
1. Wstêp

�Kolorowe rewolucje� � takie
publicystyczne okre�lenie przylgnê³o do
demokratycznego prze³omu w Serbii
z pa�dziernika 2000 r., �rewolucji ró¿� w Gruzji
w listopadzie 2003 r. oraz �pomarañczowej
rewolucji� na Ukrainie z listopada i grudnia 2004
r. Masowe wyst¹pienia ludno�ci zakoñczy³y erê
autorytarnych rz¹dów Slobodana Milo�evicia,
Eduarda Szewardnadze i Leonida Kuczmy.
Trzech wspomnianych prezydentów
charakteryzowa³o podobieñstwo biografii
i sposobu widzenia �wiata. Cechy
osobowo�ciowe przywódców w znacznym
stopniu wp³ywa³y na spadek legitymizacji w³adzy
i pojawianie siê licznych patologii ¿ycia
publicznego w ka¿dym z analizowanych krajów
� uwarunkowania psychologiczne sta³y siê
zatem, po�rednio, jednym z czynników
sprawczych wydarzeñ rewolucyjnych. Wszyscy
trzej politycy byli swoistym �wytworem� epoki
przechodzenia z ery produkcji wiejskiej,
od Tof flerowskiej �pierwszej fali� do okresu
industrialnego z przewag¹ produkcji
przemys³owej. Ich biografie naznaczone s¹
pewnymi postawami i sposobami my�lenia
powszechnymi u ludzi zmieniaj¹cych warunki
¿ycia � emigruj¹cych z obszarów prowincjo-
nalnych do �rodowisk zurbanizowanych.

W toku wywodu najpierw ukazany
zostanie wp³yw �wiata wsi na biografie
omawianych przywódców, dalsza czê�æ bêdzie
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przybli¿eniem skutków kontaktu przysz³ych
prezydentów z przemys³owym miastem, ostatni
fragment analizy na�wietli ich rolê w strukturach
komunistycznej w³adzy.

2. �wiat wsi

Slobodan Milo�eviæ pochodzi³ z ma³ego
miasteczka Po�arewac w �rodkowej Serbii,
gdzie przyszed³ na �wiat 20 sierpnia 1941 r.
Miejscowo�æ by³a siedzib¹ w³adz okrêgu
Branièewo1 , znajduj¹cego siê w czasie w czasie
II wojny �wiatowej, podobnie jak reszta Serbii,
pod okupacj¹ niemieck¹. Nied³ugo przed
narodzinami Slobodana, rodzice Milo�evicia
przenie�li siê tutaj z Czarnogóry2 . Eduard
Szewardnadze urodzi³ siê 25 stycznia 1928 r.
w ma³ej miejscowo�ci Mamati po³o¿onej na
zachodzie Gruzji, w prowincji Guria. W tym
czasie tereny te pogr¹¿one by³y w apatii, ludzie
¿yli od pokoleñ wed³ug ustalonego trybu.
Jedynie nieliczne jednostki opuszcza³y
miejscowo�æ, udaj¹c siê co najwy¿ej do
po³o¿onego w s¹siednim regionie Kutaisi 3 ,
drugiego pod wzglêdem wielko�ci miasta Gruzji.
Leonid Dany³owycz Kuczma tak¿e wywodzi³ siê
z terenów wiejskich � urodzi³ siê 9 sierpnia 1938
we Czajkinie w obwodzie Czernihowskim,
na wschodzie Ukrainy. Przeciwnicy pó�niejsze-
go prezydenta mówili potem, i¿ sta³ siê on
Ukraiñcem przypadkowo w latach 20. bowiem
Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika
Radziecka zg³asza³a pretensje do powiatu

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BEarevac.
2 Dusko Doder, Louise Branson, Milosevic. Portrait of a tyrant, New York 1999, s. 14.
3 Wojciech Jagielski, Dobre miejsce do umierania , Warszawa 2005, s. 80.
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Nowohorod-Siwerski, w którym le¿a³a wie�
Czajkino. We wspomnieniach prezydenta
pojawiaj¹ siê informacje o zacofaniu tej
maleñkiej miejscowo�ci pozbawionej nawet
pr¹du oraz asfaltowej drogi dojazdowej4 .

Najwcze�niej na �wiat przyszed³ Eduard
Szewardnadze, najm³odszy by³ Slobodan
Milo�eviæ. Wszyscy trzej przywódcy pochodzili
z prowincji, �wiat ich dzieciñstwa to
rzeczywisto�æ wsi lub niewielkich miejscowo�ci.
Zauwa¿yæ mo¿na znaczn¹ zapa�æ cywilizacyjn¹
ich rodzinnych stron. Obszary te le¿a³y poza
g³ównym nurtem wydarzeñ i by³y zapomniane
przez w³adze centralne, nie stwarza³y zatem
szans indywidualnego rozwoju, ani pó�niejszego
awansu zawodowego.

