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Interventions: A Life in War and Peace c. önéletraj-
zi m_vének bemutatása (Penguin kiadó, 383 oldal)

Vajon mivel magyarázhatjuk Kofi Annan tartós 
morális presztízsét? Bár számos kudarcot kellett 
elviselnie – beleértve mind a sajátjait, mind annak 
az intézménynek a kudarcait, amelyet tizenöt éven 
át szolgált – a volt ENSZ-fQtitkár presztízse túlélte 
a viszontagságokat.1 A karizma csak egy része a 
történetnek. A személyes karizma mellett, amibQl 
Annannak bQven adatott, ott van a tapasztalatából 
eredQ tekintélye is. Kevés ember töltött ennyi idQt 
tárgyalóasztal mellett b_nözQkkel, hadurakkal és 
diktátorokkal egyeztetve. Joggal mondhatjuk, hogy 
Annan a világ népeinek követe lett a sötét erQk 
ellenében.

Ezekre a gyakran félelmetes tárgyalásokra egy 
olyan megnyugtató temperamentumot hozott ma-
gával, amely már Ghánában töltött kora gyermek-
korában második természetévé vált. Apja, Henry 
Reginald Annan, két világ határán élt: egyrészt 
vezetQ tisztségviselQ volt egy brit multinacionális 
vállalatnál, másrészt örökletes törzsi vezetQ is egy 
nemzeti függetlenségének elnyerésének hajnalán 
álló országban. A ghánai függetlenségi küzdelem 
idején az Annan-család az óvatos középutasok 
közé tartozott: támogatták a függetlenséget, ugyan-
akkor távol tartották magukat a Kwame Nkrumah 
által képviselt forradalmi nacionalizmustól.

EzekbQl a tapasztalatokból építkezve Annan 
nagyfokú jártasságra tett szert abban, hogy a kü-

1 Ezek a kudarcok – az Olajat Élelmiszerért prog-
ram, Ruanda, Srebrenica, a szexbotrányok az 
ENSZ békefenntartók körében – élénken megje-
lennek az U.N. Me cím_ szellemes, bár könyör-
telen és egyoldalú dokumentumfilmben (Visio 
Entertainment; író, producer és rendezQ: Matthew 
Groff és Ami Horowitz).

lönbözQ oldalak képviselQivel körültekintQen és 
ügyesen tárgyaljon, mialatt saját kártyáit rejtve 
tartotta. Ez a hozzáállás tökéletes volt az ENSZ-
beli munka számára. Amikor otthoni pályafutását 
akadályozták az egymást követQ ghánai katonai 
rezsimek, Annan belépett az ENSZ kötelékébe, és 
egész életét annak felsQ vezetésében töltötte New 
Yorkban és Genfben. Barack Obamához hasonlóan 
korán megtanulta, hogy hogyan hidalja át a faji 
választóvonalakat és mindenki, aki vele kapcso-
latba került, racionális és higgadt bizalmasának 
érezhette, miközben valójában sikeresen megQrizte 
függetlenségét.

Egyszerre elfogadhatónak és távolságtartónak 
lenni persze önmagában nem elég a sikerhez. Ez 
nem magyarázza meg, hogyan tudta sértetlenül 
megQrizni a jó hírét, miközben egyre feljebb emel-
kedett az ENSZ bürokráciájának hivatali ranglét-
ráján – kezdetben a személyügy és a költségvetés 
területén –, amely a nepotizmusáról és rossz veze-
tésérQl volt híres. Ez a felemelkedés megkövetelte 
saját jó hírének udvarias, de könyörtelen megtar-
tását, azzal a képességgel együtt, hogy távol tartsa 
magát a kétes ügyektQl. Az út folyamán mélyen 
magáévá tette az intézmény morális retorikáját, és 
sosem hagyta, hogy annak sivár valósága kioltsa 
idealizmusát. Miután 1996-ban amerikai támo-
gatással megválasztották az ENSZ fQtitkárává, 
meglepQen magabiztos fellépéssel adott hangot 
olyan reményeknek, amelyek még fellelhetQek 
voltak az intézményen belül. Amikor 2001-ben 
átvette a Nobel-díjat, melyet az ENSZ-szel meg-
osztva kapott, minden eddigi ENSZ-vezetQ közül 
sokak számára Q t_nt a fQtitkári ideál legteljesebb 
megtestesülésének.

