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W poszukiwaniu to samo ci Odessy1

Andrzej Szeptycki

 Odessa kojarzy si  z Morzem Czarnym, caryc  Katarzyn  II, która za o y a 
tamtejszy port, cz cymi go z miastem Schodami Potiomkinowskimi, rozs a-
wionymi przez Siergieja Eisensteina w Þ lmie „Pancernik Potomkin”, niezrów-
nanym ydowskim humorem odessyjczyków, a w naszej cz ci Europy – 
z twórczo ci  W odzimierza Wysockiego („Moskwa – Odessa”) i Juliusza 
Machulskiego („Déjà vu”). Od czasu rozpadu ZSRR miasto by o równie  
postrzegane jako cz  rosyjskoj zycznej, niech tnej Zachodowi, a przychyl-
nej Rosji, Ukrainy po udniowo-wschodniej. Wiosn  2014 r. Odessa sta a si  
– obok Doniecka, uga ska i Charkowa – jednym z wa nym o rodków in-
spirowanych przez Rosj  protestów przeciwko nowym w adzom w Kijowie, 
które zast pi y obalonego prezydenta Wiktora Janukowycza. Ich tragicznym 
zwie czeniem by y wydarzenia z 2 maja 2014 r., kiedy w odeskim Domu 
Zwi zków zgin o oko o 40 osób – przede wszystkim zwolenników zbli enia 
z Rosj . Projekt Noworosji ostatecznie spali  wtenczas na panewce – przynaj-
mniej w regionie odeskim. Odessa sta a si  bardziej ukrai ska, a mniej (nowo)
rosyjska. Jej to samo , podobnie jak w przesz o ci, pozostaje jednak daleko 
bardziej z o ona.

Porto franco
 W 1789 r. wojska rosyjskie zdoby y tureck  fortec  Chad ybej. Wraz 
z wyj ciem imperium na Morze Czarne pojawi a si  potrzeba budowy portu 
na jego wybrze ach. Katarzynie II przed o ono dwa projekty. Pierwszy za-
k ada  powstanie nowego portu na miejscu dawnej tureckiej warowni, drugi 
– bardziej na wschód, w okolicach Miko ajowa. Caryca wybra a ten pierwszy, 
za którym lobbowa  m.in. genera  Aleksandr Suworow, przy czym decyduj c  
rol  mia  odegra  argument, e morze zamarza o w tym miejscu jedynie raz 
na dwie dekady, co czyni o je wyj tkowo dogodnym dla budowy portu.
 Najpierw powsta  port, potem miasto. Materia  budowlany, wapie , wydo-
bywano bezpo rednio spod ziemi, co da o pocz tek s ynnym odeskim kata-
kumbom, które sta y si  z czasem schronieniem dla wszelkiej ma ci wyj tych 
spod prawa. Port przez d ugie lata determinowa  rozwój miasta. To dzi ki 

1 Niniejszy tekst powstał dzięki pobytowi badawczemu w Narodowym Uniwersytecie Odeskim im. I. I. Miecz-
nikowa w maju - czerwcu 2015 r., zrealizowanym w ramach stypendium UE Erasmus-Mundus. W zmodyF ko-
wanej wersji, w języku angielskim opublikowany został w „New Eastern Europe” nr 2/2016 r.

ESEJ



56

ANDRZEJ SZEPTYCKI

niemu przez ca y XIX w. Odessa i jej mieszka cy bogacili si  w niespotyka-
nym tempie. O ile przed rozbiorami zbo e z yznych ziem ukrai skich traÞ a-
o do pa stw Europy Zachodniej przez Gda sk, teraz traÞ a o do nich przez 

Odess . W adza carska ustanowi a specjalne przywileje dla miasta, nadaj c 
mu status porto-franco, tj. wolnego obszaru celnego (1819 – 1859). Perspekty-
wa szybkiego wzbogacenia si  przyci ga a zbieg ych ch opów z Podola, lud-
no  chrze cija sk  uciskan  przez imperium osma skie, ró nego rodzaju 
obie y wiatów i kryminalistów. O pochodzenie nikt nie pyta . Zwyk y doker 
móg  w ci gu dnia zarobi  3 ruble; by a to do  wysoka suma, zwa ywszy na 
fakt, e mo na by o kupi  za ni  w imperium rosyjskim krow . Odessa sta a 
„rosyjsk  Ameryk ” – mo na by o zapomnie  o swojej przesz o ci i zacz  
ycie od nowa. Wedle niektórych to w a nie awanturniczy charakter pierw-

szych mieszka ców Odessy sprawi , e miasto sta o si  wa nym o rodkiem 
ruchu rewolucyjnego na pocz tku XX wieku.
 Po 1917 r. Odessa dosta a tytu  „po udniowych wrót ZSRR”. Rozbudowa-
no infrastruktur  – w ten sposób powsta  konglomerat trzech portów: Ode-
ssa – Piwdennyj – Illicziw k. W porcie mog y cumowa  najwi ksze wówczas 
statki o wyporno ci kilkudziesi ciu tysi cy ton. Przez Odess  eksportowano 
ju  nie tylko zbo e, ale i inne towary – w szczególno ci bro  dla zaprzyja -
nionych z ZSRR pa stw Trzeciego wiata (Indie, Wietnam, Somalia). Miasto 
i region sta y si  równie  wa nym o rodkiem turystycznym.
 Rozpad Zwi zku Radzieckiego przyniós  równie  kres wietno ci portu. 
Statki pot nej Czarnomorskiej Kompanii Morskiej podzielono pomi dzy po-
mniejsze Þ rmy i wyprzedano prywatnym w a cicielom, w ramach pokrycia ich 
zad u enia; pozosta e przerobiono „na yletki”. Port przesta  odpowiada  wy-
mogom wspó czesnego transportu morskiego – sta  si  zbyt p ytki, by przyj-
mowa  najwi ksze wspó czesne statki ( rednia g boko  portu to 12 – 14 m, 
podczas gdy dzisiejsze kolosy potrzebuj  18 – 20). Obecnie wi ksz  rol  odgry-
waj  porty Piwdennyj i Ilicziw k, a nie Odessa. Wyzwaniem okaza a si  korup-
cja i nieprzyjazne warunki dla biznesu – nawet ukrai scy przedsi biorcy wol  
obecnie przesy a  towary przez porty rumu skie czy polskie. Ograniczono te  
ruch pasa erski, likwiduj c w szczególno ci „strategiczne” po czenie Odessa 
– Stambu . Cz  mieszka ców ma nadziej , e utrata przez Ukrain  Krymu 
i faktycznie Morza Azowskiego mog aby si  okaza  korzystna dla Odessy – 
obecnie jest jednak za wcze nie, by przes dzi , czy tak si  stanie. Istotn  rol  
odgrywa równie  dla miasta i dla regionu turystyka, jednak dla pe nego wyko-
rzystania tego potencja u potrzebne by oby ograniczenie korupcji, rozbudowa 
infrastruktury i ustabilizowanie sytuacji politycznej.
 Port da  miastu bogactwo i wielokulturowo , a tak e – nawet w okresie ra-
dzieckiej samoizolacji – otwarto  na wiat. Do dzi  jego mieszka cy „ yj  
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z morza”, przede wszystkim za po rednictwem odeskich marynarzy, którzy pod 
wieloma banderami p ywaj  pod wiatowym oceanie, zapewniaj c rodzinom 
dzi ki swym zarobkom relatywnie wysoki poziom ycia. Port przyci ga  ludzi 
z y k  do interesów i dalej ta cecha jest charakterystyczna dla mieszka ców mia-
sta. Nieprzypadkowo drugim obok portu o rodkiem ycia ekonomicznego sta  
si  s ynny odeski targ „Prywoz” (dzi  prócz niego na przedmie ciach miasta ist-
nieje daleko wi kszy od dawnego warszawskiego Stadionu Dziesi ciolecia bazar 
„Siódmy kilometr”). Porto franco dawa  mo liwo ci zarobku na handlu, ale i na 
przemycie, i mieszka cy ch tnie na tym korzystali. Pod rowami wyznaczaj cymi 
granic  celn , która oddziela a miasto od reszty imperium, poprzez katakumby 
przerzucano nie tylko towary, ale i na o nice na stambulski rynek. Dzi  schematy 
przemytnicze dalej istniej  na biegn cej ok. 100 km od Odessy granicy ukrai -
sko-naddniestrza skiej. Niektóre towary nawet nie doje d aj  do separatystycz-
nej republiki. S  roz adowywane w porcie odeskim, przechodz  w Naddniestrzu 
Þ kcyjn  procedur  celn , a dalej s  za pó  ceny sprzedawane na Ukrainie. Ode-
syjczycy tradycyjnie niezbyt interesowali si  wielk  polityk  – najwa niejsze by y 
mo liwo ci zarobku, o ile mo na atwego i szybkiego. Dawniej brak zaintereso-
wania polityk  by  kwesti  stylu ycia; od czasu „Euromajdanu” i wybuchu woj-
ny z Rosj  równie  zwyczajnej ostro no ci – nigdy nie ma pewno ci, jakie pogl -
dy ma twój rozmówca i jak wykorzysta twoje. Warto równie  odnotowa , e od 
1991 r. miasto by o w niewielkim stopniu reprezentowane w polityce ogólno-
krajowej. Gospodarka Odessy i regionu – w przeciwie stwie do wielkich miast 
wschodniej Ukrainy – nie by a oparta na dominacji jednej bran y przemys u ci -
kiego czy energetyki. W efekcie miasto nie dorobi o si  w asnej grupy oligarchicz-
nej na podobie stwo klanu donieckiego czy dniepropietrowskiego, który rz dzi -
by miastem, ale i reprezentowa by interesy miasta w Kijowie.
 Odesyjczycy, zw aszcza w kontek cie nieznanej dawniej w mie cie trudnej 
sytuacji gospodarczej, z nostalgi  wspominaj  porto franco. Wiaczes aw Aza-
row, lider Zwi zku Anarchistów Ukrainy, zwi zany z odeskim anty-Majdanem, 
stwierdza wprost: „To pozosta o w odeskiej pod wiadomo ci, w odeskim spoj-
rzeniu na wiat. Niewa ne do jakiego pa stwa nale ymy – wa ne eby tutaj 
by o jak najwi cej samorz dno ci. Wolne miasto – takim by  Hamburg, chyba 
te  Gda sk. By a Hanza – zwi zek wolnych miast handlowych. A jakiemu feu-
da owi podlegamy to si  zmienia, to sprawa drugorz dna”.