Dzieciñstwo przysz³ych prezydentów
przypad³o na czas II wojny �wiatowej lub tu¿ po
jej zakoñczeniu, bieda i zniszczenia wywo³ane
przez konflikt dodatkowo pogarsza³y ich
perspektywy. Ponadto znaczny wp³yw na ich
pó�niejsz¹ przysz³o�æ mia³y dramaty rodzinne,
czêsto spowodowane przez wydarzenia
historyczne. Matka Milo�evicia, Stanis³awa,
pracowa³a jako nauczycielka. Pod wp³ywem
brata, Milis³awa Koljensica, bohatera partyzantki
Josipa Broz Tito i pó�niejszego genera³a
wywiadu wojskowego, zaraz po odzyskaniu
niepodleg³o�ci wst¹pi³a do partii komunistycznej.
Jej m¹¿ Svetozar, diakon ko�cio³a
prawos³awnego, nigdy nie wpisa³ siê w nowy
system rz¹dów, porzuci³ ¿onê w 1950 r.
i powróci³ do Czarnogóry5. Po jego odej�ciu
matka samotnie wychowywa³a Slobodana i jego
starszego brata Borys³awa, wpajaj¹c im wiarê
w komunizm6. Dzieciñstwo Eduarda Szewar-
dnadze równie¿ by³o naznaczone niedostatkiem.
Ojciec przysz³ego prezydenta, wiejski
nauczyciel, zosta³ aresztowany w 1937 r. pod
zarzutem sprzyjania mienszewikom w po³owie
lat 20. Dziêki interwencji swojego by³ego ucznia,
oficera NKWD,  wyszed³ jednak szybko na

wolno�æ. Eduard mia³ czworo rodzeñstwa �
siostrê i trzech braci, z których jeden zgina³
podczas wojny7 . Podobnie jak Slobodan
Milo�eviæ, Leonid Kuczma wychowywa³ siê
w niepe³nej rodzinie. Jego ojciec, Dany³o, zgin¹³
w 1944 r. na podczas walk na Bia³orusi 8 , matka,
Paraska, zosta³a sama z trójk¹ dzieci, z których
najm³odszym by³ Leonid. Po spaleniu przez
Niemców rodzinnego domu rodzina Kuczmów
mieszka³a pocz¹tkowo u przewodnicz¹cej rady
so³eckiej, potem ko³choz przydzieli³ im maleñkie
mieszkanie9.

Zapa�æ cywilizacyjna regionów
pochodzenia, trudne warunki egzystencji oraz
dorastanie w niepe³nych rodzinach (Milo�eviæ,
Kuczma) odbi³y siê na osobowo�ciach
omawianych przywódców, hartuj¹c ka¿dego
z nich i uodparniaj¹c na przeciwno�ci losu. Dla
znacznej czê�ci pó�niejszej komunistycznej elity
prowincja by³a pierwsz¹ szko³¹ ¿ycia i polityki,
kszta³towa³a silny charakter, wp³ywa³a na
mentalno�æ i system warto�ci. Jej kultura
polityczna � jak pisze Edward Keenan,
amerykañski profesor, badacz rosyjskich mitów
� stawia³a za cel przetrwanie ekonomiczne,
spo³eczne i biologiczne. Dominuj¹cymi
elementami by³y tutaj brutalna walka o byt,
minimalizacja ryzyka oraz podporz¹dkowanie
dzia³añ indywidualnych grupie10 .

Przyszli prezydenci Gruzji i Ukrainy
posiadali jednak cechy, które pozwala³y im wyj�æ
poza ograniczenia �rodowiska rodzinnego
i unikn¹æ wch³oniêcia przez lokaln¹ spo³ecz-
no�æ. M³ody Szewardnadze b³yskawicznie
zaczyna³ kierowaæ ka¿d¹ grup¹, w której siê
znalaz³. By³ uparty, wytrwa³y i ambitny11 . Leonid
Kuczma z kolei wyró¿nia³ siê na tle rówie�ników
znacznym zdolno�ciami, �wietn¹ pamiêci¹
i zami³owaniu do czytania12 .

Nieco inaczej wygl¹da³a sytuacja
Milo�evicia. Podobnie jak pozosta³e postaci,
musia³ siê zmierzyæ z trudami egzystencji na

4 Wies³aw Romanowski, Ukraina przystanek wolno�æ, Warszawa 2007, s. 96.
5 Dusko Doder, Louise Branson, dz. cyt., s. 15.
6 Tam¿e, s. 16.
7 Ronald Suny, The Making of the Georgian Nation, Bloomington 1994, s. 328-329.
8 Marcin Wojciechowski, Pomarañczowy majdan, Warszawa 2006, s. 29.
9 Wies³aw Romanowski, dz. cyt., s. 97.
10 Edward Keenan, Rosijski istoriczni mity, Kyiw 2001, s. 100.
11 Wojciech Jagielski, dz. cyt., s. 80.
12 Wies³aw Romanowski, dz. cyt., s. 98.
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prowincji i dramatem rodzinnym, jednak wydaje
siê, i¿ najmocniej prze¿ywa³ problemy w swoim
najbli¿szym otoczeniu. Dorasta³ jako nieufny,
zdyscyplinowany i powa¿ny ch³opiec
pozbawiony przyjació³ i stroni¹cy od ludzi13 .
Czynnikiem, który umo¿liwi³ mu wyrwanie siê
z lokalnej spo³eczno�ci nie by³y ponadprzeciêtne
uzdolnienia, a zwi¹zek z Mirjan¹ �Mir¹�
Markoviæ, najwa¿niejsz¹ postaci¹ w jego ¿yciu,
jego jedynym prawdziwym przyjacielem14 .
Poznali siê w szkole �redniej w Po�arewacu
w grudniu 1958 r., oboje pochodzili z rozbitych
rodzin15 . Matka Miry, ¿o³nierz komunistycznej
partyzantki, zosta³a zastrzelona przez
towarzyszy broni, podejrzewaj¹cych, ¿e podczas
niemieckiej niewoli ujawni³a okupantowi wa¿ne
informacje16 . Ojciec, Moma Markoviæ, wysoko
postawiony funkcjonariusz komunistyczny, uzna³
córkê dopiero, gdy mia³a 15 lat. Zwi¹zek Mirjany
i Slobodana by³ bardzo g³êbok¹ relacj¹, daj¹c¹
ka¿dej ze stron to, czego brakowa³o im
w dzieciñstwie; kolejne tragedie w rodzinie
Milo�evicia � w 1964 r. ojciec Slobodana pope³ni³
samobójstwo, a w 1974 r. powiesi³a siê jego
matka � zbli¿a³y ich jeszcze bardziej. Mira
(zdrobnienie u¿ywane dla upamiêtnienia matki,
która nosi³a taki przydomek) by³a si³¹ napêdow¹
Milo�evicia, jej ambicja pcha³a go do w³adzy17 .
Sukces mê¿a mia³ byæ � jak mówi¹ niektóre
�ród³a � swoist¹ ekspiacj¹ za winy matki
i prze³amaniem pamiêci o odrzuceniu przez
wysoko postawionego w aparacie
komunistycznym ojca18 .

