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 Ponad dwadzieścia lat temu, w pierw-
szej połowie dekady 1990, Jerzy No-
wosielski mówił: „Według mnie, ist-
nieje analogia między słowem «ukrai-
na» a słowem utopija. Uk po grecku 
oznacza «nie», topos – «miejsce», 
czyli utopija to znaczy «nigdzie». Tak 
samo Ukraina – to «żadna kraina», 
czyli nigdzie. Ukraińcy byliby wspa-
niałym społeczeństwem, gdyby sobie 
uświadomili, że nie są żadną narodo-
wością, że można stworzyć wielkie 
państwo bez obowiązku narodowoś-
ci. [...] To by się mogło stać ich ideą 
narodową, przecież tak już kiedyś by-
ło! Kto szedł do kozactwa? Polacy, 
na których ciążyły wyroki, Francuzi, 
Czesi, Niemcy – międzynarodowe to-
warzystwo rezunów, hulaków, ale to 
był zalążek jakiejś nowej jakości orga-
nizacyjno-politycznej. 
  I mów Pan do nacjonalisty o takich 
rzeczach. On tego nie zrozumie, bo on 
chce być narodowy. [...]
  To nie Czeczenia czy Armenia, ale 
olbrzymi kraj. Oni w ogóle powinni 
oddać Rosji Donbas i Krym, mieliby 
wtedy dużo łatwiejszą sytuację. Tyle 
że Rosja nie chce samego Krymu, tyl-
ko całej Ukrainy, Dla Rosji to bardzo 
wygodne, że istnieją tam punkty za-
palne i przy najbliższej okazji może 
wejść jako mediator”.
  Czołowym wydarzeniem pierw-
szych miesięcy 2014 r., przyciągają-
cym uwagę milionów ludzi na całym 
świecie miała być – przed, w trakcie 
i jakiś czas po – olimpiada w Soczi. 
Jednak o miejsce w czołówce medial-
nych wiadomości, o pierwsze miejsce 
w zainteresowaniu telewidzów walczy 
zadyma w Kijowie. Protest na Majda-
nie, dostrzegalnie nasycony nacjona-
listami (nacjonalizm i zjednoczona 
Europa! – pięść do nosa, wół do karety, 
świni siodło) zaczyna przyćmiewać 
zimowe igrzyska. Mądre polskie gło-
wy polityczne mówią, że trzeba przy-
mknąć oko na przejawy ukraińskiego
nacjonalizmu, na obecność nacjonalis-
tów na Majdanie, gdyż najważniejsze 
dla Polski jest to, aby izolować Ukrai-
nę od Rosji. „Strategicznym celem 
Polski jest demokratyzacja, stabilizacja 
Ukrainy i przyciągnięcie jej jak naj-
bliżej Europy” – oświadcza 13 marca 
wiceszefowa MSZ. Zastanawiam się, 
czy nie byłoby lepiej, gdyby zamiast 
przyciągania Ukrainy,  uczynić strate-
gicznym celem Polski zajęcie Rosji, 
żeby nie mogła Ukrainy odciągać. 
Krym nie zostałby wzięty. Przypusz-
czam, iż możliwość zajęcia Rosji przez 
Polskę jest taka sama jak europeizacja 
i gospodarczy rozwój Ukrainy w ciągu 
najbliższych lat; i to mimo obiecanej 
przez Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy pożyczki w wysokości do 18
miliardów dolarów. Kandydat na pre-

zydenta Petro Poroszenko uważa, że 
jego kraj dorówna standardom euro-
pejskim i będzie gotowy przystąpić do 
UE gdzieś tak, powiedzmy, w 2025 
roku. Trudno mi w to uwierzyć.
  Co do stabilizacji, to zamieszanie na 
Ukrainie po ogłoszeniu strategicznych 
celów Polski nie maleje, chociaż jakby 
cel tego zamieszania został już osiąg-
nięty – w lutym zmieniono władze, 
przepędzono prezydenta Janukowycza 
i zmuszono do ustąpienia premiera 
Serhija Arbuzowa. Teraz ścierają się 
ze sobą poglądy polityczne.
  Za czas niedługi (21 marca) nowy 
premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk, 
podczas ceremonii symbolicznego 
przygarniania przez Europę jego nie-
szczęśliwego kraju, wygłosi w Brukse-
li przemówienie, które będzie wprost 
wbijać w ziemię stuprocentową zawar-
tością frazesów. Tego samego dnia, 
wypuszczona z więzienia Julia Tymo-
szenko zapowie szybkie odzyskanie 
Krymu (ciekawe, jak ona to zrobi). 