Plac Grecki i Mo dawianka
 Bogactwo Odessy, blisko  granicy z imperium osma skim, a tak e wieloet-
niczny charakter okolicznych ziem: Besarabii, Mo dawii, Podola i pó nocnego 
Przyczarnomorza sprawi y, e do miasta niemal od pocz tku zacz li nap ywa  
przedstawiciele ró nych narodów. Wedle niektórych róde  pierwotnie by o ich 
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pi : Grecy, Mo dawianie, Arnauci (Alba czycy), Ukrai cy i Rosjanie. Wkrótce 
jednak do czyli do nich Bu garzy, Gruzini, Polacy, ydzi (Odessa le a a w gra-
nicach tzw. strefy osiedlania, w ramach której mog a mieszka  ludno  ydow-
ska), nie wspominaj c o awanturnikach i wysoko wykwaliÞ kowanych specjali-
stach z Europy Zachodniej. Ka da grupa etniczna osiedla a si  w innej cz ci 
miasta; ich histori  wci  mo na odczyta  z nazw ulic, dzielnic i placów. Mamy 
zatem ulic  Greck  i plac Grecki oraz s siaduj cy z nimi sobór wi tej Trój-
cy zwany cerkwi  greck . Mamy Mo dawiank  – ubog , przemys ow  dzielni-
c  miasta ci gn c  si  za Prywozem, któr  rozs awi  w „Opowiadaniach ode-
skich” Isaak Babel. Mamy ulice Ma  i Wielk  Arnauck , które biegn  wzd u  
dawnej granicy porto franco. Warto zauwa y , e w Odessie nie zaplanowano cen-
trum we w a ciwym tego s owa rozumieniu: placu, rynku, zamku, wokó  które-
go skupia oby si  ycie miasta. Takie by o za o enie jego planistów. Regularny 
uk ad przecinaj cych si  pod k tem prostym ulic i placów mia  u atwi  ka dej 
wspólnocie narodowej lepsz  adaptacj  do nowych warunków. Ka da wspól-
nota mia a w asne centrum – cerkiew, ko ció , synagog . Powsta e w ten spo-
sób dzielnice oddziela y od siebie ulice, które stawa y si  w naturalny sposób 
miejscem handlu. Mo na je do dzi  odnale  na mapie miasta – ulice Targowa 
czy Sadowa to tylko niektóre przyk ady.
 Ten wieloetniczny charakter miasta uleg  w XIX w. ewolucji. Po pierw-
sze, narody yj ce w mie cie zmiesza y si  ze sob . Ulica Grecka przesta-
a by  grecka, Mo dawianka – mo dawska. Ta mieszanka sta a si  podstaw  

specyÞ cznej kultury miasta, jego j zyka, i wa nym elementem jego to samo-
ci. Po drugie, przede wszystkim w wyniku rewolucji 1917 r. i drugiej wojny 
wiatowej zmieni  si  sk ad etniczny miasta – spad a liczba ydów, stanowi -

cych w okresie mi dzywojennym najwi ksz  grup  etniczn , wzros a (m.in. 
za spraw  polityki w adz radzieckich, a potem ukrai skich) liczebno  Rosjan 
i Ukrai ców. Wieloetniczny charakter nie uleg  jednak ca kowicie zatarciu – 
do dzi  wedle niektórych róde  w Odessie dzia a ponad 100 stowarzysze  
narodowo-kulturalnych.
 Wielonarodowy charakter Odessy (przy braku grupy dominuj cej czy rosz-
cz cej sobie prawa do dominacji) zaowocowa  relatywnie dobrymi relacjami 
pomi dzy poszczególnymi grupami narodowymi. Niepokoje narodowo cio-
we, je li do nich dochodzi o, mia y pod o enie ekonomiczne (konß ikty grec-
ko- ydowskie pod koniec XIX w.) lub ogólnopolityczne (pogromy ydów 
podczas rewolucji 1905 r.). Ka dy – mówi  odesyjczycy – mo e uwa a  to 
miasto za swoje, i ka dy b dzie mia  racj . Popularnym przyk adem na rzecz 
tezy o tradycyjnej odeskiej tolerancji jest fakt, e na Wielkanoc w odeskich 
domach stoj  na stole „katolicki” króliczek, prawos awna pascha i ydow-
ska maca. Wieloetniczno  w po czeniu z portowym charakterem miasta 