Ha valaki azt akarja, hogy presztízse tartós le-
gyen, eredményeket is fel kell mutatnia. Annan hi-
vatali ideje alatt pedig tényleg sok olyan eredmény 
született – az ENSZ Globális Megállapodás (UN 
Global Compact), a Millenniumi Fejlesztési Célok 
(Millennium Development Goals), a Globális Alap 
az AIDS, TüdQvész és Malária ellen (The Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), a 
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Nemzetközi BüntetQbíróság (International Criminal 
Court), a védelmi felelQsség (responsibility to 
protect) elve –, amiért dicsérjük Qt, mert jóakaratú 
bátorítást és maximális publicitást biztosított nekik. 
Ahogy elQtte egyetlen korábbi fQtitkár sem, Annan 
értette a modern médiát, és felhasználta saját hír-
nevének erejét arra, hogy növelje az intézménye 
láthatóságát. Azt is megértette, hogy a globalizáció 
a szuverén államokon kívül más szereplQket is ha-
talommal ruház fel, és elég okos volt ahhoz, hogy 
felismerje: már nem elég, ha az ENSZ pusztán egy 
kormányközi szervezet, hanem együttm_ködésre 
kell törekednie a nagyvállalatokkal, a civil szerve-
zetekkel és a folyamatosan terjedQ mozgalommal, 
a globális civil társadalommal. Megértette, hogy 
míg a hatalma a tagországoktól ered, akik fizetik 
a költségeket és megválasztják a tisztségviselQket, 
a morális presztízse viszont „a világ népeitQl” jön, 
a hétköznapi emberek millióitól, akiknek hite az 
ENSZ-ben túlélte a sorozatos csalódásokat.

A realisták szerint az ENSZ nem egyéb, mint – 
Perry Anderson szavait idézve – „politikai entitás 
bármiféle önálló akarat nélkül”, ám Qk nem veszik 
észre azt az erQt, ami a morális presztízsbQl ered.2 
Hogy parafrazeáljuk Sztálin megjegyzését a pápá-
ról, Annan megértette, hogy az ENSZ-nek nincse-
nek ugyan hadosztályai, de Q a remények hordozó-
ja, és ebben van az az erQ, amit a fQtitkár élvezett. 
P volt a legsikeresebb fQtitkár Dag Hammarskjöld 
óta, mert személyes morális befolyása révén be 
tudta váltani a világ népeinek reményeit.

Ám mégis marad egy rejtély Annan tekinté-
lyével kapcsolatban. Nelson Mandela, Desmond 
Tutu, Aung Szan Szu Kji és Václav Havel úgy 
tettek szert a sajátjukra, hogy szembeszálltak a 
zsarnokokkal. Annan úgy szerezte az övét, hogy 
tárgyalt velük. Az ilyen módon szerzett tekintély 
szükségszer_en kétértelm_ és komplex örökséget 
hagy maga után.

1998 februárjában Bagdadba repült és sikerült 
meggyQznie Szaddám Huszeint, hogy engedje 
visszatérni az ENSZ fegyverzetellenQreit Irakba. 
2 Lásd Perry Anderson: „Our Man” cím_ cikkét a 

London Review of Books 2007. május 10-ei szá-
mában. (James Traub: The Best Intentions: Kofi 
Annan and the UN in the Era of American Power 
(Bloomsbury, 2006) cím_ könyvének recenziója.)

Visszatérésekor hQsként üdvözölték, és a világ 
Annant csodálta. Szerény és visszafogott ember 
létére Q maga is hajlamossá vált arra, hogy higgyen 
a saját karizmájában. Több mint enyhe önhittség 
van memoárjának abban a futó megjegyzésében, 
hogy fQtitkári tevékenységének nagyobb befolyása 
lett, mint a Biztonsági Tanácsnak. Persze Annan 
szíves közbenjárása mellett valójában az amerikai 
légicsapások közeledQ veszélye volt az, ami jobb 
belátásra bírta Szaddámot, a háborút pedig csak 
késleltették, de nem elQzték meg.