Wszyscy trzej politycy byli mocno
zakompleksionymi lud�mi, dla których
pó�niejsza kariera sta³a siê prób¹ prze³amania
poczucia w³asnej ni¿szo�ci. Rozwój wydawa³ siê
byæ lekarstwem na negatywne spojrzenie na
w³asne osoby, dawa³ równie¿ tak im potrzebne
uznanie otoczenia.

3. �wiat miasta

Komunizm by³ ideologi¹ modernistyczn¹,
powszechna by³a tu wiara w postêp i technikê.
Celem sta³o siê przeistoczenie krajów
rolniczych, jakimi by³y pocz¹tkowo ZSRR
i Jugos³awia, w pañstwa przemys³owe. Wraz ze
zmian¹ ustroju, oba kraje szybko wkroczy³y
w okres industrialny, objê³a je Tof flerowska
�druga fala�. Odchodzenie od gospodarki
wiejskiej wi¹za³o siê jednak z daleko id¹cymi
zmianami we wszystkich dziedzinach ¿ycia
spo³ecznego, które zosta³o poddane
standaryzacji. Jednakowe normy i zasady mia³y
ujednoliciæ szereg zjawisk. Rozdzielenie
produkcji i konsumpcji wyzwoli³o z kolei d¹¿enie
do maksymalizowania ilo�ci wytwarzanych
towarów, co mia³o pozwoliæ na spadek ich
warto�ci, a co za ty idzie wzrost spo¿ycia
produktu, oszczêdno�ci w danej dziedzinie oraz
pokazanie mo¿liwo�ci ludzkiej pracy.
Nieod³¹cznym elementem industrializacji sta³a
siê koncentracja. W spo³eczno�ciach rolniczych
wiêkszo�æ czynno�ci wykonywano samodzielnie
w gospodarstwach, era przemys³owa wymaga³a
koncentracji ludzi celem efektywniejszej
realizacji zadañ. Rozpoczê³a siê masowa
migracja ze wsi do miast, g³ówn¹ grup¹
mieszkañców aglomeracji sta³y siê rodziny,
których cz³onkowie byli pierwszym pokoleniem
¿yj¹cym poza ojczyst¹ prowincj¹. Produkcja
przemys³owa poci¹gnê³a równie¿ za sob¹
daleko id¹c¹ centralizacjê. W erze rolniczej
ka¿da jednostka wiejska by³a niemal odrêbnych
organizmem, masowa wytwórczo�æ wymaga³a
jednak ustanowienia centralnych jednostek
kierowniczych i koordynacyjnych. Prze³o¿y³o siê
to na wszystkie aspekty ¿ycia � zcentralizowane
zarz¹dzanie objê³o kulturê, gospodarkê i ¿ycie
spo³eczne. Oba zjawiska sta³y siê motorem

13 Slavenka Drakuliæ, Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed Trybuna³em w Hadze, Warszawa
2006, s. 166.
14 Dusko Doder, Louise Branson, dz. cyt., s. 17.
15 Slavenka Drakuliæ, dz. cyt. s. 166.
16 Wersja babci Mirjany Markowiæ by³a jednak inna � jej córka mia³a zostaæ zamordowana przez Niemców. Za: http://
en.wikipedia.org/wiki/Mirjana_Markovi%C4%87.
17 Slavenka Drakuliæ, dz. cyt., s. 164.
18 Dusko Doder, Louise Branson, dz. cyt., s. 17.
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sprawczym gwa³townego rozrostu obszarów
zurbanizowanych, zw³aszcza tych, w których
ulokowane by³y instytucje kierownicze19 .

