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Wstęp
Ilekroć, zapytany przez jakiegoś Amerykanina o temat mojego doktoratu,
odpowiadałem, że piszę o Richardzie Nixonie, zawsze spotykałem się z taką samą
reakcją. Rozmówca z entuzjazmem zaczynał opowiadać o swoich wspomnieniach
związanym z Nixonem: o tym, co o nim sądzili jego (lub jej) rodzice; o tym, jak oglądał
w telewizji transmitowane na żywo posiedzenia senackiej komisji do zbadania afery
Watergate, lub – wiele lat później – pogrzeb byłego prezydenta. Jeden z rozmówców
wspominał, jak w dzieciństwie nauczył się naśladować charakterystyczny dla Nixona gest
zwycięstwa: uniesione ramiona i palce obu rąk ułożone w literę „V”. Biegał tak po domu,
wykrzykując „I'm not a crook!”. Rodzice, zdeklarowani Demokraci, uznali to początkowo
za przedni żart, dopóki zabawa nie stała się coraz częstsza. Wreszcie, przestraszeni
obsesją syna (i

perspektywą codziennego oglądania w swoim domu parodii

znienawidzonego Nixona), kazali chłopcu skończyć z tym raz na zawsze. Historyk David
Greenberg nazywa Nixona „jedynym prezydentem, co do którego nie sposób być
obojętnym”1 i trudno się z tą oceną nie zgodzić – z jednym wszakże zastrzeżeniem: w
przeważającej większości Amerykanie mają o Nixonie zdanie jak najgorsze – i to nawet
ci, którzy nie pamiętają już ani jego prezydentury, ani nawet jego samego. Sondaż agencji
Rasmussen z 2007 roku wykazał, że Nixona ocenia źle dokładnie 60% ankietowanych
Amerykanów2.
Paradoksalnie dokładnie tyle samo – 60% – wyniosła liczba głosów oddanych na
Nixona w wyborach prezydenckich 1972 roku, kiedy został wybrany na drugą kadencję.
Był to najlepszy wynik, jaki osiągnął republikański kandydat w dwudziestowiecznych
wyborach prezydenckich3. Nixon, który w 1960 roku przegrał o włos z senatorem Johnem
1

2

3

David Greenberg, Nixon's Shadow: The History of an Image, W. W. Norton & Company, New York,
London 2003, s. 98.
Washington, Lincoln Most Popular Presidents: Nixon, Bush Least Popular,
http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/people2/2007/washington_lincoln_most_popu
lar_presidents_nixon_bush_least_popular [dostęp: 21.01.2014]; Presidential Approval Ratings -- Gallup
Historical Statistics and Trends, http://www.gallup.com/poll/116677/Presidential-Approval-RatingsGallup-Historical-Statistics-Trends.aspx [dostęp: 21.01.2014].
Nixon zdobył dokładnie 60,7% oddanych głosów, zob. The American Presidency Project, Election of
1972, http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=1972 [dostęp: 26.06.2014].
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F. Kennedym, a w roku 1968 ledwie pokonał wiceprezydenta Huberta Humphreya,
osiągnął spektakularny sukces. Minęło jednak zaledwie kilka miesięcy, kiedy na jaw
zaczęły wychodzić informacje na temat tego, co dziś zbiorczo określa się mianem afery
Watergate – choć nieudane włamanie do kwatery Partii Demokratycznej w kompleksie
hotelowym o tej nazwie, było tylko jednym z elementów skandalu, i to wcale nie
najważniejszym. Ujawnienie związków między włamywaczami a Białym Domem
doprowadziło do powołania specjalnej komisji Senatu do zbadania afery. Za sprawą
przesłuchań przed komisją opinia publiczna dowiedziała się, że Komitet na Rzecz
Reelekcji Prezydenta podsłuchiwał przeciwników politycznych Nixona i sabotował ich
kampanie wyborcze za pomocą tzw. „nieczystych zagrywek”; że Richard Nixon
wykorzystywał

IRS

(amerykański

urząd

podatkowy)

do

nękania

oponentów

(znajdujących się na tzw. „liście wrogów prezydenta”); że fundusze na jego kampanię
zdobywane były niezgodnie z prawem. Przede wszystkim jednak, okazało się, że Biały
Dom próbował tuszować skandal, m.in. przekonując CIA, by śledztwo, które prowadziło
FBI.
Kiedy w trakcie posiedzeń komisji wyszło na jaw, że w Białym Domu istnieje
system taśm, nagrywających prowadzone w prezydenckich gabinetach rozmowy,
rozpoczęła się sądowa batalia między Nixonem (zasłaniającym się przywilejem władzy
wykonawczej), a specjalnymi prokuratorami, domagającymi się wydania wszystkich
nagrań. W marcu 1974 roku zarzuty mataczenia postawiono byłym najbliższym
współpracownikom Nixona: Johnowi Mitchellowi, prokuratorowi generalnemu, H. R.
Haldemanowi, szefowi sztabu prezydenta oraz Johnowi Ehrlichmanowi, doradcy do
spraw polityki wewnętrznej. Poparcie dla Nixona topniało błyskawicznie – nie tylko w
badaniach opinii publicznej, ale też w jego własnej partii. Dwie trzecie Amerykanów
oceniało prezydenta negatywnie i tyle samo popierało usunięcie go ze stanowiska w
ramach impeachmentu4. W lipcu 1974 roku Izba Reprezentantów, także głosami
Republikanów, zdecydowała o postawieniu Nixonowi zarzutów, m.in. utrudniania pracy
wymiarowi sprawiedliwości oraz nadużycia władzy. W Senacie, który miał decydować o
winie prezydenta, mógł liczyć na zaledwie kilka głosów. Kiedy w lipcu 1974 roku Sąd
Najwyższy nakazał mu wydać wszystkie taśmy, których żądał prokurator, na jednej z nich
znaleziono niepodważalny dowód na to, że Nixon brał aktywny udział w tuszowaniu
4

Presidential Approval Ratings -- Gallup Historical Statistics and Trends; 21.01.2014; 62% In N.B.C.
Poll For Impeachment, „New York Times”, 6.08.1974.
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skandalu. 9 sierpnia 1974 roku, jako pierwszy w historii (i póki co, jedyny) prezydent
Stanów Zjednoczonych zrezygnował ze stanowiska, składając dymisję na ręce swojego
sekretarza stanu, Henry'ego Kissingera. Miesiąc później, następca Nixona, Gerald Ford,
ułaskawił byłego prezydenta, wybaczając mu wszystkie popełnione – faktyczne i
potencjalne – czyny przestępcze.
Wydając akt ułaskawienia Ford oświadczył: „Ta amerykańska tragedia (…) może
trwać i trwać, albo ktoś może położyć jej kres. Doszedłem do wniosku, że tylko ja mogę
to zrobić, a jeśli mogę, to i muszę”5. Ułaskawienie Nixona wcale nie zakończyło jednak
„długiego, narodowego koszmaru”, za jaki uznano jego prezydenturę. I nie chodzi jedynie
o to, że – zdaniem większości obywateli – główny winny w aferze Watergate uniknął
odpowiedzialności karnej, a zatem sprawiedliwości nie stało się zadość. Choć w tym roku
mija równo czterdzieści lat od tych wydarzeń, „amerykańska tragedia” wciąż trwa –
nieustannie przepracowywana w kulturze popularnej, w której Nixon jest obecny tak
trwale, jak żaden inny prezydent – z wyjątkiem może Johna F. Kennedy'ego.
By odwołać się do tylko do najaktualniejszych przykładów: w czerwcu bieżącego
roku na ekrany światowych kin weszła hollywoodzka superprodukcja pt. X-men:
Przyszłość, która nadejdzie (reż. Bryan Singer, USA 2014), piąta cześć cyklu filmów o
superbohaterach

obdarzonych

nadludzkimi

mocami,

adaptacji

jednej

z

najpopularniejszych serii komiksów. Tym razem tytułowi X-meni próbują zmienić
antyutopijną przyszłość cofając się w czasie – do 1973 roku, gdyż przyszłość świata
okazuje się zależeć od pewnej decyzji Richarda Nixona. Kilka tygodni później miała
miejsce premiera filmowej ekranizacji Radia Wolnego Albemuth (reż. John Alan Simon,
USA 2014), powieści tuza science-fiction Philipa K. Dicka, w której kluczową rolę
odgrywa Nixon – ukryty pod postacią fikcyjnego prezydenta Fremonta. Kilka lat temu
wielką popularnością, także w Polsce, cieszył się film Frost/Nixon (reż. Ron Howard,
USA 2008), opowiadający o słynnym wywiadzie, jakiego w roku 1977 były prezydent
udzielił brytyjskiemu dziennikarzowi. Niecały rok temu telewizja Fox zakończyła
nadawanie bardzo popularnego animowanego serialu Futurama, którego jednym z
bohaterów jest Richard Nixon, a ściślej jego głowa (sic!), zachowana przez tysiąclecia w
kriogenicznym słoiku. Z kolei telewizja CNN wyemitowała fascynujący film
dokumentalny Our Nixon (reż. Penny Lane, USA 2013), złożony z prywatnych nagrań,
5

Gerald Ford, Remarks on Signing a Proclamation Granting Pardon to Richard Nixon, 8.09.1974,
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=4695&st=&st1 [dostęp: 22.06.2014]
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jakie ośmiomilimetrową kamerą robili Haldeman i Ehrlichman. Nixon wciąż interesuje
również twórców literatury. W 2013 roku, w finale Nagrody imienia Williama Faulknera
dla najlepszej amerykańskiej powieści, jednego z najważniejszych odznaczeń literackich
w Stanach Zjednoczonych, znalazła się powieść Thomasa Mallona Watergate (2013),
opowiadająca o skandalu Watergate z perspektywy jej pierwszoplanowych bohaterów.
Według moich ostrożnych szacunków tylko w ostatniej dekadzie Richard Nixon pojawił
się w kilkunastu dziełach literackich i filmowych. Nixon mógł nie znosić kultury
popularnej (za wyjątkiem kina, którego fanem został jeszcze jako mały chłopiec) – ale
kultura popularna uwielbia jego i od czterdziestu lat Nixon nie przestaje pojawiać się w
filmach, serialach, komiksach, powieściach, piosenkach, a nawet musicalach i grach
komputerowych.
Kiedy w 1992 roku Bill Clinton pokonał w wyborach prezydenckich ubiegającego
się o reelekcję George'a Busha, Richard Nixon oświadczył z satysfakcją: „Bush będzie
jak Ford. Kiedy tylko wyjedzie [z Waszyngtonu], przestanie być ważny. Mnie nie ma od
dwudziestu lat, a wciąż jestem ważny” 6. Kolejne dwadzieścia lat później nie brak
dowodów na to, że miał rację, choć niekoniecznie w taki sposób, który by mu
odpowiadał. Popkulturowy Nixon jest niewątpliwie ważny, ale niemal zawsze jest
łąjdakiem: czasem jedynie skorumpowanym oszustem, czasem spiskowcem, a nawet
zbrodniarzem, ale zawsze postacią jednoznacznie negatywną. Mit polityczny, którego
głównym bohaterem jest Richard Nixon, wciąż rządzi amerykańską wyobraźnią
zbiorową, wpływając na sposób postrzegania prezydentury przez obywateli Stanów
Zjednoczonych.
Afera Watergate wywarła na amerykańskiej polityce niezatarte piętno, bardzo
osłabiając zaufanie obywateli do całej klasy rządzącej, a szczególnie do prezydentury,
którą do lat 70. XX wieku większość Amerykanów traktowała ze szczególną rewerencją.
Widocznym symbolem stało się dodawanie końcówki „-gate” do każdego, choćby
najmniejszego skandalu (nie tylko politycznego, zresztą), utrwalające negatywne
skojarzenia z 37. prezydentem, nierozerwalnie już mającym się kojarzyć z korupcją i
nadużyciami władzy. Porównań z nim obawia się każdy amerykański prezydent, a jego
polityczni oponenci nie ustają w próbach przypięcia mu łatki „nixonowskiego”. Proces
ten obserwujemy teraz – nieprzychylni Barackowi Obamie Republikanie (i niekiedy
6

Richard Bradley, American Political Mythology from Kennedy to Nixon, Peter Lang Publishing, New
York, Bern 2000, s. 2.
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Demokraci) wskazują na rzekomo podobieństwo prezydenta do Richarda Nixona,
oskarżając go m.in. o nielegalne podsłuchiwanie obywateli, wrogość wobec mediów i
wprowadzanie „imperialnej prezydentury”, m.in. poprzez częste wydawanie aktów
wykonawczych (executive orders), nie wymagających aprobaty Kongresu. Media także
porównują sondażowe notowania Obamy z ocenami Nixona w analogicznym okresie jego
rządów, szukając paraleli między nimi i wieszcząc scenariusze upadku prezydenta7.
Końcówka „-gate” czy pojęcie „nixonowski” – choć daleko im do bycia
narzędziami politycznej analizy – niosą ze sobą skojarzenia tak silne i jednoznaczne, że
weszły do języka światowego8. W Wielkiej Brytanii mieliśmy „Plebgate” i „Camillagate”,
w Niemczech „Waterkantgate”, we Francji „Angolagate”, by wymienić jedynie
europejskie przykłady. Nawet w Polsce, tzw. afera Rywina zwana była niekiedy
„Rywingate”, a w czasie tak zwanej „afery podsłuchowej” – która niedawno wstrząsnęła
naszym krajem – również nie brakowało takich porównań: opozycja i dziennikarze
zestawiali premiera Donalda Tuska z Richardem Nixonem, a dziennikarzy ujawniających
podsłuchane rozmowy z Carlem Bernsteinem i Bobem Woodwardem, których reportaże
w „Washington Post” pomogły ujawnić skandal 9. Premier z trybuny sejmowej
kategorycznie odrzucił porównania do Nixona10.
Błędem byłoby jednak sprowadzanie znaczenia Nixona jedynie do sprawy
Watergate. Po pierwsze, obecny na amerykańskiej scenie politycznej od końca lat 40. do
połowy lat 70. – i to zawsze jako jeden z jej pierwszoplanowych bohaterów – Nixon
wywarł na nią o wiele większy wpływ. Pokazał, że stanowisko wiceprezydenta –
dotychczas powszechnie lekceważone – może stać się punktem wyjścia do ubiegania się
o Biały Dom. Przyjęta przez niego „południowa strategia”, pozyskania konserwatywnych
wyborców w południowych stanach przy pomocy równie subtelnego, co konsekwentnego
odwoływania się do rasizmu, doprowadziła do trwałego przeorientowania się wyborczej
7

8
9

10

Tricky Dick: Only Nixon less popular than President Obama in Year 5, „Washington Times”,
30.12.2013, http://www.washingtontimes.com/news/2013/dec/30/with-sagging-polls-barack-obamafollows-george-wbu/?page=all, [dostęp: 26.06.2014]; Obama Averages 45.8% Job Approval in Year
Five, http://www.gallup.com/poll/166964/obama-averages-job-approval-year-five.aspx, [dostęp:
26.06.2014].
Michael Schudson, Watergate in American Memory, Basic Books, New York 1992, s. xvi-xvii.
Katarzyna Kolenda-Zaleska, Wziąć byka za rogi, „Gazeta Wyborcza”, 24.06.2014.; Prof. Jadwiga
Staniszkis: To jest koniec Tuska, „Fakt”, 26.06.2014; Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Trzy spośród lekcji
Watergate, w: wPolityce.pl, http://wpolityce.pl/polityka/201461-trzy-sposrod-lekcji-watergate-nieistnieja-granice-psucia-panstwa-politycy-potrafia-walczyc-o-wladze-za-wszelka-cene-bez-mocnej-ivwladzy-mozna-zapomniec-o-wolnosci-i-demokracji, 20.06.2014 [dostęp: 28.06.2014].
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/stenogramy.xsp [dostęp: 9.09.2014]
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geografii – Partia Republikańska zdobyła i uczyniła swoim bastionem matecznik
Demokratów. Był też – o czym się niekiedy zapomina – pionierem wykorzystania
telewizji w polityce, czyli tego, co nazywa się marketingiem politycznym i co dziś
stanowi

nieodłączny

(a

zdaniem

niektórych

wręcz

najważniejszy)

element

amerykańskiego życia publicznego. Wreszcie, decyzje podjęte przez niego jako
prezydenta – np. nawiązanie relacji dyplomatycznych z komunistycznymi Chinami czy
odejście od wymienialności dolara na złoto – do dziś wpływają na kształt nie tylko
Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata. Nic dziwnego, że drugą połowę XX wieku
określa się niekiedy mianem „epoki Nixona”11.
Długa polityczna emerytura upłynęła Nixonowi na odbudowywaniu swojej
reputacji – pisaniu licznych książek, częstym zabieraniu głosu w sprawach polityki
zagranicznej – próbach zaprezentowania się Amerykanom w roli szacownego męża stanu,
eksperta w sprawach stosunków międzynarodowych (szczególnie w kwestii relacji z
komunistycznymi mocarstwami). Równocześnie, co najmniej od lat 90. ubiegłego
stulecia, zaczęły pojawiać się prace z dziedziny historii i nauk politycznych (Joan Hoff,
Nixon Reconsidered, 1994; Melvin Small, The Presidency of Richard Nixon, 1999; a
zwłaszcza trzytomowa biografia Nixona autorstwa Stephena G. Ambrose'a 12), których
autorzy przekonująco wykazywali, że prowadzona przez Nixona polityka wewnętrzna
była o wiele mniej konserwatywna, niż to się zwykło przyjmować – szczególnie z
perspektywy działań późniejszych prezydentów. To on stworzył federalną Agencję
Ochrony Środowiska (EPA), to za jego prezydentury po raz ostatni wzrosły wydatki na
programy społeczne, próbował nawet wprowadzić powszechną opiekę zdrowotną oraz
gwarantowaną pensję minimalną. Nawet jego zaprzysięgli wrogowie, jak dziennikarze
George Will i Tom Wicker (który swego czasu trafił na słynną „listę wrogów”), a nawet
Noam Chomsky, przyznawali, że Nixon był „ostatnim liberalnym prezydentem”. Skąd
zatem taka powszechność i trwałość narracji opisującej Nixona w tak jednoznacznie
negatywny sposób?

11

12

Carl Freedman, The Age of Nixon: A Study in Cultural Power, Zero Books, Winchester, Washington
2012, s. x.
Stephen E. Ambrose, Nixon: The Education of a Politician, 1913-1962, Simon & Schuster, New York
1987; Idem, Nixon: The Triumph of a Politician, 1962-1972, Simon & Schuster, New York 1989; Idem,
Nixon: Ruin and Recovery, 1973-1990, Simon & Schuster, New York 1991. W dalszej części rozprawy
będziemy je oznaczać odpowiednio: Nixon I, Nixon II i Nixon III.
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●
Polityka nie może istnieć bez rytuałów i symboli, a wraz z przenoszeniem się
polityki do sfery niematerialnej znaczenie owej sfery symbolicznej wzrasta. Jak pisał
Roland Barthes: „nie sposób zrozumieć społeczeństwa bez zrozumienia jego mitów”. Idąc
tym tropem, do lepszego zrozumienia zbiorowej wyobraźni politycznej danego
społeczeństwa konieczne jest poznanie rządzących nią narracji mitycznych, tzn. takich,
które zdaniem pewnej części społeczeństwa prawdziwie opisują i objaśniają wydarzenia
polityczne. Analizując zjawisko tak trudne do zdefiniowania jak mit polityczny nie
sposób poprzestać tylko na oczywistych nośnikach mitu – dyskursie politycznym,
historycznym czy medialnym. Niniejszą rozprawę oprzemy na założeniu, że kultura
popularna, a szczególnie kino, jest nie tylko miernikiem nastrojów społecznych i
zwierciadłem, w którym odbijają się aktualne problemy kraju, ale też odgrywa ważną rolę
w kształtowaniu i propagowaniu mitów politycznych, wpływających na sposób w jaki
opinia publiczna postrzega otaczającą ją rzeczywistość.
Opinię tę podziela dziś wielu politologów – tylko w ostatnich latach wpływ
polityki na amerykańską kulturę popularną analizowali tacy badacze, jak: Philip L.
Gianos (Politics and Politicians in American Film, 1999), Ian Scott (American Politics in
Hollywood Film, 2000), Ernest Giglio (Here's Looking at You: Hollywood, Film &
Politics, 2006), Daniel P. Franklin (Politics and Film: The Political Culture of Film in the
United States, 2006) czy Michael Coyne (Hollywood Goes to Washington: American
Politics on Screen, 2008). Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie Terry'ego
Christensena i Petera J. Haasa pt. Projecting Politics: Political Messages in American
Films (2005), którego autorzy zwracają wyjątkową uwagę właśnie na wzajemne
przenikanie się „prawdziwej” i „fikcyjnej” polityki. Na użyteczność analizowania kultury
popularnej w badaniach politologicznych wskazywali tak uznani badacze, jak Murray
Edelman (From Art to Politics: How Artistic Creations Shape Political Conceptions,
1996) czy Daniel Boorstin (The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, 1964), a w
późniejszych latach Dan Nimmo i James Combs (Polpop: Politics and Popular Culture
in America, 1991; Subliminal Politics: Myths and Mythmaking in America, 1980), których
prace będą dla nas szczególnie cenne ze względu na znakomite zorientowanie badaczy we
współczesnej popkulturze i obfitość przykładów, do jakich się odwołują. Na gruncie
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polskim przełomową pracę z tej dziedziny napisał Kamil Minkner (O filmach
politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, 2012) z Uniwersytetu
Opolskiego.
Celem rozprawy będzie pokazanie, jak silnie w amerykańskiej wyobraźni
zbiorowej zakorzeniony jest mit polityczny przedstawiający Richarda Nixona jako złego
– a nawet niegodziwego – prezydenta, a także jaką rolę w upowszechnieniu tej narracji
odegrała amerykańska kultura popularna. Nie chodzi przy tym jedynie o to, w jaki sposób
popkultura portretuje samego Nixona. Pokażemy również, że to właśnie on jest
najważniejszym wzorem fikcyjnych prezydentów-złoczyńców, tak często pojawiających
się w kulturze popularnej. Niemal każdy z nich ma cechy przypisywane Nixonowi: jest
kłamcą, złodziejem, spiskowcem, czasem nawet zbrodniarzem lub tyranem. Należy przy
tym wyraźnie zaznaczyć, że zadaniem niniejszej pracy w żadnym wypadku nie będzie
tzw. „obalanie mitów” na temat Richarda Nixona. Po pierwsze, mitu politycznego nie
można zweryfikować czy sfalsyfikować – można go tylko jak najdokładniej opisać,
pokazać jak funkcjonował i jak funkcjonuje nadal, innymi słowy: dokonać rekonstrukcji
zbiorowej świadomości Amerykanów. Po drugie, tematem rozprawy będzie nie tyle to, co
Nixon naprawdę zrobił jako prezydent, ale co znaczył i co nadal znaczy dla Amerykanów.
Na gruncie amerykańskim podejmowane były rozmaite próby ujęcia zagadnienia
mitu politycznego. Niektórzy badacze, jak np. John Oliver Robertson (American Myth,
American Reality, 1980), Howard Mark Roelofs (Ideology and Myth in American
Politics: A Critique of a National Political Mind, 1976) czy John T. Bookman (The
Mythology of American Politics, 2008) próbowali dokonać całościowego podsumowania
tego zagadnienia, ale o wiele częściej mieliśmy do czynienia z próbą opisu
poszczególnych narracji, które w mniejszym lub większym stopniu kształtowały politykę
Stanów Zjednoczonych. Mit amerykańskiej wyjątkowości badali m.in. Godfrey Hodgson
(The Myth of American Exceptionalism, 2010) i Seymour Lipset (Wyjątkowość
amerykańska – broń obosieczna, 2009). Loren Baritz (Backfire: A History of How
American Culture Led Us into Vietnam and Made Us Fight the Way We Did, 1998)
znakomicie pokazał rolę tego mitu w kształtowaniu polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych. Niezastąpiona – także pod względem metodologicznym – jest również
monumentalna, trzytomowa historia mitu pogranicza autorstwa Richarda Slotkina
(Regeneration Through Violence, 1973; The Fatal Environment, 1985; Gunfighter Nation,
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1998). Robert Jewett i John Shelton Lawrence (The American Monomyth, 1977) poddali
gruntownej analizie mit amerykańskiego bohatera i zaproponowana przez nich koncepcja
monomitu amerykańskiego będzie kluczowa w niniejszej rozprawie. Poza Jewettem i
Lawrencem (The Captain America Complex: The Dilemma of Zealous Nationalism, 2004)
związki amerykańskiej mitologii politycznej z kulturą popularną analizowali m.in. Ernest
Yanarella i Lee Sigelman (Political Mythology and Popular Fiction, 1998) oraz
wspomniani wcześniej Dan Nimmo i James E. Combs (Subliminal Politics: Myths and
Mythmaking in America, 1980).
Centralna rola prezydentury w amerykańskim ustroju w połączaniu z
symbolicznym ładunkiem, jaki ze sobą niesie, przekłada się na jej miejsce w kulturze
popularnej. Merrill D. Peterson dokonał gruntownej analizy wizerunku prezydentów
Thomasa Jeffersona i Abrahama Lincolna w amerykańskiej wyobraźni zbiorowej (The
Jefferson Image in the American Mind, 1992; Lincoln in American Memory, 1994). John
Hellman (The Kennedy Obsession: The American Myth of JFK, 1997) przedstawił analizę
procesu świadomego mitotwórstwa na przykładzie tzw. mitu Camelotu. Jackie Hogan w
znakomitej książce Lincoln, Inc.: Selling the Sixteenth President in Contemporary
America (2011) pokazała jak konkurujące ze sobą narracje o Lincolnie były i są
wykorzystywane w sporach ideologicznych. Na to zagadnienie – walkę narracji
mitycznych o dominację w dyskursie – również chcemy zwrócić uwagę w niniejszej
pracy.
Michael Novak (Choosing Our King: Powerful Symbols in Presidential Politics,
1974), John Matviko (The American Presidents in Popular Culture, 2005), Peter C.
Rollins i John E. O'Connor (Hollywood's White House: The American Presidency in Film
and History, 2005), Iwan Morgan (Presidents in the Movies: American History and
Politics on Screen, 2011) analizowali rolę prezydentów w popkulturze – zwłaszcza
prezydentów fikcyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje najbardziej wyczerpujące
podsumowanie tego zagadnienia, The Presidents We Imagine (2009) Jeffa Smitha, który
prześledził historię „prezydenckich fikcji” w kulturze Stanów Zjednoczonych aż do
XVIII wieku.
Richard Nixon, jak każdy amerykański prezydent, jest obiektem nieustającego
zainteresowania naukowców: przede wszystkim historyków, politologów i specjalistów
od stosunków międzynarodowych, ale też badaczy z innych dyscyplin humanistycznych:
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psychologów, kulturoznawców, filmoznawców, literaturoznawców. Już wybitny historyk
Garry Wills w swojej klasycznej pracy Nixon Agonistes: The Crisis of the Self-made
Man (1970), analizował karierę Nixona w kontekście amerykańskiej mitologii sukcesu i
narracji współczesnego kapitalizmu. Najwięcej prac na temat kulturowego znaczenia
Richarda Nixona powstało jednak w ciągu ostatnich piętnastu lat. Badacze z rozmaitych
dziedzin nauki podchodzili do tego zagadnienia z różnych perspektyw. Richard Bradley
(American Political Mythology from Kennedy to Nixon, 2000), nieco chaotycznie, ale
obficie czerpiąc z tekstów kultury popularnej, pokazał wytworzenie się dwubiegunowego
mitu politycznego opowiadającego o Nixonie i Kennedym, oraz jego funkcjonowanie we
współczesnym dyskursie okołoprezydenckim. Na uwagę zasługuje praca Nixon at the
Movies Marka Feeneya (2004), który, ustaliwszy jakie filmy oglądał Nixon w Białym
Domu, przeanalizował jego karierę przez pryzmat kina: z jednej strony, jak Nixon
wpłynął na kino (o czym też będziemy pisać), ale też jak oglądane przez niego filmy
wpłynęły na jego charakter i podejmowane przezeń decyzje. Lewicowy historyk
amerykańskiego konserwatyzmu Rick Perlstein, nie kryjąc się ze swoją antypatią do
Richarda Nixona, w nagradzanej książce Nixonland (2008) przedstawił historię Ameryki
w latach 1964-1972, wskazując na rolę Nixona jako ojca dominującej narracji
konserwatystów, którzy postrzegają się jako prześladowana przez liberałów „milcząca
większość”. Wreszcie, literaturoznawca Carl Freedman w The Age of Nixon: A Study in
Cultural Power (2012) dokonał interesującej analizy Nixona przez pryzmat Marksowskiej
koncepcji

