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ɉɈɋɌɄɈɅɈɇȱȺɅɖɇɂɃ ȺɇȺɅȱɁ ɌȼɈɊɑɈɋɌȱ ɈɅȿɄɋȱə ɑɍɉɂ
ɊɂɒȺɊȾ ɄɍɉȱȾɍɊȺ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ⱥɞɚɦɚ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ, ɉɨɡɧɚɧɶ — ɉɨɥɶɳɚ
ȺɇɈɌȺɐȱə. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɫɩɪɨɛɭ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
ɦɚɤɿʀɜɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ Ɉɥɟɤɫɿɹ ɑɭɩɢ. ɍ ɪɨɦɚɧɚɯ 10 ɫɥɿɜ ɩɪɨ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɭ, Ȼɨɦɠɿ
Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɬɚ Ʉɚɡɤɢ ɦɨɝɨ ɛɨɛɦɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɜɢɞɚɧɢɯ 2014 ɪ., ɚɜɬɨɪ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɣɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ ɫɯɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.

A POST-COLONIAL ANALYSIS OF OLEKSIY CHUPA’S NOVELS
RYSZARD KUPIDURA
Adam Mickiewicz University, Poznan — Poland
ABSTRACT. This article is an attempt of the post-colonial reading of Oleksiy Chupa’s
novels, a writer from Makiivka. In his three books published in 2014 — 10 Words about
Homeland, The Homeless of Donbass and Stories from my Shelter — the author of this paper
tries to Þnd the answers to the questions about the functioning of Ukrainian literary tradition,
the creation of the Þction post-industrial space, as well as the identity of the eastern regions of
Ukraine.

mawiając w Kulturze tranzycji (2013) prozĊ Serhija ĩadana, Tamara Hundorowa stwierdza, Īe z winy zarówno polityków, jak i intelektualistów Donieck oraz Donbas staáy siĊ obiektem szczególnej mitologizacji i przerodziáy siĊ w swego rodzaju rezerwat innego.2 Trafne, jak siĊ wkrótce okazaáo, rozpoznanie sygnalizowaáo niebezpieczeĔstwo, Īe zaniedbania w kwestii integracji kulturowej caáego obszaru znajdującego siĊ pod ukraiĔską jurysdykcją od 1991 roku mogą
w konsekwencji skutkowaü zakwestionowaniem integralnoĞci terytorialnej máodego
paĔstwa. JuĪ po rozpoczĊciu walk na wschodniej Ukrainie w 2014 roku to wáaĞnie
w tekstach autora Depeche Mode — ze wzglĊdu na deÞcyt wiedzy o Donbasie —
doszukiwano siĊ Ĩródáa odpowiedzi na narastające wciąĪ pytania. Sam ĩadan —
aktywny uczestnik charkowskiego Majdanu3 — stwierdziá, Īe wojna radykalnie
zmieniáa perspektywĊ i wiĊkszoĞü rzeczy, o których pisaá dotychczas, bezpowrotnie

O
1

Zrealizowane w ramach projektu NPRH 12H 11 0018 80 “Dyskurs postkolonialny w Europie
ĝrodkowo-Wschodniej 1991–2011: Polska, WĊgry, Sáowacja, Ukraina. Literatura, eseistyka, stan badan” .
2
Ɍ. Ƚɭ ɧ ɞɨ ɪ ɨ ɜɚ , Ɍɪɚɧɡɢɬɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. ɋɢɦɩɬɨɦɢ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨʀ ɬɪɚɜɦɢ, Ʉɢʀɜ, Ƚɪɚɧɿ-Ɍ
2013, ɫ.12. Táumaczenie moje — RK. Dalej, jeĞli nie wskazano inaczej, równieĪ.
3
Podczas jednej z manifestacji na przeáomie lutego i marca 2014 roku Serhij ĩadan zostaá dotkliwie pobity przez zwolenników tzw. Antymajdanu, ɋɟɪɝɿɹ ɀɚɞɚɧɚ ɞɨ ɤɪɨɜɿ ɩɨɛɢɥɢ ɚɧɬɢɦɚɣɞɚɧɿɜɰɿ
ɭ ɏɚɪɤɨɜɿ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://bukvoid.com.ua/events/NP/2014/03/01/154445.html (ɞɨɫɬɭɩ: 22.09.2015).
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odeszáa w przeszáoĞü i dzisiaj nie sposób do nich wróciü. Symbolicznego wymiaru
nabraáa odmowa ĩadana wykonywania utworu Komisja wojskowa z 2008 roku podczas trasy koncertowej z zespoáem rockowym „Sobaky w kosmosi”4. Z drugiej strony, czĊĞü ukraiĔskich krytyków sceptycznie przyjĊáa pojawienie siĊ nowego tekstu
autora wydanego w formie dodatku do wznowionego Anarchy in UA zatytuáowanego Dziennik áugaĔski5, zarzucając autorowi, Īe jest to „doĞü nieudany tekst zagubionego autora, który nie tylko nie moĪe daü odpowiedzi na bolące pytania związane
z wojną na Donbasie, ale nie jest w stanie ich w ogóle sformuáowaü.”6 ĩadana doceniono natomiast za granicą, wrĊczając mu nagrodĊ im. Jana Michalskiego za najlepszą ksiąĪkĊ w roku 2014, którą zostaá Woroszyáowgrad.7 Podczas ceremonii wrĊczenia nagrody pisarz mówiá m.in.: „Miaáem szczĊĞcie urodziü siĊ i wychowaü na Ukrainie Wschodniej — terytorium, o którym maáo wie siĊ nawet w naszym kraju, terytorium, o którym wiedza zastĊpowana byáa przez uprzedzenia polityczne i stereotypy
spoáeczne. Mnie zawsze brakowaáo wpisania tego terytorium, tych krajobrazów, tych
ludzi w otaczający tekst. Brakowaáo obecnoĞci tego powietrza w literaturze, obecnoĞci tutejszej geograÞi na stronach ksiąĪek. Chciaáem pisaü o tym wszystkim z miáoĞcią i uwagą. Chciaáem wyjaĞniü wiele rzeczy, których sam nie do koĔca i nie
zawsze rozumiaáem <…>. Chciaáem pokazaü wszystkich tych ludzi — powaĪnych
i lekkoduchów, odpowiedzialnych i awanturniczych, przenikniĊtych swoją przeszáoĞcią, swoją miáoĞcią, swoimi lĊkami i wątpliwoĞciami. Nie idealizując ich oczywiĞcie. Ale i nie obmawiając ich niepotrzebnie”8.
