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Ma e historie, wielka polityka. Obraz Ho odomoru 

w komiksowym reporta u Igorta Dzienniki ukrai skie

K  iedy w latach trzydziestych dwudziestego wieku m ody dziennikarz Gareth Jones in-

formowa  wiat o kl sce g odu na Ukrainie, ten odwróci  oczy od tragedii narodu 

ukrai skiego. Prawda, z wielu wzgl dów niewygodna, pad a o ar  bie cych politycznych 

potrzeb i uprzedze . Poparty szerok  dokumentacj  obraz stalinowskiego terroru g odu po-

zosta  przemilczany, a dziennikarz zosta  uprowadzony i zamordowany1. Wiele lat pó niej 

prób  zrozumienia natury Wielkiego G odu oraz jego wp ywu na wspó czesn  Ukrain  pod-

j  w oski artysta komiksowy pos uguj cy si  pseudonimem Igort. Jego gra czny reporta  

oparty na wspomnieniach osób, które do wiadczy y g odu lat 1932-1933, pozwala spojrze  

na te wydarzenia z pewnej perspektywy, zarazem u wiadamiaj c wp yw wypartych w o -

cjalnym dyskursie wspomnie .

Wielki G ód lat 1932-1933 odgrywa istotn  rol  w historii a tak e w polityce pami ci 

wspó czesnej Ukrainy, staj c si  jednym z mitów fundacyjnych2. Dyskusje o jego przy-

czynach, przebiegu, liczbie o ar oraz d ugotrwa ych konsekwencjach zajmuj  historyków 

i przedstawicieli nauk spo ecznych. Z perspektywy historycznych opracowa , wydarzenie 

to jawi si  jako hekatomba, która musia a odcisn  lad w pami ci ukrai skiego narodu. 

Warto jednak spojrze  na wydarzenia lat 1932-1933 z perspektywy historii konkretnych 

osób, przyk adaj c abstrakcyjne rozwa ania historyków do indywidualnych prze y . Ma e 

historie mog  bowiem ods oni  nowe konteksty, dzi ki którym ocena przesz o ci i jej kon-

sekwencji mo e sta  si  bardziej skonkretyzowana.

Celem niniejszego tekstu jest analiza i interpretacja komiksowego reporta u Dzien-

niki ukrai skie. Wspomnienia z czasów ZSRR Igorta, w którym autor przyjrza  si  wspo-

1  Zob.: M. Wlek y, Gareth Jones. Cz owiek, który wiedzia  za du o, Kraków 2019. Osobie Garetha Jonesa 
po wi cony jest te   lm Obywatel Jones (re . A. Holland, 2019).
2  T. Stryjak, G ód w latach 1932-1933 w historiogra i ukrai skiej i w konstrukcji nowoczesnego mitu fun-
dacyjnego Ukrainy, �Civitas. Studia z Filozo i Polityki� 2014, t. 16, s. 13-54.
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mnieniom ocala ych z Wielkiego G odu. Ich opowie ci wpisa  w szerszy kontekst sytuacji 

spo eczno-politycznej totalitarnego pa stwa staraj cego si  skonsolidowa  swoj  w adz  

i pot g . Komiks Igorta pozwala czytelnikom na wyobra enie terroru, który spowodowa  

masowy g ód na Ukrainie, poprzez prze ledzenie losu pojedynczych o ar oraz przyjrzenie 

si  mechanizmom prowadz cym do tej katastrofy. Podej cie takie umo liwi sprawdzenie, 

czy i w jaki sposób ma e, indywidualne historie wpisuj  si  w wielkie schematy procesów 

historycznych.

Komiks, jak ka de medium kultury popularnej, jest tekstem zanurzonym w sferze po-

lityki. Perspektywa badawcza brytyjskiej szko y studiów kulturowych zak ada, e kultura 

popularna jest przestrzeni  negocjowania znacze , ustalania relacji pomi dzy spo eczn  

dominacj 3 a podleg o ci . Spojrzenie na histori  oczami wiadków, poprzez reporta  ko-

miksowy, pozwala na krytyczn  ocen  procesów historycznych i pami ci o nich niezale nie 

od dominuj cych politycznych interesów. Ukazanie obrazu Ho odomoru w Dziennikach 

ukrai skich Igorta wymaga przede wszystkim przyjrzenia si  gatunkowi jakim jest dzien-

nikarstwo komiksowe, a tak e samemu tekstowi, który zostanie poddany analizie. Ponadto 

obraz Wielkiego G odu przedstawiony w reporta u Igorta zostanie skonfrontowany z jego 

historycznymi przedstawieniami.

Dziennikarstwo komiksowe

�Komiksowy reporta , dokument i rysunkowe biogra e � jak zauwa y  kilka lat temu 

w magazynie «Polityka» Sebastian Fr ckiewicz � sta y si  w ostatnich latach niezwykle 

popularne we Francji i USA. Teraz fala obrazkowej literatury faktu dotar a do Polski w po-

staci wietnych albumów�4. Wspomniany artyku  inspirowany by  przede wszystkim poja-

wieniem si  na polskim komiksowym rynku w a nie Dzienników ukrai skich Igorta, jednak 

autor postara  si  w swoim tek cie skrótowo przedstawi  sam gatunek gra cznej literatury 

faktu. Rozwija si  on bowiem si  dynamicznie, pozwalaj c w j zyku komiksowego me-

dium wyrazi  najwa niejsze problemy spo eczne, polityczne czy ekologiczne wspó cze-

snego wiata.

3  Zob.: K Stasiuk, Pomi dzy komunikacj  a kultur . O studiach kulturowych, w: Oblicza komunikacji 
1. Perspektywy bada  nad tekstem, dyskursem i komunikacj , red. I. Kami ska-Szmaj, T. Piekota, M. Za ko-
Zieli ska, Kraków 2006, s. 147-163.
4  S. Fr ckiewicz, Fala komiksowej literatury faktu, Polityka, 13.11.2012, https://www.polityka.pl/tygodnik-
polityka/kultura/1532485,1,fala-komiksowej-literatury-faktu.read, dost p: 23.03.2022.
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Dziennikarstwo komiksowe (comics journalism, czy journalistic comics)5 mo na zde-

 niowa  jako �hybrydowy gatunek dziennikarski, którego narz dziem narracyjnym jest 

komiks. Przedmiotem dziennikarstwa komiksowego s  prawdziwe wydarzenia�6. Z ko-

lei Kent Worcester wskazuje, e wspó cze nie dziennikarstwo komiksowe �odnosi si  do 

zró nicowanego wachlarza tematów od ilustrowanego reporta u wojennego i pog bionych 

wywiadów po konferencje polityczne, protesty i zgromadzenia kontrkulturowe takie jak 

Burning Man. Dziennikarstwo komiksowe ma z de nicji charakter informacyjny, nie k-

cyjny i, oby, wnikliwy, ale nie musi zajmowa  si  bie cymi wydarzeniami; rekonstrukcje 

przesz ych wydarze , szczególnie takie, które upominaj  si  o nowe lub wcze niej nie wy-

starczaj co prezentowane szczegó y, równie  mog  by  uwa ane za dziennikarstwo ko-

miksowe�7. Worcester zwraca tak e uwag  na to, e wspó czesny komiks faktu ma d ug  

tradycj  si gaj c  dziwi tnastowiecznych karykatur politycznych8. Z kolei Fr ckiewicz za-

uwa a, e rysownicy od zawsze obecni byli w miejscach istotnych wydarze  spo ecznych 

i politycznych, czy te  na linii frontu w roli reporterów wojennych9.

