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Presenting the conflict between Ukraine and Russia as a
struggle between the Primordialism and Constructivism.

Yuliya Tarasiuk

In the paper I examine, whether the conflict in Ukraine can be displayed from two
main theories primordialism and constructivism. The lector attempted to explain, why those
theories were chosen for the describing the war from a bit another perspective. Thus, it was
proved and shown that Ukraine is a presenter of primordialism theory, as an Ukrainians
include most of the features of this theory: the sentimental attachment - it can be observed in
people's perception of the nation and country

INTRODUCTION
Many times I was asked by my foreign friends to explain, why we have problems and
conflicts with Russia nowadays. Before war has started, especially my Turkish friends had
been affirming, that Ukrainians and Russians always were “Slav friends/neighbor/brother”
and there should not be any problem. They were comparing the relations of Turkey and
Azerbaijan – similar culture, same religion and language family. Apparently, Ukraine and
Russia should have had to be the same. However, those who were considering in that way
were merely wrong. Until Russia started war with Ukrainians, as many people used to think,
“Brother”, “neighbor” or “friend” nobody actually had been seen the true face of Kremlin.
The reason, why not everyone could recognize the true fettle of Russia, was previously well
thought out scheme disguised by ex-Ukrainian government. Indeed, Viktor Yanukovych's (ex
president of Ukraine) being as pro-Russian was very “helpful” - he was keeping integrity,
sovereignty of Ukraine and was ensuring the state from the necessity of creation the military
status. Doubtless, but implementation of every Putin’s whim had been guaranteed the peace
and tranquility to the country. Important to mention, that he had special attitude for Russian
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speaking people. For him, there was no big problem to make Russian, as a second official
language in the particular regions.
However, when the ex-president Viktor Yanukovych did not choose the Europe by not
signing the political-economic agreement between EU and Ukraine, people went on the streets
and started to demand his dismissing. In the heart of our capital Kiev, there has been gathered
hundreds of thousand people from all corner of Ukraine and different European cities. Then,
very significant moments for our country begun – Ukrainian head of state has escaped, the
Crimea was annexed by Russia and the war on the eastern part of Ukraine has started.
However what is that war? Between whom or between what it is going on? Why there
dying thousands of people both on Ukrainian side and Russian. What Ukrainians, are
struggling for?
In the following paper the conflict will be presented from the ethnic perspective –
there will be shown struggling of two theories – the primordialism and constructivism. The
objective of this paper is to endeavor to examine whether each of country – Ukraine and
Russia, can be displayed as a presenter of diverse theory, Ukraine, as an implementer of
primordialism theory, and Russia – constructivism. At the end it will be discovered whether
application of those theories were successful and helpful or maybe there appeared any
weaknesses.
One of the main goal is to explain for the reader, that conflict in Ukraine does not
mean just only problem related to politics. During reading the paper, a lector would be able to
find the answers on the questions "why and how people are dying from the both side?", "what
is the aim of Ukrainian people or government in this conflict?", "why so big enough amount
of population still supports the actual president of Russian Federation?"
The paper will also attempt the important point as to present the conviction of both
Ukrainian and Russian soldiers during the war. What are they struggling for? Are they ready
to die for their country or just for a whim of the dictator?
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EMERGENCE OF THE CONFLICT
Ukraine. Kiev. Significant November 20013. Interestingly, but this is exactly time,
when everything had its beginning and when history immensely changed. At the Association
Agreement with the European Union, where Ukraine and EU had a chance to make one step
towards each other, it has been taken last-minute decision that Ukraine does not need,
however, even not crave the European integration. The ex-head of state, Viktor Yanukovych
did not sign the significant agreement for Ukrainian nation. Thus, large scale protest covered
the whole Ukraine. People expressed the displeasure of present at that time government, they
understood that not signing this agreement means that Ukraine became more remote from
Europe. However, protesting does not the failure of signing the agreement, it means also to
protest against the lack of respect for the basic human dignity1.
In fact, there was the reason for the expressing of dissatisfaction of the current
government. First of all, there was made several very important constitutional changings and
"invisible" turnovering in administrative branch of ascendance. The explanation, why I used
the word "invisible" is very understandable. The government of president Yanukovych and
prime minister Mykola Azarov have made several significant changes inside the power
apparatus, which were not written in the paper. First of all , there was implemented the
opposition marginalization policy, according to which opposition members were illegaly
dismissed from the government or imprisoned, as Yuliya Tymoshenko for example2. That was
not announced obviously, but those kind of changings were done for taking control over all
important positions of the government. Many enactment were ratified by the government, but
unfortunately that was not on the benefit for Ukrainians.
Firstly, it was student protest, which has been demanding for the Integration with the
EU. Studying in high institutions youth were sending their message to Europe and to other
people from different corners of the world to show and express their manifestation of
dissatisfaction for the current at that time government. However afterword’s the protest
became more numerous, when Ukrainian journalist Tatiana Chornovil was beaten3 by
unknown people for the discovering and then publishing some not allowed news about
1

Steven Woehrel, Ukraine: Current Issues and U.S. Policy, Congressional Research Service, USA, September 4, 2014, p.1

2

Slawomir Matuszak, Arkadiusz Sarna, From Stabilisation to Stagnation: Viktor Yanukovych's reform, (in:) Point of View, Number 32,
March 2013, Center For Eastern Studies im. Marka Karpia, Warsaw 2013, p. 11 – 14.

3

UNIAN,Unknown beat journalist Tatiana Chornovil near Boryspil: http://www.unian.info/politics/867293-unknown-beat-journalisttatiana-chornovil-near-boryspil.html
http://www.unian.info/politics/867293-unknown-beat-journalist-tatiana-chornovil-near-boryspil.html
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government. That meant rising up of the dictatorship more and more, but ordinary people,
citizens became more weak and not important. It was considered, that she was dead and
people, who beat her just leaved her not far from the road, at the forest district. However, she
was resqued and after intensive medical treatment in the hospital she showed up on the one of
important channel of Ukraine and shared with all people all the country, what happened to
her. That was the breaking moment for the state. Everyone understood – government won't
stop after this accident and that will lead to the repeating of Soviet Union's or at least Putin's
regime.
Subsequently, at the time, when peacefull and innocent protestors in Maidan
Nezalezhnosti – center of Kiev, came out for supporting of Tatiana Chornovil and moreover
for supporting and protection Ukrainians' freedom , they were strongly attacked by the local
elite police, which is known, as "Berkut". It caused many lost lives and immense amoıunt of
injured – mostly it was youth – students and people in middle age4. It is weird, seemingly
police should protect the interests of citizens, but instead they have been protecting the
interest of the ex-president and his encirclement. Further, on 20-th of February 2014 over
hunderd people die, who were killed by snipers. It is hard to imagine that numerous amount of
people died during one day. Ukrainians call them National Heroes or "Nebesna Sotnia", that
has a translation, as "The Heavenly Hundred"5.
Very significant event took place in the 21-th of February. After so terrible events
happened in Maidan, important polititians came to Ukraine to help adjust the situation in
Ukraine. Ex head of state Viktor Yanukovych, tree presenters of Ukrainian opposition:
Arseniy Yatseniuk, Vitaliy Klichko and Oleg Tiagnibok together with the minister of Foreign
Affairs of Poland Radoslaw Sikorski and MFA of Germany Frank-Walter Steinmeier signed
the "Agreement of Adjustion of Ukrainian Crisis", according which, during 48 hours there
will be changed the Constitution of Ukraine due to 2004 year. It would meant that President
and Parliament should have equal powerment. Also there would formed the opposition
coalition and in December of 2014 there would be Presidential reelections. That would be
diplomatic resolution and possible implementation, however people in Maidan had different
demand. Nobody in Maidan Nezalezhnosti would let the 'killer' to continue being in office.
Thus, not known person, at that time, leader of Maidan presenters, Vitaliy Parasiuk, came out
with the short declaration. He claimed, that if the current government in that time will be not
4

The heaven's hundred, http://nebesnasotnya.com.ua/en

5

Nebesna Sotnya, 40-th day of memorial, http://uocofusa.org/news_140331_3.html

str. 8

Spojrzenie na Wschód

dismissed, he and "Heaven's hundreds"

Analizy i Publicystyka

quarterbacks will storm on the presidential

administration and the elite house of Yanukovych in Mezhygirya. The murders of hundreds
people including my father, should not rule the country!"6. He was supported by all people in
Maidan, who standed for freedom. That day, in night, ex head of state escaped and lots of
ministers followed him, many people, who were holding high posittions has submitted the
resignation. Ukrained lived the great upheaval.

After Yanukovych's leaving the office there was formed new temporary government.
It deposed ex-president of Ukraine for the abandoning his duties. At the same time, Yuliya
Tymoshenko was released from the prison. The country started to prepare for the early
Presidential election. Oleksandr Turchynov, from the party of "Batkivshchyna" temporarily
performed the duties of President. Arseniy Yatseniuk became a prime minister. New formed
temporary government ratified the enactment about the changing of the Constitution due to
the year of 2004.

SIGNIFICANT CHANGINGS FOR UKRAINE
Consequently, after the upheaval in Ukraine Putin disliked all the situation and he
decided to ceizure the Crimean peninsula. Carefully, he put the troops on the Ukrainian
territory. Firstly, he denied the existance the Russian military in Crimea, but soon he admitted
that, by the guising of the protection of Russian minoritiy. Afterwords, illegal refferendum
about the annexation to Russia was held. None of the country from European Union, neither
United States, Canada did not recognize this refferendum, since that was not legal and free
expression of will, but made under the pressure. The result of this election was falcificated,
showing that over 97% of citizens vote for the connection with Russian Federation, which
was obviously fake.
After ex head of state, Viktor Yanukovych has escaped, new Presidential elections
took place. On the May, 25-th having the Ukrainian citizenship people in their native
countries and in diplomatic institutions all over the world made their choice. The elections
6

Richard Balmforth, In Ukraine turbulence, a lad from Lviv becomes the toast of Kiev, http://www.reuters.com/article/2014/02/25/usukraine-crisis-hero-insight-idUSBREA1O0JT20140225
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was held due to Constitutional law – freedom was guaranteed, it was clear and gossamer. The
problem was only in eastern region of Ukraine- in Donetsk and Lugansk region, which will be
discussed later.
Petro Poroshenko was chosen as a chief of state on 25–th of May gaining 55% of
votes. Thus, he came to power with the absolute majority in the first round. After the election,
necessarily, by all means he embarked to fullfil his offers and promises to Ukrainians. "New
quality of the governance"7 was among them.

WAR IN UKRAINE – WAR OF THEORIES
The government has changed. The Crimean Peninsula annexed by Russia and war
between Russia and Ukraine has started. The important thing to say is that Ukraine and Russia
for the few centuries, especially last few decades, were in tigh relations. However, such a
relationship did not exist because of the reason, that nations were feeling close to each other.
Let's observe last century – emergence of Soviet Union, which lasted over seventy years.
Soviet Socialist propaganda succeeded to construct different not only different mentality but
also the way to create someone's own worldview. People, living under "iron curtain, which
has descended across the Continent from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic"8 did
not have a chance to get out of the border, thus they were retelling their Soviet "culture" to
their descendants. New generations were created already with a "programmed brains",
therefore it was continuing in this way. However, when Soviet Union collapsed, still many
people were feeling sadness about this.
Thus, after the independence most of the Ukrainians were conscious about falling the
system and with a big hope great upheavals were expected. There was the expectation that
the system already falled down and never will rise up again. It was a big honor to say "I am
Ukrainian" and big pride that Ukraine is free, thus people started to rebuild it – its culture,
literature and traditions of our ancestry. The memory about forbidden in Soviet Union writers
or singers had been started to recover. People started to discover to be interested in different

7

Olexyiy Haran, Petro Burkovsky, The Poroshenko Phenomenon: Elections and Challenges Ahead, Ponars Eurasia, The George
Washington University's Elliot School, number 335 , August 2014, Washington 2014, p.6

8

The Learning Network, Winston Churchill Warns of Soviet,"Iron Curtain", http://learning.blogs.nytimes.com/2012/03/05/march-51946-winston-churchill-warns-of-soviet-iron-curtain/?_r=0
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cultures and nations, travelling. During being abroad people started to revere much more its
own traditions and customs.
However if we talk about the political system, the situation is quite different. After
Soviet Union collapsed, there started to emergence borders between 15 countries. Hudge
empire was fallen down. The problem of passport and citizenship should had been solved.
People who were all their life Soviet Union's citizens or as it was had been named "homo
sovieticus" suddenly had to change, or it rather should be said, to choose the citizenship of the
country they were at that moment. Thus, in the Ukraine ethnic Russian people were obtaining
Ukrainian citizenship. I think, it should not be happened. Let me bring an Estonian example.
People, who were in the territory of this state should had pass the exam which proves the
knowledge of Estonian language and history. Foreign people, who did not know the language
but still wanted to receive the citizenship should had stay in the country and learn the
language, partly to assimilate to that culture. I consider, that the same solving of the problem
Ukraine should had implemented. There would may not be conflict which is happening
nowadays. Continuing observing the political system in Ukraine, it can be noted that all
previous presidents had strongly tight connection with Russian leaders. During two decades
Ukraine all the time was between Russia and Europe, between freedom and thraldom,
between having the possibility to develop and being belonged to the dictatorial regime.
Thus, what was the situation from the Russian side? Since Russia was the center
country during the Soviet Union, it was not depended to another states, it was functioning by
itself. Therefore, people did not feel the dependency. According to them, enormous and
powerful state had been creating. Most of people felt regretful that big empire is falling down
– they sympathize the idea of socialism and constructing robust Soviet Union, thus they were
not rebuilding the culture of their ascedance, but instead were trying to recunstructing Soviet
Empire. Current president of Russian Federation considers, that the collapsing of the Soviet
Union was the biggest mistake9. Howsoever Soviet political approach of Putin, there would
not be so numerous support of Russian population. Nowadays, by the realization Russian
leader's specific Soviet ideas and policies he succeeded to gain enormous support of the
citizens. Most of his main goal is to preserve and rebuild the Eurasian relations. He still
attemps taking the control over post-Soviet countries, mainly by not alowing none of them to
integrate with West World. The consequences could be observed in Georgian case – Georgian
9

Vladimir Putin, Nelza

bylo dopuskat do razvala

SSSR,

(It

should not be allowed

Soviet

Union to collapse)

http://www.rg.ru/2011/12/15/sssr-anons.html

str. 11

Spojrzenie na Wschód

Analizy i Publicystyka

– Abkhazian war, after which The Republic of Abkhazia emerged, Naddniestrian conflict,
case of South Osetia. Needless to mention what caused those conflicts and military
intervention of Russia – after each of conflict, the leader of Russian Federation kept its
military on the territory of meddled state. Besides, Russia tries to keep under its control
weaker post-Soviet countries, such as Tajikistan and Belorussia for example without allowing
them to develop. There is no democracy in that countries. Where is no/little democracy, it’s
much more easier for Putin to agree and negotiate.
Hence, Russia was not satisfied by the anexation on Crimea. Russian leaders have
started to support financialy the separatist organization on Donetsk and Lugansk, also by
sending them milliraty equipment. So who were those separatists? Lots of sources commented
and interpreted that event as Ukrainians, who are living in East part of Ukraine demanded for
the connection to Russia. Indeed, those people have Ukrainian passport, citizenship and
officially according to the constitution they had a priory right to join Russian Federation.
However, let's take very carefully look on that people. As it was already explained above,
after Soviet Union collapsed there should had emergenced borders between the countries and
people mostly were receiving the citizenship of the country they were currently staying in.
But, having the passport does not mean to have the identity of that country. Those people
were watching Russian channals and supporting Putin's policy. Moreover, some of them were
strongly disliking every event happened after maidan. According to Russian media,
Euromaidan was ordered by America, fasists came to power and Ukraine is going to the
direction of “gay” Europe, but “if we join with Russia we will have better conditions and
better life”. Some of that people were so strongly effected by russian media and propaganda
that they started to struggle for that “freedom” and “better life” which Putin is offering. At the
beginning there were separatist movements, and then when they asked for help, Putin started
to send them military equipment, however in every diplomatic meetings or even the meetings
of United Nations, Russia was denying that fact.

