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Tekst ten został przygotowany wspólnie przez kilku aktywnych
działaczy(-ek) antyautorytarnych z Ukrainy. Nie reprezentujemy jednej
organizacji, lecz zebraliśmy sie ̨wspólnie, by napisać ten tekst i przygotować
na możliwość wojny.

Oprócz nas, tekst ten był redagowany przez ponad dziesieć̨ osób, w tym
uczestniczac̨ych w opisanych w nim wydarzeniach, osób dziennikarskich,
które sprawdziły poprawność naszych twierdzeń, oraz osób anarchistycz-
nych z Rosji, Białorusi i Europy. Zebraliśmy wiele poprawek i wyjaśnień w
celu napisania możliwie najbardziej obiektywnego tekstu.

Nie wiemy, czy ruch antyautorytarny przetrwa w przypadku wojny, lecz
bed̨ziemy sie ̨ o to starać. Tymczasem niniejszy tekst jest próba ̨przedstawie-
nia zebranych przez nas doświadczeń on-line.

W tej chwili na świecie toczy sie ̨ dyskusja o możliwości wojny pomied̨zy
Rosja ̨i Ukraina.̨ Musimy jasno stwierdzić, że wojna pomied̨zy Rosja ̨i Ukraina ̨
trwa nieustannie od 2014 roku.

Zacznijmy wiec̨ od poczat̨ku.

Euromajdan w Kijowie
W2013 rokuUkraina ̨zatrzes̨łymasowe protesty, sprowokowane pobiciem

przez Berkut (specjalne siły policji) studentów protestujac̨ych z powodu nie-
zadowolenia odrzuceniem przez ówczesnego prezydentaWiktora Janukowy-
cza umowy stowarzyszeniowej z Unia ̨Europejska.̨ Pobicie to stało sie ̨niczym
sygnał do działania dla wielu cześ̨ci społeczeństwa. Dla wszystkich stało sie ̨
jasne, że Janukowycz przekroczył granice.̨ Protesty doprowadziły w końcu
do jego ucieczki z kraju.

W Ukrainie wydarzenia te sa ̨ określane mianem „Rewolucji Godno-
ści”. Rzad̨ rosyjski ukazuje je jako nazistowski zamach stanu, projekt
Departamentu Stanu USA, i tak dalej. Same osoby protestujac̨e stano-
wiły wielobarwna ̨ zbiorowość: wśród nich byli działacze prawicowi ze
swoja ̨ symbolika,̨ przywódcy liberalnej opozycji mówiac̨y o wartościach
europejskich i integracji z Europa,̨ zwykli Ukraińcy i Ukrainki chcac̨y
walczyć z rzad̨em, a także troche ̨ osób lewicowych. Wśród protestujac̨ych
dominowały nastroje anty-oligarchiczne, podczas gdy oligarchowie, którzy
nie przepadali za Janukowyczem, finansowali materialnie protest – ich
sprzeciw wobec Janukowycza wynikał z prób zmonopolizowania za jego
kadencji wielkiej przedsieb̨iorczości przez niego i jego otoczenie. Trzeba
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powiedzieć to wprost – dla innych oligarchów protesty stanowiły szanse ̨
ocalenia ich interesów. Ponadto wielu przedstawicieli średnich i małych
przedsieb̨iorstw uczestniczyło w protestach, ponieważ ludzie Janukowycza
nie pozwalali im pracować swobodnie i żad̨ali od nich pienied̨zy. Zwykli
ludzie byli niezadowoleni wysokim poziomem korupcji i samowola ̨ policji.
Z kolei nacjonaliści(-stki) stawiali opór Janukowyczowi, ponieważ był
politykiem prorosyjskim, i znacznie umocnili przy tym swoja ̨ pozycje.̨ W
końcu do protestów przyłac̨zyły sie ̨ osoby emigranckie z Białorusi i Rosji,
które postrzegały Janukowycza w roli sojusznika białoruskich i rosyjskich
dyktatorów, Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina.

Oglad̨ajac̨ nagrania z wiecu na Majdanie można było zauważyć, że poziom
przemocy był wysoki; protestujac̨y nie mieli przestrzeni do wycofywania sie,̨
co zmuszało ich do walki aż do upadłego. Berkut obtaczał granaty hukowe
nakret̨kami od śrub, które podczas eksplozji powodowały rany odłamkowe,
dosieg̨ajac̨ oczu protestujac̨ych; to dlatego starcia przyniosły tak wiele ran-
nych. W końcowej fazie walk siły bezpieki użyły broni wojskowej, zabijajac̨
106 protestujac̨ych.

W odpowiedzi, protestujac̨e osoby wytwarzały metoda ̨ ZTS („zrób to
sam”) granaty oraz materiały wybuchowe, a także dostarczały na Majdan
broń palna.̨ Wytwarzanie koktajli Mołotowa przywodziło na myśl niewielkie
oddziały wojskowe.

W trakcie protestów Majdanu w 2014 roku władze wysługiwały sie ̨ najem-
nikami (tzw. tituszkami), wyposażyły ichwbroń, kierowały nimi oraz starały
sie ̨ wykorzystać w roli zorganizowanych sił lojalistycznych. Walki z titusz-
kami odbywały sie ̨ przy użyciu kijów, młotków oraz noży.

W kontrze do opinii, jakoby Majdan był „prowokacja ̨UE oraz NATO”, zwo-
lennicy integracji europejskiej nawoływali do pokojowego protestowania,
szydzac̨ z bojowych protestujac̨ych jako marionetek. Unia Europejska oraz
Stany Zjednoczone z niechec̨ia ̨odniosły sie ̨do zajec̨ia budynków rzad̨owych.
Oczywiście siły i organizacje „prozachodnie” uczestniczyły w proteście, lecz
nie miały nad nim całości kontroli. Różne opcje polityczne, w tym skrajna
prawica, aktywnie wtrac̨ały sie ̨ w ruch i próbowały narzucić swoja ̨ agende.̨
Szybko udało im sie ̨ odnaleźć i stać zorganizowana ̨ siła ̨ dziek̨i temu, że jako
pierwsze stworzyły oddziały bojowe i zapraszały do wstep̨owania w ich
szeregi, szkolac̨ je oraz dowodzac̨ nimi.

Niemniej, żadna z sił nie miała decydujac̨ej przewagi. Głównym kierun-
kiem było spontaniczne pobudzenie protestu wymierzonego przeciwko
skorumpowanemu i niesławnemu reżimowi Janukowycza. Prawdopodobnie
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Na ten moment nasza rola może zostać przedstawiona w nastep̨ujac̨y spo-
sób: najbardziej radykalne podejścia i poglad̨y w obozie demokratycznym.
Podczas gdy liberałowie i liberałki wola ̨ poskarżyć sie ̨ policji w razie poli-
cyjnego lub skrajnie prawicowego ataku, anarchiści i anarchistki lgna ̨w kie-
runku współpracy z innymi grupami doświadczajac̨ymi takich problemów i
przejścia do obrony instytucji lub wydarzeń w razie wystap̨ienia prawdopo-
dobieństwa ataku.