drobnomieszczaństwa,

Nietzcheańskiej

koncepcji

resentymentu

oraz

Freudowskiej teorii osobowości analnej.
Dwie najważniejsze prace poruszające kwestię relacji Nixona i mitologii
politycznej, znaczenia 37. prezydenta w amerykańskiej wyobraźni zbiorowej, to Nixon's
Shadow: The History of an Image (2003) Davida Greenberga oraz Reinventing Richard
Nixon: A Cultural History of an American Obsession (2008) Daniela Fricka. Greenberg
znakomicie pokazuje historyczną ewolucją wizerunków Nixona, od lat 40. XX wieku do
dnia dzisiejszego: negatywnych – populisty, stosującego nieczyste zagrywki krętacza,
spiskowca, a nawet szaleńca, ale i pozytywnych – ofiary mediów i liberała. Choć
odwołuje się do kultury popularnej, skupia się jednak przede wszystkim na dyskursie
medialnym i akademickim: historycznym, psychologicznym itd. Z kolei Frick,
nawiązując do Willsa, zestawia Nixona z mitem self-made mana, do którego tak często
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odwoływał się prezydent. Przede wszystkim jednak koncentruje się na zagadnieniu walki
różnych narracji – przychylnych Nixonowi i wrogich mu – o dominację nad wyobraźnią
zbiorową, pisząc: „Mityczne przedstawienia Nixona [są] (...) wyrazem konkurujących ze
sobą wizji tego czym jest Ameryka i czym być powinna”13.
Niniejsza praca nawiązuje do publikacji wyżej wymienionych badaczy, ale
przynosi nieco odmienne ujęcie tematu. Nowością będzie próba wpisania narracji o
Nixonie (a raczej wielu nixonowskich narracji) w koncepcję monomitu, a następnie
monomitu amerykańskiego. W przeciwieństwie do ujęcia Fricka i Greenberga zostanie
pokazany wpływ mitu Nixona-złego prezydenta na sposób przedstawiania w kulturze
popularnej prezydentów-łajdaków. O ile bowiem dotychczas analizowano sposoby
przedstawiania w kulturze prezydentów historycznych oraz prezydentów fikcyjnych, o
tyle nikt jeszcze nie podjął próby przeanalizowania narracji złego prezydenta sensu
stricto. Niniejsza rozprawa ma stanowić próbę uzupełnienia tej luki, ale też służyć
wykorzystaniu badań nad kulturą popularną w politologii. Spróbujemy odpowiedzieć na
pytania zasadne z punktu widzenia nauki o polityce: dlaczego Nixon stał się wzorem
złego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak taki antywzorzec wygląda, kiedy się
ukształtował, do jakich mitów politycznych nawiązuje, a wreszcie jaki miał wpływ na
następców Nixona w Białym Domu. Frick i Greenberg w dużej mierze pomijają te
zagadnienia. Wskazówką będzie dla nas założenie obrane przez Bruce'a Kuklicka w pracy
The Good Ruler: From Herbert Hoover to Richard Nixon (1988), w której podkreśla rolę
emocjonalnych reakcji społeczeństwa (a zatem m.in. narracji mitycznych) w ocenianiu
prezydentów. Ze względu na złożoność zagadnienia mitu politycznego rozprawa ta ma
charakter interdyscyplinarny. Zagadnienie mitu politycznego znajduje się na pograniczu
politologii, antropologii, kulturoznawstwa, filozofii, literatury, historii, toteż niezbędne
będzie odwoływanie się do wszystkich wyżej wymienionych dziedzin.
Ważnym źródłem będą też książki autorstwa samego Richarda Nixona,
szczególnie jego pierwsza, Six Crises (1962), odpowiedź na betsellerowe Profiles in
Courage Johna F. Kennedy'ego, oraz dzieła autobiograficzne, które napisał na emeryturze
– RN : The Memoirs of Richard Nixon, (1978) oraz In the Arena: A Memoir of Victory,
Defeat, and Renewal (1990). Odwoływać się będziemy również do wspomnianego
wcześniej wywiadu z Nixonem, przeprowadzonego przez Davida Frosta. Będziemy
13

Daniel Frick, Reinventing Richard Nixon: A Cultural History of an American Obsession, University
Press of Kansas, Lawrence 2008, s. 7, 17.
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korzystać też z przemówień Nixona i innych prezydentów, zgromadzonych na stronach
internetowych prezydenckich bibliotek oraz na stronie American Presidency Project,
nieocenionym archiwum biblioteki University of California w Santa Barbara,
gromadzącym wszystkie teksty przemówień prezydentów Stanów Zjednoczonych.
Ponieważ analizować będziemy sposób przedstawiania w popkulturze fikcyjnych
prezydentów, będziemy bardzo często odwoływać się do tekstów kultury: literatury
popularnej, powieści graficznych (komiksów) czy programów telewizyjnych, ale
najistotniejszym źródłem będą filmy i seriale telewizyjne, które docierając do największej
ilości odbiorców, wywierają największy wpływ na sposób postrzegania polityki.
Ponieważ omówienie wszystkich jest, oczywiście, niemożliwe, najwięcej uwagi
poświęcimy tym dziełom, które okazały się wyjątkowo popularne albo wyjątkowo
istotne.
●
Rozprawa podzielona jest na cztery rozdziały. W pierwszym z nich zajmiemy się
kluczowymi dla niniejszej pracy pojęciami: mitu politycznego oraz monomitu
politycznego. Nie będziemy przy tym definiować mitu sensu largo, gdyż próba taka
byłaby skazana na niepowodzenie – tyle jest bowiem konkurujących definicji, począwszy
od popularnego rozumienia mitu jako „nieprawdziwego” przekonania na jakiś temat,
bliskiego stereotypowi, przez podejście psychoanalityczne, strukturalistyczne czy
filozoficzne. Opierać się będziemy na pracach takich badaczy, jak Christopher Flood i
Chiara Bottici, a taże na znakomitym podsumowaniu teorii mitu politycznego, jakiego na
gruncie polskim dokonał Jan Lencznarowicz (Jałta. W kręgu mitów założycielskich
polskiej emigracji politycznej 1944-1956, 2009).
Drugi

rozdział

dotyczyć

będzie

amerykańskiej

mitologii

politycznej.

Przeanalizujemy trzy specyficznie amerykańskie, głęboko ugruntowane narracje
mityczne, wybrane ze względu na ich ogromne znaczenie dla amerykańskiej wyobraźni
zbiorowej. Zostanie pokazana ich rola polityczna, a także sposób w jaki manifestowały
się w kulturze popularnej. Wychodząc z mitu amerykańskiej wyjątkowości (American
exceptionalism), przejdziemy do mitu pogranicza (myth of the frontier) i mitu bohatera,
szczególnie w zaproponowanym przez Sheltona i Lawrence'a ujęciu tzw. monomitu
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amerykańskiego. W tym kontekście omówimy szczególną rolę, jaką w amerykańskiej
wyobraźni politycznej odgrywa prezydentura i związana z nią mitologia, kształtująca się
bez przerwy od ponad dwustu lat.
W rozdziale trzecim skupimy się na samym Richardzie Nixonie. Zaczniemy od
przybliżenia kontekstu historycznego, szczególnie od pokazania wpływu Johna F.
Kennedy'ego na sposób postrzegania prezydentury. Następnie omówimy karierę
polityczną Nixona, pokazując jak Nixon wykorzystywał mity polityczne: narrację selfmade mana, narrację spiskową (tzw. „styl paranoiczny”, w ujęciu Richarda Hofstadtera),
a wreszcie narrację bohaterską. Podejmowane przez Nixona próby zaprezentowania się w
roli monomitycznego bohatera skonfrontujemy z powszechnie akceptowaną narracją, w
której prezydentura Nixona stanowiła przeciwieństwo, a nawet perwersyjne wypaczenie
monomitu.
Ostatni, czwarty rozdział będzie koncentrował się na kulturze popularnej.
Omówimy ewolucję w sposobie przedstawiania prezydentów w filmach, serialach,
powieściach itd., zwracając uwagę na zmianę, jaka zaszła w tej kwestii w latach 70. XX
wieku i kluczową rolę, jaką odegrał w tym procesie Richard Nixon. W tym celu
pokażemy przekrojowo rozmaite popkulturowe wersje Nixona – nie tylko „Nixona
prawdziwego” (np. w filmowych biografiach czy filmach historycznych), ale też „Nixona
fikcyjnego”, tzn. postaci nawiązującej do 37. prezydenta Stanów Zjednoczonych (np. w
dziełach z szeroko pojętego gatunku science-fiction). Zobaczymy, jak powstały w ten
sposób mit Nixona-łajdaka, odwołujący się wyraźnie do doskonale znanej z popkultury
narracji o Czarnym Charakterze, znacząco wpłynął na sposób przedstawiania
prezydentów fikcyjnych od lat 80. ubiegłego wieku. Wreszcie, omówimy jak mit złego
Nixona był – i nadal jest – wykorzystywany do krytyki prezydentów, którzy nadeszli po
nim, od Ronalda Reagana poczynając, a na Baracku Obamie kończąc.
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Rozdział 1
Wokół teorii mitu politycznego
Kluczową kategorią, którą będziemy się posługiwać w niniejszej pracy, jest mit
polityczny. Wymaga on, oczywiście, określenia go w sposób najbardziej precyzyjny z
możliwych. Zaznaczamy przy tym, że nie mamy zamiaru definiować mitu jako takiego –
zadania tego podejmowały się najtęższe umysły – filozofowie, antropologowie,
religioznawcy, historycy, badacze języka, literatury i polityki. Podchodzili do tego
zagadnienia z różnym aparatem pojęciowym,

wypracowując rozmaite definicje,

właściwe swoim dyscyplinom i siłą rzeczy nie obejmujące zjawiska mitu w całości. Nie
będzie przesadą stwierdzenie, że tyle jest definicji mitu, ilu badaczy tego zjawiska. Chiara
Bottici, autorka A Philosophy of Political Myth, porównuje mit do magicznego
zwierciadła w którym każdy badacz dostrzega to, co chce dostrzec; to, co najbardziej go
interesuje14. W przypadku mitu politycznego zadanie jest tylko trochę łatwiejsze, gdyż
choć jest to zagadnienie węższe niż mit sensu stricto, i tak definicji jest bardzo wiele, w
dodatku nierzadko sprzecznych ze sobą.
Pierwszym badaczem mitu politycznego w języku polskim był Tadeusz Biernat 15,
ale zagadnieniem tym, przy okazji badania mitów per se, zajmowali się także: Stanisław
Filipowicz16, Maria Janion17, Leszek Kołakowski18, czy Barbara Szacka19. Najlepszego na
gruncie polskim podsumowania teorii mitu politycznego dokonał jednak Jan
Lencznarowicz w pracy Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji
politycznej 1944–195620. Choć tematyka dzieła Lencznarowicza jest bardzo odmienna od
przedmiotu niniejszej rozprawy, dokonane przez niego opracowanie teoretyczne wydaje
14
15
16
17

18
19
20

Chiara Bottici, A Philosophy of Political Myth, Cambridge University Press, New York 2007, s. 4-5.
Tadeusz Biernat, Mit polityczny, PWN, Warszawa 1989.
Stanisław Filipowicz, Mit i spektakl władzy, PWN, Warszawa 1988.
Maria Janion, Polski korowód, w: Janusz Tazbir (red.), Mity i sterotypy w dziejach Polski, Interpress,
Warszawa 1991.
Leszek Kołakowski, Obecność mitu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
Barbara Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006.
Jan Lencznarowicz, Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944-1956,
Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 28-53.
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się być najgruntowniejszą syntezą rozważań nad zagadnieniem mitu politycznego.
Jakakolwiek próba dokonania tego samego, musiałaby być w dużej części powtórzeniem
teoretycznej części pracy Lencznarowicza, toteż nie zamierzamy z nim rywalizować –
zwłaszcza, że wnioski, do jakich dochodzi, odpowiadają potrzebom niniejszej rozprawy i
w dużej części pokrywają się z tymi, do których doszliśmy w toku własnych badań.
Będziemy zatem opierać się na przyjętym przez Lencznarowicza ujęciu mitu
politycznego, które z kolei wiele zawdzięcza podejściu Christophera Flooda 21 i Chiary
Bottici. Będziemy się jednak odwoływać także do ustaleń innych badaczy mitu
politycznego, szczególnie – ze względu na temat pracy – badaczy amerykańskich.
Przede wszystkim, Lencznarowicz wychodzi z założenia, że mit jest „kategorią źle
definiowalną” i jakakolwiek próba całościowego zdefiniowania mitu jako takiego,
odnoszącego się do wszystkich jego aspektów, form i właściwości będzie nie tylko
niewystarczająca, ale wręcz myląca 22. Warto przy tym zauważyć, że podobne zastrzeżenie
– w mniejszym lub większym stopniu – czynią niemal wszyscy autorzy piszący o micie 23.
Gilbert Cuthbertson pesymistycznie stwierdza wręcz, że precyzyjne zdefiniowanie mitu
politycznego w ogóle nie jest możliwe: „Możemy opisać co robią mity, jakie mają
właściwości, jak się tworzą (...)”, ale „im bardziej próbujemy je zdefiniować, tym
bardziej stają się proteuszowe”24. Lencznarowicz – a w ślad za nim i my – opowiada się
za podejściem funkcjonalnym, to znaczy znajdowaniem takich definicji, które
odpowiadają tematowi danej rozprawy. Będziemy zatem definiować mit polityczny
poprzez pokazanie jego funkcji, a także poprzez odniesienie go do innych, podobnych
zjawisk25. Zostaną pokazane skomplikowane relacje między mitem a prawdą, po to, by
wykazać, że kategorie „prawdziwości” albo „fałszywości” nie mają właściwie
zastosowania w odniesieniu do mitu politycznego. Przeanalizujemy relacje między mitem
politycznym, a ideologią – ich wzajemne podobieństwa i różnice. Ponieważ duża część
dysertacji zostanie poświęcona analizie dzieł filmowych, szczególnie istotne będą te
teorie, które wskazując na formę jako na coś, co odróżnia mit od innych, pokrewnych
21
22
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zjawisk – podkreślające narracyjny charakter mitu politycznego oraz jego związki z
kulturą popularną. Odwołując się do koncepcji Chiary Bottici, zwrócimy również uwagę
na procesualność mitu, konieczność jego ciągłego przepracowywania, która dokonuje się
w jego wszystkich wysłowieniach, tzn. „pracy nad mitem”26.
Tak jak Lencznarowicz, za punkt wyjścia przyjmujemy zatem definicję
Christophera Flooda, autora Political Myth, dla którego mit polityczny jest „ideologicznie
naznaczoną narracją, której zdaje się dawać prawdziwy opis przeszłych, teraźniejszych
lub przewidywanych zdarzeń politycznych i którą pewna grupa społeczna generalnie
przyjmuje jako obowiązującą”27. W ślad za Floodem Lencznarowicz podkreśla
uniwersalną obecność mitu politycznego, względną irrelewantność kategorii prawdy w
odniesieniu do niego, a także jego ścisłe związki z ideologią, której nośnikiem bywa mit.
Last but not least, podejście Flooda – stawiającego duży nacisk na dramatyczną,
narracyjną formę mitu politycznego – jest szczególnie adekwatne do tematyki niniejszej
pracy, która w dużej mierze dotyczyć będzie dzieł kultury popularnej (filmów, seriali,
powieści, komiksów etc.), samych mających wszakże strukturę narracyjną. Flood, co
prawda, podchodzi do związków mitu politycznego z kulturą popularną w bardzo
specyficzny i ostrożny sposób, ale tym zagadnieniem zajmiemy się w dalszej części
rozprawy.

1.1. Mit a prawda, wiara w mit
„Największym wrogiem prawdy bardzo często nie jest kłamstwo – celowe,
wymyślone i nieuczciwe – ale mit – wytrwały, przekonujący i nierealistyczny. Zbyt często
trzymamy się kurczowo frazesów naszych przodków. Poddajemy fakty wcześniej
ustalonym interpretacjom. Zadowalamy się posiadaniem opinii, nie podejmując trudu
samodzielnego myślenia”, mówił John F. Kennedy w 1962 roku, na otwarciu roku
akademickiego Uniwersytetu Yale28. W popularnym dyskursie dominuje takie właśnie
rozumienie mitu politycznego: jako niezgodnego z prawdą przekonania, które zaburza
26
27
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postrzeganie i z którym należy walczyć poprzez jego „demaskowanie”. Mit polityczny
oznacza każde fałszywe przekonanie na temat szeroko rozumianej polityki, staje się
rodzajem „nad-kłamstwa”, które zaciemnia „prawdziwą” – a zatem rzekomo obiektywnie
poznawalną – rzeczywistość. W takim ujęciu mit jest pojęciem wartościującym o
zdecydowanie pejoratywnym wydźwięku. Półki amerykańskich księgarni uginają się od
książek dotyczących rozmaitych „mitów” amerykańskiej polityki i historii: mitu wolności
religijnej, mitu niewolnictwa, mitu sukcesu etc. Ich autorzy stawiają sobie za cel walkę z
nimi poprzez ich „obalanie”, „demaskowanie”, tzn. ujawnianie niezgodnych z nimi
faktów pokazujących „prawdę”, przedstawianie alternatywnych interpretacji. Z gruntu
odrzucając tę najprostszą, ale i najpopularniejszą definicję mitu politycznego, która
stawia znak równości między mitem, a fałszem, nie możemy jednak zignorować kwestii
relacji mitu politycznego i prawdy.
Pierwsi XX-wieczni badacze mitu politycznego – nawet o bardzo różnych
poglądach – postrzegali go właśnie jako celowe kłamstwo. Georges Sorel, francuski
syndykalista i rewolucjonista, w Rozważaniach o przemocy pisał, że osoba posługująca
się mitem może świadomie manipulować odbiorcami, przedstawiając „nieprawdziwy”
mit polityczny, tzn. taki o którym wie, że zapewne się nie ziści. Sorel nie uważał tego
jednak za coś złego. W przypadku mitu politycznego liczyła się bowiem dla niego jedynie
siła mitu, motywująca ludzi do działania. Dla Sorela mit polityczny był formą postępu –
mit strajku generalnego, który miał jakoby położyć kres kapitalizmowi, stanowił
ukoronowanie siły napędowej historii, którą jego zdaniem stanowiła przemoc
proletariatu29. Na gruncie polskim do myśli Sorela odnosił się Stanisław Brzozowski,
który widział w micie – pobudzającym do działania – czynnik broniący społeczeństwa
przed stagnacją30. Zupełnie inaczej rolę mitu postrzegał z kolei niemiecki filozof Ernst
Cassirer, jeden z pierwszych XX-wiecznych analityków mitu politycznego, autor
opublikowanego w 1946 roku Mitu państwa. Uważał on mit za archaiczną, prymitywną
formę myślenia o polityce, bliską myśleniu magicznemu i religijnemu, a przez to
przynależną

społeczeństwom

tradycyjnym.

