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RONALD REAGAN 
– DROGA DO POLITYCZNEJ WIELKOŚCI

Ronald Wilson Reagan był czterdziestym prezydentem w historii Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki. Urząd ten piastował osiem lat, bo tylko na dwie czteroletnie kadencje 
prezydenckie tej samej osoby zezwala XXII Poprawka do Konstytucji Stanów Zjed-
noczonych z 1951 roku. Gdyby nie ta formalna bariera, Reagan niewątpliwie pozo-
stawałby prezydentem znacznie dłużej, ponieważ cieszył się w społeczeństwie dużą 
popularnością i miał opinię człowieka, który przywrócił Ameryce siłę i godność. 
Z rozmaitych gaf i niefortunnych wypowiedzi Reagana kpili dziennikarze tradycyjnie 
liberalnych (czyli w europejskich kategoriach – lewicujących) wielkich pism, jego po-
lityczny konserwatyzm i ekonomicz ny monetaryzm krytykowali profesorowie rów-
nież tradycyjnie liberal nych wielkich uniwersytetów, ale zwykli ludzie nie podzielali 
tych wszystkich ocen i opinii. Widzieli oni w Reaganie wcielenie amerykańs kiego 
idealizmu i patriotyzmu, w następstwie czego mógł on zawsze liczyć na ich poparcie. 
Reagan był pierwszym prezydentem mającym za sobą karierę aktorską. Oczywiście 
nigdy nie należał on do kręgu aktorskich legend, lecz były lata, kiedy jako aktor liczył 
się w Hollywo od. Droga polityczna Reagana jest dość niezwykła i pełna paradoksów. 
Trudno uwierzyć, ale w młodości był przekonanym lewicowcem. Mało tego, ocierał 
się nawet o komunizm. Ten sam człowiek później przeszedł do historii jako jeden 
z najbardziej konserwatywnych prezy dentów USA.

Brytyjscy naukowcy badający korzenie genealogiczne Reagana doszli do wniosku, 
że początek rodzinie dał bratanek irlandzkiego bohate ra narodowego Briana Boru, 
który był królem Irlandii w latach 1002–1014. Królewskie pochodzenie w później-
szych wiekach nie na wiele się jednak zdało. W XIX wieku rodzina Reaganów żyła 
w nędzy. Pradziadek Reagana w latach czterdziestych XIX stulecia podczas klęski 
głodu opuścił rodzinne strony i wyemigrował z Irlandii do Kanady. Dziadek Reagana 
z kolei nielegalnie przedostał się z Kanady do USA1.

1 R. Dugger, On Reagan. Th e Man and His Presidency, McGross-Hill, New York 1983, s. 1.
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Ronald Wilson Reagan urodził się 6 lutego 1911 roku w Tampico w stanie Illino-
is. Jego ojciec Jack Reagan pracował jako sprzedawca. Z wyznania był katolikiem, gdy 
zaś idzie o przekonania polityczne, uważał się za liberalnego demokratę. Niestety, 
był również alkoholikiem. Matka, Nelle Wilson, zajmowała się działalnością chary-
tatywną. Poma gała więźniom, a także chorym na gruźlicę z miejscowego przytułku 
dla ubogich. Była prezbiterianką pochodzenia szkockiego. Ronald był drugim dzie-
ckiem państwa Reaganów. Miał starszego o dwa lata brata Moona. Matka wychowy-
wała synów w duchu prezbiterianizmu. Rodzina żyła na bardzo skromnym poziomie, 
a ojciec niekiedy pozostawał bez pracy. „Byliśmy cholernie biedni”2 – wspominał po 
latach Ronald Reagan. Większość dzieciństwa Ronald, zwany przez rodziców i kole-
gów Dutchem, spędził w liczącym 8 tysięcy mieszkańców miasteczku Dixon, gdzie 
rodzina osiadła po opuszczeniu Tampico. Był chłopcem inteligentnym i dobrze uło-
żonym. Czytał książki Horatio Algera i opowieści o przygodach Toma Swift a, lubił 
też sięgać do Biblii. Pasjonował się futbolem amerykańskim, który nie był dla niego 
zwykłą grą, lecz – jak mówił – „sprawą życia i śmierci”3.

W październiku 1928 roku siedemnastoletni Ronald Reagan rozpoczął studia 
w Eureka College. Placówka ta znajdowała się w mieście Eureka w stanie Illinois. Eu-
reka College była uczelnią bardzo małą, z około 250 studentami, znajdującą się pod 
zarządem prezbiteriańskiego Kościoła Chrystusowego. Reagan w nowym miejscu 
bardzo szybko zwrócił na siebie uwagę. Już w niespełna dwa miesiące po rozpoczę-
ciu nauki znalazł się wśród organizatorów i przywódców studenckiego strajku, który 
wybuchł w proteście przeciwko zapowiada nym przez zarząd uczelni cięciom pro-
gramowym uzasadnianym trudnoś ciami fi nansowymi. Błysnął dużymi zdolnościa-
mi oratorskimi, lubił występować publicznie i do strajkujących studentów wygłaszał 
płomienne mowy4. Strajk zakończył się pełnym sukcesem, a Reagan zyskał wśród 
kolegów duże uznanie. Studiował socjologię i ekonomię. Był graczem uczelnianej 
drużyny futbolowej, i to tak dobrym, że dzięki grze otrzymywał stypendium umoż-
liwiające mu studia. Poza tym działał w kółku teatralnym, uzyskując również na tym 
polu pewne sukcesy. Wystawiana przez Reagana i kolegów jednoaktówka zdobyła 
drugie miejsce w międzyuczelnianym konkursie teatralnym. Niektórzy wróżyli mu 
wtedy wielką karierę aktorską. Sam Reagan liczył się z taką ewentualnością, bowiem 
kiedy zapytano go na uczelni, co zamierza robić po studiach, odpowiedział krótko: 
„Show-biznes”5.