Anarchiści i anarchistki wkładaja ̨ trud w tworzenie horyzontalnych, od-
dolnychwiez̨i w społeczeństwie, opartych nawspólnych interesach, aby spo-
łecznościmogły dookreślać swojewłasne potrzeby,w tym także samoobrone.̨
Jest to coś znaczac̨o odmiennego od typowej ukraińskiej praktyki politycz-
nej, w której zwykle postuluje sie ̨ zjednoczenie wokół organizacji, osób de-
putowanych lub policji. Organizacje i deputowani(-e) czes̨to wszak daja ̨ sie ̨
przekupić, a ludzie, którzy sie ̨wokół nich zgromadza,̨ sa ̨oszukiwani. Z kolei
policja może ochraniać demonstracje LGBT, a jednocześnie eskalować prze-
moc wobec działaczy i działaczek biorac̨ych udział w akcji wymierzonej w
policyjna ̨brutalność. Oto powód, dla któregowidzimy potencjał naszych idei
– lecz gdy wybucha wojna, najważniejsza staje sie ̨ znów zdolność do udziału
w walkach zbrojnych.
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Przestarzałe podejście do anarchistycznego programu gospodarczego
również uległo zmianie: o ile wcześniej wiek̨szość pracowała w nisko-
płatnych pracach „bliżej uciśnionych”, o tyle obecnie wiek̨szość stara sie ̨
znaleźć zatrudnienie z dobrym wynagrodzeniem, najcześ̨ciej wybierajac̨
branże ̨ IT.

Uliczne grupy antyfaszystowskie wznowiły swoja ̨ działalność, urzad̨zajac̨
akcje odwetowewprzypadku ataków ze strony nazioli. Pośród innych rzeczy
prowadza ̨one turniej „Nie poddawaj sie”̨ wśród bojowników antyfaszystow-
skich, a także opublikowały film dokumentalny pt. „Hoods”, opowiadajac̨y
o narodzinach jednej z kijowskich grup (dostep̨ny także z angielskimi napi-
sami).

Antyfaszyzm w Ukrainie stanowi ważny front, jako że niezależnie od
znacznej liczby miejscowych działaczy(-ek) skrajnie prawicowych, wielu
znanych nazioli zjechało tutaj z Rosji (np. Siergiej Korotkich, Aleksiej
Lewkin), Europy (Denis „White Rex” Kapustin) czy nawet z USA (Robert
Rando). Anarchiści(-stki) aktywnie śledza ̨ działalność skrajnej prawicy.

Obecne sa ̨ grupy aktywistyczne różnego rodzaju (klasycznie anarchi-
styczne, kwirowo-anarchistyczne, anarcho-feministki, Jedzenie Zamiast
Bomb, ekoinicjatywy i tak dalej), jak również niewielkie platformy infor-
macyjne. Ostatnio na Telegramie pojawiło sie ̨ politycznie zaangażowane
źródło antyfaszystowskie @uantifa, publikujac̨e równolegle także w jez̨yku
angielskim.

Na dzień dzisiejszy napiec̨ia pomied̨zy różnymi grupami gwałtownie spa-
daja,̨ jak też zauważalne jest wiele łac̨zonych działań, jak i wspólnego zaan-
gażowania w konflikty społeczne. Wśród najwiek̨szych z nich sa ̨ kampania
przeciwko deportacji białoruskiego anarchisty Aleksieja Bolenkowa (który
walczy w sad̨zie z ukraińska ̨ bezpieka ̨ o prawo do pozostania w Ukrainie)
oraz obrona jednej z dzielnic Kijowa (Podoł) przed najazdami policji i napa-
dami aktywu skrajnej prawicy.

Wciaż̨ mamy zbyt mały wpływ na społeczeństwo jako całość. Głównie dla-
tego, że pomysł zorganizowania sie ̨ i utworzenia struktur anarchistycznych
przez długi czas był ignorowany bad̨ź odrzucany (na to samo nrzekał rów-
nież Nestor Machno w swoich wspomnieniach krótko po pokonaniu anar-
chistów). Grupy anarchistyczne były też szybko rozbijane przez ukraińska ̨
bezpieke ̨ lub skrajna ̨ prawice.̨

Teraz doświadczamywyjścia z okresu stagnacji i rozwijamy sie,̨ a co za tym
idzie doświadczamy nowych represji i prób przejec̨ia kontroli nad ruchem
przez Służbe ̨ Bezpieczeństwa Ukrainy.
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Majdan mógłby zostać uznany za jedna ̨ z wielu „skradzionych rewolucji”.
Ofiarność i trud dziesiat̨ek tysiec̨y zwykłych ludzi zostały przywłaszczone
przez garstke ̨ polityków, którzy uczynili z nich swój sposób na zdobycie
władzy i przejec̨ie zarzad̨u nad gospodarka.̨

Rola anarchistów(-ek) w protestach z 2014 roku
Pomimo tego, że anarchiści i anarchistki w Ukrainie maja ̨ długa ̨ historie,̨

podczas reżimowych rzad̨ów Stalina każda osoba majac̨a jakikolwiek zwia-̨
zek z anarchizmembyła celem represji, wwyniku czego ruchwymarł, a prze-
kaz doświadczeń rewolucyjnych został przerwany. Odrodzenie ruchu nasta-̨
piło w latach 80. XX wieku dziek̨i trudom historyków, zaś w latach 2000. zy-
skał ogromnego kopa w nastep̨stwie rozwoju subkultur i antyfaszyzmu. Nie-
mniej, w 2014 roku wciaż̨ nie był jeszcze przygotowany na tak poważne wy-
zwania, jakie rzuciła historia.

Od poczat̨ku protestów anarchiści i anarchistki obecni byli jako pojedyn-
czy działacze lub niewielkie, rozsiane grupki. Niewielu wskazywało na to, że
ruch powinien być zorganizowany i rewolucyjny. Z bardziej znanych orga-
nizacji, które przygotowywały sie ̨ na wypadek tego typu wydarzeń, można
wskazać Machnowska ̨ Rewolucyjna ̨ Konfederacje ̨ Anarchosyndykalistów,
lecz na poczat̨ku zamieszek uległa ona rozpadowi wskutek niemożności
wypracowania przez uczestniczac̨e w niej osoby strategii dla nowej sytuacji.

Wydarzenia na Majdanie przypominały sytuacje,̨ w której siły specjalne
włamuja ̨ sie ̨do Waszego domu i jesteście zmuszonymi do podejmowania sta-
nowczych działań, lecz Wasza zbrojownia zawiera jedynie punkowe teksty,
weganizm, 100-letnie ksiaż̨ki oraz, w najlepszym wypadku, doświadczenie
uczestnictwa w ulicznym antyfaszyzmie i lokalnych konfliktach społecz-
nych. W konsekwencji podejmowanych prób zrozumienia, co właściwie sie ̨
stało, powstawało spore zamieszanie.

W tym czasie nie było możliwe stworzenie spójnej wizji zdarzeń. Obec-
ność na ulicach skrajnej prawicy zniechec̨ała wiele osób anarchistycznych
do wspierania protestów, gdyż nie chciały one stać po tej samej stronie ba-
rykady, co naziole. Wywołało to wiele kontrowersji w ruchu; niektóre osoby
oskarżały przyłac̨zajac̨ych(-ce) sie ̨ do protestów o faszystowskie sympatie.

Wśród anarchistów i anarchistek biorac̨ych udział w protestach narastało
niezadowolenie na skutek brutalności policji, a także niechec̨i do samego Ja-
nukowycza i jego prorosyjskich zaped̨ów. Niemniej, tak długo, jak osoby te
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zajmowały pozycje zewnet̨rzne, nie mogły wywierać znaczac̨ego wpływu na
protesty.