PRIMORDIALISM, AS A THEORY CHARACTERISING UKRAINE
The theoretic of the definition "primordialism" see ethnicity, as a kind of historical and
biological phenomenon based on unconscious, "natural" attachment to the people of its
nation. Therefore, in this particular part of the paper, there will be shown the situation in
Ukraine from the primordialism theory of view.
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To begin with, I would like to underline that Ukrainian people have strongly emotional
attachment to its land and its country. The Ukrainian diasporas all over the world are helping
people, who had to leave their homes , cities because of war in the east of country. Some of
them are writing in international newspapers in order to tell and explain better the whole
situation in Ukraine. They are happy to meet all together in the big Ukrainian circle abroad
and have the teardrops on their eyes from happiness after their plane lands in one of the
Ukrainian airport. The case of emotional attachment was analyzed in the work of Durkheim
by explaining that it has the power of a sense of attachment to a community or to society10.
That could explain the reason, why so many people went out on the streets when Tatiana
Chornovil was beaten and hundred people were killed in 21-th February 2014.
As a continuation while analyzing Ukraine from the primordialism theory perspective,
it is important to mention the fact, while the war in the eastern part of Ukraine there was many
accidents where the soldiers are sacrificing their souls for the rescuing the lives of other
soldier. The decision usually happens very spontaneously, when someone is making steps
much more ahead than other for the scouting, for example. Going on the offensive first than
the others – by doing this taking on himself the bombing, saving the lives of the rest. Michael
Freeman in his work explained that primordialism express the willingness of individual
members of ethnic groups to sacrifice themselves for the collective good11. Those soldiers are
never forgotten for the Ukrainian people. All soldiers are strongly respected by the entire
country and does not matter because of what he died – by scarifying his life in order to protect
other soldiers in particular situation or just was killed by regular Russian military. All of these
people became hero for the Ukrainian nation and when their body are delivered to their
hometowns, all are welcoming them on kneels and bowing the head12. Thus, when the soldiers
came back home alive, people kneeling down and then cry from happiness.
Within the primordial approach there can be defined two main further areas:
sociobiological and evolutional historical and role of ethno-nationalism in it. While analyzing
the situation in Ukraine there will be not so many attention given to sociobiology. The
theorists of sociobiology argue, that ethnicity, as a community of individuals which is based
on biological features changed to social. It was explained as a link that is commonly based

10

Fenton Steve, "The Primordialism Debate", Cambridge, UK: Polity Press, 2003

11

Michael Freeman, Theories of ethnicity, Tribalism and Nationalism, (in:) Christie Kenneth, Ethnic conflict, Tribal Politics: A Global
Perspective, Great Britain, Curzon Press, 1998

12

Zahyblogo zahysnyka provodzaly na kolinah, http://www.hromadske.tv/society/zagiblogo-zakhisnika-aeroportu-na-lvivshchini-prov/
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between kinship13. There is important to underline another sub-theory in the case of Ukraine –
ethno-nationalism.
Before, writing why nationalism is very important in case of studying Ukrainian –
Russian conflict I would like to mention very important person, hero for Ukrainian nation –
Stepan Bandera. This person can be compared somehow with Mustafa Kemal Atatürk. At the
very beginning of WWII, when Ukraine was a part of Soviet union, he succeeded to proclaim
Ukraine, as an Independent Free Republic. Important to mention that he was a founder of
Nationalistic movement. He wanted Ukraine to be free independent state. At the beginning he
was collaborating with Germans – they offered freedom for Ukrainians and as a return they
should struggle against Russia. Ukrainian people were ready for doing this, but at the end it
came that Germans did not offer the freedom for Ukrainian nation as an independent state.
According to them, they offered such a freedom, where Ukrainians will be independent from
Russia, but dependent to Germans. Stepan Bandera did not accept this. Thus, known
"nationalist movement" were renamed as an Ukrainian Insurgent Army which would struggle
both against Germans and Russia, but then killed by Russian agents in Munchen. From that
time Stepan Bandera became a hero for Ukrainian nation, who strongly was fighting for
freedom and prospering of the Ukrainian Nation. Stepan Bandera, also became the feature of
Maidan. His slogan "Slava Ukraini , Geroyam Slava, Slava Natsiyi ta Smert Vorogam"14
became very famous and useful not only in Ukraine during the protests, but many people all
over the world have learn this phrase.

CONSTRUCTIVISM, AS A THEORY CHARACTERISING RUSSIA
The further part of the paper attempts to discuss how the theory of constructivism can
be applied to Russia. Constructivism is the process of socio – construction of imaginated
communities based on the belief that are strongly and naturally tied between each other by
common culture and idea, or by mythes about common origine15.
Interestingly, but Russia is implementing this particular theory. The goal is
understandable – to construct immense Empire and make people subordinated to the
13

Michael Freeman, Theories of ethnicity, Tribalism and Nationalism, (in:) Christie Kenneth, Ethnic conflict, Tribal Politics: A Global
Perspective, Great Britain, Curzon Press, 1998, p.17

14

Translation: Fame to Ukraine, Fame to heroes, Fame to Nation and Death for the Enemies.

15

Tishkov V., Shabaev Y, Etnopolitologia, University of Moscow, Moscow, 2011, p.46
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government apparathus. Firstly, Russian leaders of the Federation are trying to spread the
political propaganda about good and peaceful life in Russia. Lots of anti-american and antieuropean news and imagination is created. It is very profitable for Russian government to
keep big amout of people in bad financial situation. They would sit in home or travel just
inside Russia,but evidently they would watch the russian television and radio. However, they
would not have a chance to go abroad and check all those news on their own. Gaining so
much support of Russian population means composing terrible enactments and still be sure
that a population would not make protest or express the dissatisfaction.
Owing to the numerous amount of people still regretful for the collapse of Soviet
Union, Putin in 2014 has decided to prove to people that ex-Soviet territories must be again
together by annexing Crimean Peninsula. Completely illegal referendum took place about
connecting with Russia and it was shown that over 97% of Crimean population have voted for
the joining to Ukrainian's eastern neighbor. Afterword’s, the separatist movement in Donetsk
and Lugansk began and Russia start to send its soldiers to Ukrainian borders for the trainings,
however those soldiers somehow were appearing on the Ukrainian territory and were killing
people. If to talk about Russian soldiers, they can be divided into two categories: those one
who are going to the war consciously. The particular presenters of Ukrainian Ministry of
Security has noted, that during arresting those gunmen, said they are struggling for Donetsk
and Lugansk to be free from "fashists", as they are calling the current government. The
second category of soldiers we can define as Russian soldiers being in Russian army, who
wandered and got lost without having any idea that they are in the Ukrainian territory. That
would mean, that Putin is using all kind of possibilities in order to enter Ukraine. The first
case proves the big job of Russian propaganda and media – separatist, without any matter
whether they have russian or ukrainian – origine are ready to struggle for the independency
of terrorist organizations, as Donetsk and Lugansk so–called republics. However the second –
is to show that Putin no matter how, would find the possibilities to send people to the eatern
part of Ukraine. If they refuse-they would be blackmailed.

CONCLUSION
It could be dared to assert, that initially the collapse of the Soviet Union has divided
people living in Ukraine. It should not been assumed that the author is regretful for the going
phut of the Soviet Empire. The reason, why it could be happened in this way is that in Soviet
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Era, there was no borders and indeed people felt that there is no strangers 16 living among
them. However, with the collaption of Soviet Union there were need to create the borders and
people became those strangers. There were people in Ukraine, who did not identify
themselves as Ukrainian, but to another countries, for example Russia. They were living in
Ukraine, but the mind and their yearning were directed to the eastern neighbor country. The
anthropologist, Clifford Geertz, while examining the conditions of social and political
stability in 'new states', for example after the colonization, he argued important statement: "In
many of the new states, people's primary attachement is to others who are seen to be of the
same 'race' who are kinsmen and woman, who speak the same language, or whose sense of
the collective past and future is based on shared experience of a region, of the same religion,
or on a community of custom"17. Consequently, there has been created the division of the
people, who belongs to different culture and are identifying themselves to different ethnic
groups.
In the paper above, it was examined, whether the conflict in Ukraine can be displayed
from two main theories – primordialism and constructivism. The lector attempted to explain,
why those theories were chosen for the describing the war from a bit another perspective.
Thus, it was proved and shown that Ukraine is a presenter of primordialism theory, as an
Ukrainians include most of the features of this theory : the sentimental attachment - it can be
observed in people's perseption of the nation and country. According to Eller and Coughlan
work, such an attachments "are 'given' a priori – they are natural and spiritual, they are ab
origine and causa sui – without a particular social sourse"18. The primordialism theory has
helped a lot during researching of this conflict. All the works are very clear, and, doubtless,
understandable and meaningful to all the nations.
The Russian case is strongly differring from the privious one. Eastern neighbour of
Ukraine presents constructivism theory. The reader could note that Putin is constructing new
culture19, "developing" his state and creating new mentality, but false one, without truth. It is
not the sincerely creation of identity or nation, constructing for the people's benefit. That is
establishing of new immense empire with the help of mendacity. In this moment it can be
16

Here: foreign person, from anothr country.

17

Fenton Steve, "The Primordialism Debate", Cambridge, UK: Polity Press, 2003, p.80

18

Eller, Jack and Coughlan, Reed, The Poverty of Primordialism, (in:) Hutchinson, John and Smith, Anthony D. (eds.), Oxford: Oxford
University Press, 1996, p.47
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noticed the lack of enough observation of analyzing. Since the Ukrainian – Russian conflict is
very fresh, it needs much more time given for the exploring all aspect of ethnicity and
different politic views of different experts.
The research paper also has discussed the conviction of soldiers from the both side. It
was noted that soldiers from Ukrainian side are going for the struggling in order to protect
their ethnic country, to give the continuation for their further generation – for them to live in
free Ukrainian country. Ukrainian soldiers can die for saving the lives of their another soldier
friends. Therefore, it was observed, there were happening many situations when many soldier
were taking on themselves the bombing in oder to save someone's lives. To continue with
Russian soldiers, it should be admitted that they are struggling for the whim of Putin, for the
construction of new country, new society, for the surviving and making independent Donetsk,
Lugansk, for the idea of Novorossia. However, also, there are happening death without any
consciousness that the soldiers are in the war -they are just sent by the Russin government to
the war, even they do not know about this.
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Human Trafficking: sexual enslavement of Russian
woman to Turkey, as a destination country. Presenting
the issue from two ethnic aspects gender and race.
Yuliya Tarasiuk

In the research paper it was shown that ethnic conflict may be caused not only
because of the war. The problem of human trafficking is another ethnic problem, which
consists two main ethnic aspects. The author has attempted to present this problem from
another perspective – in the paper there was no solving assumption or risqué resolution
supposed. There were neither law implementation explained for this situation. The paper
above, took completely different discourse, since it has presented the whole problem from the
very deep core of the presented conflict.

INTRODUCTION
Many people obviously will argue that slavery in nowadays is not very popular, not
existing or it already had moved to the past. It firstly seems, that today's world became more
modernized, day by day technology is developing. In very short time we can contact with the
person, who is in other part of planet. The transportation all over the world is improving.
Ostensibly, it should be thought, that slavery and modern world cannot be written in the one
sentence, however, it is hard to admit, that while modern world is developing, slavery is
increasing.
The following paper will present only one of many types of slavery, human (woman) –
trafficking and by forcing making them sex slaves. At the beginning of the paper, it will be
explained, how those woman are usually trafficked and what kind of situation may cause such
a terrible consequence.
In further research the author will attempt to analyze the problem from the two ethnic
perspectives: gender and race. These are two main aspect and the reason, why they were
chosen was that following problem includes gender issue, as woman are trafficked and is
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behaved horrible and frightful. In the paper it will be examined such a phenomenon and it will
be discussed why usually this particular female gender is being a victim.
The author will attempt to explore the relations between Russia and Turkey, why and
how exactly Russian woman are becoming a victim target being sent or exploited to Turkey,
as a destination country. The first explanation which comes to our mind is different body
appearance of both the actor sides and here we can face with race aspect. Russian girls,
woman may became as a toy figure or another words, doomed to be men's property, just
because they have different, light guise and culture.
HISTORICAL BACKGROUND
Before opening the subject of research, the definition of the "human-trafficking"
should be given to the reader. It would be easy to understand the further information then.
One of publications of The International Organization of Migration explains, that "human
trafficking" or "Trafficking in persons" shall mean the 'recruitment, transportation, transfer,
harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of
coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of
vulnerability or of the giving or receiving of payments or bene fits to achieve the consent of a
person having control over another person, for the purpose of exploitation20.
The years 90's became a time when Turkey has been started to host many visitors on
its territory. Not only tourists were arriving, but also many investors from different countries
and migrants from post-Soviet Union21. Usually such people from "post-Socialism world"
were arriving to Turkey for a searching of better life, possible settlement, but most of them
were coming and expecting to find a job. After the independence, when Soviet Union
collapsed, the privatization policy begun, during which lots of people were losing their jobs. It
led, however, to increasing the unemployment and social disruption22. For receiving money
many people were agreeing on gruesome conditions of the work. Sometimes employers were
paying miserable amount of money to the workers. Lots of women, consciously, were coming
to Turkey for making prostitution. That was the only chance for having money and to buy the
bread during the crisis time. After that, Russian woman were called Natasha. Actually,
20
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Natasha or Natalia means name of the girl, it is popular name in Russia or another Slavic
countries. Soon, after many years, in Turkey every Russian girl or the girl looking like
Russian, having light skin and usually blond hair was called as Natasha. Consequently, there
had been created a thought or maybe prejudice that every Russian woman is easy and they
would accept everything, if only money will be shown to them.

TYPES OF SEX SLAVERY
1. War-Induced Sexual Slavery and Sexual Servitude
As we can point out from the title of this research part those slavery are related to war
conflicts. During such an armed and military conflict "unwritten" rules are in act. It has been
applied to women either. During wars it can be observed that female gender exceedingly were
suffering from the violence from man from "second side" of war. Sometimes such a coercion
were facing women during ethnic conflict, as in the case of Bosnia or Rwanda conflict – there
was special "rape camps", where woman should have been served the enemy soldiers. During
such wars, it was evaluated that civilian population are suffering more that soldiers in
battlefields23 - the violence towards woman, children, especially young girls.
2. Sacred Prostitution and Forced Marriage
Sacred prostitution was quite omnibus on the Southern part of India at the middle of
the first millennium. At the beginning the idea of a role of this woman should had been
cultural: she should know art, be able to sing and etc., but years by years money talked and
the idea had been transformed to another contaminative goal. However still it is practicing in
particular parts of India. The girl named as a devadasi or jogini denotes a female servant of
diety24. The girls were served in temples and were forsed to have sex act with priests. Another
thing to be added, those girls were not allowed to marry, in order not to decrease the amount
of "workers".
Forced marriage describes a marriage that takes place without the free or valid
consent of one or both of the partners and involves either physical or emotional duress25. That
23
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is alliance with man against woman's or girl's will. Generally it can be done for money. In
such a situation parents are selling their daughter as a 'virgin product'. Usually it can happen
in poor or not developed countries or families.