Amikor azonban nincs készülQben olyan fenye-
getés, amivel számolni kell – ahogy a legutóbbi, 
2012. augusztusi szíriai küldetésének esetében 
is volt –, Annan ingázó diplomáciája csak ali-
bit szolgáltatott az Egyesült Államoknak, illetve 
Oroszországnak és Kínának arra, hogy ne tegye-
nek semmit. Amikor befejezte szíriai küldetését, 
megjegyezte, hogy egyetlen közvetítQ sem érhet 
el sikereket, ha Q maga jobban akarja a békét, mint 
tárgyalópartnerei.3 De hát ezt tudnia kellett, már 
akkor is, amikor belekezdett a dologba. Vágyában, 
hogy szolgáljon, ott van annak a nyugdíjba vonult 
globális politikusnak a pátosza, aki fél, hogy morá-
lis presztízse idQvel elvész – hogy végül rájöjjön, 
már túl késQn, hogy azt akkor is el lehet veszteni, 
ha folyamatosan fenn próbálják tartani.

Annan tekintélyének tartós volta azért is zavarba 
ejtQ, mert a múltját nem lehet elhallgatni. Samantha 
Power kegyetlen szavaival élve Annan „neve a 
huszadik század második felének két legször-
ny_bb népirtása mellett fog majd felt_nni a törté-
nelemkönyvekben”, azaz Ruanda és Srebrenica 
mellett.4 Emlékiratainak címe Interventions 
(Beavatkozások), mintha csak felismerné, hogy 
közéleti pályafutását mindig az ENSZ legszeren-
csétlenebb kimenetel_ hadm_veleteiben játszott 
szerepe alapján ítélik majd meg.

Ezekkel az incidensekkel szembenézve Q és 
írótársa, Nader Mousavizadeh úgy döntöttek, hogy 
amikor a jó hírnév a vizsgálat tárgya, a pártatlanság 
a legjobb védekezés. Az eredmény Annan legne-
hezebb óráinak eltökélt, részletes és hajlíthatatlan 
3 Kofi Annan állásfoglalása. Genf, 2012. augusztus 

2.
4 Samantha Power: Chasing the Flame: Sergio 

Vieira de Mello and the Fight to Save the World 
(Penguin, 2008), 239. oldal.
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áttekintése. Teljes egészében idézik a mára már 
hírhedté vált faxüzenetet, amelyet a ruandai ENSZ-
csapatok korábbi parancsnoka, Romeo Dallaire 
küldött 1994 januárjában az ENSZ fQhadiszállásá-
ra, Annan engedélyét kérve egy katonai akcióhoz, 
melynek célja a jövQbeni népirtók letartóztatása lett 
volna. Annan elutasította Dallaire kérését, és sem Q, 
sem az akkori fQtitkár, Boutros Boutros Ghali nem 
továbbította azt a Biztonsági Tanácsnak.

Dallaire, Power, Philip Gourevitch és a ruandai 
katasztrófa más közvetlen megfigyelQi úgy vélik, 
hogy ekkor még egy preventív jelleg_ ENSZ ka-
tonai akció révén elkerülhetQk lettek volna azok a 
szörny_ események, melyek a következQ hónapok-
ban, áprilisban, májusban és júniusban bontakoztak 
ki, és melyeknek 800 000 ember esett áldozatul. 
Annan válasza ezekre a vádakra – ami nem válto-
zott az elmúlt egy évtized folyamán sem – rámutat, 
hogy az amerikaiakat nem sokkal azelQtt _zték ki 
Szomáliából a tragikus Blackhawk Down5 epizó-
dot követQen, és a Dallaire által javasolt beavatko-
zás hasonló vereséggel járhatott volna:

Dallaire kérésében ott láttuk egy, az Aididi 
elleni Mogadishuban három hónappal azelQtt vég-
rehajtott sikertelen támadáshoz hasonlítható kudarc 
minden alkotóelemét – ráadásul ezt a támadást 
egy olyan katonai erQvel tervezte végrehajtani, 
ami ezerszer gyengébb volt az említettnél katonai 
képességeit tekintve és teljesen el volt vágva az 
erQsítés bármilyen lehetQségétQl.

