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Dwie historyczki, dwa sposoby myślenia i pisania o świecie, dwie podobne
wrażliwości. Marci Shore i Ioulia Shukan to badaczki, które podjęły się
zadania przybliżenia zachodniemu czytelnikowi znaczenia rewolucji i wojny w
Ukrainie. Tym, co obie pozycje wyróżnia wśród książek poświęconych wojnie w
Ukrainie, jest ich głęboki humanizm i skupienie się na człowieku, na
jednostkowym entuzjazmie, strachu i bólu. Obie autorki starają się odtworzyć
ludzką twarz Majdanu. Przez skoncentrowanie uwagi na jednostkowych emocjach,
czasem na pozornie nic nieznaczącym szczególe, pozwalają nam zobaczyć więcej,
a przynajmniej dają poczucie, że przez zrozumienie tragedii, która towarzyszy
jednostkowym decyzjom, możemy lepiej ten konflikt zrozumieć. Spośród nich
tylko Shore była dotychczas znana polskim czytelnikom, głównie z prac o
polskich i żydowskich intelektualistach aktywnych w okresie międzywojnia. W
nowej książce wyraźnie widać cechy charakteryzujące jej pisarstwo – skupienie
się na indywidualnych decyzjach w kontekście uwarunkowań historycznych. W tym
sensie tegoroczna publikacja stanowi kontynuację jej zainteresowań.
Ioulia Shukan jest socjolożką od lat zajmującą się Ukrainą, konfliktem z
Rosją, analizującą zarówno dynamikę rozwoju demokracji, jak i problemy, z
jakimi nowe państwo się zmaga. Decyzja, by podjąć badania etnograficznosocjologiczne nad konfliktem, który w 2014 r. wzburzył świat i podzielił
Ukrainę, jest więc konsekwencją jej poprzednich zainteresowań. Shore

popchnęły do tematu egzystencjalne pytania o naturę rewolucji i obawa przed
siłą, która sprawia, że z dnia na dzień wojna może się stać codziennością. Ta
obawa jest również czymś, co podziela Shukan, pisze ona bowiem: „Wojnawydarza
się gdzieś daleko, w odległych krajach” (Shukan, 7). Z perspektywy
zachodniego świata wojna w Europie jest aberracją, złem, które zachodnie
myślenie o dialogu i współpracy wyeliminowało. Tymczasem w ciągu zaledwie
kilku miesięcy stała się ona codziennością. U Shore rodzi to pytanie o
moment, kiedy „protest staje się rewolucją, a następnie wojną, która jednych
łączy, a drugich dzieli”, moment, „kiedy to, co polityczne, staje się
egzystencjalne” (Shore, xiii). Ta wojna zdaje się negować wieki rozwoju
społecznego, intelektualnego i emocjonalnego, gdy jednostka była usytuowana w
centrum; proces, w wyniku którego grupa staje się ważniejsza od jednostki,
wydaje się powodem egzystencjalnego niepokoju Shore i źródłem badań
socjologicznych Shukan.
Obie książki to zbiory szkiców, które chronologicznie prowadzą nas przez
Euromajdan, Majdan, w końcu aneksję Krymu i wojnę w Donbasie – od ruchu
popierającego związki Ukrainy z Europą poprzez transformację Euromajdanu w
ruch narodowy w obronie niezależnej Ukrainy aż do wojny z Rosją. U ich
podstaw leżą spotkania i rozmowy z ludźmi, przez próbę zrozumienia źródeł
zaangażowania w Majdan pozwalające odsłonić wewnętrzną dynamikę wydarzeń.
Shukan rozmawia z ludźmi, którzy mogliby być naszymi sąsiadami. Są tacy jak
my (Shukan, 11). Rozmówcy Shore, spotykani w Wiedniu, Warszawie czy Kijowie,
często należą do elit kulturalnych i politycznych. W obu przypadkach jest to
opowieść o ludziach, którzy wcześniej nie zajmowali się polityką, a jednak
wtedy coś ich do takiego zaangażowania popchnęło. W obu przypadkach jest to
opowieść o procesie, w wyniku którego jednostka zyskuje siłę przez
solidarność z grupą. Shukan nazywa zaangażowanych armią mrówek (Shukan, 151).