Wkrótce pojawi się w Internecie na-
granie jej telefonicznej rozmowy z in-
nym ukraińskim politykiem, przepro-
wadzonej 18 marca, w której szemrana 
Julia zauważa, że „czas wziąć broń do 
ręki i wystrzelać tych cholernych ka-
capów razem z ich przywódcą” (przy-
taczam za Gazetą.pl), a żyjących na 
Ukrainie Rosjan należałoby „znisz-
czyć bronią atomową”. Pod koniec 
miesiąca Tymoszenko ogłosi swoją
chęć kandydowania w wyborach pre-
zydenckich, zapewniając że uchroni
kraj przed rosyjską agresją i powtarza-
jąc obietnicę odzyskania Krymu. Naj-
lepsze w tym jej wystąpieniu wybor-
czym jest oświadczenie: „Mam moral-
ne prawo powiedzieć, że będę walczyć
z korupcją”. Bezczelność tak niewy-
obrażalna, że aż śmieszna. Angela 
Merkel apeluje do Julii Tymoszenko,
żeby zrezygnowała z ubiegania się o 
prezydenturę, czyli – jak to się prze-
kłada na język nieco bardziej detalicz-
ny – żeby przestała się wygłupiać, po-
zbyła się apetytu na kolejne wielkie 
pieniądze i dała Ukrainie szansę na ja-
kichś mądrzejszych i względnie uczci-
wych polityków.
  Zaś Arsenij Jaceniuk wystąpi w PBS 
(The Public Broadcasting Service –
amerykańska telewizja publiczna) za-
powiadając, że w wypadku wkrocze-
nia Rosjan jego kraj będzie walczył. 
Z tym że dobrze by było, gdyby tę 
walkę wsparli Amerykanie. „Potrze-
bujemy pomocy technicznej i wojsko-
wej, by odnowić ukraińskie siły zbroj-
ne, unowocześnić je i uczynić je goto-
wymi nie tylko do walki, ale także do 
zwyciężania” – mówi Jaceniuk. Widać 
z tego, że „rewolucja” na Majdanie za-
fundowała Ukrainie premiera kretyna, 
który nie ma zielonego pojęcia o sto-
sunkach międzynarodowych. Nie ma 
pojęcia do tego stopnia, że marzy mu 
się doprowadzenie do wojny Ameryki 
z Rosją, czyli de facto do trzeciej woj-
ny światowej. Za moment jakby zdaje 
sobie sprawę ze swojej głupoty i od-
wraca kota ogonem: „Jest całkowicie 
jasne, że nikt na świecie nie chce trze-
ciej wojny światowej”.
  A nad tym wszystkim złowroga twarz 
Putina. To przedziwne, jak zło odbija 
się na twarzy człowieka; to jak zawie-
szona na piersi tabliczka z napisem 
„Jestem złym człowiekiem”. Dosko-
nale pokazał to zjawisko Francis Ford 
Coppola w „Ojcu chrzestnym” zmie-
niającą się twarzą Al Pacino. 
  I olimpiadę w Soczi diabli wzięli. 
Skończyła się i zaraz, prawie natych-
miast, zasłonięta została rosyjskimi 

flagami rozwiniętymi na Krymie. 
Oczywiście, że nasuwa się tu analogia 
z letnią olimpiadą roku 1936 w Ber-
linie. Jaki cel ma Putin, występując 
przeciwko całemu światu? Wojnę 
światową? Tak to wygląda. W końcu 
wstępem do tej ostatniej było zajęcie 
przez Hitlera Kraju Sudeckiego, czyli 
najazd Czechosłowacji, bo pragnęli te-
go zamieszkujący ten obszar Niemcy. 
Uderzające podobieństwo. Pozostaje 
tylko zapytać, w jakiej odległości jest 
zacięte zło (może szaleństwo) Putina 
od głupoty mianowanego przez niego 
szefa rosyjskich mediów, niejakiego 
Dimitrija Kisieliowa, który groził w ro-
syjskiej telewizji, że jego kraj zdolny 
jest obrócić Amerykę w radioaktywny 
pył, co jest niczym innym jak powro-
tem do zimnowojennego języka Niki-
ty Chruszczowa.
