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”Bandera to bohater dla części Ukraińców i to jest normalne i fajne“Zelens'kyj
"Between two stools one falls to the ground."

Pan Zelens'kyj niedawno stwierdził, że „Bandera jest bohaterem dla
niektórych Ukraińców, i dlatego to jest normalne i fajne”.
("Бандера - герой для части украинцев, а потому это нормально и классно.")

***
Warto przypomnieć Panu Prezydentowi-elektowi Zelens’kiemu parę faktów z historii:

"Naszymi wrogami są Moskale, Polacy i żydzi. Należy ich zniszczyć, głównie inteligencję (...)
uniemożliwić jej odrodzenie i dostęp do szkół itd.
Przywódców należy wytępić... Asymilacja żydów jest wykluczona.
Wojska niemieckie muszą zostać uznane za wojska sprzymerzone i należy wykorzystać ich
sukcesy do stworzenia własnego rządu, a część zasobów organizacyjnych OUN powinna zostać
oddana do dyspozycji wojsk niemieckich”.
- z instrukcji „Walka i działalność OUN w czasie wojny” przyjętej po drugim wielkim zjeździe OUN
(tzw. banderowskim) w 1941 r. ... w okupowanym przez hitlerowów Krakowie.
***

Kiedy wreszcie wygramy wojnę, to jeśli o mnie chodzi, z Polaków, Ukraińców i tego, co się wokół
obija, można zrobić rąbankę. (...) Jeśli to się nie uda, będę wprawdzie może mógł powiedzieć
triumfująco: zabiłem 2 miliony Polaczków (Polacken). - dziennik Hansa Franka, 12 stycznia 1944
***
Nic lepiej nie ilustruje wyzwań przed jakimi stoi nowo wybrany ukraiński prezydent (zresztą żydowskiego
pochodzenia) od poniższego dialogu z gatunku czarnego humoru:

- Pan Zelens'kyj, czy Pan wie, że mój dziadek też zginął w hitlerowskim obozie zagłady?
- W komorze gazowej?
- Nieee, pijany spadł z wieży wartowniczej.
***
Dlaczego - dla "równowagi" - nie dodał, że „Generał Watutin* to bohater dla części Ukraińców i to jest
normalne i fajne“.

Pragnąłbym pomóc Panu Zelens'kiemu w tych rozmyślaniach... w najlepszych tradycjach
kabaretu Kwartał 95, w którym z wielkim powodzeniem występował jako ”frontman“ zaledwie
kilka miesięcy temu:
Dla niektórych Ukraińców egzekucja setki ludzi na Majdanie Nezależnosti w 2014 r. jest ”rewolucją godności“ dla
innych cyniczną zbrodnią ... i to jest normalne i fajne“.
Dla niektórych Ukraińców strona internetowa "Mirotworiec"** jest największym wkładem niezależnej Ukrainy w
cywilizację europejską, a dla innych jest ogólnonarodową hańbą... i to jest normalne i fajne“.
Dla niektórych Ukraińców Oles' Buzina*** jest bohaterem, a dla innych bohaterami są jego mordercy ... i dlatego
jest to normalne i fajne.
Dla niektórych Ukraińców nocne przemarsze ultranacjonalistycznych bojówek z pochodniami 1 stycznia - w dzień

urodzin Bandery są świętem, a dla innych 9 maja Dzień zwycięstwa nad faszyzmem... i dlatego jest to normalne i
fajne.
Dla niektórych Ukraińców Rosjanie są braterskim narodem, a dla innych "azjatyckim bydłem"... i dlatego jest to
normalne i fajne.
Dla niektórych Ukraińców język rosyjski jest językiem ojczystym, a dla innych „rusoświńską mową”... i dlatego jest
to normalne i fajne.
Dla części Ukraińców Pan Zelens'kyj jest prezydentem, a dla innych klaunem... i dlatego jest to normalne i fajne.
Dla niektórych Ukraińców ich Ojczyzna jest najbiedniejszym krajem europejskim, a dla innych kontynuacją 4-ego
sezonu serialu „Sługa ludu” w realu...i dlatego jest to normalne i fajne.
Dla części Ukraińców Pan Zelens’kyj jest prezydentem, a dla innych postacią z serialu Panem Gołoborod’ko... i
dlatego jest to normalne i fajne.
Dla niektórych Ukraińców Petro Poroszenko jest największym reformatorem w historii Ukrainy i dla innych
złodziejem, oszustem... i mordercą... i dlatego jest to normalne i fajne.
Dla niektórych Ukraińców konﬂikt na wschodzie to wojna bratobójcza, a dla innych jest to obrona Europy przed
rosyjskim imperializmem... i dlatego jest to normalne i fajne.
Dla niektórych Ukraińców sytuacja polityczna na Ukrainie po wyborach to triumf demokracji, a dla innych przejaw
schizofrenii i biopolarności... i dlatego jest to normalne i fajne.
Są Ukraińcy, którzy chcą wieszać wszystkich “kacapów” i są Ukraińcy, którzy chcą z Rosjanami dialogu i
porozumienia... i dlatego jest to normalne i fajne.
Są Ukraińcy, którzy chcą paść na kolana na Alei Aniołów**** w Doniecku i są Ukraińcy, którzy chcą prosić o
przebaczenie od matek zabitych i pokaleczonych ATO-wców... i dlatego jest to normalne i fajne.