Dyplom uzyskał w czerwcu 1932 roku. Był to jednak bardzo zły moment na roz-
poczęcie pracy zawodowej, gdyż wielki kryzys ekonomi czny osiągnął wówczas apo-
geum. Reagan udał się do Chicago z nadzieją zdobycia pracy w radiu. Nic tam nie 
wskórał i rozczarowany powrócił do rodzinnego domu w Dixon. Szybko otrząsnął się 
z niepowodzeń zaznanych w Chicago i na nowo przystąpił do poszukiwania pracy. 
Tym razem jego wysiłki zakończyły się pomyślnie. Reagan dostał posadę sprawo-

2 Ibidem, s. 2.
3 Ibidem.
4 R. Evans, R. Novak, Th e Reagan Revolution, Dutton–New York 1981, s. 27.
5 Ibidem, s. 21.
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zdawcy sportowego w małej rozgłośni radiowej WHO, której siedziba mieściła się 
w Des Moines w stanie Iowa. Specjalizował się w komentowaniu meczów futbolo-
wych. Miał opinię dobrego fachowca, lecz praca sprawozdawcy nie zaspokajała jego 
ambicji. Marzył o aktorstwie. Dzięki pomocy piosenkarki Joy Hodges, która od cza-
su do czasu współpracowała z jego rozgłośnią, w 1937 roku trafi ł na zdjęcia próbne 
do hollywoodzkiej wytwórni fi lmowej Warner Brothers. Próba wypadła dobrze, lecz 
o angażu mógł zadecydować tylko jeden z właś cicieli wytwórni – Jack Warner, który 
przebywał poza miastem i miał wrócić za kilka dni. Reagan nie mógł czekać. Wcale nie 
miał gwarancji, że Warner go przyjmie, a przedłużająca się nieobecność w rozgłośni 
groziła zwolnieniem z pracy. Zdecydował się więc na powrót do Des Moines. Jadąc 
pociągiem, rozmyślał o swym życiu. Był pewien, że stracił wielką szansę, i powoli 
oswajał się z myślą, iż do końca życia przyjdzie mu być radiowym sprawozdawcą 
sportowym. Po pierwszym kontakcie ze światkiem hollywoodzkim był już zdegu-
stowany panującymi w nim obyczajami. „Hollywood – pisał po latach – po prostu 
kochają ludzie, którzy go nie potrzebują”6. Był pogodzony z faktem, że nie zostanie 
aktorem, gdy tymczasem los zgotował mu przyjemną niespodziankę. Niebawem do-
stał telegram, w którym jego agent informował, że wytwór nia Warner Brothers chce 
go zaangażować i oferuje mu pensję w wyso kości 200 dolarów tygodniowo. Reagan 
natychmiast przystał na tę propozycję. Zrezygnował z posady w radiu i wyjechał do 
Kalifornii.

W 1937 roku Reagan rozpoczął w Hollywood swą aktorską karierę, którą konty-
nuował potem przez 25 lat. Zadebiutował drugoplanową rolą w fi lmie Miłość w ete-
rze. Ogółem zagrał w 52 fi lmach. Niektóre z nich, jak na przykład Szlak do Santa Fe, 
Wypadki zdarzają się czy Prawo i porządek, cieszyły się sporym uznaniem tak pub-
liczności, jak i krytyków, zdobywając sobie trwałe miejsce w historii kina. W 1938 
roku Reagan przystąpił do związku zawodowego aktorów fi lmowych, szybko stając 
się jednym z jego czołowych działaczy. W latach 1947–1952 i ponownie w roku 1959 
pełnił funkcję przewodniczącego związku.

W 1940 roku poślubił aktorkę Jane Wyman. Miał z nią córkę Maureen. Adopto-
wali ponadto drugie dziecko – syna Michaela. Reagan był bardzo opiekuńczy wobec 
swoich rodziców. Kupił im mały dom, a ponadto co miesiąc wspierał ich fi nansowo.

Po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny Reagan został wcielony do lot-
nictwa. Nie skierowano go jednak do działań bojowych. Uzyskał natomiast przydział 
do specjalnej grupy pracującej w Hollywo od, której zadaniem było przygotowywanie 
fi lmów szkoleniowych i pro pagandowych na użytek sił zbrojnych. W tych fi lmach 
spełniał rolę lektora. Zagrał też jedną z głównych ról w komediowym musicalu o ar-
mii. Jego praca spotkała się z wysokimi ocenami zwierzchników. Szybko został kapi-
tanem, ale gdy szykowano mu awans na majora, niespodzie wanie zaprotestował, mó-
wiąc: „Jak mógłbym być majorem za służenie w Kalifornii, nie słysząc kiedykolwiek 
odgłosu strzału”7.

6 Cyt. za: ibidem, s. 22.
7 Cyt. za: R. Dugger, On Reagan..., s. 4.
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Przyjrzyjmy się teraz poglądom politycznym, jakie głosił Reagan w tym okresie. 
Po raz pierwszy jako wyborca wziął udział w wyborach prezydenckich 1932 roku. 
Zarejestrował się wówczas jako zwolennik Partii Demokratycznej i oddał głos na jej 
kandydata Franklina Delano Roosevelta. W ogóle Reagan był entuzjastą Roosevelta. 
Nauczył się nawet na pamięć jego przemówienia inauguracyjnego. Identyfi kował się 
bez reszty z ogłoszonym przez prezydenta programem Nowego Ładu (New Deal), 
który zakładał szeroką interwencję państwa w procesy gospodarcze celem przezwy-
ciężenia kryzysu. Jego szacunek wobec Roosevelta wynikał także z sytuacji rodzinnej. 
Dzięki programowi państ wowemu ojciec Reagana, który od kilku lat był bezrobot-
ny, otrzymał pracę. Reagan głosował na Roosevelta również w przyszłości – w 1936, 
1940 i 1944 roku. Uważał się za pacyfi stę, powiadał, że po doświadczeniach I wojny 
światowej każdy porządny człowiek powinien być pacyfi stą. Był on przy tym, jak już 
wspomnieliśmy, zdeklarowanym lewicowcem. Pozytywnie wypowia dał się o Stali-
nie i ustroju politycznym ZSRR. Nie dawał wiary doniesieniom o przeprowadzonych 
przez Stalina wielkich czystkach i twierdził, że ZSRR zasługuje na szacunek, bowiem 
w kraju tym wyeliminowano kapitalistyczny wyzysk. Po latach Reagan tłumaczył tę 
postawę naiwnością, nazywając siebie „beznadziejnym liberałem”8. Przyznawał, że 
w oczach wielu uchodził wówczas za „czerwonego jak Moskwa”9. Był przy tym wiel-
kim idealistą. U schyłku lat trzydziestych związał się z organizacją o nazwie Federa-
liści Zjednoczonego Świata. Jej celem było dążenie do urzeczywistnienia na świecie 
jednego państwa o charakterze federalistycznym, co stanowić miało remedium na 
panoszące się nacjonalizmy, które są źródłem wojen. Zdecydowanie lewicowe sym-
patie nie zaszkodziły Reaganowi w wojs kowych awansach podczas wojny. ZSRR, jako 
wojenny sojusznik USA, miał wtedy dobrą opinię i amerykańscy stronnicy ZSRR nie 
spotykali na swej drodze przeszkód.