ANDRZEJ SZEPTYCKI



59

sprawi a te , e miasto by o i pozostaje otwarte na innych, obcych, o ile chc  
sta  si  odesyjczykami. Dobrym tego przyk adem by o relatywnie pozytywne 
przyj cie decyzji o mianowaniu na gubernatora obwodu by ego prezydenta 
Gruzji Micheila Saakaszwilego w maju 2015 r..
 Wielonarodowa historia miasta to tak e wymierny atut ekonomiczny. Do 
miasta przyje d aj  tury ci z Izraela, Niemiec, Polski – ka dy w poszukiwa-
niu swojej „ ydowskiej”, „niemieckiej” czy „polskiej” Odessy. Polak odwiedzi 
zatem Katedr  Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi Panny, cmentarz rzymsko-
katolicki, gdzie chowano m.in. polskich mieszka ców miasta, dom w którym 
mieszka  podczas zes ania Adam Mickiewicz, ul. Polsk  i stanowi c  obec-
nie jej przed u enie ul. Lecha Kaczy skiego. Dawna i wspó czesna obecno  
tej czy innej grupy etnicznej sprzyja równie  zaanga owaniu w mie cie ak-
torów pa stwowych i prywatnych z innych pa stw. Ciekawym przyk adem 
jest centrum handlowe „Atena” powsta e w 2004 r. na placu Greckim, b -
d ce wspólnym przedsi wzi ciem inwestorów z obu pa stw. Poszczegól-
ne pa stwa (przede wszystkim kraje cz onkowskie UE, ale tak e Federacja 
Rosyjska) wspieraj  równie  „swoje” mniejszo ci narodowe obecne w Ode-
ssie i na ziemi odeskiej poprzez polityk  kulturaln  czy specjalne u atwienia 
w sferze administracyjnej, typu Karta Polaka.
 Ukrai ska rewolucja i wojna z Rosj  nie wp yn y w zasadniczy sposób na 
relacje mi dzyetniczne w mie cie, mimo radykalizacji nastrojów i tragicznych 
wydarze  2 maja. By y próby podsycania nastrojów antysemickich, ale okaza-
y si  one bezowocne. Warto natomiast odnotowa , e w pomoc wspólnocie 
ydowskiej zaanga owa a si  m.in. radykalna, paramilitarna organizacja „Pra-

wy Sektor”.
 O ile w mie cie wieloetniczno  nie rodzi problemów, o tyle w obwodzie 
odeskim, zw aszcza Besarabii – po czonej z Ukrain  faktycznie jedynie lima-
nem Dniestru – sytuacja jest bardziej skomplikowana. Region ten ze wzgl -
dów historycznych (przynale no  do Rumunii w okresie mi dzywojennym), 
geograÞ cznych i w a nie etnicznych jest w s abym stopniu zwi zany z Ukra-
in . W ród tamtejszych Bu garów i Gagauzów silne s  tendencje autonomi-
styczne, a przynajmniej atwo je podsyci . Wymiernym przejawem specyÞ ki 
regionu s  znacz ce problemy z mobilizacj  poborowych, na jakie napotykaj  
w regionie w adze Ukrainy.

„Palmyra Po udnia”
 Jurij Tkaczow, redaktor naczelny internetowej gazety „Timer” (timer-
-odessa.net), jednego z ostatnich otwarcie prorosyjskich mediów w Ode-
ssie, zapytany o jej to samo  odpowiada: „To miasto, które po czy o si  
w jedn  spo eczno  za spraw  rosyjskiej kultury”. Zdanie to jest, przynaj-
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mniej w odniesieniu do dziewi tnastowiecznej historii miasta, w istotnym 
stopniu prawdziwe.
 Port i miasto powsta y z polecenia Katarzyny II, cho  ta ostatnia Ode-
ssy nigdy nie odwiedzi a. Odessa sta a si  jednym z wa nych o rodków No-
worosji – najpierw jako miasto guberni noworosyjskiej, a nast pnie centrum 
genera -gubernatorstwa noworosyjsko-besarabskiego. W 1865 r. w mie cie 
powsta  Uniwersytet Noworosyjski, cho  nazw  Noworosyjsk nosi  najpierw 
przej ciowo dzisiejszy Dniepropietrowsk, a nast pnie portowe miasto na 
wschodnim wybrze u Morza Czarnego (obecnie Kraj Krasnodarski, Federa-
cja Rosyjska). Noworosj  stanowi y odebrane Turcji pod koniec XVIII w. s a-
bo zamieszkane ziemie dzisiejszej Ukrainy po udniowej. W zamiarze w adz 
carskich mia y by  one obszarem wielkiego eksperymentu spo ecznego. Ju  
w 1785 r. zakazano tam pa szczyzny i podj to dzia alno  na rzecz przyci -
gni cia tam kolonistów z zagranicy.
 Szybki rozwój gospodarczy sprawi , e Odessa szybko sta a si  trzecim 
co wielko ci (nie licz c Warszawy) miastem imperium rosyjskiego po Mo-
skwie i Petersburgu. Z tego powodu zyska a sobie – w odwo aniu do staro-
ytnego miasta w Syrii, którego ruiny wpisane s  na list  wiatowego dzie-

dzictwa UNESCO – okre lenie „po udniowej Palmyry”. „Pó nocn ” by a 
stolica imperium – Petersburg. „Po udniowa Palmyra” sta a si  obok porto 
franco i wieloetnicznego charakteru miasta jednym z centralnych elementów 
„mitu odeskiego” opisanego m.in. przez Babla i kultywowanego przez jej 
mieszka ców.
 Nie ma zgodno ci co do tego, jak nale y oceni  radziecki okres historii 
Odessy. Z pewno ci  miasto poddano procesowi rusyÞ kacji i sowietyzacji. 
Z pewno ci  utraci o ono po cz ci sw  specyÞ k ; mimo statusu „po u-
dniowych wrót ZSRR” nie odgrywa o ju  tej roli co w carskiej Rosji. Ode-
ssa upodobni a si  do innych miast Zwi zku Radzieckiego, a jej mieszka -
cy, zw aszcza marynarze, wysy ani byli do pracy na cztery kra ce imperium. 
Równie  koncepcja Noworosji posz a w zapomnienie – dzieje miasta i regio-
nu wpisano w twarde ramy marksistowsko-leninowskiej historiograÞ i.
 Mimo og oszenia przez Ukrain  w 1991 r. niepodleg o ci w Odessie nie 
zasz y zasadnicze zmiany. U w adzy pozosta y te same, wywodz ce si  z cza-
sów radzieckich, elity. Relatywnie szybko dokonano dekomunizacji w sferze 
symbolicznej. Mer miasta Eduard Hurwic, polityk o orientacji proeuropej-
skiej, blisko zwi zany z Ludowym Ruchem Ukrainy Wiaczes awa Czornowi a 
podj  decyzj  o likwidacji wi kszo ci komunistycznych pomników (z czym 
w wi kszo ci miast po udniowo-wschodniej Ukrainy poradzono sobie dopie-
ro po „rewolucji godno ci) i zmianie radzieckich nazw ulic. Szkopu  polega  
na tym, e w wi kszo ci przypadków zast piono je nieco „mechanicznie” 

