często pragmatyczni. PopierajĊ tego, kto ma szanse na sukces,
i tego kto im daje takĊ szansę. Jeœli wâadza ukraiľska nie stworzy im odpowiednich warunków – mogĊ się od niej odwróciý.
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Ulica Deribasiwska i pomnik Diuka
Choý w mieœcie pierwotnie nie zaplanowano centrum sĊ co najmniej dwa
miejsca, gdzie skupia się ůycie odesyjczyków i turystów. Pierwsze to sĊsiadujĊca z placem Greckim i miejskim parkiem ulica Deribasiwska, peâniĊca
rolę miejskiego deptaku; drugie to wznoszĊcy się ponad Schodami Potiomkinowskimi tzw. pomnik Diuka. José de Ribas (Osip Deribas) byâ z pochodzenia Hiszpanem, który zrobiâ karierę w rosyjskiej armii. W 1789 r. dowodziâ
szturmem na Chadůybej. Kilka lat póŭniej staâ się jednym z gâównych inicjatorów projektu budowy portu i miasta Odessy, a następnie na polecenie
Katarzyny II jego gâównym realizatorem. Armand-Emmanuel du Plessis,
ksiĊůę Richelieu byâ francuskim arystokratĊ u schyâku Dawnego Ustroju,
póŭniejszym premierem w okresie Restauracji; w międzyczasie przez dekadę byâ zarzĊdcĊ Odessy, w istotnym stopniu przyczyniajĊc się do jej rozwoju. Jego pracę kontynuowaâ Alexandre Andrault de Langeron – z pochodzenia Francuz, z zawodu wojskowy, który w carskiej armii dosâuůyâ się stopnia
generaâa. Ulica Lanůerowska biegnie równolegle do ulicy Deribasiwskiej,
a stanowiĊcy jej przedâuůenie Lanůerowski zjazd to jedna z kilku (obok
sâynnych schodów), pieszych dróůek âĊczĊcych miasto z portem. Ostatnim z europejskich ojców zaâoůycieli miasta byâ Franz de Volan, kolejny
rosyjski generaâ, z pochodzenia Holender – pierwszy architekt miasta.
Dziœ jego nazwisko nosi Muzeum Portowe w Odessie. Obecnoœý cudzoziemców, w tym wysoko wykwaliÞkowanych, z Europy Zachodniej
byâa następstwem œwiadomej polityki Katarzyny II i znakomicie wpisywaâa się w projekt Noworosji. Wywarâa ona równieů wymierny wpâyw na
rozwój miasta, zwâaszcza w pierwszych dekadach. Trzy najstarsze gazety
w mieœcie wychodziây po francusku i po angielsku, dopiero czwarta – po
rosyjsku. Z czasem œcisâe zwiĊzki z EuropĊ ulegây ograniczeniu; Rosja
przestaâa byý imperium wielonarodowym, podejmujĊc dziaâania na rzecz
rusyÞkacji kraju, a takůe ograniczenia liczby cudzoziemców w administracji i oœwiacie, w myœl zaâoůeľ sformuâowanych przez Siergieja Uwarowa („prawosâawie – samowâadztwo – ludowoœý”). Europejska przeszâoœý
miasta pozostaâa jednak obecna – nie tylko w pomnikach i nazwach ulic,
ale równieů – a moůe przede wszystkim – w architekturze miasta. Stara
Odessa nie przypomina typowych miast rosyjskich czy radzieckich; pod
względem architektonicznym bliůsza jest do Europy Zachodniej. Teatr
Opery i Baletu, najbardziej rozpoznawalny budynek w Odessie, zbudowany w stylu barokowo-rokokowym czy hotel „Londonskaja” zaprojektowany w stylu neorenesansu to tylko kilka przykâadów. Jeœli dodaý do
tego wieloetniczny charakter miasta, tradycyjne przekonanie o odeskiej
tolerancji, zwiĊzki gospodarcze miasta z EuropĊ (to wszak tam traÞaâo
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w czasach carskich ukraiľskie zboůe), to stwierdziý naleůy, ůe mieszkaľcom miasta nie brak argumentów na rzecz tezy, ůe „Odessa to Europa”.