Po wojnie kariera aktorska Reagana najwyraźniej się załamała. Niepo wodzenia 
zawodowe starał się rekompensować sobie wzmożoną działalnoś cią polityczną oraz 
związkową. To jego zaangażowanie nie podobało się żonie Jane. Kiedy Reagan nie 
zmienił swego postępowania, w 1951 roku postanowiła rozwieść się z nim. Bezpo-
średnio po wojnie Reagan nadal był komunizującym lewicowcem. W lutym 1946 
roku znalazł się wśród założycieli Komitetu Los Angeles na rzecz Demokratycznej 
Polityki na Dalekim Wschodzie, który m.in. popierał Mao Zedonga i domagał się 
wycofania wojsk amerykańskich z Chin. W tym samym roku Reagan brał też aktyw-
ny udział w audycjach radiowych opracowanych przez komunizujące ugrupowanie 
Mobilizacja dla De mokracji, w trakcie których poddawano ostrej krytyce kapitalizm. 
Ponadto udzielał się w jeszcze w dwóch bliskich ideologii komunistycznej organiza-
cjach: Niezależnym Hollywoodzkim Komitecie Obywatelskim Sztuk, Nauk i Wol-
nych Zawodów oraz Komitecie Ame rykańskich Weteranów. Komunistyczne gazety 
pisały wtedy o nim jako o swoim człowieku. Mocno lewicowe zaangażowanie po-
lityczne Reagana spowodowało, że znalazł się on w orbicie zainteresowań Federal-

8 Ibidem, s. 5.
9 Ibidem.
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nego Biura Śledczego. Funkcjonariusze tej instytucji kilkakrotnie złoży li mu wizyty 
w domu. W swych wspomnieniach Reagan napomknął wprawdzie o tych wizytach, 
ale nie mówił wprost o FBI, tylko o „dobrze znanej agencji rządowej”. Rozpływał się 
też w komplementach, mówiąc o jej przedstawicielach. „Zacząłem – pisał – podzi-
wiać tych ludzi. Oni nigdy nikogo nie oskarżyli o to, że jest komunistą, chyba że mieli 
najpewniejsze dowody, które pozwoliłyby stanąć naprzeciw najbardziej złośliwemu 
atakowi w sądzie”10.

Począwszy od 1948 roku, Reagan zaczął nagle prezentować radykal nie antyko-
munistyczne poglądy. W krótkim czasie przeszedł on zaiste zdumiewającą ewolucję 
polityczną. Nie wiadomo dokładnie czym była ona spowodowana – czy przeżył we-
wnętrzny przełom, czy też może dał się przekonać funkcjonariuszom FBI? Mimo 
wszystko wciąż jeszcze był zwolennikiem Partii Demokratycznej. Podczas wyborów 
prezydenc kich w 1948 roku wspierał w Kalifornii kampanię kandydata demokratów 
Harry’ego Trumana. Mówił, że republikanie są ekspozyturą fi nansjery z Wall Street, 
demokraci zaś wykazują wrażliwość na potrzeby zwykłych ludzi i dlatego też zasłu-
gują na poparcie. W 1950 roku bardzo zaangażował się po stronie kandydatów Partii 
Demokratycznej ubiegających się w Kalifornii o miejsca w Kongresie. Zwalczał wów-
czas ostro Richarda Nixona, nie podejrzewając nawet, że w przyszłości stanie się on 
jego politycznym kolegą.

W 1950 roku senator Joseph Raymond McCarthy rozpoczął swą sławetną krucja-
tę skierowaną przeciwko rzeczywistym i wyimaginowa nym komunistom. Za jeden 
z czołowych ośrodków komunizmu w USA uznano Hollywood. Specjalna Komisja 
do spraw Działalności Antyamerykańskiej rozpoczęła przesłuchania licznego gro-
na hollywoodzkich fi lmowców podejrzanych o sympatie komunistyczne. Reagan 
w trakcie tych przesłuchań występował w charakterze świadka. Zachowywał się przy 
tym tak, że wielu znajomych nie mogło go poznać. Podczas gdy większość zeznają-
cych odmawiała odpowiedzi na szereg pytań, powołu jąc się na piątą poprawkę do 
konstytucji (stanowi ona, że nie wolno wymagać od podejrzanego, by świadczył prze-
ciwko sobie), Reagan udzielał wszechstronnych wyjaśnień. Stale podkreślał też swą 
wrogość wobec komunizmu. Wprawdzie podczas przesłuchań wypłynęła kilka razy 
sprawa niedawnego prokomunistycznego nastawienia Reagana, lecz ze względu na 
jego postępowanie przed Komisją i chęć współpracy wątku tego nie eksploatowano 
zbyt mocno.

Poglądy Reagana uległy znaczącej zmianie z chwilą, gdy w 1951 roku poznał ak-
torkę Nancy Davis. Stała się ona wpierw jego bliską przyjaciółką, a w marcu 1952 roku 
drugą żoną. Państwo Reaganowie mieli dwoje dzieci: córkę Patti i syna Rona. Reagan 
często odbywał dyskusje polityczne z Nancy i jej ojczymem Loyalem Davisem, który 
był zagorzałym konserwatystą i działaczem Partii Republikańskiej. Oby dwoje uczy-
nili wszystko, aby Reagan zmienił swe przekonania politycz ne. Był już co prawda 
antykomunistą, ale chodziło o to, by zrobić z niego republikanina i konserwatystę. 
Wysiłki Nancy i jej ojczyma nie poszły na marne. Już w roku 1952 Reagan – mimo 

10 Ibidem, s. 8.
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że ciągle rejestrował się w spisie wyborczym jako demokrata – pierwszy raz głosował 
w wyborach prezydenckich na kandydata Partii Republikańskiej, a był nim Dwight 
Eisenhower. W 1956 roku ponownie poparł Eisenhowera. W kolejnych wyborach 
prezydenckich w 1960 roku bardzo aktywnie wspierał republikanina Richarda Nixo-
na. Na rozmaitych wiecach politycznych wygłosił ponad 200 przemówień, zachęcając 
do głosowania na kan dydatów republikańskich w wyborach prezydenckich i do Kon-
gresu. Nadal jednak formalnie był demokratą. Należał do dysydenckiego ugrupo-
wania demokratów o nazwie Demokraci na rzecz Nixona. Ostatecznie w 1962 roku 
Reagan doszedł do wniosku, że jego przynależ ność do demokratów stała się czystą 
fi kcją i nie przystaje w ogóle do jego przekonań politycznych. Opuścił wtedy tę partię, 
przechodząc w szeregi republikanów11.