Wspó czesne dziennikarstwo komiksowe podejmuje wa ne spo ecznie tematy, 

a z drugiej strony staje si  form  intymnych opowie ci o ludzkich losach. Kent Worcester 

wskazuje na istotny wp yw �nowego dziennikarstwa� (new journalism) na dziennikar-

stwo komiksowe. Jego przedstawiciele, w ród których mo na wymieni  mi dzy inny-

mi Normana Mailera czy Huntera S. Thompsona, odwo ywali si  do literackich technik 

a zarazem g osili konieczno  zbli enia si  do badanego podmiotu w jak najwi kszym 

stopniu10. Ich ladami pod ali dziennikarze komiksowi, co w du ej mierze wynika ze 

specy ki samego medium. W przypadku gra cznej odmiany dziennikarstwa mamy bo-

wiem do czynienia z rysunkowym przetworzeniem rzeczywisto ci, które mo e, ale nie 

musi, nabiera  metaforycznego charakteru. Ponadto, w przypadku dziennikarstwa komik-

sowego autor opowie ci staje si  jednocze nie jej bohaterem, uczestnikiem, a nie tylko 

obiektywnym obserwatorem wydarze . Tego rodzaju narracje mo na spotka  w komik-

sach Joe�ego Sacco czy Guya Delisle�a.

5  W tek cie b d  je tak e zamiennie nazywa  dziennikarstwem obrazkowym (graphic journalism). Oba 
terminy opisuj  bowiem identyczne zjawisko.
6  M. S k, Nowe dziennikarstwo � comics journalism, w: Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki 
i skala przemian, red. Z. Oniszczuk, Katowice 2015, s. 141.
7  K. Worcester, Journalistic Comics, w: The Routledge Companion to Comics, eds. F. Bramlett, R. T. Cook, 
A. Meskin, Abington, New York 2017, s. 141.
8  Ibidem, s. 138-139.
9  S. Fr ckiewicz, Fala komiksowej literatury faktu.
10  K. Worcester, Journalistic Comics, s. 140.
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Pierwszy ze wspomnianych wy ej autorów uznawany bywa za twórc  wspó czesnego 

dziennikarstwa komiksowego. Jego komiksowe reporta e dotycz ce kon iktu izraelsko-

palesty skiego (Palestyna, 2014 czy Strefa Gazy. Przypisy, 2017), a tak e ba ka skiego 

(Strefa bezpiecze stwa Gora�de, 2013)11 stanowi  klasyk  gatunku. Wa nym aspektem 

komiksowego dziennikarstwa, na który zwraca uwag  Sacco, jest potrzeba niezale no ci 

twórców. Jak wskazuje Matylda S k, nie jest to bowiem praca z codziennymi wiadomo cia-

mi. Autorzy �pod aj  za histori , za tym, co jest poruszaj ce, co wydaje si  im istotne�12. 

Prace nad tekstem trwaj  d ugo, podobnie jak le ce u ich podstaw badania.

Reporta e gra czne nie s  jedynym rodzajem komiksowego dziennikarstwa. Równie 

cz sto pojawiaj  si  w jego ramach biogra e postaci historycznych lub teksty bazuj ce 

na do wiadczeniach z ycia autora. Dla autorów staj  si  te  form  zrozumienia w asnego 

dziedzictwa, które wp ywa na ich sposób postrzegania wspó czesnej rzeczywisto ci, czego 

przyk adem mo e by  cho by arcydzie o gatunku, Maus Arta Spiegelmana. Reporta  Igorta 

Dzienniki ukrai skie, b d cy przedmiotem rozwa a  w niniejszym tek cie, czy w sobie 

wiele wspominanych wcze niej zabiegów stosowanych przez komiksowych reporta ystów, 

balansuj c pomi dzy obiektywizmem a subtelno ci  intymnego portretu wkraczaj cego 

w nurt symbolicznego realizmu13.

Dzienniki ukrai skie

Dzienniki ukrai skie. Wspomnienia z czasów ZRRR Igorta14 to pierwszy tom dyptyku 

po wi conego próbie zrozumienia wspó czesnej Rosji oraz krajów dawnego Zwi zku Ra-

dzieckiego. Autor zbiera w nim swoje obserwacje, a przede wszystkim relacje dotycz ce 

przesz o ci Ukrainy i jej uwik ania w histori  ZSRR. Z kolei zamykaj ce dyptyk Dzienni-

ki rosyjskie. Zapomniana wojna na Kaukazie skupiaj  si  na wspó czesnej Rosji i prowa-

dzonej przez ni  wojnie w Czeczeni15. Punktem wyj cia do tej opowie ci jest morderstwo 

11  W nawiasach podano daty polskich wyda  wymienionych komiksów.
12  M. S k, Nowe dziennikarstwo � comics journalism, s. 145.
13  Zob.: P. K. Nayar, From Documentary Realism to Figurative Realism: Igort�s «The Ukrainian and Rus-
sian Notebooks» and the Holodomor, �CounterText� 2018, Vol. 4, No. 3, s. 362-381.
14  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie. Wspomnienia z czasów ZSRR, t um. M. Sowa, Warszawa 2012.
15  Igort (scen. i rys.), Dzienniki rosyjskie. Zapomniana wojna na Kaukazie, t um. M. Sowa, Warszawa 2013. 
Angloj zyczne wydanie dyptyku ukaza o si  w jednym tomie jako The Ukrainian and Russian Notebo-
oks: Life and Death Under Soviet Rule. Niezale nie od wydania dzie o w oskiego artysty spotka o si  z po-
zytywnym przyj ciem, mi dzy innymi zob.: M. Kami ski, Wielkie historie ma ych ludzi, Onet. Kultura, 
24.10.2012, https://kultura.onet.pl/wiadomosci/wielkie-historie-malych-ludzi/rwqkbx0, dost p: 24.03.2022; 
O. Goncharova, «The Ukrainian and Russian Notebooks: Life and Death Under Soviet Rule»: An Exqu-
isitely Drawn History of Suffering, Pittsburgh Post-Gazette, 19.06.2016, https://www.post-gazette.com/ae/
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dziennikarki Anny Politkowskiej, która ukazywa a w swoich tekstach dla �Nowoj Gaziety� 

niewygodn  dla w adz Federacji Rosyjskiej prawd  o kon ikcie w Czeczeni i naruszeniach 

praw cz owieka przez agresorów.