Bez wĊtpienia miasto i region âĊczĊ wielopâaszczyznowe więzy z EuropĊ
i UniĊ EuropejskĊ. W Odessie jest 10 konsulatów (w tym równieů honorowych) paľstw UE. Obwód odeski juů w pierwszej poâowie lat 90. przystĊpiâ
do Zgromadzenia Regionów Europy – niezaleůnej sieci wspóâpracy âĊczĊcej
jednostki terytorialne z kilkudziesięciu paľstw europejskich. Jest równieů zaangaůowana w dziaâalnoœý euroregionu „Dolny Dunaj”. W czasach Leonida
Kuczmy byâ to jeden z czoâowych projektów realizowany przez ówczesnego
gubernatora Serhija Hryneweýkoho. Po 2004 r. nieco podupadâ. Odesyjczycy
chętnie jeůdůĊ do paľstw europejskich: ci biedniejsi – w celach zarobkowych,
co bogatsi – turystycznych. Zwâaszcza wobec dramatycznego spadku kursu hrywny praca w UE jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna niů pozostanie
w kraju. Równieů UE jest zaangaůowana w Odessie i regionie odeskim. Od
2005 r. dziaâa unijna misja EUBAM, która monitoruje sytuację na granicy
ukraiľsko-moâdawskiej, zwâaszcza na odcinku z Naddniestrzem, i wspiera
implementację standardów europejskich przez sâuůby graniczne i celne obu
paľstw. Region odeski bierze wspólnie z partnerami z Rumunii i Moâdawii
udziaâ w projektach transgranicznych Þnansowanych przez UE. Dziaâacze
odeskich organizacji pozarzĊdowych uskarůajĊ się jednak, ůe procedury unijne sĊ często niezrozumiaâe, a Unia faworyzuje podmioty rumuľskie. Powyůsze przykâady nie wnoszĊ jednak wiele do dyskusji o wspóâczesnym charakterze miasta.
Opinie samych odesyjczyków sĊ w tej kwestii rozbieůne. Prorosyjscy „federaliœci” uwaůajĊ, ůe teza o europejskoœci Odessy to mit. Odesyjczycy to
bowiem dalej ludzie radzieccy. Ich oponenci uwaůajĊ, ůe miasto choý z mozoâem, ale dĊůy ku Europie. Na Ukrainie – inaczej niů w Rosji – nie uksztaâtowaâ się po 1991 r. skonsolidowany system autokratyczny. Demokracja funkcjonowaâa w sposób uâomny, niemniej mieszkaľcy – równieů na poziomie
lokalnym – nauczyli się zabiegaý o swoje interesy. „Pluralizm oligarchiczny”
gwarantowaâ względnĊ wolnoœý sâowa. W mieœcie wyksztaâciâa się, jeszcze
przed ukraiľskĊ rewolucjĊ 2014 r., niezbyt liczna, ale pręůna grupa aktywistów zajmujĊcych się mniej problematykĊ stricte politycznĊ, a bardziej samorzĊdowĊ – zagospodarowaniem przestrzennym, ochronĊ wybrzeůa, transportem publicznym.
Aktywizacja spoâeczeľstwa nastĊpiâa w okresie protestów przeciwko decyzji wâadz ukraiľskich o niepodpisaniu umowy stowarzyszeniowej z UE.