Ostatecznie anarchiści i anarchistki zaangażowali sie ̨ w rewolucje ̨ Maj-
danu indywidualnie oraz w małych grupach, głównie poprzez działania
wolontaryjne i niewojownicze. Po pewnym czasie zdecydowano sie ̨ na
podjec̨ie współpracy i utworzenie własnej „sotni” (grupy bojowej liczac̨ej
od 60 do 100 osób). Jednakże podczas rejestracji oddziału (procedura obo-
wiaz̨ujac̨a na Majdanie), nieliczne osoby anarchistyczne zostały rozped̨zone
przez skrajnych prawicowców z bronia.̨ Anarchiści(-stki) pozostali, lecz nie
podjel̨i dalszych prób stworzenia wiek̨szych, zorganizowanych grup.

Wśród zabitych na Majdanie był anarchista Serhij Kemskyj, pośmiertnie
odznaczony (o ironio) tytułem Bohatera Ukrainy. Zginał̨ od kuli snajpera w
szczytowym momencie starcia z siłami bezpieki. Podczas protestów Serhij
rozpowszechniał odezwe ̨ do protestujac̨ych zatytułowana ̨ „Słyszysz, Majda-
nie?”, w której wymieniał możliwe drogi rozwoju rewolucji, podkreślajac̨
znaczenie demokracji bezpośredniej oraz przemiany społecznej. Tekst ten
jest dostep̨ny w jez̨yku angielskim tutaj.

Poczat̨ek wojny: zajec̨ie Krymu
Zbrojna konfrontacja z Rosja ̨zaczeł̨a sie ̨osiem lat temu, w nocy z 26 na 27

lutego 2014, gdy budynki Rady Najwyższej Republiki Autonomicznej Krymu
oraz Rzad̨u Republiki Autonomicznej Krymu zostały zajet̨e przez nieziden-
tyfikowane, uzbrojone osoby (tzw. zielone ludziki). Używały one rosyjskiej
broni, mundurów i wyposażenia, lecz nie nosiły żadnych oznaczeń rosyjskiej
armii. Putin nie potwierdził udziału rosyjskichwojskowychw tamtychwyda-
rzeniach, jakkolwiek później osobiście przyznał to w propagandowym filmie
dokumentalnym „Krym: Droga do ojczyzny”.

W tym miejscu należy wskazać, że podczas rzad̨ów Janukowycza armia
ukraińska była w fatalnym stanie. Majac̨ wiedze ̨o regularnym rosyjskimwoj-
skuw sile 220 000 żołnierzy, prowadzac̨ymdziałania na Krymie, rzad̨ tymcza-
sowy Ukrainy nie śmiał stawić mu opór.

Wskutek okupacji wielu mieszkańców doświadczyło represji, które ciag̨na ̨
sie ̨ po dziś dzień. Nasze towarzystwo również znajduje sie ̨ wśród represjo-
nowanych. Jeden z najbardziej znanych przypadków to anarchista Aleksan-
der Kolczenko, który został aresztowany razem z działaczem demokratycz-
nym Ołehem Sencowem i przetransferowany do Rosji; 6 września 2019 roku,
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Obecna sytuacja anarchistów(-ek) w Ukrainie
oraz nowe wyzwania

Zewnet̨rzne umiejscowienie w trakcie Majdanu oraz wojny wywarło
demoralizujac̨y wpływ na ruch. Wykraczanie na zewnat̨rz stało sie ̨ utrud-
nione wraz ze zmonopolizowaniem słowa „antyfaszyzm” przez rosyjska ̨
propagande.̨ Przez wzglad̨ na obecność symboliki ZSRR wśród prorosyjskich
bojowników, znaczenie przypisywane słowu „komunizm” stało sie ̨ skrajnie
negatywne, sprawiajac̨ że nawet określenie „anarchokomunizm” zaczeł̨o
być odbierane z niechec̨ia.̨ Z kolei oświadczeniawymierzonewproukraińska ̨
skrajna ̨prawice ̨wywołały wat̨pliwości w odbiorze anarchistów i anarchistek
w oczach zwykłych ludzi. Pojawiło sie ̨ niepisane porozumienie, że skrajna
prawica nie bed̨zie atakować anarchistów(-ek) i antyfaszystów(-ek), jeśli nie
bed̨a ̨pokazywać swojej symboliki w trakcie marszy i tym podobnie. Prawica
miała w swoich rek̨ach ogromna ̨ ilość broni. Taki stan rzeczy wywoływał
uczucie frustracji: policja nie działała poprawnie, wiec̨ niektóre osobymogły
z łatwościa ̨ zostać zabite bez żadnych konsekwencji. Przykładem może być
zabójstwo prorosyjskiego działacza Ołesia Buzyny w 2015 roku.

Wszystko to popchneł̨o anarchistów(-ki) ku poważniejszemu potraktowa-
niu sprawy.

Radykalne podziemie zaczeł̨o sie ̨rozwijać od 2016 roku; pojawiły sie ̨donie-
sienia o radykalnych działaniach. Powstały radykalne, anarchistyczne źró-
dła, w których objaśniano, jak wejść w posiadanie broni czy też jak tworzyć
kryjówki, w przeciwieństwie do starych, które ograniczały sie ̨ tylko do kok-
tajli Mołotowa.

W środowisku anarchistycznym pojawiło sie ̨ przyzwolenie na posiadanie
legalnej broni. Pojawiły sie ̨ nagrania z anarchistycznych obozów treningo-
wych, podczas których korzystano z broni palnej. Echa tych zmian dosieg̨ły
Rosje ̨ oraz Białoruś. W Rosji FSB zlikwidowała sieć grup anarchistycznych,
które posiadały legalna ̨broń oraz praktykowały ASG. Zatrzymani byli tortu-
rowani przy pomocy prad̨u elektrycznego, aby wymusić zeznania potwier-
dzajac̨e oskarżenia o terroryzm, a długość postawionych w sprawie wyro-
ków wahała sie ̨ od 6 do nawet 18 lat. Z kolei w Białorusi w trakcie tocza-̨
cych sie ̨protestów w 2020 roku pochwycono przy próbie przekroczenia gra-
nicy białorusko-ukraińskiej anarchistyczna ̨grupe ̨powstańców – nazwanych
anarcho-partyzantami. Mieli przy sobie broń palna ̨ oraz granat, które we-
dług zeznań Igara Aliniewicza kupione zostały w Kijowie.
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tywny stosunek. Jest bowiem oczywiste, że Ukraina nie da rady samodziel-
nie oprzeć sie ̨Rosji. Nawet biorac̨ pod uwage ̨znaczny ruch ochotniczy, wciaż̨
potrzebne sa ̨ nowoczesne techniki i uzbrojenie. Poza NATO Ukraina nie ma
żadnych sojuszników, którzy mogliby pomóc jej w tym zakresie.

W tym miejscu możemy przywołać historie ̨ syryjskiego Kurdystanu. Miej-
scowa ludność została zmuszona do współpracy z NATO przeciwko ISIS – al-
ternatywe ̨ stanowiła ucieczka lub zostanie zabitym. Doskonale zdajemy so-
bie sprawe ̨ z tego, że wsparcie ze strony NATO może bardzo szybko zniknać̨,
jeśli tylko Zachód dostrzeże w tym swój interes lub podejmie próbe ̨wynego-
cjowania kompromisu z Putinem. Nawet teraz Kurdowie i Kurdyjki sa ̨ zmu-
szonymi do współpracy z reżimem Assada, rozumiejac̨ że nie maja ̨wiek̨szej
alternatywy.