Obecnie, w cieniu wciąĪ toczącego siĊ konßiktu zbrojnego jesteĞmy Ğwiadkami
próby nadrobienia straconego czasu i odnalezienia odpowiedzi na zasadnicze pytanie
dotyczące Donbasu. Za symptomatyczne w tym kontekĞcie moĪna uwaĪaü powstanie projektu studiów regionalnych o nazwie Donbas studies, który wedáug kuratorki
Kateryny Jakowlenko ma na celu stworzenie nie tylko peánej biblioteki, zawierającej
literaturĊ naukową, popularno-naukową, publicystyczną, beletrystyczną, dane archiwalne, statystyczne oraz materiaáy wizualne dotyczące tego regionu, ale takĪe rozwój
badaĔ naukowych i spoáecznych9.
Wraz z tym na ukraiĔską scenĊ literacką wkraczają kolejni po ĩadanie autorzy
pochodzący z Donbasu. W ostatnim czasie szczególną atencją cieszy siĊ twórczoĞü
m.in. Lubow Jakymczuk, Oáeny Stepowej, Oáeha Soáoweja, Woáodymyra RaÞejenki. Szczególne miejsce zajmuje takĪe proza Oáeksija Czupy, który w swych tekstach
porusza szereg aktualnych dla ukraiĔskiego spoáeczeĔstwa kwestii, w tym problem
ukraiĔskiej toĪsamoĞci na Donbasie.
***
Oáeksij Czupa urodziá siĊ w 1986 roku w Makijewce — liczącym ponad 300 tys.
mieszkaĔców mieĞcie poáoĪonym na póánocny wschód od Doniecka. UkoĔczyá
ÞlologiĊ ukraiĔską na Narodowym Uniwersytecie w Doniecku. Do rozpoczĊcia dziaɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɫɬɭɩɭ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɋɟɪɝɿɣ ɀɚɞɚɧ ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ ɱɢɬɚɬɢ ɜɿɪɲ “ȼɨɽɧɤɨɦɚɬ” ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.galka.if.ua/pid-chas-vistupu-u-lvovi-sergiy-zhadan-vidmovivsya-chitati-virsh-voyenkomat-u-zv-yazku-iz-situatsiyeyu-v-krayini/ (ɞɨɫɬɭɩ 12.09.2015).
5
ɋ. ɀɚɞɚɧ , “Anarchy in the UKR”, ɚ ɬɚɤɨɠ “Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɳɨɞɟɧɧɢɤ”, ɏɚɪɤɿɜ 2014.
6
Ⱥ . Ⱦ ɪ ɨ ɡɞɚ , Ɂɿɪɤɢ ɞɚɥɟɤɿ ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɿ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://litakcent.
com/2014/12/03/zirky-daleki-ta-blyzki/comment-page-1/ (ɞɨɫɬɭɩ 10.09.2015).
7
ɋ . ɀɚɞɚɧ , ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɝɪɚɞ, ɏɚɪɤɿɜ 2010.
8
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.litzbirna.in.ua/2014/12/zhadan-promova-jan-michalski-prize.
html (ɞɨɫɬɭɩ 18.09.2015).
9
R . K up i du ra , Czas zrozumieü Donbas (rozmowa z Kateryną Jakowlenko), [w:] ħródáo elektroniczne: http://eastwestinfo.eu/kultura/spoleczenstwo/item/325-czas-zrozumiec-donbas (dostĊp 9.09.2015).
4
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áaĔ wojennych na Donbasie pracowaá jako robotnik w kombinacie metalurgicznym
w Makijewce. KarierĊ literacką rozpocząá w roku 2010 publikacją tomiku poetyckiego Sáownik ukraiĔsko-rosyjski. UwaĪany jest za twórcĊ donieckiego slamu poetyckiego. W 2014 roku, w krótkich odstĊpach czasu ukazaáy siĊ aĪ trzy jego powieĞci
— 10 sáów o ojczyĨnie10, Bezdomni Donbasu11 oraz BaĞnie z mojego schronu12. Dwie
pierwsze znalazáy siĊ na dáugiej liĞcie do prestiĪowej nagrody „KsiąĪka roku BBC”13.
Trudno okreĞliü publicznoĞü czytelniczą Oáeksija Czupy. Przez krytyków bywa
niekiedy nazywany „nowym ĩadanem” Donbasu, piszącym w jĊzyku ukraiĔskim dla
pokolenia, które wychowaáo siĊ w niepodlegáej Ukrainie i nie ma odniesienia do innej rzeczywistoĞci paĔstwowej. Doniecki czytelnik Czupy ma zatem naleĪeü do grupy stanowiącej spoiwo áączącej ten region z resztą kraju14. Z drugiej strony sam Czupa czĊstokroü podkreĞla, Īe Donbas nie generuje przestrzeni dla ukraiĔskiego pisarza i podaje przykáad Wasyla Stusa. „Donieckim obojĊtne jest, Īe tutaj w ogóle Īyá
Stus”15 — stwierdza.