MegdöbbentQ beismeréssel Annan hozzáteszi, 
hogy Dallaire csapatai olyan „békefenntartó erQk 
voltak, melyeket szándékosan gyenge és sebezhetQ 
formában küldtek Ruandába, hogy megnyerjék 
mindkét oldal bizalmát.” Szándékosan gyenge és 
sebezhetQ… Amikor a morális presztízs azzal áltat-

5 1993. október 3-án Mogadishuban, Szomália fQ-
városában az ENSZ békefenntartókként jelen levQ 
amerikai katonák megkíséreltek elfogni egy helyi 
hadurat. Az akció azonban balul ütött ki, és az 
ezt követQen kirobbant véres harcokban végül 
18 amerikai katona és több mint ezer szomáliai 
halt meg. Az összecsapások során lelQttek egy 
Blackhawk típusú amerikai katonai helikoptert is. 
EzekrQl az eseményekrQl szól Ridley Scott 2001-
ben bemutatott Blackhawk Down (Sólyom végve-
szélyben) cím_ filmje. [A fordító megjegyzése.]

ja magát, hogy nem kell felvérteznie magát, akkor 
b_nrészessé válhat.

Ugyanez a megdöbbentQ hit a jó szándékok 
elrettentQ erejében végzetesen alakította az ENSZ 
politikáját a boszniai biztonsági övezettel kap-
csolatban is. Ebben az idQszakban Annan volt 
az ENSZ békefenntartásának irányítója, és te-
hetetlenül nézte, ahogy a Biztonsági Tanácsban 
részt vevQ kormányok olyan csapatok Boszniába 
küldésérQl döntenek, amelyek feltehetQleg nem 
tudták volna megvédeni a biztonsági övezeteket, 
ha azok határozott támadás célpontjává válnak. 
Becsületére legyen mondva, Annan megállta a 
helyét. Elmondta a Biztonsági Tanácsnak, hogy 
a biztonsági övezetek nem védhetQk meg még 
legalább további 32 000 ENSZ-katona bevetése 
nélkül. A BT figyelmen kívül hagyta a tanácsot, és 
a polgári lakosságot immár másodszor arra kárhoz-
tatta, hogy a harcra kész és arra felhatalmazott csa-
patok helyett a „jelenlét” védje Qket. Srebrenicában 
8000 polgári személy fizetett az életével az ENSZ 
morális presztízsének erejérQl szóló ezen végzetes 
illúzió miatt.

Bosznia óta Annan újjáépítette saját morális 
presztízsét azzal, hogy Qszinte volt, míg mások, be-
leértve elnököket és miniszterelnököket is, kevésbé 
voltak azok. Memoárjában beismeri a hibákat, 
rámutatva, hogy az ENSZ békefenntartó bürokrá-
cia képtelen volt magára vállalni azokat az óriási 
terheket, melyeket a könnyelm_ kormányok raktak 
a vállaira a hidegháború végén. Most vállalja a 
felelQsséget, egy helyen megjegyezve:

Egy férfi, nQ vagy gyerek számára, akinek egy 
kék sisak jelenléte minden, ami a biztonságot és 
a biztos halált elválasztja egymástól, a korlátozott 
mandátumokra, elégtelen eszközökre és rosszul 
ellátott missziókra való hivatkozás – bármennyire 
pontos is –, legjobb esetben is lényegtelen, a leg-
rosszabb esetben pedig árulás.

Az egyetlen dolog, amit nem tett meg abban az 
idQben az az volt, hogy nem állt a nyilvánosság elé 
a kételyeivel. Egy Charlie Rose által nemrégiben 
készített riportban elismerte, hogy teli torokból 
kellett volna kiabálnia, hogy ezzel is tiltakozzon a 
Biztonsági Tanács húzódozása ellen, hogy jelentQs 
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csapaterQsítésekkel védjék a biztonsági övezeteket 
Boszniában. Ám azt is hozzáteszi, jellemzQen, 
hogy az ENSZ titkárságának elképzelése a kö-
zönségkapcsolatokról „archaikus” volt.6 Így hát 
csendben maradt. Nemzetközi közszolgaként nem 
az Q feladata volt, hogy nyilvánosan szemrehányást 
tegyen a nemzeti kormányoknak. Ezzel a Titkárság 
mandarin-kultúráját hibáztatja, ám egyszersmind 
elismeri, hogy Q annak a kultúrának a foglya volt.