Zagrożenie rosyjska ̨ inwazja ̨ zmusza lud Ukrainy do znalezienia sojuszni-
ków w walce przeciwko Moskwie. Nie w mediach społecznościowych, lecz
w prawdziwym świecie. Anarchiści(-stki) nie maja ̨wystarczajac̨ych zasobów
ani wUkrainie, ani nigdzie indziej, bymóc skutecznie odpowiedzieć na inwa-
zje ̨ rosyjskiego reżimu. Stad̨ też wynika myśl o przyjec̨iu wsparcia ze strony
NATO.

Patrzac̨ jednak z drugiej strony, gdzie mieszcza ̨ sie ̨ inne osoby stojac̨e za
niniejszym artykułem, zarówno NATO jak i UE, umacniajac̨ swój wpływ na
Ukraine,̨ bed̨a ̨ cementować obecny system „dzikiego kapitalizmu” w kraju,
zmniejszajac̨ tym samym prawdopodobieństwo rewolucji społecznej. W sys-
temie globalnego kapitalizmu, którego sztandarowym sa ̨Stany Zjednoczone
jako przywódcy NATO, Ukrainie przypada zaledwie rola biednych peryferii:
źródła taniej siły roboczej i surowców. Stad̨ też istotne jest, by społeczeń-
stwo ukraińskie uświadomiło sobie konieczność niepodległości żadnym im-
perialistom. W kontekście zdolności obronnych tego kraju, nacisk powinno
sie ̨ kłaść nie na NATO-wska ̨ technike ̨ i wsparcie dla regularnej armii, lecz na
potencjale społeczeństwa dla oddolnego, partyzanckiego oporu.

W naszych oczach wojna ta wymierzona jest przede wszystkim w Putina
wraz ze wszystkimi reżimami pod jego kontrola.̨ Oprócz oczywistej niechec̨i
do życia w dyktaturze, widzimy potencjał w społeczeństwie ukraińskim, uka-
zujac̨ym sie ̨ jako jedne z najbardziej aktywnych, niezależnych i buntowni-
czych w regionie. Długa historia ludowego oporu przez ostatnie 30 lat jest
tego jawnym świadectwem. Budzi to w nas nadzieje,̨ że idee demokracji bez-
pośredniej maja ̨ tutaj żyzny grunt.
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po 5 latach, zostali wypuszczeni w ramach wymiany wieź̨niów. Anarchista
Aleksiej Szestakowicz był torturowany, podduszany za pomoca ̨ plastikowej
siatki nałożonej na głowe,̨ bity i poddawany represjom; został zmuszony do
ucieczki. Anarchista Jewgienij Karakaszew został aresztowany w 2018 roku
za udostep̨nienie posta na VK (wschodniosłowiański odpowiednik Facebo-
oka); do dziś pozostaje w areszcie.

Dezinformacja
Wrosyjskojez̨ycznychmiastach, leżac̨ych blisko granicy z Rosja,̨ odbywały

sie ̨ prorosyjskie mityngi. Uczestniczac̨ych straszono NATO, radykalnym
nacjonalizmem i represjami wymierzonymi w ludność rosyjskojez̨yczna.̨ Po
upadku Zwiaz̨ku Radzieckiego wiele gospodarstw domowych w Ukrainie,
Rosji i Białorusi utrzymywało relacje rodzinne, jednak wydarzenia na Maj-
danie przyniosły ze soba ̨ poważne załamania w relacjach mied̨zyludzkich.
Osoby bed̨ac̨e poza Kijowem i oglad̨ajac̨e rosyjska ̨telewizje ̨były przekonane,
że Kijów został przejet̨y przez nazistowska ̨ junte ̨ i że odbywały sie ̨ w nim
czystki na ludności rosyjskojez̨ycznej.

Rosja wszczeł̨a kampanie ̨ propagandowa,̨ wykorzystujac̨ nastep̨ujac̨e
przesłanie: „karzyciele”, m.in. naziole, zmierzaja ̨ z Kijowa do Doniecka,
chcac̨ zniszczyć ludność rosyjskojez̨yczna ̨ (pomijajac̨, że Kijów jest również
przeważajac̨o rosyjskojez̨ycznym miastem). W ich dezinformacyjnych
materiałach propagandyści wykorzystywali zdjec̨ia skrajnej prawicy i
upowszechniali wszelkiego typu fake newsy. W efekcie działań wojennych
powstała jedna z najgłośniejszych mistyfikacji: rzekome ukrzyżowanie
3-letniego chłopca, który miał zostać przywiaz̨any do czołgu i wleczony
wzdłuż drogi. W Rosji historia ta została przedstawiona w oficjalnych,
federalnych stacjach i stała sie ̨wiralem w Internecie.

W naszej opinii w 2014 roku dezinformacja odegrała kluczowa ̨role ̨w spro-
wokowaniu konfliktu zbrojnego: niektóre z osób zamieszkujac̨ych Donieck i
Ługańsk żyły w strachu, że zostana ̨ zabite, w nastep̨stwie czego chwyciły za
broń i wezwały na pomoc wojska Putina.
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Konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy
„Spust konfliktu został wciśniet̨y”, jak sam to ujał̨, przez Igora Girkina,

pułkownika FSB (państwowej agencji bezpieki, nastep̨czyni KGB). Girkin, be-̨
dac̨y zwolennikiem rosyjskiego imperializmu, zdecydował sie ̨ zradykalizo-
wać prorosyjskie protesty. Przekroczył granice ̨ z grupa ̨uzbrojonych Rosjan,
by 12 kwietnia 2014 zajać̨ budynekMinisterstwa SprawWewnet̨rznychwSło-
wiańsku i zdobyć broń. Do Girkina zaczeł̨y przyłac̨zać sie ̨ prorosyjskie siły
bezpieki. Kiedy informacja o uzbrojonych bandach Girkina wyszła na świa-
tło dzienne, Ukraina ogłosiła Antyterrorystyczna ̨Operacje.̨

Cześ̨ć ukraińskiego społeczeństwa, nastawiona na obrone ̨ suwerenności
narodowej, zdała sobie sprawe ̨ z mizernych zdolności armii i zorganizowała
znaczac̨y, dobrowolny ruch ochotników. Ci, którzy(-re) posiadali jakieś
kompetencje z zakresu walki zbrojnej, zostali instruktorami lub sformowali
bataliony ochotnicze. Niektóre osoby przyłac̨zyły sie ̨ do regularnej armii
oraz oddziałów ochotników w roli wolontariuszy humanitarnych. Zbierali
oni środki na uzbrojenie, żywność, amunicje,̨ paliwo, transport, wypoży-
czanie cywilnych samochodów i tak dalej. Nierzadko zdarzało sie,̨ że osoby
uczestniczac̨e w batalionach ochotniczych były uzbrojone i wyposażone
lepiej niż żołnierze państwowego wojska. Oddziały te ukazywały znaczny
poziom solidarności i samoorganizacji, w istocie zastep̨ujac̨ państwo w
obszarze obrony terytorialnej, umożliwiajac̨ armii (która w tym okresie
była gorzej wyposażona) na skuteczne stawianie oporu wobec wroga.

Obszary opanowane przez siły prorosyjskie zaczeł̨y gwałtownie sie ̨ kur-
czyć. To wtedy wkroczyło regularne wojsko rosyjskie.