Odeski „Euromajdan” nie byâ zbyt liczny, w szczytowych momentach gromadziâ kilka - kilkanaœcie tysięcy ludzi. Na staâe pod pomnikiem Diuka staâo kilkadziesiĊt osób. Lokalne siây porzĊdkowe podejmowaây zdecydowane
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dziaâania przeciwko protestujĊcym – pierwsze namiotowe miasteczko „Berkut” zlikwidowaâ rano 25 listopada 2013 r., zaledwie cztery dni po rozpoczęciu protestów. W Odessie protestowaâa przede wszystkim inteligencja – pracownicy uniwersytetu, pisarze, artyœci. Wspierali ich przyjezdni z zachodniej
Ukrainy. Większoœý mieszkaľców wolaâa – zgodnie z odeskĊ tradycjĊ – staý
z boku i obserwowaý wynik tej konfrontacji. Gdy sytuacja w Kijowie ulegâa
zaostrzeniu, w Odessie zaczęto organizowaý pomoc - ciepâe ubrania, lekarstwa, kamizelki kuloodporne, kaski. Potem te same ad hoc stworzone struktury zaangaůowaây się w pomoc ukraiľskim siâom walczĊcym w Donbasie.
Warto odnotowaý, ůe odeski „Euromajdan” odbywaâ się bez partyjnej symboliki – protestowano pod ßagami Odessy, Ukrainy i Unii Europejskiej.
Mimo iů od „rewolucji godnoœci” minęây trzy lata w wielu obszarach Odessa pozostaje odlegâa od standardów europejskich. Największym wyzwaniem
jest bez wĊtpienia korupcja i brak przejrzystoœci biznesu. W porcie prawie
kaůdy pâaci celnikowi; ten częœý stawki zostawia dla siebie, resztę pâaci przeâoůonym – na miejscu, i dalej w Kijowie. Z czasem dla siebie zatrzymuje coraz więcej – wtedy dochodzi do spektakularnego aresztowania. Na miejsce
zatrzymanego traÞa nowy urzędnik celny i schemat znowu dziaâa jak dawniej.
W transporcie miejskim – popularnych marszrutkach – pâaci się wyâĊcznie w
gotówce, co skutecznie utrudnia jakiekolwiek rozliczenia. Ponoý zyski traÞajĊ
do przedstawicieli sâuůb porzĊdkowych i wymiaru sprawiedliwoœci. Wyzwaniem jest równieů niewielka wiedza mieszkaľców o UE – zwâaszcza na pâaszczyŭnie instytucjonalnej – a takůe wciĊů silna penetracja rosyjskiej propagandy, zwâaszcza poza OdessĊ, na prowincji.
Bez wĊtpienia rozwój wspóâpracy z UE moůe przyczyniý do zwalczenia tych i innych problemów, z jakimi boryka się miasto i region.
Obwód odeski sĊsiaduje z UniĊ EuropejskĊ. Odessa mogâaby peâniý waůnĊ rolę w wymianie handlowej Ukrainy z zagranicĊ. Region mógâby byý
równieů potencjalnie atrakcyjny dla europejskich turystów, przede wszystkim ze względu na sĊsiedztwo Morza Czarnego. Wymagaâoby to jednak
modernizacji infrastruktury transportowej, rozbudowy portu i poprawy
warunków biznesu. Pozytywne zmiany w tym zakresie moůe przynieœý
przede wszystkim implementacja umowy stowarzyszeniowej z UE, przede
wszystkim utworzenie Pogâębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA), a takůe przyznanie Ukrainie przez Unię reůimu bezwizowego. Powyůszy scenariusz jest moůliwy, niemniej nie ma pewnoœci, ůe zostanie on zrealizowany. Zaleůy to od sukcesu reform na Ukrainie w skali
caâego kraju, a takůe od umiejętnoœci wypracowania przez wâadze w Kijowie odpowiednich rozwiĊzaľ dla portu, miasta i regionu.