Shore za Sławą Wakarczukiem, liderem ukraińskiej grupy rockowej Okean Elzy,
mówi o nich jako kroplach w oceanie (Shore, 68). Nieco dalej cytuje
ukraińskiego historyka Jarosława Hrycaka, porównującego ludzi do pikseli,
które dopiero w masie mogą ukazać całościowy obraz (tamże, 68). Metafory
funkcjonują w obu książkach jako obietnica siły, jaką niesie solidarność –
zwłaszcza jej mocy sprawczej. Myślenie Shore zdaje się jednak przenikać
zarazem obawa o wpływ grupy na jednostkę.
Obie książki są więc inspirowane czymś więcej niż tylko ciekawością
poznawczą. Shukan, francuska socjolożka urodzona i wychowana na Białorusi, od
momentu wybuchu zamieszek na Majdanie była w ich sercu, jeździła po Ukrainie,
odwiedzała szpitale, sanatoria i domy opieki nad uchodźcami. Z łatwością
zdaje się odnajdować we wspólnocie i solidarności, którą tam obserwuje. Jej
zainteresowanie przyciągają te budzące się do życia struktury społeczeństwa
obywatelskiego lub czegoś, co przynajmniej nosi ślady obywatelskości. Jako
socjolożka dokumentuje indywidualny proces tworzenia się społeczności.
Amerykańska badaczka Shore przygląda się historii Europy Wschodniej nieco z
zewnątrz. Jest historyczką dokumentującą wysiłek obserwowany z perspektywy
skomplikowanej historii tego obszaru. Próba przeniknięcia uwarunkowań
historycznych sprawia, że często mówi słowami intelektualistów wywodzących
się z tego terenu. Jest pełna podziwu dla wysiłku i zaangażowania jego
mieszkańców, ale i strachu, że są żywioły, które mogą nas popchnąć do
porzucenia codziennego życia i podjęcia tak niewyobrażalnego ryzyka, jak

rzucenie się w wir wojny i historii. Jak się rodzi solidarność, która staje
się ważniejsza od nas samych (selfhood)? – pyta Shore. Dlaczego musi zdarzyć
się tragedia, żeby obudziło się w nas poczucie solidarności i siły grupy? –
zdaje się pytać Shulkan.
Majdan
Obie książki otwiera Majdan. U Shore jest to Euromajdan, gdzie w listopadzie
2013 r. społeczeństwo ukraińskie wyraziło spontaniczny sprzeciw wobec władzy,
która zerwała rozmowy integracyjne z Unią Europejską. Był to z jednej strony
sprzeciw wobec jej zaniechań i korupcji, z drugiej zaś wyraz tęsknoty za
Europą, rządami prawa i poszanowaniem jednostkowej godności, które Unia
Europejska symbolizuje (Shore, 157). U obu autorek Unia Europejska jest
wyobrażeniem determinującym horyzont oczekiwań i nadziei. Shukan zaczyna
szkicem ze spotkania z Denisem i Iulią, ludźmi niezrzeszonymi w żadnej
partii, zaangażowanymi natomiast w Automajdan, zrzeszenie kierowców, którzy
przewożą rannych, patrolują ukraińskie miasta, dowożą zapasy jedzenia. Dla
Denisa i Iulii Europa oznaczała nadzieję na normalnie życie (Shukan, 16).
Kiedy nadzieja na to normalne życie zdaje się umierać, rodzi się złość
(tamże, 19). Złość i rozczarowanie wytyczają kolejny etap w procesie
formowania się tej społeczności. Shore to samo zjawisko uznaje za pretekst,
by zapytać o to, gdzie kończy się indywidualny strach i kiedy rezygnuje się z
własnej prywatności i bezpieczeństwa.
W obu książkach Majdan zajmuje centralne miejsce. Dla Shukan to bardziej
infrastruktura – plac organizujący wielofunkcyjną przestrzeń miejską, w
której rodzi się miniaturowe społeczeństwo. Jest to centrum informacji,
dystrybucji ubrań, przygotowania i wydawania posiłków, organizacji transportu
i jednostek samoobrony, konstrukcji oraz utrzymania barykad i ognia, który
pozwala się ogrzać i zjeść posiłek (Shukan, 33). Obie autorki widzą tam
jednak również wspólnotę, motywowaną strachem i potrzebą zmiany, ale zarazem
rodzącą i radość, i poczucie sensu. Z przestrzeni protestu Majdan staje się
rewolucją, jej ideałami i roszczeniami, barykadami i namiotami, atmosferą
karnawału i zapachem dymu, który zdaje się oddzielać Majdan od reszty Kijowa.
