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Jest sylwestrowy wieczór 2018 roku. Ludzie bawi! si" 
na imprezach lub sp"dzaj! wieczór w#domach, ogl!da-
j!c programy rozrywkowe w# telewizji. Zaledwie kilku 
minut brakuje do pó$nocy, do pocz!tku nowego roku 
2019, w#którym maj! si" odby% wybory prezydenckie. 
Wszystkie telewizje ukrai&skie przerywaj! wtedy pro-
gram, by nada% krótkie, sztampowe zazwyczaj 'yczenia 
noworoczne g$owy pa&stwa.

Kana$ 1+1 równie' przerywa program#– kabaretowy 
Wieczorny Kwarta!. Tu czeka jednak ogromna niespo-
dzianka. Ku zaskoczeniu widzów, zamiast prezydenta na 
ekranie pojawia si" Wo$odymyr Ze$enski. I#to on wyg$a-
sza krótkie or"dzie do telewidzów. Mówi nie jak wielki 
dostojnik, lecz jak stary, dobry znajomy, nie w#garnitu-
rze, lecz w#bia$ej koszuli z#podwini"tymi r"kawami:

– Drodzy przyjaciele, za chwil" powitamy Nowy 
Rok i# zobaczycie dalszy ci!g Wieczornego Kwarta!u. 
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Ale teraz chc" wam powiedzie% co( szczerze od siebie, 
jako Wo$odymyr Ze$enski. Dzisiaj ka'dy z#nas w#Ukra-
inie ma do wyboru trzy drogi. Pierwsza: 'y% tak, jak 'y-
jesz, troszczy% si" o#codzienne sprawy#– i#to normalne. 
Druga: spakowa% rzeczy i#wyjecha% za granic", by zara-
bia% i#przysy$a% pieni!dze bliskim. To równie' normal-
ne. Jest jednak i#trzecia droga: spróbowa% samemu co( 
zmieni% w#Ukrainie. I#w$a(nie t" drog" wybra$em dla 
siebie. Od dawna pytaj! mnie: „Kandydujesz? Nie kan-
dydujesz?”. Nie chcia$em by% jak nasi politycy, obieca% 
co( i# s$owa nie dotrzyma%. Dlatego teraz, kilka minut 
przed Nowym Rokiem, co( wam obiecam i#od razu to 
wykonam. Drodzy Ukrai&cy, obiecuj" wam i(% na pre-
zydenta Ukrainy. I#od razu spe$niam obietnic": Id" na 
prezydenta Ukrainy. Kandyduj". Chod)cie, zróbmy to 
razem! Z#Nowym Rokiem. Z#nowym s$ug! narodu.

Dla zwyk$ych Ukrai&ców by$o to ogromne zasko-
czenie, a# klas" polityczn! wprawi$o w# konsternacj". 
Cz"(% przyj"$a to jako kolejny 'art s$ynnego kabarecia-
rza. Od emisji serialu S!uga narodu przeb!kiwano, 'e 
Ze$enski#– filmowy Ho$oborodko#– mo'e mie% ambi-
cje prezydenckie. W#sonda'ach, w#których umieszcza-
no go jako potencjalnego kandydata, wypada$ nie)le, 
jednak wtedy nie dawano mu szans na zwyci"stwo. 
Starzy wyjadacze polityczni uznali, 'e kandydatura Ze-
$enskiego#– aktora i#klauna, jak pogardliwie go nazywa-
no#– to kompletne nieporozumienie.
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Podobnie my(la$o wielu Ukrai&ców. 
– Gdy okaza$o si", 'e Ze$enski b"dzie kandydo-

wa$, u#mnie#– na zachodzie Ukrainy, gdzie mieszka 
bardziej konserwatywna, maj!ca silne poczucie ukra-
i&skiego patriotyzmu cz"(% spo$ecze&stwa# – zosta$o 
to przyj"te nawet troch" z#kpin!, z#poczuciem pomie-
szania porz!dków. Ludzie mieli wra'enie, 'e kto( si" 
pomyli$, chce startowa% w# innej kategorii ni' ta, do 
której jest stworzony#– opowiada Wojciech Jankow-
ski,! redaktor naczelny „Nowego Kuriera Galicyjskie-
go” ze Lwowa.