Igort to pseudonim w oskiego artysty i twórcy komiksowego Igora Tuveriego. Urodzony 

w 1958 w Cagliari, swoj  komiksow  karier  rozpocz  w Bolonii w latach siedemdziesi -

tych ubieg ego wieku. Tworzy  komiksy dla takich magazynów komiksowych i czasopism, 

jak �Linus�, �Alter�, �Frigidaire�, �Metal Hurlant�, �L�echo des Savanes�, �Vanity�, �The 

Face�16. Do jego najs ynniejszych prac komiksowych nale  mi dzy innymi 5 to liczna do-

skona a, Baobab czy Japanese Notebooks: A Journey to the Empire of Signs. Dwa ostatnie 

wydawnictwa s  wyrazem zafascynowania kultur  japo sk . Igort jest tak e w a cicielem 

wydawnictwa komiksowego Coconino Press.

Dzienniki ukrai skie oraz Dzienniki rosyjskie s  wyrazem fascynacji autora kultu-

r  rosyjsk , któr  rozbudzili w nim przodkowie. Jego ojciec by  kompozytorem, z kolei 

prababka zaznajomi a go z klasyk  rosyjskiej poezji17. Pierwotnie Igort chcia  stworzy  

komiks po wi cony Czechowowi. �Kiedy zaczyna em � wspomina � wcale nie chcia em 

robi  reporta u. Planowa em odwiedzi  Rosj  i Ukrain , by zrobi  komiks o Czechowie. 

Pomys  by  taki, by objecha  kraje postsowieckie i odwiedzi  domy, w których y  ten 

pisarz. Zacz em od Ukrainy, ale b d c tam wyczu em smutny, czu y nastój, jaki unosi si  

nad tym krajem. Nie potra em go dok adnie opisa , ale nie dawa  mi spokoju�18. Z owego 

niepokoju wyrós  pomys  na komiks, który mia by uchwyci  dusz  wspó czesnej Ukrainy, 

by  prób  zrozumienia tego, co tak zafascynowa o autora. Wydawca przysta  na zmian  

planów, a Igort zamieszka  na Ukrainie na dwa lata, aby móc poczu  to, co mieszka cy 

miejsca, które sta o si  przedmiotem jego komiksowego reporta u.

Do wiadczaj c codzienno ci, móg  lepiej zrozumie  ducha miejsca i czasów. �Chc c 

opowiada  historie � opowiada  podczas wywiadu, � nie mo esz mieszka  w hotelu. (�) 

books/2016/06/19/The-Ukrainian-and-Russian-Notebooks-Life-and-Death-Under-Soviet-Rule-An-exqu-
isitely-drawn-history-of-suffering/stories/201606190052, dost p: 23.03.2022; K. Luck, Book Review: The 
Ukranian and Russian Notebooks: Life and Death Under Soviet Rule, Real Change, 1.03.2017, https://www.
realchangenews.org/news/2017/03/01/book-review-ukranian-and-russian-notebooks-life-and-death-under-
soviet-rule, dost p: 23.03.2022.
16  Biography, Igort, http://igort.com/biography.html, 21.03.2022.
17  S. Fr ckiewicz, Fala komiksowej literatury faktu.; T. Marciniak, Ukrai skie zeszyty. Wielki G ód we 
w oskim komiksie, �Naukowyj Szczoricznyk «Istorija Relihij w Ukrajini». Instytut Relihijeznawstwa�Filija 
Lwiw  koho Muzeju Istorii� 2012, Vol. 22, No. 1, s. 796.
18  Igort (w rozmowie z TP), «Histori  tworz  zwykli ludzie» - wywiad z Igortem, Teleshow (Wirtualna Polska), 
23.05.2012, https://teleshow.wp.pl/historie-tworza-zwykli-ludzie-wywiad-z-igortem-6021930216223873a, 
dost p: 13.03.2022.
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Je eli chcesz zobaczy  prawdziwe ycie musisz i  na ulic . Musisz y  tak, jak ludzie, 

o których piszesz. Musisz je  to samo co oni. Gotowa  tak jak oni. Robi  z nimi zakupy. 

Musisz wiedzie , jak to jest, gdy odcinaj  ci gaz i zamarzasz, bo na zewn trz jest -19C�19. 

Taka metoda pracy pozwoli a mu tak e przezwyci y  potencjalny opór rozmówców przed 

opowiedzeniem swoich historii komu  obcemu. Rozmowy rejestrowane przez Igorta to in-

tymne wycieczki w przesz o , która de niuje tera niejszo . Porównuj c prac  dokumen-

talisty  lmowego ze swoim podej ciem, wskaza  w a nie na zaburzenie intymno ci, które 

jest efektem obecno ci ekipy  lmowej20. Rozmawiaj c a potem przenosz c efekty tej roz-

mowy na komiksowe plansze, móg  uchwyci  to, co w danych historiach esencjonalne.

Tym, co interesowa o Igorta najbardziej, by y ludzkie historie. W wielkich historycznych 

narracjach indywidualne g osy cz sto gin , zw aszcza tych, którzy najwi cej wycierpieli. 

W przypadku Dzienników ukrai skich i Dzienników rosyjskich mia o by  inaczej. �Moim 

celem by o opowiedzie  o o arach � wspomnia  w wywiadzie Igort. � Mia y [one � W.L.] 

odda  g os ludziom, którzy zazwyczaj s  prawa do g osu pozbawieni. (�) Historii nie two-

rz  bohaterowie i wielkie postacie. Histori  tworz  zwykli, mali ludzie. Chcia em wi c 

pokaza  wydarzenia z ich perspektywy, mo na powiedzie : «z perspektywy ulicy»�21. Nie 

oznacza o, to oczywi cie braku nawi zania do historycznych zdarze  czy dokumentów. Ich 

przywo anie pozwoli o Igortowi naszkicowa  kontekst, ukaza  sceneri  rozgrywaj cego si  

dramatu. Ponadto, konfrontacja bezdusznych dokumentów z ywymi relacjami wiadków, 

pozwoli a w oskiemu rysownikowi ukaza  w pe ni dramat Ho odomoru.

Ho odomor

Wieki G ód z lat 1932-1933 stanowi jedno z najbardziej tragicznych, a zarazem for-

matywnych wydarze  we wspó czesnej historii Ukrainy. Przez wiele lat wiadomo  tego 

do wiadczenia by a represjonowana przez w adze Zwi zku Radzieckiego, które stara-

y si  ukry  fakty przed w asnymi obywatelami oraz mi dzynarodow  opini  publiczn . 