ANDRZEJ SZEPTYCKI



61

nazwami przedrewolucyjnymi (ul. Katarzy ska, ul. Puszkinska). Hurwic pod-
j  równie  decyzj  o przywróceniu w reprezentacyjnej cz ci miasta, kilka-
set metrów od Schodów Potiomkinowskich pomnika Katarzyny II. Z cza-
sem pojawi y si  postulaty, by pomnik zlikwidowa  – wszak to caryca podj a 
u schy ku XVIII w. decyzj  o likwidacji kozackiej autonomii w ramach ro-
syjskiego imperium – Zaporoskiej Siczy. Mieszka cy stan li jednak murem 
przeciwko takiemu rozwi zaniu. W ich odczuciu caryca by a cz ci  odeskie-
go mitu, który nale a o broni  przed obcymi. Podobna sytuacja wyst pi a 
gdy na dworcu kolejowym zrezygnowano z odtwarzania rosyjskoj zycznego 
szlagieru sprzed kilkudziesi ciu lat Odiesa – moj gorod rodnoj. W adze postano-
wi y zast pi  ten utwór piosenk  w j zyku ukrai skim, ale mieszka cy zapro-
testowali, uznaj c ten pierwszy za swego rodzaju nieoÞ cjalny „hymn” Odessy. 
 Odmienna kwestia, b d ca dziedzictwem zarówno Zwi zku Radzieckiego 
jak i lokalnej historii miasta, to przywi zanie odesyjczyków do tradycji Wiel-
kiej Wojny Ojczy nianej. Co roku w maju przy nadmorskim Pomniku Mary-
narza odbywaj  si  uroczyste obchody jej zako czenia, podczas których lud-
no  spontanicznie piewa rosyjskie pie ni z tamtych lat – taka tradycja.
 W Odessie yj  etniczni Rosjanie ( wier  wieku temu ponad 30%, obec-
nie wedle niektórych szacunków ok. 20%), ludno  rosyjskoj zyczna (cz sto 
uwa aj ca si  obecnie za ukrai sk ) i – niezale nie od kwestii to samo cio-
wych i j zykowych – ludzie przychylnie odnosz cy si  do Rosji, w ród nich 
przedstawiciele niektórych mniejszo ci w regionie (Bu garzy, Gagauzowie). 
Wielko  tej ostatniej grupy trudno jest oszacowa . Do czasu aneksji Krymu 
i wybuchu wojny na wschodzie kraju stanowili oni wi kszo  mieszka ców 
-  miasto tradycyjnie g osowa o na Parti  Regionów, Komunistyczn  Parti  
Ukrainy i Wiktora Janukowycza. Teraz ich liczebno  szacuje si  na 10 – 20% 
spo ecze stwa.
 Pozycji Rosji w regionie, oprócz uwarunkowa  historycznych i etniczno-
-j zykowych, sprzyja a polityka lokalnych w adz i (pro)rosyjska propaganda. 
Zw aszcza w okresie rz dów Wiktora Janukowycza przedstawiciele odeskiej 
administracji, wywodz cy si  najcz ciej z Komunistycznej Partii Ukrainy 
a pó niej Partii Regionów podkre lali odr bno  po udniowo-wschodniej 
Ukrainy, kultywuj c pami  o Noworosji, dzia ali na rzecz rusyÞ kacji szkol-
nictwa, a tak e opowiadali si  za zacie nieniem wi zów z Federacj  Rosyjsk . 
Giennadij Truchanow, mer miasta od 2014 r., nosi  do czasu obalenia Wik-
tora Janukowycza kokard  gieorgiewsk ; potem zmieni  retoryk  na wieco-
we „S awa Ukrainie!”. Rosyjskie wp ywy umacnia y równie  rodki masowe-
go przekazu – lokalne kana y telewizyjne ATV, Reportior, Akademia, Trietij 
Cifrowij Kana  nale ce do Serhija Kiwa owa (przewodnicz cego ukrai skiej 
Centralnej Komisji Wyborczej podczas sfa szowanych wyborów prezydenc-
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kich w 2004 r.) i Ihora Markowa, pomniejszego oligarchy i lidera marginalnej, 
skrajnie prorosyjskiej partii „Rodina”. W 2014 r. cz  tych kana ów zosta a 
zamkni ta przez ukrai skie w adze, inne zmieni y polityk ; konsekwentn  li-
ni  zachowa a wspomniana ju  gazeta internetowa „Timer”. Na rzecz Rosji 
dzia a  równie  silny w regionie Ukrai ski Ko ció  Prawos awny (Patriachatu 
Moskiewskiego). Mimo e zaledwie ok. ¼ mieszka ców uwa a si  za wier-
nych tego Ko cio a, przez minione wier  wieku to UKP (PM) jako jedyna 
wspólnota chrze cija ska bez adnych problemów ze strony w adz dostawa  
stare wi tynie i pozwolenie na budow  nowych. W przesz o ci hierarchowie 
UKP (PM), zw aszcza metropolita odeski i izmailski Ahafanhel prowadzili 
aktywn  propagand  prorosyjsk ; obecnie podobne has a g osz  niektórzy 
duchowni tego Ko cio a.
 Dlaczego odesyjczycy przychylnie odnosz  si , zw aszcza obecnie,  do Ro-
sji? W przypadku cz ci mieszka ców, zw aszcza przedstawicieli starszego 
pokolenia i nap ywowych Rosjan (emerytowani oÞ cerowie Armii Czerwo-
nej cz sto osiedlali si  w Odessie) wa n  rol  odgrywa nostalgia za ZSRR, 
wielkim mocarstwem, gdzie ka dy mia  prac , a towary w sklepach by y do-
st pne dla ka dego, pod wiadoma nadzieja na odbudowanie Zwi zku Ra-
dzieckiego w jakiej  nowej formie oraz poczucie wyobcowania na Ukrainie. 
Za Rosj  opowiada si  cz  lokalnych elit, zwi zanych z prorosyjskimi for-
macjami politycznymi, czerpi cych wymierne dochody z systemu polityczno-
-gospodarczego, jaki ukszta towa  si  przez ostatnie wier  wieku na Ukra-
inie, i zwyczajnie boj ca si  zmian. Do biedniejszych z kolei, w szczególno ci 
pracowników sfery bud etowej, zarabiaj cych w warunkach obecnego kry-
zysu ekonomicznego kilkadziesi t dolarów miesi cznie, przemawia stereotyp 
o bogactwie Rosji. Odessa zawsze mia a i ma do dzi  kontakt z Moskw  i Pe-
tersburgiem, bo to stamt d najcz ciej przyje d ali do miasta krewni, tury ci i 
biznesmeni; dlatego te  Rosja jawi si  jako kraj dobrobytu. Nie bez znaczenia 
jest te  wizerunek W adimira Putina jako silnego przywódcy. Wielu odesyj-
czyków chcia oby, e Odessa tak jak Krym zosta a przy czona do Rosji, by 
podniesiono pensje i emerytury; by  mo e gotowi byliby nawet na donbaski 
scenariusz byle bez rozlewu krwi. Te nastroje nasila porewolucyjna sytuacja 
na Ukrainie, zw aszcza cz sto niezbyt koncyliacyjna polityka nowych w adz 
centralnych, postrzeganych przez cz  odesyjczyków jako nacjonalistyczne.
 Rzecz jasna nie mo na uto samia  wszystkich przeciwników w adz w 
Kijowie czy zwolenników wspó pracy z Rosj  z separatystami. Cz  tych 
pierwszych jest niech tna nowej w adzy z powodów nawet nie ideologicz-
nych, ale czysto ekonomicznych. Cz  tych drugich, przynajmniej oÞ cjalnie 
nie chce bynajmniej integracji z Rosj . Uwa a natomiast, e z powodu zwi z-
ków kulturowych i gospodarczych Ukraina powinna postawi  na wspó prac  
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z Federacj  Rosyjsk , a nie Uni  Europejsk  wobec której ukrai ska gospo-
darka jest niekonkurencyjna; dopiero wspólnie oba pa stwa powinny nawi -
za  wspó prac  z Europ , dzi ki czemu Ukraina dysponowa aby silniejsz  
pozycj  wobec UE. Ludzie ci opowiadaj  si  równie  za wprowadzeniem 
na Ukrainie zmian ustrojowych – federacji, w ramach której szanowano by 
specyÞ k  gospodarcz  i kulturow  ka dego z regionów. Federalizacja ograni-
czy aby korupcj  i marnotrawstwo rodków publicznych przez w adze cen-
tralne, uniemo liwi aby forsown  ukrainizacj  po udniowo-wschodniej cz -
ci kraju, pozwoli aby Odessie na swobodny rozwój w ramach nowego porto 