Możemy wyróżnić chronologicznie trzy kluczowe momenty:

1. Ukraińscy wojskowi pojel̨i, że broń, ochotnicy i specjaliści wojskowi
napływaja ̨ z Rosji. Nastep̨nie, 12 lipca 2014 roku, rozpoczel̨i operacje ̨
na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Niemniej, podczas przemarszu woj-
ska, oddziały ukraińskie zostały zaatakowane przez rosyjska ̨artylerie,̨
w wyniku czego operacja zawiodła. Siły zbrojne poniosły duże straty.

2. Wojsko ukraińskie rozpoczeł̨o okupacje ̨ Doniecka, jednak w trakcie
ofensywy pod Iłowajśkiem zostało okraż̨one przez regularne oddziały
rosyjskie. W zasadzke ̨ wpadli także nasi towarzysze i towarzyszki,
walczac̨y w batalionach ochotniczych. Na własne oczy widzieli rosyj-
ska ̨ armie.̨ Po trzech miesiac̨ach udało im sie ̨ wrócić w nastep̨stwie
wymiany jeńców wojennych.
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porównaniu z Rosja ̨ i krajami przez nia ̨ kontrolowanymi, Ukraina wypada
niczym ostoja wolności. Kraj ten pozostaje swoistym „wyjat̨kowym zjawi-
skiem” w regionie poradzieckim ze swoja ̨ rotacja ̨ prezydenta, parlamentem
zachowujac̨ym jako-taki wpływ oraz prawem do swobodnego zrzeszania sie ̨
i, przy należytej uwadze ze strony społeczeństwa, czasami nawet poprawnie
działajac̨ymi sad̨ami. Powyższe stanowisko nie jest zreszta ̨ w żaden sposób
czymś nowym – tak bowiemmówił jeszcze sam Bakunin: „Jesteśmy najzupeł-
niej przekonani, że najbardziej niedoskonała republika jest setki razy lepsza
od najbardziej oświeconej monarchii”.

Oczywiście, jest wiele problemów w samej Ukrainie, lecz niech zostana ̨
one rozwiaz̨ane z pominiec̨iem rosyjskiej interwencji.

Czy w razie inwazji warto podjać̨ walke ̨ z jednostkami rosyjskimi? Uwa-
żamy, że odpowiedź jest twierdzac̨a, włac̨znie z przystap̨ieniem do sił zbroj-
nych Ukrainy (ZSU, Obrona Terytorialna, partyzantka, wolontariat – opcje
brane obecnie pod uwage ̨ wśród anarchistów i anarchistek). Ukraina jest
obecnie na czele walki z rosyjskim imperializmem.

Celem Rosji w długofalowej perspektywie jest zniszczenie demokracji w
Europie. Wiemy, jak niewiele w niej poświec̨a sie ̨ uwagi temu zagrożeniu.
Wystarczy śledzić jednak oświadczenia wysokiej klasy polityków i polity-
czek, skrajnie prawicowych organizacji oraz komunistów autorytarnych, by
po pewnym czasie dostrzec obecność rozległej sieci szpiegowskiej w Europie.
Przykładowo, niektórzy z wysoko postawionych oficjeli po opuszczeniu
urzed̨u zajmuja ̨ stanowiska w rosyjskich koncernach naftowych (Gerhard
Schröder, François Fillon).

Postrzegamy hasła w stylu „nie dla wojny” czy „starcie mocarstw” jako
bezskuteczne i populistyczne. Ruch anarchistyczny nie ma wpływu na bieg
zdarzeń, co za tym idzie tego typu deklaracje nie maja ̨ żadnego odbicia w
rzeczywistości.

Nasze stanowisko wynika stad̨, że nie zamierzamy uciekać, nie zamie-
rzamy być zakładnikami czy zakładniczkami i nie zamierzamy dać sie ̨ zabić
bez walki. Wystarczy spojrzeć na Afganistan, by zrozumieć, co w istocie
oznacza „nie dla wojny”: gdy Taliban parł do przodu, ludzie masowo ucie-
kali, ginel̨i w chaosie na lotniskach, a pozostali na miejscu doznali represji.
W ten sam sposób można opisać to, co stało sie ̨ na Krymie i można sobie
łatwo wyobrazić, co stałoby sie ̨ w nastep̨stwie inwazji Rosji na pozostałe
regiony Ukrainy.

W kwestii podejścia do NATO, autorzy i autorki niniejszego tekstu dziela ̨
sie ̨ na dwa podejścia. Niektórzy z nas w kontekście tej sytuacji maja ̨ pozy-
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jac̨e sfałszowane referenda,wojne ̨wDonbasie czy katastrofe ̨samolotuMH17.
Ukraina nieustannie doświadcza ataków hakerskich oraz zagrożenia bombo-
wego, nie tylko w budynkach rzad̨owych, lecz również szkołach czy przed-
szkolach.

W Białorusi w 2020 roku Łukaszenko bezczelnie ogłosił sie ̨ zwyciez̨ca ̨ wy-
borów z wynikiem 80% głosów. Powstanie, jakie wybuchło w odpowiedzi, do-
prowadziło nawet do strajku białoruskich propagandzistów, jednak po przy-
byciu samolotów rosyjskiej FSB sytuacja uległa zmianie i rzad̨ Białorusi z po-
wodzeniem stłumił protesty przemoca.̨

Podobny bieg zdarzeń miał miejsce w Kazachstanie, lecz tu do gry weszły
regularne wojska Rosji, Białorusi, Armenii i Kirgistanu, sprowadzone w celu
wsparcia reżimu w zdławieniu rewolty w ramach współpracy ODKB (Organi-
zacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym).

Rosyjskie siły specjalne uczestniczyły w przerzucie osób uchodźczych z
Syrii do Białorusi w celu sprowokowania konfliktu na granicy z Unia ̨ Eu-
ropejska.̨ Odkryto również grupe ̨ rosyjskiej FSB, która zajmowała sie ̨ mor-
derstwami politycznymi przy użyciu broni chemicznej – znana ̨ szerzej jako
„nowiczoki”. Oprócz Skripala i Nawalnego, ich celem padli (skutecznie) rów-
nież inni działacze polityczni w Rosji. Reżim Putina odpowiada na wszystkie
oskarżenia w ten sam sposób: „to nie my, wszyscy kłamiecie”. W mied̨zycza-
sie Putin własnorec̨znie napisał artykuł, w którym zapewniał, że Rosjanie
i Ukraińcy sa ̨ jednym ludem i powinni trzymać sie ̨ razem. Władysław Sur-
kow – strateg, który opracował polityke ̨ państwa rosyjskiego i brał udział
w sformowaniu marionetkowych rzad̨ów tzw. „DRL” i „ŁRL” – opublikował
tekst, w którym stwierdził, że „imperium musi sie ̨ rozwijać, inaczej czeka
je upadek”. W Rosji, Białorusi i Kazachstanie przez ostatnie dwa lata ruchy
protestacyjne były brutalnie zduszane, a niezależnie i opozycyjne media zo-
stały zniszczone. Wiec̨ej o działalności Rosji polecamyWam przeczytać tutaj
(ang.).

Biorac̨ wszystko pod uwage,̨ prawdopodobieństwo pełnowymiarowej
wojny jest wysokie – i nieco wyższe w tym, niż w zeszłym roku. Nawet
najbardziej precyzyjni analitycy sa ̨ jednak bezradni w kwestii tego, kiedy
może to nastap̨ić. Być może rewolucja w Rosji pozwoliłaby załagodzić
napiec̨ie w regionie; niestety jednak, jak wspomnieliśmy wyżej, ruch oporu
został tu stłumiony.