REALITIES AND DEAD HOPES. TRANSPORTATION OF THE "PRODUCT" TO
TURKEY
In the further part of the paper author will attempt to present the emerging of the
human – trafficking situation in the particular region – Russia to Turkey, as a destination
country.
There are abductions within the different methods. The human trafficking phenomenon can be
caused by complicated financial and family situation, where the victim accepts the offer to go
to Turkey for a work, however, instead she is taken26 and forced to make prostitution.
Another way of abduction can be made by so-called "loverboys", who promised of
love and who were giving an expensive gifts with creating future plans – living in another
country. However, in reality those person are simply agents who came out being a slave
trador or brothel owner27. Such a story is shown for example in a film "Lilia 4 ever"28.
TURKEY – DESTINATION COUNTRY FOR TRAFFICKED VICTIMS
Intrinsically, Turkey is not just only the one destination country for enslaving the human
trafficked victims. In the same place with Turkey are USA, Germany, Izrael and others
countries. The reason why it could be Turkey is evident – well located geographical place,
first of all, which made this country of four seas an "illegal migrant paradise"29. Secondly,
non-visa regime up to 60 days – Russian citizens, who want to travel to Turkey are not
required the visa for the entrance at the border from the year of 2011. Such policy has caused
many migration situations when people could reach Turkey and stay illegally without
residence permit or to work without the working permission. There had been created

26

The International Organization for Migration, http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/russia_human-rights-traffic_en.pdf,
Moscow, p.2
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Siddharth Kara, Sex Trafficking Inside The Business of Modern Slavery, New York 2009, p.9

28

Director: Lukas Moodisson, The Title of the Fılm, LILIA 4 EVER, Production year 2002, Country – Sweden.

29
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particular routs30 for the transportation of victims – the direction between Russia through
Georgia up to Turkey called, as The Caucasus or Georgian route. Another reason, which can
answer the question "why Turkey?", is that quite numerous Russian diaspora is located in
Turkey. Some of Russian people can be the mediators in order to gain the trust from arriving
person.

ANALYZING GENDER AND RACE ASPECT
The further research of this paper attemts to explore the gender and race aspect in
such an ethnic conflict. There are existing many definitions for interpretations. Doubtless,
when

there is “gender” we would rather refer it to male or female being, femininity or

masculanity. Gender was explained, as a social class of men as dominant and women as
subordinate31. Main problem starts from such an assumption.
Behind the “social meaning of gender” we can observe the “social meaning of color”.
Indeed, race has an important role in explaining ethnic conflict about human – trafficking.
Transporting the women or girls from Russia to Turkey for enslavement is not just only the
infringement of Palermo Protocol32 , but also race descrimination. Sometimes Russian woman
or girls can be defined as a “white meat”.
1. Gender
In such particular part of research, the author decided to start with children gender
identification. Needles to mention, that child is following its parent at everything: speaking
style, moving or behavioring. At the very early age, descedant can not define itsself as a male
or female consciously. It just learns that boy becomes man and girl becomes woman33. Such a
statement is quite obvious, but the way “how” parents are giving this knowledge and theirs
tutelage firmly differ from each other. For example, while mother will feed and clean after
child, father will play and make the excursions to child34. Such a distinguishing in child's

30

Report by Elena Tiurukanova, Human Trafficking in The Russian Federation: Inventory and Analisys of The Current Situation and
Responses, UN/IOM Working Group on Trafficking in Human Beings, Moskow, 2006, p.23

31

Sally Haslanger, Gender and Race: (What) Are They? (What) Do We Want Them To Be?, NOUS 34:1 (2000) 31-55, Massachussets
Institute of Techniligy, USA 2000, p.37
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Harriet Bradley, Gender, Great Britain: Polity, 2007, p.119
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imagination already is creating particular understanding of being female or male. If parents
are showing to child wrong behaviors, he will for sure implement this in future. That will led
to increasing the distinguishing between gender, male and female, between general
understanding of being woman or being man.
Continuing with research on gender aspect, the phenomenon of "intensive mothering"
could be noted. David Cheal described such version as 'a self-sacrificing commitment made
by a mother to focus most of her time and energy upon managing every aspect of the child's
relationship with its environment'35. In Russia, family could be creating in very early age –
very young mother and father. It is good if they are every time together, but, unfortunately,
there are happening many divorce situation, when father leaves woman alone with child and
not supporting them. Young mother, should find any solution in order to ensure meals both
for her and child(s). This woman usually accept any offer of work, because her financial
situation does not let her to choose or to be whimming, she should find and just accept.
Perhaps it would not be correct to colligate the theory of David Cheal and family situation in
Russia, since the sociologist tried to explain special approach of woman to her child, who
cincerely and emotionally devote herself for descendant in helping him with homework and
other activities – initiations from her whole heart. However, comparing the situation in Russia
and Cheal's theory, it can be observed that Russian mother in such difficult moments when
she should foster her child she will obviously scarify herself in order her descendant be happy
and do not know any badness.
Another gender problem which can cause to human trafficking and woman
enslavement is marital conflict in some families. Anthony Storr is one of many experts has
explained this problem. Hostility between the genders was defined as a 'high degree of
violence shown by men towards woman'36. In such conflict such factors as betrayals can take
place – when woman learns about husband's betrayal she is facing with man's anger, saying
that she should not intervene in his life. Other violence can be expressed as a beating woman.
There is no need for finding the reasons why man committed such a violence towards woman,
supposing maybe woman did something wrong, the violence, as a despotism or limiting the
woman's rights should be considered firstly. Afterword, unsuccessful marriage may be
finished as a divorce. Soon, such woman, if she meets a man who is giving her presents, who
is caring about her so much, could never expect that such a person would may be a brothel
35
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owner or trafficker agent (see part II.2) , who will take her to another country and will enslave
her depriving any human rights and freedom. Those woman are just merely impressed by such
a man – they start to think they have met the dream of their life and finally their life got better
and they will not suffer anytime, because their "hero" is just near them. Unfortunately, they
experience completely different end.
At the moment when woman is trafficked and already transported her dignity is stolen
and never given back. After even surviving, she is facing with different psychological
problems and medical treatments, but at the end such woman can cut her life by suicide, or to
becomplitely disconnected from social life. So less amount of female gender, who faced with
such a situation are showing themselves, trying to protect other woman and to talk about this
subject. Very important case to mention is misogyny, as a different way of woman
harassment. Being in slavery camp it is very hard to imagine, but impossible to understand,
what is happening over there and what those woman can feel. First word, which is coming to
mind is misogyny. The only term which can describe the behaviors of men towards woman. It
can be interpreted in different ways. The article by Rita J. Andrews describes as 'having or
showing a hatred or distrust of women'37. Doubtless, many people do not have an idea what
does this word mean and how it can be explained. Not so many people admit such a
phenomenon and it stays hidden, there exist such a kind of taboo. Joan Smith, in her book has
explained the phenomenon misogyny that: "Misogyny wears many guises and reveals itself in
different forms which are dictated by class, wealth, education, race, religion and other factors,
but its chief characteristic is its pervasiveness"38. Indeed, it is spread all over the world and
due to vary situations or different consequences it takes another image and can be expressed
at diverge ways. Such a harassment is shown in the film "Eden"39, where the main character is
taken to slavery camp. The relation between trafficker agents and girls were demonstrated,
however it can be just guessed what is happening in reality in such places .
2. Race
The human trafficking issue consists another ethnic aspect – such as race. The
particular problem between Russia and Turkey requires special research on this subject, as it
can be considered and named as "color conflict". Probably lots of Russian and not only

37
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Russian woman, who has ever came to Turkey for vacations or just visiting friends, relatives
has faced with variety problems and exaggerated attention from Turkish male presenters.
The author, in this point would like to share her experiment which experienced during
staying at the seaside near Bodrum during the vacation. On the street or bazar there was asked
by Turkish male presenters the question: "where do You come from?" and the goal of such an
experiment was to observe the reaction on different answers. One time there was answered
"Germany" and the reaction was tranquiller and unruffled. Afterword, there was continued the
service (in bazar or market) giving the advice what is better to buy, what tourists are usually
buying and etc. More or less there was the same reaction oversee after the answer as "USA",
"France", "Syria". However if there was the answer, as "Ukraine" or " Russia" the reaction
was completely different. The exaggerated attention from the male side started appear: request
for telephone number, inviting to the dinner, offering the help for sightseeing or giving his
number with noting that if there will be any help needed, it should be immediately contacted
with his number.
Since Russian women have different appearance, Turkish men easily can recognize
them. After mass migration from Russia to Turkey during decades, which was mentioned
above, local male presenters have created a stereotype40, that Slavic women are easy and they
would accept everything if money will be shown to them. Nothing else, but desire of living
glamorous way of life or being reach, observing famous people from glossiness having an
abundance, push much those gullible woman to lead no that much of worthy way of life and
they are accepting making the prostitution41. That led to the phenomenon, that man started
define Russian woman, as an "white meat", therefore, prooving by such statement, that race
still matters. As Du Bois has noted, race remains a definitive marker of identity, difference,
inequality and violence42. Followingly, it explained that race could be understood, as a
system of social meanings and cultural classifications43, that is presented in this research
paper.
While studying the human trafficking subject, emerging of another serious problem
can be noted. The most terrible fact is that sometimes local police institutions are involved in

40
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such a black business. Their task is easy – not intervene in the problem, but collect certain
year impost from the traffickers. Such a situation is shown in the film "Taken"44 for example.
Woman cannot come for help to the police institutions and in the contrary police does not
attempt to solve such a significant problem. In such issue above , case of race is divided into
two parts: one is dominant group, which is automatically favored by the society's institutions,
particularly the state and the economy45 and second is when other ethnic groups remain in
lower position , which called as an 'ethnic minorities'46.
Human trafficking issue has proved that race still matter. This can be expressed or
named in different way – lots of academicians can define it in various methods – racism,
racial discrimination, xenophobia or intolerance. However it does not changes the fact that it
is illicit and lucrative trade47.

SUMMARY
It is maybe weird to admit, that in modernized world slavery still exist. The subject of human
trafficking, which was opened above confirms that money talks. Some people are willing to
commit horrendous acts and behaviors towards others in order to receive the kopeck of not
grievous work. It became one of the biggest problem of 21st century – economic globalization
enables human trafficking to thrive48.
In the research paper it was shown that ethnic conflict may be caused not only because
of the war. The problem of human trafficking is another ethnic problem, which consists two
main ethnic aspects. The author has attempted to present this problem from another
perspective – in the paper there was no solving assumption or resque resolution supposed.
There were neither law implementation explained for this situation. The paper above, took
completely different discourse, since it has presented the whole problem from the very deep
core of the presented conflict.

44

Director: Pierre Morel, The Title of the Fılm, Taken, Production year 2008, Country –France, duration 93 minutes

45

Marger Martin, Race and Ethnic Relations: American and Global Perspectives, USA, Wadsworth Thomson Learning, 2003, p.9

46

Ibid.

47

Hemal and Hetal Pandya, Racial Discrimiantion and Human Trafficking in India: Challenges Ahead, International Journal of
Humanities and Social Science, Vol. 1 No. 6; June2011 ,USA, p.102

48

Devin Brever, Globalization and Human Trafficking, https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/Globalization.pdf,

str. 26

Spojrzenie na Wschód

Analizy i Publicystyka

The issue of human trafficking is highly hidden from the society, but actually it needs
to be talked, discussed and argued. We are living in the 21 st century, where technic
institutions and products are very developed. However, such a progress can cause huge
problems in particular situations. Internet, for example, can gain the trust of people, especially
woman, who are searching for help and job opportunity if they are in bad financial or marital
situation. There can be woman who without meeting in real life can say they she has found
her destiny or her love. However, it will be just a good job and persuading of such a
"loverboys".
The main idea of this paper was not only to present the problem from two main ethnic
aspects, but also for some extra time to remain the people, society for the existing problem.
The news in television or newspaper may not show or discuss such a situation, but it does not
mean that human trafficking and enslavement does not exist. The objective of this paper is
also to call on and exhort young girls and woman for being much more attentive and vigilant
about creation new acquaintanceships with strangers, especially from different countries.
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Rada Arktyczna jako ważne
międzynarodowej Rosji w Arktyce

ogniwo

współpracy

Katarzyna Abdullatif
Rada Arktyczna stanowi istotną strukturę zarządzania subregionem arktycznym,
zarówno z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej, jak i pozostałych państw „Arktycznej
Ósemki”. Z uwagi na swój zasięg terytorialny może aspirować do miana struktury globalnej,
a przynależność do niej ma w pewnym sensie charakter prestiżowy. Specjaliści określają Radę
jako komplementarne forum w stosunku do np. NATO, UE, OBWE i Rady Europy, na łamach
których kwestie takie jak: rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo militarne, demokracja, czy
prawa człowieka są rozlegle dyskutowane z Rosją. Dla Rosji jest to ważna platforma
wielowektorowej współpracy z państwami subregionu, sprzyjająca tworzeniu relacji m.in.
bilateralnych. Służy ona umacnianiu atmosfery stabilności i przewidywalności w Arktyce, co
w szerszym kontekście pozwala Rosji koncentrować się na poważniejszych wyzwaniach w
innych obszarach świata, a także własnych problemach wewnętrznych. Jest to o tyle istotne,
że Rosja jest najrozleglejszym i najliczniej zaludnionym państwem w regionie, co sprawia, że
powstawanie liczniejszych niż gdzie indziej i dotkliwszych problemów rozmaitej natury nie
powinno dziwić.
W niniejszym artykule w sposób poglądowy przedstawiono genezę współpracy
międzynarodowej w subregionie, określono strukturę instytucjonalną i mechanizmy
funkcjonowania RA, zaś na podstawie analizy zaangażowania Rosji w najważniejsze obszary
działalności tego ugrupowania określono jej rolę w tej strukturze. Z uwagi na obszerność
oraz wielowymiarowość podjętego zagadnienia, na potrzeby artykułu poczyniono liczne
uogólnienia, które

pozwolą w syntetyczny, aczkolwiek stosunkowo wyczerpujący sposób

przedstawić istotę problemu.

GENEZA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W REGIONIE ARKTYCZNYM
Okres

powojenny

oceniano

jako

pozbawiony

perspektyw

dla

międzynarodowej w Arktyce. Taki stan świadomości spowodowany był

współpracy

uzasadnionym

str. 29

Spojrzenie na Wschód

Analizy i Publicystyka

postrzeganiem tego regionu przez pryzmat „napięć” zimnej wojny, występowaniem modelu
„centrum-peryferie” w stosunkach pomiędzy regionami arktycznymi, a także poniekąd
romantycznej wizji Dalekiej Północy.49
Na próżno byłoby jednak sądzić, że współpraca międzynarodowa w północnej sferze
polarnej nie ma tradycji. W rzeczywistości Arktyka była miejscem jednych z wcześniejszych
oraz bardziej innowacyjnych działań na rzecz stworzenia „międzynarodowych systemów
zarządzania” (governance), stymulujących rozwiązywanie problemów międzynarodowych,
dotyczących zarówno zrównoważonego wykorzystywania zasobów przyrody, jak i złożonych
problemów natury prawnej. Wyrazem powyższego stwierdzenia było m.in. zawarcie
konwencji o ochronie fok futerkowych w 1911 roku, traktatu swalbardzkiego w 1920 roku
oraz podpisanie umowy o ochronie niedźwiedzi polarnych u schyłku lat siedemdziesiątych
XX wieku.50 Jednakże motorem napędowym gwałtownych przemian Północy w zakresie
współpracy międzynarodowej było przemówienie ówczesnego pierwszego sekretarza KPZR
Michaiła Gorbaczowa w Murmańsku51, w którym nawoływał do stworzenia „arktycznej strefy
pokoju oraz owocnej współpracy” państw w tym obszarze.52 Powołane przez niego założenia
tj.: budowa zaufania w regionie, kontrola zbrojeń i rozbrojenia oraz potrzeba arktycznej
współpracy międzynarodowej w wymiarze cywilnym stanowiły zapowiedź znaczącej
geopolitycznej zmiany w zamkniętej naturze sowieckiej północy oraz punkt zwrotny
w dziejach międzyrządowej współpracy arktycznej. W 1991 roku powstała Strategia Ochrony
Środowiska Arktycznego (AEPS),53 a rola Rosji jest kluczowa dla powodzenia całego
projektu. Można nawet powiedzieć, że bez Rosji taka współpraca nie miałaby sensu.54
Pozimnowojenne odprężenie w stosunkach międzynarodowych, gwałtowne zmiany
klimatu oraz palące problemy natury ekologicznej w Arktyce to czynniki stymulujące
umacnianie

„tożsamości

arktycznej”

państw

położonych

częściowo

za

kołem

podbiegunowym oraz sprzyjające rozwojowi kooperacji międzyrządowej w tym obszarze.
49

Young O.R., The structure of Arctic cooperation: Solving problems/seizing opportunities, paper prepared at the request of Finland in
preparation for the fourth conference of Parliamentarians of the Arctic Region, Rovaniemi, 27-29 August 2000, and the Finnish
chairmanship of the Arctic Council during the period 2000-2002, s.1.