Przeciwstawiał

go

nowoczesnemu,

racjonalnemu myśleniu, opartemu na faktach i zgodnemu z „rzeczywistością” 31. Cassirer
29
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głęboko wierzył w pozytywistyczną ewolucję myśli politycznej na podobieństwo myśli
naukowej, w której mityczne myślenie całkowicie ustąpi kiedyś pola postrzeganiu
racjonalnemu, wolnemu od mitycznej symboliki. Ponowne pojawienie się mitu w polityce
XX wieku było dla niego zjawiskiem paradoksalnym i niepokojącym, zwłaszcza, że
Cassirer, uchodźca z nazistowskich Niemiec, ściśle wiązał mit polityczny z
totalitaryzmem. Autor ten zwracał uwagę na kluczową – jego zdaniem – różnicę między
rolą mitu w społeczeństwach tradycyjnych i w społeczeństwach nowoczesnych, to znaczy
na świadome mitotwórstwo. „(Mity) są to sztuczne twory, sfabrykowane przez bardzo
zręcznych i przebiegłych rzemieślników”, pisał32, odwołując się do sztandarowego dzieła
nazistowskiego, Mitu dwudziestego wieku Alfreda Rosenberga, historiograficznej
interpretacji dziejów ludzkości, przedstawionych jako walka rasy aryjskiej z rasą
semicką33. Mitotwórstwo było dla Cassirera procesem celowego kreowania i
propagowania mitów politycznych – z samej definicji fałszywych.
Postrzeganie mitu politycznego jako kłamstwa i manipulacji, choć nie jest już dziś
podejściem dominującym, wciąż znajduje poparcie części badaczy, szczególnie w
Stanach Zjednoczonych. Niektórzy po prostu posługują się popularną definicją mitu jako
legendy, przesądu, stereotypu, które należy obalić, sfalsyfikować, „zdemitologizować” 34.
Część badaczy podejmuje jednak próby staranniejszego przeanalizowania natury mitu
politycznego, odnosząc go do innych pojęć, na przykład – wzorem Noama Chomsky'ego
–

do

Marksowskiej

(czy

raczej

Engelsowskiej)

fałszywej

świadomości

czy

Gramsciańskiej hegemonii kulturowej, tzn. dominacji takich dyskursów i wzorców
kulturowych, które utrwalają istniejące stosunki społeczne i polityczne, przedstawiając je
jako jedyne możliwe i „zdroworozsądkowe”35.
W Land of Idols Michael Parenti wychodzi z założenia, że „mitologie (…) służą
konserwatywnym (...) interesom” klasy dominującej, są narzędziami kontroli społecznej,
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przyjmując formę ideologii lub wręcz „podstępnie” udając naturalny porządek rzeczy36.
Jako przykłady amerykańskich mitów politycznych Parenti podaje: „mit czwartej
władzy”, przekonanie, że w Stanach Zjednoczonych istnieje wolna i niezależna prasa 37;
„mit demokratycznego pluralizmu”, mówiący o tym, że władza w Stanach
Zjednoczonych jest rozłożona sprawiedliwie i żadna klasa nie dominuje nad innymi 38; czy
mit mówiący o tym, że USA wykorzystują swoją potęgę militarną jedynie w celu obrony
demokracji i „szerzenia stabilności”39. Parenti uznaje je za „kłamstwa”, które służą
wyłącznie jako narzędzia hegemonii kulturalnej, promujące polityczną bezczynność i
bezkrytyczną akceptację istniejacej rzeczywistości. W ujęciu Parentiego mit polityczny
jest de facto równoznaczny z fałszywą świadomością i tak jak ona powinien być
demaskowany40. Postuluje „wyzwolenie (…) z mitologii [w liczbie mnogiej, P. T.]”, które
może dokonać się tylko poprzez demaskowanie mitów, czyli – zgodnie z tytułem swojej
pracy – „odwrócenie się od fałszywych bożków”41. Mark Roelofs stwierdza, że mity
„zafałszowują naturę praktyki politycznej, ukrywając prawdziwy sposób [jej]
funkcjonowania” i sprawiając, że Amerykanie bezrefleksyjnie powtarzają utarte – a
zarazem nieefektywne i szkodliwe – sposoby politycznego zachowania 42. Ernest Yanarella
i Lee Sigelman również widzą mity jako siłę utrwalającą istniejące relacje władzy. Ich
zdaniem mity polityczne narzucającą odbiorcom światopogląd w taki sposób, który nie
tylko zafałszowuje ogląd rzeczywistości, ale wręcz zaburza umiejętność funkcjonowania
w świecie43. Dan Nimmo i James E. Combs, choć do grona mitotwórców zaliczają także
media i twórców kultury popularnej, za „zapewne najważniejsze źródło mitów
politycznych” uznają polityków i pracujących dla nich ekspertów od marketingu
politycznego44. Wymienieni wyżej badacze w mniejszym lub większym stopniu uważają
mity polityczne za stałe i bezpośrednie zagrożenie dla „prawdziwej demokracji” i – tak
36
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jak Cassirer – za głównych winowajców uznają mitotwórców: polityków, media,
„przemysł kulturowy”45. Zarazem, wydaje się jednak, że większość wymienionych
badaczy w swoich interpretacjach – na czele z Chomskym – nieco zbyt łatwo stawia znak
równości między mitem politycznym, a medialną manipulacją46.
Traktowanie mitu politycznego jako fałszywego wyobrażenia nie musi jednak
oznaczać równoczesnej wiary w możliwość – a tym bardziej konieczność – jego obalania.
Wielu badaczy zgadza się bowiem co do tego, że mitotwórstwo jest procesem nie tylko
społecznym, ale i psychologicznym47, co sprawia, że w zestawieniu z mitem racjonalne
argumenty nie na wiele się przydają. „Mitu nie można obalić, gdyż jest on w gruncie
rzeczy identyczny z przekonaniami grupy”, pisał już Georges Sorel, zwracając uwagę, że
dla danej grupy społecznej, która w mit wierzy, jest on zawsze „prawdziwy” 48. Raoul
Girardet, nazywający przecież mit „wypaczeniem” i „niewiarygodną interpretacją
rzeczywistego”49, z równym sceptycyzmem odnosił się do koncepcji demitologizowania.
Zwracał on uwagę na to, że za pomocą obiektywnej, opartej na faktach argumentacji nie
sposób wykazać nieprawdziwości mitów, które operują nie na poziomie racjonalnego
myślenia, ale emocji, ujawniających się w sytuacjach kryzysu, kiedy „społeczna trauma
przekształca się w traumę psychiczną”50. W skuteczność „demitologizowania” nie wierzył
nawet Cassirer, który pragnął całkowicie wyeliminować mit z politycznego dyksursu.
Pesymistycznie stwierdzał, że filozofia nie ma tyle siły by zniszczyć mit, który „zawsze
jest w ciemnościach, czekając na swój czas i okazję”, pojawiając się sytuacjach kryzysu
społecznego, kiedy racjonalność ustępuje miejsca emocjom51.
Element wiary, koniecznej by mit polityczny został zaakceptowany jako
„prawdziwy”, sprawia, że nie brakuje odniesień mitu politycznego do religii. Sorel
stwierdzał, że siła mitu jest tak wielka, że ludzie są zazwyczaj w stanie oddać życie nie za
to, z czym zgadzają się w wyniku racjonalnego rozumowania, ale właśnie za to, w co
wierzą52. Także zdaniem Cassirera to właśnie w emocjach jakie wywołuje mit i na jakich
45
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się opiera leży jego główna siła. To one sprawiają, że ludzie wierzą w mity i przyjmują je
nie w sposób racjonalny, analityczny, ale kierując się „głęboko żywionymi uczuciami” 53.
Mitotwórców nazywał, zresztą, „kapłanami nowej, całkowicie irracjonalnej i tajemniczej
religii”54. Roelofs wprost określał mity mianem „religii obywatelskiej 55, a o „niemalże
religijnym odbiorze” mitów piszą również Yanarella i Sigelman. Ci ostatni, choć
deklarują wiarę w możliwość „uwolnienia” się od ograniczających wyobraźnię polityczną
mitów56, w innym miejscu z żalem stwierdzają, że mimo „ogromu historycznych
dowodów” świadczących o tym, że są fałszywe, mitom politycznym nie sposób
„przyjrzeć się krytycznie” z powodu ogromnych emocji jakie wywołują u odbiorców57.
Od samego początku badacze mitu politycznego dostrzegali, że – choć zaiste
bywa on produktem świadomego mitotwórstwa, obliczonym na uzyskanie konkretnych
politycznych korzyści – nie sposób analizować go wyłącznie w kategoriach jego
prawdziwości lub fałszywości, gdyż taka perspektywa jest dalece niewystarczająca. Już
Sorel, choć uważał, że mity polityczne bywają celowymi wypaczeniami, uważał, że
należy je omawiać krytycznie, odnosząc nie do kategorii prawdy lub fałszu, ale
funkcjonalności danego mitu w aktualnej rzeczywistości 58. Idąc tym tokiem rozumowania
niektórzy współcześni badacze nie wartościują mitu politycznego, akceptując go jako
naturalny element rzeczywistości politycznej i stawiają sobie za cel dokonanie analizy
mitów politycznych.
Henry Tudor, autor klasycznego opracowania Political Myth, przyznaje, że
mitotwórca zawsze kieruje się pragmatycznym celem, a zadaniem mitu politycznego jest
zawsze kształtowanie przekonań i wpływanie na działania danej grupy59. Sprzeciwia się
jednak prostemu łączeniu mitu z fałszem. Dla Tudora najistotniejsza przy analizowaniu
mitów politycznych jest nie kwestia ich prawdziwości, ale wiary w nie 60. Aby być
skuteczny, mit musi zostać przyjęty jako prawdziwy opis wydarzeń. Z tego właśnie
powodu, pisze Tudor, mitotwórca – choć ma do dyspozycji bardziej skomplikowane
narzędzia, jak argumenty natury naukowej, np. historycznej – używa mitu, który jako
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bardziej fascynujący, nacechowany emocjonalnie, łatwiej dociera do odbiorcy61. Choć
mitotwórca może celowo zwodzić odbiorców, niekiedy zdarza mu się oszukiwać samego
siebie. Najskuteczniejszymi mitotwórcami będą zatem ci, którzy sami wierzą w głoszoną
przez siebie narrację mityczną62.
Tudor uważał, że nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować pojęcie
„demaskowania” w popularnym sensie, to jednak badacz polityki nie powinien zajmować
się obalaniem mitów, ale ich zrozumieniem – zarówno formy jaką przyjmują, ale też (a
może zwłaszcza) funkcji, jaką pełnią w społeczności63. Dan Nimmo i James E. Combs
także uznają, że kwestia prawdy lub fałszu nie ma większego znaczenia przy
analizowaniu

mitów

politycznych.

Choć

sami

nazywają

mit

„wymyśloną

rzeczywistością”, która często bywa nawet „celowym zafałszowaniem”, „wypaczeniem”,
przestrzegają przed zbyt prostym i naiwnym utożsamianiem mitu z kłamstwem 64. Próby
demitologizowania, oddzielenia historycznej prawdy od fałszu, są – ich zdaniem – z góry
są skazane na niepowodzenie. „Mit nigdy nie ma w sobie siły do tego, by oddzielić
prawdę od błędu”65, ponieważ wierząc w mit jako prawdziwą narrację o wydarzeniach z
przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, członkowie danej społeczności utożsamiają
go z rzeczywistością. „Wymyślona rzeczywistość staje się (…) jedyną rzeczywistością” 66.
Do prób demaskowania mitów krytycznie podchodzą także tacy badacze, jak W. Lance
Bennett czy Murray Edelman. Pierwszy z nich pisze o mitach politycznych jako o
„szkłach okularów”, które „określają (…) postrzeganie”, ale których odbiorcy mitu „nie
dostrzegają, gdy patrzą przez nie na świat”67. Drugi zaś, że „obserwacja nie może
sfalsyfikować mitu, ale jedynie dostarczyć materiału, który może być wykorzystany po
to, by potwierdzić jego [mitu] prawdziwość”68. James Oliver Robertson, autor American
Myth, American Reality, również nie zgadza się z fałszywą – jego zdaniem – dychotomią,
przeciwstawianiem sobie fałszywego mitu i obiektywnej rzeczywistości. Nawołuje do
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przywrócenia mitowi politycznemu właściwego mu miejsca, gdyż do zrozumienia
współczesnego świata konieczne jest zrozumienie także i mitów politycznych, które nań
oddziałują69. Także Loren Baritz i Richard Slotkin, czołowi badacze badacze mitologii
narodowej Stanów Zjednoczonych, niezwykle krytycznie oceniający wpływ mitów na
amerykańską politykę, nigdy nie posunęli się do tego, by domagać się całkowitego ich
wyplenienia.

„Demaskowanie”

mitów

miało

ich

zdaniem

jedynie

oznaczać

„demistyfikowanie konkretnych mitów i samego procesu mitotwórczego”, tzn.
uświadomienie sobie ich istnienia i dostrzeżenie tego, w jaki sposób kształtują myślenie –
i działanie – nie tylko poszczególnych obywateli Stanów Zjednoczonych, ale i całego
amerykańskiego państwa. Zadaniem badacza mitów politycznych jest zrozumienie
przeszłości w celu uniknięcia ewentualnych błędów w przyszłości 70. Podobne podejście
do badań nad mitem politycznym proponują Tadeusz Biernat 71, Chiara Bottici72, a przede
wszystkim dwaj badacze, których teoretyczne ujęcie będzie nam najbliższe – Christopher
Flood i Jan Lencznarowicz73.
Flood, autor jednego z najważniejszych opracowań tego zagadnienia, przyjmuje,
że „mityczność” danej narracji polega na tym, że rości sobie ona pretensje do bycia
prawdą i jest przyjmowana jako prawdziwa przez konkretnych odbiorców w konkretnym
kontekście74. Zaznacza przy tym wyraźnie, że nie ma dlań większego znaczenia to, czy
dana narracja mityczna jest „prawdziwa” czy „fałszywa” (jeśli w ogóle jesteśmy w stanie
ustalić jednoznacznie jej zgodność lub brak zgodności ze stanem faktycznym, co wcale
nie jest takie pewne), gdyż mit funkcjonuje poza takimi kategoriami 75. To co się liczy, to
rola, jaką mit polityczny odgrywa dla danej społeczności, a celem badacza jest
zidentyfikowanie i zrozumienie narracji mitycznych, potraktowanych jako normalny
element politycznego dyskursu76. Takie ujęcie „demaskowania” czy „demitologizowania”
mitów politycznych bliskie jest również Janowi Lencznarowiczowi, którego także
interesuje nie tyle ukazanie fałszywości czy prawdziwości danych przedstawień, ale ich
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wyodrębnienie, zidentyfikowanie i odczytanie jako mitów politycznych 77. Zwraca on przy
tym uwagę na to, że dokonać może tego tylko badacz patrzący na mitologię danej
społeczności z zewnątrz, nieobarczony ładunkiem emocjonalnym, który mógłby
sprawiać, że – jak ujął to Marshall McLuhan – będziemy niczym ryba, która nie dostrzega
wody, gdyż ta wydaje się jej czymś naturalnym78.
Celem niniejszej pracy nie będzie zatem „obalanie mitów” dotyczących Richarda
Nixona, powszechnie występujących w dyskursie publicznym i kulturowym, ale
wyodrębnienie ich, umieszczenie w należytym kontekście, pokazanie jak funkcjonowały
kiedyś, jak funkcjonują dziś, a także jaki wpływ wywarły na popkulturowe narracje na
temat prezydentów, innymi słowy: dokonanie rekonstrukcji zbiorowej świadomości
Amerykanów i wskazanie miejsca mitu Nixona w tym, co Richard Slotkin nazywa –
najtrafniej chyba – „systemem mityczno-ideologicznym” 79.

1.2. Mit polityczny a ideologia
Problem rozróżnienia mitu politycznego i ideologii, pokazania ich wzajemnych
zależności, nurtował wielu badaczy80. Przypomnijmy, co na temat ideologii pisał Jerzy
Szacki, uważając ją „jedyny środek zaspokajania w (…) społeczeństwie (…) potrzeby
zarówno rozumienia jak i emocjonalnego zaangażowania, zarówno myślenia jak i wiary,
zarówno dyscyplinowania jak i posiadania iluzji, że samemu kształtuje się swoją
przyszłość”81. Czy takim środkiem nie jest jednak również mit? Tak ideologia, jak i mit
polityczny służą przecież wyjaśnianiu świata, są schematami poznawczymi za pomocą
których postrzegamy rzeczywistość. Oba zjawiska są przyjmowane na wiarę –
emocjonalnie, a nie racjonalnie (nawet jeśli ich zwolennicy twierdzą co innego) – co
sprawia, że ich odbiorcy traktują je jako coś naturalnego i często nawet ich nie zaważają.
Oba pełnią funkcję spoiwa łączącego wspólnotę. Oba, ustalając konkretne cele
polityczne, potrafią inspirować swoich odbiorców do działania. Wreszcie, oba nierzadko
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stają się narzędziami w rękach zręcznych polityków.
Nie wszyscy badacze uważają jednak, że rozróżnienie tych dwóch zjawisk jest
konieczne. Karol Marks i Fryderyk Engels w Ideologii niemieckiej określali ideologię
mianem mistyfikacji, która buduje fałszywą świadomość, zapewniając dominację ideom
klasy panującej82. Antonio Gramsci rozwinął tę teorię, wprowadzając pojęcie hegemonii
idei burżuazyjnych, który dominują na każdym poziomie dyskursu: w mediach, edukacji,
kulturze popularnej, etc. Badacze nawiązujący do marksizmu, jak wspomniany wcześniej
Michael Parenti, utożsamiają ideologię z mitem politycznym, traktując te pojęcia
wymiennie.
Roland Barthes rozumiał mit nie jako narrację, ale jako formę języka – system
semiologiczny drugiego rzędu, związek znaczącego i znaczonego, który sprawia wrażenie
naturalnego i przez to nie jest nawet zauważany przez odbiorców. Najsłynniejszym
przykładem mitu, jaki podaje francuski semiolog, jest okładka czasopisma „Paris Match”,
przedstawiająca czarnego żołnierza we francuskim mundurze, najprawdopodobniej
salutującego trójkolorowej fladze. Na poziomie pierwotnym, denotacji, jest to po prostu
zdjęcie przedstawiające konkretną scenę, ale na poziomie wtórnym, konotacji, jest
nośnikiem ideologicznego przekazu: w tym przypadku francuskiego imperializmu i
militaryzmu83. Barthes'owski mit byłby zatem nośnikiem ideologii: idei i praktyk
podtrzymujących społeczne status quo84. Trzeba jednak zauważyć, że część badaczy,
szczególnie ze środowiska studiów kulturowych, uważała, że w ujęciu Barthes'a ideologia
i mit de facto oznaczają to samo85. John Fiske i John Hartley, pionierzy zastosowania
metodologii studiów kulturowych w badaniach nad telewizją, proponowali nawet, by
trzeci poziom symbolizacji, w którym rozmaite mity tworzą pewien obraz świata,
organizujący jego postrzeganie, nazywać wymiennie: „ideologią” albo „mitologią”86.
Ujęcie, które nie rozróżnia mitu politycznego od ideologii (czy to celowo, czy to
de facto) przyjmowali także i badacze nie identyfikujący się z myślą marksistowską.
Harold Lasswell i Abraham Kaplan uznawali, że można te pojęcia traktować zamiennie,
pisząc: „Ideologia jest mitem politycznym mającym za zadanie podtrzymywanie
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istniejącej struktury społecznej”87. Podobnie Robert MacIver – widział w micie schemat
poznawczy danej grupy społecznej 88, ale w bardzo szerokim ujęciu, gdyż pod pojęciem
mitu rozumiał „wszystkie systemy wartości”, w tym także filozofie i ideologie 89. Mit był
dla niego narzędziem zrozumienia świata, służył podtrzymywaniu społeczeństwa i
struktur władzy (choć nie oceniał tego jednoznacznie negatywnie), był wręcz
„powietrzem którym oddycha społeczeństwo”90. Murray Edelman, choć starał się tych
zjawisk ich nie utożsamiać91, określał je w niemal identyczny sposób: ideologia była
według

niego

„bezkrytyczną

akceptacją

powszechnych

przekonań”,

a

mit

„dogmatycznym”, powszechnie przyjmowanym przekonaniem”92. Tadeusz Biernat, także
wpadał w tę samą pułapkę: z jednej strony deklarował zdecydowaną odrębność ideologii i
mitu, z drugiej zaś zastrzegał, że niemożliwe jest wyznaczenie wyraźnych i precyzyjnych
granic między nimi93. „Ideologia” – pisał niezbyt precyzyjnie – „proponuje jedno z
możliwych odczytań rzeczywistości”, pozwala na krytyczną refleksję, podczas gdy „mit
jest tej rzeczywistości odczytaniem” w które wierzy się lub nie 94. John Oliver Robertson
także przyznawał z pewną rezygnacją, że mity bardzo często trudno odróżnić od
ideologii95. Ujęcie utożsamiające mit polityczny z ideologią wydaje się jednak zbyt
szerokie, by mogło być użyteczne przy badaniach nad mitem politycznym sensu stricto.
Przypomnijmy przestrogi Giovanniego Sartoriego, wybitnego włosko-amerykańskiego
politologa, który sprzeciwiał się określaniu mianem ideologii „tego, co uprzednio
nazywano filozofią, teorią, doktryną, (…) mitami, utopiami i jeszcze innymi
pokrewnymi”, gdyż w ten sposób, chcąc ująć jak najwięcej, nie ujmowano niczego,
„tworząc słowo-Lewiatana, wszystkożernego potwora”96.
Howard Mark Roelofs proponował, by traktować mit i ideologię jako zjawiska
równorzędne, ale odrębne. W książce Ideology and Myth in American Politics: A Critique
of a National Political Mind sytuuje on mit i ideologię w amerykańskim zbiorowym
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„umyśle politycznym”, nazywając je dwoma różnymi „szkieletami politycznej
świadomości”, które podziela naród amerykański97. Za pomocą mitu rozpoznaje on swoją
obecność w historii oraz legitymizuje istniejący system polityczny, zaś ideologia służy
organizowaniu się ludzi i podejmowaniu konkretnych działań politycznych. Mit odnosi
się zatem do poziomu ogólnych wartości i narodowej identyfikacji, a ideologia do
poziomu praktycznych, codziennych działań w sferze polityki. Z powodu tych
rozbieżności dochodzi między nimi do nieustannych napięć w sferze politycznej
świadomości, np. szczytny mit idealistycznej, „lincolnowskiej” protestanckiej Ameryki,
pozwalający Amerykanom wierzyć w to, że są społeczeństwem egalitarnym i
sprawiedliwym, pozwala ukryć bezwzględny materializm burżuazyjnej ideologii
„madisonizmu”98. Te właśnie napięcia – zdaniem Roelofsa, który pisał to tuż po wojnie w
Wietnamie i aferze Watergate – w Stanach Zjednoczonych przyjęły szczególnie ostrą
formę i odpowiedzialne są za sytuację w której „Ameryka zawiodła się na samej sobie tak
często i tak straszliwie”99. Obrazowe wyjaśnienie relacji mitu i ideologii proponował
psychiatra Michael McGuire, twierdzący, że mit i ideologia są funkcjonalnie podobne, ale
posługują się innymi rodzajami języka i logiki. Porównuje je do postaci i tła na fotografii
– mit operuje językiem „narracyjnym, opartym na postaci”, zaś ideologia „dydaktycznym,
skoncentrowanym na tle”, „quasi-logicznym i quasi-naukowym” 100. Języki mitu
politycznego i ideologii nie są jednak – jego zdaniem – sprzeczne, ale wzajemnie się
uzupełniają101.
Najbliższe będzie nam takie podejście, które rozróżnia oba zjawiska, ale
podporządkowuje ideologii mit polityczny, czyniąc zeń jej narzędzie, działające tam,
gdzie zawodzi „racjonalność”. Henry Tudor, nawiązując do Sorela, mianem ideologii
określał zbiór teoretycznych przekonań politycznych – mit miał dla niego wymiar
bardziej praktyczny. Mity polityczne uważał za odwołujące się do emocji podparcie dla
racjonalniejszych
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ideologicznych102, podobnie jak Terry Eagleton103 czy George W. Egerton, który mit
widział jako narzędzie nadające ideologii „aurę tajemniczości i poczucia historycznej
afirmacji”104. Do tego ujęcia nawiązuje Christopher Flood, uważający mity polityczne za
formę ideologicznego dyskursu, nośniki ideologicznych przekonań, przybierające w
dzisiejszych czasach formę „naznaczonych ideologicznie” narracji105. Pod pojęciem
„ideologicznego naznaczenia” rozumie sytuację, w której dana narracja niekoniecznie
propaguje konkretną ideologię explicite i w całej swojej rozciągłości, ale „zawiera
wyrażone lub nie wyrażone wprost zaproszenie do akceptacji konkretnych ideologicznych
punktów widzenia”. Takie narracje Flood nazywa mitotwórczymi (mythopoeic)106.
Widzenie w mitach politycznych narzędzi ideologii, bliskie jest również badaczom takim
jak Richard Slotkin, Dan Nimmo czy James E. Combs 107, widzącym w amerykańskich
mitach politycznych narracje propagujące szczególnie jedną ideologię – amerykanizm.
Przyjąwszy bowiem pewne założenie na temat tego jakie zależności panują
między ideologią, a mitem politycznym, musimy ustalić kwestię zasadniczą: czy w
Stanach Zjednoczonych w ogóle możemy mówić o istnieniu ideologii? Podstawowy
problem z którym się stykamy przypomina ten, o którym mówiliśmy wcześniej – w
amerykańskim dyskursie politycznym, ideologia – tak jak mit – jest pojęciem
wartościującym108. Nacechowanemu pozytywnie pragmatyzmowi przeciwstawia się
myślenie ideologiczne: ograniczone, nie zważające na okoliczności, stawiające
abstrakcyjną ideę ponad człowieka, a ostatecznie przeciwskuteczne, będące przyczyną
politycznej klęski tych grup, którym ideologia przesłania obiektywny ogląd
rzeczywistości. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku mówiło się o ideologicznym
skrzywieniu Partii Demokratycznej, którą zdominowali przedstawiciele Nowej Lewicy.
Dziś to samo mówi się o Republikanach, uwięzionych we własnym świecie
konserwatywno-libertariańskiej ideologii109. Gro polityków i myślicieli unika jak ognia
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wszelkich skojarzeń z ideologią, używając przymiotnika „ideologiczny” głównie jako
epitetu