  Kiedy dzieją się takie rzeczy, ogarnia 
mnie przerażenie, że od durniów, sza-
leńców, fanatyków zależą losy świata. 
I jak Nowosielski, mówiący o mani-
festacji zła w sztuce, patrząc na dzi-
siejszy świat, też całkiem poważnie 
uważam, że to wszystko „nosi znamio-
na nadejścia czasów Antychrysta”.
  Lub może jest jeszcze jakaś nadzie-
ja...W wiadomościach BBC, w dniu 
podpisania umowy stowarzyszenio-
wej UE z Ukrainą, młoda Ukrainka 
mówi do kamery na ulicy Kijowa: 
„Lubię rosyjski język, lubię rosyjską 
kulturę, ale chciałabym również mieć 
możliwość kontaktu z kulturą zachod-
nią, być w Europie”. Z bardzo już daw-
nych (a jakby niedawnych), jeszcze
szkolnych lat zapamiętałem linijkę 
z wiersza należącego do nurtu poezji 
liverpoolskiej (lata 1960.): „należy pod-
dać przymusowej eutanazji wszystkich 
powyżej trzydziestki, oprócz poetów i 
artystów”. Może jest to jedyny sposób 
na przywrócenie normalności. Także 
dla Polski.
 Chociaż to mało jednak pewne. Smut-
ne są obrazy młodych ludzi w Symfe-
ropolu, Sewastopolu  – także w Mos-
kwie – cieszących się z przyłączenia 
Krymu do Rosji. Oni powinni intere-
sować się swoją muzyką, słuchać Foo 
Fighters, Kings of Leon czy Arcade 
Fire, bronić praw człowieka i zwie-
rząt, urządzać ekologiczne manifesta-
cje, a nie wymachiwać rosyjskimi fla-
gami na cześć Putina. (Marek Hłasko: 
„Wierzę w bunt jako najwyższą war-
tość młodości. Wierzę w bunt jako naj-
wyższą formę nienawiści do terroru,
ucisku i niesprawiedliwości [...]). Poli-
tyka to plugawa rzecz.

  Zaginął malezyjski boeing 777. Dzi-
siaj (22 marca) mijają dwa tygodnie, 
jak kilka krajów bezskutecznie go 

szuka. Najistotniejsze jednak jest dla 
mnie pytanie, w jaki sposób samolot 
z 239 osobami na pokładzie mógł się 
zgubić.
  W związku z tą historią przypomnia-
ła mi się od razu „Siekierezada” Sta-
chury, a dokładnie ten z niej fragment, 
który podpowiada jedną z możliwości, 
co z malezyjskim samolotem stać się 
mogło:
  „Miałem kiedyś, idąc ogolić się do 
fryzjerskiego salonu, dzikiego stracha,
że trafię na fryzjera, który poderżnie 
mi gardło. Normalny fryzjer, któremu 
nagle przyszła pewna myśl do głowy
i nie może się od niej odczepić, przy-
kleiła mu się do mózgu ta myśl, fry-
zjer walczy, mocuje się z tą przeklętą 
myślą, ale nie daje rady, opętała go 
bez reszty ta myśl, na mózg mu pad-
ła ta myśl, na głowę mu padło to ziar-
no; szedł kiedyś ulicą swojego mias-
ta, dzień był szary, niepozorny, ale 
nad miastem przelatywał właśnie ten 
wściekły ptak o łacińskiej nazwie ma-
niakalis-maniakalis i o niezbadanych 
trasach przelotu, ten właśnie, który ma 
tę manię otwierania szeroko co pe-
wien czas dziobu, wypluwając przy 
tym, wymiotując wściekłym ziarnem 
ze swojego przepełnionego wściekłe-
go wola, i ono, to wściekłe ziarno, 
padło na głowę idącego ulicą Bogu 
ducha winnego fryzjera, na mózg mu 
padło, na tę żyzną glebę, i wyrosła 
na głowie fryzjera ta wściekła roślina, 
z tej samej co ptak rodziny maniakalis-
maniakalis, fauna i flora wściekle buj-
na, rozpełzły się promieniście jej pędy, 
opasały, opętały dokładnie i ciasno 
całą głowę fryzjera i pewnego dnia, 
kiedy to nadejdzie ten dzień, dzień 
kwitnienia, zakwitnie na głowie fry-
zjera czerwony krwawy kwiat. Tuż 
po tym zakwitnie, tuż zaraz natych-
miast po tym, kiedy fryzjer żyjący już 
nie swoim życiem, ale życiem rośliny,
przeciągnie prostopadle ostrzem brzyt-
wy po szyi klienta. Najpierw kwiat 
tryskający z szyi klienta, a zaraz potem 
na głowie fryzjera tej samej barwy i 
tego samego odcienia płatków kwiat. 