50
51

Young O., International Cooperation in the Circumpolar North, www.uarctic.org/bcs100_m13_bONn5.pdf.file
Heininen L., Arctic strategies and policies. Inventory and Comparative study, The Northern Research Forum & The University of
Lapland,2011,s.44

52

Mikhail Gorbachev's speech in Murmansk at the ceremonial meeting on the occasion of the presentation of the order of Lenin and the
gold star to the city of Murmansk, Murmansk, 1 October 1987 http://www.arctic.or.kr/files/pdf/m2/m22/1/m22_1_eng.pdf

53
54

Heininen L, op.cit. s.44
Rozmowa z Piotrem Graczykiem, specjalistą z zakresu problematyki arktycznej, UiT The Arctic University of Norway, z dnia 1 grudnia
2011r.
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Istotne wydaje się być także zjawisko międzynarodowej percepcji Arktyki w kategorii
odrębnego „regionu” w znaczeniu politologicznym. Pojawienie się wspólnych problemów
oraz po części tożsamych interesów „aktorów arktycznych” wygenerowało potrzebę
instytucjonalizacji rodzących się idei oraz projektów.
Strategie arktyczne państw regionu zawierają odniesienia do kwestii współpracy
regionalnej w ramach istniejących struktur, tj. m.in. Rady Arktycznej, Euro-Arktycznej Rady
Morza Barentsa czy Wymiaru Północnego. W świetle większości dokumentów Rada
Arktyczna określana jest jako jedyne okołobiegunowe forum zrzeszające wszystkie osiem
państw regionu, a także organizacje ludów autochtonicznych. Struktura ta określana jest jako
wartościowa w zakresie promowania interesów poszczególnych jej państw członkowskich,
a także główne ciało konsultacyjne w Arktyce. W strategiach dominuje chęć wzmocnienia
tego forum i przekształcenia go w organizację międzynarodową. Jednakże wedle oficjalnego,
można by rzec tradycyjnego stanowiska Stanów Zjednoczonych, RA powinna pozostać forum
wysokiego szczebla, poświęconym zagadnieniom obejmującym jej aktualny mandat.55
Z perspektywy państw arktycznych bardzo istotnymi forami współpracy regionalnej,
a zwłaszcza dialogu z Unią Europejską są: Euro-Arktyczna Rada Morza Barentsa oraz
Wymiar

Północny.

Instytucje

te

stwarzają

możliwości

realizacji

projektów

międzynarodowych o niezwykle szerokim zakresie tematycznym w regionie Arktyki.
Stanowią także płaszczyznę istotną dla pogłębiania wiedzy o problemach dotyczących
rzeczywistości arktycznej.
Rada Arktyczna oraz Euro-Arktyczna Rada Morza Barentsa stanowią dla Rosji bardzo ważne
fora współpracy regionalnej. Świadectwem takiego stanu rzeczy są zarówno wyraziste
założenia dokumentów strategicznych Rosji zakreślających wizję polityki tego kraju wobec
Północy, jej działania faktyczne oraz efektowne wypowiedzi rosyjskich polityków. Jako
przykład tego ostatniego można przytoczyć słowa Antona Vasiliev'a –wysokiego rangą
rosyjskiego Urzędnika Arktycznego (SAO)56, które padły we wrześniu 2008 roku na Alasce,
podczas sesji piątego „Otwartego Zebrania” Północnego Forum Badawczego (Northern
Research Forum): „Nowa rosyjska polityka arktyczna przewiduje rozwój konstruktywnej
współpracy w Arktyce, zarówno w zakresie stosunków bilateralnych z naszymi partnerami
regionalnymi jak również. multilateralnych w ramach istniejących struktur („organizations”).
55

National Security Presidential Directive and homeland security presidential directive, January 9 2009, National Strategy for the Arctic
Region, The White House Washington , 2013 https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic_strategy.pdf,

56

Kadencja SAO (2008-2014), aktualnie Anton Vasiliev jest ambasadorem FR w Islandii
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Dwie kluczowe instytucje z naszego punktu widzenia to: Rada Arktyczna i Euro-Arktyczna
Rada Morza Barentsa”.57 Zaangażowanie Rosji w kooperację arktyczną w ramach
wymienionych ugrupowań niebezpośrednio wpływa na pozycję tego kraju w regionie, a także
oddziałuje na jego sytuację społeczno-ekonomiczną.

RADA ARKTYCZNA – STRUKTURA I CHARAKTERYSTYKA
Przemówienie Michaiła Gorbaczowa zostało potraktowane przez rządy Finlandii
i Kanady jako namacalny sygnał do zmiany zimnowojennej rzeczywistości polarnej. Idea
„Arktycznej Ósemki” oraz nowy północny dyskurs zainspirowany inicjatywą radziecką legł
u podstaw rozwoju międzyrządowej współpracy w Arktyce.
Rada Arktyczna wywodzi się bezpośrednio z implementacji AEPS58 i ustanowiona
została jako międzyrządowe „forum wysokiego stopnia” (high level forum) na mocy
Deklaracji Ottawskiej z 15 września 1996 roku (Declaration on the Establishment of the
Arctic Council) podpisanej przez ministrów Danii, Kanady, Islandii, Finlandii, Rosji,
Norwegii, Szwecji oraz Stanów Zjednoczonych.59 Nie stanowi organizacji międzynarodowej
w rozumieniu prawa międzynarodowego, nie posiada osobowości prawnej i pomimo, że
zrzesza więcej niż trzy podmioty nie działa w oparciu o statut. Określa się ją mianem
instytucji „miękkiej” (soft law), a instrumenty, którymi dysponuje to wyłącznie niewiążące
prawnie deklaracje i rekomendacje. W literaturze jest ona określana jako forum mające
wpływ na kształtowanie decyzji (decision shaping body), nie zaś jako ciało mające
kompetencje do ich podejmowania i uchwalania (decision-making body).60 Profesor Oran
Young określa tę strukturę jako „proto-organizacja”, która może, aczkolwiek nie musi
ewoluować w stronę „pełnoprawnego” reżimu dla północnej przestrzeni okołobiegunowej.61

57

Vasiliev A.Senior Arctic Official of the Russian Federation, Russian policy in the Arctic and the Arctic Council, w: Final report on
Northern Research Forum Plenary Session; The future of Northern Cooperation and Special Rundtable Discussion;The Arctic Council
and the Multilateral Cooperation, Northern Research Forum, 2009, s. 25

58

Koivurova T., Limits and possibiliteies of the Arctic Council in a rapidly changing scene of Arctic governance, Polar Record 46(237),
s.146

59

Bloom E., Estabilishment of the Arctic Council, Reproduced with permission from the American Journal of International Law, 93 AJIL
712 (1999), copyright The American Society of International law http://www.state.gov/documents/organization/212368.pdf,

60

Oldberg I., Soft Security in the Arctic. The role of Russia in the Barents Euro-Arctic Council and the Arctic Council, Occasional
Ulpapers published by Swedish Institute of International Affairs, no 4, 2011, s.32

61

Young O.R., The structure of … , op.cit., s.6
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Z Deklaracji Ottawskiej wynika, że Rada Arktyczna została powołana w celu:
„zapewniania

środków na promocję współpracy, koordynacji oraz interakcji pomiędzy

Państwami Arktycznymi z udziałem arktycznych rdzennych społeczności oraz pozostałych
mieszkańców Arktyki w zakresie wspólnej materii dotyczącej spraw arktycznych”. Jej mandat
został określony jako mający obejmować wspólne problemy arktyczne, w szczególności
kwestie zrównoważonego rozwoju62 i ochrony środowiska naturalnego w Arktyce”.63
Członkami Rady Arktycznej są Państwa Arktyczne (Arctic States): Kanada, Dania, Finlandia,
Islandia, Norwegia, Federacja Rosyjska, Szwecja oraz Stany Zjednoczone 64, przy czym warto
podkreślić, że pięć z nich przynależy także do Paktu Północnoatlantyckiego. 65 Kwestie
związane z bezpieczeństwem militarnym zostały definitywnie wyłączone z mandatu Rady.66
Stałymi uczestnikami Rady (permanent participants) są: Okołobiegunowa Rada Inuitów (The
Inuit Circumpolar Council), Rada Samów (The Saami Council), Rosyjska Arktyczna
Organizacja Rdzennych Ludów Północy (Russian Arctic Indigenous People of the North),
Międzynarodowy Związek Aleutów (Aleut International Association)67, Międzynarodowa
Rada Gwich (Gwich'in Council International), Arktyczna Rada Atapaskańska (Arctic
Athabaskan Council).68 Kategorię stałych uczestników Rady stworzono w celu zapewnienia
aktywnego uczestnictwa oraz pełnej konsultacji reprezentantów arktycznej ludności rdzennej
z Radą Arktyczną. Status obserwatora w Radzie jest otwarty dla: państw niearktycznych,
międzyrządowych i międzyparlamentarnych organizacji o charakterze globalnym oraz
regionalnym a także organizacji pozarządowych, które mogą przyczynić się w pozytywny
sposób do jej prac.69 Stałymi obserwatorami Rady są państwa nie arktyczne: Francja, Niemcy,
Holandia,

Polska,

Hiszpania,

Wielka

Brytania,

9

organizacji

i międzyparlamentarnych oraz 11 organizacji pozarządowych,

70

międzyrządowych

zaś od maja 2013 roku

dołączyły do nich także Chiny, Japonia, Korea Południowa, Włochy, Indie i Singapur.71
62

Zasadę zrównoważonego rozwoju można rozumieć jako”rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub
obywateli...(...)” art.3 u.p.o.ś.

63

Declaration

on

Estabilishment

of

the

Arctic

Council,

Ottawa,

Kanada,

19.09.1996r.

http://www.arctic-

council.org/index.php/en/about/documents/category/4-founding-documents
64

Tamże
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Oldberg I., Soft Security …, op.cit., s.32

66

Declaration on Estabilishment of the Arctic Council, op.cit.

67

Organizacje te zawierają czynnik rosyjski

68

http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/permanentparticipants (dostęp3.01.2012r)

69

Declaration on Estabilishment of the Arctic Council, Ottawa, Kanada, 19.09.1996r.

70

www.arctic-council.org (dostęp 17.12.2011r)
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http://www.thehindu.com/news/international/world/india-enters-arctic-council-as-observer/article4717770.ece
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Decyzje Rady Arktycznej zapadają w drodze konsensusu państw członkowskich, przy czym
stali uczestnicy w postaci organizacji ludów rdzennych nie mają prawa głosu, posiadają
jednak pośredni wpływ na kształtowanie decyzji.72 Status obserwatora w formule
tymczasowej ad hoc zyskała też Unia Europejska.
Rosja jawiła się jako państwo niechętne nowym obserwatorom, podnosząc argument,
że dysproporcja pomiędzy liczbą stałych obserwatorów, a państw członkowskich byłaby zbyt
rażąca.73
Polityczny wymiar interakcji pomiędzy państwami arktycznymi realizowany jest
w formie spotkań ministerialnych, odbywających się co dwa lata na zakończenie prezydencji
konkretnego państwa.
Państwo Arktyczne

Okres przewodnictwa

Miejsce

i

data

spotkania

ministerialnego
Kanada

Inauguracja Rady Arktycznej Iqaluit,1998 r.
1998r.

Stany Zjednoczone Ameryki 1998-2000

Barrow, 2000 r.

Finlandia

2000-2002

Inari, 2002 r.

Islandia

2002-2004

Reykjavik, 2004r.

Federacja Rosyjska

2004-2006

Salekchard, 2006r.

Norwegia

2006-2009

Tromsø, 2009r.

Dania

2009-2011

Nuuk, 2011r.

Szwecja

2011-2013

Kiruna, 2013r.

Kanada

2013-2015

Iqaluit, 2015r.

72
73

Declaration on Estabilishment of the Arctic Council
Oldberg I., Soft Security in the Arctic. op.cit., s.33-37, http://www.arctic-info.com/FederalMonitoringMedia/20-05-2013/zasedaniearkticeskogo-soveta-i-bor_ba-protiv-neftegazovogo-osvoenia-arktiki--monitoring-central_nih-smi-13-19-maa-2013-goda
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Stany Zjednoczone Ameryki 2015-20XX

2015

(Źródło: http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/arctic-council/history)

Stosunkowo nową formą kooperacji politycznej w radzie stały się coroczne spotkania
wiceministrów. Swoistym novum w strukturze Rady, usprawniającym jej działania poprzez
koordynację przepływu informacji jest ustanowione w 2010 roku

Sympozjum

Informacyjne.74 Ważną funkcję w forum pełnią SAO, czyli Wyżsi Urzędnicy Arktyczni.
Z reguły reprezentują oni ministerstwa spraw zagranicznych „Arktycznej Ósemki” i spotykają
się średnio co dwa lata w miejscu zaproponowanym przez państwo sprawujące prezydencję.
Do ich funkcji należy koordynacja oraz „kontrola” eksperckich grup roboczych, zadaniowych
i innych ciał oraz inicjatyw w ramach Rady.75 w 2015 roku prezydencję w Radzie Arktycznej
objęły Stany Zjednoczone (2015-2017).76
Najistotniejszym operacyjnym komponentem Rady Arktycznej jest sześć eksperckich
grup roboczych, w ramach których prowadzone są prace naukowe nad stanem subregionu.
Skupiają się one na sprawach takich jak: zmiany klimatu, monitoring i ocena stanu
środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom w Arktyce, ochrona bioróżnorodności,
zrównoważony rozwój, gotowość i zapobieganie antykryzysowe oraz warunki życiowe
mieszkańców strefy arktycznej.77 W Radzie funkcjonują także grupy zadaniowe i liczne
nieustrukturyzowane programy, projekty oraz inicjatywy.78 Od czerwca 2013 roku działa
także stały Sekretariat RA w Tromsø, finansowany przez wszystkie państwa członkowskie.79
RA jest niezaprzeczalnie najważniejszą instytucją (obok UNCLOS) w regionalnej strukturze
współpracy międzynarodowej.