Anarchiści(-stki) w Ukrainie, Białorusi i Rosji w wiek̨szości wspieraja ̨ nie-
podległość Ukrainy – bezpośrednio lub pośrednio. Wynika to stad̨, że nawet
w obliczu narodowej histerii, korupcji i znacznej liczbie osób naziolskich, w
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3. Armia ukraińska opanowała miasto Debalcewo, w którym znajdował
sie ̨ duży wez̨eł kolejowy. Oznaczało to naruszenie bezpośredniego po-
łac̨zenia drogowego mied̨zy Donieckiem a Ługańskiem. W przeddzień
negocjacji mied̨zy Poroszenko (ówczesnym prezydentem Ukrainy)
a Putinem, które doprowadziły do długoterminowego zawieszenia
broni, ukraińskie pozycje zostały zaatakowane przez jednostki wspie-
rane siłami rosyjskimi. Wojsko ukraińskie po raz kolejny zostało
okraż̨one, ponoszac̨ duże straty.

Na ten moment (luty 2022) obie strony konfliktu zgodziły sie ̨na zawiesze-
nie broni oraz warunkowy nakaz „ciszy i spokoju”, które sa ̨podtrzymywane
mimo regularnych naruszeń. Kilka osób ginie każdego miesiac̨a.

Rosja zaprzecza obecności regularnych jednostek rosyjskich oraz wspar-
ciu zbrojeniowemu obszarów leżac̨ych poza kontrola ̨władz ukraińskich. Ro-
syjscy żołnierze, których udało sie ̨ pochwycić, utrzymuja ̨ że zostali wezwa-
niu w celach ćwiczebnych i dopiero namiejscu zdawali sobie sprawe,̨ że znaj-
duja ̨ sie ̨w środku wojny w Ukrainie. Przed przekroczeniem granicy usuwali
oni oznaczenia rosyjskiej armii, dokładnie tak, jak ich koledzy robili na Kry-
mie. W Rosji dziennikarze ogłosili odnalezienie grobów poległych żołnierzy,
o których śmierci nic nie wiadomo; jedynie daty na mogiłach wskazuja ̨ na
ich śmierć w 2014 roku.

Poplecznictwo nieuznawanych republik
Postawy ideologiczne osób przeciwnych Majdanowi sa ̨ również zróżnico-

wane. Wśród wspólnych poglad̨ów wyróżniała sie ̨ niezgoda na przemoc w
stosunku do policji oraz sprzeciw wobec zamieszek w Kijowie. Obecni byli
ludzie, którzy dorastali w otoczeniu rosyjskiej kultury, filmów, muzyki itd. i
w zwiaz̨ku z tym obawiali sie ̨ zniszczenia rosyjskiego jez̨yka. Byli także tacy,
którzy pragnel̨i powrotu ZSRR i zachwycali sie ̨ jego zwycies̨twemw II wojnie
światowej, wierzac̨ w konieczność złac̨zenia z Rosja ̨ i żywiac̨ niezadowolenie
wzrostem radykalnego nacjonalizmu. Z kolei piewcy Imperium Rosyjskiego
postrzegali protesty na Majdanie jako zagrożenie dla jego granic. Ilustracja ̨
dla tego sojuszu może być poniższe zdjec̨ie, ukazujac̨e połac̨zenie flag ZSRR
i Imperium Rosyjskiego wraz ze wstaż̨ka ̨ św. Jerzego jako symbolem zwycie-̨
stwaw IIwojnie światowej. Tych ludzimożna podsumować jako autorytarnie
konserwatywnych, wspierajac̨ych stary porzad̨ek.
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Stronnictwo prorosyjskie złożone było z policji, przedsieb̨iorców, polity-
ków i wojskowych sympatyzujac̨ych z Rosja,̨ zwykłych ludzi przerażonych
fake newsami, różnorodnych przedstawicieli(-ek) skrajnej prawicy, w tym
rosyjskich patriotów i różnego typu monarchistów, prorosyjskich imperia-
listów, Ochotniczego Oddziału Dywersyjno-Szturmowego „Rusicz” oraz pry-
watnej „Grupy Wagnera”, w tym słynnego neonazisty Aleksieja Milczakowa
czy nieżyjac̨ego już Jegora Proswirnina, założyciela szowinistycznego, rosyj-
skiego nacjonalistycznego projektu medialnego „Sputnik i Pogrom”, i wielu
innych. Obecne były również osoby o poglad̨ach lewicowo-autorytarnych,
sławiac̨e ZSRR oraz jego zwycies̨two w II wojnie światowej.

Wzrost skrajnej prawicy w Ukrainie
Jak opisaliśmy, skrajnej prawicy udało sie ̨ pozyskać sympatie ̨ w trakcie

Majdanu poprzez organizowanie oddziałów bojowych oraz gotowość do
fizycznej konfrontacji z Berkutem. Pojawienie sie ̨ broni wojskowej po-
zwoliło im utrzymać niezależność i wymusić traktowanie z respektem.
Pomimo tego, że jawnie wykorzystywali oni jawnie faszystowskie symbole
jak swastyki, wilcze haki, krzyże celtyckie i emblematy SS, ich zniesławienie
stało sie ̨ utrudnione w obliczu potrzeby walki z siłami Janukowycza, która
popchneł̨a wiele Ukraińców i Ukrainek do poparcia współpracy z nimi.

Po Majdanie skrajna prawica aktywnie zwalczała próby mityngowania
sił prorosyjskich, a wraz z rozpoczec̨iem operacji wojskowych sformowała
bataliony ochotnicze, z których najbardziej znany stał sie ̨ batalion „Azow”.
Poczat̨kowo liczył on 70 bojowników; obecnie stanowi pułk 800 osób z
własnymi wozami opancerzonymi, artyleria,̨ pododdziałem czołgów oraz
osobnym projektem szkoły sierżanckiej w zgodzie z wytycznymi NATO.
Pułk „Azow” stanowi jedna ̨ z najbardziej skutecznych bojowo jednostek
armii ukraińskiej. Były również inne faszystowskie oddziały zbrojne, jak
chociażby Ukraiński Korpus Ochotniczy „Prawego Sektora” czy Organizacja
Ukraińskich Nacjonalistów, ale nie sa ̨ one tak znane.

W konsekwencji ukraińska skrajna prawica zyskała negatywny wizerunek
w mediach rosyjskich, podczas gdy wiele osób w Ukrainie uznało, że to, co
jest znienawidzone w Rosji, stanowić bed̨zie symbol ukraińskiego oporu.
Przykładowo, nazwisko nacjonalisty Stepana Bandery, uznanego w Rosji
za nazistowskiego kolaboranta, było powszechnie używane przez osoby
protestujac̨e w prześmiewczy sposób. Niektóre osoby wrec̨z określały sie ̨
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jako anarchista, jednak w Rosji otwarcie współpracował z rzad̨zac̨a ̨ partia ̨
Jedna Rosja oraz został deputowanym z jej list.

Podsumowujac̨ „lewicowy” obóz prorosyjski, przyjrzymy sie ̨jeszcze pracy
rosyjskich służb specjalnych oraz konsekwencjom niespójności ideologicz-
nej. Po zajec̨iu Krymupracownicy rosyjskiej FSB nawiaz̨ali kontakt zmiejsco-
wymi antyfaszystami(-kami) oraz anarchistami(-kami), proponujac̨ im swo-
bode ̨w dalszej działalności, jeśli tylko bed̨a ̨odtad̨ uwzgled̨niać w swojej nar-
racji poglad̨ głoszac̨y, że Krym powinien być cześ̨cia ̨Rosji. W Ukrainie z kolei
istnieja ̨niewielkie grupy informacyjne lub aktywistyczne, które określaja ̨sie ̨
jako antyfaszystowskie, jednocześnie wyrażajac̨ swoja ̨ postawa ̨ pozycje pro-
rosyjskie; wiele osób podejrzewa je o prace ̨ dla Rosji. Ich znaczenie w Ukra-
inie jest marginalne, lecz ich członkowie i członkinie sa ̨przedstawiani w roli
sygnalistów(-ek) przez rosyjskich propagandzistów.