W latach pięćdziesiątych kariera fi lmowa Reagana była w fazie schyłkowej. Nie 
dostawał atrakcyjnych ról i w 1954 roku zdecydował się nie przedłużać kontraktu 
z Warner Brothers. Przeniósł swe zaintere sowania z fi lmu na telewizję, poszukując 
w tej właśnie branży nowych możliwości. W 1954 roku zaproponowano mu pro-
wadzenie stałego, cotygodniowego programu telewizyjnego General Electric Th eater, 
sponsorowanego przez koncern General Electric. Do jego obowiązków należało też 
odwiedzanie różnych zakładów wchodzących w skład koncernu oraz spotykanie się 
z pracownikami. W ciągu ośmiu lat pracy odwiedził 135 zakładów i zetknął się z 250 
tysiącami ludzi. W rozmowach z nimi propagował zalety kapitalizmu oraz wolnego 
rynku. Robił to z przekonaniem, a jego wielkim atutem była łatwość nawiązywania 
kontaktu z rozmówcami. Te podróże stały się dla Reagana szkołą działalności po-
litycznej w skali naprawdę masowej. Jego audycje telewizyjne pełne były polityki. 
Gwał townie krytykował podatki dochodowe i zasadę państwa opiekuńczego. Jego 
poglądy spotykały się z kolei z krytyką rozmaitych środowisk zawodo wych. Szczegól-
nie mocno protestował związek zawodowy nauczycieli, domagając się zdjęcia progra-
mu Reagana z anteny. W 1962 roku zaprzestano jego emisji. Głównym powodem nie 
były wszakże protesty, gdyż pracę Reagana wysoko oceniało kierownictwo General 
Electric, lecz to, że ten nadawany w niedzielne wieczory program tracił widownię 
na rzecz wielce popularnego serialu Bonanza, wyświetlanego na innym kanale. Po 
dwóch latach Reagan ponownie podjął się podobnej roli telewizyjnej, tym razem jako 
gospodarz programu Death Valley Days, który był fi nansowany przez koncern U.S. 
Borax Company. W 1966 roku na dobre zrezygnował z pracy w telewizji, poświęcając 
się wyłącznie działalności politycznej. Stale utrzymywał, że aktorstwo i polityka to 
dwie nader pokrewne dziedziny. Polityka – żartował – jest również aktorstwem, tylko 
trochę innego typu. I powiedzmy od razu, że swe zdolności aktorskie Reagan potrafi ł 
perfekcyjnie wykorzystać dla celów politycznych.

Po przystąpieniu do Partii Republikańskiej Reagan od razu znalazł się w jej ul-
trakonserwatywnym skrzydle. Był to już zupełnie inny człowiek, który w sensie po-
litycznym w niczym nie przypominał niegdysiejszego lewicowca. Na początku lat 
sześćdziesiątych Reagan współpracował nawet z tak skrajnie prawicowymi i wręcz 

11 Ibidem, s. 13 oraz R. Evans, R. Novak, Th e Reagan..., s. 28.
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ekstremistycznymi organizacjami, jak Chrześcijańska Krucjata Antykomunistyczna 
i John Birch Society12. Później jednak, gdy zaczął odgrywać coraz poważniejszą rolę 
w Partii Republikańskiej, zerwał kontakty z ugrupowaniami skrajnymi.

Na ogólnokrajowej scenie politycznej Reagan zadebiutował w 1964 roku. Stało 
się to przy okazji kampanii wyborczej republikańskiego kandydata na prezydenta 
Barry’ego Goldwatera. Wywodzący się z rodziny polskich emigrantów Goldwater był 
zdeklarowanym ultrakonserwatystą i Reagan udzielił mu zdecydowanego poparcia. 
Został współprzewodniczącym kalifornijskiego komitetu wyborczego Goldwatera. 
We wrześniu pod czas wielkiego mityngu przedwyborczego w Los Angeles Reagan 
wy głosił doskonałe przemówienie, które spotkało się z entuzjas tycznym przyjęciem 
zgromadzonych osób. Pojawił się pomysł, aby przemówienie to włączyć do ogólno-
krajowego programu telewizyjnego Goldwatera. Niektórzy stratedzy partyjni nie 
chcieli się na to zgodzić, twierdząc, że pokazanie w studiu wyborczym tryskającego 
dynamizmem Reagana przyćmi samego Goldwatera. Ostatecznie jednak przemówie-
nie Reagana znalazło się we wspomnianym programie, który został wyemitowany 
27 października 1964 roku. „Ty i ja – mówił Reagan, namawiając do głosowania na 
Goldwatera – mamy rendez-vous z przeznaczeniem. Możemy ocalić dla naszych dzie-
ci tę najwspanialszą na dzieję człowieka na ziemi lub możemy skazać je na pierwszy 
krok do tysiąca lat ciemności. Gdy nas zabraknie, przynajmniej nasze dzieci i dzieci 
naszych dzieci powiedzą o nas, że wykorzystaliśmy nasz krótki moment tutaj. Że 
zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić”13. Konser watywni republikanie w całych 
Stanach Zjednoczonych byli zachwyceni. Oto bowiem objawiła się przed nimi nowa 
polityczna gwiazda – Ronald Reagan z Kalifornii. Po tym jednym przemówieniu wie-
lu uważało, że to właśnie Reagan, a nie Goldwater, byłby wymarzonym kandydatem 
na prezydenta. Na swoją godzinę Reagan musiał wszakże jeszcze trochę poczekać. 
Osiągnął jednak już bardzo dużo – stał się postacią polityczną o wymiarze ogólno-
krajowym.

Rywalizację o fotel prezydencki Goldwater zdecydowanie przegrał. Nawet 
umiarkowani republikanie, którym przewodził Nelson Rockefeller, przerażeni ul-
trakonserwatyzmem Goldwatera i jego stronników, od dali swe głosy na demokratę 
Lyndona Johnsona. Ich właśnie Reagan nazwał „zdrajcami”, obarczając odpowie-
dzialnością za porażkę. Nawo ływał do nadania Partii Republikańskiej jednoznacznie 
konserwatywne go oblicza i rozprawienia się z politycznymi liberałami. „Nie oddamy 
Partii Republikańskiej – mówił w jednym ze swych wystąpień – tym, którzy w zakoń-
czonej batalii okazali się zdrajcami. Konserwatyw na fi lozofi a nie wyczerpała się. Nie 
chcemy więcej takich kandydatów, którzy stanęli na gruncie socjalistycznej fi lozofi i 
naszej opozycji”14.