74
75

Final Report of the Meeting of Senior Arctic Officials, Kopenhaga, 12-13 listopada 2009, pkt.10
Arctic Council Rules of Procedre, as adopted by the Arctic Council at the First Arctic Council Ministerial Meeting, Canada, September,
17-18, 1998 http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/acap/acap-documents-and-reports/293-acap-organizational-documents,

76

http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/arctic-council/canadian-chairmanship/1028-news-release-welcome-to-the-nintharctic-council-ministerial-meeting-2

77
78

www.arctic-council.org
Koivurova

T.,

Vanderzwaag

D.L.,

The

Arctic

Council

at

10

years

retrospect

and

prospects,

s.137-138

(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1860308
79

http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/arctic-council/the-arctic-council-secretariat
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AKTYWNOŚĆ FEDERACJI ROSYJSKIEJ W RADZIE ARKTYCZNEJ
Współpraca multilateralna państw w subregionie zyskuje w ostatnim czasie wyraźną
aprobatę Rosji. Siergiej Ławrow wielokrotnie wypowiadał się o tym forum, jako
o strukturze funkcjonującej w oparciu o zasady równości i wzajemności, zorientowanej na
potrzeby ogólnoludzkie.80 W 2009 roku podczas sesji Rady w Tromsø podkreślał, że jest ona
na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wyspecjalizowane „narzędzia” międzynarodowe
(organisations), wychodzące naprzeciw wyzwaniom globalnym stymulowanym przez zmiany
klimatyczne. Rosja postrzega Radę jako najważniejsze ugrupowanie regionalne, sprzyjające
kreowaniu atmosfery stabilności i przewidywalności w obszarze arktycznym, a także zauważa
jej szczególny potencjał w zakresie organizacji współpracy regionalnej, tym samym
deklarując aktywne uczestnictwo w jej pracach.81
Pavel Baev zauważa, że czynnikiem mobilizującym do wzmożonej kooperacji
międzynarodowej w Arktyce w ostatnich latach mogły być zakłócenia w ruchu powietrznym
spowodowane erupcją wulkanu na terytorium Islandii w 2010 roku. Według jego opinii:
„północe regiony świata wymagają ścisłej współpracy geopolitycznej, przede wszystkim
między krajami takimi jak Rosja i Kanada”, natomiast postrzeganie przez społeczność
międzynarodową północnej strefy polarnej w kategoriach konfliktogennych generowałoby
wiele szkód dla wszystkich aktorów arktycznych.82
Anton Vasiljew podczas spotkania ministerialnego w Kirunie w 2013 roku podkreślił,
że realizowane przez Radę kierunki współpracy udowodniły swoją aktualność83 i należy je
kontynuować. Chodzi tu między innymi o zapewnienie bezpieczeństwa technologicznego,
ochronę środowiska oraz usuwanie istniejących zanieczyszczeń technogenicznych. Na
priorytety przyszłej współpracy według Antona Vasilieva wysuwają się rozwój bezpośrednich
kontaktów między północnymi regionami arktycznej ósemki oraz ludźmi, mieszkającymi
i pracującym za kołem podbiegunowym, w tym także rdzennymi ludami Północy.84

80

Oldberg I., Soft Security in the Arctic. op.cit., s.36

81

Remarks by Russian Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov at Arctic Council Session, Tromso, April 29, 2009
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/60cf83ea00e1ecf1c32575a7004fc3eb?OpenDocument

82

Trenin.D., The Arctic: A Front for Cooperation not Competition w : The Arctic a view from Moscow, D. Trenin,P.K.Baev,2010
Carnegie Endowment for International Peace., s.12

83

The Arctic Council: the results of the meeting in Kiruna http://www.iecca.ru/en/legislation/strategies/item/134-the-arctic-council-theresults-of-the-meeting-in-kiruna,

84
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Pomimo, że w Radzie nie funkcjonuje oddzielna grupa robocza do spraw ludności
rdzennej, czynnik ten jest uwzględniany w większości wdrażanych projektów. Warto
pamiętać o tym, że w ramach Rady Arktycznej pozycja ludności autochtonicznej (w tym
rosyjskiej) jest szczególna, nieporównywalna z jakąkolwiek instytucją międzynarodową
z wyjątkiem instytucji ONZ dedykowanych ludom rdzennym. Działalność Rady w ramach
prac grupy roboczej do spraw zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Working
Group) może oddziaływać na polepszenie sytuacji, także ekonomicznej, rdzennej ludności
w Arktyce Rosyjskiej, której potrzeby są identyfikowane w ramach projektów: Badania
Warunków Życia w Arktyce (Survey of Living Conditions in the Arcitc), Raport Rozwoju
Ludzkiego w Arktyce I (Arctic Human Development Report I) i Raport Rozwoju Ludzkiego
w Arktyce II (Arctic Human Development Report II) a w związku z tym opracowywane są
odpowiednie rekomendacje.85
Podczas swojej prezydencji w Radzie (2004-2006) Rosja wielokrotnie akcentowała
konieczność pielęgnowania kultury, tradycji i historii lokalnych autochtonów. W związku
z tym podjęto namacalne kroki, celem wprowadzenia „wymiaru kulturowego” w obszar
współpracy pomiędzy państwami arktycznymi.86 W styczniu 2006 roku w Chanty Mansyjsku
odbyła się konferencja międzynarodowa z udziałem ministrów edukacji i kultury, a także
innych przedstawicieli Rady Arktycznej, podczas której dyskutowano kwestię wzmocnienia
interakcji kulturowych pomiędzy organizacjami ludów rdzennych a rządami poszczególnych
państw, co miałoby stanowić istotny wkład w zrównoważony rozwój regionu.87
W ramach Rady funkcjonuje specjalna grupa robocza, poświęcona zapobieganiu
i przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym w Arktyce (The Emergency Prevention,
Preparedness and Response Working Group „EPPR”).88 Skupia się ona głównie na
bezpieczeństwie wydobycia oraz transportu ropy i gazu, wychodząc na przeciw m. in.
zagrożeniom

radiologicznym

oraz

niebezpieczeństwom

generowanym

przez

klęski

żywiołowe.89 Rosja (obok USA) odegrała szczególną rolę w doprowadzeniu do podpisania
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prawnie wiążącego Porozumienia o Poszukiwaniu i Pomocy w Arktyce (Arctic Search and
Rescue Agreement), jako jeden z jego inicjatorów oraz prowadzących negocjacje. Dla Rosji
wyżej wymienione porozumienie weszło w życie 19 stycznia 2013 roku.90
Podpisanie tego porozumienia nie oznaczało jednak „wzmocnienia” Rady Arktycznej,
ponieważ jej mandat forum opartego na dobrowolności i deklaracji, nie zaś traktacie ciągle
pozostawał taki sam. Proces jego negocjacji zapoczątkowany został przez Stany Zjednoczone
oraz Rosję poza Radą, następnie po przyjęciu i publikacji Oceny Arktycznej Żeglugi Morskiej
(Arctic Marine Shipping Assessment) na spotkaniu ministerialnym w Tromsø w 2009 roku,
gdzie porozumienie o „SAR” było jedną z rekomendacji, postanowiono prowadzić dalsze
negocjacje "pod auspicjami" Rady, tzn. w ramach specjalnie utworzonej grupy zadaniowej
(Task Force). Samo porozumienie nie jest jednak "produktem" Rady, lecz po prostu traktatem
między ośmioma państwami arktycznymi, choć jak podkreśla Piotr Graczyk - rola Rady
w jego podjęciu była istotna.91
Początkowa niechęć pozostałych państw członkowskich do angażowania się w proces
traktatowy

oraz

z

pozoru

przekonywujące

założenia

Deklaracji

Salekhardzkiej

o wyczerpujących regulacjach z zakresu zapobiega antykryzysowego w Arktyce nie
przeszkodziły zaktywizować grupy roboczej do działania. Rosja odegrała tu niebagatelną rolę,
ponieważ uruchomiła m.in. projekt z zakresu tworzenia systemów bezpieczeństwa w zakresie
projektów energetycznych (ropa, gaz). Z kolei w 2009 roku na Czukotce odbyła się
konferencja międzynarodowa dotycząca sytuacji kryzysowych, a w 2010 roku w pobliżu
Murmańska przeprowadzono sponsorowane przez Radę Arktyczną ćwiczenia z zakresu
radzenia sobie z zagrożeniami radioaktywnymi.92
W maju 2013 roku pod auspicjami Rady podpisany został drugi w historii wiążący
prawnie dokument panarktyczny tj. porozumienie w sprawie współpracy w sferze gotowości
reagowania na zanieczyszczenie ropą naftową morza w Arktyce. 93 W odniesieniu do
powyższego Siergej Ławrov stwierdził, że państwa arktyczne mają wspólne poczucie, że
Rada Arktyczna robi słuszne rzeczy i są na drodze przekształcania tej struktury w organizację
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międzypaństwową z uwagi na to, że w jej ramach zatwierdzane są dokumenty, mające moc
prawnie wiążącą”94
Można doszukiwać się pewnych aspektów działalności Rady, które niebezpośrednio
mogą wpływać na korzyści ekonomiczne Rosji. Są to chociażby rekomendacje lepszej
regulacji i zarządzania transportem morskim w Arktyce z Oceny Arktycznej Żeglugi Morskiej
(Arctic Marine Shipping Assesment), które to mogą w dalszej perspektywie wpływać na
korzyści odnoszone przez Rosję z tego tytułu.95 W okresie rosyjskiej prezydencji w Radzie
(2004-2006) częstokroć podkreślano konieczność doskonalenia Północnej Drogi Morskiej
i jej infrastruktury dla międzynarodowego transportu ładunkowego. Nadmieniano także
rozwój transportu powietrznego oraz współpracę w obszarze technologii informacyjnej. Jak
podkreśla profesor Ingmar Oldberg, w dziedzinie transportu osiągnięto jednak niewiele.96
Zarówno Rosji, jak i Kanadzie zależało na maksymalnej kontroli nad północnymi drogami
morskimi ze względów gospodarczych, i bezpieczeństwa. Pod naciskiem Szwecji Rosja
obniżyła o połowę znaczne opłaty taryfowe w związku z usługami lodołamaczy,
uwzględniające także ekspedycje naukowe.97
Dyskusyjna jest jednak kwestia, jaką rolę przypisuje Federacja Rosyjska do swej
obecności w Radzie Arktycznej i jakie znaczenie dla Federacji ma to forum. „Podstawy
państwowej polityki Federacji Rosyjskiej w Arktyce na okres do 2020 roku i w dalszej
perspektywie” z 18 sierpnia 2008 roku, o Radzie Arktycznej zawierają jedno zdanie,
mianowicie że priorytetem Rosji jest wzmocnienie bi – i multilateralnych relacji FR
z państwami regionu, w tym w ramach Rady Arktycznej i Euro-Arktycznej Rady Morza
Barentsa.98 W porównaniu z doktrynami innych państw arktycznych to stosunkowo niewiele.
Z uwagi na dość ograniczony mandat Rady Arktycznej, wiele kwestii jest wyłączonych z tej
współpracy, jednakże istnieją inne instrumenty międzynarodowe służące ich realizacji.
Elana Wilson Rowe podkreśla, że w okresie 1996-1999 Rosja w wyniku kryzysu
gospodarczego była niemalże nieobecna w pracach Rady, szybko zyskując status jej klienta.
Zaistniała sytuacja zakwestionowała w pewnym stopniu prestiż mocarstwa aspirującego do
94
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roli wiodącego w regionie, podważyła wiarygodność rosyjskich deklaracji multilateralnej
współpracy w sferze arktycznej oraz stymulowała fenomen „donor fatigue” wśród jej
arktycznych sąsiadów. Od 1999 zaczęła aktywniej działać na łamach Rady, rzadko jednak
proponując nowe projekty, a także środki na ich realizację. Rosja nie finansowała nawet
uczestnictwa w spotkaniach przedstawicieli własnej rdzennej ludności, tak jak robiły to inne
kraje, a ich udział możliwy był dzięki składkom innych organizacji rdzennej ludności, np.
Inuitów i Samów.99 Sytuacja jednak uległa zmianie od czasu rosyjskiego przewodnictwa
w Radzie w latach 2004-2006, kiedy to dzięki staraniom Rosji dotychczasowy Plan Rady
Arktycznej dotyczący eliminacji zanieczyszczeń w Arktyce (Arctic Council Action Plan to
Eliminate Pollution in the Arctic) został przekształcony w szóstą grupę roboczą działającą
w ramach Rady Arktycznej – tzw. Program Działań ds. zanieczyszczeń w Arktyce (Arctic
Contaminants Action Program -ACAP), który skupia się głównie na projektach dotyczących
zanieczyszczeń w Arktyce Rosyjskiej. Dzięki przekazaniu 10 mln euro (październik 2011) na
rzecz Project Support Instrument100 prowadzonego przez Nordic Environment Finance
Corporation (NEFCO), Rosja stała się również głównym beneficjentem Rady (druga pod
względem wielkości wpłata USA - 693,2 tys euro/1 mln $).101 Tak znaczna wpłata nie jest
jednak bezinteresowna, ponieważ w dużej części przeznaczona jest na projekty w ACAP
dotyczące własnych problemów Rosji, a to spotyka się z coraz głośniejszą krytyką, ponieważ
projekty Rady Arktycznej powinny mieć "ogólnoarktyczny" charakter.102
Obecnie Rosja przywiązuje coraz to większą uwagę Radzie Arktycznej i zwiększa
swoje zaangażowanie w jej prace. Rosyjscy decydenci wielokrotnie deklarowali, że Rosja
szuka pokojowej współpracy w Arktyce, co nie dziwi, ponieważ leży to w najlepiej pojętym
rosyjskim interesie. Oczywiście w innych warunkach niż stabilna i pokojowa Arktyka,
ewentualna eksploatacja zasobów naturalnych, czy odnoszenie korzyści płynących
z eksploatacji Północnej Drogi Morskiej byłyby niemożliwe. W styczniu 2015 roku norweski
minister spraw zagranicznych Børge Brende podkreślił, że Rosja jest ważnym partnerem
w Radzie Arktycznej i powinna takim pozostać.103 Wzmożona aktywność FR w Radzie nie
wpłynie raczej na jej pozycję w tym ugrupowaniu poza lepszym samopoczuciem
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i odetchnięciem z ulgą innych państw, które dotychczas ponosiły większość kosztów
funkcjonowania tej instytucji.
Można jednak powiedzieć, że współpraca w ramach forum ma poniekąd strategiczne
znaczenie dla Rosji, ponieważ bez stabilnej Arktyki i dobrej współpracy z innymi państwami
regionu, Rosja nie ma szans na realizację własnych interesów ekonomicznych. Na przykład
i tak duże ryzyko transportu zwiększyłoby się na tyle, że byłby on nieopłacalny, podobnie
działałby brak zaufania do państwa nabrzeżnego. W tym miejscu należy podkreślić, że Rosja
musi liczyć na zachodnie koncerny, głównie norweskie, ponieważ sama

nie posiada

odpowiednich technologii. Dobrym przykładem na potwierdzenie tego założenia jest
podpisane porozumienie z Norwegią o delimitacji WSE na Morzu Barentsa. Trudno jednakże
doszukiwać się bezpośrednich powiązań między wzmocnieniem Rady Arktycznej
a umocnieniem ekonomicznej i strategicznej pozycji Rosji. Wiele kwestii jest wyłączonych
z mandatu Rady w sposób dorozumiany lub dosłownie, mają one często nieporównywalnie
większy wpływ na potencjał Rosji w regionie. Stąd obecne zmiany w Radzie nie mają tak
przełomowego charakteru, aby w znaczący sposób zmienić, czy wpłynąć na pozycję Rosji
w Arktyce.104 Można pokusić się o stwierdzenie, że dynamika aktywności Rosji w Radzie
Arktycznej ma tendencję wzrostową i należy przypuszczać, że ten trend się utrzyma.
Wydaje się, że Rosja zyskała na współpracy w ramach przedmiotowego ugrupowania
stosunkowo więcej, niżby to wynikało z jej zaangażowania. Jej pasywna rola na forum
przestrzeni lat dziewięćdziesiątych związana była ze zmianą ustroju oraz rodzącą wiele
poważnych wyzwań transformacją systemową. Specyfika ustroju politycznego oraz sposób
pojmowania demokracji nie pozostają w tym kontekście zupełnie bez znaczenia, jednakże
stanowią przyczynek dla szerszej dyskusji. Zależność od kapitału zagranicznego, w tym
partnerów regionalnych oraz forsowanie inicjatyw służących realizacji własnych interesów,
niektórzy mogliby określić mianem ambiwalencji. Jednakże takie pojmowanie problemu nie
jest do końca uzasadnione, a taki stan rzeczy jest moim mniemaniu zdrowym egoizmem
politycznym. Rosja jest ważna dla współpracy regionalnej w ramach RA, chociażby ze
względu na częste inicjowanie czy też sugerowanie rozmaitych przedsięwzięć. Wielokrotnie
podkreśla się także jej rolę, jeżeli chodzi o poprawianie efektywności działalności struktur,
zwłaszcza w zakresie podziału pracy.
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Mitologia Osetyjczyków
Anna Kulaszewicz
Kaukaz, region leżący na granicy Europy i Azji, między morzem Czarnym i Kaspijskim
wokół łańcucha górskiego o takiej samej nazwie zamieszkały jest obecnie przez około 70
grup etnicznych, posiadających zróżnicowany poziom wykształconej świadomości narodowej
kultury, posiadających również odrębne pochodzenie. Spośród zamieszkujących obecnie
Kaukaz etnosów wyróżnić można ludy kaukaskie, dzielące się na kilka grup:
1.