Propozycje współpracy wychodza ̨ również ze strony ambasady rosyjskiej
oraz prorosyjskich deputowanych, takich jak Illa Kywa, wykorzystujac̨ych
również ukraiński antyfaszyzm. Usiłuja ̨ oni wykorzystywać negatywne po-
dejście do nazistów oraz wprost próbuja ̨przekupywać osoby do przechodze-
nia na ich strone.̨ Jak dotad̨ jedyna ̨ osoba,̨ która przyznała sie ̨ do przyjec̨ia
w ten sposób pienied̨zy, jest Ryta Bondar. Niegdyś pisywała dla lewicowych
i anarchistycznych wydawnictw, jednak potrzeby finansowe skłoniły ja ̨ do
pisania pod pseudonimem dla wydawnictw rosyjskiego propagandzisty Dmi-
trija Kisielowa.

W samej Rosji możemy zaobserwować zwalczanie ruchu anarchistycz-
nego oraz wzrastanie komunistów(-ek) autorytarnych, którzy wypieraja ̨
anarchistów(-ki) z subkultury antyfaszystowskiej. Jednym z najbardziej
ilustratywnych przykładów tego procesu jest organizacja w 2021 roku
antyfaszystowskiego turnieju ku pamiec̨i „radzieckiego żołnierza”.

Czy istnieje zagrożenie pełnowymiarowa ̨ wojna ̨ z
Rosja?̨ Stanowisko anarchistyczne

Jakieś dziesieć̨ lat temu pomysł pełnowymiarowej wojny w Europie mógł
wydawać sie ̨ absurdalny, jako że świeckie państwa europejskie w XXI wieku
staraja ̨ sie ̨ pogrywać „humanizmem” i maskować swoje zbrodnie. Kiedy już
angażuja ̨ sie ̨ w operacje wojskowe, robia ̨ do gdzieś daleko od Europy. Lecz
gdy dochodzimy do Rosji, zaczynamy obserwować zajec̨ie Krymu i nastep̨u-
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cje lojalistyczne, a nastep̨nie prorosyjskie. Kilku jej aktywistów zostało zabi-
tych podczas zamieszek w Odessie 2 maja 2014. Kilka innych osób z tej grupy
brało także udział w walkach w regionie Doniecka i Ługańska, a niektóre z
nich spotkała tam śmierć.

„Borotba” opisuje swoje motywacje jako pragnienie walki z faszyzmem.
Próbuje ona nakłonić europejska ̨ lewice ̨ do solidaryzowania sie ̨ z „Doniecka ̨
Republika ̨ Ludowa”̨ oraz „Ługańska ̨ Republika ̨ Ludowa”̨. Po zhakowaniu
skrzynki e-mailowej Władysława Surkowa (stratega politycznego Pu-
tina) stało sie ̨ jasne, że osoby członkowskie Borotby były finansowane i
kontrolowane przez ludzi Surkowa.

Rosyjscy komuniści autorytarni poparli utworzenie republik z podobnych
przyczyn.

Obecność skrajnie prawicowych działaczy(-ek) na Majdanie stanowiła
również motywacje ̨ dla apolitycznych antyfaszystów, by wesprzeć „DRL”
i „ŁRL”. Ponownie też cześ̨ć z nich wzieł̨a udział w walkach w regionach
Doniecka i Ługańska, a niektórzy z nich ponieśli tam śmierć.

Apolityczni antyfaszyści(-stki) to społeczność o charakterze subkultury,
której członkowie i członkinie uzasadniaja ̨ negatywne podejście do faszy-
zmu tym, że „ich dziady walczyły z faszyzmem”. Ich rozumienie faszyzmu
jest abstrakcyjne, a oni sami(-e) czes̨to sa ̨ osobami niespójnymi politycznie,
seksistowskimi, homofobicznymi czy patriotycznymi wobec Rosji.

Idea wsparcia dla tak zwanych republik zebrała szeroki odzew wśród eu-
ropejskiej lewicy. Pośród wspierajac̨ych ja,̨ najwiek̨sze znaczenie ma włoski
zespół rockowy „Banda Bassotti” oraz niemiecka partia Die Linke. Oprócz
wsparcia finansowego, Banda Bassotti odbyła tour do „Noworosji”. Z kolei
Die Linke, bed̨ac̨a w Parlamencie Europejskim, wspiera prorosyjska ̨narracje ̨
na wszelki możliwy sposób, organizujac̨ wideokonferencje z prorosyjskimi
bojownikami oraz jeżdżac̨ na Krym i do nieuznawanych republik. Młodsi
członkowie i członkinie Die Linke, podobnie jak Fundacja Róży Luxemburg
(partyjna fundacja Die Linke), utrzymuja ̨ że takie podejście nie jest podzie-
lane przez wszystkie osoby w partii, podczas gdy głosza ̨ je jej najbardziej
znaczac̨y członkowie i członkinie, jak Sahra Wagenknecht czy Sevim Dağde-
len.

Stanowisko prorosyjskie nie zdobyło popularności wśród anarchistów i
anarchistek. Spośród jednostkowych oświadczeń wyróżnia sie ̨ przypadek
Jeffa Monsona, posiadajac̨ego rosyjskie obywatelstwo zawodnika MMA z
USA noszac̨ego tatuaże z symbolika ̨ anarchistyczna.̨ Niegdyś określał sie ̨
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mianem żydobanderowców, aby trollować zwolennictwo teorii spiskowych
o Żydach i masonerii.

Z upływem czasu trolling wyrwał sie ̨ spod kontroli. Prawicowcy otwarcie
zaczel̨i obnosić sie ̨ z nazistowskimi symbolami; z kolei zwykli uczestnicy i
uczestniczki Majdanu deklarowali, że sami sa ̨ banderowcami jedzac̨ymi ro-
syjskie dzieci i tworzyli zwiaz̨ane z tym memy. Prawactwo utorowało so-
bie droge ̨ do głównego nurtu: otrzymywało zaproszenia do udziału w pro-
gramach telewizyjnych i innych korporacyjnych platformach medialnych,
gdzie było przedstawiane jako patrioci i nacjonaliści. Liberalni zwolennicy
i zwolenniczki Majdanu stali po ich stronie, wierzac̨ że naziści to chochoł
stworzony w rosyjskich mediach. W latach 2014–2016 każda osoba zdolna
do walki była przyjmowana z otwartymi rek̨ami, nieważne czy był to naziol,
anarchista, herszt zorganizowanej grupy przestep̨czej czy polityk, który nie
spełnił żadnej ze swych obietnic.

Wzrost skrajnej prawicy wiaz̨ał sie ̨ z faktem tego, że była ona lepiej zorga-
nizowana w momentach krytycznych oraz potrafiła wskazać skuteczne me-
tody walki innym powstańcom i powstankom. Czegoś podobnego dokonali
anarchiści i anarchistki w Białorusi, gdzie również udało im sie ̨ zyskać po-
parcie społeczne, choć nie na taka ̨ skale,̨ jak skrajnej prawicy w Ukrainie.