mającego

zdyskredytować

przeciwnika

(nomen

omen,

przeciwnika

ideologicznego).
Pejoratywne konotacje słowa „ideologia” sprawiają, że rozpowszechniony jest
pogląd – nie tylko w popularnym dyskursie, ale także wśród badaczy polityki – że jedną z
charakterystycznych cech Ameryki jest jakoby brak ideologii w ogóle 110. W
przeciwieństwie do Europy – ojczyzny ideologii, gdzie nierzadko prowadziły one do
zbrodni, wojen, ludobójstwa – amerykańska demokracja ma być – rzekomo – nie do
pogodzenia z ideologią. „Tendencja, by z konkretnych zagadnień tworzyć problemy
ideologiczne (…) oznacza proszenie się o

konflikty, które mogą tylko zaszkodzić

społeczeństwu. (…). Jednym z powodów do chwały Stanów Zjednoczonych jest to, że ich
polityka zawsze była pragmatyczną wymianą, a nie serią wojen na śmierć i życie”, pisał
Daniel Bell w Końcu ideologii111. Tak, jak Cassirerowi mit polityczny kojarzył się przede
wszystkim z narodowym socjalizmem Trzeciej Rzeszy, tak i wielu Amerykanów
utożsamia ideologię w najlepszym wypadku z ograniczającą doktryną, a w najgorszym z
opresją i totalitaryzmem komunizmu i nazizmu112.
Część badaczy zdaje się bezkrytycznie przyjmować tezę o braku ideologii w
Stanach Zjednoczonych, nie próbując zgłębiać tego zagadnienia. Giovanni Sartori był
przeciwny stosowaniu kategorii ideologii w odniesieniu do amerykańskiej polityki, ale z
powodów pryncypialnych – nie chcąc mnożyć bytów ponad miarę, uważając, że zamiast
używać określenia „ideologia” można posługiwać się kategoriami wierzeń, doktryny, a
także mitu113. W. Lance Bennett czy Chiara Bottici stwierdzają po prostu, że w USA „brak
jest sformalizowanych ideologii politycznych”, nie wyjaśniając jednak dlaczego nie
uznają za ideologie liberalizmu, libertarianizmu, konserwatyzmu, nie wspominając już o
amerykanizmie114. Znamienne, że to właśnie brakiem ideologii tłumaczą szczególnie
istotną w Ameryce rolę mitów politycznych, które mają zastępować ideologię na tym
polu, na jakim zazwyczaj ona działa: w roli narzędzia wyjaśniającego rzeczywistość,
legitymizującego władzę, motywującego do działania etc. Jest to tylko kolejny dowód na
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to, jak wiele trudności sprawia odróżnienie ideologii od mitu politycznego.
Badacz amerykańskich idei politycznych, Michael Foley, przewrotnie stwierdza,
że przekonanie o braku ideologii samo było wynikiem myślenia ideologicznego,
zwracając uwagę na konieczność

starannego opisania ideologii funkcjonujących w

amerykańskim dyskursie politycznym, choć i on sam woli posługiwać się mającym
pozytywniejsze konotacje określeniem „idee”115.

Wybitni badacze amerykańskiej

polityki, jak socjologowie Robert Bellah i Seymour Lipset, politologowie Richard
Hofstadter i Samuel Huntington, czy historyk Michael Kammen 116, uważają ideologię nie
tylko za istotny, ale wręcz za kluczowy składnik rzeczywistości politycznej Stanów
Zjednoczonych – podstawę amerykańskiej tożsamości. Wydaje się więc słuszne, że
Tomasz Żyro, autor monografii Ideologia Americana, proponuje, by ideologię traktować
jako „narzędzie wyjaśniania, a nie stygmatyzacji”117.
Zestaw norm i wartości, których przyjęcie czyni Amerykaninem, nazywa Lipset
„amerykańskim credo”. Można je, jak twierdzi, „opisać za pomocą pięciu terminów:
wolność, egalitaryzm, indywidualizm, populizm oraz leseferyzm 118.. Michael Kazin
dodaje do nich również wiarę w społeczną mobilność, swobodę religijną, a także
antycentralizm – czy nawet antyetatyzm w podejściu do państwa119. Jest jednak pewien
problem z określeniem amerykanizmu „takim samym rodzajem izmu, czyli ideologii, co
komunizm, faszyzm czy liberalizm”120, jak robi to Lipset. Do amerykanizmu
zdefiniowanego tak, jak zrobiliśmy to wyżej, odwołują się bowiem – w różnym stopniu,
ale jednak – zarówno przedstawiciele lewej, jak i prawej strony amerykańskiej sceny
politycznej. Kammen stwierdza zatem ostrożniej, że „amerykanizm ma w sobie
ideologiczny składnik”121. Czy amerykanizm byłby zatem rodzajem „nadideologii”, która
organizuje ideologie w klasyczniejszym rozumieniu, jak konserwatyzm czy liberalizm?
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Mimo trudności jaką sprawia większości badaczy precyzyjne rozróżnienie form
wyobraźni zbiorowej – amerykańskiej ideologii, amerykańskiej mitologii i amerykańskiej
religii obywatelskiej122 (o której więcej napiszemy w części drugiej) – będziemy
przyjmować, że Stany Zjednoczone są krajem zorganizowanym wokół ideologii (czy
może nawet „nadideologii”) amerykanizmu, której religijny wymiar nazywać będziemy
religią obywatelską. W taki sam sposób w jaki, na przykład, opowieści biblijne (które,
zresztą, z powodzeniem można nazywać mitami, np. mit potopu, mit apokalipsy 123)
stanowią kluczowe elementy składowe religii chrześcijańskiej, za podstawowy budulec
ideologii amerykańskiej będziemy uważać narracje mityczne 124. Choć żadna biblijna
przypowieść nie zawiera w sobie, rzecz jasna, całości religijnej doktryny, przytoczenie
którejś z nich sprawia, że świadomemu kulturowo odbiorcy od razu przychodzą na myśl
judaizm, a szczególnie chrześcijaństwo, jego dogmaty, etyka, inne przypowieści etc.
Amerykańskie mity polityczne pełnią taką samą funkcję w stosunku do amerykańskiej
ideologii. Z jednej strony – posługując się powszechnie rozpoznawanymi metaforami i
odwołując do znajomego kontekstu – są atrakcyjnymi i skutecznymi nośnikami mniej lub
bardziej uświadamianego przed odbiorców ideologicznego przekazu, „egzemplifikując i
historyzując ideologię”125. Z drugiej zaś, odwołując się do emocji i intuicji, przydają
ideologii na wpół religijnej „aury tajemniczości”, która jest konieczna do tego, by
„wzbudzić w odbiorcach społeczne działanie”126.

1.3. Mity jako narracje
Wiedząc już jakie zależności panują między mitami politycznymi i ideologią – ale
też jak wiele problemów sprawia odróżnienie ich od siebie – musimy podjąć próbę
ustalenia jaką formę przyjmują mity polityczne. Jest to o tyle łatwiejsze, że zdecydowana
większość badaczy tego zagadnienia skłania się ku stwierdzeniu, że tym co odróżnia mit
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od innych form świadomości zbiorowej, jest jego narracyjna forma 127. Flood zauważa
wręcz, że „bez odwołania do formy dyskursywnej, termin mit staje się jedynie
synonimem ideologicznego przekonania”128. Pisze zresztą o tym sam Lencznarowicz,
zaznaczając równocześnie, że kwestii narracyjności mitu politycznego nie będzie
poświęcał wiele uwagi. Ponieważ jednak w niniejszej rozprawie będziemy zajmować się
w dużej mierze analizowaniem dzieł filmowych (choć nie tylko), mających przecież
zazwyczaj formę opowieści, zagadnienie to będzie miało dla nas szczególne znaczenie –
tym istotniejsze, że narracyjną formę mitu politycznego podkreślają często właśnie
badacze amerykańskiej mitologii politycznej, jak Slotkin, McGuire, Robertson, Yanarella
i Sigelman129.
Co jednak z mitami, które – przynajmniej na pierwszy rzut oka – nie mają formy
narracyjnej? Część badaczy – Flood, Bennett, Edelman, Slotkin – zwraca uwagę na to, że
forma mitu politycznego może zostać skrócona i przybrać postać zaledwie symbolu,
aluzji, etykiety. Nie oznacza to jednak, że taki zredukowany mit przestaje być zasadniczo
opowieścią. „Założenie, że mit polityczny jest narracyjny w formie, nie jest
równoznaczne ze stwierdzeniem, że narracja musi koniecznie zajmować całość danego
dyskursu [mitycznego, przyp. P. T.], ani nawet ze stwierdzeniem, że ów dyskurs jest
głównie narracyjny w formie”, pisze Flood, dodając: „mit może być (…) skrócony do
pojedynczego

zdania”

albo

nawet

„zwyczajowej

etykiety” 130.

Zadaniem

tak

zredukowanego formalnie mitu politycznego i tak jest przywołanie na myśl odbiorcy całej
stojącej za tym symbolem narracji131. Jak stwierdza Bennett: „W zwykłym politycznym
dyskursie kompletna struktura mitu pozostaje ukryta”, ale żeby ją przywołać „wystarczy
ledwie kilka kluczowych symboli”132. Co więcej, jedna narracja mityczna może
przywołać inną.
Dan Nimmo i James Combs stwierdzają wprawdzie, że opowieścią sensu stricto
są jakoby jedynie „fundamentalne mity” (master myths) – takie jak mity założycielskie
(wyjaśniające początki narodu) czy eschatologiczne (mówiące o jego przyszłości) 133 – ale
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teoria ta nie jest spójna134. Jeśli przyjrzeć się pozostałym wyszczególnionym przez tych
badaczy kategoriom mitów politycznych, okazuje się, że nawet te, które pozornie nie są
opowieściami, a jedynie etykietami czy ideologicznymi przekonaniami, de facto zawsze
odwołują się do narracji mitycznych i mogą zostać przedstawione w formie opowieści 135.
Na przykład posłużenie się stwierdzeniem „Lincoln-wielki wyzwoliciel (Great
Emancipator)” czy „Camelot” odnosi się przecież do „kompletnych struktur” jakimi są
narracje o Abrahamie Lincolnie i Johnie F. Kennedym. Formułowane ad hoc, służące
konkretnym celom przekonania na temat bieżącej polityki, Nimmo i Combs nazywają
„pseudo-mitami” – zauważając tym samym, że nie są one mitami sensu stricto136. W tym
przypadku należy zgodzić się z Floodem, który nazywa takie zjawiska „ideologicznymi
przekonaniami”. Sam Combs w póżniejszych latach doprecyzował swoje poglądy, pisząc
w roku 1993: „Mitologiczne różni się od ideologicznego nierozerwalnym związkiem z
narracyjnością” [podkreślenie P. T.]137. Kluczowe w definiowaniu mitu politycznego
będzie dla nas zatem kryterium „formy narracyjnej”, choć rozumieć będziemy ją dość
szeroko. Musimy jednak pamiętać o ostrzeżeniu Chiary Bottici, by „unikając Scylli
zaniedbywania mitu, (...) uważać, żeby nie wpaść w Charybdę mitologizowania
wszystkiego” czyli – jak czynią to na przykład niekiedy Nimmo i Combs – nie popaść w
zgubny nawyk nazywania mitem politycznym wszystkiego, co zawiera w sobie
pierwiastek ideologiczny czy polityczny138.
Narracyjna forma mitu politycznego – dynamiczna, a nie statyczna – stanowi
źródło jego siły, co zauważył już Cassirer 139. Siła mitu bierze się bowiem z jego
nieustannego powtarzania. Edelman pisał, że „raz ustanowiony mit sam się utrwala” 140,
sprawiając na zasadzie samowzmacniania, że narracja mityczna zostaje uznana za
prawdziwy

opis

wydarzeń.

Z

konieczności

ciągłego

przepracowywania

i

reinterpretowania mitu politycznego Chiara Bottici uczyniła jedną z jego podstawowych
zasad, zwracając uwagę na to, że proces pracy nad mitem jest zawsze dwukierunkowy.
„Badając mit polityczny musimy patrzeć nie tylko na produkcję mitu, ale także –
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zwłaszcza – na jego recepcję”, pisze włoska badaczka 141. O ile za formalny wyznacznik
tego, co mitem jest, a co nie, Bottici uznaje narracyjność; z funkcjonalnego punktu
widzenia kryterium pozwalającym uznać daną narrację za mit polityczny będzie jej
„ważność” (significance), czyli sposób w jaki przydaje znaczenia politycznemu
doświadczeniu i czynom grupy, która w dany mit wierzy 142. Na kwestię znaczenia,
„sensu”, jakiego nadają ludzkiemu doświadczeniu, zwracali także badacze psyche
Amerykanów, jak historyk Michael Kammen 143 czy psycholog i psychoterapeuta, Rollo
May144.
Znaczenie winno być jednak aktualne, toteż mity polityczne zawsze „muszą być
opowiadane na nowo z perspektywy teraźniejszości”, gdyż „w przeciwnym razie
przestają być mitami politycznymi” 145. Dynamiczność mitu nie tylko daje mu siłę, ale jest
warunkiem sine qua non jego istnienia. „Mity w które się nie wierzy, nie uważa za
prawdziwe, mogą, rzecz jasna, przetrwać w kulturze jako materiał inwencji literackiej czy
artystycznej. Są one jednak, ściśle biorąc, mitami martwymi, przestarzałymi”, pisał
Tudor146. O czymś bardzo podobnym myślał Slotkin, ostrzegając, że bez aktywnej
recepcji mitu traci on swoje „mityczne właściwości”, „przestaje funkcjonować jako
mit”147. Proces przepracowywania narracji przez jej odbiorców, w zależności od
okoliczności, potrzeb, oczekiwań i w taki sposób, który przydaje ważności, Bottici
nazywa terminem zaczerpniętym z Hansa Blumenberga: „pracą nad mitem” (niem. Arbeit
am Mythos; ang. work on myth)148.

1.4. Mit polityczny a kultura popularna
Gdzie jednak szukać mitów politycznych? Gdzie występują narracje mityczne?
Gdzie dokonuje się praca nad mitem? Bottici – która zawęża przecież mit do formy
narracyjnej – daje nam odpowiedź, która zdaje się sugerować wszechobecność mitu
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pokrewną koncepcji Barthes'a149: „Praca nad mitem jest procesem, który może
dokonywać się w bardzo różnych okolicznościach: w przemówieniach, obrazach, sztuce,
tak wizualnej, jak i nie, rytuałach i niemal wszystkich innych praktykach społecznych.
Zaiste, z trudem można zliczyć miejsca w których może (ona) trwać”, pisze Bottici 150,
dodając: „każdy przedmiot albo gest – obraz, wizerunek, piosenka, film, reklama, gest –
może przywołać pracę nad mitem, jaka dokonuje się za jego sprawą” 151. W niniejszej
rozprawie skupimy się jednak tylko na zjawisku pracy nad mitem, która na naszych
oczach toczy się w kulturze popularnej, szczególnie zaś w jej czołowym medium – filmie.
Powszechne jest przekonanie (w popularnym języku powiedzielibyśmy „mit”, ale
nie będziemy tego robić), że komercyjne kino hollywoodzkie jest jakoby sztuką z natury
apolityczną, a „filmy polityczne” jakimś osobnym gatunkiem kinowym, niespecjalnie
popularnym wśród widzów i niedochodowym152. Jeszcze wielki producent filmowy
wczesnych lat kina, Sam Goldwyn, publicznie odżegnywał się od tego, że kino niesie
jakoby polityczny przekaz, mówiąc: „Jeśli chcesz przekazać jakąś wiadomość, użyj
Western Union [a nie kina]”153, ale już jeden z pierwszych wielkich hollywoodzkich
reżyserów, Cecil DeMille, mówił: „Trzeźwiącą jest myśl, że decyzje jakie podejmujemy
przy naszych biurkach w Hollywood mogą mieć gruntowny wpływ na życie ludzi na
całym świecie”154. Michael Coyne, autor Hollywood Goes to Washington, American
Politics on Screen, pisze: „W amerykańskim kinie ideologia jest wszędzie. Ukryty przekaz
polityczny jest w amerykańskich filmach wszechobecny” 155. Polityczność filmu nie musi
być bowiem jawna (i najczęściej wcale nie jest), ale nie musi być też wcale zamierzona.
Reżyser czy scenarzysta nie zawsze zdaje sobie sprawę z politycznego przekazu jaki
niesie jego dzieło – czy to dlatego, że film jest odbierany przez widzów inaczej niż
zakładał to twórca; czy to dlatego, że sam twórca nie zdając sobie z tego sprawy zawiera
w swoim dziele treści ideologiczne156; czy też dlatego, że nawet czysto instrumentalne
użycie w filmie miejsc kojarzonych z polityką, postaci polityków itp., także ma
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niebagatelne znaczenie i – bez względu na intencje twórcy – jest jakąś formą komunikatu
politycznego.
W 1977 roku na ekrany amerykańskich kin trafiły Gwiezdne wojny: Nowa
Nadzieja w reżyserii George'a Lucasa, zapewne najlepiej znany film science-fiction w
dziejach. W chwili premiery został odebrany jako metafora polityczna, choć można było
go czytać w bardzo różny sposób. Dla części odbiorców złe Imperium symbolizowało
totalitarny Związek Radziecki, a dobrzy, broniący wolności rebelianci – Amerykanów.
Inni widzowie, krytycznie nastawieni do działań Stanów Zjednoczonych, mający w
pamięci dopiero co zakończoną wojnę w Wietnamie, w zdominowanym przez białych
mężczyzn Imperium widzieli metaforę opresyjnych Stanów Zjednoczonych, którym czoła
stawia wielorasowy i egalitarny Sojusz Rebeliantów 157. Ogromna popularność
Gwiezdnych wojen jako zwykłego filmu przygodowego sprawiła, że stały się one
atrakcyjnym narzędziem, które można było politycznie wykorzystać. Kilka lat później,
kiedy na ekrany weszły dwie pozostałe części kosmiecznej trylogii George'a Lucasa,
administracja Ronalda Reagana mianem „Gwiezdnych wojen” zaczęła nazywać program
obrony przeciwrakietowej, Strategic Defense Initiative (SDI), a sam prezydent określił
ZSRR mianem „Złego Imperium” (Evil Empire), skutecznie wpisując się w narrację
Gwiezdnych wojen – oczywiście zgodnie z pierwszą z podanych wyżej interpretacji158.
Taki czy inny przekaz polityczny jest w kulturze popularnej powszechny – zgadza
się z tym większość badaczy – i to nie tylko ze szkoły studiów kulturowych, które jako
pierwsze zaczęły naukowo analizować kulturę popularną w kategoriach politycznych, a
nie czysto estetycznych159. Jednym z pierwszych amerykańskich naukowców, którzy
dostrzegli znaczenie kultury popularnej w badaniach politologicznych był Murray
Edelman. Kwestionując dominującą w latach 60. teorię racjonalnego wyboru –
zakładającą, że uczestnicy sceny politycznej podejmują decyzje w sposób w pełni
świadomy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności – Edelman wprowadził pierwiastek
antropologiczny. W pracach takich jak The Symbolic Uses of Politics czy From Art to
157
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Politics: How Artistic Creations Shape Political Conceptions, pisał, że rzeczywistość
znajduje odbicie w kulturze, także kulturze popularnej. Z drugiej strony sztuka (tak
„wysoka”, jak i „niska”) dostarcza konceptualnych ram przez które postrzegamy – a
zatem i konstruujemy, także w sposób niekoniecznie racjonalny – rzeczywistość, także i
rzeczywistość polityczną. Choć proces ten często przebiega w sposób dla nas
niezauważalny, jego wpływu – zdaniem Edelmana – nie sposób przecenić. „Nie może być
polityki bez sztuki i ideologii”, pisał wręcz amerykański politolog160.
Gros badaczy mitów politycznych i kultury popularnej posługuje się w tym
przypadku metaforą lustra, sięgającą jeszcze Stendhala, określającego literaturę mianem
„zwierciadła, które obnosi się po gościńcu”161. „Kultura popularna (…) odzwierciedla, a
nawet kształtuje powszechne mity polityczne. Badanie kultury popularnej – zarówno jej
twórców i nadawców, jak i konsumentów – mówi nam wiele o aktualnych mitach
politycznych, trwających w politycznej kulturze”, piszą Dan Nimmo i James E. Combs 162.
Ernest Yanarella i Lee Sigelman określają kulturę popularną mianem „ogromnych
soczewek przez które masowa widownia interpretuje społeczną rzeczywistość”, a
zarazem „gigantycznego zwierciadła w którym oglądają się członkowie (…)
społeczeństwa”163. Dziś miejsce literatury w dużej mierze zajął film, jako docierający do
większej liczby odbiorców, mający największą siłę oddziaływania, ale zasada pozostała ta
sama. Michael Coyne pisze: „W XX wieku najpotężniejszym nośnikiem amerykańskiej
mitologii było i jest Hollywoodzkie kino”164.
Filmy „kreują wyobrażenia (...), konstruują ramy (…) politycznego myślenia” 165,
czyli kształtują sposób myślenia obywateli na temat polityki. Przeważająca większość
Amerykanów swoją wiedzę (czy raczej wyobrażenie) na temat praktyki systemu
politycznego ich kraju – nie tylko obecnej, ale i przeszłej – czerpie bowiem z mediów i
właśnie z kultury popularnej. Właśnie to podejście będzie nas interesować nas w
niniejszej pracy – sposób w jaki przedstawianie (czy raczej właśnie „kreowanie
wyobrażenia”) rzeczywistości politycznej kształtuje wizerunek polityki w oczach
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odbiorców, a w konsekwencji także ich poglądy i postępowanie166.
Skoro rzeczywistość polityczna znajduje odzwierciedlenie w kulturze, filmy,
powieści czy komiksy mogą wykorzystywane jako przykłady działania rozmaitych teorii
politologicznych. Wykorzystywanie kultury popularnej w naukach społecznych i
politologicznych nie jest może podejściem ortodoksyjnym, ale z pewnością nie stanowi
nic nowego czy niespotykanego, szczególnie w badaniach amerykanistycznych. Już jeden
z prekursorów tej dziedziny, Henry Nash Smith, w pracy Virgin Land: The America West
as Symbol and Myth z 1950 roku podjął próbę opisu mitologii amerykańskiego
pogranicza oraz tego w jaki sposób mity te propagowała literatura Stanów
Zjednoczonych. Wyrosła na gruncie tych badań „szkoła mitu i symbolu”, zajmująca się
wyszukiwaniem wspólnych amerykańskiej kulturze motywów i narracji, stała się jedną z
pierwszych metodologii badań amerykanistycznych167. Kierunek obrany przez Smitha
rozwinął wspominany już wcześniej parokrotnie Richard Slotkin, wybitny historyk i
badacz amerykańskich mitów narodowych, autor trzytomowej historii kulturowej mitu
pogranicza: Regeneration Through Violence (1973), The Fatal Environment (1985) i
Gunfighter Nation (1992). W ostatniej części, dotyczącej XX wieku, analiza Slotkina
objęła także kino, współcześnie główny nośnik mitów politycznych 168. Pracom Slotkina
poświęcimy więcej uwagi w dalszej części rozprawy.
W Stanach Zjednoczonych nie brakuje dziś podręczników, których autorzy chętnie
odwołują się do przykładów z kultury popularnej, na czele z wielokrotnie wznawianym A
Novel Approach to Politics: Introducing Political Science through Books, Movies, and
Popular Culture, Douglasa Van Belle'a i Kennetha Masha. O tym, jak daleko można pójść
w wykorzystaniu kultury popularnej świadczy przykład Daniela W. Dreznera, który w
2010 roku opublikował bardzo dobrze przyjętą w świecie akademickim książkę pt.
Theories of International Politics and Zombies. Posługując się przykładami filmów i
książek opowiadających o zombie, autor w błyskotliwy sposób pokazał w niej jak –
według rozmaitych teorii stosunków międzynarodowych – państwa radziłyby sobie z
166