Furora, jaką zrobił Reagan w trakcie kampanii prezydenckiej Goldwatera, przy-
niosła mu znaczące rezultaty polityczne. Wpływowa i bogata grupa kalifornijskich 
konserwatywnych republika nów założyła nieformalne ugrupowanie o nazwie Przyja-

12 R. Dugger, On Reagan..., s. 14.
13 Cyt. za: R. Evans, R. Novak, Th e Reagan..., s. 29.
14 Cyt. za: ibidem, s. 29–30.
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ciele Ronalda Reagana, które postanowiło forsować jego kandydaturę na gubernatora 
Kalifornii w wyborach 1966 roku. Reagan zgodził się kandydować, ponieważ funkcja 
szefa władzy wykonawczej w jednym z najpotężniejszych politycznie i ekonomicznie 
stanów była nie do pogardzenia, a ponadto stwarzała doskonałą odskocznię do ubie-
gania się w przyszłości o prezydenturę.

Kampania wyborcza przebiegała bardzo burzliwie, w atmosferze wzajemnych 
oskarżeń. Demokraci przestrzegali, że ewentualne zwycięstwo Reagana, którego na-
zywali „koronowanym księciem ekstremistycz nej prawicy”15, oznaczałoby oddanie 
Kalifornii w ręce człowieka nieodpowiedzialnego. Z kolei republikańscy kontrkandy-
daci wypominali mu komunistyczną przeszłość. Niezrażony tym wszystkim Reagan 
prowa dził bardzo energiczną kampanię wyborczą. Zapowiadał, że po zwycięstwie 
ograniczy wydatki stanowe, podda kontroli Uniwersytet Kalifornij ski, który stał się 
siedliskiem działalności antypaństwowej (miał na myśli studenckie protesty przeciw-
ko wojnie wietnamskiej), oraz zadba o moralność, przeciwstawiając się fali prosty-
tucji i pornografi i. Te hasła naj wyraźniej trafi ły w oczekiwania wyborców, bowiem 
odniósł on przy gniatające zwycięstwo.

3 stycznia 1967 roku Reagan został zaprzysiężony na gubernatora Kalifornii i roz-
począł urzędowanie w stolicy stanu – Sacramento. Był gubernatorem aż do końca 
1974 roku. Sprawował ten urząd przez dwie kadencje, bowiem wybory w roku 1970 
ponownie wygrał. Rządził Kalifornią, stosując polityczny konserwatyzm i ekono-
miczny monetaryzm. Mówiło się, że w okresie jego ośmioletnich rządów Kalifo-
rnia przeżyła „konserwatywną rewolucję Reagana”. Starał się robić to, co obiecywał 
w programach wyborczych. Zredukował uprawnienia władz stanowych, gdyż uznał, 
że zostały one nadmiernie rozbudowane przez wcześniej rządzących demokratów 
i w efekcie za grażają wolności obywateli. Ograniczył wydatki stanowe, które zma-
lały o 40 procent. Jego chlubą była reforma systemu opieki społecznej. Reagan zre-
zygnował z automatycznego wypłacania pieniędzy poszczególnym kategoriom osób, 
zobowiązując administrację stanową do wyszukania – jak to nazywał – „naprawdę 
potrzebujących” i kierowania do nich zwiększonej pomocy. Początkowo usilnie dążył 
do zmniejszenia podat ków, lecz tu jego wysiłki nie zakończyły się sukcesem i później 
za jego rządów podatki nawet wzrosły. Nie odnotował również sukcesów na froncie 
odnowy moralnej społeczeństwa kalifornijskiego. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, 
że zaciekle bronił autonomii stanu i często przeciw stawiał się centralistycznym po-
sunięciom rządu w Waszyngtonie. Gubernatorskie rządy Reagana spotkały się z dość 
przeciwstawnymi ocenami. W opinii jednych był on wyjątkowo sprawnym admi-
nistratorem, który dla Kalifornii zrobił bardzo dużo, inni zaś powiadają, że nie wy-
różnił się niczym specjalnym. Ronnie Dugger nazwał go „perfekcyjnie przeciętnym 
gubernatorem”16. Faktem jest, że w okresie kiedy pełnił tę funkcję, Reagan znacznie 
umocnił swą pozycję polityczną. Gdy opuszczał Sacramento u schyłku 1974 roku, 
należał do grona czołowych polityków Partii Republikańskiej w skali ogólnokrajo-

15 R. Dugger, On Reagan..., s. 17.
16 Ibidem, s. 18.
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wej. Sprawując władzę w stanie, udowodnił ponadto, że nie jest ideologicznym dog-
matykiem i politycznym ekstremistą, lecz człowie kiem w pełni odpowiedzialnym, 
zdolnym do elastyczności oraz po trafi ącym wyciągać wnioski z tego, co dzieje się 
w otaczającej go rzeczywistości.

Będąc gubernatorem, Reagan nie rezygnował z udziału w polityce na szczeblu 
krajowym. W 1968 roku zabiegał o nominację prezydencką z ramienia Partii Repub-
likańskiej, lecz zdecydowanie przegrał w kon frontacji z Nixonem. W cztery lata póź-
niej nie ubiegał się ponownie o nominację, udzielając poparcia Nixonowi. W okresie 
głośnej afery Watergate stał po stronie Nixona i wzywał go do nieskładania dymisji. 
Całą aferę uznał za spisek lewicy skierowany przeciwko republikanom. Raczej rzadko 
wypowiadał się w sprawach międzynarodowych. Popierał amerykańskie zaangażo-
wanie wojskowe w Wietnamie. Zwyczajowo potępiał ZSRR, nawołując do czujności 
wobec komunizmu, który – jak twierdził – dąży do panowania nad światem. Mimo 
zdecydowanie antykomunistycznego nastawienia ze zrozumieniem przyjął zainicjo-
wane w 1971 roku przez Nixona otwarcie USA na Chiny, czego nie mogli mu wyba-
czyć niektórzy konserwatyści, od lat popierający Tajwan.