franco. Polityka zagraniczna i obronno  mia yby w opinii odeskich zwolen-
ników federalizacji pozosta  w kompetencji w adz pa stwowych, inne za  
obszary powinny by  w gestii podmiotów federacji, przy czym „federali ci” 
wol  dyplomatycznie nie wypowiada  si , czy wspomniane podmioty mog y-
by blokowa  niektóre porozumienia prawnomi dzynarodowe zawarte przez 
w adze pa stwowe, tak jak ma to miejsce w Niemczech. Omawiana grupa ma 
równie  wyrobione zdanie na temat konß iktu zbrojnego na wschodzie kraju; 
w ich opinii w Donbasie mamy do czynienia z wojn  domow , przy po red-
nim jedynie zaanga owaniu Rosji. Odpowiedzialno  za zaistnia  sytuacj  
ponosz  w istotnym stopniu porewolucyjne w adze Ukrainy, które nie chcia y 
prowadzi  rozmów z separatystami, preferuj c rozwi zanie militarne, a tak e 
pa stwa zachodnie, które d  do podporz dkowania sobie Ukrainy.
 Po ukrai skiej „rewolucji godno ci” zwolennicy zbli enia z Rosj  posta-
nowili – zapewne z poparciem tej ostatniej – wzi  sprawy w swoje r ce. Ich 
siedzib  sta  si  Dom Zwi zków na Kulikowym Polu, nazwanym tak pier-
wotnie od rodziny Kulikowskich, do której nale a y te ziemie, ale przypomi-
naj cej o zwyci stwie wojsk ruskich nad Z ot  Ord  podczas bitwy w 1380 r. 
na Kulikowym Polu (dzi  obwód tulski, zachodnia Rosja). Plany te jednak 
spali y na panewce, w istotnym stopniu za spraw  ró nic dziel cych Odess  
od innych sk adowych hipotetycznej „Ukrainy po udniowo-wschodniej” czy 
te  Noworosji – Charkowa, Doniecka, uga ska. Ich mieszka ców czy j -
zyk, po cz ci historia i wiadomo  etniczna. Istniej  równie  zasadnicze 
ró nice, jak chocia by odmienny charakter gospodarki (Odessa – handel i tu-
rystyka, Charków – nauka i przemys , Donieck – przemys  ci ki) i zwi zany 
z nim styl ycia. Ró nice te po cz ci wyja niaj , dlaczego „Rosyjska Wiosna” 
w 2014 r. w Odessie przynios a ca kowicie odmienne efekty ni  w Donbasie.

Koczubi – Chad ybej – Odessa
 Odescy Ukrai cy (obecnie najliczniejsza grupa jej mieszka ców) nie go-
dz  si  z tradycyjn  histori  miasta, g osz c  e powsta o ono nieco ponad 
200 lat temu. Przypominaj , e pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1415 r. 
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W tym to roku w polskich kronikach pojawi a si  wzmianka o zamku Ko-
czubi (po ukrai sku Kociubiw). Nast pnie w tym miejscu powsta a turecka 
twierdza Chad ybej, któr  w 1795 r. zaj li Rosjanie. Historia Odessy liczy 
zatem 600 lat i si ga daleko wcze niej ni  rosyjska obecno  w pó nocnym 
Przyczarnomorzu. Na ziemi odeskiej osiedlali si  ju  w po owie XVIII w. 
kozacy, którzy walczyli w imieniu imperium rosyjskiego z Turcj , a nast p-
nie przesiedle cy z centralnej Ukrainy, którzy szukali tam lepszego ycia. 
O ich dawnej obecno ci wiadcz  symbole ukrai skiego kozactwa – ko-
zackie krzy e z czterema rozszerzaj cymi si  ku ko com ramionami, stoj -
ce na okolicznych cmentarzach, i ukrai skobrzmi ce toponimy i nazwiska. 
Zw aszcza obecno  kozaków jest w tym kontek cie wa na, bo kozaczyzna 
to wa ny element ukrai skiej historiograÞ i i archetyp ukrai skiego d enia 
do wolno ci.
 Po za o eniu Odessy, powsta a tam odr bna ukrai ska dzielnica – S o-
bodka. Nawet je li w mie cie mówi o si  przede wszystkim po rosyjsku, to 
w okolicznych wsiach przewa a  ukrai ski. Na prze omie XIX i XX w. Ode-
ssa by a jednym z o rodków ukrai skiego ruchu narodowego, w 1917 r. we-
sz a w sk ad efemerycznej Ukrai skiej Republiki Ludowej, pó niej w regio-
nie dzia a a antybolszewicka partyzantka. Aktywn  dzia alno  prowadzi a 
w mie cie „Proswita”. Z miastem zwi zani byli m.in. Iwan ypa, komisarz 
Odessy z ramienia URL, Iwan ucenko, ukrai ski dzia acz polityczny i histo-
ryk czy Mychaj o Komarow – ukrai ski pisarz, bibliograf  i folklorysta. Mia-
sto odwiedzali równie  Iwan Franko i Lesia Ukrainka.
 W okresie radzieckim, w wyniku procesów urbanizacji, mieszka cy wsi 
nap yn li do miasta – Odessa sta a si  pod wzgl dem etnicznym bardziej 
ukrai ska, cho  nie znalaz o to prze o enia na sytuacj  j zykow . J zyk ukra-
i ski, cz sto zreszt  funkcjonuj cy jako sur yk (j zyk nieliteracki, zmieszany 
z rosyjskim) uwa any by  bowiem za przejaw plebejsko ci, podczas gdy po-
s ugiwanie si  j zykiem rosyjskim (przynajmniej w sferze publicznej) by o ko-
niecznym warunkiem awansu spo ecznego.
 Na pocz tku lat 90. wi kszo  mieszka ców miasta popar a niepodle-
g o  Ukrainy, niemniej ich stosunek do nowego pa stwa pozosta  nie-
co sceptyczny. Popularne sta o si  powiedzenie „Czy to moja wina, e 
wokó  Odessy zbudowali Ukrain ?”. Podj to do  ograniczone dzia ania 
na rzecz ukrainizacji miasta. Poza historyczn  starówk , obj t  „reform  
Hurwica” pojawi y si  aleja Tarasa Szewczenki (krzy uj ca si  notabe-
ne do dzi  z prospektem Jurija Gagarina) i biegn ca przez Mo dawiank  
ul. Bohdana Chmielnickiego. Odesyjczycy zacz li mówi  po ukrai sku, 
bo wymaga o tego od nich nowe pa stwo; np. prawnicy pos uguj cy si  
na co dzie  j zykiem rosyjskim, opanowali z konieczno ci terminologi  
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i kodeksowe zapisy w j zyku ukrai skim. Zmiany te by y jednak do  
ograniczone. Jeszcze u schy ku lat 90. zaledwie w kilku szko ach uczono 
po ukrai sku. Odesyjczycy nie znali narodowej historii i – podobnie jak 
w czasach radzieckich – niezbyt uto samiali si  z pa stwem, staraj c si  
y  obok niego. W adza prze ladowa a ukrai skoj zyczne media, takie jak 

jedyny w regionie tygodnik „Czornomor ki nowyny”. Inna sprawa, to fakt 
e w adza ukrai ska w ogóle zaniedbywa a rozwój Odessy i ca ego pó -

nocnego Przyczarnomorza.
 U omna ukrai ska pa stwowo  i demokracja – bardziej delegowana, 
ni  partycypacyjna, przechodz ca okresowo w agodn  form  autorytary-
zmu – okaza y si  jednak, po niemal wier  wieku funkcjonowania, zaska-
kuj co atrakcyjne. Wi kszo  odesyjczyków, dawniej na pierwszym miejscu 
stawiaj cych to samo  lokaln , uwa a si  dzi  przede wszystkim za Ukra-
i ców. Od 2014 r. oko o po owa spo ecze stwa w mie cie to zwolenni-
cy Ukrainy, zw aszcza je li alternatyw  mia by by  projekt noworosyjski. 
Je li przedtem kwestie narodowo ciowe, ogólnopa stwowe nie interesowa-
y zbyt wielu mieszka ców, dzi  coraz cz ciej si gaj  oni po narodowe 