Wszyscy trzej omawiani tutaj politycy
upatrywali w emigracji do miasta szans na
awans spo³eczny. Ucieczka do przemys³owych
aglomeracji jawi³a siê wówczas jako wkroczenie
w sferê wolno�ci, bogactwa i samowystar-
czalno�ci. W rzeczywisto�ci jednak wiêkszo�æ
przybyszów z obszarów prowincjonalnych
szybko wpada³a w tryby przy�pieszonej
industrializacji, staj¹c siê jej ofiarami.
Uprzemys³owienie wi¹za³o siê bowiem ze
znacznymi obci¹¿eniami pracowników
nowopowstaj¹cych zak³adów produkcyjnych.
Choroby zawodowe, praca w trudnych
warunkach, wspó³zawodnictwo zmuszaj¹ce do
przekraczania w³asnych mo¿liwo�ci sta³y siê
czynnikami wyniszczaj¹cymi ludno�æ miejsk¹.
Przyk³adem tego by³a choæby sytuacja
rodzeñstwa Leonida Kuczmy � brat i siostra
przysz³ego prezydenta pracowali w kopalniach,
zmarli odpowiednio na raka p³uc i udar mózgu
w wieku 56 i 48 lat.

Zarówno Milo�eviæ, jak i Szewardnadze
i Kuczma w znacznej mierze zdawali sobie
sprawê negatywnych konsekwencji funkcjo-
nowania w �wiecie �drugiej fali�. Chc¹c unikn¹æ
wpadniêcia w tryb przyspieszonej
industrializacji, postawili oni na edukacjê oraz
dzia³alno�æ w partii komunistycznej. W okresie
komunizmu wiedza humanistyczna by³a
traktowana jako drugorzêdna, du¿o bardziej
ceniono umiejêtno�ci praktyczne. Podzia³ pracy
wymaga³ bowiem wyuczonych specjalistów
wykonuj¹cych sprawnie swoje czynno�ci � taka
forma produkcji prowadzi³a to maksymalizacji
efektów pracy. Dotyczy³o to g³ównie sfery
wytwórczej, jednak taki stan rzeczy przek³ada³
siê na wszystkie dziedziny ¿ycia, wp³ywaj¹c na
wybory zawodowe analizowanych przywódców.
Wszyscy trzej politycy kszta³cili siê bowiem
w dyscyplinach daj¹cych konkretn¹, praktyczn¹
wiedzê20 .

Po opuszczeniu rodzinnego Po�arewaca,
Slobodan Milo�eviæ i Mira Markociæ rozpoczêli
studia na uniwersytecie w Belgradzie, on prawo,

ona socjologiê. Eduard Szewardnadze za
spraw¹ ojca podj¹³ naukê w szkole medycznej.
Leonid Kuczma swoje doros³e ¿ycie rozpocz¹³
od studiów na presti¿owym wydziale fizyczno-
technicznym w Dniepropietrowsku. Uczelnia
podlega³a bezpo�rednie Moskwie, a nie
ministerstwu o�wiaty radzieckiej Ukrainy,
przygotowywa³a bowiem najlepszych
specjalistów z zakresu fizyki j¹drowej i budowy
rakiet. Wydzia³ �ci¹ga³ najzdolniejsz¹ m³odzie¿,
wychowywan¹ w kulcie komunizmu i z dobrym
pochodzeniem klasowym, stawiaj¹c przed ni¹
silne emocjonalne wyzwania i sowicie
wynagradzaj¹c stypendiami21 . W 1960 r. � po
zdobyciu tytu³u in¿yniera � jak wiêkszo�æ
absolwentów wydzia³u fizyczno-technicznego
uniwersytetu w Dniepropietrowsku, Kuczma trafi³
do zak³adów �Piwdenmasz�, najwiêkszej
w Europie fabryki specjalizuj¹cej siê w produkcji
broni rakietowej.

W krajach dawnego bloku socjalistycz-
nego praca zawodowa nie stanowi³a jednak
drogi do szybkiej i zawrotnej kariery, mo¿liwo�æ
tak¹ stwarza³a za to dzia³alno�æ w partii
komunistycznej. G³êboka potrzeba integracji
wszystkich dziedzin ¿ycia, charakterystyczna dla
epoki industrialnej, wp³ynê³a bowiem na
powstanie wielkich aparatów rz¹dowych,
bêd¹cych motorem gospodarki, a co za tym idzie
uruchomi³a proces rozwoju struktur partyjnych.
Celem w³adzy sta³o siê stworzenie i podtrzy-
manie cywilizacji przemys³owej. W pierwszej
fazie industrializacji obecno�æ rz¹du w sferze
ekonomii wydawa³a siê niezbêdna, prywatna
przedsiêbiorczo�æ nie dysponowa³a bowiem
wystarczaj¹c¹ ilo�ci¹ kapita³u do budowy
infrastruktury przemys³owej (kolei, dróg, wielkich
zak³adów).