To tutaj prywatne staje się publiczne, publiczne politycznym, a polityczne
egzystencjalnym. Shore patrzy jak historyk i widzi synchroniczne wydarzenia –
rewolucje, które, pozornie niezwiązane ze sobą, tłumaczą dynamikę zjawiska.
Za Hannah Arendt nazywa Majdan skarbem rewolucji (treasure of revolution,
Shore, 108), czymś, co pojawia się znikąd i znika, rządząc się własnym
rozumieniem czasu i przestrzeni, niczym fatamorgana. Przeszłość nieodwołalnie
zdaje się sugerować teraźniejszość i przyszłość. Takie czytanie rewolucji
różni się od podejścia Shukan, bardziej skupionej na dynamice rozwoju grup i
procesie formowania się wspólnoty.
Bez względu na to, przez jaki pryzmat patrzą na zjawisko rewolucji, obie
autorki najwięcej uwagi poświęcają temu, jak Majdan wpływa na ludzi w nim
uczestniczących. Shukan obserwuje codzienne praktyki, a Shore nadaje im
kontekst historyczno-filozoficzny. Majdan to źródło samostanowienia.
Początkowo jest nim wiara w Europę, ale z czasem źródło przesuwa się na
jednostkę – wraz z historiami, które przywołuje Shore, widać, jak rodzi się
poczucie wiary w siebie. Shore przytacza słowa historyczki Oli Hnatiuk,
opowiadającej, że w grudniowym zimnie bezdomni lepiej sobie radzili z

czynnościami, które wymagały sprawnych rąk na mrozie, np. nalewali koktajle
Mołotowa do butelek (Shore, 82). Shore zdaje się sugerować, że tak powstaje
poczucie użyteczności i sprawczości. Stąd o krok do poczucia wolności, którą
moim zdaniem Shukan i Shore rozumieją w podobny sposób – jako gotowość do
podejmowania świadomych decyzji. Symbolicznym świadectwem tego jest brak
alkoholu na Majdanie, co podkreślają obie autorki. Gdy to czytałam,
przypomniał mi się błysk w oczach Anny Walentynowicz, która podobnie mówiła w
sierpniu 1980 r. o wolności i abstynencji w gdańskiej Stoczni im. Lenina w
materiale na żywo dokumentującym wspólnotę, która się rodziła w zakładzie. W
pewnym momencie jej głos zagłuszył zbiorowy śpiew hymnu narodowego.
Makro- i mikroproces tworzący Majdan opiera się na decyzjach, w wyniku
których to, co polityczne, staje się egzystencjalne. „Raz po raz słyszałam w
różnych językach, że to był ich własny wybór” – podkreśla Shore (Shore, xvi).
Ze świadomością, że wybór jest nasz, przychodzi klarowność decyzji. Kończy
się ambiwalencja. I na różnych poziomach tę jasność widać. Podobnie mówią o
tym rozmówcy Shukan, podkreślając, że bez względu na to, jak trudna to była
decyzja, innej nie mogli podjąć (Shukan, 42). Rewolucja jest siłą, która
zmienia ludzi – mówi Shukan. – „Potrząsa ich codziennym życiem. Wyrywa ludzi
z ich zwykłych światów. Sprawia, że zaniedbują swoje zawodowe obowiązki.
Pociąga ich, czyniąc z nich rewolucjonistów, gotowych do stawienia oporu.
Popycha ich do solidarności”. Wyrwanie z bezpiecznej codzienności narusza
poczucie stabilizacji, ale i otwiera pokłady empatii, z których my,
obserwatorzy sytuacji w Ukrainie, mogliśmy sobie nie zdawać sprawy. Mówiąc o
wytrząśnięciu z cynizmu i apatii (Shore, 195), Shore przywołuje słowa
czeskiego filozofa Jana Patočki, że solidarność wstrząśniętych jest
solidarnością tych, którzy rozumieją (tamże, 107).