Jak Ğwiadczą wypowiedzi takĪe twórców ze wschodniej Ukrainy proces
uĞwiadomienia narodowego na progu XXI wieku na Donbasie w dalszym ciągu
odbywa siĊ w podobny sposób, jak w poáowie XIX wieku w dobie romantyzmu. WciąĪ
decydującą rolĊ odgrywa literatura — w czasie, gdy dla ukraiĔskich romantyków
lektura Kobziarza Tarasa Szewczenki okazywaáa siĊ niejednokrotnie momentem
zwrotnym w ich literackich Īyciorysach, dla wspóáczesnych wschodnioukraiĔskich
self-made man’ów (ĩadan, Jakymczuk i innych) takimi tekstami stają siĊ wiersze
pokolenia szistdesiatnyków, przede wszystkim wspomnianego Wasyla Stusa, ale
takĪe Liny Kostenko, Wasyla Symonenki i innych. „W wieku piĊtnastu lat usáyszaáem
muzykĊ „Wopli Widoplasowa”i „Okeanu Elzy” i ta muzyka mnie pocháonĊáa,
zacząáem páynąü jej nurtem i sam nie wiem jak zacząáem czytaü poezjĊ Stusa. A gdy
czytasz Stusa, to mimowolnie skáaniasz siĊ ku walce. A tam, gdzie zaczyna siĊ walka,
tam zaczyna siĊ równieĪ spektrum tego, co nazywamy ukraiĔskoĞcią — twierdzi
autor Bezdomnych Donbasu.”16
Prozatorski debiut Czupy — 10 sáów o ojczyĨnie — opowiada historiĊ pary
ze wschodniej Ukrainy Romana i niewidomej Oáeny, którzy udają siĊ na emigracjĊ
zarobkową do Pragi. Motyw wĊdrówki i pozostawiania rodzinnych stron jest typowy dla caáej dzisiejszej literatury, choü realizowany w róĪny sposób. Tamara Hundorowa, omawiając twórczoĞü Serhija ĩadana, zauwaĪa, Īe tym, co wpisuje autora Big Maca w europejski kontekst kulturowy jest postmodernistyczna bezdomnoĞü
lub inaczej — stan tranzycji. Poczucie braku zakorzenienia, funkcjonowanie w ciągáym przemieszczaniu siĊ okreĞla bowiem dzisiaj zarówno czáowieka Zachodu, jak
i mieszkaĔca przestrzeni postradzieckiej i choü róĪni siĊ co do genezy, to jednak doprowadza do sytuacji, w której „bezdomne radzieckie pokolenie páynie na jednej fali
z zachodnim tranzytem”17. JednakĪe w najnowszej literaturze ukraiĔskiej wciąĪ jeszcze pokutuje dawny syndrom emigracyjny, rozumiany jako pokusa radykalnego zerwania z ojczystą rzeczywistoĞcią bez pespektywy powrotu w najbliĪszej przyszáoɈ . ɑɭ ɩ ɚ , 10 ɫɥɿɜ ɩɪɨ ȼɿɬɱɢɡɧɭ, ɏɚɪɤɿɜ 2014.
Ɉ . ɑɭ ɩ ɚ , Ȼɨɦɠɿ Ⱦɨɧɛɚɫɭ, Ȼɪɭɫɬɭɪɿɜ 2014.
12
Ɉ . ɑɭ ɩ ɚ , Ʉɚɡɤɢ ɦɨɝɨ ɛɨɦɛɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɏɚɪɤɿɜ 2014.
13
Ɉɝɨɥɨɲɟɧɨ “ɞɨɜɝɿ ɫɩɢɫɤɢ” Ʉɧɢɝɢ ɪɨɤɭ ȼȼɋ–2014, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: www.bbc.com/
ukrainian/entertainment/2014/10/141010_book_2014_long_list (ɞɨɫɬɭɩ 32.08.2015).
14
Ⱦɨɧɛɚɫ ɨɱɢɦɚ ɦɚɲɢɧɿɫɬɚ-ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. ȱɧɬɟɪɜ’ɸ ɡ Ɉɥɟɤɫɿɽɦ ɑɭɩɨɸ?, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ: http://life.pravda.com.ua/person/2014/07/17/175273/ (ɞɨɫɬɭɩ 20.08.2015).
15
Ɍɚɦ ɫ ɚɦɨ .
16
Ɍɚɦ ɫ ɚɦɨ .
17
Ɍ. Ƚɭ ɧ ɞɨ ɪ ɨ ɜɚ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 206.
10
11
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Ğci, którego ĪywotnoĞü podtrzymywana jest przez záą sytuacjĊ ekonomiczną z jednej strony, z drugiej natomiast przez uszczelnianie zachodnich granic Unii Europejskiej, restauracjĊ Īelaznej kurtyny, zaostrzanie polityki wizowej etc. Syndrom ten
zapoczątkowaáa w historii literatury ukraiĔskiej nowela Kamienny krzyĪ Wasyla Stefanyka z początku XX wieku. Tak rozumiana emigracja pojawia siĊ u pokoleniowo
bliskich Czupie autorów, takich jak Oáeksandr Uszkaáow (BHP), czy Tania Malarczuk z jej powieĞcią BiograÞa przypadkowego cudu, w której gáówna bohaterka stale
nosi przy sobie bilet za granicĊ, choü ostatecznie nie decyduje siĊ z niego skorzystaü.
