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lub w przypadku nowych kl´sk na
froncie. Kl´sk na takà skal´, jak te,
po których dosz∏o do podpisania
obecnych porozumieƒ. Nie jestem
jednak pewien, czy w przypadku
nowej eskalacji konfliktu, my
wcià˝ b´dziemy gotowi do tych
porozumieƒ. Nie chcia∏bym, abysmy musieli si´ o tym przekonaç
w praktyce.
Czy mieszkaƒcy republik byliby jeszcze gotowi do powrotu w sk∏ad Ukrainy, gdyby na przyk∏ad sta∏a si´ ona
paƒstwem o ustroju federalnym?

– Im d∏u˝ej to wszystko trwa,
tym trudniej odpowiedzieç na to
pytanie. W latach 2014-2015, nawet po ca∏ym tym przelewie krwi,
ludzie jeszcze czuli ze sobà jakàÊ
wi´ê. Mo˝e by∏o tak z przyzwyczajenia. Jednak dzisiaj, po siedmiu
latach konfliktu zbrojnego i wojen
informacyjnych, to si´ zmienia. Po
wielu zapowiedziach ró˝nych polityków i przedstawicieli w∏adz
ukraiƒskich tego, jaki los szykujà
dla mieszkaƒców Donbasu, liczba
chcàcych powrotu topnieje. Obecnie ju˝ ponad 70% ludnoÊci Donbasu odrzuca mo˝liwoÊç udzia∏u
w jakiejkolwiek ukraiƒskiej formule paƒstwowoÊci. Dla wielu z nas
nazwiska kolejnych ukraiƒskich
polityków przychodzàcych do w∏adzy nie majà tu znaczenia. Zbyt
wielu z nich robi wszystko, by pokazaç swojà wrogoÊç wobec
mieszkaƒców Donbasu. I robià to
z powodzeniem.
W przededniu wyborów do rosyjskiej
Dumy niektórzy politycy w Rosji zdajà si´ podkreÊlaç swoje stanowisko
w sprawie koniecznoÊci wsparcia
przez Moskw´ waszych republik. Mówi o tym na przyk∏ad Zachar Prilepin. Kogo spoÊród rosyjskich polityków uznaje Pan za najwi´kszego
sprzymierzeƒca ¸RL i DRL?

– Nie uczestniczymy aktywnie
w ˝yciu politycznym Rosji. Przede
wszystkim, otrzymujemy pomoc
i wsparcie od paƒstwa rosyjskiego.
Gdy jest nam szczególnie trudno,
spoglàdamy w kierunku Moskwy.
To stamtàd od roku 2014 dostawaliÊmy ˝ywnoÊç i paliwo, gdy
u nas ca∏kiem ich zabrak∏o. W dobie pandemii koronawirusa to
stamtàd dostajemy lekarstwa
i szczepionki. A najpopularniejszym na Donbasie politykiem jest,
oczywiÊcie, W∏adimir Putin.
Przypomnijmy, jak si´ to wszystko
zacz´∏o. W jakich okolicznoÊciach
zdecydowa∏ si´ Pan na wzi´cie udzia∏u w tworzeniu ¸RL?

– Dla mnie odejÊcie od Ukrainy
zacz´∏o si´ od przewrotu w Kijowie. ByliÊmy oburzeni tym, co tam
si´ dzia∏o. To w∏aÊnie Majdan zmotywowa∏ mnie i bliskich mi w poglàdach ludzi do stawienia oporu,
organizacji Antymajdanu, wieców,
a kiedy przeciwko nam rzucono
wojska i nacjonalistyczne bataliony, tak˝e do chwycenia za broƒ.
A sama ¸RL dla mnie i dla wi´kszoÊci mieszkaƒców regionu ∏ugaƒskiego zacz´∏a si´ od majowego
referendum w 2014 roku. To wtedy przygniatajàca wi´kszoÊç z nas
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oznajmi∏a, ˝e nie chcemy ˝yç pod
rzàdami tych, którzy nielegalnie
przej´li w∏adz´ w Kijowie. ˚e
wprawdzie uda∏o im si´ tà w∏adz´
przejàç tam, ale u nas, w naszym
domu, my do tego nie dopuÊcimy.