Dla obu autorek Majdan to przestrzeń, gdzie w codziennej praktyce dokonuje
się rewolucja. Ta przestrzeń staje się laboratorium kontraktu społecznego,
który Shore nazywa równoległą (alternatywną) polis (Shore, 44). Na tym etapie
rewolucja zdaje się rodzić poczucie wspólnoty znoszące alienację społeczną –
Shore cytuje w tym fragmencie jugosłowiańskiego filozofa Gajo Petrovicia
(Shore, 126). I tutaj jest, ja sądzę, jeden z pierwszych momentów, kiedy obie
autorki się różnią od siebie. Dla Shukan ta różnorodność stanowi świadectwo
możliwości mobilizacyjnych, u Shore przebija więcej pesymizmu – na końcu
jednego z rozdziałów przytacza komentarz Hrycaka, że Majdan tworzy Arkę
Noego, miejsce otwarte dla wszystkich, nawet skrajności: liberałów,
socjalistów, nacjonalistów i lunatyków (Shore, 53). Nowy kontrakt społeczny
jest wcielany w życie na moment przed potopem. Skąd płynie ten pesymizm: ze
znajomości międzynarodowego kontekstu czy świadomości, że większość rewolucji
umiera pod własnym ciężarem? Być może też z pewności, że ta jedność jest
wywołana potrzebą chwili – wspólnoty mogą się zrodzić tu i teraz pod wpływem
spajających emocji, ale nic nie gwarantuje ich stabilności.
Przemoc
Świadomość, że spirala przemocy rozwijała się szybko, towarzyszy obu
autorkom. Dla Shukan pierwszy znak, że przemoc zdominuje Majdan, pojawił się
30 listopada wraz z brutalną próbą rozproszenia tłumu (Shukan, 18). W tym
pierwszym dniu przemoc skutkowała dziesiątkami rannych i aresztowaniem
trzydziestu pięciu osób. To, co się tego dnia wydarzyło, dotknęło

bezpośrednio wielu rozmówców Shukan i Shore, a pośrednio dziesiątki tysięcy
Ukraińców. Pisząc o zastosowanej w stosunku do manifestujących
nieproporcjonalnej skali przemocy, Shukan nazywa to efektem rykoszetu, który
uderzył w serca protestujących. Wygenerowany gniew zadziałał jak potężny
mechanizm mobilizacji (Shukan, 18). To był kolejny, po wstrzymaniu negocjacji
z Europą, wstrząs, który zrodził solidarność w obronie godności, nawet jeśli
bez udziału Europy. Według Shore to następnego dnia, 20 grudnia, Euromajdan
stał się Majdanem.
Również ta autorka postrzega rosnący gniew i gotowość na przemoc podobnie jak
Shukan. Przemoc Majdanu była odpowiedzią na zachowanie drugiej strony,
rządziło nią zjawisko rykoszetu i poczucie znalezienia się w sytuacji
wymagającej interwencji. Opisuje ona rozmowę ze Sławą Wakarczukiem,
wspominającego, jak podczas różnych dyskusji z członkami federacji
radykalnych organizacji ultranacjonalistycznych o nazwie Prawy Sektor oraz
partii Swoboda prosił ich o wstrzemięźliwość, by nie użyli przemocy jako
pierwsi (Shore, 83). 16 stycznia 2014 r. ukraińska Rada Najwyższa uchwaliła
ustawę, która godziła w społeczeństwo obywatelskie i wolność mediów. Ten krok
władz dodatkowo zradykalizował społeczeństwo. Shukan opowiada o Danielu
Kowzunie, członku Automajdanu, a prywatnie właścicielu firmy informatycznej,
który w rozmowie z nią stwierdził, że po 16 styczniu nie miał już nic do
stracenia. W myśl nowego prawa za swoją działalność mógł zapłacić więzieniem.
Tego dnia na Facebooku napisał, że czas protestu dobiegł końca, zaczął się
czas rewolucji (Shukan, 39).
Kilka godzin później Kowzun i jego znajomi zorganizowali marsz na parlament.