Propaganda sukcesu nowego modelu spo eczno-gospodarczego przy mi a rozgrywaj c  

si  w centrum i na wschodzie dzisiejszej Ukrainy tragedi . Relacje, które ujawnia y fakt 

wyst powania g odu w Ukrainie oraz jego skal , by y dezawuowane, czego przyk adem 

wspominany we wst pie do niniejszego artyku u przypadek walijskiego dziennikarza Ga-

retha Jonesa.

19  Igort (w rozmowie z TP), «Histori  tworz  zwykli ludzie» - wywiad z Igortem.
20  S. Fr ckiewicz, Fala komiksowej literatury faktu.
21  Igort (w rozmowie z TP), «Histori  tworz  zwykli ludzie» - wywiad z Igortem.
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Wielki G ód, nazywany Ho odomorem22, by , u ywaj c okre lenia Sebastiana Brejnaka 

�or em dyskryminacji i politycznego ucisku�23. Stwierdzenie to autor sformu owa  w od-

niesieniu do polityki g odu, która zak ada wykorzystanie g odu jako jednego z narz dzi 

w adzy, do realizacji celów politycznych lub ideologicznych24. W tym kontek cie mo na 

przyj  za o enie o planowym wywo aniu kl ski, dla celów okre lonych przez rz dz cych. 

Z historycznej25 perspektywy stanowi to istotny punkt w dyskusji dotycz cej natury Ho o-

domoru.

Spór o kwali kacj  Wielkiego G odu jako zbrodni ludobójstwa jest wa nym elementem 

historycznej dyskusji. Zagadnienie to s a o si  elementem politycznego dyskursu w Ukra-

inie w dwudziestym pierwszym wieku. Ho odomor sta  si  jednym z tematów polityki histo-

rycznej prezydenta Wiktoria Juszczenki (2005-2010), który postawi  sobie za cel upami t-

nienie o ar g odu oraz zbudowanie wokó  niego narracji jednocz cej ukrai ski naród26. Po-

stulat uznania Wielkiego G odu za zbrodni  ludobójstwa na narodzie ukrai skim, zwi zany 

jest z uznaniem Ho odomoru za terror celowo wymierzony w przedstawicieli konkretnego 

narodu. Przeciwnicy uznania Wielkiego G odu za zbrodni  ludobójstwa wskazuj  na fal  

g odu w ZSRR w latach 1932-1933 wykraczaj c  poza sam  Ukrain  i b d c  efektem po-

lityki prowadzonej w skali ca ego pa stwa, a nie tylko jednej z republik27.

Sam Wielki G ód by  efektem zbiegu kilku czynników. Po pierwsze, odpowiada a za  

polityka kolektywizacji rolnictwa, która post powa a od 1929, jednak od 1931 roku zde-

cydowanie przyspieszono jej realizacj . Po drugie, ze wspominanym powy ej procesem 

powi zane by o rozku aczanie �bogatych� ch opów po czone z masowym terrorem i de-

portacjami. Po trzecie, na dzia ania czysto polityczne na o y y si  niekorzystne warunki 

22  Termin ten wywodzi si  z j zyka ukrai skiego i stanowi po czenie s ów: ho od i mor, co mo na przet u-
maczy  jako mier  przez zag odzenie.
23  S. Brejnak, Narracje g odu czy narracje o g odzie?, �Przestrzenie Teorii� 2020, nr 33, s. 288.
24  Ibidem, s. 284.
25  Nie jest celem niniejszego fragmentu szczegó owe relacjonowanie historii oraz kontekstu spo eczno-
politycznego Wielkiego G odu na Ukrainie w latach 1932-1933. Wi cej na ten temat, zob.: A. Applebaum, 
Czerwony G ód, prze . B. Gadomska, W. Gadomska, Warszawa 2018 czy S. Kulczycki, Ho odomor. Wielki 
G ód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako ludobójstwo. Problem wiadomo ci, prze . B. Salej, Wroc aw 
2008. Praca tego ostatniego jest szeroko omawiana w przez Tomasza Stryjaka, zob. T. Stryjak, G ód w latach 
1932-1933 w historiogra i ukrai skiej i w konstrukcji nowoczesnego mitu fundacyjnego Ukrainy, s. 26-33.
26  Zob.: A. Wyl ga a, Podzielona czy zró nicowana? Jeszcze raz o pami ci spo ecznej na Ukrainie (z to -
samo ci  w tle), �Kultura i spo ecze stwo� 2015, nr 2, s. 102 oraz T. Stryjak, G ód w latach 1932-1933 
w historiogra i ukrai skiej i w konstrukcji nowoczesnego mitu fundacyjnego Ukrainy, s. 40-44.
27  Szerzej na ten temat, zob.: A. Applebaum, Czerwony G ód, s. 398-408 czy P. Eberhardt, Kl ski g odu na 
Ukrainie w pierwszej po owie XX wieku na podstawie literatury ukrai skiej, �Studia z Dziejów Rosji i Euro-
py rodkowo-Wschodniej� 2005, t. XL, s. 274-276.
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klimatyczne, które ograniczy y efektywno  zbiorów. W zwi zku z tym rolnicy nie byli 

w stanie dostarcza  wymaganych od nich kontyngentów zbó , a ich oczekiwana ilo  nie 

zosta a przez w adze centralne obni ona. Spowodowa o to w Zwi zku Radzieckim g ód, 

który ze szczególn  si  dotkn  Ukrain . Ponadto, zamkni cie granic republiki uniemo li-

wi o ucieczk  z Ukrainy.

 Jednym z przedmiotów historycznych debat jest tak e liczba o ar Ho odomoru. W za-

le no ci od analizowanych danych demogra cznych oraz dost pnych dokumentów ród o-

wych szacowana ich liczba mie ci si  w przedziale od 3 do 6,5 miliona28. Oznacza to, e 

prawie ka da ukrai ska rodzina straci a kogo  podczas Ho odomoru, co z kolei sprawia, e 

pami  o g odzie przetrwa a, nawet je li opowie ci o nim nie mog y pojawia  si  w prze-

strzeni publicznej. To z kolei ma wp yw na ukrai sk  to samo , której elementem jest 

w a nie pami  o tym wydarzeniu. Jak zauwa a Anna Wyl ga a, Ho odomor jest �jedynym 

wydarzeniem historycznym, co do którego oceny Ukrai cy zasadniczo si  zgadzaj  i które-

go pami  nie niesie potencja u kon iktowego, a wprost przeciwnie � ma moc jednocz c  

ponad podzia ami politycznymi�29. Jest to tym atwiejsze, zauwa a autorka, e sprawcy tej 

zbrodni mieszcz  si  poza wspólnot  narodow 30, s  wobec niej cia em obcym. Jednak na 

pami  o tym zjawisku, wp ywaj  tak e indywidualne losy naznaczone czasem radzieckie-

go zniewolenia, co jest przedmiotem rozwa a  w dalszej cz ci tekstu.