LEKTURY

O Donbasie bez romantyzmu

Czy od tego czasu uda∏o si´ ¸RL
stworzyç instytucje, które pozwalajà
okreÊliç waszà republik´ jako struktur´ paƒstwowà zdolnà do samodzielnego funkcjonowania w charakterze niezale˝nego podmiotu?

– Choç jesteÊmy bardzo m∏odym
paƒstwem, mamy ju˝ wszystkie
atrybuty demokratycznej paƒstwowoÊci. Mamy wybranego
w wyborach przywódc´ naszej republiki, mamy wy∏oniony w wyborach parlament, istnieje ukszta∏towana hierarchia w∏adzy wykonawczej. Mamy sàdy, policj´ i armi´.
Ale mamy te˝ sytuacj´ wojny, blokady gospodarczej i izolacji mi´dzynarodowej. JeÊli moglibyÊmy
doprowadziç do zakoƒczenia wojny i uznania nas, mamy wystarczajàcy potencja∏ do samostanowienia.
Co powiedzia∏by Pan Polakom, którzy codziennie przekonywani sà, ˝e
na Donbasie trwa „rosyjska agresja”, a Kijów jedynie broni swej suwerennoÊci?

– Tym, którzy potrafià s∏uchaç,
proponuj´ s∏uchaç nie tylko ukraiƒskiej propagandy, lecz tak˝e zastanowiç si´ nad tym, jak to mo˝liwe, ˝e Ukraina, majàc 2300 km
granicy z Rosjà, dziwnym trafem
prowadzi z nià jakàÊ wojn´ wy∏àcznie na naszych terytoriach. Zastanowiç si´ nad tym, jak to mo˝liwe, ˝e rzekomo znajdujàce si´
pod okupacjà spo∏eczeƒstwo Donbasu walczy nie przeciwko „rosyjskim okupantom”, lecz „ukraiƒskim wyzwolicielom”, którzy niosà
nam krew, Êmierç i zniszczenie.
I wreszcie: dlaczego wspomniana
integralnoÊç terytorialna Ukrainy,
paƒstwa stosunkowo m∏odego,
ma byç wa˝niejsza od prawa do
samostanowienia ludzi, którzy nie
chcà ˝yç pod panujàcym na niej
re˝imem. Na 29 lat ukraiƒskiej niepodleg∏oÊci, ju˝ przez 7 lat nie
chcà jej mieszkaƒcy Donbasu. JeÊli
móg∏bym kogoÊ sk∏oniç do zastanowienia si´ nad tym, to pewnie
znalaz∏by on samodzielnie mnóstwo innych dowodów tego, ˝e
mam tu racj´.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

Rozmawia∏ Mateusz Piskorski

Rodion Mirosznik (ur. 1974
w ¸ugaƒsku) – oficjalny przedstawiciel ¸ugaƒskiej Republiki Ludowej ds. politycznych w grupie kontaktowej ds. realizacji porozumieƒ
miƒskich, przed 2014 rokiem by∏
m.in. wiceszefem administracji regionalnej w obwodzie ∏ugaƒskim
oraz prezesem regionalnej telewizji. Absolwent historii na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Michai∏a Dragomanowa
w Kijowie.