Szansa b³yskawicznego awansu, któr¹
stwarza³a dzia³alno�æ w partii komunistycznej
po³¹czona b¹d� to ze s³u¿b¹ w wojsku, b¹d�
w administracji pañstwowej zosta³a perfekcyjnie
wykorzystana przez analizowanych przywód-
ców. Milo�eviæ, dzia³aj¹c w uczelnianych
strukturach Zwi¹zku Komunistów Jugos³awii,
szybko sprawdzi³ siê jako dobry organizator,
perfekcyjnie rozumiej¹cy mechanizmy

19 Alvin Toffler, Trzecia Fala, Warszawa 1986.
20 Tam¿e.
21 Wies³aw Romanowski, dz. cyt., s. 99-100.
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partyjne22 , zawi¹za³ te¿ wiele znajomo�ci, które
procentowa³y w przysz³o�ci. Najwa¿niejsz¹
z nich by³a przyja�ñ z Ivanem Stamboliciem,
politykiem, który za spraw¹ rodzinnych
konsekwencji b³yskawicznie awansowa³
w administracji i aparacie partyjnym, prowadz¹c
za sob¹ Milo�evicia23 . Traktowa³ on Slobodana
jak brata, ceni¹c jego lojalno�æ oraz umiejêtno�æ
poskromienia personalnych ambicji24 .
Szewardnadze równocze�nie z nauk¹ w szkole
medycznej rozpocz¹³ dzia³alno�æ w Komsomole,
by w 1948 r. wst¹piæ do Komunistycznej Partii
Gruzji. Studia, ju¿ nie lekarskie, a pedagogiczne,
skoñczy³ na prowincjonalnym uniwersytecie
w Kutaisi, bêd¹c ju¿ szefem Komsomo³u na ca³¹
Gruzjê25 . M³ody Eduard by³ obdarzony intuicj¹
wskazuj¹c¹ bezb³êdnie �cie¿ki kariery, umia³
zjednywaæ sobie ludzi, opanowa³ tak¿e sztukê
precyzyjnej oceny sytuacji26 . Na pocz¹tku
celowo sprawia³ wra¿enie nieokrzesanego
prowincjusza � lekcewa¿ono go jako
potencjalnego przeciwnika, choæ b³yskawicznie
wspina³ siê po drabinie w³adzy 27 . Przysz³y
prezydent Ukrainy rozwija³ siê w miejscu, które
by³o kwintesencj¹ ducha ówczesnych czasów �
pracowa³ na najbardziej niebezpiecznym
odcinku wy�cigu zbrojeñ, a do tego w otoczeniu
elity komunistycznej ZSRR, wypoczywaj¹cej
czêsto w osiedlu dacz na obrze¿ach miasta.
Nawet ¿ycie rodzinne Kuczmy wi¹za³o siê
z systemem komunistycznym � zawar³ on
zwi¹zek ma³¿eñski z Ludmi³¹ Tumanow¹, córk¹
wysoko postawionego dzia³acza z Dniepro-
pietrowska, znacznie przy�pieszy³o to rozwój
jego kariery28 .

Komunizm otworzy³ przed wszystkimi
trzema politykami szansê awansu spo³ecznego.
Pchani do przodu przez ambicjê i w³asne talenty,

a w przypadku Milo�evicia przez wp³yw ¿ony,
musieli prêdzej czy pó�niej zwi¹zaæ siê z parti¹
komunistyczn¹, pozwalaj¹c¹ na b³yskawiczne
osi¹gniêcie wysokich stanowisk. Komunizm
stworzy³ im szybsz¹ ni¿ praca zawodowa drogê
do kariery, pozwoli³ te¿ unikn¹æ indywidualnych
kosztów zwi¹zanych z przy�pieszon¹
industrializacj¹.

4. �wiat w³adzy

Po skoñczeniu studiów prawniczych
w 1964 r., Milo�eviæ pozosta³ w Belgradzie, gdzie
obj¹³ najpierw stanowisko doradcy ekonomicz-
nego w³adz miasta, a nastêpnie � za spraw¹
Stambolicia � kierownika przedsiêbiorstwa
energetycznego Tehnogaz i dyrektora
Beobanka, najwiêkszego pañstwowego banku
Jugos³awii29 . �mieræ niekwestionowanego
jugos³owiañskiego przywódcy Josipa Broz Tito
w maju 1980 r. rozpoczê³a okres powolnych
zmian w kraju. Socjalistyczna Federacyjna
Republika Jugos³awii zaczê³a dryfowaæ
w kierunku pañstwa rz¹dzonego przez sze�æ
regionalnych struktur partyjnych i sze�æ
regionalnych rz¹dów30 . W takich warunkach
rozwija³a siê kariera tego duetu politycznego.
W 1982 r. Stamboliæ zosta³ przewodnicz¹cym
struktur belgradzkich Zwi¹zku Komunistów
Jugos³awii31 , w 1984 r. stan¹³ na czele Zwi¹zku
Komunistów Serbii, odnogi partii w najwiêkszej
z republik32 , by w 1986 r. obj¹æ funkcje
prezydenta Socjalistycznej Republiki Serbii 33 .
Ka¿dy skok w jego karierze prowadzi³
automatycznie do awansu Milo�evicia. Slobodan
zosta³ najpierw cz³onkiem komitetu wykonaw-
czego serbskiej ga³êzi partii komunistycznej
(1982 r.)34 , potem zacz¹³ przejmowaæ kolejne

22 Dusko Doder, Louise Branson, dz. cyt., s. 21-22.
23 Tam¿e, s. 23.
24 Tam¿e, s. 34.
25 Wojciech Jagielski, dz. cyt., s. 81.
26 Tam¿e, s. 80.
27 Relacja Irakliego Tabiaszwili, zastêpcy redaktora naczelnego tbiliskiego dziennika �Tawari Gazeti� [w:] Wojciech
Jagielski, dz. cyt., s. 82-83.
28 Marcin Wojciechowski, dz. cyt., s. 30.
29 Dusko Doder, Louise Branson, dz. cyt., s. 25-26.
30 Tam¿e, s. 27.
31 Tam¿e, s. 28.
32 Tam¿e, s. 31.
33 Tam¿e, s. 34.
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stanowiska po swoim mentorze, obejmuj¹c
kierownictwo partii w stolicy (1984 r.) 35 ,
a nastêpnie staj¹c na czele ca³ego Zwi¹zku
Komunistów Serbii (1986 r.)36 . W po³owie lat 80.
Milo�eviæ by³ jeszcze nieznan¹ szerzej postaci¹,
prêdko jednak da³ siê jednak poznaæ jako wróg
liberalnych nurtów, zwolennik podporz¹dko-
wania mediów oraz gorliwy obroñca ideologii
marksistowskiej37 .