W eseju Immigrant song Serhij ĩadan pisze: „jedynym niezmiennym Ğwiadectwem
naszego dorosáego Īycia byáa ciągáa, powszechna i masowa emigracja, która zaczĊáa siĊ jeszcze pod koniec osiemdziesiątych i nie wyhamowywaáa praktycznie nigdy. Czasami myĞlĊ, Īe emigrowali wszyscy i zawsze. Emigrowali przyjaciele i rówieĞnicy. Emigrowali komuniĞci i dysydenci. Emigrowali nauczyciele i bezrobotni,
emigrowali mĊĪczyĨni i kobiety”18. Dodajmy jeszcze, Īe rozwaĪaniem nad decyzją
o emigracji koĔczy siĊ ostatnia powieĞü Jurija Andruchowycza Leksykon miast
intymnych: „JeĞli w tym roku na wyborach stracimy resztki nadziei — odpowiadam — to wyjedziemy do Szwajcarii. Nie przepadniemy tu. TrochĊ poüwiczĊ i bĊdĊ
jeĨdziü na podnóĪku Ğmieciarki jak ci weseli cháopcy. Byle tylko przestaü patrzeü
na te wszystkie mordy ojczystego kraju”19.
Ten wpis w powieĞci-leksykonie datowany jest na 2004 rok, czyli na przeddzieĔ
wydarzeĔ pomaraĔczowej rewolucji. Symptomatyczne, Īe bohaterowie 10 sáów o ojczyĨnie Oáeksija Czupy równieĪ podejmują decyzjĊ o wyjeĨdzie z powodu niezadowalających wyników wyborów: „wraz z Oáeną porzucili UkrainĊ po jesiennych wyborach w sposób, w jaki tchórzliwi marynarze przeĞcigają siĊ w ucieczce ze statku
z przedziurawioną burtą.”20
Losy dwójki emigrantów ulegają diametralnej zmianie, gdy podczas przesiadki
w Warszawie zostają napadniĊci i pozostawieni bez Ğrodków do Īycia. Nie znającym
ani jĊzyka, ani polskich realiów pomaga máoda polska pisarka Agnieszka, która przygarnia parĊ do swojego mieszkania na Pradze. Roman otrzymuje jednoczeĞnie propozycjĊ opowiedzenia historii swojego Īycia, która ma posáuĪyü jako kanwa dla nowej powieĞci przeĪywającej kryzys twórczy Agnieszki. Wraz z nawiązaniem wspóápracy rodzi siĊ takĪe uczucie, a gáówny bohater staje przed wyborem pomiĊdzy nową
a starą miáoĞcią, która dodatkowa obarczona jest odpowiedzialnoĞcią za los upoĞledzonej dziewczyny.
Kreacją postaci niewidomej Oáeny Czupa wpisuje siĊ w rodzimą tradycjĊ literacką, w której los kobiety utoĪsamiany jest zazwyczaj z przeznaczeniem caáej Ukrainy.
Najbardziej znanym alegorycznym przedstawieniem ojczyzny jest Szewczenkowa Kateryna z poematu romantycznego o tym samym tytule. W XX wieku do personiÞkacji
Ukrainy w kobiecym obrazie zwracali siĊ m.in. Jewhen Maáaniuk czy Pawáo Tyczyna.
Choroba Oáeny stanowi zatem metaforĊ upoĞledzonej postkolonialnej rzeczywistoĞci Ukrainy przeáomu wieków. Ukrainy bezbronnej, uzaleĪnionej od zewnĊtrznej
pomocy, nie dorastającej do niepodlegáoĞci rozumianej przede wszystkim jako samodzielnoĞü. Wymagająca staáej opieki Oáena staje siĊ z czasem ciĊĪarem dla Romana, którego miáoĞü przeradza siĊ w jedynie poczucie odpowiedzialnoĞci za los chorej dziewczyny (ojczyzny).
18
ɋ. ɀɚɞɚɧ , Immigrant song, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://krytyka.com/ua/articles/immigrant-song (ɞɨɫɬɭɩ 7.08.2015).
19
J . A nd ruch owy c z , Leksykon miast intymnych. Swobodny podrĊcznik do geopoetyki i kosmopolityki, przeá. K. KotyĔska, Woáowiec 2014, s. 494.
20
Ɉ . ɑɭ ɩ ɚ , 10 ɫɥɿɜ ɩɪɨ ȼɿɬɱɢɡɧɭ…, ɫ. 29.
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Postaü Agnieszki tymczasem zdradza szereg cech typowych dla konstrukcji polskich etnoobrazów w literaturze ukraiĔskiej. Dla przykáadu, za gáówny skáadnik polskoĞci Jurij Andruchowycz uwaĪa katolicyzm. We wspomnianym Leksykonie miast
intymnych pisze, Īe podobnie uwaĪaü bĊdzie dziewiĊciu na dzieciĊciu ankietowanych.21 Pisarz nie podaje przy tym, na jakiej próbie miaáby zostaü przeprowadzony
podobny sondaĪ. JeĞli miaá na myĞli ukraiĔskich twórców, to prawdopodobnie jego
szacunek byá bliski prawdzie. RzeczywiĞcie, w historii literatury ukraiĔskiej polski
etnoobraz konstruowany byá i jest w dalszym ciągu najczĊĞciej w oparciu o wyznanie rzymskokatolickie22. Bodaj w najbardziej jaskrawy sposób realizowaá tĊ zasadĊ
na początku XX wieku Mychajáo Kociubynski, u którego wyznanie katolickie modelowaáo i pozostawiaáo swoje piĊtno na ciele polskiej kobiety: „Byü moĪe to jedynie
fantazja, ale ja widzĊ na jej twarzy cieĔ ksiĊdza, a w liniach nosa i ust koĞcielną architekturĊ. W zakáadkach odzieĪy czujĊ zatĊcháy zapach zakrystii”23.
