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Wypowiedzenie wojny powinno być czymś w rodzaju 
ludowego pikniku, z biletami wstępu i muzyką, podobnie 
jak walki byków. Potem na arenę powinni wyjść, ubrani 

w kąpielówki i uzbrojeni w kije, ministrowie oraz 
generałowie obu krajów i nacierać na siebie. Kto zostałby 
na placu, tego kraj by zwyciężył. Byłoby to prostsze i lepsze 

od tego tutaj, gdzie walczą ze sobą niewłaściwi ludzie.

Erich Maria 
Remarque 

Na ZachodZie 
beZ ZmiaN

Udawaliśmy trochę, że wojny nie ma. 
Jeździliśmy, jak zawsze jeździliśmy. 

Zrelaksować się, zjeść coś, napić się piwa 
czy wódeczki, posiedzieć w ogródkach, 
pospacerować, popalić cygara i korzy-
stać z tego, co nazywamy „błogosławio-
ną wojenną inflacją”. Ceny na Ukrainie 
są nieprzyzwoite. Trzech chłopa w łycza-
kowskiej kawiarni Wareniki, przez kilka 
godzin pijąc wódkę, piwo, zakąszając obfi-
cie, nie stroniąc od wędlin, faszerowanych 
ryb i kanapek z czerwonym kawiorem, od 
ozorów w galarecie i pierożków, nie zdołało 
wydać w piątkowe popołudnie 50 zł.
I pięknie by było. Ale przy sąsiednim 
stoliku siedziało dwóch ludzi z któregoś 
z ochotniczych batalionów. W panter-
kach. Też pili, też zakąszali, śmiali się. 
Sąsiednie stoliki próbowały ich częstować. 
Wtedy oni poważnieli i spokojnie odma-
wiali. Jeden z nich miał lekko okrwawio-
ny opatrunek na ręce. Nic poważnego. 
Draśnięcie lekkie, może od odłamka, 
a może skaleczył się po prostu o jakieś że-
lastwo. Ale jakoś dziwnie było. Oni tu-
taj o niecały dzień pociągiem od frontu. 
Gdzie ich koledzy? Nie jestem reporte-
rem, nie pytam, jak kto ma na imię, nie 
wyciągam historii. Nie, faszerowany karp 
nie stanął mi w gardle. Wódka może tro-
chę mniej smakowała. Ale na Ukrainie 
coraz podlejsza wódka. O piwie lwow-
skim nie wspomnę. Jeszcze te koncernowe 
– jak cię mogę, ale te z browarów restau-
racyjnych – ohyda. Ohyda, a tłumy ludzi 
ją piją i gra ciągle muzyka i krasawice wy-
pinają, co tylko wypiąć mogą. Wyjechać 
stąd, do Wiednia, do Warszawy, gdzie 
bądź. Albo podejść do któregoś z punk-
tów rekrutacyjnych i na front. Pełno ich 
przy Wałach Jabłonowskiego, czy jak się 
one tam teraz nazywają.

Jedziemy sobie potem do Równego. Tu 
jeszcze taniej. I piwo lepsze. Czy z miej-
scowego browaru, czy z cudownego bro-
waru w Sławucie. Piwo Kniaź Sanguszko 
– genialne. Jak dobrze posiedzieć z przyja-
ciółmi w bani, przy wiadrze gotowanych 
raków, piwie schłodzonym w lodowatej 
sadzawce, pogadać, usłyszeć nieśmiertel-
ną prawdę – „Broń cię Panie Boże, wła-
sną babę do bani brać! Zobaczy, jak ci 
tu dobrze, i w życiu cię więcej nie puści”. 
Siedzieliśmy w tym Równem dni kil-
ka, gotowaliśmy w kuchni baru Ciocia 
Roza. Gicze cielęce (kilogram za 3,5 zł), 
karpie (kilogram za 5 zł), baraninę (ki-
logram za 9 zł) popijali piwem (litr za 
2,2 zł) i bursztynowym korzeniem (nie 
do kupienia). Raki były (15 zł za kilo-
gram), śmiech był i nereczki jagnięce. Tyle 
że jak wracaliśmy z bazarowych zaku-
pów, miasto stanęło w korku, a my wraz 
z nim. Pogrzeb. Wojenne pogrzeby idą 