symbole. Tzw. parada wyszywanek – marsz ludzi w narodowych strojach 
ukrai skich – gromadz ce jeszcze kilka lat temu kilkadziesi t osób, dzi  
przyci ga t umy.
 IdentyÞ kacja z Ukrain  ma przede wszystkim charakter obywatelski, 
nie etniczny – kluczowym jej elementem jest paszport, obywatelstwo, nie 
wspólna historia, czy j zyk (statystyczny odesyjczyk mówi na co dzie  po 
rosyjsku, cho  dobrze rozumie ukrai ski). Nie chodzi wy cznie o pocho-
dzenie, ale o przywi zanie do ukrai skiej pa stwowo ci. Takie rozumie-
nie ukrai sko ci w Odessie t umaczy zarówno fakt, e ukrai skim patriot  
mo e by  odeski yd, jak i wci  widoczna niech  odesyjczyków do Ukra-
i skiej Powsta czej Armii. Wzrost nastrojów patriotycznych czy si  ze 
wzrostem wiadomo ci obywatelskiej, rozumianej jako odpowiedzialno  
za miasto i pa stwo – zarówno w asna, jak i urz dników. Takie postawy 
widoczne s  zw aszcza w ród m odzie y – nieobci onej bezpo rednio do-
wiadczeniami radzieckimi i wyedukowanej w ukrai skiej szkole. Inna silnie 

proukrai ska grupa to ludno  nap ywowa, zw aszcza mieszka cy z Ukra-
iny zachodniej, którzy w ci gu 25 minionych lat przenie li si  do Odessy.
 Odesyjczycy w wi kszo ci nie chcieli oderwania miasta od Ukrainy. Zda-
wali sobie spraw , e realizacja scenariusza krymskiego (pokojowa integra-
cja z Rosj ) jest niemo liwa, a scenariusz donbaski oznacza by zniszczenie 
miasta i utrat  jego walorów turystycznych. Odessa w ramach Rosji (czy hi-
potetycznej Odeskiej Republiki Ludowej) nie by aby ju  g ównym portem 
Ukrainy, ale jednym z kilkunastu rosyjskich portów. Last but not least, odesyj-

W POSZUKIWANIU TO SAMO CI ODESSY



66

czycy po prostu nie chcieli y  w autorytarnej Rosji, zdaj c sobie spraw , e 
warunki dla biznesu – ucisk ze strony w adz, korupcja – s  tam zdecydowa-
nie gorsze ni  na demokratyzuj cej si  Ukrainie, która z pewnym mozo em, 
ale stara si  zbli y  do UE.
 Odescy zwolennicy Ukrainy s  przeciwnikami federalizacji tego kraju, 
preferuj c ustrój unitarny. Ich zdaniem koncepcja „po udniowo-wschodniej 
Ukrainy” jest wytworem rosyjskiej propagandy, a Noworosja – poj ciem czy-
sto historycznym. Statystycznie rzecz ujmuj c opowiadaj  si  za systemem 
demokratycznym i integracj  z Uni  Europejsk , a win  za konß ikt na wscho-
dzie Ukrainy obci aj  Rosj .
 Wobec narastaj cych ró nic dziel cych mieszka ców Odessy, konß ikt 
pomi dzy zwolennikami projektu noworosyjskiego czy te  federalizacji, 
a stronnikami systemu unitarnego czy te  projektu ukrai skiego by  nie-
unikniony, zw aszcza w warunkach destabilizacji Ukrainy po „rewolucji 
godno ci” i rosn cej penetracji ze strony Rosji. Ich kulminacj  sta a si  
tragedia z 2 maja 2014 r. Ocena tamtych wydarze  jest niejednoznaczna. 
Wiadomo, e najpierw na ul. Greckiej zwolennicy zbli enia z Rosj , aktywni 
w mie cie od marca, zaatakowali zwolenników nowych w adz w Kijowie, 
nast pnie ci drudzy postanowili wzi  szturmem siedzib  swoich przeciw-
ników – Dom Zwi zków na Kulikowym Polu. W efekcie zgin o kilka-
dziesi t osób – przede wszystkim „federalistów”. Zwolennicy obu opcji 
zgadzaj  si , e podczas tych wydarze  dosz o do prowokacji i e organiza-
torzy nie planowali raczej takiej eskalacji dzia a . Brak jest natomiast zgody, 
co do rzeczywistej to samo ci agresorów i oÞ ar. Zwolennicy opcji ukrai -
skiej twierdz , e na ul. Greckiej pokojowych mieszka ców napadli uzbro-
jeni separaty ci, a ci pierwsi jedynie w samoobronie zaatakowali Dom 
Zwi zków, chc c przywróci  pokój w mie cie. Stronnicy opcji rosyjskiej 
uwa aj , e to w a nie pokojowo protestuj cy w Domu Zwi zków stali si  
oÞ ar  zorganizowanej akcji w adz ukrai skich. Tak czy inaczej 2 maja by  w 
historii miasta momentem prze omowym. Odesyjczycy, wbrew tradycyjnej 
niech ci do polityki, zaanga owali si  w sprawy ogólnopa stwowe, co wi -
cej – mimo mitu odeskiej tolerancji – przelali w bratobójczej walce w asn  
krew. „To by  prze omowy moment – mówi Jewhenija Zawalij, ochotniczka 
z Ilicziw ka, jedna z koordynatorek odeskiego «Euromajdanu» - Zrozumie-
li my, e lepiej dla nas b dzie je li tutaj b dzie Ukraina (…) e wojny nam 
nie trzeba.” W wyborach prezydenckich w maju 2014 r. najwi cej g osów 
zdoby  jeden z liderów ukrai skiej rewolucji Petro Poroszenko; drugie miej-
sce zaj  zwi zany z obozem dawnej w adzy Serhij Tihipko. W wyborach 
parlamentarnych wyniki by y mniej jednoznaczne. W cz ci proporcjonal-
nej zwyci y  Blok Petra Poroszenki, natomiast je li chodzi o cztery okr gi 
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jednomandatowe w mie cie, to dwa miejsca przypad y kandydatom z obo-
zu dwa prezydenckiego, dwa przedstawicielom politykom zwi zanym wcze-
niej z Parti  Regionów, w tym wspomnianemu ju  Serhijowi Kiwa owowi.