Katolicyzm determinuje Ğwiatopogląd polskich bohaterów i czyni go radykalnie
konserwatywnym. Agnieszka z 10 sáów o ojczyĨnie choü naleĪy do warszawskiej bohemy artystycznej, to jednak jej moralnoĞü wyznaczona jest przez katechizm KoĞcioáa Katolickiego. Niekiedy prowadzi to do komicznych sytuacji:
— Pan jest UkraiĔcem?
— Co? — o maáo nie zakrzyczaá Roman. — Do diabáa, pani mnie rozumie?
— Rozumiem. Tylko proszĊ nie przywoáywaü imienia diabáa, tym bardziej,
Īe dzisiaj Wigilia BoĪego Narodzenia…24.
Czupa uwaĪa takĪe, Īe jego katolicka bohaterka powinna zdecydowanie potĊpiü
gáoĞną akcjĊ rosyjskich feministek z grupy Pusy Riot, które w 2012 roku w soborze
Chrystusa Zbawiciela wykonaáy piosenkĊ Bogurodzico, przegoĔ Putina:
— Czekaj, mówiáeĞ o taĔcach w Ğwiątyni. Chodzi o te idiotki, które urządziáy
skandal w cerkwi w Moskwie? Widziaáam na YouTube, to koszmarne!25.
U Czupy podobnie jak przed stu laty w nowelach Kociubynskiego zlaicyzowany
ukraiĔski bohater, który wierzy w Boga, ale nie uznaje religii, buduje swoją intelektualną przewagĊ nad polską bohaterką poprzez dowodzenie wyĪszoĞci rozumu nad
koĞcielną obrzĊdowoĞcią. Antyklerykalizm autora 10 sáów o ojczyĨnie wzmocniony
jest dodatkowo passusami o antyukraiĔskiej dziaáalnoĞci Patriarchatu Moskiewskiego na Wschodniej Ukrainie.
***
Kolejne dwie powieĞci Czupy — Bezdomni Donbasu i BaĞnie z mojego schronu
— pomimo tego, Īe wspólnie tematyzują problem ZagáĊbia Doniekciego, to w istocie
są caákowicie róĪnymi projektami literackimi. WiąĪe siĊ to z tym, Īe pisanie o ukraiĔskiej toĪsamoĞci na Donbasie wymaga odrĊbnego podejĞcia, w tym takĪe odrĊbnego jĊzyka. W tekstach Czupy ukraiĔskoĞü to jedynie marginalna czĊĞü skáadowa
donbaskiej rzeczywistoĞci. Interesująca, atrakcyjna i obdarzona ogromnym potencjaáem, jednak zawsze pozostająca w mniejszoĞci i w opozycji. UkraiĔskoĞü na Donbasie jest stale wypierana i kojarzona z wrogoĞcią. Ukrainiec na Donbasie to — jak
chce autor — homo profugus26, czáowiek Ğcigany, czáowiek ukrywający swoją toĪJ . A ndru c how yc z , Ɉp. cit, s. 206.
Zob.: R . Kup i du ra Stereotypizacja obrazu Polaków w literaturze ukraiĔskiej na początku
XX wieku z uwzglĊdnieniem wspóáczesnych reminiscencji „PORÓWNANIA” 14, 2014, t. XIV, s. 189–205.
23
Ɇ . Ʉɨ ɰ ɸ ɛɢ ɧ ɫɶ ɤɢ ɣ , Ɍɜɨɪɢ ɜ ɫɟɦɢ ɬɨɦɚɯ, ɬ. Iȱȱ, Ʉɢʀɜ 1974, ɫ. 20.
24
Ɉ . ɑɭ ɩ ɚ , 10 ɫɥɿɜ ɩɪɨ ȼɿɬɱɢɡɧɭ…, ɫ. 11.
25
Ɍɚɦ ɫ ɚɦɨ , ɫ. 119.
26
Podtytuá ksiąĪki Bezdomni Donbasu.
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samoĞü. Czupa bowiem zdecydowanie mocniej aniĪeli ĩadan akcentuje problematykĊ narodowej identyÞkacji na postindustrialnym Wschodzie Ukrainy. Stawia pytanie o miejsce ukraiĔskiego bohatera w tej przestrzeni, która stwarza skrajnie ekstremalne warunki dla jego egzystencji. Homo ukrainicus zostaje z niej wyparty na zasadzie nieprzystosowanej jednostki taksonomicznej. Tym samym bezdomnoĞü u Czupy przeksztaáca siĊ z metaforycznej (jak u ĩadana) w realną, jego bohaterowie z wáóczĊgów-migrantów stają siĊ zbierającymi na Ğmietnikach resztki jedzenia kloszardami, czyli bomĪami27.