167
168

Zob. David J. Jackson, Entertainment and Politics: The Influence of Pop Culture on Young Adult
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inwazją żywych trupów169. Życzliwą recenzję opublikował m.in. prestiżowy „Foreign
Affairs”, książkę Dreznera chwalił też m.in. przewodniczący Rady Stosunków
Międzynarodowych (Council on Foreign Relations).
Kamil Minkner, autor pierwszej w Polsce politologicznej syntezy zagadnienia
polityczności kina – O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią
– ubolewa, że „próby politologicznego oglądu kina są w Polsce ciągle rzadkością, jakby
film nie stanowił (…) dość poważnego wyzwania badawczego” 170. Tymczasem, skoro
kino wyraża określone znaczenia kulturowe, polityczne i ideologiczne, skoro funkcjonuje
w określonych kontekstach politycznych i skoro sami politycy uważają je za medium
polityczne, nie ma żadnego powodu, by nie poddawać go analizie politologicznej. W
swojej pracy Minkner dokonuje dobrego podsumowania rozważań na temat kina
politycznego, analizując metodologiczne podejścia różnych badaczy 171. Najmniej liczną
grupę stanowi ci, którzy twierdzą, że z wyjątkiem filmów jawnie propagandowych,
filmów prawdziwie politycznych właściwie nie ma. Stanowisko pośrednie – przyznające
niektórym filmom „polityczne znaczenie” – zręcznie wyraził James E. Combs: „nie
wszystkie filmy są o polityce, ale też nie wszystkie filmy o polityce nie są” 172. Trzecia
grupa badaczy uważa wreszcie, że „wszystkie filmy są polityczne”173. Minkner – a za nim
my – jednoznacznie opowiada się właśnie za stanowiskiem ostatnim, doprecyzowując je
(„wszystkie filmy są polityczne, ale nie wszystkie w ten sam sposób”) i postulując przy
tym, by „skupiać się [nie] na samym zakresie pojęcia [polityczności] (…), ile raczej
starać zgłębić mechanizmy w jakich [jego] przejawy się wyrażają”174.
Nie będziemy zatem wdawać się w rozważania teoretyczne na temat polityczności
filmów oraz instytucji kina – czy kino jest ze swojej natury sztuką polityczną czy nie;
czym jest „polityczność” w ogóle, a czym w kinie; czy da się wypracować miarodajne
kryteria pozwalające uznać dany film za „polityczny”. W niniejszej pracy będą nas
bowiem interesować przede wszystkim te filmy (i inne teksty kultury popularnej), które
opowiadają o amerykańskiej polityce per se, a zatem najłatwiej uznać za „filmy
polityczne” w najbardziej tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia. Minkner, w ślad za
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Peterem Haasem i Terrym Christensenem, wprowadza kategorię filmów o „wysokiej
zawartości politycznej”, tzn. takich, które w jakiś sposób próbują przedstawiać
rzeczywistość polityczną. W zależności od stopnia politycznej intencji autorów filmy te
dzieli się na „czyste filmy polityczne” (pure political movies), albo – jeśli polityczna
intencja twórców jest niska, a umieszczenie akcji w świecie polityki jest tylko zabiegiem
formalnym – „filmami odzwierciedlającymi politykę” (politically reflective movies).
Minkner nazywa je odpowiednio filmami programowo i fasadowo politycznymi 175.
Oczywiście podział ten jest tylko umowny i nie zawsze da się jednoznacznie przypisać
dany film do jednej z tych dwóch kategorii. Co więcej, ani jeden, ani drugi rodzaj nie jest
ograniczony formalnie: thriller polityczny może być tak naprawdę filmem fasadowo
politycznym (popularny serial Skandal jest tak naprawdę telenowelą umiejscowioną w
Waszyngtonie), a komedia polityczna filmem o wysokiej intencjonalności politycznej (jak
Fakty i akty Barry'ego Levinsona, komentujące „nierzeczywistość” amerykańskiej
polityki w okresie prezydentury Billa Clintona). Dla potrzeb niniejszej pracy możemy
przyjąć dla nich pojemne określenie political fiction, obejmujące najrozmaitsze formuły
gatunkowe: filmy obyczajowe, komediowe, dokumentalne, sensacyjne i – szczególnie
często – thrillery. Gatunek political fiction jest szczególnie rozpowszechniony w Stanach
Zjednoczonych, gdzie nie brakuje filmów i seriali w których występują – jako postaci
pierwszo, drugoplanowe lub zupełnie marginalne – fikcyjni politycy: burmistrzowie,
kongresmeni, a wreszcie, last but not least, prezydenci. Choć Minkner woli stosować
określenie „fikcja polityczna” – ograniczając political fiction tylko do dzieł o „lżejszym
charakterze” – nie będziemy dzielić włosa na czworo i mianem tym będziemy określać
wszystkie filmy, które przedstawiają fikcyjne wydarzenia rozgrywające się w szeroko
pojętym świecie polityki, opisujące praktykę polityczną, których bohaterami są politycy.
Zdajemy sobie, oczywiście, sprawę z tego, że na postrzeganie przez widzów
polityki inny wpływ będzie miał film sensacyjny, którego akcja tylko toczy się w
Waszyngtonie, a inny dramat osadzony w najwyższym kręgach władzy, którego
głównymi bohaterami są przywódcy kraju. Więcej uwagi zdecydowanie poświęcimy
temu drugiemu rodzajowi politycznych fikcji, ale nie będziemy ignorować tych
pierwszych. Wybitny polski krytyk filmowy, Jerzy Płażewski, już w latach 70. XX wieku
pisał, że do kina politycznego nie można zaliczać jedynie dzieł „ambitnych” i
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automatycznie wyrzucać poza nawias kina politycznego dzieł „niepoważnych” czy
„komercyjnych”176. Skoro kina masowego nie lekceważą amerykańskie władze, my też
nie powinniśmy tego robić. Rząd Stanów Zjednoczonych już od wczesnych lat istnienia
kina zdawał sobie sprawę z władzy, jaką Hollywood ma nad zbiorową świadomością, z
jego roli w kształtowaniu postaw politycznych obywateli. W okresie wojen światowych
kino wykorzystywane było medium propagandowe – na początku lat 40. rząd Stanów
Zjednoczonych zamówił serię dokumentalnych filmów pt. Dlaczego walczymy w
reżyserii Franka Capry, mających stanowić odpowiedź na propagandę nazistowską – na
czele z filmami Leni Riefenstahl. Częściej jednak wpływanie na kino odbywało się w
sposób bardziej zakamuflowany. FBI już w latach 30. powołało specjalne biuro zajmujące
się monitorowaniem kultury popularnej i wizerunku agentów FBI, rozumiejąc, że ludzie
kształtują swoje wyobrażenie za pomocą tego, co zobaczą na ekranie. Pentagon do dziś
ma swojego łącznika z przemysłem filmowym, który metodą kija i marchewki (dostęp do
sprzętu wojskowego, planów zdjęciowych – lub brak dostępu) wymusza zmiany
scenariuszowe, dbając o to, by amerykańska armia przedstawiana była w sposób
odpowiedni, to znaczy taki, jaki życzy sobie Departament Obrony177.
Zajmować się będziemy w przeważającej mierze kinem hollywoodzkim,
komercyjnym, czyli takim, które tym bardziej traktowane jest w naukach politycznych po
macoszemu – i to nawet wśród badaczy mitu politycznego. Christopher Flood, na którego
teorię mitu politycznego się powołujemy, stwierdza, że dzieła kultury popularnej spod
znaku political fiction nie mogą być zarazem mitem (tudzież nośnikiem mitu), gdyż
przyjmowanie mitu wymaga aktu wiary, niemożliwa jest sytuacja w której odbiorca
uwierzy w prawdziwość dzieła jawnie fikcyjnego 178. Ten aspekt podejścia Flooda nie
wydaje się jednak przekonujący. Brytyjski badacz sam zdaje się sobie przeczyć,
postulując, by mity polityczne analizować pod względem ich funkcjonalności, a nie
zgodności lub niezgodności z prawdą. Zauważa przy tym, że od „produkcji mitu”
ważniejsza jest jego recepcja, a ta odbywa się – jak już ustaliliśmy – nie na poziomie
racjonalnym, ale emocjonalnym179.
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Choć wiara Flooda w ludzką racjonalność jest godna pochwały, nie brak dowodów
na to, że ludzie bardzo chętnie przyjmują ekranową lub literacką fikcję za rzeczywistość –
i nie mówimy tylko o nastolatkach uważających, że „Władca Pierścieni” albo „Harry
Potter” są „oparte na faktach”180. Ponad jedna piąta Amerykanów wierzy w to, że w 1947
roku rozbił się statek kosmitów – czyli powtarza narrację powszechną w kulturze
popularnej, ale przecież z założenia fikcyjną 181. Wreszcie, pięćdziesiąt lat po zabójstwie
Johna F. Kennedy'ego większość Amerykanów nie wierzy wcale w oficjalną wersję
wydarzeń Komisji Warrena, ale w to, że prezydent padł ofiarą spisku kompleksu
militarno-przemysłowego przed którym ostrzegał Eisenhower – czyli w wersję, którą zna
choćby z filmu JFK Olivera Stone'a. Fikcyjne dzieło kultury popularnej traktujące o
polityce nie musi opowiadać o „prawdziwych” postaciach czy wydarzeniach
historycznych, by odbiorcy uważali, że mówi on „prawdę” na temat polityki 182. Popularny
serial House of Cards (amerykańska adaptacja brytyjskiego oryginału) pokazuje
machinacje

potężnego

kongresmena,

whipa

(rzecznika

dyscypliny

partyjnej)

demokratycznej większości w Izbie Reprezentantów, wreszcie zaś wiceprezydenta.
Główni bohaterowie są postaciami fikcyjnymi, realia świata przedstawionego są
wyłącznie produktem wyobraźni autorów, a House of Cards celowo został upodobniony
do Ryszarda III. I choć głównym celem Szekspirowskich Kronik nie było przecież
historyczne dokumentowanie przeszłych wydarzeń, ale mówienie czegoś więcej o naturze
władzy, amerykańscy odbiorcy – przyzwyczajeni uważać, że „wszyscy politycy są źli”,
„polityka jest brudna”, itd. – uznali, że House of Cards znakomicie pokazuje jak
„naprawdę” funkcjonuje amerykański proces polityczny183.
Rozgraniczenie między „fikcją”, a „prawdą”, próba ustalenia czy to kultura
popularna kopiuje rzeczywistość czy rzeczywistość naśladuje kulturę popularną bywa
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coraz trudniejsze. W 2007 roku w realiach serialu Prezydencki poker wybory
prezydenckie wygrał niezbyt doświadczony polityk Partii Demokratycznej, Latynos,
posługujący się w kampanii hasłem zmiany. Kiedy rok później w prawdziwych wyborach
zwyciężył Barack Obama, twórcy serialu przyznali, że pisząc scenariusz wzorowali się
właśnie na nim184. Czy to znaczy, że Obama został prezydentem za sprawą serialu
telewizyjnego? Oczywiście nie, ale nie sposób odmówić zasadności argumentom, że to
właśnie dzieła spod znaku political fiction przygotowały amerykańskich wyborców na
sytuację

w

której

przedstawiciel

mniejszości

zostaje

prezydentem

Stanów

Zjednoczonych185.
Od sceptycyzmu Flooda wobec political fiction zdecydowanie bliższe nam będzie
zatem stanowisko Michaela Coyne'a, który pisze: „Amerykański film polityczny jest (…)
często niedocenianym, ale (…) doskonałym lustrem, ale też kreatorem, barometrem i
nośnikiem (…) tożsamości narodowej”186. W następnym rozdziale przyjrzymy się
amerykańskiej mitologii politycznej, by na przykładach zobaczyć jak kultura popularna
utrwala narracje dotyczące polityki.
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Rozdział 2
Zarys amerykańskiej mitologii politycznej
Czy Amerykanie są narodem szczególnie skłonnym do „mitologizowania”
polityki, wyjaśniania i oceniania skomplikowanej rzeczywistości politycznej za pomocą
względnie prostych narracji, redukowania polityki do narracji mitycznych? Choć
twierdzenia tego typu trudno weryfikować lub falsyfikować, wielu badaczy odpowiadało
na to pytanie twierdząco. Richard Hofstadter, Seymour Lipset, Godfrey Hodgson czy
John Robertson upatrywali źródeł tego stanu rzeczy w wyjątkowości Ameryki 187. O ile
bowiem w Europie tożsamość narodowa opiera się przede wszystkim na przynależności
do wspólnoty etnicznej, religijnej czy historycznej, bycie Amerykaninem „jest
równoznaczne z przyjęciem pewnej ideologii”188. Richard Hofstadter ujął to wręcz:
„Naszym przeznaczeniem jako narodu nie jest mieć ideologię, ale być ideologią” [podkr.
P. T.]189. Wzorem Lipseta czy Michaela Kazina (a za nim polskich badaczy – Tomasza
Żyro czy Andrzeja Sepkowskiego) wspólną lewej i prawej stronie scenie politycznej
narodową ideologię amerykańską będziemy nazywać „amerykanizmem” 190. Hodgson, ze
względu na negatywne konotacje amerykanizmu z szowinizmem, woli wprawdzie
stosować wobec niej nazwę „mitu amerykańskiej wyjątkowości”, ale my narrację o
wyjątkowości Ameryki potraktujemy tylko jako jeden – choć kluczowy – szerszej
znaczeniowo ideologii191. W rozdziale tym przeanalizujemy kilka specyficznie
amerykańskich,

głęboko

ugruntowanych

narracji

mitycznych,

stanowiących

najważniejsze jej nośniki. Pokażemy rolę polityczną, jaką odgrywały i jaką odgrywają
nadal, a także sposób w jaki manifestowały się w popkulturze. Owe narracje będą bardzo
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istotne przy okazji późniejszego omawiania mitu amerykańskiej prezydentury, a w
konsekwencji mitów politycznych, które będą nas interesować przede wszystkim:
Richarda Nixona oraz złego prezydenta.

2.1. Mit amerykańskiej wyjątkowości
Przekonanie o wyjątkowości Ameryki i Amerykanów jest tak stare, jak
europejskie osadnictwo na kontynencie amerykańskim.

Richard Slotkin tłumaczy je

m.in. zwróceniem uwagi na sytuację psychologiczną kolonistów – przekonanych, że
osadnictwo w Nowym Świecie jest szczytnym, wyznaczonym przez Boga celem, a
zarazem żyjących w poczuciu wygnania z kraju przodków i odcięcia od macierzy,
znajdujących się na obcym terytorium, otoczonych przez potencjalnie groźną naturę oraz
tajemniczych „dzikusów”. W redukowaniu owego dysonansu poznawczego pomagał
„Amerykanom” mit wyjątkowości, którym tłumaczyli – także samym sobie – dlaczego
zdecydowali się na emigrację do „dzikiego kraju” 192. Koloniści byli przekonani, że
uwalniając się od Europy, uwalniają się też od europejskich patologii. Kiedy w 1630 roku
John Winthrop wyruszał do Nowego Świata, wygłosił swoje słynne kazanie w którym
przyszłą purytańską kolonię określił jako „miasto na wzgórzu”, mające świecić
przykładem dla całego świata193. Purytanie, widzący w Starym Testamencie najważniejsze
źródło mądrości (tak religijnej, jak i politycznej), odwoływali się przy tym do narracji
biblijnej. Ameryka była nową ziemią obiecaną, „Nowym Syjonem”, a jej kolonizacja –
nowym wyjściem z Egiptu-Europy194. Choć zwycięska wojna o niepodległość dostarczyła
kolejnego argumentu zwolennikom teorii o wyjątkowości Amerykanów, najdobitniej
ukazując ideologiczne podstawy amerykańskiej tożsamości (aktem ideologicznym było
wszak samo zerwanie z Koroną brytyjską, rewolucja przeciwko opresyjnej władzy
monarchy i ustanowienie niezależnej republiki195), amerykańska wyjątkowość nie została
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bynajmniej zlaicyzowana196. John Adams pisał o „zamyśle Opatrzności”, a Thomas Paine
w Zdrowym Rozsądku o „nowym Izraelu”197. Powróciła narracja o nowej ziemi obiecanej,
a mitem założycielskim Stanów Zjednoczonych stał się mit nowego początku: wiary w
nowy – lepszy – początek cywilizacji, w to, że – jak pisał Paine, „Jest w naszej mocy
zacząć świat na nowo. Sytuacja taka jak ta nie miała miejsca od czasu Noego” 198. George
Washington stał się nowym Mojżeszem, a Deklaracja Niepodległości i Konstytucja
świętymi tekstami, podstawą „nowego przymierza”199.
Lipset stawia znak równości między „aktem ideologicznym”, a „aktem
religijnym”200, Sepkowski pisze o „ideo-religii” albo „ideo-wierze” 201, a Samuel
Huntington za G. K. Chestertonem nazywa Amerykanów „narodem z duszą kościoła” 202.
Nie jest naszym zamiarem wdawać się w rozważania na temat zależności między
ideologią, a religią, podobieństw i różnic między nimi, ale należy wyjaśnić znaczenie
terminu „amerykańska religia obywatelska” (American civil religion), do jakiego się
odwołują. Określenie to spopularyzował Robert Bellah, autor klasycznego już eseju z
1966 roku, pt. Civil Religion in America. Określa on w ten sposób religijny wymiar sfery
politycznej, składający się z właściwych Stanom Zjednoczonym wierzeń, symboli i
rytuałów: „amerykańskie shintō ”203. Zadanie tak rozumianej religii obywatelskiej jest
bardzo podobne do zadania ideologii: objaśnia ona rzeczywistość, legitymizuje instytucje
państwa, przede wszystkim zaś stanowi spoiwo łączące obywateli. Używa do tego jednak
innego niż ideologia języka, odpowiadając na głód sacrum retoryką biblijną204. Jak pisał
Bellah: „Za religią obywatelską stoją zawsze biblijne archetypy: Exodus, naród wybrany,
ziemia obiecana, Nowa Jerozolima, poświęcenie i odrodzenie. Jest jednak prawdziwie
amerykańska i prawdziwie nowa. Ma własnych proroków i własnych męczenników,
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święte wydarzenia i święte miejsca, własne rytuały i symbole. Sprawuje piecze nad tym,
by Ameryka była społeczeństwem tak doskonale zgodnym z wolą Boga, jak to tylko w
ludzkiej mocy, światłem dla wszystkich narodów”205.
Bezprecedensowy rozwój młodej amerykańskiej republiki sprawiał, że wielu
europejskich myślicieli, próbujących wytłumaczyć sukces Stanów Zjednoczonych,
również wyrażało przekonanie o unikalności Ameryki. Choć w ustach Alexisa de
Tocqueville'a, Fryderyka Engelsa czy G. K. Chestertona opinia ta nie miała charakteru
wartościującego, a jedynie opisowy, dla samych Amerykanów ich „wyjątkowość” była
jednak często równoznaczna z moralną wyższością206. Herman Melville, późniejszy autor
Moby Dicka, w 1850 roku pisał w Białym kubraku: „Właśnie my, Amerykanie, jesteśmy
tym niezwykłym, wybranym narodem, Izraelem naszych czasów, niosącym arkę swobód
na tym świecie”207.
Wiara w amerykańską wyjątkowość miała też (i ma nadal) swoje istotne
konsekwencje polityczne – tak w polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej. Zgodnie z tą
narracją Ameryka stała się „ojczyzną wolności”, co nie tylko oznacza, że Amerykanie są
narodem cieszącym się jakoby większą wolnością niż inne, ale że zadaniem Stanów
Zjednoczonych jest definiowanie tego, czym wolność jest, a do tego – co jeszcze
ważniejsze – bycie jej strażnikami208. O ile jednak Ojcowie Założyciele przestrzegali
przed próbami narzucania wolności siłą, z czasem Jeffersonowskie „Imperium Wolności”
rozrosło się poza granice kontynentu. Pierwszy impuls po temu dał Theodore Roosevelt,
ale przeznaczenie i dziejowe zadanie Ameryki uczynił z tego dopiero Woodrow Wilson –
często i chętnie odwołując się przy tym do języka religijnego. To właśnie religijnymi
podstawami mitu amerykańskiej wyjątkowości, „religijnym wymiarem całej konstrukcji
amerykańskiego życia”209 należy tłumaczyć skłonność do postrzegania świata w
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sztywnych, czarno-białych kategoriach moralnych. „Amerykanie to utopijni moraliści,
którzy wspierają zinstytucjonalizowaną cnotę”210, pisał Lipset. Ów absolutyzm moralny w
połączeniu z przekonaniem o własnej moralnej wyższości sprawia, że Stany Zjednoczone
czują się zobligowane do niesienia wolności, demokracji i cywilizacji innym narodom. W
tym miejscu zajmiemy się

dwiema pierwszymi ideami – wolnością i demokracją.