 Cho  Odessa sta a si  bardziej ukrai ska, jej relacje z w adzami centralnymi 
w Kijowie pozostaj  dalekie od harmonijnych. W adze centralne nie maj  pomy-
s u na Odess  – tak nale y interpretowa  wspomnian  ju  nominacj  Saakaszwi-
lego na gubernatora obwodu. Postanowiono mianowa  na to stanowisko cz o-
wieka spoza lokalnego uk adu, znanego, nieskorumpowanego, rozumiej cego 
– cho  nie zawsze respektuj cego – zachodnie standardy w nadziei, e powtórzy 
on na ziemi odeskiej sukces gruzi skich reform. Nadzieje te nie sprawdzi y si , 
a gruzi ski polityk w listopadzie 2016 r. odszed  ze stanowiska w wyniku kon-
ß iktu z prezydentem Poroszenk . Pod tym wzgl dem symboliczna jest spra-
wa polskiego obywatela Aleksandra Or owa, który przez pi  lat osadzony by  
w odeskim areszcie ledczym – oÞ cjalnie z powodu zlecenia zabójstwa, faktycz-
nie jak mo na s dzi , z powodu dziennikarstwa ledczego, jakim si  para ; w maju 
2016 r., w wyniku dzia a  Polski, odeski s d zgodzi  si  zmieni  rodek zapobie-
gawczy na areszt domowy. Odesyjczycy krytycznie oceniaj  polityk  historyczn  
nowych w adz (heroizacja UPA), cho  w tym obszarze podj to pewne dzia ania 
maj ce na celu przezwyci enie ró nic historycznych, w szczególno ci poprzez 
„ukrainizacj ” historii II wojny wiatowej – eksponowanie zarówno zas ug, jak i 
oÞ ar ukrai skich, nie za  – radzieckich. Wa niejsze problemy to rozczarowanie 
nieefektywn  i wprost zagra aj c  o nierzom polityk  obronn  nowych w adz, 
widoczne w ród wojskowych stacjonuj cych w regionie odeskim (28. Samodziel-
na Brygada Zmechanizowana), a tak e prze ladowania dzia aczy prorosyjskich 
czy nawet zwyk ych aktywistów spo ecznych. Ci pierwsi – co mo na jeszcze zro-
zumie  w kontek cie wojny ukrai sko-rosyjskiej – s  pod cis  obserwacj  S u -
by Bezpiecze stwa Ukrainy. Ci drudzy – co bardziej naganne – gdy chc  manife-
stowa  przeciwko chocia by pogarszaj cej si  sytuacji gospodarczej, s  oskar ani 
o separatyzm. Cz sto w dzia aniach przeciwko zarówno jednym, jak i drugim 
bior  udzia  niepodlegaj ce realnej kontroli pa stwa bojówki paramilitarne zwi -
zane wcze niej z „Euromajdanem” i/lub zaanga owane w konß ikt na wschodzie 
kraju. Nale y odnotowa  fakt, e o ile skazano kilka osób zaanga owanych w wy-
darzenia na ul. Greckiej, to przeci ga si  post powanie w sprawie tragedii na Ku-
likowym Polu. Jak mówi przedstawicielka jednej z organizacji mi dzynarodowych 
to „sprawiedliwo  zwyci zców”.
 Dlaczego to wa ne? Otó  mo na s dzi , e proces ukrainizacji Odessy 
nie jest ostateczny, a co wi cej mo e by  odwracalny. Odesyjczycy to ludzie 
niezbyt ideowi, cz sto pragmatyczni. Popieraj  tego, kto ma szanse na sukces, 
i tego kto im daje tak  szans . Je li w adza ukrai ska nie stworzy im odpo-
wiednich warunków – mog  si  od niej odwróci .
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Ulica Deribasiwska i pomnik Diuka
 Cho  w mie cie pierwotnie nie zaplanowano centrum s  co najmniej dwa 
miejsca, gdzie skupia si  ycie odesyjczyków i turystów. Pierwsze to s sia-
duj ca z placem Greckim i miejskim parkiem ulica Deribasiwska, pe ni ca 
rol  miejskiego deptaku; drugie to wznosz cy si  ponad Schodami Potiomki-
nowskimi tzw. pomnik Diuka. José de Ribas (Osip Deribas) by  z pochodze-
nia Hiszpanem, który zrobi  karier  w rosyjskiej armii. W 1789 r. dowodzi  
szturmem na Chad ybej. Kilka lat pó niej sta  si  jednym z g ównych ini-
cjatorów projektu budowy portu i miasta Odessy, a nast pnie na polecenie 
Katarzyny II jego g ównym realizatorem. Armand-Emmanuel du Plessis, 
ksi  Richelieu by  francuskim arystokrat  u schy ku Dawnego Ustroju, 
pó niejszym premierem w okresie Restauracji; w mi dzyczasie przez deka-
d  by  zarz dc  Odessy, w istotnym stopniu przyczyniaj c si  do jej rozwo-
ju. Jego prac  kontynuowa  Alexandre Andrault de Langeron – z pochodze-
nia Francuz, z zawodu wojskowy, który w carskiej armii dos u y  si  stopnia 
genera a. Ulica Lan erowska biegnie równolegle do ulicy Deribasiwskiej, 
a stanowi cy jej przed u enie Lan erowski zjazd to jedna z kilku (obok 
s ynnych schodów), pieszych dró ek cz cych miasto z portem. Ostat-
nim z europejskich ojców za o ycieli miasta by  Franz de Volan, kolejny 
rosyjski genera , z pochodzenia Holender – pierwszy architekt miasta. 
Dzi  jego nazwisko nosi Muzeum Portowe w Odessie.  Obecno  cu-
dzoziemców, w tym wysoko wykwaliÞ kowanych, z Europy Zachodniej 
by a nast pstwem wiadomej polityki Katarzyny II i znakomicie wpisy-
wa a si  w projekt Noworosji. Wywar a ona równie  wymierny wp yw na 
rozwój miasta, zw aszcza w pierwszych dekadach. Trzy najstarsze gazety 
w mie cie wychodzi y po francusku i po angielsku, dopiero czwarta – po 
rosyjsku. Z czasem cis e zwi zki z Europ  uleg y ograniczeniu; Rosja 
przesta a by  imperium wielonarodowym, podejmuj c dzia ania na rzecz 
rusyÞ kacji kraju, a tak e ograniczenia liczby cudzoziemców w administra-
cji i o wiacie, w my l za o e  sformu owanych przez Siergieja Uwaro-
wa („prawos awie – samow adztwo – ludowo ”). Europejska przesz o  
miasta pozosta a jednak obecna – nie tylko w pomnikach i nazwach ulic, 
ale równie  – a mo e przede wszystkim – w architekturze miasta. Stara 
Odessa nie przypomina typowych miast rosyjskich czy radzieckich; pod 
wzgl dem architektonicznym bli sza jest do Europy Zachodniej. Teatr 
Opery i Baletu, najbardziej rozpoznawalny budynek w Odessie, zbudo-
wany w stylu barokowo-rokokowym czy hotel „Londonskaja” zaprojek-
towany w stylu neorenesansu to tylko kilka przyk adów. Je li doda  do 
tego wieloetniczny charakter miasta, tradycyjne przekonanie o odeskiej 
tolerancji, zwi zki gospodarcze miasta z Europ  (to wszak tam traÞ a o 
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w czasach carskich ukrai skie zbo e), to stwierdzi  nale y, e mieszka -
com miasta nie brak argumentów na rzecz tezy, e „Odessa to Europa”.
 Bez w tpienia miasto i region cz  wielop aszczyznowe wi zy z Europ  
i Uni  Europejsk . W Odessie jest 10 konsulatów (w tym równie  honoro-
wych) pa stw UE. Obwód odeski ju  w pierwszej po owie lat 90. przyst pi  
do Zgromadzenia Regionów Europy – niezale nej sieci wspó pracy cz cej 
jednostki terytorialne z kilkudziesi ciu pa stw europejskich. Jest równie  za-
anga owana w dzia alno  euroregionu „Dolny Dunaj”. W czasach Leonida 
Kuczmy by  to jeden z czo owych projektów realizowany przez ówczesnego 
gubernatora Serhija Hrynewe koho. Po 2004 r. nieco podupad . Odesyjczycy 
ch tnie je d  do pa stw europejskich: ci biedniejsi – w celach zarobkowych, 
co bogatsi – turystycznych. Zw aszcza wobec dramatycznego spadku kur-
su hrywny praca w UE jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna ni  pozostanie 
w kraju. Równie  UE jest zaanga owana w Odessie i regionie odeskim. Od 
2005 r. dzia a unijna misja EUBAM, która monitoruje sytuacj  na granicy 
ukrai sko-mo dawskiej, zw aszcza na odcinku z Naddniestrzem, i wspiera 
implementacj  standardów europejskich przez s u by graniczne i celne obu 
pa stw. Region odeski bierze wspólnie z partnerami z Rumunii i Mo dawii 
udzia  w projektach transgranicznych Þ nansowanych przez UE. Dzia acze 
odeskich organizacji pozarz dowych uskar aj  si  jednak, e procedury unij-
ne s  cz sto niezrozumia e, a Unia faworyzuje podmioty rumu skie. Powy -
sze przyk ady nie wnosz  jednak wiele do dyskusji o wspó czesnym charakte-
rze miasta.
 Opinie samych odesyjczyków s  w tej kwestii rozbie ne. Prorosyjscy „fe-
derali ci” uwa aj , e teza o europejsko ci Odessy to mit. Odesyjczycy to 
bowiem dalej ludzie radzieccy. Ich oponenci uwa aj , e miasto cho  z mo-
zo em, ale d y ku Europie. Na Ukrainie – inaczej ni  w Rosji – nie ukszta -
towa  si  po 1991 r. skonsolidowany system autokratyczny. Demokracja funk-
cjonowa a w sposób u omny, niemniej mieszka cy – równie  na poziomie 
lokalnym – nauczyli si  zabiega  o swoje interesy. „Pluralizm oligarchiczny” 
gwarantowa  wzgl dn  wolno  s owa. W mie cie wykszta ci a si , jeszcze 
przed ukrai sk  rewolucj  2014 r., niezbyt liczna, ale pr na grupa aktywi-
stów zajmuj cych si  mniej problematyk  stricte polityczn , a bardziej samo-
rz dow  – zagospodarowaniem przestrzennym, ochron  wybrze a, transpor-
tem publicznym.
 Aktywizacja spo ecze stwa nast pi a w okresie protestów przeciwko de-
cyzji w adz ukrai skich o niepodpisaniu umowy stowarzyszeniowej z UE. 
Odeski „Euromajdan” nie by  zbyt liczny, w szczytowych momentach gro-
madzi  kilka - kilkana cie tysi cy ludzi. Na sta e pod pomnikiem Diuka sta-
o kilkadziesi t osób. Lokalne si y porz dkowe podejmowa y zdecydowane 
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dzia ania przeciwko protestuj cym – pierwsze namiotowe miasteczko „Ber-
kut” zlikwidowa  rano 25 listopada 2013 r., zaledwie cztery dni po rozpocz -
ciu protestów. W Odessie protestowa a przede wszystkim inteligencja – pra-
cownicy uniwersytetu, pisarze, arty ci. Wspierali ich przyjezdni z zachodniej 
Ukrainy. Wi kszo  mieszka ców wola a – zgodnie z odesk  tradycj  – sta  
z boku i obserwowa  wynik tej konfrontacji. Gdy sytuacja w Kijowie uleg a 
zaostrzeniu, w Odessie zacz to organizowa  pomoc - ciep e ubrania, lekar-
stwa, kamizelki kuloodporne, kaski. Potem te same ad hoc stworzone struk-
tury zaanga owa y si  w pomoc ukrai skim si om walcz cym w Donbasie. 
Warto odnotowa , e odeski „Euromajdan” odbywa  si  bez partyjnej sym-
boliki – protestowano pod ß agami Odessy, Ukrainy i Unii Europejskiej.
 Mimo i  od „rewolucji godno ci” min y trzy lata w wielu obszarach Ode-
ssa pozostaje odleg a od standardów europejskich. Najwi kszym wyzwaniem 
jest bez w tpienia korupcja i brak przejrzysto ci biznesu. W porcie prawie 
ka dy p aci celnikowi; ten cz  stawki zostawia dla siebie, reszt  p aci prze-
o onym – na miejscu, i dalej w Kijowie. Z czasem dla siebie zatrzymuje co-