Bezdomni Donbasu i BaĞnie z mojego schronu opisują wschodni region Ukrainy z róĪnych perpsektyw. W pierwszym przypadku, zachowując dbaáoĞü o jĊzyk
literacki i korzystając z techniki powieĞci szkatuákowej, Czupa stwarza mit o Donbasie jako prawdziwym Ĩródle ukraiĔskiej toĪsamoĞci, którego nosicielami stają siĊ tytuáowi bezdomni, w drugim natomiast pisarz czĊĞciej siĊga po kolokwializmy áącznie z rusycyzmami i na wzór dziewiĊtnastowiecznej szkoáy naturalnej próbuje przedstawiü typy ludzkie zamieszkujące jego maáą ojczyznĊ: „MyĞląc o tej ksiąĪce, sądziáem, Īe uda mi siĊ uporaü z nią w ciągu dwóch lub trzech miesiĊcy. Wydawaáo siĊ,
Īe to nic trudnego: tekst odnosi siĊ do terytorium, które znam od dzieciĔstwa. Takie
sobie malowanie z natury. Jednak wyszáo inaczej niĪ siĊ spodziewaáem. Kraj dostaá
gorączki a charaktery moich sąsiadów zaczĊáy siĊ zaostrzaü jak noĪe i staáy siĊ bardziej wyraziste. ZagáĊbiając siĊ w tekst zapominaáem , Īe traktuje on o prawdziwych
ludziach, o których wiedziaáem, Īe są Īyciowo poobijani. Wiedziaáem teĪ, Īe nikt
z nich nie przeczyta tej ksiąĪki i z nikim z nich nie bĊdĊ o niej rozmawiaá. Nie groziáa
mi odpowiedzialnoĞü za te obrazy. Namalowaáem ich takich, jakimi oni w rzeczywistoĞci są, niczego nie wymyĞlaáem ani niczego nie uogólniaáem”28. Warto wspomnieü,
Īe dzielnica Makijewki, w której wychowaá siĊ Oáeksij Czupa nosi potoczną nazwĊ
Bander (Bender). WziĊáa siĊ ona stąd, Īe w latach 50. XX wieku byáo to miejsce osiedlania siĊ przesiedleĔców z Ukrainy Zachodniej. Proces ten zostaá opisany w Bezdomnych Donbasu: „Do Makijewki przyjechali dumni Galicjanie, uĞmiechniĊte máode dziewczyny z dawnych naddnieprzaĔskich chutorów kozackich, zadumani Woáyniacy, proĞci i szczerzy mieszkaĔcy Zakarpacia i Bukowiny oraz kilkoro osób, które
uparcie nazywaáy siebie Rusinami i Hucuáami. Wszyscy oni toczyli siĊ tutaj, tak jak
kule bilardowe toczą siĊ do áuz — niektórzy sami tego chcieli, inni zostali wprawieni w ruch przypadkowym rykoszetem, a jeszcze inni z nadmiernej ciekawoĞci podchodzili zbyt blisko do skraju i wpadali. Wpadali do kopalĔ i gardeá nowo zbudowanych pieców martenowskich, do lepkich planów piĊcioletnich, aĪ w koĔcu pozaplątywali siĊ nogami w wysokiej stepowej trawie”29. Degradująca i redukująca znaczenie toĪsamoĞci narodowej rzeczywistoĞü uprzemysáowionego obszaru ostatecznie
triumfuje i o potomkach dawnych przesiedleĔców autor Bezdomnych Donbasu napisze tak: „PomyĞlaáem wówczas, Īe ci ludzie przypominają mi trawĊ w stepie. Step
jest równy, rozáoĪysty i otwarty. Trawa nie ma siĊ gdzie skryü i gnie siĊ w tĊ stronĊ,
w którą powieje wiatr. Ale potem zrozumiaáem, Īe wcale nie trawĊ mi on przypominają. Trawa ma korzenie, a ci ludzie ich nie mają. Oni są niczym dzieciĊce zabawki, oáowiane Īoánierzyki postawione na duĪym szerokim stole. Ich liczba i wielkoĞü
nie ma znaczenia: wystarczy czyjĞ kaprys i wszystkich moĪna zmieĞü w niebyt jednym ruchem. Oto skąd to wszystko: w stepie nie moĪna czuü siĊ swoim, tutaj wszy27
BomĪ (Bez opredelɺnnogo mestožitelstva) — abrewiatura z czasów radzieckich oznaczająca
osobĊ bezdomną, [ɜ:] ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=2016 (ɞɨɫɬɭɩ
16.092015).
28
Ɉ . ɑɭ ɩ ɚ , Ʉɚɡɤɢ ɦɨɝɨ ɛɨɦɛɨɫɯɨɜɢɳɚ… ɫ. 219.
29
Ɉ . ɑɭ ɩ ɚ , Ȼɨɦɠɿ Ⱦɨɧɛɚɫɭ… ɫ. 45.
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scy są sobie obcy, niedorzeczni. Tutaj jedynie trawa jest u siebie, jedynie stepowa
trawa, choü i ona juĪ w znacznym stopniu zadeptana i wyniszczona”30. Co symptomatyczne, intensyÞkacja procesów asymilacyjnych w dzielnicy Bander przypada na
koniec lat osiemdziesiątych ubiegáego stulecia. W tym samym czasie na pozostaáych
terenach Ukrainy Sowieckiej nadchodziá czas odrodzenia narodowego. DzieciĔstwo
pokolenia literackiego, do którego naleĪy takĪe Oáeksij Czupa przebiegaáo wáaĞnie
w czasie transformacji ustrojowej i restytucji ukraiĔskiej paĔstwowoĞci. Pochodząca z Iwano-Frankiwska Tania Malarczuk w swej przenikniĊtej wątkami autobiograÞcznymi powieĞci BiograÞa przypadkowego cudu31 opisuje oczami dziecka proces
stopniowego zanikania zewnĊtrznych przejawów skolonizowanej rzeczywistoĞci.
Ze Ğciany w przedszkolu znika portret Wáodzimierza Lenina, a na jego miejscu pojawia siĊ wizerunek Tarasa Szewczenki. Ludzie w kontaktach oÞcjalnych demonstracyjnie przechodzą na jĊzyk ukraiĔski. JĊzyk rosyjski zaczyna byü odbierany jako wrogi, a jego uĪytkownicy traktowani z pogardą. Sáowo „Ukraina” i „niepodlegáoĞü” zaczynają nabieraü eschatologicznego wymiaru. DzieciĊca psychika bohaterki projektuje nadchodzące zmiany w nastĊpujący sposób: „Lena wyobraĪaáa sobie UkrainĊ jako wielkie pole pszenicy, pomiĊdzy káosami gdzieniegdzie przebijają chabry
i czerwienią siĊ maki. Niebo jest tak bardzo báĊkitne a sáoĔce jaskrawe i takie ukraiĔskie.