Równie szybko w strukturach partyjnych
i administracyjnych awansowa³ Eduard
Szewardnadze. W 1959 r. by³ ju¿ deputowanym
Rady Najwy¿szej Gruziñskiej SRR, potem
kolejno: ministrem bezpieczeñstwa publicznego,
ministrem spraw wewnêtrznych w randze
genera³a milicji, by we wrze�niu 1972 r. obj¹æ
funkcjê pierwszego sekretarza Komitetu
Centralnego Komunistycznej Partii Gruzji.
Szewardnadze wykonywa³ sumiennie swoje
zadania, a ewentualne negatywne skutki jego
przedsiêwziêæ by³y raczej efektem niemo¿no�ci
przezwyciê¿enia wad systemu komunistycznego
ni¿ b³êdnych decyzji. W uznaniu jego dzia³añ,
wybrano go w 1978 r. do Biura Politycznego KC
KPZR, gdzie wraz ze swoim rówie�nikiem �
Michai³em Gorbaczowem � stali siê
najm³odszymi cz³onkami tego gremium. Szybko
nawi¹zali wspó³pracê, której najefektywniejsza
faza rozpoczê³a siê w marcu 1985 r., kiedy
pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Gruzji
obj¹³ funkcjê ministra spraw zagranicznych
ZSRR38 . Szewardnadze szybko nadrobi³ zaleg-
³o�ci w wiedzy na temat polityki miêdzyna-
rodowej, wielka dyplomacja okaza³a siê jego
¿ywio³em39 . �wiat zapad³ na �gorbimaniê�,
dostrzegaj¹c szczere intencje reformatorów �
para �Gorbi� i �Szewi� sta³a siê si³¹ sprawcz¹
definitywnego zamkniêcia okresu �zimnej
wojny�40 . Uznanie miêdzynarodowe kontras-
towa³o jednak z odbiorem jego dzia³añ wewn¹trz
ZSRR. Drogi Gorbaczowa i Szewardnadzego

zaczê³y siê rozchodziæ � pierwszy sekretarz KC
KPZR chcia³ zachowania socjalizmu
i utrzymania jedno�ci ZSRR, jego minister spraw
zagranicznych opowiada³ siê za dalsz¹
liberalizacj¹. Dodatkowo w si³ê zaczêli rosn¹æ
partyjni przeciwnicy reformatorskiego kursu.
W efekcie, w grudniu 1990 r. Szewardnadze
zrezygnowa³ ze stanowiska, powróci³ na krótko
po puczu Janajewa, w listopadzie 1991 r.,
by ostatecznie odej�æ miesi¹c pó�niej, wraz
z rozwi¹zaniem ZSRR.

Pod koniec lat 70. Leonid Kuczma by³ ju¿
sekretarzem organizacji partyjnej w zak³adach
�Piwdenmasz�, równolegle, choæ nieco wolniej,
rozwija³a siê jego kariera zawodowa w fabryce.
Pocz¹tkowo pracowa³ w biurze konstruktorskim,
nastêpnie na kosmodromie Bajkonur
w Kazachstanie, by kolejno obejmowaæ funkcje
g³ównego konstruktora fabryki, a w 1985 r. jej
dyrektora generalnego41 . Dziêki zajmowanemu
stanowisku partyjnemu Kuczma wszed³ w 1981
r. do Komitetu Centralnego Komunistycznej
Partii Ukrainy, a w 1990 r. zosta³ deputowanym
Rady Najwy¿szej Ukraiñskiej SRR42 .
Sprawowane przez przysz³ego prezydenta
funkcje wi¹za³y siê z ogromnymi przywilejami
i wp³ywami � wy�cig zbrojeñ sprawia³, ¿e za-
k³ady wytwarzaj¹ce rakiety balistyczne by³y
traktowane w specjalny sposób 43 . Rozpoczêcie
okresu �pierestrojki� spowodowa³o jednak
wycofywanie siê z rywalizacji militarnej z Zacho-
dem, co wi¹za³o siê z konwersj¹ przemys³u
zbrojeniowego i utrat¹ zamówieñ rz¹dowych.
Zak³ady �Piwdemnasz� zaczê³y chyliæ siê ku
upadkowi, po og³oszeniu nieodleg³o�ci przez
Ukrainê ich sytuacja jeszcze siê pogorszy³a44 .
W krytycznym po³o¿eniu znale�li siê tak¿e
dyrektorzy innych firm przemys³u ciê¿kiego
i sektora zbrojeniowego � brak im by³o
znajomo�ci realiów gospodarki rynkowej oraz
kontaktów z krajami kapitalistycznymi45 .