raz wi cej – wtedy dochodzi do spektakularnego aresztowania. Na miejsce 
zatrzymanego traÞ a nowy urz dnik celny i schemat znowu dzia a jak dawniej. 
W transporcie miejskim – popularnych marszrutkach – p aci si  wy cznie w 
gotówce, co skutecznie utrudnia jakiekolwiek rozliczenia. Pono  zyski traÞ aj  
do przedstawicieli s u b porz dkowych i wymiaru sprawiedliwo ci. Wyzwa-
niem jest równie  niewielka wiedza mieszka ców o UE – zw aszcza na p asz-
czy nie instytucjonalnej – a tak e wci  silna penetracja rosyjskiej propagan-
dy, zw aszcza poza Odess , na prowincji.
 Bez w tpienia rozwój wspó pracy z UE mo e przyczyni  do zwal-
czenia tych i innych problemów, z jakimi boryka si  miasto i region. 
Obwód odeski s siaduje z Uni  Europejsk . Odessa mog aby pe ni  wa -
n  rol  w wymianie handlowej Ukrainy z zagranic . Region móg by by  
równie  potencjalnie atrakcyjny dla europejskich turystów, przede wszyst-
kim ze wzgl du na s siedztwo Morza Czarnego. Wymaga oby to jednak 
modernizacji infrastruktury transportowej, rozbudowy portu i poprawy 
warunków biznesu. Pozytywne zmiany w tym zakresie mo e przynie  
przede wszystkim implementacja umowy stowarzyszeniowej z UE, przede 
wszystkim utworzenie Pog bionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Han-
dlu (DCFTA), a tak e przyznanie Ukrainie przez Uni  re imu bezwizowe-
go. Powy szy scenariusz jest mo liwy, niemniej nie ma pewno ci, e zo-
stanie on zrealizowany. Zale y to od sukcesu reform na Ukrainie w skali 
ca ego kraju, a tak e od umiej tno ci wypracowania przez w adze w Kijo-
wie odpowiednich rozwi za  dla portu, miasta i regionu.
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***
 Odessa jest miastem o silnej to samo ci lokalnej. Wieloetniczny cha-
rakter regionu i miasta, brak d u szych tradycji przynale no ci pa stwowej 
przed 1789 r., spektakularny rozwój, które Odessa zawdzi cza a w adzy 
carskiej i zatrudnionym przez ni  cudzoziemcom sprawi y, e jej mieszka -
cy czuli si  przez d ugi czas przede wszystkim odesyjczykami. W innych 
warunkach geohistorycznych, by  mo e da oby si  Odessie zachowa  t  
specyÞ k  – przychodz  tu na my l chocia by kupiecka Republika Raguzy 
(dzisiejszy Dubrownik) czy niektóre mini-pa stwa w Europie Zachodniej. 
„Logika dziejów” okaza a si  jednak inna i w 2014 r. odesyjczycy zostali po-
stawieni przed wyborem pomi dzy Noworosj  a Ukrain . Wi kszo  z nich 
ze wzgl dów pragmatycznych wspar a t  drug  opcj , cho  by  mo e nie 
jest to wybór ostateczny.

Dr hab. Andrzej Szeptycki – adiunkt w Instytucie Stosunków Mi dzynarodowych UW. Koor-
dynator Centrum Studiów Polskich i Europejskich w Instytucie Stosunków Mi dzynarodowych 
Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. Naukowo zajmuje si  m.in. polityk  zagranicz-
n  i wewn trzn  Ukrainy, polsk  polityk  zagraniczn  oraz stosunkami wyznaniowymi w Europie 
rodkowo-Wschodniej. 
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In Search of  
Odessa’a Identity

Andrzej Szeptycki

 Odessa is associated with the Black 
Sea, Empress Catherine the Great who 
(founded a port and connected it to the 
city with the Potemkin Stairs) and was 
made famous by  Sergei Eisenstein’s 
Þ lm “The Battleship Potemkin”. Odessa 
inhabitants’ are known for their un-
matched Jewish humour, and in our part 
of  Europe, with the works of  Vladimir 
Vysotsky (“Moscow-Odessa”) and Ju-
liusz Machulski (“Déjà vu”). Since the 
collapse of  the USSR, the city has been 
regarded as part of  Russian-speaking 
south-eastern Ukraine, hostile to the 
West and favourable to Russia. In spring 
2014, Odessa, alongside Donetsk, Lu-
hansk and Kharkiv, became one of  the 
key centres of  Russian-inspired protests 
against the new government in Kyiv, 
which had replaced the deposed presi-
dent, Viktor Yanukovich. They culmi-
nated tragically in the events of  2 May 
2014, when approximately 40 people 
were killed in Odessa’s Trade Union 
House, predominantly supporters of  
rapprochement with Russia. The New 
Russia project had come to nothing, at 
least in the Odessa region. Odessa had 
become more Ukrainian, and less (new) 
Russian. Her identity, as in the past, re-
mains, though, far more complicated. 
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