Jednak od rana 1 stycznia 2019 roku, kiedy ludzie 
budzili si" po nocnej zabawie, w#Ukrainie kr!'y$ news 
dnia. A#Ze$enski nigdy nie by$ bardziej powa'ny ni' 
w#ów sylwestrowy wieczór.

Przed decyzj"

Zanim jednak postanowi$ og$osi% swój start w# wy-
borach, przeby$ d$ug! drog" i#do(wiadczy$ wielu roz-
terek. 

W#2016 roku, czyli mniej wi"cej rok po wej(ciu na 
ekrany pierwszego sezonu S!ugi narodu, Ze$enski prze-
bywa$ w# Odessie. Wieczorami zabytkowe kamienice 
i#pa$ace nadmorskiego miasta ton! w#zieleni i# (wietle, 
latarnie uliczne stwarzaj! magiczny klimat. W# oko-
licach portu i# starówki, blisko s$ynnych Schodów 
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Potiomkinowskich, znajduje si" wiele przytulnych re-
stauracji. W# jednej z#nich dosz$o do spotkania, które 
mia$o zawa'y% na ca$ej przysz$o(ci Wo$odymyra Ze$en-
skiego.

Zadzwoni$ do niego Andrij Bohdan, prawnik i#przed-
stawiciel oligarchy Ihora Ko$omojskiego, do którego na-
le'a$a stacja telewizyjna 1+1. Od kilku lat Studio Kwar-
ta$ 95 produkowa$o dla tej stacji programy i#filmy, w#tym 
serial S!uga narodu. Kiedy Ze$enski uzgadnia$ z#Ko$o-
mojskim kwestie umów i#zasady wspó$pracy z#telewizj!, 
Bohdan musia$ uczestniczy% przynajmniej w#niektórych 
rozmowach. To on rok wcze(niej namawia$ Ze$enskiego 
do kandydowania do Rady Obwodu w#mie(cie Dnie-
propietrowsk. Mia$ te' do(wiadczenie w#pracy dla wielu 
poprzednich przywódców Ukrainy. Przy wcze(niejszych 
kampaniach prezydenckich i#parlamentarnych pracowa$ 
dla ró'nych kandydatów. Teraz próbowa$ nak$oni% Ze-
$enskiego do odegrania zupe$nie nowej roli, nie na ekra-
nie, lecz w#'yciu.

Przebieg tamtej rozmowy w#Odessie Andrij Bohdan 
relacjonowa$ w#rozmowie z#Gordonem. 

– Zadzwoni$em do Ze$enskiego: „Mam spraw"”. 
– „Jestem w#Odessie. Przyjed), porozmawiamy”#– 

odpowiedzia$.
Poszli do restauracji. Bohdan, stary wyga, znaj!cy 

od podszewki ukrai&sk! polityk", zaproponowa$, by 
Ze$enski wystartowa$ w#wyborach na prezydenta. 
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– „Serialem S!uga narodu da$e( ludziom nadziej". 
Je(li teraz nawet nie spróbujesz, b"d! rozczarowani: 
spotka ich kolejny zawód. Je'eli nie wygrasz, nikt ci" 
nie b"dzie wini$, ale je(li nawet nie spróbujesz, wtedy 
tak. Ja sam b"d" zawiedziony”# – przekonywa$ Boh-
dan.#Ze$enski przyj!$ te s$owa z#powag!. – My(l", 'e 
silnie na niego wp$yn"$y#– opowiada$.