Koncepcja szerzenia przez Amerykanów „cywilizacji” zostanie omówiona w dalszej
części rozprawy, gdyż jeszcze ściślej niż z mitem wyjątkowości, łączy się z mitem
pogranicza.
Wojna – w Europie traktowana jako zwykła forma prowadzenia polityki – dla
Amerykanów urasta do roli krucjaty211. Wojna secesyjna była jakoby wojną o zniszczenie
niewolnictwa, wojna z Hiszpanią o wolność Kubańczyków i zakończenie europejskiej
kolonizacji, a I wojna światowa – walką o wolność narodów. „Nareszcie świat wie, że
Ameryka jest ocalicielem ludzkości!”, powiedział Woodrow Wilson po powrocie z
Konferencji Wersalskiej212. Franklin D. Roosevelt, choć przystępując do II wojny
światowej w znacznie większym niż Wilson stopniu kierował się interesem politycznym,
niż przesłankami moralnymi, także przedstawiał amerykański udział w tym konflikcie
jako walkę „arsenału demokracji” przeciwko totalitaryzmowi, w obronie „czterech
wolności”. Pod stwierdzeniem Wilsona: „Kiedy ludzie chwytają broń, żeby wyzwolić
innych ludzi, w takiej wojnie jest coś świętego; nie zakrzyknę «pokój» dopóki na świecie
jest grzech i niegodziwość”, z pewnością mógłby podpisać się George W. Bush, kiedy
niemal sto lat później dokonywał inwazji na Irak213.
Znaczenia narracji wyjątkowości dla amerykańskiej tożsamości narodowej nie
sposób przecenić – dziś wydaje się ona równie aktualna jak przed dwustu laty. Kiedy w
2009 roku prezydent Barack Obama powiedział, że „wierzy w amerykańską wyjątkowość
tak samo, jak Brytyjczycy wierzą w swoją wyjątkowość, a Grecy w swoją”, prawicowe
media i prawicowi politycy w Stanach Zjednoczonych zapałali świętym, ale
autentycznym oburzeniem z powodu choćby częściowego kwestionowania powszechnie
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przyjętej wykładni tego mitu214. Kwestia ta powróciła też w ostatnich wyborach
prezydenckich, w 2012 roku. W czasie kampanii wyborczej Rick Santorum, kandydat
najbardziej prawicowego skrzydła Partii Republikańskiej, wielokrotnie odwoływał się do
„świętości” Deklaracji Niepodległości, podkreślając znaczenie – i „prawdziwość” –
amerykańskiej wyjątkowości, a także kwestionując oddanie prezydenta Obamy wobec tej
idei215. Obama, chcąc podreperować opinię Stanów Zjednoczonych w świecie,
zdystansowanie się od wizerunku kraju wywyższającego się i nie liczącego się z innymi,
nie wziął pod uwagę tego, że wiara w wyjątkowość Ameryki jest najważniejszym
dogmatem religii obywatelskiej, a rolą prezydenta jest bycie najwyższym kapłanem tej
religii, a nie jej reformatorem216. Więcej na ten temat napiszemy przy okazji omawiania
mitologii prezydentury.
Amerykanie żywią przekonanie, iż Stany Zjednoczone „są jedynym mocarstwem,
które nie miało nigdy imperialistycznych zakusów na sąsiednie kraje”, zauważył brytyjski
historyk Niall Ferguson217. Słowa te mogą dziwić mieszkańców Kanady, Meksyku,
Hawajów czy Kuby, ale są najlepszym dowodem na to, jak niechętnie sami Amerykanie
odnoszą się do określenia „imperium”. Wzbudza ono bardzo podobne konotacje jak
słowo „ideologia” – zarówno imperia jak i ideologie, jako coś jednoznacznie
negatywnego, są jakoby wyłączną domeną Europejczyków. Choć dziś w samych Stanach
Zjednoczonych nie brakuje krytyków amerykańskiego imperializmu – głównie na Lewicy
– mainstream amerykańskiego dyskursu politycznego pozostaje w stanie, który Ferguson
określa mianem „imperialnego zaprzeczenia” (imperial denial)218. Panuje przekonanie, że
jeśli Stany Zjednoczone idą na wojnę, to zawsze z najwyższą niechęcią, kierując się
moralnym obowiązkiem i poczuciem odpowiedzialności, „zostawiając za sobą nie armie
okupacyjne, ale konstytucje i parlamenty” 219. Jak jednak doskonale wiadomo, szczytny
cel może łatwo przerodzić się w swoje przeciwieństwo, szlachetny misjonarz w
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opresyjnego żandarma, „Imperium Wolności” w „Imperium Americanum”.
W słynnej powieści Grahama Greene'a Spokojny Amerykanin tytułowy bohater,
Alden Pyle, młody, idealistyczny agent CIA, chce za wszelką cenę pomóc
Wietnamczykom znaleźć trzecią drogę między kolonializmem a komunizmem – drogę
opracowaną przez analityków z Uniwersytetu Harvarda220. Nie widzi jednak, że
Wietnamczycy wcale nie chcą jego pomocy, a co gorsza, że mimo swoich szlachetnych
intencji tylko powiększa panujący w ich kraju chaos i przyczynia się do śmierci
niewinnych ludzi. „Chroń nas, Boże, od niewinnych i dobrych”, mówi cyniczny Anglik,
narrator powieści, bezskutecznie próbujący ostrzegać Pyle'a przed idealistycznym, ale
bezmyślnym angażowaniem się w sprawy narodów, które sobie tego nie życzą 221.
Spokojny Amerykanin został wydany w roku 1955 – tym samym, w którym administracja
Dwighta Eisenhowera zdecydowała o wysłaniu do Wietnamu Południowego doradców
wojskowych. Gdy w 1958 roku Hollywood wyprodukowało adaptację książki w reżyserii
Josepha

L.

Mankiewicza,

wymowa

Spokojnego

Amerykanina

–

uznana

za

„antyamerykańską” – została całkowicie zmieniona. Pyle (zagrany zresztą przez
prawdziwego bohatera wojennego) nie jest już agentem CIA, tylko szlachetnym,
pracującym dla ONZ ekonomistą, uwikłanym w spisek złowrogich komunistów.
Wszystko kończy się happy endem. Jest to ten przypadek, w którym film nie tylko był
nośnikiem (i to dość bezpośrednim) amerykańskiej ideologii jako takiej, ale konkretnie
wspierał politykę aktualnego rządu Stanów Zjednoczonych – w tym przypadku
zimnowojenną doktrynę powstrzymywania. Greene był wściekły z powodu takiego
potraktowania jego dzieła, ale ledwie kilka lat później miało się okazać, że to jego analiza
wietnamskiej sytuacji okazała się trafna, a nie jej hollywoodzkie uładzenie222.
Tacy wybitni badacze amerykańskiej mitologii jak Loren Baritz czy Richard
Slotkin wskazują właśnie na wojnę w Wietnamie jako na najlepszy przykład tego, jak
amerykański mit wyjątkowości – i stojąca za nim ideologia – wpływały na politykę
zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Obaj oceniali ten wpływ bardzo krytycznie. Już sam
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tytuł książki Baritza – Backfire. A History of How American Culture Led Us into Vietnam
and Made Us Fight the Way We Did (Rykoszet: Jak amerykańska kultura doprowadziła
nas do Wietnamu i zmusiła do walki) – wiele mówi o stanowisku, jakie zajmuje autor 223.
Jego zdaniem za „tragiczne” amerykańskie zaangażowanie w Wietnamie, a w
konsekwencji za przegraną w owej wojnie, odpowiada w całości „narodowy mit”, który
„pokazał nam [Amerykanom], że jesteśmy dobrzy, nasza technologia czyni nas silnymi, a
nasza biurokracja zapewnia nam standardowe procedury działania” 224. Zbytnia wiara w
pojmowaną wartościująco amerykańską wyjątkowość – organizacyjną i analityczną (która
nakazywała m.in. bezkrytyczne trzymanie się błędnej, jak miało się okazać, „teorii
domina”), technologiczną (która ostateczne zwycięstwo nad gorzej uzbrojonym
przeciwnikiem przyjmowała za pewnik), a nade wszystko moralną (która nakładała na
USA odpowiedzialność za los Wietnamu) – sprawiła, że Stany Zjednoczone najpierw
zaangażowały się w wojnę, która nie była ich wojną, po czym prowadziły ją znacznie
dłużej niż powinny były225. Choć Baritz boleje nad zbyt silnym wpływem mitów na
amerykańską politykę i opowiada się za świadomym ich odbiorem, z rezygnacją
przyznaje, że zapewne nigdy nie będzie to możliwe, pesymistycznie dodając: „Sami to na
siebie sprowadziliśmy i zapewne zrobimy to znowu”226.
Po upadku Sajgonu w 1975 roku stało się już oczywiste dla wszystkich, że
„honorowy pokój” sprzed dwóch lat okazał się synonimem klęski. W takiej sytuacji
należało spróbować udzielić odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kierujące się dobrymi
intencjami mocarstwo mogło ponieść porażkę? Pesymistyczna refleksja Baritza na temat
niemożności wyrwania się z kręgu mitów okazała się słuszna. Oficjalne podejście władz
brzmiało: wojna należy do historii, skoncentrujmy się na przyszłości, pamiętając o tym,
że jesteśmy wyjątkowym narodem – odpowiedzią było nawiązywanie do narracji
mitycznej, ale w celu utwierdzenia się w dobrym samopoczuciu 227. Czyniły tak zresztą
obie partie. W 1977 roku, obejmując stanowisko prezydenta, Jimmy Carter nawiązał do
„dobrej wojny” czyli II wojny światowej, która zjednoczyła Amerykanów w „słusznej
sprawie”228. Dwa lata później Ronald Reagan – którego politycznie różniło przecież od
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Cartera wszystko – obiecywał, że Ameryka „znowu stanie się tym świetlistym miastem na
wzgórzu”229. Jeszcze George Bush senior, w swojej mowie inauguracyjnej w 1989 roku,
wzywał do tego, by „przedawnić Wietnam” 230. Mit, zamiast zostać poddany krytyce,
został wykorzystany ponownie – tym razem jako narzędzie leczenia ran. W narracji
amerykańskiej wyjątkowości wojna w Wietnamie stała się wstydliwym „wyjątkiem”, a
przegrana została ukryta pod mglistym pojęciem „tragedii”, odnoszącym się jednak
przede wszystkim do losu amerykańskich żołnierzy231.
Kino jedynie pozornie dostarczyło krytycznego oglądu mitu. Choć w filmach
takich jak Łowca jeleni Michaela Cimino (1978), Czas Apokalipsy Francisa Forda
Coppoli (1979), Pluton Olivera Stone'a (1986) czy Full Metal Jacket Stanleya Kubricka
(1987) widzowie zobaczyli moralnie naganne postępowanie amerykańskich żołnierzy
(zabijanie niewinnych cywilów, gwałty), przede wszystkim opowiadały one o „tragedii”,
„koszmarze wojny” jako takim: traumie weteranów, moralnym upadku jednostek 232.
Równocześnie jednak nie brakowało filmów – głównie klasy B – przedstawiających
popularną wśród części konserwatystów (głównie wojskowych, ale nie tylko – jej
wyrazicielem był też Ronald Reagan) narrację, mówiącą o tym, że w osiągnięciu
zwycięstwa przeszkodzili jakoby „mieszający się” w sprawy armii cywile, którzy „nie
pozwolili” na wygraną – w tym ruch antywojenny, który złamał ducha Ameryki 233. Filmy
takie jak Zaginiony w akcji (1984) czy Rambo II (1985) pokazywały „twardych”
żołnierzy, którzy muszą odbić swoich kompanów z wietnamskiej niewoli, gdzie ci trafili
za sprawą nieudolności „miękkich” cywilów. Filmy na temat Wietnamu mogły różnić się
w diagnozie tego, kto jest winien „tragedii” – brutalni wojskowi czy nieodpowiedzialni
politycy – ale w gruncie rzeczy zgodne były, że problemem było „wypaczenie”
szczytnych amerykańskich ideałów, a nie ideały same w sobie234.
Mit

amerykańskiej

wyjątkowości

nie

tylko

legitymizuje

rozszerzanie

amerykańskiej wolności i demokracji na inne kraje, ale znajduje też swój wyraz w
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polityce wewnętrznej. Z jednej strony założenie, że Stany Zjednoczone są Miastem na
Wzgórzu, realizacją boskiego zamierzenia, darem dla świata, daje Amerykanom poczucie
narodowej tożsamości, jest źródłem silnego patriotyzmu. Z drugiej zaś, przekonanie
Amerykanów, że Konstytucja – jako dzieło nieomylnych, niemalże półboskich Ojców
Założycieli – zawiera wzór idealnego ustroju, utwierdza ich w przekonaniu o
doskonałości obecnego systemu politycznego i gospodarczego 235. Konstytucję traktuje się
niczym „święty dokument”, a nie daleki od doskonałości wytwór wielu kompromisów:
niewiele przecież brakowało, by istniała czwarta gałąź władzy, Komisja Rewizyjna, albo
by egzekutywa znajdowała się w ręku trzech osób236.
Mark Roelofs pisze: „Fakty pokazują, że amerykański system polityczny posiada
niezwykłe zdolności do tego, by przetrwać właściwie w niezmienionej formie każdą
katastrofę – wojnę domową, kryzys, klęski wojskowe zagranicą, a nawet własne
zepsucie”. Za ten stan rzeczy odpowiada – jego zdaniem – „uwięzienie Amerykanów we
własnym (…) umyśle politycznym” czyli, innymi słowy, mit polityczny, który kształtuje
ich postrzeganie rzeczywistości237. Dan Nimmo i James Combs podają przykład wojny
secesyjnej jako sytuacji, która – podobnie, jak sto lat później wojna wietnamska – podała
w wątpliwość mit wyjątkowości Stanów Zjednoczonych. W jaki sposób kraj założony
przez nieomylnych półbogów, oparty na doskonałej konstytucji, mógł stoczyć się w
piekło wojny domowej? Amerykańscy historycy, ówcześni i dzisiejsi, wskazywali na
rozmaite przyczyny (np. różnice kulturowe czy ekonomiczne między Północą, a
Południem), zgodnie stwierdzając jednak, że konflikt był nieunikniony – a zatem nie
można za niego obwiniać Ojców Założycieli i stworzonej przez nich ustawy zasadniczej.
„Mit przyczyn wojny secesyjnej wzmocnił mit, że system zadziałał”, piszą Nimmo i
Combs, pokazując w jaki sposób mit pozwala tłumaczyć rzeczywistość i redukować
dysonans poznawczy238.
Dzisiejsze problemy systemowe amerykańskiej polityki są doskonale widoczne i
obie strony sceny politycznej wskazują właściwie na to samo: paraliż legislacyjny,
możliwość wzajemnego blokowania się Kongresu i prezydenta, kuriozalny system
tworzenia okręgów wyborczych, betonujący scenę polityczną i przyczyniający się do
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radykalizacji partii politycznych – by wymienić tylko kilka z nich. Choć rekordowa ilość
Amerykanów jest niezadowolona z tego, jak pracuje Kongres 239, brak szerokiego poparcia
politycznego dla propozycji reform, które usprawniłyby dysfunkcyjny system. Choć
system elektorski krytykują zarówno liberałowie (po zwycięstwie George'a W. Busha nad
Alem Gorem), jak i konserwatyści (po zwycięstwach Obamy), a prawie dwie trzecie
Amerykanów

gotowych

byłoby

poprzeć

likwidację

kolegium

elektorskiego

i

wprowadzenie w to miejsce bezpośrednich wyborów prezydenckich, ani Demokraci, ani
Republikanie nie proponują stosownej poprawki do Konstytucji 240. Pierwsze dziesięć
poprawek do Konstytucji, tzw. Kartę Praw, uchwalono już na pierwszej sesji Kongresu, a
sam Washington daleki był od traktowania konstytucji jako „ostatecznej”, podejrzewając,
że „przetrwa nie dłużej niż dwadzieścia lat”241. Tymczasem dziś wśród polityków
przekonanie o nienaruszalności Konstytucji tylko się wzmacnia i do propozycji
jakichkolwiek modyfikacji istniejącego ustroju podchodzi się z najwyższą obawą,
pamiętając przestrogę Abrahama Lincolna: „Nie majstrujcie przy Konstytucji”242.
Dobrym przykładem wysłowienia tego mitu w kulturze popularnej USA jest
komedia obyczajowa Najważniejszy głos (Swing Vote, reż. Joshua Michael Stern, USA
2008). Opowiada o „zwykłym człowieku”, który musi ponownie oddać swój głos, kiedy
okazuje się, że za sprawą błędu maszyny w jego ręku spoczywa los czterech głosów
elektorskich Nowego Meksyku, a w konsekwencji całych wyborów prezydenckich. O
jego poparcie osobiście zabiegają obaj kandydaci, przedstawieni karykaturalnie, gotowi
zmieniać poglądy, byle tylko przekonać jednego człowieka i wygrać wybory. Film kończy
się sceną w której bohater udaje się zagłosować, ale nie dowiadujemy się na kogo. Nie
wiemy też który z kandydatów zdobył większą liczbę głosów, a zatem zwyciężył w
głosowaniu powszechnym. Absurd przedstawionej sytuacji umyka twórcom filmu. Samo
to, że oddaje swój głos ma być dla widzów koronnym dowodem na to, że system
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funkcjonuje bez zarzutu, a Stany Zjednoczone są najwspanialszą demokracją na świecie.
Dziedzictwo rewolucji sprawia, że Amerykanie są nieufni wobec władzy,
krytykowanie jej, a nawet otwarty sprzeciw (kiedy władza staje się „opresyjna”) są
zazwyczaj uważane za przejaw patriotyzmu. Obiektem rebelii są jednak przeważnie „źli
politycy”, a nie system jako taki243. Strukturalne problemy tłumaczy się błędami
jednostek, psujących dobry i działający system, nadużywających władzy, wypaczających
ideały Ojców Założycieli. Zgodnie z tą logiką, do naprawienia sytuacji wystarczające jest
usunięcie winnych. Pan Smith jedzie do Waszyngtonu (Mr. Smith Goes to Washington,
reż. Frank Capra, USA 1939), bodaj najsłynniejszy film polityczny, jaki powstał w
Hollywood, jest doskonałym przykładem takiej właśnie narracji. Zagrany przez
Jimmy'ego Stewarta tytułowy bohater, Jefferson Smith, jest zwykłym człowiekiem,
drużynowym skautów, którego przypadek rzuca do Waszyngtonu – gubernator jego stanu
mianuje go tymczasowym senatorem. Jefferson Smith ucieleśnia cnoty na których
zbudowana została Ameryka, co widać już w jego nazwisku: jest „zwykłym Smithem”,
everymanem, ale zarazem ma w sobie mądrość Tomasza Jeffersona. Patriotyzm nie
pozwala mu na uchylenie się od odpowiedzialności – dochowując wierności swoim
ideałom, kierowany harcerskim poczuciem moralności, skutecznie przeciwstawia się
skorumpowanym politycznym „bossom”. Film Capry ucieleśnia przekonanie, że do
przywrócenia zakłóconej harmonii wystarcza „jeden sprawiedliwy” 244.
Mit wyjątkowości Ameryki realizuje się także na gruncie ekonomicznym.
Ugruntowane przez religię protestancką przekonanie, że każdy odpowiada za swój los, a
sukces materialny jest dowodem boskiej przychylności, zostało wyrażone w Deklaracji
Niepodległości, głoszącej, że „wszyscy ludzie stworzeni są równymi” i dysponują
niezbywalną

„swobodą

ubiegania

się

o

szczęście” 245.

Po

wojnie

secesyjnej

zindustrializowana Północ zinterpretowała zwycięstwo jako znak bożej przychylności dla
swojego systemu ekonomicznego246. Religijnego uzasadnienia „Ewangelii bogactwa”
dostarczył magnat stalowy, Andrew Carnegie, który w 1889 roku opublikował słynny i
wpływowy esej pod tym tytułem. Wychodząc z doktryny kalwińskiej dowodził, że
bogacenie się jest równoznaczne z czynieniem dobra, chwalił leseferyzm, ale również
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filantropię. Z tych przekonań narodził się mit American Dream, mówiący o tym, że Stany
Zjednoczone dają możliwość awansu społecznego i ekonomicznego każdemu, jeśli tylko
jest gotów poświęcić się ciężkiej i uczciwej pracy247. Choć historia nie daje zbyt wielu
przykładów tak spektakularnej kariery (najczęściej wskazuje się na samego Carnegiego,
który przybył ze Szkocji do Stanów Zjednoczonych jako biedny imigrant, by zostać
jednym z najbogatszych ludzi w Ameryce), kultura popularna odegrała kluczową rolę w
rozpropagowaniu tej narracji. W drugiej połowie XIX wieku Horatio Alger napisał ponad
sto umoralniających powieści dla młodych czytelników, które opowiadały o pracowitych
młodzieńcach, osiągających sukces za sprawą uczciwej, ciężkiej pracy – jak tytułowy
bohater najsłynniejszego utworu Algera, wydanej w 1868 roku książki Ragged Dick; or,
Street Life in New York with the Boot Black (Rysio Obszarpaniec, albo życie z pucybutami
na ulicach Nowego Jorku). Algerowskie narracje mitotwórcze same zostały poddane
wtórnej mityzacji. Choć niektórzy badacze zwracają uwagę na niejednoznaczny wymiar
jego twórczości, w popularnym dyskursie panuje przekonanie, że książki Algera
opowiadają o drodze „od pucybuta do milionera” 248, mimo iż jego bohaterowie zostają co
najwyżej szanowanymi członkami klasy średniej; a sukces, jaki odnoszą nie jest
wynikiem wyłącznie ich własnej pracy, ale opieki potężnego i zamożnego opiekuna.
Krytycznego ujęcia mitu American Dream dostarcza wybitna powieść F. Scotta
Fizgeralda Wielki Gatsby. „Nie da się powtórzyć przeszłości? (…) Ależ oczywiście, że się
da!” mówi z przekonaniem tytułowy Jay Gatsby, czyli Jimmy Gatz, który – wierny
amerykańskiemu przekonaniu, że nowy początek jest zawsze możliwy – wymyślił sam
siebie jako milionera i członka establishmentu249. Fitzgerald pokazuje, że American
Dream, w który tak wierzy jego bohater, to tylko złudzenie, a społeczeństwo
amerykańskie jest znacznie bardziej klasowe, niż chciałoby w to wierzyć 250. Wielki
Gatsby jest jednak wyjątkiem: kultura popularna częściej utrwalała, niż kontestowała tę
narrację, na przykład w filmach Franka Capry, który sam z biednego syna sycylijskiego
chłopa został jednym z najsłynniejszych reżyserów swoich czasów, tworząc filmy, które
„dla kilku pokoleń (…) ożywiły znaczenie American Dream”251.
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2.2. Mit pogranicza
Jednym z najważniejszych, jeśli zgoła nie najważniejszym mitem, który
historycznie można wyprowadzić z mitu amerykańskiej wyjątkowości, jest mit
pogranicza (myth of the Frontier). Richard Slotkin nazywa go „naszym najstarszym i
najbardziej charakterystycznym mitem”, który w niebagatelnym stopniu ukształtował
amerykańską kulturę, w tym także kulturę polityczną 252. Zgodnie z tą narracją pogranicze
nie tylko wyznaczało granicę między cywilizacją a barbarzyństwem, między dziczą a
kulturą, ale było też czymś więcej – miało moc oczyszczającą i sprawczą, kształtowało
narodowy charakter Amerykanów.
W pierwszej połowie XIX wieku mit pogranicza przyjął „bujną i imperialną
formę”253 doktryny „Objawionego Przeznaczenia” (Manifest Destiny), która uzasadniała
amerykańską ekspansję na Zachód. Umiejscowienie Stanów Zjednoczonych w boskim
planie sprawiało bowiem, że zyskiwały do wypełnienia dziejową misję. Przeznaczeniem
Amerykanów było zasiedlenie ogromnego, „pustego” kontynentu. „Naszym oczywistym
przeznaczeniem jest zajęcie kontynentu przydzielonego nam przez Opatrzność dla
swobodnego rozwoju naszych corocznie mnożących się milionów”, pisał (niezamierzenie
dwuznacznie) John O'Sullivan w magazynie „Democratic Review” w 1845 roku, tuż po
przyłączeniu do Stanów Zjednoczonych Republiki Teksasu254, a Herman Melville
dodawał: „Siedemdziesiąt lat temu wymknęliśmy się spod jarzma i (…) objęcie jednego z
kontynentów ziemi było naszym prawem pierworództwa” (sic!)255. Obecność rdzennych
mieszkańców tych terenów nie stanowiła żadnej przeszkody. „Należą one [ziemie] do
tego, kto wybawi je od Indian (…) i odda je pod władanie ludzi”, pisał O'Sullivan,
ewidentnie sugerując, że Indianie ludźmi nie są. Wolą Boga (lub Opatrzności) było to, by
Amerykanie zanieśli „dzikusom” cywilizację – religię chrześcijańską, swój system
ekonomiczny i polityczny. Próby samowolnej adaptacji do społeczeństwa białych,
podejmowane przez niektóre plemiona (np. Czirokezów), nie czyniły ich wcale mniej
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„dzikimi” – głęboko zakorzenione przekonanie o niższości innych ras sprawiało, że
„ucywilizowanie” musiało odbywać się rękami Amerykanów 256. Indianie nie chcieli się
wprawdzie podporządkować, ale „na próżno przeciwstawiali się Jego [tzn. Boga]
szlachetnemu wyrokowi”257, który w 1830 roku przybrał bardzo konkretną formę Ustawy
o wysiedleniu Indian. Siłą zmuszono ich do przeniesienia się na zachód od rzeki
Missisipi, ale pogranicze wciąż się przesuwało. Wypierani coraz bardziej Indianie
próbowali stawiać opór (niekiedy odnosząc pyrrusowe zwycięstwa, jak pod Little Big
Horn), ale w 1890 roku położyła mu kres masakra Siuksów pod Woundeed Knee, która
symbolicznie przypieczętowała koniec wojen indiańskich.
W tym samym czasie mit pogranicza znalazł swoje dwa najsłynniejsze – i
najbardziej wpływowe – wysłowienia w dyskursie historycznym, gdyż, jak pisali
amerykaniści Neil Campbell i Alasdair Kean: „Historia [Stanów Zjednoczonych]
potrzebowała

spójnej

narracji

na

temat

postępu

«cywilizacji»