Zachar Prilepin nale˝y do czo∏owych przedstawicieli rosyjskiego
nowego realizmu w literaturze. Jest
te˝ cz∏owiekiem nie stroniàcym od
polityki; za∏o˝ona przez niego partia „Za Prawd´” weêmie udzia∏
w tegorocznych wyborach do Dumy
w ramach bloku stworzonego m.in.
ze Sprawiedliwà Rosjà Siergieja
Mironowa, majàc du˝e szanse na
wprowadzenie reprezentacji parlamentarnej, z pisarzem na czele.
Mamy zatem ciekawy przypadek zaanga˝owanego politycznie
literata, który mo˝e byç znakomità
ilustracjà tego, jak z pozoru ró˝ne
strony ˝ycia publicznego mieszajà
si´ i ∏àczà. U Prilepina nie odczuwamy tu jednak ˝adnego dysonansu. Jest konsekwentny w swoich wyborach; gdy z bronià w r´ku
walczy∏ na Donbasie, a nast´pnie
zosta∏ doradcà przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandra
Zacharczenko, jednoczeÊnie mówi∏
i pisa∏ o tej problematyce w swoich esejach i prozie.
Ostatnià z ksià˝ek Prilepina jest
zbiór opowiadaƒ „Romans pospolitego ruszenia“ (ros. Opolczenskij
romans), b´dàcy literackim Êwiadectwem trwajàcego ju˝ od siedmiu lat konfliktu na Donbasie. Pisarz w∏aÊciwie przywo∏uje swoje
w∏asne doÊwiadczenia, obserwacje i historie, które usy∏ysza∏ bàdê
których by∏ Êwiadkiem. CzternaÊcie opowiadaƒ po∏àczonych jest
powtarzajàcymi si´ w ró˝nych
konfiguracjach postaciami walczàcych z si∏ami ukraiƒskimi ochotników.
I tu w∏aÊnie tkwi najwi´ksza si∏a
opowiadaƒ Zachara Prilepina.
Wbrew tytu∏owi, nie ma w jego
prozie ˝adnego romantyzmu. Jest
oddana doÊç lakonicznym j´zykiem wojna. Czujemy jej zapach –
przepocone cia∏a, papierosowy
dym, kurz i py∏ – wyczuwamy
emocje, w tym strach, g∏ównych
bohaterów, gdy zbli˝ajà si´ do zabudowaƒ, w których ukrywaç mogà si´ ukraiƒscy snajperzy. Odczuwamy razem z nimi potworne
zm´czenie, skrajne wycieƒczenie
fizyczne i psychiczne, czasem prowadzàce do omdleƒ i zas∏abni´ç.
Widzimy ich rozczarowania, choçby w opowiadaniu o problemach

z przewiezieniem zebranej w Rosji
pomocy humanitarnej dla Donbasu, którà – w obliczu biurokratycznych przeszkód nie do pokonania
– g∏ówni bohaterowie przewo˝à
przez granic´ op∏acajàc zawodowego przemytnika.
Najwa˝niejsze sà jednak u Prilepina postaci, a w∏aÊciwie brak tak
typowej i nieraz ˝enujàcej wr´cz
w literaturze wojennej, próby idealizacji i heroizacji strony, z którà
sympatyzuje autor. Tu nie ma idea∏ów. Sà byli górnicy, sà ludzie,
których ˝ycie by∏o pasmem niepowodzeƒ, a tak˝e ci, którzy w przesz∏oÊci nie stronili od dzia∏alnoÊci
przest´pczej. DoÊwiadczenie wojskowe, takie jak sam pisarz, który
s∏u˝y∏ w rosyjskiej armii podczas
wojny w Czeczenii, majà za sobà
tylko niektórzy. Ci, którzy je majà
to cz´sto ludzie, którzy przekroczyli ju˝ czterdziestk´ i dawno nie
majà ju˝ kondycji ˝o∏nierzy Specnazu. Cz´Êç z nich pochodzi
z miejscowych stepów i donbaskich miast i miasteczek powsta∏ych wokó∏ kopalƒ, fabryk i hut. Inni przyjechali z daleka, w∏aÊciwie
z ca∏ej wielkiej przestrzeni by∏ego
Zwiàzku Radzieckiego.
„Na Donbas wybra∏ si´ szybko
i nieoczekiwanie dla samego siebie. W pracy poprosi∏ o urlop – i,
chocia˝ w jego firmie nawet ksi´gowa, drobniutka, 39-letnia kobieta, kibicowa∏a ochotnikom,
znajàc wszystkie pseudonimy komendantów polowych i studiujàc
ka˝dego poranka doniesienia
z donieckich linii frontu – nikt nie
domyÊli∏ si´, dokàd jedzie” (s. 74)
– pisze o jednym z rosyjskich
ochotników Wostrickim. Wostrickij
ma spokojnà, dobrze p∏atnà prac´, a jednak: w pewnym momencie dochodzi do wniosku, ˝e musi
wyjechaç. Przez krótki czas s∏u˝y∏
w Czeczenii podczas pierwszej
wojny z kaukaskimi fundamentalistami. Motyw jego decyzji nie wymaga, zdaniem narratora, szczególnych wyjaÊnieƒ: „Wostrickiemu
nie chcia∏o si´ nazwaç przyczyn
swojego wyjazdu nawet przed samym sobà. By∏y one do tego stopnia oczywiste, ˝e nie wymaga∏y
˝adnych s∏ów” (s. 75). Priplepin
nie epatuje zatem rozbudowanymi pasa˝ami o patriotyzmie, russkim mire i innych pobudkach ideowych. Uznaje wypraw´ na Donbas za reakcj´ oczywistà ka˝dego
zdolnego do noszenia broni rosyjskiego m´˝czyzny. Gdzieniegdzie
widzimy tylko, ˝e – poza wszystkim innym – pewnà rol´ mo˝e tu
graç te˝ pragnienie sensu, nie tyle,
jakiejÊ mitycznej, m´skiej przygody, co w∏aÊnie realizacji jakiegoÊ
celu wspólnotowego, choçby by∏
on obarczony ryzykiem.
Wojna oczami Prilepina to nie
starcie genialnych wodzów i bohaterskich ˝o∏nierzy. Walczàcy w szeregach pospolitego ruszenia przeciwko ukraiƒskim formacjom