teraz prawie codziennie. Głównymi ulica-
mi miasta i korkują je na amen. Siedzimy 
w aucie i milczymy. Bo i gadać tu o czym. 
Ze słupów, z wielkich plakatów patrzą na 
nas oczy chłopaków z Równego, których 
chowano w ten sposób przez ostatnie mie-
siące. Jasne, wesołe oczy. 19, 22, 26 lat. 
Czasem 30. Miasto, choć było przedwio-
śnie, to mam wrażenie, że zielone było ra-
czej od mundurów niż liści. 
Jeden z moich przyjaciół chciał otwo-
rzyć w Warszawie ukraińską restaurację. 
Taką jak kijowskie Carskie Sioło, tyle że 
lepszą, z lepszym sałem, z lepszymi ki-
szonkami, z lepszym jesiotrem, z muzy-
ką, destylatami. Kipieliśmy pomysłami, 
mieliśmy genialny lokal, kasę, wszystko. 
Tyle że jest wojna. Jak tu śpiewać koło-
myjki, jak chłopaki giną?
Gastronomia w wojnę ma się dobrze. 
Klimaty może jak i z „Cafe pod Minogą”, 
ale ludzie wydają łatwo pieniądze, które 
parzą w portfelach. Pełne są kluby nocne, 
dyskoteki, ławki na bazarach uginają się 
od towaru, no może mniej jest rosyjskiej 
siomgi i czarnego kawioru. I niby wszyst-
ko jest jak należy. Ale coś dzieje się zupeł-
nie inaczej. Coś pełznie i przeraża. Jasne, 
można napisać o tym reportaż, ale kiep-
sko przyglądać się z bliska śmierci znad 
talerzyka z genialnym sałem. zk 

wojna i garnki Trzy kroki 
w przód i jeden 

w Tył

O rewolucjach, mediach 
i manipulacji. Rozmowa 

z Natalią Humeniuk, 
autorką książki 

„Majdan Tahrir. 
W poszukiwaniu 

straconej rewolucji”.

Gastronomia w wojnę ma się dobrze

Ukraińska dziennikarka wyjeżdża 
na Bliski Wschód i do Afryki Północnej, 
żeby napisać książkę o życiu zwykłych 
ludzi po arabskiej wiośnie. Przyznasz, 
że to dość nietypowy scenariusz.
Czemu tak uważasz? Byłam korespon-
dentką zagraniczną, a akurat tam dzia-
ły się ciekawe rzeczy. To mój zawód. 
Poza tym bardzo interesują mnie ruchy 
społeczne, protesty i to, co dzieje się za-
raz po nich. Ale rzeczywiście, w ukra-
ińskich mediach mało jest wydarzeń 
ze świata. 

We wstępie do swojej książki piszesz, 
że twoja propozycja przygotowania 
programu o wyborach prezydenckich 
w USA została odrzucona, bo ukraińska 
telewizja wolała pokazywać relacje 
ze ślubów zagranicznych gwiazd. 
Media na Ukrainie w większości należą 
do oligarchów, którzy stwierdzili, że lu-
dzi nie interesują wydarzenia ze świata. 
Dla nich to wygodne – im mniej wie-
my, tym łatwiej nami manipulować. 
Swoją książkę zaczęłam pisać po zakoń-
czeniu pomarańczowej rewolucji. Mie-
liśmy wtedy wrażenie, że rewolucja się 

gdzieś zgubiła, a my nie wiemy, co się 
z nią stało. Żeby to zrozumieć, wyje-
chałam do krajów, w których właśnie 
kończyła się fala przewrotów. Stąd tytuł 
książki: „Majdan Tahrir. W poszukiwa-
niu straconej rewolucji”. 