Ludy kartwelskie: Gruzini, Adżarowie, Lazowie, Swanowie (południe)

2.

Grupa

abchasko-adygijska:

Kabardyjczycy,

Czerkiesi,

Abchazowie,

Adygejczycy, Karaczajowie (północny-zachód)
3.

Grupa nichilijsko-dagestańska, którą stanowią ludy nichilijskie: Czeczeni oraz
Ingusze oraz ludy dagestańskie: Awarowie kaukascy, Lezgini i pewne ludy
pomniejsze (północny-wschód). 105

Kaukaz zamieszkują także ludy indoeuropejskie (m.in. Ormianie, Osetyńczycy, Kurdowie,
Grecy), ludy tureckie (m. in. Azerowie, Bałkarzy, Karaczejowie) i ludy semickie
(Asyryjczycy).
Przyjmuje się, iż podział narodowościowy na Kaukazie przebiega niemal identycznie z
podziałem religijnym. Rdzenne ludy kaukaskie, zamieszkujące obecnie jego północą część
wyznają islam sunnicki. Na południu wyznawcami islamu, w dodatku szyickiego, są jedynie
Azerowie, choć ogólnie islam stanowi dominującą w regionie religię. Chrześcijaństwo
wyznają Gruzini i Ormianie oraz – w drodze wyjątku na Kaukazie północnym – Osetyjczycy
wyznający prawosławie.106
Chrześcijaństwo było pierwszą religią, która dotarła na Kaukazu – w pierwszej kolejności
Ormianie, później Gruzini, przyjęli chrześcijaństwo jako oficjalną religię Państwową w IV w.
Islam rozpoczął ekspansję na te ziemie kilka wieków później, w różnym czasie docierając do
poszczególnych zakątków Kaukazu.

105

Europedia, kaukaskie ludy:
http://www.edupedia.pl/words/index/show/291797_slownik_pojec_geografii_spolecznoekonomicznejkaukaskie_ludy.html

106

Geografia – serwis o geografii, wszystko o regionie kaukaskim http://www.geografia.vel.pl/articles.php?id=35
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Nietrudno jest domyślić się, iż przed nadejściem na ziemie kaukaskie religii objawionych,
zamieszkujące nań ludy musiały wytworzyć własne systemy-wierzeniowo religijne. Warunki
życia kaukaskich plemion, nieustanne niebezpieczeństwo im zagrażające, w połączeniu z
głęboko zakorzenionymi tradycjami i chwalebnymi pieśniami, wytworzyły wśród ludów
Kaukazu swoistą moralność, opartą na duchu bohaterstwa. Liczne uczty oraz święta,
poświęcenie w boju oraz gościnność były rzeczami podnoszącymi mieszkańców Kaukazu na
duchu wobec trudnej sytuacji ekonomicznej plemion. Jedynymi i prawdziwymi ich
bogactwami była wspaniała broń i dobre konie.107
Co ciekawe, wierzenia i kulty pogańskie nie tylko występowały na obszarze całego
Kaukazu w przeszłości, lecz nawet obecnie istnieją i są wyznawane.
Poniżej zostanie przedstawiona krótka charakterystyka pogańskich wierzeń i folkloru
jednego z kaukaskich ludów – Osetyjczyków.

OSETYJCZYCY
Osetyjczycy

stanowią

na

Kaukazie

północnym

jedyny

lud

pochodzenia

indoeuropejskiego, którego korzeni dopatruje się u Alan, posługujących się mową skifijską.
Obecnie Osetyjczycy żyją głównie w Osetii Północnej i Osetii Południowej. Język osetyjski
podzielony jest na kilka dialektów, które tak dalece różnią się od siebie, iż mogą być
niezrozumiałe dla siebie nawzajem. Wywodzący się od Alan język osetyjski uległ znacznej
zmianie poprzez wpływy sąsiednich narodów kaukaskich, przyjmując słowa, głoski i
elementy gramatyki języków nachskich, gruzińskich i adygskich.108
Mitologia Osetyjczyków powstała w wyniku długiego procesu, na który złożyło się
wiele czynników, takich jak mitologiczne wierzenia Sarmatów, Skifów, Alan, innych plemion
Kaukazu środkowego oraz nawet Mongołów.109
Wzrost zainteresowań uczonych folklorem Osetyjczyków nastąpił w wieku XIX. Głównymi
zafascynowanymi osetyjską kulturą okazali się wszelcy badacze, zajmujący się kulturą
indoeuropejską: lingwiści, historycy, socjolodzy oraz badacze folkloru.
107

Dumezil G., Osetin’skij epos i mifologija http://my-shop.ru/_files/product/pdf/119/1186307.pdf

108

Kaukaz.net, ludzie, kultura, nauka; seria narody/etnsoy Kakazu, Osetyjczycy http://www.kaukaz.net/narody/osetyjczycy_N.html

109

Mifologija Narodow Kaukaza http://www.mifologiya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1709:2012-07-12-13-0514&catid=56:-q---q&Itemid=104

str. 45

Spojrzenie na Wschód

Analizy i Publicystyka

MITOLOGIA I BÓSTWA
Charakterystycznymi dla Osetyjczyków jawią się opowieści o Nartach – legendarnym
bohaterach (Nartowie znani byli także Czerkiesom, Ubychom, Abzachom, Gróskim Tatarom i
Kumykom, choć w nieco odmiennej formie). Część z owych opowieści jest zwykłą fikcją,
niektóre zawierają jednak elementy ówczesnej kosmologii i teologii. Można przy puszczać, iż
legendy o Nartach zostały stworzone właśnie przez Osetyjczyków (wiele elementów
wskazuje na częściowe pochodzenie opowieści od Sarmatów), a później rozprzestrzeniły się
wśród innych plemion, gdyż słowo „nart” pochodzić może od indoeuropejskiego „nar”
określającego bohaterskiego męża. Nartowie mieli żyć na zboczu góry w osadzie położonej
na trzech poziomach i podzielonej na trzy części – w każdej z nich zamieszkiwał jeden z
pierwotnych rodów. Na samym szczycie mieszkał ród Achsartagkata, pośrodku – Ałagata, a
na samym dole Borata. Każdy z rodów cechował się innymi przymiotami: Achsartagkata siłą
i odwagą, Ałagata wielkim rozumem, a ród Borata bogaty był w bydło i trzodę. Wyobrażenia
owych rodów przedstawiały zatem trzy grupy ludzi reprezentujących trzy funkcje: siłę
fizyczną, mądrość oraz dostatek materialny (filolog G. Dumezil dopatruje się w tym podziale
podobieństwa do indyjskich Warn).
Domostwa Nartów i wygląd ich osad nie różnił się niczym od typowych osetyńskich
wiosek i chat. Mieszkali Nartowie w osetyjskich ogrodzonych dworach, w których znajdował
się dom mieszkalny, oddzielne pomieszczenie dla gości, stajnia, chlew i wieża. Sami
Nartowie zachowywali się jak zwykli mieszkańcy Kaukazu.
Nartowski epos, stanowiący po części religię, a po części będący elementem lokalnego
folkloru, był żywy jeszcze na początku wieku XX. Nawet i dziś, zarówno wśród wyznawców
chrześcijaństwa, jak i islamu, kultywowane są pewne zabytki pogaństwa i dawnych
wierzeń.110
W Nartowskim eposie badacz G. Dumezil dopatrzył się uzasadnienia dla swojej teorii
o pierwotnym podziale społecznym praindoeuropejczyków na uczonych-kapłanów,
wojowników i wytwórców, zauważając w legendach Osetyjczyków zbieżności z wzorcami
starszych kultur Scytów, Sarmatów i Alanów. Z kolei inny naukowiec, antropolog J.
Colarusso, nie wykluczając starych irańskich wpływów, wskazuje na znaczne literackie
110

Tamże.
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przekształcenie w mitycznym osetyjskim opisie porównując go do „surowych” opisów
mitycznych innych ludów Kaukazu.111
Wokół niektórych nadprzyrodzonych mitologicznych istot krążyły prawdziwe
legendy. Jako przykłady należy wymienić dwa bóstwa: Uacilla i Uastyrdży. Uacilla, zwany
również Wasilla, był bogiem deszczu, grzmotu i pioruna. Każdy porażony przez błyskawicę
człowiek uważany był za wybrańca boga, a gdy przeżył, składał mu w darze owcę. Święto
Uacilli przypadało latem. Składano wtedy w ofierze jagnię i byka oraz pito specjalnie
warzone piwo. Kobiety natomiast piekły chleb w milczeniu co było odznaką szacunku wobec
bóstwa.112
Uastyrdży uważany jest za drugie pod względem znaczenia bóstwo w panteonie
Osetyjczyków. Jest uważany za opiekuna mężczyzn, wojowników i wędrowców, przez co
próbowano go w późniejszych wiekach utożsamić z chrześcijańskim świętym – Grzegorzem.
Był bogiem często występującym w legendach o Nartach (z którymi miał mieć dobre relacje),
w których wyobrażany był jako mieszkaniec niebios, jawiący się w postaci groźnego,
uzbrojonego jeźdźca poruszającego się na białym, trzynogim rumaku, odzianego w biały
płaszcz-burkę. Wybierał się on na ziemię by sprawdzić, czy ludzie pomagają sobie nawzajem
w trudach i znoju życia. Chronił ludzi dobrych, był natomiast wrogiem złodziei, oszustów i
zabójców. Miał być pośrednikiem między bogiem a ludźmi. Kobietom nie wolno wymawiać
jego imienia, aby określić boga Uastyrdży w swojej mowie używają zazwyczaj eufemizmu
Lagty Dzuar, co oznacza „obrońca mężczyzn”.113
W osetyjskim panteonie wyodrębnić można 7 głównych bóstw, z czego największym i
najważniejszym jest Chuycau. „Chuycau” nie jest konkretnym imieniem boga, ale słowem
wyrażającym istotę samego boga. Osetyjczycy zwą go Chuycauty-Chuycau – bóg bogów lub
Styr Chuycau – wielki bóg. Chuycau nie jest konkretnym bogiem a jedynie niedostępną istotą
boską, co powoduje, iż część osetyjskich chrześcijan i muzułmanów wznosi do niego
modlitwy, nie uważając tego za odstępstwo od wiary. 114
Spośród innych osetyjskich bóstw wymienić można:

111

Wikipedia, Wolna Encyklopedia, Epos o Nartach http://pl.wikipedia.org/wiki/Epos_o_Nartach

112

Wikipedia, The Free Enciclopedia, Ossetian mythology http://en.wikipedia.org/wiki/Ossetian_mythology

113

Vikipedia, Svobodnaja Enciklopedija, Usatryrdżi
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8
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Kaukaz.net, ludzie, kultura, nauka; seria narody/etnsoy Kakazu, Osetyjczycy http://www.kaukaz.net/narody/osetyjczycy_N.html
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- Safa – najważniejsze domowe bóstwo Osetyjczyków, strażnik domowego ogniska. Często
wyobrażany jako bóg-kowal
- Donbettyr – bóg wody, ściągał pod wodę swymi łańcuchami każdego, kto nierozważnie
postanowił popływać w wodach morza. Miał wiele pięknych córek, które często utożsamiane
są ze słowiańskimi mitycznymi rusałkami.
- Tytur – bóg wilków.
- Satana – bogini-matka, rodzicielka Nartów.
- Saubarag – bóg ciemności i złodziei, utożsamiany z szatanem.
- Barastyr – władca krainy cieni, od którego zależało czy dusza zmarłego zawędruje do raju
czy do podległo mu królestwa.
Senną krainą, łąką umarłych ma być Kurys. Według wierzeń Osetyjczyków niektórzy ludzie
mogą nawiedzić to mistyczne miejsce we śnie.115

POGAŃSKIE WIERZENIA DZISIAJ
Obecnie znaczna część Osetyjczyków wyznaje prawosławie. Chrześcijaństwo ma w
Osetii tradycję dość długą. Początkowo przybyło na osetyjskie ziemie w bizantyńskiej formie
w VI w., następnie napływało powtórnie z Gruzji w wiekach X-XII. W X wieku
chrześcijaństwo stało się religią państwową Alanii, co wiązało się z przyjęciem chrztu przez
wielu Osetyjczyków. Dobra passa chrześcijaństwa uległą przerwaniu w wieku XII z powodu
najazdu mongolskiego. Druga najpopularniejsza religia Osetyjczyków – islam – dotarła doń w
wieku XVII. Islamizacji uległy północnowschodnie społeczności podległę muzułmańskim
kabardyjskim feudałom.
Po wejściu Osetii w skład Imperium Rosyjskiego, władze dokładały wszelkich starań
by przywrócić dawny prym chrześcijaństwu, wspierając działanie misjonarzy cerkwi
prawosławnej. Obecnie około 70% Osetyjczyków wyznaje chrześcijaństwo, a 30% - islam.116
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Wikipedia, The Free Enciklopedia, The Ossetian mythology http://en.wikipedia.org/wiki/Ossetian_mythology
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Kaukaz.net, ludzie, kultura, nauka; seria narody/etnsoy Kakazu, Osetyjczycy http://www.kaukaz.net/narody/osetyjczycy_N.html
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Mimo kilkusetletniej tradycji chrześcijaństwa oraz islamu i oficjalnej przynależności
Osetyjczyków do tych właśnie religii, wierzenia pogańskie oraz dawne kulty zachowały się w
świadomości miejscowej ludności. Wciąż praktykowane są obrzędy pogańskie. Często zwraca
się uwagę na negatywny stosunek Osetyjczyków do religii zinstytucjonalizowanych.
W czym przejawiają się pogańskie obrzędy i kulty obecnie w życiu współczesnych
Osetyjczyków? Masowo odwiedzane są tzw. dzuary, święte miejsca poświęcone bogom
pogańskim. Odprawiane są obrzędy pogańskich bóstw, następuje składanie ofiar. Obchodzone
są święta związane z kultem zmarłych oraz z kultem przyrody. Wznosi się toasty za imiona
bóstw. Za szczególnie silny współcześnie uznać można kult boga Uastyrdży. Stawia mu się
pomniki w wielu miejscach Osetii, w miejscach publicznych i na przestrzeni prywatnej (np.
na samochodach) natknąć się można na słowa modlitwy lub prośby skierowanej właśnie do
tego bóstwa.
Jak widać kilka wieków obecności chrześcijaństwa oraz islamu na ziemiach Osetii w
cale nie wypleniło ze świadomości jej mieszkańców dawnych kultów i wierzeń, a stworzyło
raczej swoisty synkretyzm religijny. Osetyjski prawosławny czy chrześcijanin może
jednocześnie modlić się do Boga lub Allaha, a po chwili prosić o łaskę u Uastrydży, nie
uważając tego za przejaw herezji. Dlaczego dawne kulty są wciąż tak żywe wśród
Osetyjczyków? Być może dawne tradycje były tak silnie zakorzenione, iż przybyłe na
osetyjskie ziemie religie szybko i dogłębnie wchłaniały pewne elementy pogaństwa, tym
samym kultywując je przez wieki. Być może tradycja ludowa była dla dawnych
Osetyjczyków tak ważna, iż jej krzewienie koegzystowało z krzewieniem wierzeń religii
objawionych. Być może której Osetyjczycy są mniej lub bardziej świadomi.
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Armia. Marzenie nieulotne.