Rozpoczęły się walki uliczne (Shukan, 39). W ruch poszły płyty chodnikowe,
petardy, następnie koktajle Mołotowa. Przemoc stała się wyrazem frustracji,
która zbierała się od miesięcy. Do aktów przemocy ulicznej szybko włączyły
się inne grupy: kluby piłkarskie i Prawy Sektor (Shukan, 37–40). To wszystko
zadziałało jako detonator ogólnej eksplozji i radykalizacji Majdanu.
Myśl, że przemoc jest jedynym sposobem, aby wyrazić swój głos,
wykroczyła daleko poza najbardziej ekstremalne elementy Majdanu. Mnożą
się działania wspierające, autonomiczne i nieskoordynowane (…). Ci,
którzy nie chcą używać chodników lub pocisków, są częścią łańcucha
logistycznego. Zwyczajni demonstranci, mężczyźni lub kobiety,
odsłaniają, rozbijają i przenoszą płyty chodnikowe. Protestujący łamią
zlodowaciały śnieg i wkładają go do worków, aby wznosić na
Chreszczatyku nowe barykady lub przebudować te, które policja
zniszczyła na ulicy Hruszewskiego. (Shukan, 41)
Walki uliczne stały się chlebem powszednim zarówno protestujących, jak i
okolicznej ludności. Pojawili się prowokatorzy, „tituszki”, ludzie opłaceni
przez władze ukraińskie celem prowokowania bójek i starć z działaczami
opozycyjnymi. 22 stycznia odnotowano pierwsze śmiertelne ofiary przemocy
(Shukan, 43). Dla Daniela Kowzuna, żydowskiego lewicowca, przemoc stała się
legalnym środkiem działania, nawet jeśli oznaczało to kroczenie ramię w ramię
z ultranacjonalistami (tamże, 45).
Dla Shore moment przełomowy przyszedł później, 19 lutego, w dzień krwawej
łaźni, kiedy siły rządowe przystąpiły do masakry manifestujących, „a niebo

stało się czarne od dymu” (Shore, 90). W mieście zapanowała panika:
kijowianie stali w długich kolejkach, żeby wypełnić zbiorniki paliwa benzyną,
wyciągnąć wszystkie pieniądze z bankomatów i zrobić zapasy jedzenia (tamże,
112). Na samym Majdanie udało się jednak opanować strach. Mężczyźni budowali
barykady, podczas gdy kobiety przygotowywały koktajle Mołotowa. Nie
opuszczało ich poczucie, że mogą być obserwowani przez snajperów (tamże,
111–112). Shore nazywa to momentem poza wszelką analizą (non-analytical
point). Nie tłumaczy, co to oznacza, być może jest to chwila, gdy do
historyka dociera, że dostępne mu narzędzia nie pozwalają na zrozumienie
spirali przemocy i dynamiki, która zasadniczo zmieniła tożsamość Majdanu.
Strach mobilizuje, popychając ludzi nawet do działań, które mogą się okazać
dla nich destruktywne.
Shore wielokrotnie pisze o Majdanie i rewolucji jako walce przeciwko произвол
(proizwoł), co tłumaczy jako bycie z kaprysu władzy zabawką (Shore, 127).
Walka, której się podjęli, jest walką o potwierdzenie własnej podmiotowości,
jest wyrazem samostanowienia. To była esencja rewolucji o godność
rozgrywającej się na Majdanie. Ale czy przemoc, która się na Majdanie
pojawiła i na którą Majdan się otworzył, nie wypaczyła tego, co zostało
osiągnięte do tej pory? Obie badaczki zdają się widzieć problem podobnie –
przemoc znalazła się na końcu łańcucha, który dał szansę na wykształcenie
samoorganizującego się społeczeństwa, była kolejnym etapem mobilizacji i
zarazem w jakimś sensie zaczęła podkopywać jego spójność. Shore pisze o
momencie, kiedy powrócił alkohol, Shukan o potencjale destrukcji powoli
wyzwalającej się z ludzi.
Wojna
Wojna, która wybuchła na wschodzie Ukrainy wiosną 2014 r. wraz z próbą
odłączenia Donbasu od Ukrainy, jest kolejnym rozdziałem konfliktu
rozpoczętego na Majdanie. To nie jest już konflikt społeczeństwa z władzą,
lecz konflikt dwóch wizji Ukrainy lub Ukrainy i Rosji. Podczas gdy Shore
próbuje zrozumieć historyczny kontekst wojny, Shukan skupia się na wysiłkach
społeczeństwa i wpływie, jaki konflikt na nie wywiera.