Ho odomor w Dziennikach ukrai skich

Zebrane w Dziennikach ukrai skich reporta e Igorta dotycz  przede wszystkim przesz o-

ci, jednak tym, co tak e interesuje tego artyst , jest wp yw historii na wspó czesne spo ecze -

stwo ukrai skie. Na pocz tku czytelnikowi zostaje pokazana wspó czesna Ukraina, w której 

zamieszkuje przybysz z zachodniego wiata31. Dostrzega on w niej rozdarcie pomi dzy ko-

munistyczn  przesz o ci , przez niektórych idealizowan , a aspiracjami m odszego pokole-

nia. Chaotyczny proces transformacji stanowi z jednej strony obietnic  lepszej przysz o ci, 

z drugiej w jego natur  wpisane s  niejasne powi zania pomi dzy wiatem polityki a zor-

28  Liczne szacunki szczegó owo omawia Piotr Eberhardt, Kl ski g odu na Ukrainie w pierwszej po owie XX 
wieku na podstawie literatury ukrai skiej, s. 276-278.
29  A. Wyl ga a, Podzielona czy zró nicowana? Jeszcze raz o pami ci spo ecznej na Ukrainie (z to samo ci  
w tle), s. 102.
30  Ibidem, s. 104.
31  Fragment temu po wi cony nosi tytu  Sprawozdanie z prawie dwuletniej podró y, Igort (scen. i rys.), 
Dzienniki ukrai skie. Polskie wydanie reporta u komiksowego Igorta nie zawiera paginacji, st d w przypi-
sach b d  wskazywa  ród a cytatów przywo uj c tytu y poszczególnych fragmentów Dzienników ukrai -
skich.
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ganizowan  przest pczo ci 32. �«Czas krwi». Oto jak tutaj nazywa si  okres przej ciowy. 

Upada jeden rz d? Zapobiegawczo usuwa si  niewygodne osoby, które mog yby mie  zbyt 

du e wp ywy w nowym uk adzie politycznym�33. Czas przemian, to tak e okres rodzenia si  

fortun oraz ubóstwa znacznej cz ci spo ecze stwa, przeniesionej na szare przedmie cia, sk d 

musi dociera  do pracy34. Igort odkrywa relikty my lenia wywodz ce si  z czasów Zwi zku 

Radzieckiego. Dostrzega tak e niech  do opowiadania o sobie, innych i wiecie, która swe 

ród a ma zapewne w do wiadczeniu terroru totalitarnego pa stwa. Jednak, jak zauwa a pod 

koniec Sprawozdania z prawie dwuletniej podró y �wystarczy troch  zdrapa , aby odkry  pod 

warstw  radzieckiej pow ci gliwo ci ch  bycia wys uchanym�35.

Historie bezpo rednio po wi cone Ho odomorowi w Dziennikach ukrai skich to: Hi-

storia Sera my Andriejewnej, Ku acy, Mordercza litania bolszewicka, Zgodnie�, Historia 

Marii Iwanownej. Pozosta e z zebranych w tomie relacji dotykaj  tematu Wielkiego G odu 

po rednio, wskazuj c na jego znaczenie, ale tak e jego podskórne oddzia ywanie zw aszcza 

na losy ukrai skich ch opów, jak na przyk ad Historia Niko aja Wasiliewicza. Historie pre-

zentuj ce perspektyw  indywidualn  Igort przeplata fragmentami opartymi na historycz-

nych dokumentach pokazuj cych kontekst zebranych przez niego opowie ci. Pozwala to 

przyjrze  si  Ho odomorowi zarówno w makroskali procesu historycznego, jak i mikroskali 

osobistych prze y .

Tym, co czy bohaterów reporta u komiksowego Igorta, jest bieda. Wszyscy oni po-

chodz  z ukrai skiej wsi, z rodzin, które y y z uprawy roli oraz hodowli zwierz t, przy 

czym ich gospodarstwa by y ma e, podobnie liczba posiadanych zwierz t hodowlanych. 

Tematyka materialnego statusu rodzin dotkni tych Wielkim G odem pojawia si  po raz 

pierwszy w Historii Sera my Andriejewnej. �Mieszkali my na obrze u wsi � relacjonowa a 

Sere ma Andriejewna. � Nasz dom, podobnie jak wszystkie domy z tej wioski, by  drew-

niany, izolowany glin  i nawozem ko skim, ma y i przytulny, malowany wapnem. Bogate 

rodziny ozdabia y ciany domów motywami kwiatowymi. Biedaków by o wida  od razu. 

Nie mieli adnych ozdób, a w rodku tylko stare meble, liche przedmioty��36 Relacji bo-

haterki towarzysz  obrazy skromnego, bia ego domku przysypanego niegiem. Brak ozdób 

wskazuje na miejsce rodziny Sera my w spo ecznej hierarchii.

32  Przyk adem tego jest opowie  o zabójstwie prokuratora regionalnego Wiktora Szuby. Zosta  postrzelony 
na strzelnicy, na któr  zreszt  autor Dzienników ukrai skich zosta  zaproszony
33  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Sprawozdanie z prawie dwuletniej podró y.
34  Ibidem.
35  Ibidem.
36  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Historia Sera my Andriejewnej.
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Z kolei w opowie ci zatytu owanej Historia Marii Iwanownej rodzina g ównej bohater-

ki pochodzi z odrobin  lepiej sytuowanej rodziny. �Dzi ki pracy mamy nie byli my n dzni, 

ale na szcz cie nie byli my bogaci. Mieli my kawa ek ziemi na upraw  grz dek. I krow , 

która nas wszystkich ywi a. Ta krowa, Grunia, ocali a nam ycie�37. Matka Marii Iwano-

wej by a ksi gow  w ko chozie, co zapewnia o jej rodzinie stabilne dochody. Co wa niej-

sze, posiadanie zaledwie jednego zwierz cia hodowlanego sprawia o, e rodzina nie mog a 

zosta  uznana za ku aków. 