34 Tam¿e, s. 28.
35 Tam¿e, s. 31.
36 Tam¿e, s. 34.
37 Tam¿e, s. 32-33.
38 Wojciech Materski, Gruzja, Warszawa 2000, s. 219.
39 Wojciech Jagielski, dz. cyt., s. 86-87.
40 Wojciech Materski, dz. cyt., s. 222.
41 Marcin Wojciechowski, dz. cyt., s. 30.
42 Tam¿e, s. 32.
43 Tam¿e, s. 31.
44 Wies³aw Romanowski, dz. cyt., s. 101-102.
45 Tam¿e, s. 102.
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Najwiêkszy sukces w systemie
komunistycznym osi¹gn¹³ Szewardnadze, staj¹c
na czele resortu spraw zagranicznym imperium
radzieckiego. Kariera Milo�evicia by³a w du¿ej
mierze niesamodzielna, korzysta³ on z protekcji
przyjaciela, Ivana Stambolicia. Kuczma zaszed³
najni¿ej, choæ swoj¹ pozycjê zyska³ dziêki
w³asnej pracy. Ca³¹ trójka wesz³a w oligar-
chiczny �wiat komunistycznej nomenklatury,
ukrywaj¹cej istotê swoich zamiarów za zas³on¹
ideologiczn¹. Jej faktyczne d¹¿enia obejmowa³y
wzmocnienie w³adzy, rozszerzenie jej
przywilejów i sprawowanie w spokoju rz¹dów46 .
Omawiane postacie postrzega³y politykê jako
sztukê utrzymania siê u steru w³adzy, a nie
realizowania w³asnej wizji. By³y to d¹¿¹ce do
kierowania lud�mi i pozbawione idei charaktery
biurokratyczne. Wszyscy trzej politycy
perfekcyjnie opanowali zdolno�æ prowadzenia
gry partyjnej, planowania intryg i zawierania
sojuszy. Interesowa³a ich struktura bêd¹c¹ drog¹
do awansu, ideologia by³a tylko rytualnym
obrz¹dkiem.

Piramida w³adzy epoki industrialnej
cechowa³a siê obecno�ci¹ trzech warstw.
Pierwsz¹ z nich by³y subelity, stanowi¹ce
wyspecjalizowane struktury kierownicze
poszczególnych dziedzin ¿ycia, podlegaj¹ce
integracji ze strony w³a�ciwej elity, której
przedstawiciele � w tym przypadku cz³onkowie
partii komunistycznych � znajdowali siê we
wszystkich sferach funkcjonowania spo³eczeñ-
stwa, kontroluj¹c posuniêcia elity. Na szczycie
umiejscowione by³y superelity, odpowiadaj¹ce
za rozdzia³ �rodków inwestycyjnych47 . Wydaje
siê, i¿ Milo�eviæ i Szewardnadze osi¹gnêli
najwy¿szy poziom w piramidzie w³adzy
komunistycznych pañstw industrialnych, staj¹c
siê czê�ci¹ superelity, Kuczma nie wykroczy³
jednak poza sferê zwyk³ych elit.

Warto zaznaczyæ, i¿ schy³ek okresu
socjalizmu oznacza³ koniec pewnego etapu dla
Szewardnadzego i Kuczmy. Upadek ZSRR
oznacza³ utratê struktur, w których robili oni
karierê, nastêpnym etapem mog³o byæ ju¿ tylko

zwrócenie siê w kierunku rodzinnych republik.
Milo�eviæ nie anga¿owa³ siê w dzia³alno�æ
struktur federalnych, rozpad Jugos³awii nie
spowodowa³ zatem os³abniêcia jego pozycji,
p³ynnie przeszed³ on do funkcjonowania
w �nowej� Jugos³awii.

Przebieg kariery w okresie komunizmu
wp³yn¹³ równie¿ na zró¿nicowanie mo¿liwo�æ
kontaktu z innymi ni¿ socjalizm wzorcami
kulturowymi i politycznymi. Zajmowane przez
Milo�evicia stanowiska wi¹za³y siê z licznymi
podró¿ami zagranicznymi48 . Eduard Szeward-
nadze, pe³ni¹c funkcjê ministra spraw
zagranicznych ZSRR, by³ sta³ym go�ciem
w najwa¿niejszych stolicach �wiata. Jedynie
Kuczmie brak by³o znajomo�ci standardów
zachodnich49 . Wystêpowa³y tak¿e pewne
ró¿nice odno�nie do spojrzenia na kwestiê
reform systemu komunistycznego. Wydaje siê,
¿e najbardziej liberalny kurs przybra³ w swojej
polityce Szewardnadze, najbardziej
zachowawczy za� Milo�eviæ.

Interesuj¹c¹ kwesti¹ jest tak¿e stosunek
do warto�ci narodowych. Milo�eviæ mia³
najwiêksze predyspozycje do przej�cia na
pozycje nacjonalistyczne, dzia³a³ jedynie w naro-
dowych, serbskich strukturach partyjnych. Dla
Szewardnadzego ZSRR by³¹ drug¹ ojczyzn¹.
Stara³ siê on ³¹czyæ interesy Kremla i Tbilisi50 .
Kuczma natomiast by³ przyk³adem Ukraiñca
zsowietyzowanego � identyfikowa³ siê silniej
z ZSRR jako ca³o�ci¹, a nie z jego czê�ci¹
sk³adow¹, jak¹ by³a Ukraiñska SRR. Zacz¹³
przyswajaæ sobie warto�ci narodowe dopiero
w okresie kszta³towania siê niepodleg³o�ci kraju,
gdy zaczê³y mu byæ one potrzebne. Po objêciu
przez omawianych polityków najwy¿szych
urzêdów pañstwowych ró¿nice te prze³o¿y³y siê
na sposób kszta³towania polityki.