Jesteśmy przed Oleniegorskiem, w drodze do Murmańska. Wagon stukocze
rytmicznie. Za oknami lekka zadymka. Stolik w przejściu zajęła dwójka dzieci. Chłopiec i
dziewczynka. Zdaje się, że to pięciolatkowie. Cały stolik zasypany klockami i zabawkami. W
długiej podróży pociągiem należy umiejętnie czymś zabić czas. Każde z nich zabrało w
podróż ulubione zabawki. Dzieci dopiero się poznały, więc wciąż niechętnie, ale też z każdą
minutą coraz śmielej, dzielą się zabawkami. Chłopiec pozwala dziewczynce na zabawę
swoim ulubionym myśliwcem, a tymczasem sam zatacza po blacie stołu coraz szersze kręgi
transporterem opancerzonym. W rogu blatu czekają jeszcze czołg z długą lufą i żołnierz w
uniformie maskującym z radiostacją.

Maj 2014
Kostia ma 34 lata. Służy w jednostce pod Krasnojarskiem. Wraca z przepustki.
Dosiada się do nas w miejscowości Tiumień. Jest lekko zawiany i usilnie szuka kompanów do
podzielenia się zebraną w sercu żółcią. Rzuciła go dziewczyna. Powód prozaiczny. Za dużo
alkoholu i wymachiwania rękoma. Dziewczyna nie wytrzymała. Kostia ma żal do siebie. –
Kocham ją. – Otwiera się przed nami coraz mocniej. – Suka! – W dłoni cały czas trzyma
litrowy karton z czerwonym winem. – No! Teraz wy – i podsuwa karton pod nasze kolana.
Widzimy w jakim jest stanie, więc wychylamy po łyczku. Kwaśne i gębę wykręca, ale nie ma
rady. – Jak pijesz? – Kostia na siłę napełnia nasz kubek. – Teraz pij. – Popijamy zatem te
cierpkie, czerwone pomyjki, licząc, że nasz pogranicznik zaraz padnie ze zmęczenia. –
Służyłeś? – Pyta jak tylko przełknął serię głębszych łyków. – Nie chciałem iść do wojska –
próbuję uciąć dyskusję, spodziewając się, gdzie może nas zaprowadzić. – A ja służyłem! –
Duma i ślina jednocześnie wypadają z ust Kostii. – Trzeba iść do armii. Każdy powinien to
zrobić. Zobacz co dzieje się na Ukrainie. – Nie interesuje nas polityka – w duchu czuję, że ta
wymówka nas nie uratuje – wolimy rozmawiać z ludźmi o nich samych. Tak jak teraz z tobą.
– Co?! Przecież tam ludzie giną! Dzieciaki jeszcze. Ukraińcy ich mordują! – Wzburzenie
Kostii osiągnęło punkt krytyczny. Zaraz jednak opamiętał się i przysiadł na naszej kozetce. –
Słuchaj – zaczął stanowczo – armia jest jak matka. Uczy, karmi i jest domem. Szanuję armię.
To dzięki niej Rosja jest silna, a inni czują przed nią strach. Armia to bezpieczeństwo!
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Luty 2015
Żenia jedzie z nami tym samym pociągiem z Hat Yai do Bangkoku. Od kilku miesięcy
mieszka i dorabia w Pattayi, która jak magnez co roku przyciąga do Tajlandii miliony Rosjan.
Żenia za miesiąc będzie obchodzić 28 urodziny. Jego najbliższy plan to Korea Południowa,
gdzie znajomy Rosjanin nagrał dla niego jakieś zajęcie. Żenia nie wie co to będzie, ale to nie
ma znaczenia. Będzie z tego duża kasa. Zostanie tam przez kilka miesięcy, a potem wyleci do
Meksyku i Ameryki Południowej. Tam również znajomy Rosjanin wkręci go w jakiś biznes.
Żenia pochodzi z okolic Jekaterynburga. Skakanie po świecie to dla niego szansa, na którą nie
może liczyć, pozostając we własnym kraju. Liczyłem, że usłyszymy od niego coś w tym
stylu. Nic takiego jednak nie nastąpiło. – Na Uralu – rozpoczął Żenia – nie ma perspektyw dla
młodych ludzi. Ale to tylko chwilowe. To efekt działania Unii Europejskiej. Powymyślali
embarga i inne takie. Ale Rosja sobie poradzi! – zakończył z pewnością w głosie. – Putin to
silny i mądry facet – zaczyna po krótkiej pauzie. – I Krym jest znowu nasz – dorzuca,
jakbyśmy rozmawiali o pewnej oczywistości. – Jak Unia zablokowała dostawy mięsa, to
Putin zaraz poleciał do Ameryki Południowej i podpisał kontrakt z Argentyną. Mamy teraz
tańszą i lepszą wołowinę. A Unia niech płacze. Nikt Putinowi i Rosji nie podskoczy – Żenia
wpatruje się w nas twardym spojrzeniem, a jego oczy podkreślają głębokie przekonanie w
sens wypowiedzianych słów. – A jak ktoś tylko spróbuje, poniesie klęskę. Wielu już
próbowało podnieść na nas rękę. – Rozmowa zaczęła przypominać recytację wyuczonej na
pamięć formułki. – Różni już u nas byli. Polacy w czasach Wielkiej Smuty, i Szwedzi, i
Napoleon, i Finowie, i Hitler. Wszystkich przegnaliśmy! Nasza armia jest niepokonana! Jak
Unia spróbuje nas zaatakować, to ją też przegnamy. – Skąd taka pewność? – rozmowa
zaczynała nużyć, swoją przewidywalnością, więc dolewam kilka kropel oliwy do ognia. –
Przecież nie możesz przewidzieć przebiegu i konsekwencji wojny przed jej rozpoczęciem. A
co, jak byście przegrali? – Nie ma takiej możliwości! – Żenia napuszył się gwałtownie. –
Nasza armia jest zbyt silna, a Putin to najlepszy prezydent i polityk. Wie co robi. Unia
Europejska i Stany Zjednoczone nie mają szans. Pokonamy każdego.

Maj 2014
Opuściliśmy przedział plackarty w poszukiwaniu działającego gniazdka do ładowania.
Kolejne działające czekało na nas dwa wagony dalej. Nie było rady. Na czas podładowania
baterii, zostaliśmy razem z komputerem przy drzwiach do toalety. Kabel od ładowarki zawisł
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w przejściu korytarza, niczym sznurek na pranie. Początkowo unosiliśmy go do góry, aby
ułatwić swobodne przemieszczanie się innym pasażerom. Za dużo osób kręciło się jednak
między wagonami i za dużo wychodziło na papierosa. Kabel zatem zwisał swobodnie, a my
wygodnie oparci o kosz na śmieci, obserwowaliśmy z zaciekawieniem, jak odmienne techniki
stosują podróżni, aby pokonać tę niecodzienną przeszkodę. Nieoczekiwanie, kabel do
ładowania otworzył przed nami drogę do nowych znajomości. Skąd jesteśmy, gdzie jedziemy,
co robimy. Molodcy! Na nudę w korytarzu wagonu tuż przy drzwiach od kibla nie mogliśmy
narzekać. W którymś momencie, w przejściu między wagonami, mignęły nam mundury w
panterkę. Jacyś wojskowi wyszli na papierosa. Szybko i oni wyłapali nas przez okienko w
drzwiach. – Privet rebiata. Gdzie jedziecie? – i już mamy kontakty w rosyjskiej armii.
Wojskowi okazali się świeżo upieczonymi kadetami. Mają po osiemnaście lat. – Armia to
największe dobro – zaczęli wyjaśniać swoje położenie i decyzję, mówiąc jeden przez
drugiego. – Niczego ci nie brakuje. Masz szacunek wśród ludzi. Armia daje mieszkanie, uczy
zawodu i pozwala żyć godniej. – Jak tylko zechcę, mogę ci skręcić kark jedną ręką – z dumą
rzuca jeden z chłopaków. – Słyszałeś o Specnazie? To my. – Tak słyszałem – odpowiadam. –
Suworow ładnie opisał tę jednostkę specjalną w jednej ze swoich książek. Dzięki niemu
wiem, co można zrobić z małą saperką. – Chłopaki nie słyszeli o tym całym Suworowie,
który według Zachodu dokonał wielkiej rzeczy, między innymi, ujawniając zasady działania
GRU oraz jednostek Specnazu, a na którego sama Rosja i jej służby bezpieczeństwa wydały
wyrok śmierci i uznają za najgorszego zdrajcę. Nasi kadeci mają to w nosie. I poniekąd może
i słusznie. To w końcu wydarzenia z czasów ZSRR. Byli jednak zadowoleni, słysząc, że
doceniam sztukę posługiwania się saperką. – Żadna inna armia tego nie potrafi! –
Wchodziliśmy coraz głębiej w tajniki żołnierskiego rzemiosła. – Wiemy jak zbliżyć się na
dwa metry do wroga, żeby ten nic nie usłyszał. Nie potrzebujemy karabinu ani granatów.
Nawet nie zauważy, kiedy odetniemy mu głowę. – Dumny uśmiech rozpogodził twarze
młodych patriotów. – Pochodzę z małej wsi – ciągnął drugi z nich. – Jak miałem 14 lat,
należałem do miejscowej mafii. Normalna sprawa – przytakuje ten pierwszy, wzruszając
ramionami i uśmiechając się dobrodusznie. – Dali mi pistolet. Taki normalny. Ściągałem
haracze. Respekt był. Bali się. Jak ktoś podskakiwał, dawałem w ryj. Ale w armii jest lepiej.
Jest większy porządek. Każdy zna swoje miejsce. Ja słucham starszych, a kozły i reszta
pacanów słuchają mnie. Nikt nie wychodzi przed szereg. – Jak będziecie kiedyś w
Nowosybirsku – ucina temat drugi z kadetów, pokazując, że na nich już czas – musicie
odwiedzić naszą wieś. To niedaleko. Latem jest pięknie. Tam żyją dobrzy ludzie.
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Maj 2014
Wołodia jest synem naszej znajomej Anny z Ułan Ude. Skończył 8 lat, ale zachowuje
się jak dorosły mężczyzna. Troszczy się o mamę i o rośliny w przydomowym ogródku. Jest
bardzo obowiązkowy. Czasem aż nazbyt, jak na swój wiek. Na pomysł spontanicznego
nocnego wypadu na wschód słońca nad Bajkałem, Wołodia odmawia stanowczym tonem,
podkreślając, że to kiepski pomysł, bo będziemy zmęczeni. Zostaje w domu. Gdy wracamy w
porze śniadania, on właśnie kończy spacer z psem. Anna samotnie wychowuje Wołodię. Jest
rozwiedziona. Wszyscy mężczyźni w rodzinie służyli w wojsku. I ojciec Anny, i jej mąż. Nie
jest to dla niej powód do zadowolenia. Anna zdaje sobie sprawę, że jej syn również wiąże
swoją przyszłość z armią. I nie są to żadne ulotne dziecięce marzenia, tylko gruntownie
opracowany w głowie ośmiolatka plan na życie. Wyczuwa się to w rozmowach z Wołodią,
jak również w jego zachowaniu i schemacie dnia, które celowo sprowadza do formy musztry
wojskowej. Jest dzieckiem, a już rano określa plan działania na cały bieżący dzień i sztywno
trzyma się ram tego planu. Swoje wakacje Wołodia od kilku lat spędza z dziadkiem w Dolinie
Tunkińskiej. Pochłania ich ciężki trekking i życie na granicy przetrwania na pustkowiu.
Odcinki dzienne to często 20 kilometrów ostrego marszu. Wypady trwają kilka dni, a czasem
nawet 2 tygodnie. Wołodia lubi o tym rozmawiać. Widać, że czerpie dużą satysfakcję z tych
spotkań z dziką naturą. – To wzmacnia mnie i hartuje – stwierdza przy którejś okazji. Anna
cieszy się z radości syna, ale nie jest spokojna. Martwią ją te wojskowe zapędy. Szczerze
chciałaby już zakończyć tę rodzinną tradycję. Jako kobieta wie jednak, że nic nie jest w stanie
zrobić. – Jest uparty jak ojciec i dziadek – wzdycha w samochodzie, gdy nie ma z nami
Wołodii. – Wolałabym, żeby pociągało go coś innego, ale wiem też, że jak postawię na
swoim, mogę go stracić. W jego głowie jest tylko armia. Fascynuje go. Jest dumny z ojca i
dziadka. Jest dumny z poziomu technicznego i siły, jaką prezentuje rosyjska armia. Nie
opuszcza parad wojskowych. Chce być najlepszy, a armia daje mu szansę na udowodnienie
swojej wartości. Wiem, że jak tylko osiągnie odpowiedni wiek, wstąpi do wojska z własnej
woli. Ma dopiero 8 lat, a ja już wiem, że Rosja ma nowego żołnierza.
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Czarnobyl, nasze miejsce, nasz dom.
Adam Dohnal, Ewelina Ebertowska

W kwietniu 2015 roku grupa pracowników i studentów Instytut Wschodniego
zrealizował projekt badawczy ,,Oblicza Czarnobyla: interdyscyplinarne badania nad
wielopłaszczyznowym charakterem katastrofy czarnobylskiej”. Jednym z efektów badań było
przeprowadzanie wywiadu na temat katastrofy oraz życia w zonie, z mieszkanką Czarnobyla,
Panią Lubą (dane osobowe zostały zmienione na prośbę osoby udzielającej wywiadu)

Redakcja: Jak wspominasz 26 kwietnia 1986 roku?
Luba: Do wybuchu doszło w nocy gdzieś koło pierwszej, obudziły nas alarmy wozów
strażackich. Nie wiedzieliśmy co się dzieje, ale szybko się zorientowaliśmy, że to musi być
coś bardzo poważnego, bo z każdą chwilą przyjeżdżały nowe samochody. Nie wiedzieliśmy
jednak nic konkretnego, nikt nam nic nie powiedział, nie było żadnego komunikatu,
obwieszczenia czy apelu co się stało. Dopiero jeden dzień później przyjechały autobusy,
kazano nam się ewakuować. Powiedziano nam, że to tylko tymczasowa sytuacja, nie mamy
ze sobą brać za dużo rzeczy bo za trzy dni wrócimy. Mówi nam, że to tylko na wszelki
wypadek, że sytuacja nie jest poważna, nic nikomu nie grozi- takie są procedury. Ale
czuliśmy, że coś jest nie tak, za bardzo nas popędzali. Wszystkich mieszkańców pędzono do
autobusów, wszędzie było pełno wojskowych, drogi były obstawiane transporterami
opancerzonymi. Początkowo zabrali nas do Poleńska, to była długa i trudna podróż. Mieliśmy
ze sobą tylko podstawowe rzeczy. Szczerze- słabo to pamiętam bo byłam zmęczona i
musiałam opiekować się dziećmi. Po paru tygodniach zawieli nas do Browar, to takie miast
15 kilometrów od Kijowa, trochę jak Prypeć tylko że większe, bo wiesz u nas wszystkie
miasta wtedy wyglądały podobnie, tylko że tu były cerkwie (śmieje się). Na początku ciągle
myliśmy, że to tymczasowa sytuacja, że może jeszcze wrócimy, ale z czasem przestaliśmy już
w to wierzyć, szczególnie jak dotarły do nas informacje co się naprawdę stało.
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Fot. 1 Sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu, okolice Prypeci (fot. A. Dohnal)

Fot. 2 Zarośnięta ulica, Prypeć (fot. A. Dohnal)
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R: Władze was nie poinformowały?
L: Nie, przynajmniej nie o tym co się konkretnie stało i jaka była skala wypadku. Chyba tak
naprawdę pierwszy raz usłyszałam to od mieszkańców Browar. Albo tak mi się wydaje, wiesz
to było dawno temu. Boże toż to już 29 lat, przecież jutro mamy rocznicę. Tak dawno temu,
że szczegóły mi już uciekają. Po za tym człowiek nie miał czasu na pamiętanie ani na
myślenie. W Browrach musieliśmy zbudować sobie życie na nowo, zostałam fryzjerką tak
jak w Prypeci. No ale jakoś życie się ułożyło.
R: Ale wróciła Pani do domu?
L: Tak, żyliśmy tam trochę, ale dzieci dorosły. Moje córki wyprowadziły się do Kijowa.
Potem zmarł maż i syn, niektórzy mówią że to przez promieniowanie, ale ja w to nie wierzę
przecież wszyscy tam wtedy byliśmy. Czemu miałoby to ich dotknąć, a mnie i córek nie? My
wszystkie jesteśmy zdrowe. U nas tak jest, że mężczyźni umierają młodo. Dużo ludzi umiera
jak ma 60 lat, ale myślę że my tacy ludzie po prostu. Do Czarnobyla wróciłam bo to jak
mówisz mój dom, moja ojczyzna, moje miejsce.