zbrojnym najzwyczajniej w Êwiecie
si´ bojà, choç czasem skrajne zm´czenie redukuje u nich nawet ten
naturalny instynkt. Cz´sto o ich
prze˝yciu decyduje przypadek, ∏ut
szcz´Êcia, a mo˝e – jak pisze Prilepin – o tym, ˝e nie trafia w nich
ukraiƒski pocisk decyduje anio∏ siedzàcy ma masce samochodu, którym jadà. Na donbaskim froncie
trafiajà si´ ró˝ni ludzie, spotkaç
mo˝na ca∏à plejad´ osobowoÊci
i charakterów. Sà te˝ zwykli przest´pcy zajmujàcy si´ grabie˝ami
i gwa∏tami. Sà drobni kombinatorzy próbujàcy realizowaç ma∏e
i podejrzane interesy. Nie jest to
zatem starcie z udzia∏em mitycznych herosów, lecz zwyk∏ych ludzi
ze swoimi s∏aboÊciami i u∏omnoÊciami.
Prilepin wydaniem swojego „Romansu pospolitego ruszenia“ dotar∏ do czytelników chcàcych dowiedzieç si´, jak wyglàda wojna na
Donbasie. Zbiór opowiadaƒ, krótkiej prozy opartej na faktach, czyta si´ znacznie lepiej ni˝ reporta˝,
szczególnie gdy mamy do czynienia z wykorzystaniem literackiego
talentu pisarza znakomicie umiejàcego dobraç s∏owa do opisu emocji, obrazów, dêwi´ków, a nawet
zapachów. Prilepin fenomenalnie
wczuwa si´ w stepowo-industrialny krajobraz Donbasu.
Podczas promocji ksià˝ki pisarz
zapowiedzia∏, ˝e byç mo˝e nie b´dzie to jego ostatnia ksià˝ka
o Donbasie. Wspomnia∏, ˝e zastanawia∏ si´ nad napisaniem biografii jednej z najbardziej barwnych
postaci poÊród komendantów polowych oddzia∏ów ochotniczych,
Arsena Paw∏owa ps. „Motorola”.
W Polsce wi´kszoÊç przek∏adów
ksià˝ek Priplepina opublikowana
zosta∏a przez Wydawnictwo Czarne. Kierujàca nim, wraz z Andrzejem Stasiukiem, Monika Sznajderman w jednym z wywiadów
stwierdzi∏a, ˝e „to dobry pisarz rosyjski, lecz walczy po stronie Rosji
w wojnie z Ukrainà. Zabija”. Trudno zatem powiedzieç, czy ktoÊ
zdecyduje si´ na wydanie polskiego przek∏adu najnowszego zbioru
opowiadaƒ Prilepina. Tymczasem,
niezale˝nie od sympatii i antypatii
politycznych i poglàdów na obecnà sytuacj´ na Donbasie, nie ma
wàtpliwoÊci, ˝e Prilepin jest jednym z najbardziej utalentowanych
pisarzy rosyjskich. OczywiÊcie, jego
literatura niesie konkretne przes∏anie, chyba bardziej Êwiatopoglàdowe ni˝ bezpoÊrednio polityczne,
ale równie˝ to przes∏anie powinno
byç dla nas cenny êród∏em wiedzy
o racjach i uczuciach spo∏eczeƒstwa rosyjskiego, wÊród którego
prace tego przedstawiciela nowego realizmu cieszà si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià.
Mateusz Piskorski