(...),

mitu

założycielskiego”258. W latach 1885-1894 młody Theodore Roosevelt opublikował
siedmiotomowe The Winning of the West (Zdobycie Zachodu), a w 1893 roku, na Wielkiej
Wystawie Kolumbijskiej w Chicago, Frederick Jackson Turner wygłosił swoje słynne
przemówienie: Znaczenie pogranicza w amerykańskiej historii, w którym dowodził, że
ówczesny kryzys Stanów Zjednoczonych jest bezpośrednim wynikiem „zamknięcia się
pogranicza” – co wykazał sporządzony trzy lata wcześniej spis powszechny 259. Choć obaj
autorzy różnili się w szczegółach swoich analiz, zgodni byli co do kluczowej roli
pogranicza w kształtowaniu narodowego charakteru Amerykanów260. Zgodnie z ową
narracją „podbój dziczy i podporządkowanie albo wysiedlenie rdzennych Amerykanów”
pozwoliły „osiągnąć narodową tożsamość, [stworzyć] demokratyczną wspólnotę,
nieustannie rosnącą gospodarkę i niebywale dynamiczną i «postępową» cywilizację”261.
Zgodnie z tym mitem, przemoc towarzysząca podbojowi nowych ziem i ich kolonizacji
była konieczna, by mogło narodzić się amerykańskie społeczeństwo i jego demokratyczne
wartości. Zamknięcie pogranicza nie było dla Roosevelta i Turnera problemem
ekonomicznym (na przełomie XIX i XX wieku nie brakowało przecież ziemi dla
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osadników), ale duchowym – oznaczało utratę warunków pozwalających Amerykanom
być prawdziwymi Amerykanami.
Mit pogranicza manifestował się w kulturze amerykańskiej od samego początku
jej istnienia, co najlepiej pokazał Richard Slotkin w swojej historii kulturowej mitu
pogranicza. Rozwinąwszy kierunek obrany przez szkołę mitu i symbolu, poświęcił wiele
uwagi nie tylko tzw. literaturze wysokiej, ale również literaturze popularnej, a w tomie
trzecim – także filmom. Wyszedł bowiem ze słusznego założenia, że rolę, jaką w XIX
wieku (i jeszcze wiele lat później) zajmowała literatura, przejęło kino. „Poprzez
powtarzające się wysłowienia, kolejne odsłony (…) owo (mityczne) doświadczenie
zostało zredukowane do formy powtarzalnej formuły, konwencji. Badając rozwój
konwencji narracyjnych (...) badamy rozwój (…) pewnej szczególnej wizji świata oraz
towarzyszącej jej mitologii”, pisał Slotkin262. W Regeneration Through Violence (1973)
pokazał jak literatura kolonialna, szczególnie purytańska, podkreślała znaczenie konfliktu
z Indianami. Narracje na temat wojen z „dzikimi” dawały kolonistom okazję do
podkreślenia swojego „cywilizowania” na tle „barbarzyństwa” tubylców, a odwołania do
Biblii przydawały konfliktowi wymiar bez mała apokaliptyczny. Przede wszystkim
jednak podkreślały znaczenie duchowej odnowy poprzez walkę, „odrodzenie się poprzez
przemoc”. The Fatal Environment (1985) opisywało jak ta narracja została wykorzystana
do ideologicznych potrzeb nowego narodu, który ze społeczeństwa rolniczego
dynamicznie przemieniał się w rozwinięte, przemysłowe państwo o imperialnych
zapędach. Gunfighter Nation (1992) dotyczy głównie końca XIX wieku i wieku XX,
kiedy z pojęcia geograficznego „pogranicze” stało się pojęciem czysto ideologicznym, ale
jego znaczenie bynajmniej nie osłabło263. Slotkin pokazuje rozwój tego mitu, który
znalazł swoje ostateczne i najwyraźniejsze wysłowienie w jednej z podstaw
amerykańskiej kultury popularnej, tzn. narracji westernu – dostarczającej spójnego,
ideologicznego wyjaśnienia i usprawiedliwienia dla zajęcia przez Amerykanów „pustego”
kontynentu264. Na kluczową rolę jaką western odgrywa dla amerykańskiej tożsamości
narodowej zwracało też uwagę wielu innych badaczy mitów politycznych – Henry Nash
Smith, James Cawelti, James Oliver Robertson oraz Loren Baritz265.
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Szczególne warunki panujące na pograniczu tworzyły „nowego człowieka” –
pioniera, trapera, „pogranicznika” (frontiersman) – który porzucał cywilizację i udawał
się w dzicz, by tam, przyjmując „dzikie” zwyczaje, „odrodzić się poprzez przemoc” 266.
Jego historycznymi pierwowzorami byli Daniel Boone czy Davy Crocket, którzy jeszcze
za życia stali się bohaterami amerykańskiej wyobraźni 267. Do kultury popularnej postać
„pogranicznika” wprowadziły powieści Jamesa Fenimore'a Coopera o Sokolim Oku. W
drugiej połowie XIX wieku, kiedy pogranicze przesunęło się na zachód, narodziła się
narracja westernu, która ostatecznie ukształtowała się w popkulturze za sprawą Buffalo
Billa, fascynującej postaci w której mit pogranicza łączył się z mitem sukcesu. William
Cody – bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko – za młodu walczył z Indianami, brał
udział w wojnie secesyjnej, był zwiadowcą i kowbojem. Umiejętnie mieszając prawdę i
fikcję, tworzył własną legendę i w latach 70. XIX wieku został bohaterem popularnych
„powieści za dziesięć centów”, które sławiły jego i podobnych mu „bohaterów prerii” i
„królów pogranicza”. W 1883 roku postanowił skapitalizować własną popularność i
zorganizował występy cyrkowe pod nazwą „Dziki Zachód”, które przyniosły mu fortunę i
uczyniły zeń jednego z pierwszych amerykańskich celebrytów 268. Widowisko
zorganizowane było z niezwykłym rozmachem – składały się na nie pokazy woltyżerki,
łapanie bydła na lasso itd. – a w finale odtwarzano atak Indian na osadników, którym na
pomoc przybywał osobiście Buffalo Bill. Pokazy jego trupy przez trzydzieści lat
przyciągały tłumy nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, gdzie stanowiły
żywą reklamę Ameryki. Znaczenie Buffalo Billa wykracza jednak poza popkulturę – jego
pokazy oferowały nie tylko rozrywkę, ale niosły istotny przekaz ideologiczny.
Prezentowały uładzoną wizję zdobycia Zachodu, ukazaną nie jako brutalny podbój, ale
jako fantastyczna przygoda. W tym przekonaniu utwierdzało widzów np. to, że Buffalo
Bill zatrudniał prawdziwych Indian, m.in. słynnego wodza Siuksów, Siedzącego Byka
(jednego ze zwycięzców pod Little Big Horn), którego reklamowano hasłem „Kiedyś
wrogowie, dziś przyjaciele”269. Pokazy „Dzikiego Zachodu” służyły też płynnemu
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połączeniu narracji pogranicza z bieżącą sytuacją polityczną, przekształceniu doktryny
Objawionego Przeznaczenia w imperialistyczny amerykanizm 270. Jak ujął to Robertson:
„Amerykanie muszą poszukiwać «dziczy» (…) chcą mieć możliwość (…) wykorzystania
jej zasobów, wykonania w niej swojej misji. Wraz ze zniknięciem amerykańskiej dziczy
[poszukiwania te] należało prowadzić w dziczy nie-Ameryki” 271. Znamienne, że w 1899
roku cyrk Buffalo Billa zastąpił inscenizację bitwy pod Little Big Horn szarżą na wzgórze
San Juan z wojny amerykańsko-hiszpańskiej, dokonaną pod dowództwem pułkownika
Theodore'a Roosevelta przez oddział „Twardych Jeźdźców” (Rough Riders) – których
nazwa została zapożyczona wcześniej ni mniej ni więcej, tylko od jednego z pokazów
cyrku Buffalo Billa.
Rooseveltowska

polityka

„grubej

pałki”