DziewczĊta w wyszywankach i z wiankami na gáowie, huculscy starcy grają na drumlach,
mĊĪczyĨni pracują w polu, koszą albo stoją i palą i wszyscy są tacy szczĊĞliwi i bogaci”32.
W tym samym czasie w poáoĪonej ponad tysiąc kilometrów na wschód od Iwano-Frankiwska Makiejewce nie sposób dostrzec syndromów zrzucania kolonialnej
zaleĪnoĞci przez UkrainĊ. Tutaj ukraiĔska kultura narodowa w dalszym ciągu pozostaje w odwecie a procesy rusyÞkacyjne dodatkowo nasilają siĊ. To wáaĞnie pod
koniec lat 80. na makijewskim Banderze przestaje byü sáyszany jĊzyk ukraiĔski.
W 1990 roku u progu niepodlegáoĞci zostaje zamkniĊta ostatnia ksiĊgarnia, w której moĪna byáo kupiü ukraiĔskie ksiąĪki. Dlatego teĪ próba wyznaczenia granicy pomiĊdzy okresem kolonialnym a postkolonialnym, którą podjąá Marko Pawáyszyn
w gáoĞnym artykule Kozacy na Jamajce: postkolonialne cechy wspóáczesnej literatury ukraiĔskiej33 w przypadku Donbasu wymagaáaby dodatkowej kontekstualizacji. NiepodlegáoĞü w tym regionie nie zmieniáa akcentów w Īyciu kulturalnym
jego mieszkaĔców. Z tej przyczyny bohaterowie tekstów Oáeksija Czupy bĊdą
funkcjonowaü niejako poza czasem historycznym, uwiĊzieni w przestrzeni pomiĊdzy totalitarną przeszáoĞcią a nową ukraiĔską paĔstwowoĞcią — niedostrzeĪoną, nieprzeĪytą i nie za bardzo poĪądaną. W BaĞniach mojego schronu trzypiĊtrowy budynek z epoki stalinowskiej przy ulicy Konstiantina Cioákowskiego to alegoryczna reprezentacja caáego regionu donieckiego wraz z niechĊtnymi wszelkim
zmianom jego mieszkaĔcami: „W jej mieszkaniu panowaá caákowity chaos. A poniewaĪ chaos jest bardziej samowystarczalny aniĪeli najbardziej idealny porządek, to
chaos ten z áatwoĞcią przeĪyá takie efemeryczne w swej istocie zjawiska jak wzrost
ĞwiadomoĞci narodowej, rozpad imperium radzieckiego, kilka rewolucji, szaloną inßacjĊ oraz normalizacjĊ wraz ze stabilizacją. Co wiĊcej, jestem przekonany, Īe àabuha, ugrzĊznąwszy w tym swoim chaosie, nie zauwaĪyáa tego, jak zmienia siĊ Ğwiat
za oknami jej mieszkania na parterze”34.
Ɍɚɦ ɫ ɚɦɨ , ɫ. 83–84.
Ɍ. Ɇ ɚ ɥ ɹɪɱɭ ɤ , Ȼɿɨɝɪɚɮɿɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɱɭɞɚ , ɏɚɪɤɿɜ 2012.
32
Ɍɚɦ ɫ ɚɦɨ , ɫ. 20.
33
Ɇ . ɉ ɚɜɥ ɢ ɲ ɢ ɧ , Ʉɨɡɚɤɢ ɜ əɦɚɣɰɿ: ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɿ ɪɢɫɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, [ɜ:] Ƀ ɨ ɝɨ ɠ, Ʉɚɧɨɧ ɬɚ ɿɤɨɧɨɫɬɚɫ, Ʉɢʀɜ 1997, ɫ. 223–236.
34
Ɉ . ɑɭ ɩ ɚ , Ʉɚɡɤɢ ɦɨɝɨ ɛɨɦɛɨɫɯɨɜɢɳɚ… ɫ. 10.
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Donbas Oáeksija Czupy jest zatem regionem autystycznym, pogrąĪonym
we wáasnej odizolowanej od Ğwiata zewnĊtrznego rzeczywistoĞci. Jedynym ĞciĊgnem áączącym tĊ przestrzeĔ nie tylko z pozostaáą czĊĞcią Ukrainy, ale i caáą Europą jest sieü linii kolejowych. Jeden z bohaterów BaĞni z mojego schronu, spacerując wzdáuĪ torów kolejowych, marzy o ucieczce: „JeĞli tylko chcieü, moĪna rzuciü
to wszystko, zapakowaü peáen plecak jedzenia i pójĞü sobie szlakami kolejowymi.
Orientowaü siĊ wedáug sáoĔca, sĊpiü papierosy u pracowników kolei. Najpierw u naszych, ukraiĔskich, a potem u polskich, czeskich, austriackich, niemieckich, francuskich i hiszpaĔskich <…> JeĞli bardzo tego chcieü, to moĪna dotrzeü do Lizbony”35.
Skoro Donbas przenikają eskapistyczne nastroje, to — nawiązując do eseistyki Jurija
Andruchowycz36 — moĪna postawiü pytanie o ksztaát „ostatniego terytorium” Oáeksija Czupy oraz o to, czy region ten moĪe byü tym samym dla wschodnioukraiĔskiego pisarza, czym Galicja dla autora Moskoviady. PrzestrzeĔ, którą najáatwiej rozpoznaje i odczytuje Andruchowycz, wyznaczona jest przez liniĊ obecnoĞci zamków
i ich ruin: „OdpowiedĨ na niejednokrotnie w ostatnich latach stawiane i porzucane na
áaskĊ losu pytanie „Gdzie przebiegają wschodnie Granice Europy?” moĪna by sformuáowaü równieĪ tak, Īe w istocie są one tam, dokąd siĊga najdalej wysuniĊta przypora wschodniego muru ostatniego z najbardziej na wschód wzniesionych zamków.
