Liliya Pislar
„Jesteśmy wilkami”. Specyficzny mesjanizm jednego „łocha”
Co przeciętny człowiek wie o Janukowyczu, poza tym, że okradał swoje państwo i uciekł do Rosji? Okazuje
się, że były więzień, klaun medialny i miłośnik przesądów ma bardzo obszerną biografię, która wyjaśnia wiele
faktów.
Dzieciństwo małego Witi nie było szczęśliwe, co tłumaczy jego ambicje i marzenia o bajecznym życiu. Jako
17-latek został skazany na trzy lata więzienia za udział w zbrodni. Kilka lat później kolejny raz stanął przed
sądem. W miarę upływu czasu niespodziewanie stał się poważnym graczem na politycznej scenie Doniecka,
a później – całej Ukrainy. Reportaż „Wilki żyją poza prawem” pokazuje całą ścieżkę kariery Janukowycza oraz
schemat władzy „simji”1 . Charakteryzuje ją korupcja, fałszowanie dokumentów i zamydlanie oczu.
W ostatnich latach powstało dość dużo książek poświęconych Majdanowi. Reportaż Zbigniewa Parafianowicza
i Michała Potockiego jest pierwszą polską publikacją, które opisuje nie tylko wydarzenia z 2004 i 2013 roku,
lecz zagłębia się w istotę „legitymnego”2 prezydenta, badając jego drogę do politycznej klęski oraz przyczyny
powstania Euromajdanu. Książka wyjaśnia, dlaczego Janukowycz tak gwałtownie zmienił kurs i nie podpisał umowy z Unią Europejską. Ta hybryda reportażu i politologicznej analizy jest wzbogacona wywiadami
z ukraińskimi i europejskimi politykami, wypowiedziami zwykłych mieszkańców państwa oraz materiałami
z ukraińskich mediów. Dziennikarze wykonali tytaniczną pracę, zbierając materiały, jednak przesyt informacjami może rozpraszać czytelnika. Odbiorca, który nigdy nie miał styczności z Ukrainą, może mieć trudności
w zrozumieniu niektórych fragmentów wywodu, także ze względu na zaburzoną chronologię. Autorzy przeplatają różne wydarzenia, obrazując podobieństwa oraz różnice pomiędzy dwoma Majdanami.
Reportaż „Wilki żyją poza prawem” pokazuje, jak Janukowycz i jego „simja” stali się nowotworem niepodległej Ukrainy, czego cały kraj do dziś ponosi konsekwencje. Autorzy spróbowali zrozumieć człowieka uznawanego za symbol zepsucia ukraińskiej sceny politycznej i myślę, że im się to udało. Książka na pewno jest
warta przeczytania.
Zbigniew Parafianowicz, Michał Potocki „Wilki żyją poza prawem. Jak Janukowycz przegrał Ukrainę”
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