5. Podsumowanie

Na postawy Milo�evicia, Szeward-
nadzego i Kuczmy wp³ynê³y trzy czynniki: kultura
prowincji, biurokracja miasta oraz �wiat komuni-

46 Michai³ Heller, Maszyna i �rubki. Jak hartowa³ siê cz³owiek sowiecki, Pary¿ 1988, s. 147.
47 Alvin Toffler, dz. cyt.
48 Dusko Doder, Louise Branson, dz. cyt., s. 26.
49 Wies³aw Romanowski, dz. cyt., s. 102.
50 Wojciech Jagielski, dz. cyt., s. 92.
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stycznego dworu. Pochodzenie z niewielkich
miejscowo�ci spowodowa³o u ka¿dego
z polityków wytworzenie siê odporno�æ na
przeciwno�ci losu. Dziêki posiadaniu pewnych
zdolno�ci lub uleganiu wp³ywom innych,
u ka¿dego z przysz³ych prezydentów pojawi³a
siê chêæ wyrwania siê ze swojej spo³eczno�ci.
Odpowiedzi¹ na tê potrzebê by³a ucieczka do
miasta, stwarzaj¹cego jednak wiele zagro¿eñ
dla nowoprzyby³ej ludno�ci. Sposobem na
unikniêcie wci¹gniêcia w tryby przy�pieszonej
industrializacji by³a edukacja i dzia³alno�æ
w partiach re¿imowych. W toku walk
politycznych, u ka¿dego z nich wytworzy³o siê
biurokratyczne spojrzenie na sprawowanie
w³adzy, wszyscy trzej prezydenci zwracali
bowiem uwagê na strukturê i formê kierowania
podleg³ymi im instytucjami, a nie na pogl¹dy, czy
aspekty merytoryczne.

Analizowani przywódcy osi¹gnêli wy¿yny
kariery, wchodz¹c w rzeczywisto�æ dostatnio
¿yj¹cej komunistycznej nomenklatury, tworz¹cej
sieæ wzajemnych powi¹zañ, w której trzeba by³o
siê perfekcyjnie poruszaæ. Wszyscy trzej politycy
byli wytworem epoki przy�pieszonego przecho-
dzenia z ery produkcji wiejskiej do �wiata
przemys³owego. Ich dzieciñstwo by³o g³êboko
zakorzenione w Tofflerowskiej �pierwszej fali�,
jednak sukcesy zawodowe osi¹gali oni ju¿
w rzeczywisto�ci industrialnej. Zderzenie tych
dwóch �wiatów by³o istotnym elementem
w biografiach milionów mieszkañców bloku
komunistycznego. Milo�eviæ, Szewardnadze

oraz Kuczma byli swoist¹ �esencj¹� czasów
w których ¿yli, uosabiaj¹c pewne postawy
w³asnej epoki.

Ich cechy osobowo�ciowe, sposób
my�lenia oraz pogl¹dy ukszta³towa³y siê
w okresie socjalizmu, nie odpowiada³y zatem
wyzwaniom wspó³czesno�ci. Po objêciu w³adzy
w �nowej� Jugos³awii, Grucji, czy na Ukrainie
omawiani politycy nie potrafili zrozumieæ,
¿e zmiany otaczaj¹cego ich �wiata powinny
wi¹zaæ siê z korekt¹ sposobu sprawowania
w³adzy. Rz¹dzili pañstwem tak jak wcze�niej
kierowali struktur¹ partyjn¹. Recept¹ na
utrzymanie siê na stanowiskach sta³a siê
budowa systemu oligarchicznego oraz zacho-
wanie korzystnych dla w³asnego �rodowiska
uk³adów gospodarczych. Taka wizja szybko
zderzy³y siê ze wspó³czesnymi realiami demo-
kratycznymi, wymagaj¹cymi uwzglêdniania
potrzeb spo³ecznych. Kluczem do utrzymania
w³adzy nie by³a ju¿ równowaga miêdzy
poszczególnymi grupami w aparacie kierow-
niczym, a poparcie ludno�ci, analizowani
przywódcy zdawali siê tego nie dostrzegaæ51 .
W rezultacie nastêpowa³ spadek legitymizacji
ich rz¹dów, brak by³o dokonañ uprawomoc-
niaj¹cych ich prezydentury. Nastêpowa³a
równie¿ utrata legitymizacji ca³ego re¿imu
politycznego. W¹tki biograficzne prze³o¿y³y siê
zatem na wielk¹ politykê, staj¹c siê czynnikiem
sprawczym przewrotu w Serbii w listopadzie
2000 r., �rewolucji ró¿� w Gruzji, czy
�pomarañczowej rewolucji� na Ukrainie.

51  Adam Michnik, Odej�æ w porê; w: �Gazeta Wyborcza�, 24.11.2003 r.