Rozmawiali d$ugo. Bohdan t$umaczy$ Ze$enskie-
mu, 'e je(li postanowi ubiega% si" o#urz!d prezydenta, 
musi mie% zaplecze, platform" polityczn!, w# imieniu 
której b"dzie kandydowa%. Ze$enski nie powiedzia$ 
wtedy ani „tak”, ani „nie”. Musia$ wszystko przemy-
(le%, a# przede wszystkim zdecydowa%, czy sam tego 
chce. Czy podo$a. Nie by$ politykiem i#nie mia$ sto-
sownego do(wiadczenia. Musia$ te' najpierw prze-
dyskutowa% t" kwesti" z# 'on!, z# rodzin!# – ustali%, 
jak mia$oby wygl!da% ich dalsze 'ycie. Co z#dzie%mi? 
Czeka$o go równie' wiele rozmów ze wspó$pracowni-
kami i#przyjació$mi z#Kwarta$u 95. W#ko&cu firma to 
jego dzie$o, a#on jest nie tylko jej wspó$w$a(cicielem, 
ale te' twarz! i#po prostu przyjacielem wielu aktorów 
zespo$u. Je(li wystartuje, to co dalej z#Kwarta$em? Co 
dalej z#nimi? Wtedy, w#2016 roku, jeszcze si" jednak 
nie zdecydowa$ kandydowa%.

Niemniej po rozmowie z#Bohdanem by$o jasne, 'e 
propozycja jest powa'na i#w# razie potrzeby znajd! si" 
pieni!dze na kampani". 
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Ze$enski powiedzia$ o# rozmowie 'onie O$enie.  
Mieli wówczas prawie trzyletnie dziecko#– syna Kiry-
$a, a#nastoletnia córka Aleksandra wchodzi$a w#trudny 
wiek dojrzewania.

– Kategorycznie si" sprzeciwia$am#– mówi$a pó)-
niej O$ena Ze$enska.#– Wszystko by si" zmieni$o, to by 
by$o dla nas bardzo trudne.#– Przede wszystkim cho-
dzi$o jej o#rodzin". M!', pracuj!c w#show-biznesie, mia$ 
dla niej niewiele czasu. Próby, nagrania, narady, trasy 
koncertowe# – dzieci widywa$y go rzadko. W# trakcie 
kampanii i# po ewentualnym zwyci"stwie wyborczym 
wszystko by si" jeszcze bardzie skomplikowa$o. O$ena 
uwa'a$a te', 'e niemaj!cy do(wiadczenia politycznego 
Wo$odymyr stanie si" $atwym celem dla zawodowych 
polityków, a# podczas brutalnej kampanii na ich ro-
dzin" wylej! si" wiadra pomyj. Ze$enski, który zawsze 
powtarza$, 'e w#najwa'niejszych decyzjach 'yciowych 
s$ucha 'ony, tym razem nie powiedzia$ ani 'e startuje, 
ani 'e rezygnuje. Radzi$ si" równie' rodziców.

W# rozmowie z# telewizj! Hromadske mama Ze$en-
skiego opowiada$a, 'e odwodzili syna od pomys$u kan-
dydowania. 

– Wowa, to ci absolutnie niepotrzebne#– mówili.#– 
Nie trzeba ci si" w#to pcha%, w#to b$oto. W#telewizji wi-
da%, jak to si" wylewa. Potem b"d! tylko ci!g$e ataki.

Wo$odymyr wys$ucha$ tych rad, ale w kolejnym#  
2017 roku, równie' do ko&ca jeszcze nie zdecydowa$, 

Zelenski_wnetrze.indd   158 4/25/22   2:04 PM



Przeczytaj więcej o książce: 

Sprawdź nasze NOWOŚCI

Zapraszamy na wielkalitera.pl     

https://wielkalitera.pl/
https://wielkalitera.pl/nowosci/
https://wielkalitera.pl/sklep/biografie/zelenski/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-zelenski&utm_content=na-ostatniej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/biografie/zelenski/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-zelenski&utm_content=na-ostatniej-stronie