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***
Odessa jest miastem o silnej toůsamoœci lokalnej. Wieloetniczny charakter regionu i miasta, brak dâuůszych tradycji przynaleůnoœci paľstwowej
przed 1789 r., spektakularny rozwój, które Odessa zawdzięczaâa wâadzy
carskiej i zatrudnionym przez niĊ cudzoziemcom sprawiây, ůe jej mieszkaľcy czuli się przez dâugi czas przede wszystkim odesyjczykami. W innych
warunkach geohistorycznych, byý moůe daâoby się Odessie zachowaý tę
specyÞkę – przychodzĊ tu na myœl chociaůby kupiecka Republika Raguzy
(dzisiejszy Dubrownik) czy niektóre mini-paľstwa w Europie Zachodniej.
„Logika dziejów” okazaâa się jednak inna i w 2014 r. odesyjczycy zostali postawieni przed wyborem pomiędzy NoworosjĊ a UkrainĊ. Większoœý z nich
ze względów pragmatycznych wsparâa tę drugĊ opcję, choý byý moůe nie
jest to wybór ostateczny.
Dr hab. Andrzej Szeptycki – adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Koordynator Centrum Studiów Polskich i Europejskich w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. Naukowo zajmuje się m.in. politykĊ zagranicznĊ i wewnętrznĊ Ukrainy, polskĊ politykĊ zagranicznĊ oraz stosunkami wyznaniowymi w Europie
Œrodkowo-Wschodniej.
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In Search of
Odessa’a Identity

Ǐ ǼǻǵǾǷǭȂ
ǵǱǲǺǿǵȄǺǻǾǿǵ ǛǱǲǾǾȈ

Andrzej Szeptycki

ǍǺǱǳǲǶ ǥǲǼǿǵȃǷǵǶ

Odessa is associated with the Black
Sea, Empress Catherine the Great who
(founded a port and connected it to the
city with the Potemkin Stairs) and was
made famous by Sergei Eisenstein’s
Þlm “The Battleship Potemkin”. Odessa
inhabitants’ are known for their unmatched Jewish humour, and in our part
of Europe, with the works of Vladimir
Vysotsky (“Moscow-Odessa”) and Juliusz Machulski (“Déjà vu”). Since the
collapse of the USSR, the city has been
regarded as part of Russian-speaking