Ku acy, czyli posiadacze ziemi, niech tni przyst pieniu do kolektywizacji podlegali nasi-

laj cym si  represjom ze strony w adz. W opartej na dokumentach i ród ach historycznych 

opowie ci Ku acy, która w Dziennikach ukrai skich zamieszczona zosta a po Historii Sera-

 my Andriejewnej pokazano przyczyny Ho odomoru z perspektywy procesu spo eczno-po-

litycznego. Ku acy poruszaj  problem wymuszenia wielkiego przeobra enia spo ecznego za 

cen  krzywdy jednostki, która musia a dostosowa  si  do oczekiwanej przez w adz  wizji 

równo ci. �Ku ak by  «posiadaczem». Ale gdy kto  mia  zaledwie dwie krowy, ju  by  trakto-

wany w ten sposób�38. Gdyby rodzina Marii Iwanownej posiada a drug  krow , spotka by ich 

los, który sta  si  udzia em ich s siadów, którzy zostali wygnani z w asnego gospodarstwa39.

W Ku akach Igort wskazuje, e poza ekonomicznymi przyczynami, które leg y u pod-

staw Wielkiego G odu, takimi jak rozku aczanie oraz nadmierny eksport zbo a maj cy s -

nansowa  ambitny plan industrializacji ZSRR, o losie Ukrainy przes dzi y obawy zwi zane 

z jej tendencjami niepodleg o ciowymi. Sposobem na zd awienie tych aspiracji by a dzia-

alno  policji politycznej oraz niszczenie ducha i kultury ukrai skiej. Igort w Ku akach 

pokazuje tak e twarze tych, którzy odpowiedzialni byli za mier  milionów mieszka ców 

Ukrainy: Józefa Stalina, azarza Kaganowicza (sekretarz Komunistycznej Partii Bolsze-

wików Ukrainy), Wiaczes awa Mien y skiego (szef policji politycznej OGPU w ZSRR) 

i Wsiewo oda Balickiego (kieruj cy OGPU na Ukrainie). Obiektywistyczny w swojej nar-

racji fragment Dzienników ukrai skich pokazuje bezduszny kontekst politycznych dzia a , 

które wp yn  na losy Sera my Andriejewnej czy Marii Iwanowej.

Opowie  Mordercza litania bolszewicka, podobnie jak Ku acy przywo uje fragmenty 

dokumentów ilustruj cych przebieg deportacji, a tak e raporty dotycz ce o ar g odu w ró -

nych regionach Ukrainy. Bezduszny ton raportów zestawiony jest przez autora z czaro-bia-

ymi ilustracjami pot guj cymi groz  o cjalnych relacji. Z kolei w trzeciej z dokumental-

37  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Historia Marii Iwanownej.
38  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Ku acy.
39  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Historia Marii Iwanownej.
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nych opowie ci zatytu owanej Zgodnie� Igort sugestywnie ukazuje efekty, jakie przynios a 

stalinowska polityka, która doprowadzi a do mierci milionów ludzi. Fragment ten stanowi 

logiczn  kontynuacj  Morderczej litanii bolszewickiej. Autor ukazuje w niej statystyczny 

wymiar tragedii, prezentuj c liczby deportowanych i zmar ych, a tak e wskazuje na propa-

gand , która wp ywa a na skuteczn  realizacj  obranego przez ZSRR kursu. Igort przytacza 

w tym kontek cie histori  Pawlika Morozowa, który po �wydaniu swoich bliskich b d cych 

ku akami, zosta  zabity przez w asnych rodziców�40.

Zamieszczone w Dziennikach ukrai skich opowie ci pozwalaj  pozna  sposoby prze-

trwania. Zapami tane sposoby radzenia sobie z niedo ywieniem i permanentnym uczuciem 

g odu zajmuj  istotne miejsce we wspomnieniach Sera my Andriejewnej i Marii Iwanow-

nej. Cz onkowie rodziny tej pierwszej pracowali na s u bie u �bogatych rodzin�. Wynagro-

dzenie otrzymywa y w zbo u. �Jadali my � jak wspomina � gotowane na wodzie k osy�41. 

Sera ma opowiada tak e o wypiekach, które przyrz dzano z dost pnych pokarmów. �Chleb 

by  robiony z siana � opowiada a. � Przygotowywali my p czki, sma one na patelni, bez 

oleju. Kto mia  wtedy olej? W zimie pasza s u y a równie  do robienia klusek, gdy  mia a 

najwi cej smaku�42. Wszystkie produkty rolne znajdowa y zastosowanie.

Obok korzystania z ro lin uprawnych poszukiwano tak e pokarmu ro linnego i zwie-

rz cego poza obszarem gospodarstw rolnych. Nocami rodzina Sera my, jej ojciec i starsze 

rodze stwo, polowa a na zwierz ta. Cz sto ich wyprawy nie przynosi y adnych efektów. 

Jak wspomina bohaterka relacji �jadali my nawet mije. Byle tylko co �43. Innym sposo-

bem na przetrwanie by o tak e poszukiwanie korzonków, które potra y zag uszy  g ód. 

�W tym okresie � wspomina Sera ma � ci, którzy mogli sobie na to pozwoli  kupowali na 

czarnym rynku kawa ek ko skiej skóry. Suszyli j , potem kroili na cienkie paski. A nast p-

nie dawali dzieciom. ucie takiego paska nigdy nie mia o ko ca. To wcale nie zaspokaja o 

g odu, ale przynajmniej godzinami zajmowa o buzi �44.

Z kolei rodzina Marii Iwanowej korzysta a z dobrodziejstwa jakim by o posiadanie 

krowy. Handel mlekiem pozwala  pozyska  rodki na zakup po ywienia. �Codziennie � 

40  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Zgodnie�. Historia Pawlika ma wiele odcieni, jednak i bezpo-
rednio nie wi e si  z Ukrain , natomiast stanowi symbol radzieckiej walki z ku akami, zob. R. Ku nierz, 

Nie tylko Pawlik Morozow, �Mówi  Wieki� 2005, nr 9, s. 26-30. Szerzej o propagandzie ZSRR w kontek cie 
g odu na Ukrainie, zob.: R. Ku nierz, Propaganda radziecka w okresie Wiekiego G odu na Ukrainie (1932-
1933), �Dzieje Najnowsze� 2004, t. 36, nr 4, s. 29-46.
41  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Historia Sera my Andriejewnej.
42  Ibidem.
43  Ibidem.
44  Ibidem.
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wspomina Maria Iwanowna � sprzedawa y my 5-7 litrów. W tym okresie bochenek chleba 

kosztowa  100 rubli. Czasami nawet dodawali do niego trocin. Niemniej jednak po sprzeda-

niu mleka, co tydzie  mog y my kupi  kawa ek chleba�45. Z niesprzedanego mleka matka 

Marii Iwanownej wytwarza a substytut sera. Z kolei �z rozmia d onej kukurydzy robili my 

nale niki albo owsiank . Nie umierali my z g odu�46.

Obcowanie ze mierci  sta o si  elementem codziennego do wiadczenia mieszka -

ców Ukrainy. G ówn  przyczyn  zgonów by  g ód b d  choroby, do których on prowadzi . 