Fot. 3 Hotel Polesie, Prypeć (fot. A. Dohnal)
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R: A jak wspominasz ewakuację?
L: Oh, to nie było od razu z rana po wybuchu, dopiero dobę później przyjechały autobusy i
kazano nam się spakować. Znaczy mieliśmy się spakować na 3 dni. Nie mogliśmy zabierać za
dużo rzeczy. Mówiono, że jak wyjedziemy to wrócimy po tych 3 dniach. Mieliśmy zabrać
również produkty na taką ilość dni. W sumie nie było za dużo czasu na pakowanie. Potem
wpakowali nas do tych autobusów i wyjechaliśmy. Było dużo autobusów, wszystkich
zabierali. Wojsko też tam było, wszędzie. Trochę mi smutno bo ludzie zapominają o nas, o
tych co gasili, no jak to ich nazwano: o likwidatorach. To byli dobrzy ludzie, bohaterowie
Ukrainy. Ukraina potrzebuje teraz takich bohaterów jak nigdy dotąd. Cieszę się, że to się
stało, że ludzie wyszli na ulice i powiedzieli nie! Że powiedzieli, że chcą lepszej Ukrainy, bo
tu żyją dobrzy ludzie i zasługują na lepsze jutro. Widziałam jak szli do elektrowni, jak bez
pytania odwali życie za innych, boli mnie to, że im wtedy nie powiedziano prawdy, bo oni
przecież i tak by poszli gasić ten pożar. Bo to właśnie tacy byli ludzie, bezinteresowni, gotowi
do poświeceń dla dobra innych, nie tylko nas Ukraińców, ale i Polaków, Niemców,
Francuzów, Rosjan i każdego innego, dla kogo ten wybuch mógłby być zagrożeniem. I to się
nie zmieniło, teraz młodzi też poszli na Majdan walczyć o dobro narodu a potem na Wschód
bronić Ukrainy i Zachodu przed wrogiem. Szkoda tylko, że władza też się nie zmieniła, nadal
kłamie, nadal ukrywa prawdę, nadal dba tylko o siebie. Ale i to się zmieni. Młodzi to zmienią.
Już widać zmiany, jest lepiej nawet pomimo tego, że nas to sporo kosztuje. Ale Ukraina jest
jak Czarnobyl, zawsze odżywa. U nas w cerkwi jest taka ikona, na której widać likwidatorów,
jest piękna, widzieliście ją? To dobre miejsce, na przykład Jury brał tam ślub (jeden z
prowadzących w zonie wykopaliska archeologów). Mówi się o tym, że za parę lat zlikwidują
zone, będzie można tu przyjeżdżać bez zezwoleń. Mam nadzieję, że wielu ludzi tu
przyjeździe, zobaczyć nasz piękny Czarnobyl. Ludzie myślą że tu nic niema, tyko ruiny, a to
nie prawda! Nasz Czarnobyl to żywe miasto, mieszka tu wielu ludzi. Mamy hotele, muzeum,
restauracje i sklepy. Dużo ludzi tu mieszka, są też obcokrajowcy- budują sarkofag, to chyba
Szwedzi albo Holendrzy. Oni tu pracują z naszymi, słyszałam, że dostają znacznie większe
pensje od naszych chłopców, trochę to smutne bo oni bardzo ciężko pracują. Ale są też inni,
na przykład moje chłopaki, archeolodzy tu kopią. Pewno nie wiecie, ale nasz Czarnobyl jest
bardzo stary. Chłopcy mówili mi, że tu ludzie żyli już w XI wieku. Nie dziwie się, tu jest
dużo zwierząt, wielkie ryby, sarny i konie. Dzikie konie, nie takie co uciekły z gospodarstwa,
ale zawsze były dzikie. One mają specjalną nazwę, eh nie pamiętam dokładnie. Podchodzą
pod sam reaktor albo nawet do Prypeci. Tak, ale mówiłam o ludziach. Tu jest dużo turystów,
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przyjeżdżają zobaczyć Prypeć i reaktor. Niektórzy kupują sobie nawet domy w Czarnobylu.
Moim zdaniem to dobry moment. Jak otworzą zonę to będzie można uprawiać ziemię, ceny
pewno wzrosną, to żyzna ziemia, najlepsza na Ukrainie.

Fot. 4 Znany z nagrań National Geographic Lis, ucieka z kanapką otrzymaną od jednego z
odwiedzjących Prypeć turystów, Prypeć (fot. A. Dohnal)
R: Naprawdę myślisz że dużo ludzi będzie zainteresowanych zamieszkaniem w Czarnobylu?
Przecież życie tu musi być dość ciężkie.
L: Dużo ludzi już wraca. Niektórzy dla renty, to prawda, ale wielu jak ja porostu wie, że tu
jest nasz dom, nasze miejsce. W Prypeci nie było nas tak wielu. to nie było miasto jak Kijów
czy Odessa. Poza tym był jeszcze Czarnobyl 2, no wiecie tam przy tym wojskowym żelastwie
(Oko Moskwy). Tak, wtedy o tym nie wiedziałam, w sumie nikt nie wiedział, ale tam było
sekretne miasto. Tak, sekretne miasto żołnierzy i ich rodzin, pilnowali tego metalowego
czegoś, radia chyba nie wiem nie znam się. Dopiero moi chłopacy mi powiedzieli, co to i że
ci ludzie tam byli. Ale to nie jedyny sekret. W Prypeci była jeszcze fabryka magnetofonów. O
Jezu jak się ona nazywała, hm nie pamiętam, ale to naprawdę nie jest ważne. Była tylko
jedna, pamiętam, ze ona zawsze była jakaś dziwna- dużo zabezpieczeń, dziwnych transportów
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i ochrony. Wtedy na to uwagi nie zwracaliśmy. Ale mimo to czuliśmy, że tam coś się więcej
działo niż powinno. Po wszystkim dowiedziałam się tego od moich chłopców, że tam brali
odpady z elektrowni i robili z nich bomby, te co się wkładało do rakiet. Tak bomby atomowe
u nas w Czarnobylu. Robili bomby atomowe, czego to się człowiek na stare lata dowiaduje.
Tyle sekretów pod własnym nosem się ukrywało. A jak się tu żyje? Całkiem dobrze. Jak
mówiłam mamy tu sklepy, poza tym moi chłopcy mi zawsze pomagają. No i hoduję swoje
własne warzywa. Mam w ogródku marchew, pomidory, sałatę i różne inne. Moi sąsiedzi dają
mi ryby z Prypeci. Ale tu są jeszcze inne rzeki. Dużo pięknych ryb tu pływa, mało ludzi tu
łowi, nasze sumy mają po 3 metry. No jeszcze robię własne nalewki najmocniejsze w okolicy,
zapewniam Cię one naprawdę zwalają z nóg, bardziej niż promieniowanie, haha.

Fot. 3 Cmentarzysko Maszyn, okolice Czarnobyla (fot. A. Dohnal)
Fotografie wykorzystane w tekście zostały wykonane przez Adam Dohnala w kwietniu 2015, została użyta za
jego zgodą.
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Antyutopia po rosyjsku?

Katarzyna Czapiewska
Dokładnie 5 marca do księgarń i empików w całej Polsce trafiła najnowsza książka
Dmitrija Glukhovsky’ego „FUTU.RE”, w przekładzie znanego już czytelnikowi

Pawła

Podmiotko. Sam tytuł polskiego tłumaczenia okazuje się językową atrakcją samą w sobie i
jest nieco sugestywny, porównując go z tytułem oryginału: Будущее.
Na okładce z tyłu książki rzuca się od razu hasło: „Pokonaliśmy śmierć. I co dalej?” –
zatem to nie książka w klimacie „Metro 2033” i „Metro 2034”, choć swoją objętością mniej
więcej je przypomina. A może będzie to mieszanka Aldousa Huxleya i jego „Nowego
wspaniałego świata” z Georgem Orwellem i „Rokiem 1984”, tylko w wydaniu rosyjskim?
Świat przedstawiony u Glukhovsky’ego nie odbiega swoją wizją od Huxley’owskiego:
monstrualne budynki, zorganizowane społeczeństwo, funkcjonujące jak w szwajcarskim
zegarku… Zaawansowanie technologiczne: turboloty i tabletki błogości – jak u Huxleya:
narkotyk soma – jednym słowem syntetyczny, kompozytowy, prawie doskonały świat, w
którym nawet trawa się nie gniecie, nie brudzi i pozostaje wiecznie zielona. Tylko, po co te
tabletki: antydepresanty, jakieś środki nasenne o różnych smakach? Żeby przespać cudowną i
błogą wieczną młodość? Ludzie żyją przecież wiecznie, są zdrowi i młodzi – jednym słowem:
nieśmiertelni. Czegóż chcieć więcej? A jednak jedynym niedoskonałym trybikiem w tej
monstrualnej, nieprawdopodobnie zorganizowanej maszynie społeczno – politycznej nowej
Europy, jest właśnie człowiek… słaby, brudny, obrzydliwy i niedoskonały człowiek, który nie
potrafi oprzeć się swoim zwierzęcym instynktom…
I właśnie takich „ludzi” likwiduje główny bohater powieści Glukhovskyego… będący
nie tyle człowiekiem, ile nieśmiertelnym. Czytelnik poznaje go pod numerem: siedem jeden
siedem. I początkowo cała jego egzystencja oraz jej pokomplikowanie, albo może właściwie
brak pokomplikowania (bo przypomina ono raczej wegetację) sprowadza się właśnie do tego
numeru. Imię jest niepotrzebne, zbędne. Poza tym, kto by je zapamiętał pomiędzy stu
dwudziestoma
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przypominającym raczej obóz koncentracyjny, w którym karą jest zamknięcie w grobowcu
(czarnej skrzyni przypominającej trumnę, jedynie z dopływem powietrza). Nie zna swoich
rodziców, bo został poczęty nielegalnie.
Problem aborcji oraz eutanazji został całkowicie rozwiązany, ponieważ całe życie
społeczne obywateli w Europie organizuje „ustawa o wyborze”. A przeznaczeniem siedemset
siedemnastego jest stać na straży tego „świętego prawa” i służyć w oddziale Nieśmiertelnych
(oddziale specjalnym, stojącym na straży bezpieczeństwa i ładu społecznego poprzez
zapobieganie nielegalnego rozrodu). Ludzi jest po prostu zbyt wielu, aby mogli się beztrosko
rozmnażać. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę problemy z energetyką, dostępem do wody
pitnej oraz powietrzem. Nieśmiertelność ma przecież swoją cenę… - w to początkowo wierzy
bohater.
A może to jedynie pretekst? Być może za nieśmiertelność płaci się nie tzw.
przywilejem płodzenia dzieci, a czymś zupełnie odmiennym? Wobec tego czym? „Znasz ten
dowcip? – [mówi jedna z bohaterek powieści – K. Cz.] – Zmienna Efuniego… Mówi, że te
same odcinki DNA, które odpowiadały za starzenie, miały też inną funkcję. Odpowiadały za
istnienie duszy. A my je przekodowaliśmy. I nikt nie wie, co zamiast duszy tam
wstawiliśmy.”117 Nauczyliśmy się języka Boga, lecz język ten okazał się wieloznaczny i
nieprecyzyjny… w konsekwencji być może tłuczemy głową w sufit?
Po co antydepresanty, skoro w 2544 r., (a więc 3 lata po akcji która rozgrywa się na
kartkach u Huxley’a) życie jest tak nieprawdopodobnie cudowne? Po co żyjemy? Odpowiedź
na to pytanie okazuje się u Glukhovsky’ego banalnie prosta. I właśnie przez tą odpowiedź
dokonuje się wewnętrzna przemiana siedemset siedemnastego w Jana. A może to po prostu
droga do przebudzenia, przebudzenia ludzkiej świadomości z głębokiego snu, a może raczej
ze śmierci do życia? Co jest tu naprawdę śmiercią, co życiem, a co jedynie je tak nazywa?
To właśnie on – Jan i jednocześnie siedemset siedemnasty jest w książce narratorem i
opowiada swoją historię, za którą ponosi odpowiedzialność. Jego pierwszoosobowa narracja
wrze od emocji… czytelnik odczytuje ją poprzez uczucia głównego bohatera - i bynajmniej
nie należy mieć tu na myśli ckliwych wzruszeń.
Taka narracja może nieco irytować, zwłaszcza na początku powieści, gdy pojawia się
wiele jej różnych wątków, pozornie ze sobą niezwiązanych, w których trudno się odnaleźć i z
czymkolwiek je powiązać… często jawa miesza się ze snem, co okazuje się dodatkowym
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wyzwaniem dla czytelnika. Jednak stopniowo książka ta wchłania i nie wiadomo, w którym
momencie nie można się już od niej oderwać… Co jest w niej takiego wyjątkowego?
Sama fabuła powieści przypomina rozgrywkę szachową senatora Ericha Schreyera –
podobnego orwellowskiemu Wielkiemu Bratu, dlatego obfituje w niespodziewane i
zaskakujące zwroty akcji. Jednak u Glukhovsky’ego ten Wielki Brat nie jest sam… z kim gra
Srcheyer? O co? Przecież nieśmiertelność i władzę już ma… a może tylko mu się tak wydaje?
Kto siedzi po drugiej stronie szachownicy? Tego czytelnik dowiaduje się od siedemset
siedemnastego, któremu na imię Jan Nachtigall 2T – pionka w dłoni Schreyera…
Ciekawym elementem u Glukhovsky’iego jest analiza stanu kultury europejskiej
pomieszanego z tak zwaną filozofią młodości, czego nie ma bezpośrednio u Huxley’a.
Przypomina to nieco antyutopię Pawła Kempczyńskiego „Requiem dla Europy, jednak wizja
w FUTU.RE zdaje się być dużo bardziej mroczna, bo być może mniej przesadzona. Samą
książkę uatrakcyjniają ponadto futurystyczne ilustracje Sergeya Kritskiya, przedstawiające
sceny z powieści i nawiązujące bezpośrednio do jej fabuły.
Gdzie w wizji przyszłości Glukhovsky’iego jest Rosja? W książce jest o niej mało.
Jest poza Europą i Panameryką, których dotyczy fabuła i w których to rozgrywa się akcja
powieści. Rosja, która dawno straciła na swoim znaczeniu i wszyscy zdążyli już zapomnieć o
jej świetlanej, historycznej, imperialnej wspaniałości jest dziką i niebezpieczną rubieżą, o
której istnieniu wszyscy cywilizowani Europejczycy chcą nie wiedzieć. Rosja to imperium
dzikich, którzy nigdy nie staną się nieśmiertelni. Kraj barbarzyńców i zwierząt, nie ludzi,
niebezpiecznych degeneratów, których jedynym marzeniem jest napić się europejskiej wody z
wirusem nieśmiertelności. Glukhovskyi nie rozwija bardzo rosyjskiego wątku, skupiając się
tym razem na Zachodzie.
Polecam tę książkę tym, którzy nie boją się trudnych pytań. Dotyka ona problemów,
od których tak bardzo lubimy uciekać lub zamiatać je pod dywan udając, że ich nie ma… Nie
bez znaczenia widnieje w niej oznaczenia 18+. To bez wątpienia mocna literatura…
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