Annan pályafutásának alapvetQ paradoxona, 
hogy egy olyan idQszakban (az 1990-es években), 
amelyben az ENSZ presztízse folyamatosan ha-
nyatlott, megnyomorítva azoktól a morális ígére-
tektQl, melyeket a szervezet nem tudott betartani, 
az Q személyes presztízse sértetlenül emelkedett. 
Emellett ráadásul nQtt a politikai „árfolyama” is az 
amerikaiak szemében. Amikor az USA végre el-
döntötte, hogy tenni kell valamit az 1995. augusz-
tusi boszniai mészárlással kapcsolatban, Annan 
segített legyQzni az ENSZ ellenállását a szerb cél-
pontok bombázására vonatkozóan. Heteken belül 
az amerikai légicsapások, a horvátoknak küldött 
segítséggel együtt, rákényszerítették a szerbeket, 
hogy Daytonban tárgyalóasztal mellé üljenek.

Miután ekként kit_nt Bosznia ügyével kapcso-
latban, Annan nyilvánvaló jelöltté vált, amikor 
Madeleine Albright és Bill Clinton elkezdték ke-
resni Boutros Ghali akkori fQtitkár utódját. Annan 
éles eszének bizonyítéka, hogy Boutros Ghalival 
ellentétben megértette: az ENSZ nem lehet sikeres, 
ha Amerika nem áll újra mellé. Miután 1996-
ban megválasztották, arra használta hírnevét, hogy 
megnyugtassa a Kongresszust, megbékítse az 
ENSZ-ellenes republikánus hangokat és elnyerje 
az USA támogatását.

Az Interventions felfedi, hogy milyen nehéznek 
bizonyult Annan számára, hogy amerikai bará-
tai elégedettek maradjanak. Madeleine Albright 
keresztülvitte, hogy megválasszák, aztán könyör-
telenül hajszolta, egyszer még hajnali fél ötkor is 
felverte álmából, hogy szájába rágja egy Irakról 
szóló sajtóközlemény nyelvezetét. Albright „sosem 
értette meg igazán,” jegyzi meg Annan, hogy Q 
[Annan] az ENSZ más tagállamainak is felelQs-
séggel tartozik.

6 The Charlie Rose Show, 2012. szeptember 10.

Azonban túl eszes politikus volt ahhoz, hogy ne 
értse meg azt, hogy mind a Clinton- mind a Bush-
kormányzat számára jó politika volt, hogy nyilvá-
nosság elQtt kritizálja az ENSZ-t. Mégis mindkét 
kormányzat hozzá fordult, amikor szükségük volt 
morális áldására. Még az Irak egyoldalú inváziója 
mellett elkötelezett Bush-kormányzat is kötelessé-
gének érezte, hogy elküldje Colin Powellt, hogy az 
ENSZ elé tárja okaikat a háború megindítására. Az 
Interventions legelevenebb oldalai leírják a külügy-
miniszterek ebédjét Powell prezentációja után, ahol 
az amerikai diplomácia vezetQje találkozott a kétel-
kedQ francia Dominique de Villepin-nel és az orosz 
Igor Ivanovval. Miután biztosította Qket és Annant, 
hogy Q maga gy_löli a háborút – „Barátokat vesz-
tettem el a háborúban; két háborúban is harcoltam; 
parancsnokként pedig irányítottam háborúkat” –, 
Powell hangsúlyozta, hogy nem „fogadja el azt 
a premisszát, miszerint a háborúk mindig rossz 
megoldásokhoz vezetnek”. Ekkor a német Joschka 
Fischer közbeszólt, „És mi vagyunk ennek a leg-
jobb példája.” 