W Morderczej litanii bolszewickiej Igort przytacza liczne notatki kierowane do lokalnych 

w adz ukazuj ce skal  problemu. Ponadto, miertelne niwo zbiera y tak e metody radzenia 

sobie z g odem. Ludzie spo ywali wszystko, co potra li, niezale nie od sanitarnego stanu 

pokarmów. Z przytoczonej przez Igorta notatki z rejonu we yko epetyskiego mo emy do-

wiedzie  si , e �z powodu zupe nego braku chleba ludzie u ywaj  ró nych substytutów. 

Zarejestrowali my 354 przypadki zatrucia (na skutek spo ycia rozmaitych zielsk). U dzieci 

zgon nast powa  w ci gu 24 godzin. U doros ych w ci gu 3-5 dni. Odnotowali my równie  

spo ycie mi sa pochodz cego z padlin takich jak konie, psy, koty�47. Mi so zwierz t do-

mowych by o tak e przedmiotem transakcji handlowych.

Obecno  zmar ych w wyniku g odu zapad a w pami  Marii Iwanownej. Symptomem 

mierci by o pojawienie si  smrodu rozk adaj cych si  zw ok. �Pierwszy raz � wspomi-

na a Maria � to wydarzy o si  jesieni . Bawi c si  z Jefrozyn , nagle znalaz am si  przed 

pewnym domem. Drzwi by y otwarte. Ze rodka wydobywa  si  straszny smród. Wstrzy-

ma am oddech. Dosz y mnie ciche szmery i j ki. Stary Rubanow le a  wycie czony na 

pod odze. Kona . Wokó  niego trupy ze spuchni tymi brzuchami. To by  mój chrzest ze 

mierci . Widzia am przeje d aj ce przez miasto wozy. Pe ne nagich trupów. Kto  jeszcze 

y . Próbowa  si  uwolni , ale by  zbyt s aby�48. Kadry towarzysz ce tym wspomnieniom 

przypominaj  swoj  estetyk  oniryczne opowie ci grozy, w których realno  miesza si  

z tym, co wyobra one.

Dochodzi o tak e do aktów nekrofagii i kanibalizmu. Spo ywano mi so pochodz ce 

z cia  zmar ych lub mordowano ludzi w tym celu. Plaga kanibalizmu nie by a przy tym, 

co warto podkre li , nieznana w adzom lub przez nie ukrywana. Jej wiadectwa mo na 

odnale  w licznych wspomnieniach i dokumentach49. W Dziennikach ukrai skich Igort 

45  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Historia Marii Iwanownej. Litr mleka kosztowa  cztery ruble.
46  Ibidem.
47  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Mordercza litania bolszewicka.
48  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Historia Marii Iwanownej.
49  A. Applebaum, Czerwony G ód, s. 299-304.
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przytacza notatk  datowan  na 12 marca 1933 roku. �Ostatnio dostrzegli my wzrost przy-

padków nekrofagii i kanibalizmu. Ka dego dnia otrzymujemy dziesi  a mo e nawet wi -

cej takich donosów. Mo emy stwierdzi , e kanibalizm przeszed  do porz dku dziennego. 

Mamy przypadki recydywistów podejrzanych o kanibalizm, którzy zabijaj  dzieci, znajo-

mych albo pieszych na ulicy�50. Sporz dzaj cy notatki dostrzegali, e ludno  gotowa by a 

przysta  na tego rodzaju zachowania, gdy  stanowi y one jedn  z niewielu szans na prze-

trwanie. Gotowo  do prze amania tego kulturowego tabu mog a tak e by  efektem zmian 

 zjologicznych wywo anych przez g ód.

Wie , w której mieszka a Sera ma Andriejewna zosta a zdziesi tkowana podczas 

wielkiego g odu. Bohaterka wspomina, e zmar ym nie wyprawiano pogrzebów. Po pro-

stu znikali. �Kiedy to si  zdarza o � relacjonowa a Sera ma, � ka dy ju  wiedzia , o co 

chodzi. Nie by o pogrzebu, niczego takiego. Dom by  zamkni ty, a potem mo na by o 

dostrzec dym z komina. To by  smutny wiat, gdzie czyja  mier  ywi a kogo  innego�51. 

Tym s owom bohaterki towarzysz  dwa kadry. Na pierwszym widzimy dach wiejskiej 

cha upy i komin, z którego wydobywa si  czarny dym. W drugim Igort ukazuje k by 

dymu, a w nim kszta t ludzkiej czaszki. Rysunki Igorta podkre laj  smutek, a zarazem po-

godzenie si  z rzeczywisto ci , wyczuwalne w s owach Sera my. Czarny dym by  oznak  

wyst powania jednego z najbardziej przera aj cych dla wspó czesnego cz owieka aspek-

tu historii Ho odomoru.

Oprócz spo ywania cia  zmar ych o ar g odu, dochodzi o te  do morderstw, których 

o ary by y zjadane. Babcia Sera my przestrzega a j , aby ona i jej siostry nie odchodzi y 

same zbyt daleko. �Porywaj  dzieci � ostrzega a, � nawet doros ych� I zabijaj �52. Obok 

kadru, na którym babcia przestrzega ma  Sera m  Igort zamie ci  obraz cz owieka pory-

waj cego dziecko. Napis w ramce narracyjnej g osi: �Rozprzestrzeni  si  kanibalizm�53. 

Pe na desperacji scena pokazuje z jednej strony skal  bezradno ci spo eczno ci doprowa-

dzonej do sytuacji granicznej, z drugiej strony wskazuje na demony, które w jednostkach 

mo e wyzwoli  polityczny terror wspomagany deprywacj  w zakresie podstawnych po-

trzeb. Opowie ci o aktach kanibalizmu powodowa y panik  w ród ludno ci, nie tylko na 

ukrai skiej wsi. W miastach tak e obawiano si  porwa  dzieci dokonywanych przez osoby 

g oduj ce, co sprawia o, e rodzice woleli nie spuszcza  ich z oka54.

50  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Mordercza litania bolszewicka.
51  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Historia Sera my Andriejewnej.
52  Ibidem.
53  Ibidem.
54  A. Applebaum, Czerwony G ód, s. 301.
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Terror wywo any g odem, obawa o los najbli szych, a tak e wszechobecna mier  wy-

war y wp yw na osoby, którym uda o si  przetrwa . Ich wspomnienie dotycz ce okresu 

g odu jest jednoznaczne. �Pami tam jakby to by o wczoraj � zaznacza Sera ma Andrejew-

na. � 1932 by  najpotworniejszym rokiem w moim yciu�55. Jej opowie  ko czy kadr, na 

którym wida  ob ok, a w nim stoj c  eteryczn  sylwetk  cz owieka. Zdaje si  ona symboli-

zowa  tych, którzy bezpowrotnie znikn li w wyniku Ho odomoru, a których duchy nawie-

dzaj  pami  ocala ych.