Z mojej szyi ten pierwszy kwiat. Bo 
to ja akurat siedzę na fotelu. Na tronie 
we krwi. To ja akurat zajechałem do 
tego właśnie miasta i zaszedłem do 
tego właśnie fryzjera, i jest właśnie ten 
dzień: dzień kwitnienia. Fryzjer cesar-
skim cięciem przecina mojej grdyki 
pąk i czerwony kwiat zakwita, tryska 
w górę. Krew zalewa pochyloną przy 
mnie głowę fryzjera.
  Rozważałem kiedyś dokładnie tę ca-
łą sprawę. Na kilka tysięcy fryzjerów 
rozrzuconych po całej pięknej naszej 
krainie czyż nie mogła któremuś z nich 
wpaść do głowy i zakiełkować, i za-

kwitnąć taka ideja fiksa, jak mówią 
Francuzi? Mogła.”
  Drugą myślą, która w związku z za-
ginionym boeingiem 777 mi się nasu-
nęła, było to, że na Marsie jest woda, 
co potwierdził w zeszłym roku wy-
słany tam łazik Curiosity, i na pewno 
w końcu ludzie tam polecą; podróż 
trwałaby jakieś dziewięć miesięcy. Za-
częła się i będzie się rozwijała turysty-
ka kosmiczna dla bogaczy, których 
na te podróże stać (m.in. Justin Bieber 
zapisał się na taką wycieczkę). A na 
Ziemi gubią się samoloty. And I find 
it kinda funny/ I find it kinda sad /… / 
I find it hard to take/ When people run 
in circles/ It’s a very, very mad world 
mad world.
  Wreszcie, 24 marca, premier Malezji 
oświadczył na konferencji prasowej, że 
analiza danych satelitarnych dowodzi 
niezbicie, że lot MH370 zakończył się 
w Oceanie Indyjskim. Tyle że nie ma
na to żadnego fizycznego dowodu –
załogi samolotów i okrętów siedmiu 
krajów wypatrują w oceanie szcząt-
ków pasażerskiego odrzutowca, mija-
ją tygodnie i wciąż nic. Może pozostać 
na zawsze tajemnicą, dlaczego male-
zyjski samolot zamiast lecieć z Kuala 
Lumpur do Pekinu, tak jak powinien, 
poleciał w odwrotnym kierunku i 
kiedy skończyło się paliwo, spadł do 
oceanu. Maniakalis-maniakalis?
 Ostatnie słowa, jakie dotarły do wieży 
kontroli lotów z kokpitu zaginionego 
boeninga 777 brzmiały: “Good night 
Malaysian three-seven-zero”. 

  Zanim powiem za chwilę, dlaczego 
jakiś czas temu zacząłem odczuwać 
niechęć do Chińczyków – co prawda 
nie do wszystkich, przecież jednak do 
grupy wystarczająco dużej, stanowią-
cej chyba znakomitą większość, żeby 
czuć w środku siebie polityczną nie-
poprawność – przypomnę najpierw 
wydarzenie sprzed kilkunastu lat. 
Wtedy o poprawności politycznej za-
pomniał dyrektor Vancouver Aqua-
rium; nerwy mu puściły. Powodem te-
go byli ludzie chodzący brzegiem za-
toki w Stanley Parku (Second Beach) 
z wiadrami na sznurze. Wiadra z do-
wiązanym do nich sznurem służyły 
do połowu krabów – rzucano wiadro
do wody i wyciągano. Ponieważ jed-
nak kraby rzadko do wiader wcho-
dziły, wyciągano z dna zatoki co po-
padnie (zgaduję): małże, rozgwiazdy, 
ukwiały, niedorosłe ośmiornice... Wy-
ciągano co popadnie, wrzucano do 
wora i zabierano do domu. No więc 
dyrektor Akwarium nie wytrzymał 
w końcu tego ekologicznego barba-
rzyństwa i mocno zdenerwowany po-
wiedział telewizyjnemu reporterowi, 