A jelenet jól ábrázolja a legfelsQ szint_ poli-
tikát úgy, ahogy Annan megélte, de ugyanakkor 
bemutatja azt is, mire is való valójában az ENSZ. 
Az ENSZ az a fórum, amely arra kényszeríti az 
erQseket, hogy legitimációt szerezzenek azáltal, 
hogy meggyQzik a gyengéket arról, hogy az ügyük 
igazságos. Powell még mindig ezt a legitimációt 
kereste, hat héttel magát az inváziót követQen is, 
amikor ellátogatott Annan irodájába munkatársa-
inak egy csoportjával, hogy bizonyítsa: az ameri-
kai támadók megtalálták Szaddám tömegpusztító 
fegyvereit. Annant és munkatársait azonban a bi-
zonyítékokkal egyáltalán nem sikerült meggyQzni. 

Azoknak nQ a tekintélye, akik pontosan átlátják 
a fontos ügyeket. Annan pedig pontosan megértette 
Irakot. Szaddám Huszein 1991 után leállított min-
den tömegpusztító fegyverek elQállítására irányuló 
programot. Ha hallgattak volna a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség munkatársainak, illetve 
Hans Blixnek, az ENSZ fegyverzetellenQreinek 
vezetQjének megállapításaira, és ha Blixnek több 
idQt adtak volna arra, hogy megerQsítse Qket, 
egyértelm_vé vált volna, hogy Iraknak nincsenek 
tömegpusztító fegyverei. Ám ahogy azt késQbb 
Tarik Aziz iraki miniszterelnök-helyettes elismerte, 
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nem engedhették, hogy a „zsidók és a perzsák” 
rájöjjenek erre, így hát akadályozták az ellenQrö-
ket, ezzel kiprovokálva az amerikai inváziót és a 
rezsimjük bukását. 

Colin Powell tekintélye sosem állt helyre az Irak 
elleni támadás után, és az invázió Annan számára is 
fordulópontnak bizonyult. Öt éven át küzdött, hogy 
a Szaddámmal folytatott diplomáciai huzavonát 
az ENSZ napirendjén tartsa, miközben garanciát 
keresett arra, hogy ha katonai erQ alkalmazására 
kerül sor, az a Biztonsági Tanács jóváhagyásával 
történik. Ám korábban épp Q teremtett precedenst 
az egyoldalú akcióra, amikor áldását adta a NATO-
hadm_veletre Koszovóban, amelyet a Biztonsági 
Tanács jóváhagyása nélkül indítottak el. Most, 
hogy a Biztonsági Tanács kereken elutasította 
az Irak elleni invázió jóváhagyását, kijelentette, 
hogy az amerikai invázió „törvénytelen” volt. A 
Bush-kormányzat sosem bocsátott meg neki ezért 
az ítéletért. Amerika ezután nem vett tudomást az 
ENSZ-rQl, belemerült az invázióba, Annant pedig 
magára hagyták, hogy sovány vigaszt merítsen ab-
ból a tudatból, hogy Q és szervezete visszautasította 
egy rendszer megdöntésének törvényesítését: 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének ki kellett 
állnia magáért és alapító alapelveiért. Ez keveset 
fog számítani a világnak – és Irak népének – az 
elkövetkezQ hónapokban és években, de sokkal 
rosszabb lett volna jóváhagyást adni egy hamis 
indokkal indított háborúra.

2003 augusztusában Annan személyes követe 
Irakban, Sergio Vieira de Mello és huszonkét kol-
légája életét vesztette egy, a bagdadi ENSZ fQhadi-
szállás ellen elkövetett robbantásos merényletben. 
Annan és az ENSZ az amerikai védelembe fektette 
bizalmát, és Annan azzal fizetett ezért a hitért, hogy 
elvesztette egyik legrégibb barátját és egyik legkö-
zelebbi munkatársát. 