Do 2017 roku, wraz z wejściem w życie zawieszenia broni i spadkiem
popytu na radykalnych bojowników, SBU (Służba Bezpieczeństwa Ukrainy)
oraz państwowy rzad̨ przejeł̨y ruch skrajnie prawicowy i uwiez̨iły lub
unieszkodliwiły wszystkich z zaciec̨iem „antysystemowym” lub o nieza-
leżnej wizji rozwoju ruchu – włac̨zajac̨ w to Ołeksandra Muzyczko, Ołeha
Mużczyla, Jarosława Babicza i innych.

Obecnie wciaż̨ jest to znaczac̨y ruch, lecz jego popularność jest na stosun-
kowo niskim poziomie, a jego przywództwo jest zwiaz̨ane z siłami bezpieki,
policja ̨ oraz politykami; tym samym w istocie nie przedstawiaja ̨ soba ̨ nieza-
leżnej siły politycznej. Skrajna prawica jest coraz cześ̨ciej przedmiotem dys-
kusji w obozie demokratycznym, gdzie ludzie wypracowuja ̨zrozumienie dla
symboli i organizacji, z którymimaja ̨do czynienia, zamiast wmilczeniu igno-
rować obawy.
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Anarchistyczna i antyfaszystowska działalność
podczas wojny

Wraz z rozpoczec̨iem działań wojennych powstał podział na te osoby,
które sa ̨ proukraińskie i te, które wspieraja ̨ tak zwane DRL (Doniecka ̨
Republike ̨ Ludowa)̨ i ŁRL (Ługańska ̨ Republike ̨ Ludowa)̨. Ponadto, w pierw-
szych miesiac̨ach wojny na scenie punkowej podnoszone było hasło „nie
dla wojny”, jednak szybko zostało zarzucone. Niniejszym poddajmy wiec̨
analizie obozy proukraiński i prorosyjski.

Obóz proukraiński
Ze wzgled̨u na brak masowej organizacji, pierwsi anarchistyczni i an-

tyfaszystowscy ochotnicy i ochotniczki wyruszyli na wojne ̨ w pojedynke ̨
jako partyzanci(-tki), medycy(-czki) wojskowi oraz wolontariusze(-ki).
Co prawda były podejmowane wysiłki w kierunku stworzenia własnego
oddziału, jednak z uwagi na brak wiedzy i zasobów spełzły na niczym.
Niektóre osoby dołac̨zyły nawet do batalionu „Azow” czy OUN (Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów) z czysto przyziemnych przyczyn: były to
najłatwiej osiag̨alne jednostki. W konsekwencji niektóre osoby przeszły na
pozycje prawicowe.

Osoby niebiorac̨e udziału wwalkach zajeł̨y sie ̨pozyskiwaniem środków na
rehabilitacje ̨ rannych na wschodzie oraz w celu budowy schronu przeciw-
bombowego w przedszkolu położonym blisko linii frontu. Istniał również
skłot o nazwie „Autonomia” w Charkowie, bed̨ac̨y otwarcie anarchistycz-
nym centrum społeczno-kulturalnym; w tamtym czasie skupiał sie ̨ na po-
mocy osobom uchodźczym. Zapewniał on przestrzeń mieszkalna ̨ oraz praw-
dziwie wolny rynek, konsultujac̨ sie ̨ z nowo przybywajac̨ymi, naprowadza-
jac̨ na potrzebne zasoby oraz prowadzac̨ działalność edukacyjna.̨ W dodatku
centrum stało sie ̨ miejscem dyskusji teoretycznych. Niestety, w 2018 roku
projekt przestał istnieć.

Wszystkie powyższe działania były rezultatem inicjatywy indywidualnej
konkretnych osób i grup. Nie łac̨zyły ich żadne ramy wspólnej strategii.

Jednym z najbardziej znaczac̨ych zjawisk tamtego okresu była, niegdyś
duża, nacjonalistyczna organizacja radykalna „Autonomiczny Opór” (ukr.
���������� ����). W 2012 roku zaczel̨i przechodzić na pozycje
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lewicowe; w 2014 roku proces ten doszedł na tyle daleko, że cześ̨ć osób
członkowskich wolała określać sie ̨ mianem anarchistów. Swój nacjonalizm
ujmowali w kategoriach wolnościowych oraz jako przeciwwage ̨ dla nacjo-
nalizmu rosyjskiego, biorac̨ za punkt odniesienia ruch zapatystowski oraz
Kurdów. W porównaniu z innymi projektami w ramach społeczeństwa
Ukrainy, byli postrzegani jako najbliżsi sojusznicy, w efekcie czego cześ̨ć
osób anarchistycznych podjeł̨a z nimi współprace,̨ podczas gdy inne osoby
poddały ja ̨ krytyce, podobnie jak sama ̨ organizacje.̨ Osoby członkowskie
AO brały również aktywny udział w batalionach ochotniczych, próbujac̨
upowszechniać idee ̨ antyimperializmu w szeregach wojskowych. Staneł̨y
również w obronie prawa kobiet do udziału w wojnie; członkinie AO
uczestniczyły w operacjach bojowych. AO wspomagał ośrodki szkoleniowe
w szkoleniu bojowników oraz medyków, pracował ochotniczo dla wojska,
a także zorganizował ośrodek społeczny „Cytadela” we Lwowie, gdzie
zakwaterowywano uchodźców i uchodźczynie.

Obóz prorosyjski
Współczesny imperializm rosyjski opiera sie ̨ na spostrzeżeniu, że Rosja

jest nastep̨czynia ̨Zwiaz̨ku Radzieckiego – niew sensie systemu politycznego,
ale zajmowanego obszaru. Reżim Putina postrzega radzieckie zwycies̨two w
II wojnie światowej nie jako ideologiczna ̨wygrana ̨ nad nazizmem, lecz jako
zwycies̨two nad Europa,̨ ukazujac̨e poteg̨e ̨ Rosji. W Rosji i krajach pozostaja-̨
cych pod jej kontrola ̨ ludność ma ograniczony dostep̨ do informacji, dziek̨i
czemumachina propagandowa Putina nie musi tworzyć całościowej koncep-
cji politycznej. Narracja brzmi mniej wiec̨ej tak: USA wraz z Europa ̨ bały sie ̨
poteg̨i ZSRR, Rosja jest nastep̨czynia ̨ZSRR i cały obszar dawnego ZSRR jest ro-
syjski, rosyjskie czołgi zdobyły Berlin, co znaczy, że „możemy to powtórzyć”
i pokażemyNATO, kto tu rzad̨zi, a powodem, dla którego Europa „gnije”, jest
brak kontroli nad gejami i imigrantami.

Ideologiczna ̨ podstawa ̨ dla utrzymujac̨ych sie ̨ pozycji prorosyjskich na le-
wicy jest spuścizna ZSRR i jego zwycies̨two w II wojnie światowej. Odkad̨ Ro-
sja ogłosiła, że rzad̨ w Kijowie został opanowany przez nazistów i junte,̨ prze-
ciwnictwoMajdanu opisywało sie ̨ jako bojownicy przeciwko faszyzmowi i ki-
jowskiej juncie. Taka narracja wytworzyła sympatie ̨ na lewicy autorytarnej
– dla przykładu, w Ukrainie obejmowało to organizacje ̨„Borotba”. W trakcie
najbardziej znaczac̨ych wydarzeń 2014 roku, jako pierwsza objeł̨a ona pozy-
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