26 września 1975 roku w Chicago Reagan ofi cjalnie zgłosił swą kandydaturę na 
fotel prezydenta USA, co było równoznaczne z zamiarem ubiegania się o nominację 
Partii Republikańskiej. Urzędujący republikański prezydent Gerald Ford, który także 
chciał kandydować, wzywał Reagana, aby z nim nie rywalizował, oferując mu w za-
mian miejsce w swym przyszłym rządzie. Reagan odrzucił tę ofertę. Z dużą energią 
przystąpił do kampanii wyborczej. Występował przed mikrofonami niezliczo nych 
rozgłośni radiowych, a zarys swojego programu opublikował w 174 gazetach. Rea-
gan krytykował kolektywistyczne i centrali styczne zapędy rządu. Głosił, że rozrost 
funkcji państwa powoduje rozmaite ekonomiczne problemy, które potem usiłuje się 
rozwiązywać poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych. Wydawanie pieniędzy 
i podnoszenie podatków kończy się zaś zawsze najgorszym, a mianowi cie infl acją17. 
Nie oszczędzał przy tym Forda, któremu zarzucał politycz ną miękkość. W szczegól-
nie ostrych słowach atakował sekretarza stanu Henry’ego Kissingera, powiadając, że 
jego polityka zagraniczna charak teryzuje się nadmierną ustępliwością wobec komu-
nizmu. Ford nie pozostawał Reaganowi dłużny. Określił go mianem „największego 
taksatora i wydawcy pieniędzy w historii Kalifornii”18, chcąc wykazać, że Reagan nie 
jest w stanie realizować swych politycznych i ekonomicznych zapowiedzi.

W pierwszej fazie republikańskich prawyborów 1976 roku Reagan ponosił poraż-
ki. Później jednak zaczął odzyskiwać pole i wy grał w kilku liczących się stanach. Na 
letnią konwencję wyborczą republikanów Ford i Reagan szli z wyrównanymi szansa-
mi. Reagan uzyskał mocne poparcie konserwatywnego skrzydła partii. Po obliczeniu 
głosów delegatów okazało się, że niewielką przewagę uzyskał Ford. Głosowało na 
niego 1187 delegatów, podczas gdy na Reagana 1070. Identyfi kacja sympatyków Re-
agana ze swym kandydatem była tak silna, że po ogłoszeniu wyników wielu delega-

17 Zob. R. Evans, R. Novak, Th e Reagan..., s. 42.
18 R. Dugger, On Reagan..., s. 18.
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tów płakało. Ford jako kandydat republikanów stanął do walki z demokratą Jimmym 
Carterem i odniósł porażkę, za którą potem obwiniał Reagana, twierdząc, że ten nie 
udzielił mu dostatecznego poparcia.

Reagan po raz drugi przegrał w wyścigu o nominację prezydencką republikanów, 
lecz wcale nie zamierzał rezygnować. Porażkę z 1976 roku uznał za przejściową. Nie 
krył, że nadal ma poważne plany prezydenckie, z tym że uległy one przesunięciu 
o cztery lata. W latach 1976–1979 sposobił się do podjęcia kolejnej walki wyborczej. 
Wiele podróżował po kraju, badając nastroje ludzi. Chętnie pokazywał się w telewizji 
oraz występował w radiu.

Wieczorem 13 listopada 1979 roku w nowojorskim hotelu Hilton Reagan ogłosił, 
że znów zamierza ubiegać się o prezydencką inwestyturę Partii Republikańskiej. Tym 
razem jego pozycja polityczna była jeszcze silniejsza niż w 1976 roku, kiedy przecież 
przegrał minimalnie. Nic zatem dziwnego, że w prawyborach republikańskich 1980 
roku łatwo pokonał swych rywali. W połowie lipca podczas konwencji w Detroit, 
uzyskując olbrzymią większość głosów, został kandydatem Partii Repu blikańskiej na 
prezydenta. Kandydowanie u swego boku na urząd wiceprezydenta zaproponował 
George’owi Bushowi seniorowi, który był jego najpoważniejszym rywalem w walce 
o partyjną nominację. Przeciw nikiem Reagana w ostatecznej rozgrywce o Biały Dom 
był urzędujący prezydent Jimmy Carter. W swym programie wyborczym Reagan 
nawo ływał do powrotu do tradycyjnych amerykańskich wartości wolności, indywi-
dualizmu i prywatnej inicjatywy. Podkreślał wagę religii oraz rodziny. Zapowiadał 
obcięcie podatków i redukcję funkcji państwa. Poza tym głosił, że przywróci Ame-
ryce wiarę w siebie, odbuduje nadszarpnięty autorytet kraju w świecie, zdecydowa-
nie przeciwstawi się komunizmowi oraz uczyni z USA największą światową potęgę 
politycz ną i wojskową.

Konserwatywny i głęboko patriotyczny program Reagana spodobał się wybor-
com zmęczonym radykalizmem politycznym lat sześćdziesią tych i siedemdziesią-
tych, a także zaniepokojonych licznymi porażkami USA na arenie międzynarodowej. 
4 listopada 1980 roku na Reagana głosowało 43,8 mln Amerykanów, zaś na Carte-
ra 35,4 mln. W głosowaniu Kolegium Elektorskiego przewaga Reagana była daleko 
większa: otrzymał on 489 głosów elektorskich, a Carter zaledwie 4919.

20 stycznia 1981 roku na schodach Kapitolu w Waszyngtonie Reagan został za-
przysiężony jako czterdziesty prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Miał wte-
dy 70 lat i był najstarszym prezydentem obejmującym ten urząd w całej historii USA. 
W swym przemówieniu inauguracyjnym wiele miejsca poświęcił problemom go-
spodarczym. Odpowiedzialnością za kryzys ekonomiczny, w jaki popadła Ameryka, 
obarczył politykę poprzednich administracji, która polegała na zwiększaniu ciężarów 
podatkowych przy jednoczesnym mnożeniu wydatków publicznych. Skrytykował też 
trwający od dziesięcioleci proces rozbudowywania funkcji państwa. Mówił: „W obec-
nym kryzysie rząd nie jest rozwiązaniem – jest problemem”20. I dodawał: „Jesteśmy 

19 Th e World Almanac 1985, New York 1985, s. 71.
20 Kadencja Prezydenta Reagana – I. Przemówienia – Deklaracje, Zeszyty Dokumentacyjne PAP, 

nr 3/196, Warszawa 1984, s. 2. 