Shore próbuje zrozumieć Donbas, region na wschodzie Ukrainy, gdzie wkrótce po
obaleniu Wiktora Janukowycza pojawili się separatyści żądający jego
oddzielenia od Ukrainy i włączenia do Rosji. Dla Shore Donbas to miejsce
pełne sprzeczności, tam bowiem pewne logiczne rozwiązania, do których
jesteśmy przyzwyczajeni, nie mają sensu. „W Donbasie separatyści bronili
pomników Lenina i świętości sowieckiej przeszłości. Ale bronili też świętości
przeszłości carskiej. Wszystko się tam pomieszało”, mówi (Shore, 213). Dla
Hiroakiego Kuromiyi, historyka i autora książki o Donbasie, na którego Shore
się powołuje, tradycyjne kategorie klasy i narodu, powstałe w reakcji na
oświecenie, nie przystają do opisu tego miejsca. Rządzą tam wszechobecny
terror i specyficznie pojmowana wolność (tamże, 216). Jeden z jej
respondentów stwierdza, że tych, którzy wystąpili przeciwko Ukrainie, można
podzielić na trzy grupy: pierwsi dołączyli do separatystów za pieniądze,
drudzy wierzyli, iż w Kijowie dokonano faszystowskiego przewrotu, a trzecia
grupa nie może sobie wyobrazić życia gdzie indziej (tamże, 217). W Donbasie
przednowoczesność surrealistycznie przemieszała się z postmodernizmem:
watażkowie używają Twittera (tamże, 220).

Shukan skupia się na współczesnym wymiarze tragedii w Donbasie. Pisze o
wojnie jako raku, którego przerzuty naznaczają poszczególne fragmenty
Ukrainy. W obu książkach części poświęcone wojnie są wyczerpujące
emocjonalnie – z pełnego nadziei Majdanu przenosimy się tam, gdzie jest tylko
rozpacz i katastrofa, na którą Ukraina nie jest przygotowana i z którą nie
może sobie dać rady. W ujęciu Shukan wojna to zniszczone miasta,
infrastruktura, przyroda, zaminowane pola oraz podzielone okopami i
barykadami przestrzenie miejskie. Wojna to także katastrofa humanitarna.
Latem 2014 r. przestały działać banki i bankomaty, a władze w Kijowie
zawiesiły wypłacenie pensji i innych świadczeń na terytorium Donbasu (Shukan,
123). Według Wysokiej Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców na
początku 2016 r. w Ukrainie było 1,5 mln uchodźców wewnętrznych. Uciekinierzy
z Donbasu to główna grupa (tamże, 117). Shukan rozmawia z uchodźcami,
odwiedza żołnierzy w szpitalach i sanatoriach. „Okazuje się, że w obliczu
bezprecedensowych przepływów przymusowej migracji państwo ukraińskie jest
niewydolne. Nie wprowadzono żadnego planu ewakuacji ludności cywilnej,
zakwaterowanie to prawdziwa tragedia: całkowicie wyczerpała się zdolność
zaopiekowania się takimi masami ludzi, nie ma dla nich miejsca nawet w
pomieszczeniach przestarzałych i nieogrzewanych zimą”, pisze (tamże, 118).
Być może większy niż Donbas problem stanowi reakcja społeczeństwa na
uchodźców. Ukraina to kraj wielu podziałów, które jednak aż do tej chwili
uznawano za możliwe do przezwyciężenia. Podczas gdy Majdan zdawał się
jednoczyć, wojna podzieliła. Procesy, które rozpoczęły się w Ukrainie wraz z
pojawieniem się uchodźców, głęboko wnikają w tkankę społeczeństwa. Rozpoczyna
się coś, co można określić jako piętnowanie społeczne: osoby wysiedlone z
Donbasu są oskarżane o lenistwo i wygórowane żądania. Mężczyźni są
postrzegani jako unikający zaangażowania się w działania wojenne. Czasem
ocenia się ich przez pod kątem prorosyjskich separatystycznych sympatii,
stają się więc niejako piątą kolumną w nowych przestrzeniach. Wojna podważa
spójność ukraińskiego społeczeństwa (Shukan, 121).