Az inváziót követQ évben botrány tört ki az 
ENSZ Olajat Élelmiszerért (Oil for Food) prog-
ramja körül, melyet azért indítottak el, hogy bizto-
sítsák, Szaddám nem fogja arra használni az Irak 
elleni nemzetközi szankciókat, hogy kiéheztesse a 
saját népét. ENSZ tisztségviselQk aktív közrem_-
ködésével a Szaddám-rezsim 8,4 milliárd amerikai 
dollárnyi sápot harácsolt össze a segélyekbQl, né-

hány ENSZ tisztségviselQ és külföldi vállalat pedig 
óriási vagyonokat keresett egy olyan programon, 
melynek eredetileg az lett volna a célja, hogy a leg-
szegényebb irakiakon segítsen. Ekkor Annan meg-
bízta Paul Volckert, hogy derítse ki az igazságot 
az Olajat Élelmiszerért programról. Volcker rájött, 
hogy a Cotecna (egyike annak a több mint kétezer 
vállalatnak, amelyek belekeveredtek ezekbe az 
ügyekbe) alkalmazta Kofi fiát, Kojo Annant is, és 
egészen 2004-ig fizette, holott Kojo csak 1998-ig 
dolgozott a vállalatnak. 

Annan, az amerikai média és a washingtoni poli-
tika egykori kedvence most növekvQ keser_séggel 
nézte, ahogy ellene fordulnak és a sajtótájékoztatók 
a lemondását követelQ felszólításoktól hangosak. 
2004 decemberében, amikor presztízse romokban 
hevert, Annan részt vett egy szorult helyzetérQl 
szóló megbeszélésen Richard Holbrooke New 
York-i lakosztályában. A találkozón Les Gelb, a 
Külkapcsolatok Tanácsának (Council on Foreign 
Relations) tagja elmondta neki, hogy washingtoni 
forrásai szerint a Bush-kormányzat véleményét 
Annanról a következQképp lehetne összefoglalni: 
„Nem fognak elgáncsolni, de ha megbotlik, nem 
fogják felsegíteni sem.” 

Annan túlélte a válságot azzal, hogy behaj-
tott minden politikai szívességet, amit hosszú 
pályafutása során összegy_jtött. Annan barátja, 
Bill Clinton például a Fehér Házba is elment és 
azt mondta George Bushnak: „Nem akarod Kofi 
Annan vérét a kezeiden”, mire Bush így felelt: 
„A jobboldali támogatóim szét akarják verni az 
ENSZ-t, de én nem akarom.” 

A fQtitkári székben eltöltött utolsó két évben 
Annan azért harcolt, hogy megmentse a jó hírét. 
FelelQsséget vállalt a szánalmas vezetési hibákért 
és a leplezetlen lopásokért, amelyek az Olajat 
Élelemért programot jellemezték, és megpróbál-
ta visszanyerni a politikai kezdeményezést az-
zal, hogy lázas kísérletet tett az intézmény meg-
reformálására. Ki akarta bQvíteni a Biztonsági 
Tanácsot, létre szeretett volna hozni egy békeépítQ 
bizottságot és fel akarta váltani a hiteltelenné 
vált Emberi Jogok Bizottságát (Human Rights 
Commission) egy Emberi Jogi Tanáccsal (Human 
Rights Council). Az erQfeszítés tiszteletre méltó 
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volt, ám a reform már túl késQn jött volna. Az 
Egyesült Államok ekkorra már a fegyelmezetlen 
John Boltont delegálta nagykövetként az ENSZ-be 
elégedetlenségének jelenként és Bush jobboldali 
szavazóinak lecsendesítése érdekében. Annan rá-
jött, hogy saját presztízse túlságosan kevés már ah-
hoz, hogy érdemleges reformokat valósítson meg. 
A fQtitkári megbízatása, amely reménnyel kezdQ-
dött 1996-ban, csalódottságban ért véget 2006-ban. 

Ha felidézzük, hogy milyen körülmények között 
távozott a fQtitkári posztról, kezdjük érteni Annan 
vágyát, hogy a köztudatban maradjon, hogy politi-
kai rendezést érjen el Kenyában a vitatott kimene-
tel_ 2008-as választások után, és végül, hogy békét 
szerezzen Szíriában. Ezek a küldetések a békéért 
valamivel többek, mint egy tapasztalt közvetítQ 
vágya, hogy elfoglalt maradjon. Egy mélyebb érte-
lemben, tudván, hogy mit látott, mit élt át és miért 
vállalt felelQsséget, úgy is értelmezhetQk, mint egy 
lelkiismeretes férfi igazságkeresése. 