Do wiadczenie Ho odomoru po czone z dziedzictwem totalitarnej w adzy w ZSRR 

wp yn o tak e na pó niejsze losy bohaterów. Niezwyk a jest pod tym wzgl dem Historia 

Niko aja Wasiliewicza, w której Wielki G ód stanowi niewypowiedziane t o, jednak do-

wiadczenie to wraz z okupacj  oraz proz  radzieckiego ycia sprawiaj , e bohater jest 

w stanie przetrwa  najwi ksze trudno ci w swoim yciu. Niezale nie od k opotów rodzin-

nych, a przede wszystkim zdrowotnych potra  dzi ki sile woli przetrwa  kolejne ma e 

i wielkie katastrofy. Opowie ci wszystkich bohaterów pokazuj  tak e, jak bardzo do wiad-

czenie g odu ukszta towa o ycia ich rodziny, które mniej lub bardzie wiadomie y y 

w cieniu Ho odomoru56.

Wspomnia em wcze niej, e prowadzona przez Igorta narracja ukazuje losy jednostki 

wobec bezosobowych mechanizmów politycznych. Dostrzec to mo na w tak e w rodkach 

estetycznych, które twórca komiksów zastosowa . Kiedy Igort relacjonuje historie swoich 

rozmówców, wykorzystuje palet  przyt umionych kolorów. Z kolei fragmenty oparte na 

dokumentach b d  ród ach historycznych, z wyj tkiem pojedynczych akcentów kolory-

stycznych, przedstawione s  w czerni i bieli. Kontrast ten wzmaga poczucie, e prze ycia 

bohaterów ukazuj  g bsz  perspektyw  wydarze , pozwalaj  wnikn  w emocje i strach, 

których nie s  w stanie odda  suche dokumenty. Tym, co czy obie warstwy w sferze gra-

 cznej, jest sposób prezentacji o ar g odu czy osób g oduj cych przywodz cy skojarzenia 

z wizerunkami ywych trupów. Wspierane s  one przez obrazy sugeruj ce ulotno  prze-

sz o ci, której bezpo redni wiadkowie odchodz , jak wspomniany obraz ko cz cy wspo-

mnienia Sera my Adriejewnej57.

�Z ca o ci zaprezentowanych w komiksie relacji � jak zauwa a Sebastian Jakub Kone-

fa  � wy ania si  wizja kraju srogo do wiadczonego przez histori  i zagubionego w swym 

55  Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Historia Sera my Andriejewnej.
56  O wp ywie Ho odomoru na kolejne pokolenia, zob.: B. Bezo, S. Maggi, Living in «Survival Mode»: 
Intergenerational Transmission of Trauma from the Holodomor Genocide of 1932�1933 in Ukraine, �Social 
Science & Medicine� 2015, Vol. 134, s. 87-94.
57  Album ten dedykowany jest Sera mie Andriejewnej, która zmar a w 2009 roku.



Ma e historie, wielka polityka. Obraz Ho odomoru w komiksowym reporta u...145

postkolonialnym dziedzictwie�58. Tragiczne wspomnienia i pami  o nich stanowi  z jednej 

strony spoiwo to samo ci wspó czesnej Ukrainy, jednak równie istotny jest indywidualny 

charakter do wiadczonych traum. Dzienniki ukrai skie Igorta oddaj  g os zapomnianym 

jednostkom, których los zazwyczaj niknie w politycznym i historycznym dyskursie. Przy-

wracaj  pami  o do wiadczeniach tych, których ycie kszta towa o si  pod bezpo rednim 

wp ywem Ho odomoru. Jak zauwa a Misha Gessen �w rysunkach Igorta odleg e wspo-

mnienia z dzieci stwa wygl daj  tak jak w ludzkim umy le: s  surowe, pozbawione szcze-

gó ów, ze strz pami dialogów tu i tam�59. Jednak pomimo swojej eteryczno ci, stanowi  dla 

ocala ych fragment ich osobistego dziedzictwa.

Gareth Jones i opowiadana przez niego prawda o Wielkim G odzie zosta y w latach trzy-

dziestych zakrzyczane, a teksty po wi cone tragedii milionów Ukrai ców przesta y by  pu-

blikowane60. W wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce Igort wspomnia  o tym, e jego 

plany zwi zane z publikacj  komiksu o Ho odomorze spotka y si  krytyczn  reakcj . �Kiedy 

by em na Ukrainie � wspomina Igort, � zacz y do mnie przychodzi  listy od moich przyjació  

z W och. G ównie tych o lewicowych pogl dach. Pisali mi oni bym nie opowiada  tej historii. 

«Czemu?» � pyta em. «Bo jeste my z lewicy» � odpowiadali. To olbrzymia hipokryzja. Lu-

dzie uwa aj , e skoro Stalin przyczyni  si  do pokonania Hitlera, to nie powinni my mówi  

o jego zbrodniach�61. O historii, zdaniem w oskiego twórcy, nale y pisa  kompleksowo, bez 

uprzedze . A szczególnie wa ne, co pokazuj  Dzienniki ukrai skie, jest oddanie g osu jednost-

kom, których unikalne do wiadczenie, ginie w suchym opisie wielkiej historii politycznej.

Streszczenie:

Wielki G ód lat 1932-1933 odgrywa wa n  rol  w historii a tak e w polityce pami ci 
wspó czesnej Ukrainy, staj c si  jednym z mitów fundacyjnych. Pami  o tym wydarzeniu 
kszta tuje to samo  wspó czesnych Ukrai ców. Celem niniejszego artyku u jest przyjrze-
nie si  Ho odomorowi ukazanemu w komiksowym reporta u Dzienniki ukrai skie. Wspo-
mnienia z czasów ZSRR w oskiego artysty Igorta. Autor ukaza  intymno  indywidualnych 
losów ocala ych z Wielkiego G odu zderzon  z bezosobowo ci  historycznych procesów 
de niuj cych ich ycie.

58  S. J. Konefa , Igort «Dzienniki ukrai skie», w: Powie  gra czna. Leksykon, red. S. J. Konefa , Warszawa 
2016, s. 503.
59  M. Gessen, Drawing the Iron Curtain, The New York Review of Books, 7.06.2016, https://www.nybooks.
com/daily/2016/06/07/drawing-iron-curtain-igort-russia-ukraine-notebooks/, dost p: 26.03.2022.
60  Igort wspomina posta  dziennikarza �New York Timesa� Waltera Duranty�ego, który zapewnia  o dosko-
na ych wynikach zbiorów na Ukrainie. Zob.: Igort (scen. i rys.), Dzienniki ukrai skie, Zgodnie�.
61  Igort (w rozmowie z TP), «Histori  tworz  zwykli ludzie» - wywiad z Igortem.
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