25Ronald Reagan – droga do politycznej wielkości

narodem, który ma rząd – a nie odwrotnie. I to właśnie daje nam szczególne miejsce 
wśród narodów świata. Nasz rząd nie ma żadnej władzy oprócz tej, którą przyznał mu 
naród. Nadszedł czas, aby skontrolować i odwrócić tendencje wzrostu rządu, który 
wykazuje oznaki, iż rozrósł się ponad miary, na jakie wyrażają zgodę rządzeni”21. 
Dalej prezydent stwierdzał, że Amerykę do wielkości wynieść może nie rząd, lecz 
zgodna praca wszystkich obywateli. Powiedział ponadto, że będzie dążył do tego, aby 
Ameryka ponownie stała się przykładem wolności i drogowskazem nadziei dla tych, 
którzy o wolność walczą na całym świecie. Zapowiadał wreszcie zdecydowane prze-
ciwstawienie się wrogom wolno ści. „Jeśli chodzi – mówił – o wrogów wolności, tych, 
którzy są naszymi potencjalnymi przeciwnikami, przypominamy im, że pokój stano-
wi najwyż szą aspirację narodu amerykańskiego. Będziemy w tym celu negocjować, 
zdobywać się na poświęcenia, ale nie ustąpimy – ani teraz, ani nigdy. Nasza powścią-
gliwość nie powinna być nigdy źle rozumiana. Nasza niechęć do konfl iktu nie powin-
na być oceniana jako brak woli. Jeśli potrzebne będzie działanie w celu zachowania 
naszego narodowego bezpieczeństwa, będziemy działać. Zachowamy dostateczną 
siłę, aby mieć przewagę w razie konieczności, wiedząc, że jeśli tak uczynimy, zyska-
my największe szanse nieużycia tej siły”22. W przemówieniu tym zawarł Reagan całą 
swoją fi lozofi ę polityczną, którą dokładnie później wcielał w życie. Zaprezentował się 
przy tym jako polityczny konserwatysta wierzący w tradycyjne wartości i chcący słu-
żyć wielkości Ameryki oraz ekonomiczny liberał, uważający, że gospodarka stanowi 
domenę jednostek i ich swobodnej inicjatywy, zadanie państwa polega zaś jedynie na 
zapewnieniu warunków do efektywnego gospodarowania.

Początek prezydentury Reagana upłynął pod znakiem pewnego dramatycznego 
wydarzenia. Otóż w dziesiątym tygodniu po objęciu urzędu, a dokładnie 30 marca 
1981 roku został on postrzelony przed hotelem Hilton w Waszyngtonie. Zamachow-
cem okazał się chory psychicznie John Hinckley, który w ten sposób chciał zwrócić na 
siebie uwagę jednej z hollywoodzkich aktorek, w której kochał się platonicznie. Mimo 
zaawansowanego wieku Reagana jego rekonwalescencja przebiegała pomyślnie.

Reagan z niewiarygodnym wprost dynamizmem realizował swój pro gram wybor-
czy. Cała Ameryka, tak jak uprzednio Kalifornia, stała się obiektem „rewolucji kon-
serwatywnej Reagana”. Prezydent przeforsował w Kongresie pakiet ustaw ekonomicz-
nych, które zwiększały budżet państwa, a jednocześnie ograniczały podatki. O 20 mld 
dolarów zmniejszył fundusz przeznaczony na cele socjalne, co stanowiło 8-procento-
wą redukcję dotychczasowych wydatków w tej dziedzinie23. Przep rowadził generalną 
reformę systemu pomocy socjalnej, gdyż twierdził, że wręcz zachęca on do pozosta-
wania bezrobotnym. Nowe uregulowania uruchamiały bodźce mające zachęcać bez-
robotnych do poszukiwania pracy. Recesja udaremniła jednak w dużym stopniu te 
plany. W roku 1982 poziom bezrobocia podskoczył do 9,7 procent, a tym samym był 
najwyższy od 1941 roku. Wszelako od początku 1984 roku monetarystyczna strategia 
Reagana, zwana reaganomiką (reaganomics) lub, rza dziej, amerykańskim thatchery-

21 Ibidem, s. 2–3.
22 Ibidem, s. 4–5.
23 „Der Spiegel”, 26 października 1981.
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zmem, zaczęła przynosić efekty. Spadła infl acja, a gospodarka amerykańska weszła 
w fazę ożywienia. Po wstawały liczne nowe fi rmy zachęcone do działania liberalnym 
ustawodawstwem, co spowodowało obniżenie się poziomu bezrobocia. W dru giej 
połowie lat osiemdziesiątych problemem stał się z kolei olbrzymi defi cyt budżetowy. 
Wynikał on z tego, że Reagan obniżył podatki, co z czasem zredukowało dochody 
budżetu, a jednocześnie z roku na rok zwiększał środki przeznaczone na zbrojenia.

Przez cały czas Reagan prowadził niezwykle ostrą politykę w odniesieniu do 
ZSRR, który określał mianem „imperium zła”. Antykomunizm wyniósł do rangi fun-
damentalnej zasady politycznej swej administracji. W pierw szych latach prezyden-
tury Reagana stosunki amerykańsko-radzieckie znajdowały się w fazie krytycznej, 
a napięcia osiągały poziom nienotowany od czasów zimnej wojny. Po wprowadzeniu 
13 grudnia 1981 roku w Polsce stanu wojennego w celu zdławienia ruchu „Solidar-
ności”, Reagan nałożył sankcje ekonomiczne zarówno na Polskę, jak i na ZSRR, uwa-
żając, że posunięcie to wykonano z inspiracji Moskwy. Jednocześnie podjął decyzję 
o udzieleniu „Solidarności” wydatnej pomocy politycznej i fi nansowej, trafnie prze-
widując, że ten polski ruch przysporzy komunizmowi wielu problemów.

Amerykański prezydent pomagał też antykomunistycznym ugrupowa niom par-
tyzanckim na całym świecie. Wspierał afgańskich mudżahedinów, nikaraguańskich 
contras i antykomunistycznych powstańców w Angoli. 25 października 1983 roku na 
rozkaz Reagana wojska amerykańskie wylądowały na małej karaibskiej wyspie Gre-
nadzie, usu wając tamtejszy reżim marksistowski wspierany przez Kubę i inne kraje 
komunistyczne. Amerykanie przecierali oczy ze zdumienia. Już od dawna żaden pre-
zydent USA nie decydował się na tak radykalne posunięcia.

Reagan powiadał, że pokój najlepiej zapewnić może siła. „Roz brajanie się – stwier-
dził pewnego razu – nie ma żadnego sensu. Członkowie prawdziwego ruchu poko-
jowego, prawdziwi twórcy pokoju rozumieją, że pokój może powstać tylko na bazie 
siły”24. Kierując się takimi przesłankami, zainicjował szeroki program zbrojeniowy. 
Już w 1983 roku zapowiedział, że USA przystąpią do realizacji programu SDI, który 
potocznie zwano „wojnami gwiezdnymi”, czyli zbudują system obrony strategicznej 
pozwalający niszczyć rakiety nuklearne przeciwnika w przestrzeni kosmicznej. Była 
to najbardziej radykalna i nowatorska koncepcja militarna od czasu II wojny świato-
wej25. Reaganowskie SDI przeraziło ZSRR, który został zmuszony do podjęcia włas-
nych badań w tej dziedzinie. Okazały się one tak kosztowne, że ostatecznie powali-
ły gospodarkę radziecką, zmuszając Kreml do podjęcia rokowań rozbroje niowych. 
Reagan wydał także decyzję o budowie międzykontynentalnych rakiet nuklearnych 
MX. Wbrew gwałtownym protestom znacznej części europejskiej opinii publicznej 
rozmieścił ponadto w Europie Zachodniej nowe amerykańskie pociski samosterują-
ce Cruise oraz Pershing 2.