Mimo wszystko pojawiają się i promyki nadziei – Stacja Charków, zorganizowana
przez Allę Feschenko w mieście, gdzie skupia się najwięcej uchodźców i gdzie
znajduje się stacja tranzytowa dla wielu z nich. Stacja Charków to inicjatywa
obywatelska stworzona, by pomóc osobom wysiedlonym. Czasem jedyne, co można
zrobić, to zapewnić im prysznic, jedzenie i walerianę na dalszą podróż
(Shukan, 154). Czasem wystarczy wsparcie i rozmowa. Trochę cierpliwości. W
poprzednim życiu Alla, organizatorka stacji, była matką trójki dzieci i
właścicielką firmy (tamże, 152). Do działania popchnął ją strach przed wojną
i pragnienie uczynienia czegoś dobrego dla Charkowa. „Na stacji, złapana w
wir wolontariatu, nie mam czasu na odczuwanie tego strachu, działam przeciwko
wojnie, to lepsze niż siedzenie w domu”, mówi Ala (tamże, 153).
Shukan nazywa takich ludzi armią mrówek; są to członkowie wielkiej rodziny
ukraińskiej, którzy wiosną 2014 r. porzucili spokojne życie, by odpowiedzieć
na konsekwencje wojny w Donbasie. Porzucili czy zostali zmuszeni do
porzucenia? Mimo że obie – Shukan i Shore – dostrzegają brak wyboru, zdają
się jednak podkreślać, że zaangażowanie jest kwestią poczucia
odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i ludzi wokół. Dostarczają oni
żołnierzom rozmieszczonym na liniach granicznych jedzenie, buty, ubranie,

produkty higieniczne, a nawet sprzęt wojenny. Opiekują się żołnierzami
hospitalizowanymi lub rehabilitowanymi (Shukan, 151). Muszą i chcą coś robić,
być może w imię solidarności, a może tylko pamięci o solidarności zrodzonej
na Majdanie, fatamorganie rewolucji, która znika, ale pozostawia nadzieję, że
dopóki nie umarła ludzka życzliwość i solidarność, nie wszystko umarło.
Być może tutaj też tkwi kolejny kontrast z książką Shore. Podczas gdy u Shore
przemawia jednostka, u Shukan jest to jednostka będąca członkiem większej
społeczności. Kategorie narodu i społeczeństwa są ramami, które wyznacza jej
działanie. O ile Shukan widzi mikrostruktury społeczeństwa obywatelskiego
obecne w Ukrainie, o tyle Shore dostrzega skomplikowany problem historyczny,
który niesie niewielkie szans na pozytywne rozwiązanie. W tym wszystkim jest
i jednostka, zmagająca się z trudnymi okolicznościami dziejowymi. Obie
książki się więc uzupełniają. W wielu miejscach przykłady Shukan konkretyzują
rozważania filozoficzne Shore albo inaczej splatają się w warkocz opowieści
tworzących skomplikowany obraz historyczno-socjologiczny. Obraz, który
niejednokrotnie niemalże pozwala nam dotknąć życia ludzi uwikłanych w ten
konflikt. Być może ów historyczno-socjologiczny dwugłos sprawia, że bardzo
trudno te książki krytycznie zestawić: porównując kategorie rewolucji, zmiany
społecznej czy relacji między jednostką a grupą. Obie prace się uzupełniają,
pokazując z jednej strony kontekst historyczny, z drugiej zaś socjologiczną
dynamikę rozwoju sytuacji. Obie są oparte na solidnych badaniach i metodach
określonych przez warsztat historyka i socjologa, a jednak to, co mają do
zaofiarowania, wychodzi daleko poza ten warsztat. Humanizm i skupienie na
jednostkowym wymiarze tragedii rozgrywającej się w Ukrainie wyróżniają obie
książki, które budząc w czytelniku głęboką empatię, skłaniają nas
współodczuwania. Wraz z ich bohaterami stajemy się „potrząśnięci” przez
historię, wytrąceni z codziennego trybu życia i zmuszeni do zastanowienia się
nad własną odpowiedzialnością za świat wokół nas.
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