Naszych zamków (albo — czĊĞciej — tego, co z nich zostaáo) najwiĊcej jest na Zakarpaciu, w Galicji, na Woáyniu i Podolu, potem — dalej na wschód — nie pozostają po nich nawet ruiny, a tylko przypadkowe wzmianki w trudno dostĊpnych kronikach lub fantastyczne podania z duchami i zaklĊtymi podziemiami. Im bardziej równinny krajobraz, tym mniejsze szanse przetrwania. Na wschód od Dniepru nie ma juĪ
nawet legend”37.
Dlatego teĪ w swej wĊdrówce po miastach intymnych na wschód od Dniepru
Andruchowycz udaje siĊ bardzo rzadko, a jeĞli juĪ to czyni (Dniepropietrowsk, Poátawa), to gáównie po to, by rozwaĪyü, czy historia wschodniej Ukrainy miaáa szanse
potoczyü siĊ inaczej. Wspóáczesny industrialny krajobraz tego regionu jest dla autora Dwunastu krĊgów nie tylko homogeniczny, ale i hermetyczny, to znaczący nie dający siĊ odczytaü ze wzglĊdu na brak pozostaáoĞci, ruin i wszelkiego rodzaju artefaktów, które stwarzaáyby moĪliwoĞü — jak chce bubabista — siĊgniĊcia do podĞwiadomoĞci miasta38.
W miejskim pejzaĪu przemysáowym bez trudu odnajduje siĊ natomiast autor
Bezdomnych Donbasu, dla którego nie stanowi on monolitu. Wychowany w cieniu
zabudowaĔ fabrycznych Czupa potraÞ rozpoznawaü i róĪnicowaü industrialną przestrzeĔ: „Latem wszystkie industrialne miasta róĪnią siĊ od siebie. Zawsze istnieje jedna lub dwie cechy, które wáaĞciwe są jedynie osobnemu miastu. MoĪe to byü
dobra lub záa cecha, ale liczy siĊ to, Īe ona istnieje i dziĊki niej moĪna bezbáĊdnie
okreĞliü, Īe znalazáeĞ siĊ w Szachtarsku, Mariupolu, czy dajmy na to w Makiejewce”39.
Czupa nie estetyzuje jednak, ani nie mitologizuje ekstremalnie zindustrializowanego terytorium Donbasu. W dalszym ciągu pozostaje on przestrzenią depresjogenną, której porzucenie jawi siĊ jako naturalne dąĪenie jednostki: „Zimą industrialne miasta zmieniają siĊ w sáotne pustelnie, do samego widnokrĊgu zapeánione brudnym Ğniegiem, i ludĨmi w ciemnych ubraniach snującymi siĊ w przeĞwitach jednoɌɚɦ ɫ ɚɦɨ , ɫ. 186.
J . A n d ru c ho wyc z , Ostatnie terytorium, przeá. O. Hnatiuk, L. Stefanowska, K. KotyĔska,
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litej zabudowy z czasów póĨnego socjalizmu. W tym wszystkim jest coĞ tak bardzo
osáabiającego, Īe za kaĪdym razem, kiedy wychodzisz z domu do zimowego miasta,
tracisz chĊü Īycia”40.
W tej sytuacji w wyobraĨni pochodzącego z Dniepropietrowska Romana, bohatera 10 sáów o ojczyĨnie miejscem idealnej ukraiĔskiej przestrzeni staje siĊ Lwów.
Okazuje siĊ jednak, Īe Roman nie potraÞ odczytywaü palimpsestycznej architektury
galicyjskiego centrum. Jego przewodniczką staje siĊ Agnieszka, która nie tylko nie
daje mu zabáądziü w meandrach wąskich lwowskich uliczek, ale jednoczeĞnie wyjaĞnia historiĊ polsko-ukraiĔskiego sporu o prawo do miasta. Para kochanków przy
okazji w doĞü banalny sposób rozáadowuje ten konßikt:
— WeĨ oto ten klucz, bracie-UkraiĔcu.
— CóĪ to za klucz? — spytaá zaskoczony przedstawieniem Roman <…>.
— To klucz do miasta Lwowa. W imieniu polskiego narodu przekazujĊ go tobie
w wieczne wáadanie pod warunkiem dbania i szanowania tego wielkiego miasta, jego
przeszáoĞci, teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci. Czy przyjmujesz ten dar?41.
***
Oáeksij Czupa kontynuuje swą karierĊ literacką. Jego ostatnia publikacja —
Akwarium42 — ponownie zostaáa dostrzeĪona w plebiscycie ksiąĪka roku BBC43.
W 2015 roku Czupa przebywaá na stypendium w Polsce w ramach programu Gaude
Polonia i pracowaá m.in. nad przekáadem tekstów Marka Háaski. Sytuacja polityczna
sprawia, Īe obecnie powrót pisarza do Donbasu jest niemoĪliwy. Rozwój wypadków
jest trudny do przewidzenia. Sam Czupa pozostaje w tej kwestii pesymistą. W ostatnim rozdziale BaĞni z mojego schronu, odchodząc od pryncypiów klasycznej narracji, prowadzi dialog z jedną z bohaterek powieĞci, kwiaciarką Ru:
— Wątpliwe byĞmy kiedykolwiek tam wrócili, Ru. A juĪ na pewno nie bĊdziemy tam szczĊĞliwi.
Ale przynajmniej byliĞmy44.
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