Annan története intQ példa a morális presz-
tízs törékenységérQl egy olyan világban, amelyet 
még mindig makacsul ural az államérdek. Úgy 
tekinthetünk Annanra, mint a morális normák vál-
lalkozójára, aki a közösségi viselkedés új eszméit, 
a szuverén felelQsséget és nemzetközi b_nügyi 
felelQsségre vonhatóságot támogatja egy olyan 
világban, ami rövid ideig azt hitte, hogy a globa-
lizáció közelebb hozhat bennünket egymáshoz. 
Kofi Annan latba vetette saját presztízsét, hogy 
békét hozzon háborús zónákba Boszniától Kelet-
Timorig. Mert mindig tárgyalni fog zsarnokokkal, 
ha esély van a békére. Hogy ezeket a célokat 
elérje, kész volt – ez volt munkájának lényege – 
hogy együtt éljen az államérdekek sz_k látókör_ 
nacionalizmusával, amit szolgált, és az ENSZ-
bürokrácia gyávaságával, ami azzá tette Qt, aki. 
Senki más nem jutott nála közelebb ahhoz, hogy 
„a világ népeinek” hangja legyen és senki sem 
fizetett nagyobb árat ezért. A világnak még mindig 
szüksége van egy ilyen hangra, de a következQ 
személy, aki megpróbálja betölteni ezt a szerepet 
sokáig és keményen akar majd töprengeni Annan 
Qszinte, bátor és tanulságos emlékiratainak mon-
danivalóján. 

(The New York Review of Books)

Christoph Gunkel

A Sztálingrád-jegyzQkönyvek: „Gyáva voltam, 
és teljesen elvesztettem a fejem”

Jochen Hellbeck: „Die Stalingrad-Protokolle. 
Sowjetische Augenzeugen berichten aus der 
Schlacht”. ÉS. Fischer Verlag, Frankfurt am Main. 
2012, 608 oldal.

1942-ben kutatók orosz frontkatonák százait inter-
júvolták meg Sztálingrádban. A dokumentumokat 
csak most, 70 évvel az események után értékel-
hette ki elsQ ízben egy történész. A megkérdezett 
katonák cenzúrázatlanul beszélnek a gyávaságról 
és félelemrQl…

„Kulturálatlan” katonák

„Hogy milyen ember Paulus? Egy sarokba szorított 
állat benyomását tette rám: szikár, borotválatlan, 
hanyagul öltözött. Nem tetszett nekem. A szobájá-
ban nagy volt a kosz. [Friedrich Roske vezérQrnagy 
szobája] többé-kevésbé tiszta volt. […] Amikor 
Paulus kijött [a szállásáról], arra kért minket, 
hogy a hátsó kijáraton, a kapun keresztül kísérjék 
ki. Elhajtott, aztán körülnézett, majd felnevetett. 
Látszott rajta, hogy zavart.” (Iván Burmakov vezér-
Qrnagy benyomásai Friedrich Paulus tábornokról, 
akivel 1943 elején a német fQhadiszálláson folyta-
tott tárgyalások során találkozott.)

„Gyáva voltam”

Alexander Parcsomenko aggódott a távolban ka-
vargó porfelhQ miatt. A törzsQrmester jól tudta: a 
porfelhQ azt jelenti, hogy az ellenség már nincs 
messze…

„A porfelhQ takarásában közeledtek a német 
harckocsik, a levegQben pedig egész idQ alatt kö-
röztek a harci repülQk. Tudja, a Sztálingrád erQd-
ben szörny_ nagy volt a por, ivóvizet viszont szinte 
egyáltalán nem lehetett találni, semmit.”

A porral együtt pedig, ahogy azt Parcsomenko 
a háború kellQs közepén jegyzQkönyvbe mondta, 
nemcsak az ellenség érkezett meg, hanem a féle-
lem maga.

„Nem voltunk hozzászokva a háborúhoz; az 
egész dolog szörny_ volt számunkra. Amikor éj-