Udało ci się zrozumieć?
W trakcie pisania książki wybuchła re-
wolucja na Majdanie, więc od razu wró-
ciłam na Ukrainę, gdzie już zostałam, 
żeby relacjonować wydarzenia z frontu. 
Coś jednak o Bliskim Wschodzie zro-
zumiałam. Moja książka w ogóle nie 
miała dotyczyć Majdanu, ale kontekst 
sprawił, że jest w ten sposób odbierana.

Co masz na myśli? 
Zrozumiałam, że nie tylko my jesteśmy 
w gównianej sytuacji. Pewne problemy 
społeczne są uniwersalne. Skoro tak, to 
może znajdziemy jakieś wyjście, może 
uda nam się czegoś nauczyć od innych.

Co mają z sobą wspólnego arabska 
wiosna i Majdan? Mówimy przecież 
o zupełnie różnych społeczeństwach, 
innych religiach i kulturach.
I co z tego? Geneza tych rewolucji jest 
bardzo podobna. To nie jest tak, jak 
przedstawiają to media: że to konflikt 
Putina z Unią Europejską czy funda-
mentalistów z liberałami. Oczywiście 
czynniki zewnętrzne są ważne, ale wła-
ściwie wszędzie chodzi o to samo: o ko-
rupcję, niesprawiedliwość społeczną, 
bezkarność policji i ogromną biedę. Nie 
ma znaczenia, czy to dzieje się na Ukra-
inie, czy w Brazylii. Rzeczywiście, u nas 
punktem zapalnym była niezgoda Janu-
kowycza na podpisanie umowy stowa-
rzyszeniowej z Unią Europejską, ale to 
tylko symbol. Nie chodziło o zmianę 

linii rządu, tylko zmianę całego syste-
mu – dlatego ludzie wyszli na ulicę.

Euromajdan często jest przedstawiany 
jako wewnętrzny konflikt między 
zwolennikami Unii Europejskiej 
i Rosji, albo między Ukrainą zachodnią 
a wschodnią.
Daj spokój! To uproszczenie, które spo-
pularyzowały media. Rzeczywistość jest 
dużo bardziej skomplikowana. Co za-
bawne, Ukraińców te uproszczenia 
doprowadzają do szału, ale nasze me-
dia w ten sam sposób spłycają sytuację 
w Egipcie albo Syrii. Jeśli chodzi o Maj-
dan – nie lubię określenia „Euromaj-
dan” – dla nas to był wybór między sys-
temem, który chociaż w jakimś stopniu 
respektuje rządy prawa, a dalszym prze-
obrażaniem się w taką rosyjskopodob-
ną strefę bezprawia. Ja w ogóle nie zga-
dzam się z ideą „europejskich wartości”. 
Pewne rzeczy, takie jak poszanowanie 
ludzkiego życia, godności, pracy, są uni-
wersalne. Tak się składa, że na Zacho-
dzie są one przestrzegane w większym 
stopniu niż gdziekolwiek indziej, ale 
to nie znaczy, że w Majdanie chodziło 
o „przyłączenie się do Europy”.

Majdan i arabska wiosna to nie są 
stracone rewolucje?
Pytasz, czy ludzie są teraz szczęśliwsi? 
Mam nadzieję, że nie oczekujesz, że od-
powiem na to jednym zdaniem! W koń-
cu o tym jest moja książka. Wiem jedno: 
ludzie nie są naiwni. Ani na Ukrainie, ani 
na Bliskim Wschodzie nie oczekują na-
tychmiastowej zmiany. Jesteśmy w środ-
ku transformacji, która nie jest procesem 
linearnym – to raczej trzy kroki w przód 
i jeden w tył, i tak w kółko. Ale mam na-
dzieję, że w końcu gdzieś dojdziemy. MP