south-eastern Ukraine, hostile to the
West and favourable to Russia. In spring
2014, Odessa, alongside Donetsk, Luhansk and Kharkiv, became one of the
key centres of Russian-inspired protests
against the new government in Kyiv,
which had replaced the deposed president, Viktor Yanukovich. They culminated tragically in the events of 2 May
2014, when approximately 40 people
were killed in Odessa’s Trade Union
House, predominantly supporters of
rapprochement with Russia. The New
Russia project had come to nothing, at
least in the Odessa region. Odessa had
become more Ukrainian, and less (new)
Russian. Her identity, as in the past, remains, though, far more complicated.

ǛǱǲǾǾǭ ǭǾǾǻȃǵǵǽȀǲǿǾȌ Ǿ ǤǲǽǺȈǹ
ǹǻǽǲǹ, ȃǭǽǵȃǲǶ ǒǷǭǿǲǽǵǺǻǶ II, ǻǾǺǻǯǭǯȅǲǶ Ǽǻǽǿ ǵ ǾǯȌǴȈǯǭȋȆǵǶ ǲǰǻ Ǿ ǰǻǽǻǱǻǹ ǜǻǿǲǹǷǵǺǾǷǻǶ ǸǲǾǿǺǵȃǲǶ, ǼǽǻǾǸǭǯǸǲǺǺǻǶ Ǟǲǽǰǲǲǹ ǪǶǴǲǺȅǿǲǶǺǻǹ
ǯ ȁǵǸȉǹǲ «ǎǽǻǺǲǺǻǾǲȃ ǜǻǿȍǹǷǵǺ»,
ǮǲǾǼǻǱǻǮǺȈǹ ǲǯǽǲǶǾǷǵǹ ȋǹǻǽǻǹ
ǻǱǲǾǾǵǿǻǯ, ǭ ǯ ǺǭȅǲǶ ȄǭǾǿǵ ǒǯǽǻǼȈ –
Ǿ ǿǯǻǽȄǲǾǿǯǻǹ ǏǸǭǱǵǹǵǽǭ ǏȈǾǻȃǷǻǰǻ
(«ǙǻǾǷǯǭ – ǛǱǲǾǾǭ») ǵ ǫǸǵȀȅǭ ǙǵȂȀǸȉǾǷǻǰǻ («Déjà vu»). ǜǻǾǸǲ ǽǭǾǼǭǱǭ
ǞǞǞǝ ǰǻǽǻǱ ǿǭǷǳǲ ǽǭǾǾǹǭǿǽǵǯǭǸǾȌ ǷǭǷ
ȄǭǾǿȉ ǽȀǾǾǷǻȌǴȈȄǺǻǶ ȋǰǻ-ǯǻǾǿǻȄǺǻǶ
ǠǷǽǭǵǺȈ, ǽǭǯǺǻǱȀȅǺǻǶ Ƿ ǔǭǼǭǱȀ ǵ
ǾǵǹǼǭǿǵǴǵǽȀȋȆǲǶ ǝǻǾǾǵǵ. ǏǲǾǺǻǶ ǯ
2014 ǰ. ǛǱǲǾǾǭ ǯǹǲǾǿǲ Ǿ ǑǻǺǲȃǷǻǹ, ǘȀǰǭǺǾǷǻǹ ǵ ǢǭǽȉǷǻǯǻǹ ǾǿǭǸǭ ǻǱǺǵǹ ǵǴ
ǯǭǳǺȈȂ ȃǲǺǿǽǻǯ ǼǽǻǿǲǾǿǻǯ, ǯǱǻȂǺǻǯǸǲǺǺȈȂ ǝǻǾǾǵǲǶ Ǽǽǻǿǵǯ ǺǻǯȈȂ ǯǸǭǾǿǲǶ
ǯ Ǘǵǲǯǲ, ǴǭǺȌǯȅǵȂ ǹǲǾǿǻ ǾǯǲǽǰǺȀǿǻǰǻ
ǼǽǲǴǵǱǲǺǿǭ ǏǵǷǿǻǽǭ ǬǺȀǷǻǯǵȄǭ. ǕȂ
ǿǽǭǰǵȄǲǾǷǻǶ ǷȀǸȉǹǵǺǭȃǵǲǶ ǾǿǭǸǵ ǾǻǮȈǿǵȌ 2 ǹǭȌ 2014 ǰ., ǷǻǰǱǭ ǯ ǻǱǲǾǾǷǻǹ Ǒǻǹǲ
ǞǻȋǴǻǯ ǼǻǰǵǮǸǻ ǻǷǻǸǻ 40 ȄǲǸǻǯǲǷ, ǯ
ǻǾǺǻǯǺǻǹ ǾǿǻǽǻǺǺǵǷǻǯ ǾǮǸǵǳǲǺǵȌ Ǿ
ǝǻǾǾǵǲǶ. ǜǽǻǲǷǿ «ǚǻǯǻǽǻǾǵȌ» ǻǷǻǺȄǭǿǲǸȉǺǻ ǼǽǻǯǭǸǵǸǾȌ, Ǽǻ ǷǽǭǶǺǲǶ ǹǲǽǲ, ǯ
ǛǱǲǾǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ. ǛǱǲǾǾǭ ǾǿǭǸǭ ǮǻǸǲǲ
ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǵ ǹǲǺǲǲ (Ǻǻǯǻ)ǽǻǾǾǵǶǾǷǻǶ.
ǒǲ ǵǱǲǺǿǵȄǺǻǾǿȉ, ǷǭǷ ǵ ǯ ǼǽǻȅǸǻǹ,
ǻǾǿǭǲǿǾȌ, ǻǱǺǭǷǻ, ǻȄǲǺȉ ǽǭǾǼǸȈǯȄǭǿǻǶ.
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