Zauważam w wypowiedziach Pana Zelens'kiego sporo niekonsekwencji. W rezultacie próbami
jednoczesnego kokietowania obietnicami wyborczymi na Zachodniej Ukrainie i na rosyjskojęzycznym Wschodzie
kraju wytworzył on w swoim elektoracie (74% głosów) schizofreniczny zamęt.
W jednej wypowiedzi słyszymy, że mieszkańcy Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych to "gnidy i terroryści" a
potem eufemistycznie określa ich "powstańcami."
W swojej kampanii wyborczej Zelens’kyj zapewniał rosyjskojęzycznych obywateli Ukrainy o ważności tolerancji gdy
tymczasem Wierchowna Rada właśnie przegłosowała ustawę językową o totalnej ukrainizacji sabotując jego
przedwyborcze zapewnienia. Paradoksem jest to, że właśnie dzięki poparciu wyborców na południowym-wschodzie
Pan Zelens’kyj zdecydowanie pokonał Poroszenkę. Jako ciekawostkę dodam, że w tym klimacie rosyjskojęzyczny
(za co zresztą atakowali go nacjonaliści) prezydent-elekt zatrudnił korepetytora z... języka ukraińskiego.
Masowe wydawanie obywatelom Ukrainy “Karty Polaka” przez Warszawę na byłych Kresach i paszportów przez
Węgry i Słowację (na Zakarpaciu), Rumunię (w Bukowinie) i teraz Rosję (na Donbasie) poważnie zagraża
prestiżowi/pozycji Zelens’kiego i to na długo przed zaprzysiężeniem go na Prezydenta.
Kilkutygodniowy okres przejściowy w przekazywaniu władzy bezlitośnie i skutecznie wykorzystują siły wierne
staremu - skompromitowanemu w ostatnich wyborach - reżimowi Poroszenki (ze skorumpowaną Wiechowną

Radą na czele) prowadząc z Zelens'kim bezkompromisową wojnę propagandową na wszystkich frontach.
***

Pozostaje życzyć Panu Prezydentowi-elektowi Zelens'kiemu powodzenia w zszywaniu Ukrainy i
zadedykować stare ukraińskie przysłowie - przesłanie: "На двох стільцях не всидиш", które ma powiedzmy... bardziej "przyziemny" - odpowiednik w języku angielskim:
"Between two stools one falls to the ground"... albo prościej... "You can't have it both ways"...
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***
*Generał Armii Watutin - naczelny dowódca I-go Frontu Ukraińskiego. Zginął w 1944 po napadzie bandy UPA w
wyniku odniesionych ran.
**Mirotworiec - nielegalna baza danych personalnych osób uważanych za wrogów reżimu Poroszenki. Zawiera
ona również dane najbliższej rodziny tych osób. Portal założono przy poparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Ukraińskiej Slużby Bezpieczeństwa. Baza ta nadal istnieje mimo protestów organizacji obrony praw człowieka w
Ukrainie i za granicą.
***Oles’ Buzina - popularny literat i publicysta, który występował za dwujęzyczność kultury ukraińskiej czym
naraził się ultranacjonalistom. Został zamordowany w 2015 w Kijowie. Aresztowano podejrzanych - znanych
aktywistów-ekstremistów - ale zwolniono ich z powodu “braku dowodów”.
****Aleja Aniołów - znajduje się tam pomnik z nazwiskami dzieci, które zginęły w trakcie obstrzałów artylerijskich
Armii Ukraińskiej.
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