Notowania Reagana w społeczeństwie amerykańskim ciągle rosły. Była to sytua-
cja poniekąd paradoksalna, bowiem z reguły rzecz wygląda odwrotnie, a mianowi-

24 Kadencja Prezydenta Reagana – II. Zbrojenia – Ingerencje, Zeszyty Dokumentacyjne PAP, nr 4/197, 
Warszawa 1984, s. 125.

25 „Business Week”, 20 czerwca 1983.
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cie politycy sprawujący władzę tracą na popular ności. Wyrazem wysokich notowań 
Reagana był przebieg wyborów prezydenckich w 1984 roku. Reagan nie miał żadne-
go liczącego się rywala w obozie republikańskim i bez problemu uzyskał nominację 
własnej partii. Wybory powszechne zakończyły się wielkim zwycięstwem republika-
nów Reagana i Busha seniora nad kandydatami demokratów Wal terem Mondale’em 
i Geraldine Ferraro. W Kolegium Elektorskim Reagan otrzymał 525 głosów, podczas 
gdy Mondale jedynie 1326. Było to drugie co do wielkości zwycięstwo w historii ame-
rykańskich wyborów prezy denckich. Nieznacznie wyżej wygrał tylko w 1936 roku 
demokrata Franklin Delano Roosevelt nad republikaninem Alfredem Landonem, 
a stosunek głosów elektorskich wynosił wówczas 523 do 8.

W kwietniu 1986 roku Reagan ponownie zaskoczył świat swym zdecydowaniem. 
Podjął wtedy decyzję o zbombardowaniu Trypolisu. Miał to być odwet za popieranie 
przez Libię międzynarodowego ter roryzmu. Przywódca libijski Muammar Kaddafi  
tylko cudem uszedł z życiem.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych znacznie poprawiły się sto sunki ame-
rykańsko-radzieckie. Władzę na Kremlu przejął Michaił Gorbaczow, który szybko 
uzmysłowił sobie, że ZSRR nie jest w stanie dotrzymać kroku zbrojeniom zainicjo-
wanym przez Reagana. Doszło więc do rozmów rozbrojeniowych. Przy tej okazji od-
było się kilka spotkań Reagana z Gorbaczowem. Reagan przewidywał bliski już krach 
komunizmu. Wzywał sowieckiego przywódcę do zburzenia muru berlińskiego, po-
wiadając, że w ten sposób uprzedzi on to, co nieuchronne, a tym samym chwalebnie 
zapisze się w historii.

Autorytet Reagana poważnie nadszarpnęła głośna afera Iran–contras. Otóż w la-
tach 1985–1986 USA potajemnie sprzedawały broń Irano wi, a zyski z tej transakcji 
służyły do wspierania nikaraguańskich partyzantów contras. Całą operację za wie-
dzą Reagana przeprowadzono z pogwałceniem amerykańskiego prawa. Gdy sprawa 
wyszła na jaw, administracja Reagana znalazła się w dużych tarapatach. Wielu jego 
bliskich współpracowników musiało podać się do dymisji. W marcu 1987 roku poja-
wiły się nawet plotki o przypuszczalnej rezygnacji samego prezydenta, gdyż istniało 
prawdopodobieństwo pociągnięcia go do odpowiedzialności konstytucyjnej za zła-
manie prawa. Ostatecznie jed nak Reagan zdołał wyjść z zamieszania obronną ręką, 
choć z nadwąt loną reputacją.

Mimo wszystko jednak wciąż był stosunkowo popularny. Niektórzy jego zwolen-
nicy zastanawiali się nad możliwością zainicjowania nowej poprawki do konstytucji, 
która usunęłaby istniejące ograniczenie unie możliwiające jednej osobie piastowanie 
urzędu prezydenckiego więcej niż przez dwie kadencje. Reagan dawał do zrozumie-
nia, że ograniczenie owo jest sztucz ne, lecz nie zdecydował się na jakieś konkretne 
działania, by je znieść. Zdawał sobie sprawę, że procedura uchwalania popra wki kon-
stytucyjnej jest bardzo skomplikowana, na dodatek zaś czasochłon na, a więc on oso-
biście nie miałby praktycznie żadnej szansy na ewentualną trzecią kadencję. W wy-

26 Th e World Almanac 1985.
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borach prezydenckich 1988 roku udzielił poparcia George’owi Bushowi seniorowi, 
który je wygrał, zostając czterdziestym pierwszym prezydentem USA.

Reagan ofi cjalnie pożegnał się z prezydenturą 20 stycznia 1989 roku, czyli po za-
przysiężeniu Busha. Opuścił Biały Dom i przeniósł się do Kalifornii, gdzie zamieszkał 
w swej posiadłości Rancho del Cielo niedaleko Sacramento. Przez wiele lat cierpiał 
na chorobę Alzheimera, która stale się pogłębiała, i nie udzielał się publicznie. Zmarł 
5 czerwca 2004 roku w wieku 93 lat.

Ronald Reagan do pewnego stopnia był wcieleniem amerykańskiego mitu o wiel-
kiej karierze zwykłego człowieka. Wszystko, co osiągnął w życiu, zawdzięczał swojej 
pracy i przedsiębiorczości. To z pewnością leżało u źródeł jego popularności. Będąc 
prezydentem, zachowywał się jak zwykły człowiek i jeden z wielu normalnych Ame-
rykanów. Nigdy nie kreował siebie na jakąś wielkość. Amerykanie wybaczali mu, 
kiedy mylił Brazylię z Boliwią lub przekręcał nazwiska zagranicznych polityków, bo 
czyniąc to, najlepiej demonstrował, że jest jednym z nich. Pozostał – powtórzmy – 
zwykłym Amerykaninem; i prezydentem zwykłych Amerykanów.

Kadencje Reagana odcisnęły się wyraźnym piętnem na polityce amerykańskiej. 
Od czasów Franklina Delano Roosevelta żaden z prezy dentów nie miał porównywal-
nego z nim wpływu na rzeczywistość społeczną i polityczną kraju. Do historii Reagan 
przeszedł jako jeden z najbardziej konserwatywnych prezydentów, a równocześnie 
jako ten, który przywrócił Ameryce siłę i godność. 