wobec

krajów

basenu

Morza

Karaibskiego czy Filipin oparta była na poczuciu wyższości wobec Latynoamerykanów,
bardzo przypominającym stosunek do Indian. Kubańczycy i Filipińczycy mieli
potrzebować nie tylko wyzwolenia z rąk hiszpańskich ciemiężców, ale też
„ucywilizowania”. Zdanie samych zainteresowanych było przy tym mniej istotne niż
amerykańskie poczucie misji, „brzemię białego człowieka” (słynny wiersz Rudyarda
Kiplinga oryginalnie nosił zresztą podtytuł: Stany Zjednoczone i Wyspy Filipińskie)272.
Choć antyamerykańskie powstanie na Filipinach wybuchło niemal natychmiast po
odebraniu wysp Hiszpanii, Filipińczyków uznano za „zniewieściałych”, „dzikusów”,
„Indian”, którzy nie są w stanie rządzić się sami i potrzebują „opieki” cywilizowanych,
„męskich” Amerykanów. Slotkin, Baritz czy Robertson zwracają uwagę na to, że bardzo
silny i trwały wpływ na amerykańską wyobraźnię i język wywarła narracja pogranicza,
westernu. W drugiej połowie lat 60. XX wieku amerykańscy żołnierze postrzegali
Wietnam przez pryzmat doskonale im znanych westernów. „Uzbrojeni po zęby,
poszukujący niewidocznego wroga, który znał dzicz lepiej niż oni, z trudem mogli
uniknąć skojarzeń”, pisze Baritz273. Na porządku dziennym było określanie Wietnamu
mianem „indiańskiej ziemi”, a misji przeciwko partyzantom zabawą w „Indian i
kowbojów”. Nawet ambasador Stanów Zjednoczonych w Wietnamie obrazowo
uzasadniał eskalację militarną „koniecznością odsunięcia Indian od fortu, żeby osadnicy
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mogli zasadzić kukurydzę”274. Umknęło mu przy tym, że Amerykanie znaleźli się w
Wietnamie właśnie po to, by pomagać „Indianom”. Jeden z nielicznych Hollywoodzkich
filmów pozytywnie oceniających amerykańską obecność w Wietnamie, Zielone Berety
Johna Wayne'a (1968), znanego z ról w westernach, także przedstawia wojnę w
Vietcongiem niczym wojnę z „krwiożerczymi czerwonoskórymi”275.
Powszechność tej narracji nie zaskakuje, jeśli weźmie się pod uwagę to, że mit
pogranicza wykorzystywano wówczas w oficjalnym dyskursie politycznym. Kiedy w
czasie wyborów prezydenckich 1960 roku kandydat John F. Kennedy pragnął odwołać się
do jakiejś nośnej kulturowo narracji, idąc w ślady Theodore'a Roosevelta wybrał właśnie
mit pogranicza276. „Stoimy dziś na skraju Nowego Pogranicza (…), pogranicza
nieznanych możliwości i niebezpieczeństw, pogranicza niespełnionych nadziei i
zagrożeń”, oświadczył odbierając nominację swojej partii 277. Chciał zmobilizować naród
do przedsięwzięcia heroicznego wysiłku na rzecz rozwoju gospodarczego, stawienia
czoła niesprawiedliwościom społecznym w kraju i zagranicą. Zadaniem Ameryki miała
być walka z komunizmem na świecie i pomoc słabszym, słabiej rozwiniętym krajom –
takim, jak Wietnam, właśnie. Mit pogranicza – uaktualniony, a przez to jeszcze łatwiej
przyswajalny – był doskonałym środkiem ideologicznego przekazu nie tylko
klasycznego, imperialnego amerykanizmu, ale też jego liberalnej, idealistycznej wersji278.
Jednym z nowych pograniczy, „niezbadanych przestrzeni”, która czekała na
amerykańskich pionierów, był kosmos. Wysłanie człowieka na Księżyc stało się
symbolem żywotności, możliwości, determinacji Stanów Zjednoczonych 279. Optymizm
Nowego Pogranicza przeniknął z łatwością do kultury popularnej 280. W roku 1966
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telewizja NBC zaczęła emisję serialu Star Trek, który zapoczątkował jedną z
najpopularniejszych – i najbardziej wpływowych – serii science-fiction. Okręt kosmiczny
USS Enterprise (Przedsięwzięcie) przemierza kosmos, „ostatnie pogranicze”281, by
„odkrywać dziwne, nowe światy; poszukiwać nowego życia i nowych cywilizacji,
odważnie wędrować tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek”. Pod dowództwem
dzielnego kapitana Jamesa T. Kirka wielorasowa i wielonarodowa załoga statku niesie
obcym pokój i postęp cywilizacyjny. „Brzemię białego człowieka” zmieniło się
wprawdzie w „brzemię człowieka per se”, ale była to uwspółcześniona wersja dobrze
znanej narracji. Gene Rodenberry, twórca serialu, zajmował się zresztą wcześniej głównie
produkcją serialowych westernów. Oczywiste (czasem aż nadto) były też analogie
zimnowojenne. Telewidzowie nie mieli żadnych wątpliwości, że pragnąca pokoju i
powszechnego dobrobytu Zjednoczona Federacja Planet to dobrzy Amerykanie, a brutalni
i podbijający inne cywilizacje Klingonowie, to źli Rosjanie. Wyraźne odniesienia do
współczesnych problemów społecznych i politycznych charakteryzowały też wszystkie
późniejsze odsłony serii, telewizyjne i kinowe 282. Star Trek wywarł przemożny wpływ na
amerykańską wyobraźnię zbiorową. Kiedy w 1977 roku Stany Zjednoczone zbudowały
pierwszy prom kosmiczny, pod wpływem opinii publicznej prezydent Gerald Ford nadał
mu nazwę Enterprise – na cześć „odpowiednika” z XXIII wieku. Odwołanie przez
Kennedy'ego do narracji pogranicza sprawiało, że prezydent symbolicznie przyjmował
rolę bohatera Dzikiego Zachodu – odważnego pogranicznika, a zarazem szlachetnego
szeryfa283. Dziś nie jest to tak oczywiste, ale musimy pamiętać, że w latach 50. XX wieku
western jako gatunek filmowy święcił swoje największe triumfy, więc przyjęta przez
Kennedy'ego retoryka była dla ówczesnych odbiorców doskonale zrozumiała. Aby
wyjaśnić dokładnie ów bohaterski aspekt narracji pogranicza – tak istotny dla
zrozumienia mitologii prezydentury – odwołamy się do dwóch powiązanych ze sobą
teorii: monomitu Josepha Campbella oraz monomitu amerykańskiego Roberta Jewetta i
Johna Sheltona Lawrence'a.
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2.3. Monomit i monomit amerykański
W 1949 roku Joseph Campbell opublikował książkę pt. Bohater o tysiącu twarzy.
Czerpiąc z filozofii Junga, dokonał imponującej analizy porównawczej mitów całego
świata (zebranej później w czterotomowych Maskach boga), wykazując, że te same
wzory narracyjne są wspólne rozmaitym systemom kulturowym na całym świecie 284.
Różnią się jedynie „maskami”, czyli formami jakie przybierają. Podstawowy schemat
narracyjny, opowiadający o wyprawie bohatera mitycznego, Campbell nazwał
„monomitem”, terminem, który zapożyczył z Finneganów Trenu Jamesa Joyce'a.
Opowieść o wędrówce odzwierciedla klasyczny obrzęd przejścia: oddzielenie,
inicjację i powrót. Zadaniem monomitu jest przekazanie wzorca procesu osiągnięcia
dojrzałości – jednostka musi opuścić swoją wspólnotę, by po przejściu prób powrócić
jako jej dojrzały członek. Rozwinięty schemat monomitu składa się z bardzo dużej liczby
elementów, ale w uproszczonej, podstawowej wersji, wyglądałby następująco: Bohater
ryzykuje wyprawę ze świata powszedniości do krainy nadnaturalnych dziwów; spotyka
tam fantastyczne siły i odnosi rozstrzygające zwycięstwo, po czym powraca z tej
tajemniczej wyprawy obdarzony mocą czynienia dobra ku pożytkowi swoich bliźnich 285.
Kiedy bohater otrzymuje wezwanie do wyprawy, początkowo często próbuje się mu
sprzeciwiać. Po opuszczeniu znanego sobie świata i wkroczeniu do „strefy
spotęgowanych mocy”, zostaje poddany szeregowi prób z których wychodzi nie tylko
zwycięsko, ale i w przemienionej postaci. Ostatnia, najcięższa próba, może oznaczać
bowiem nawet śmierć bohatera i jego odrodzenie się w nowej postaci. Nagrodą za
przebycie prób jest dar, który może zostać wykorzystany dla dobra wspólnoty – może nim
być konkretny przedmiot, zdobycie jakiejś wiedzy, a nawet apoteoza bohatera. Różne
bywają także wersje zakończenia monomitu: bohater może szczęśliwie powrócić z
wyprawy, odmówić powrotu do swojego świata; może też stać się „panem dwóch
światów”, przyrodzonego i nadprzyrodzonego286. Jak pisze Campbell, części składowe
monomitu nierzadko przybierają postać metaforyczną; poszczególne elementy mogą
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występować tylko częściowo; niektóre opowieści rozbudowują szczególnie jeden lub dwa
wątki; w innych kilka elementów łączy się w jeden, dany element może się też powtarzać
kilkakrotnie287. W takiej czy innej formie opowieść o podróży „bohatera o tysiącu twarzy”
powielana jest od wieków w mitach, legendach, religiach i opowieściach z całego świata.
W tak ujęty schemat wyprawy wpisują się także liczne dzieła kultury. Bohaterami
monomitycznymi są Gilgamesz, Odyseusz czy król Artur, ale też Alicja z Alicji w Krainie
Czarów Lewisa Carrolla, Frodo Baggins z Władcy Pierścieni J. R. R. Tolkiena czy James
T. Kirk, kapitan USS Enterprise. Wszyscy oni podejmują „wyprawę”, przechodzą próby i
wynoszą z nich jakiś dar. Świadomym źródłem inspiracji dla kultury popularnej monomit
stał się od lat 70. XX wieku. To właśnie opierając się na książce Campbella, George
Lucas stworzył pierwszy film z serii Gwiezdne Wojny, którego główny bohater, Luke
Skywalker, jest modelowym bohaterem monomitu 288. Odkąd w 1985 roku Christopher
Vogler napisał memorandum dla hollywoodzkich scenarzystów, siedmiostronicową
syntezę pracy Campbella289, hollywoodzcy scenarzyści i stworzyli rozmaite opowieści
oparte na kanwie monomitu – od animowanych filmów wytwórni Disneya (Aladyn, Król
Lew), po wielkie produkcje przygodowe (Indiana Jones) czy science-fiction (Matrix).
Politologowie Robert Jewett i John Shelton Lawrence przeanalizowali strukturę
monomitu w amerykańskim kontekście i w 1977 roku, w pracy The American Monomyth,
przedstawili schemat narracyjny, który – na podstawie Campbellowskiego schematu –
wytworzyła kultura Stanów Zjednoczonych. Szczególną uwagę zwracali uwagę na aspekt
odpowiedzialności, poświęcenia się dla wspólnoty (pojawiający się w monomicie
Campbellowskim jedynie mimochodem, jako jedna z możliwych wersji narracji). Piszą:
„Podczas gdy klasyczny monomit zdaje się odzwierciedlać ryt przejścia, monomit
amerykański wywodzi się z opowieści o odkupieniu” 290. Drugim kluczowym aspektem
monomitu amerykańskiego jest konieczność stosowania przemocy, będącej jedynym
rozwiązaniem w sytuacji apatii działających zgodnie z prawem instytucji. „Odkupienie”,
o którym piszą, jest w zasadzie tożsame z „odrodzeniem się poprzez przemoc” Slotkina,
do którego teorii Shelton i Lawrence odwołują się, choć stanowczo zbyt rzadko291.
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Schemat narracyjny monomitu amerykańskiego brzmiałby tak: idylliczna
wspólnota zostaje zagrożona przez spersonalizowane zło: Indianie gnębią osadników,
banda rabusiów najeżdża miasteczko na Dzikim Zachodzie, w mieście Gotham szaleje
zbrodniarz, Federację Planet atakuje Imperium Klingonów. Normalne, demokratyczne
instytucje są albo skorumpowane albo bezsilne: szeryf, policja, Flota Gwiezdna nie
potrafią uporać się z zagrożeniem. Na ratunek przybywa samotny bohater: Jeździec
Znikąd (The Lone Ranger292), Batman, kapitan Kirk. W walce ze złem konieczne jest
zastosowanie nadzwyczajnych środków, w tym nawet nadużycie lub wręcz złamanie
prawa, jak przywdzianie maski i samozwańcze wymierzanie sprawiedliwości. Przy
pomocy tych środków monomityczny bohater pokonuje zło, co natychmiast przywraca
zaburzoną harmonię. Odniósłszy zwycięstwo, nie szuka nagrody za swoje czyny, ale
wycofuje się: odjeżdża w stronę zachodzącego słońca, znika w ciemnościach nocy lub w
przestrzeni kosmicznej. Tak jak w przypadku Campbellowskiego monomitu, schemat
narracyjny może różnić się w szczegółach, ale – zdaniem Jewetta i Lawrence'a – da się go
zauważyć w większości dzieł amerykańskiej kultury popularnej.
Zarówno w przypadku pracy Campbella, jak i Jewetta i Lawrence'a, krytycy
zwracali uwagę na problem metodologii: niekiedy zbyt nachalne wtłaczanie rozmaitych
opowieści w przyjęty schemat, tudzież dobór jedynie takich źródeł, które potwierdzałyby
przyjętą teorię293. Problem z teoriami monomitu przypomina ten, jaki w ogóle sprawiają
teorie próbujące ująć jakieś zagadnienie całościowo – o czym pisaliśmy w rozdziale
pierwszym. Campbell próbuje omawiać wszystkie narracje mityczne jakie stworzyła
ludzkość, a Jewett i Lawrence, choć zawężają perspektywę Campbella, starają się w ująć
„jedynie” całą kulturę popularną Stanów Zjednoczonych. Mimo to, teoria monomitu –
zwłaszcza w ujęciu amerykańskim – wydaje się nam użytecznym sposobem opisu kultury
popularnej – i kultury politycznej. Przyjęta w niniejszej pracy perspektywa będzie jednak
zawężona jeszcze bardziej, co – miejmy nadzieję – pozwoli uniknąć podobnych zarzutów,
jakie stawiano Robertowi Jewettowi i Johnowi Lawrence'owi. Zajmiemy się jedynie tym,
jak w narrację monomitu amerykańskiego wpisuje się mitologia prezydentury w ogóle
oraz mit prezydenta-bohatera w szczególe.
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2.4. Mitologia prezydentury
W amerykańskiej wyobraźni politycznej (i pozapolitycznej, choć granica między
tymi dwiema jest, jak wiemy, coraz trudniejsza do wyznaczenia) prezydentura odgrywa
szczególną rolę. Dziś, za Richardem Neustadtem, większość współczesnych badaczy
widzi w stanowisku prezydenta znacznie więcej, niż tylko najważniejszy obieralny urząd
federalny. Odejście od analizy systemowo-prawnej na rzecz analizy zachowań jednostek
zasiadających w Białym Domu, metod sprawowania przywództwa, jest dziś – jak pisze
Bohdan Szklarski – czymś oczywistym w naukach politycznych. Badacze tacy jak
Murray Edelman, Fred Greenstein, Barbara Hinckley, Michael Novak, Dan Nimmo,
James E. Combs zwracają uwagę na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest także (a
może nawet przede wszystkim) przywódcą symbolicznym294.
W 1970 roku Thomas Cronin dokonał analizy treści podręczników akademickich i
doszedł do wniosku, że dominuje w nich coś, co nazwał „podręcznikową prezydenturą”
(textbook presidency): wyobrażenie prezydenta jako wszechpotężnego, wszechobecnego i
wszechwiedzącego, „najpotężniejszego człowieka na ziemi”, dobrego i szlachetnego ojca
narodu, który jest w stanie zapewnić obywatelom pokój, dostatek i bezpieczeństwo,
zrobić wszystko co zechce i to w każdej dziedzinie 295. Jak pokazały późniejsze badania,
mimo kryzysu zaufania Amerykanów do państwa na przełomie lat 60. i 70, wizja
„podręcznikowej prezydentury” nie uległa większym zmianom – w dyskursie
akademickim prezydent nadal znajduje się w samym centrum polityki, a w dyskursie
popularnym nadal stawia się mu nierealistyczne wymagania 296. Oczekiwania i działania
kształtują się wzajemnie: obywatele oczekują od prezydenta by posiadał określone cechy
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i zachowywał się w określony sposób, a prezydenci próbują uczynić temu zadość 297.
Problem polega na tym, że oczekiwania rosną, a możliwości jakimi dysponuje prezydent
pozostają na tym samym poziomie lub wręcz zmniejszają się, choćby z powodu coraz
większej kontroli ze strony mediów. To z kolei powoduje rozczarowanie obywateli,
którzy chcieliby, by ich prezydent – niczym komiksowy superbohater – jedną ręką
wstrzymywał powódź, a drugą ręką tworzył miejsca pracy. Lokatorzy Białego Domu
doskonale zdają sobie sprawę z tego rozdźwięku. „Jedyna potęga, którą dysponuję, to
możliwość użycia broni nuklearnej – i tego jedynego właśnie nie mogę zrobić”, miał
zauważyć kiedyś Lyndon Johnson. W 2013 roku Barack Obama przyznał, że lubi serial
House of Cards właśnie dlatego, że główny bohater, Frank Underwood (jeszcze nie
prezydent, wprawdzie, ale już na drodze do Białego Domu) jest skutecznym politykiem,
który „załatwia” to, co załatwić trzeba: „Chciałbym, żeby wszystko było tak
bezwzględnie sprawne”298.
Z problemem „deficytu władzy” pozwala prezydentom uporać się (przynajmniej
częściowo) przywództwo symboliczne, które uzupełnia przywództwo tradycyjne,
rozumiane jako wyznaczanie i realizowanie programu politycznego. Zagadnienie
przywództwa symbolicznego prezydentów Stanów Zjednoczonych obszernie opracował
na gruncie polskim Bohdan Szklarski. Definiuje on je jako „sposób kreowania wrażenia
skuteczności i aktywności” i rozróżnia jego dwa wymiary: kulturowo-psychologiczny
(odwołanie do podstawowych wartości, narracji mitycznych) oraz deklaratywnoproceduralny (sygnalizowanie obywatelom, że prezydent zajmuje się problemami, które
oni uważają za ważne)299. Drugi wymiar więcej ma wspólnego z badaniem mechanizmów
przywództwa, marketingiem politycznym itd., które – choć niewątpliwie bardzo ciekawe
– nie są jednak przedmiotem zainteresowania niniejszej rozprawy. Będzie nas interesować
wymiar pierwszy, tzn. miejsce prezydenta w porządku mitycznym, do którego często się
odwołuje, a w którym zarazem sam odgrywa poczesną rolę. Jednym z zadań mitu
politycznego jest bowiem, jak pisaliśmy wcześniej, wyjaśnianie sprzeczności,
redukowanie dysonansu poznawczego300. Stosunek Amerykanów do prezydentury jest zaś
pełen różnorakich sprzeczności z którymi usiłuje radzić sobie mitologia tejże – jedno z
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narzędzi przywództwa symbolicznego301.
Mit amerykańskiej wyjątkowości sprawia, że prezydentura traktowana jest jak coś
unikalnego, nie mającego sobie równych na całym świecie 302. Choć to zaiste Konstytucja
Stanów Zjednoczonych jako pierwsza utworzyła urząd szefa władzy wykonawczej z
tytułem „prezydenta” (przewodniczącego), dziś prawdziwym wyjątkiem pozostaje przede
wszystkim anachroniczny system elektorski, a nie sama instytucja prezydenta jako głowy
państwa i szefa rządu zarazem. To, co czyni prezydenta Stanów Zjednoczonych naprawdę
wyjątkowym, to związany z jego urzędem ładunek emocjonalny i symboliczny, który
rzeczywiście nie ma sobie równych. W żadnym innym demokratycznym kraju szef rządu
czy głowa państwa nie cieszy się taką rewerencją. Choć Amerykanie co najmniej od
czasów Marka Twaina303 żywią przekonanie, że polityka jest nieuczciwa i brudna,
skojarzenia z instytucją prezydentury wciąż są niemal wyłącznie pozytywne 304. Nie może
być inaczej, skoro – jak pisze Fred Greenstein – prezydent jest symbolem kraju i
ucieleśnieniem amerykańskich wartości (Szklarski dodaje wręcz: „spoiwem porządku
normatywnego”305); najwyższym kapłanem obywatelskiej religii, a także „poznawczym
punktem odniesienia”, za pomocą którego obywatele odbierają i upraszczają złożony
proces polityczny306.
W Stanach Zjednoczonych brak innego stanowiska, które mogłoby konkurować z
prezydentem o uwagę opinii publicznej. Amerykanie od dziecka uczeni są
„prezydentocentrycznego” postrzegania polityki: o dyskursie akademickim mówiliśmy
już wcześniej, ale już wcześniej, w szkole, uczą się o prezydencie jako o potężnym, ale
dobrotliwym „szefie”, któremu Kongres jedynie „pomaga”307. Media przez 24 godziny na
dobę informują o wszystkim, co prezydent zrobi lub powie, a relacjonując bieżące
wydarzenia polityczne także koncentrują się na działaniach Białego Domu, o innych
uczestników sceny politycznej przeważnie wspominając w odniesieniu do działań
prezydenta. Jako centralna postać politycznego imaginarium Amerykanów prezydent
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bardzo często pojawia się w dziełach kultury popularnej i to przeważnie jako centralna
instytucja amerykańskiego systemu politycznego, zgodna z wizją „podręcznikowej
prezydentury”. Nic zatem dziwnego, że opinia publiczna często de facto utożsamia
prezydenta z amerykańskim państwem jako takim. Choć żaden prezydent (z jednym
wyjątkiem) nie odważył się powiedzieć Państwo to ja, sami Amerykanie zdają się nie
mieć problemu ze stwierdzeniem: Państwo to on308.
Wielu historyków i polityków zwracało uwagę na to, że w dyskursie – i to nie
tylko popularnym – prezydent urasta do roli „demokratycznego króla” 309. William
Seward, sekretarz stanu w administracji Lincolna mówił: „Wybieramy króla na cztery lata
i dajemy mu w określonych granicach władzę absolutną”310. Sto lat później politolog
Michael Novak dodawał, że Amerykanie wybierają „nie tylko króla, ale też najwyższego
kapłana i proroka”311. W początkach istnienia Stanów Zjednoczonych, kiedy nowa
republika szukała dla siebie wzorców, istniały dwie oczywiste inspiracje: Republika
Rzymska, matka wszystkich republik, oraz brytyjska monarchia – ustrój najlepiej znany
Ojcom Założycielom. W czasie Konwencji Konstytucyjnej poważnie rozważano
powołanie dwuosobowej egzekutywy, na wzór rzymskich konsulów. Nie brakowało też
innych odwołań do rzymskiej tradycji, na czele z Kapitolem jako siedzibą władz, w tym
Senatu, czy nawet klasycystyczną architekturą nowej stolicy („Rzymu nowego świata”
nad rzeczką, której nazwę zmieniono na „Tiber” – Tyber) 312. Ostatecznie, kiedy
zdecydowano się na jednoosobową egzekutywę, wielu Amerykanów nie wiedząc jak
traktować prezydenta, traktowało go jak brytyjskiego monarchę – kiedy Washington
pojawiał się publicznie, orkiestry grały „Boże chroń króla”, a ludzie wiwatowali na cześć
„Jego Wysokości”. Nawet John Adams chciał, by z powodów prestiżowych prezydent
nosił tytuł „królewski, a przynajmniej książęcy”, a sam George Washington skłaniał się
ku „Jego Wysokiej Potędze” (His High Mightiness)313. Choć ostatecznie poprzestano na
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skromnym „Panie Prezydencie”, ładunek symboliczny jaki nosi prezydentura jest wciąż
iście monarchiczny: inauguracja coraz bardziej przypomina koronację, zabójstwo
prezydenta odbierane jest niczym królobójstwo, a niektóre rodziny „prezydenckie”
(Adamsowie czy Kennedy) zyskują status dynastii314.
Jak wielokrotnie podkreślano, jednym z wielu paradoksów amerykańskiej polityki
jest to, że Amerykanie oczekują od prezydenta „królewskiego” autorytetu, ale zarazem
obawiają się „królewskich” rządów. Już w czasie Konwencji Konstytucyjnej bano się, że
jednoosobowa władza wykonawcza może stać się „zalążkiem monarchii” (utożsamianej z
tyranią i despotyzmem), a Benjamin Franklin przestrzegał przed amerykańskim
„faraonem”315. Z tego powodu Amerykanie uważają za stosowne podkreślać, że prezydent
w żadnym wypadku królem nie jest, choć oczywiście i to można odczytywać jako
odwołanie do tradycji rzymskiej, gdzie cesarz przez ponad dwa stulecia był monarchą de
facto, ale de iure jedynie pierwszym spośród senatorów. Znamienne, że wszyscy
prezydenci oskarżani o nadużycia władzy porównywani byli do autokratycznego
monarchy. Na karykaturach przyprawiano im koronę i berło, nadawano tytuły: Andrew
Jackson był „Królem Andrew I”, Abraham Lincoln „despotą”, Franklin D. Roosevelt
„Franklinem I”, Richard Nixon „Ryszardem III”, a dziś skrajna prawica spod skrzydła Tea
Party lamentuje nad opresyjnymi rządami nowego Jerzego III czyli Baracka Obamy 316.
Dysonans między królewską rolą prezydenta w wyobraźni zbiorowej a obawą przed
urzeczywistnieniem tej fantazji; między utożsamianiem prezydenta ze stanowiskiem w
niektórych przypadkach a rozdzielaniem w innych, pozwalają pokonać narracje mityczne.
Jak pisze Michael Kammen: „Amerykańskie mitotwórstwo jest zupełne inne niż
mitotwórstwo antyczne, które (…) bogów i boginie czyniło coraz bardziej ludzkimi i
śmiertelnymi (…). Nasz proces jest całkowicie odwrotny. Z człowieka, który żył między
nami i na temat którego życia mamy wiele prawdziwych wiadomości, czynimy
niewiarygodną syntezę wyidealizowanych cnót”317.
Mit nowego początku sprawia, że każdy prezydent zaczyna z „czystym kontem”,
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w niemal całkowitym oderwaniu od ewentualnych błędów swoich poprzedników, z
wysokim poparciem w sondażach – nawet jeśli pochodzi z tej samej partii co poprzedni
prezydent i kontynuuje jego linię polityczną318. Jak ujął to John F. Kennedy w swojej
mowie inauguracyjnej: „Świętujemy dziś (…) koniec, ale i początek, symbolizujący
odnowę, jak również zmianę”319. W takim podejściu prezydent jest zaledwie
tymczasowym „strażnikiem” ponadczasowej i wyabstrahowanej idei prezydentury –
prawdziwie wyjątkowe jest stanowisko, a nie osoby, które je zajmują. Niczym król w
średniowiecznej teologii politycznej, prezydent zdaje się mieć dwa ciała: naturalne –
śmiertelne i niedoskonałe, oraz wspólnotowe (polityczne) – bez skazy, pełne majestatu i
nieśmiertelne320. Pierwszym ciałem byłby aktualnie urzędujący prezydent, drugim zaś
zakorzeniony w pamięci zbiorowej „produkt wyobrażeń i oczekiwań”, ukształtowana
przez historię i mitycznie naznaczona pamięć, wyobrażenie o wielkich prezydentach
minionych lat321. Paradoks polega na tym, że choć to stanowisko jest wyjątkowe, ludzie
którzy je zajmują sami muszą być wyjątkowi. Choć więc w Białym Domu zasiadali także
ludzie przypadkowi, albo uważani dziś za nieistotnych (kto pamięta, że był ktoś taki jak
Millard Fillmore?), ci po prostu nie zyskali własnego miejsca w prezydenckim panteonie,
a wyobraźnia zbiorowa pomija ich, gdyż nie pasują do schematu322.
Artykuł II Konstytucji Stanów Zjednoczonych określa rolę prezydenta bardzo
ogólnie – to od osoby sprawującej urząd, jej charakteru, temperamentu, wyznawanej
filozofii politycznej, zależy w jaki sposób ukształtuje owo amorficzne stanowisko. Sama
prezydentura została stworzona „pod” osobę George'a Washingtona, którego wyboru na
pierwszego prezydenta wszyscy się spodziewali323. To jemu przyszło tworzyć tę instytucję
na bieżąco, negocjować miejsce prezydentury z innymi uczestnikami sceny politycznej i
to wraz z nim (nawet jeszcze zanim powstał sam urząd prezydenta) – i z narracjami na
jego temat – narodziła się mitologia prezydentury. W 1783 roku, kiedy zrezygnował ze
stanowiska głównodowodzącego Armii Kontynentalnej, porównywano go do Cyncynata,
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rzymskiego generała, który objął dyktaturę na jeden dzień, żeby ocalić republikę, po
czym oddał władzę i wrócił do uprawy roli. Porównania te wróciły w roku 1789, kiedy
Washington niechętnie zgodził się porzucić emeryturę i objąć funkcję prezydenta. Cześć
oddawana Washingtonowi była też efektem oddziaływania kultury: jeszcze za jego życia
powstawały obrazy czy wiersze sławiące „współczesnego Cyncynata”. Po jego śmierci, w
1800 roku, Mason Weems wydał słynną biografię, Historię życia i śmierci, cnót i czynów
generała George'a Washingtona, w której znalazło się szereg apokryficznych opowieści
na temat jego życia (na czele z legendą o tym, jak nie potrafiąc skłamać wyznał ojcu, że
ściął jego ulubioną wisienkę), które – zgodnie z zapotrzebowaniem nowego narodu –
ukształtowały osobisty mit Washingtona nie tylko jako na wskroś szlachetnego,
sprawiedliwego, uczciwego i pobożnego Ojca, ale wręcz istotę nadludzką. W
hagiograficznej narracji Weemsa pierwszy prezydent stał się „półbogiem”, a nawet
„Jowiszem, przyjacielem i dobroczyńcą ludzi”324. Jego matkę zaczęto określać mianem
„Maryi, Matki Washingtona” (sic!). Zwieńczeniem procesu jego deifikacji stało się
ukończenie Apoteozy Washingtona, namalowanej na kopule Kapitolu w 1865 roku325.
Kiedy więc Dan Nimmo i James Combs piszą, że „prezydenci chodzą w butach
mitycznych gigantów”, wydaje się, że nie doceniają znaczenia „wielkich” prezydentów,
którzy w wyobraźni zbiorowej bliżsi są raczej półbogom326.
Rok 1865 przyniósł również ubóstwienie Abrahama Lincolna, drugiego
najważniejszego z zasiadających w panteonie prezydentów. Michael Kammen nazywa
George'a Washingtona i Abrahama Lincolna „najświętszymi z niebieskiego zastępu
świętych: Piotrem i Pawłem amerykańskiego patriotyzmu” 327, ale jeszcze popularniejsza
narracja czyni z nich odpowiednio: Mojżesza, który wyprowadził swój lud z niewoli i
zawarł przymierze z Bogiem, oraz Jezusa, który za cenę własnego życia przymierze to
odnowił328. Mit Lincolna narodził się w chwili, w której w Wielki Piątek 1865 roku zginął
z ręki Jamesa Bootha. Biedak z Illinois zaczął nagle przypominać cieślę z Nazaretu;
wjazd prezydenta do zdobytej stolicy Konfederatów stał się wjazdem do Jerozolimy na
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osiołku; śmierć z ręki zabójcy zyskała wymiar męczeńskiej ofiary, złożonej na ołtarzu
ojczyzny: „Bóg zesłał Lincolna, żeby nas zbawił, po czym wezwał go do siebie; Lincoln
oddał swoje życie, by naród mógł żyć” 329. Ryciny przedstawiające apoteozę szesnastego
prezydenta (często w towarzystwie Washingtona) pojawiły się już w czasie jego
uroczystości pogrzebowych: wielkiej, ogólnonarodowej ceremonii, która natychmiast
narzuciła uładzony, zdepolityzowany, ale jednoczący wizerunek Lincolna. Barry
Schwartz zauważa, że Lincoln nie był „tak opłakiwany, gdyż był jednoczącym
symbolem”, ale właśnie dlatego, że był opłakiwany aż tak bardzo „stał się jednoczącym
symbolem”330. Lincoln został męczennikiem narodowej jedności (mimo iż za życia
połowa kraju szczerze go nienawidziła), opiekuńczym Ojcem, który przeprowadził kraj
przez piekło wojny (za której wybuch, po części, sam odpowiadał), a nawet patronem
amerykańskiej ekspansji na Zachód (mimo iż jako młody polityk protestował przeciwko
aneksji części Meksyku). Powoływali się na niego zarówno zwolennicy wojen, jak i
pacyfiści, miłośnicy wolnego rynku i socjaliści, chrześcijanie i ateiści, Republikanie i
Demokraci331.
Lincoln jest największym z wielkich prezydentów także dlatego, że w wyobraźni
zbiorowej Amerykanów ucieleśnia także ekonomiczną odsłonę mitu amerykańskiej
wyjątkowości, tzn. narrację self-made mana. Już wcześniejsi prezydenci byli
przedstawiani jako ludzie, którzy ciężką pracą wspieli się na szczyt – począwszy od
Washingtona, którego Mason Weems stawiał za wzór młodzieńcom, przez Andrew
Jacksona i Williama Henry'ego Harrisona, w kampaniach wyborczych świadomie
prezentujących się jako kandydaci ludu, którzy własnymi rękami zapracowali na swoją
pozycję: „Stara Hikora” i „Stary Tippecanoe”. Kwintesencją mitu prezydenta self-made
mana stał się właśnie „Uczciwy Abe”, który podążył szlakiem przetartym przez
poprzedników332. Jego oficjalna biografia, napisana na potrzeby wyborów 1860 roku, była
wzorcową opowieścią o drodze z samego dołu na sam szczyt. Lincoln miał być
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biedakiem, urodzonym w „chacie z bierwion” (log cabin); samoukiem, który w dzień
ciężko pracował na farmie lub przy układaniu torów kolejowych, by w nocy studiować
prawo; skromnym człowiekiem, który pracą i wytrwałością wspiął się na sam szczyt 333.
Jak pokazał Richard Hofstadter, który poddał krytycznej analizie Lincolnowy mit selfmade mana (używając określenia „mit” w jego popularnym rozumieniu), opowieść ta już
wówczas była dość podkoloryzowana (a z czasem proces ten tylko się nasilił), ale mimo
to stała się nieodłączną częścią amerykańskiej wyobraźni politycznej i wzorcem dla
przyszłych prezydentów334. Narrację o „chacie z bierwion” powtarzali dosłownie Ulysses
Grant, James Garfield i Chester Alan Arthur, a po nich ci prezydenci, którzy mogli sobie
na to pozwolić, jak William McKinley (Z namiotu do Białego Domu, czyli jak ubogi
chłopiec został prezydentem335) czy Herbert Hoover (sierota, który został milionerem).
Nawet Kennedy, syn bardzo zamożnego ojca, też odwoływał się do narracji American
Dream – nie mogąc mówić o sobie, opowiadał o swoich irlandzkich przodkach, którzy
przybyli do Stanów Zjednoczonych mając jedynie „silną wiarę i silne pragnienie
wolności”, by w ciągu trzech pokoleń wspiąć się na same szczyty 336. Póżniejsi prezydenci
– Lyndon Johnson, Ronald Reagan, Bill Clinton czy Barack Obama – też starali się, w
miarę możliwości, podkreślać swoje ubogie korzenie, niełatwe początki i to, jak ciężka i
uczciwa praca doprowadziła ich do Białego Domu. Kiedy w 1952 roku kandydat
Demokratów, Adlai Stevenson, powiedział: „nie urodziłem się w chacie z bierwion, (…)
nie przeszedłem drogi od pucybuta do milionera i nie ma sensu udawać, że tak było”,
tylko pogłębił swój wizerunek człowieka nie rozumiejącego „zwykłych Amerykanów” i
powiększył skalę swojej przegranej z „Ike'iem” Eisenhowerem, zwykłym „człowiekiem z
Abilene, w Kansas”337.
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2. 5. Monomit amerykańskiej prezydentury
Intrerpretowanie amerykańskiej prezydentury w kontekście narracji monomitu
amerykańskiego nie jest koncepcją całkowicie nową, ale niezbyt popularną wśród
badaczy mitów politycznych. Choć schemat narracji bohaterskiej w amerykańskiej
polityce podawany przez Dana Nimmo i Jamesa Combsa zbliżony jest do wzorca
Campbellowskiego monomitu, traktują go oni jedynie pobieżnie, jako uniwersalny wzór
opowieści nie tylko prezydentach, ale wszystkich politykach, próbujących zaprezentować
się wyborcom jako bohaterowie338. Robert Jewett i John Shelton Lawrence, twórcy
koncepcji amerykańskiego monomitu, podejmują wprawdzie próbę omówienia
„monomitycznych prezydentów”, ale równie ogólnikowo. Trudno jednak zgodzić się z
ich stwierdzeniem, że „fantazja o prezydencie jako o brutalnym superbohaterze (…)
pojawiła się dopiero pod koniec XX wieku”339. Wysłowienia tej narracji Nimmo i Combs
widzą przede wszystkim w kulturze popularnej końca XX wieku, w filmach Air Force
One (reż. Wolfgang Petersen, USA 1996) i Dzień niepodległości (reż. Roland Emmerich,
USA 1997), w których prezydenci Stanów Zjednoczonych stają się bohaterami kina akcji:
prezydent James Marshall (Harrison Ford) własnoręcznie zabija rosyjskich terrorystów,
którzy porwali jego samolot i grożą jego rodzinie, a prezydent Thomas Whitmore (Bill
Pullman) dokonuje jeszcze większego wyczynu: osobiście zasiada za sterami myśliwca i
odpiera inwazję morderczych kosmitów, którzy 4 lipca, w amerykańskie święto
niepodległości, ośmielili się zaatakować Ziemię 340. Tymczasem, jak zaraz pokażemy,
wbrew twierdzeniom amerykańskich politologów amerykańska prezydentura od samego
początku swojego istnienia wydaje się być bardzo „obiecującym gruntem” dla narracji
amerykańskiego monomitu, które znajdują swoje wysłowienie zarówno w oficjalnym
dyskursie, jak i w kulturze popularnej.
Spróbujmy zatem podsumować narrację, którą będziemy nazywać mianem
„prezydenckiego monomitu”. Jej podstawą jest monomit amerykański, o którym
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pisaliśmy wcześniej. Idylliczną wspólnotą, Edenem, któremu zagraża zło, jest sama
Ameryka – kraj powstały z woli Opatrzności, Nowa Jerozolima, „ostatnia, najlepsza
nadzieja świata”, której przeznaczeniem jest wypełnienie misji dziejowej 341. Grożące
Edenowi niebezpieczeństwo może być zewnętrzne lub wewnętrzne, zagrożony może być
dobrobyt Amerykanów, ich życie, albo nawet cała państwowość Stanów Zjednoczonych.
Podkreślić należy, że z nielicznymi wyjątkami Amerykanie są dobrzy i praworządni, a
nadejście zła nie jest przez nich zawinione, nie wynika też z systemu politycznego lub
ekonomicznego, jakiemu hołdują. Kiedy miasto na wzgórzu zostaje zaatakowane, jego
mieszkańcy są bezradni. Władze nie są w stanie uporać się ze złem – czy to dlatego, że
same są częściowo złem skażone, czy dlatego, że demokratyczne instytucje okazują się,
po prostu, zbyt słabe, „zniewieściałe”: przedkładają deliberowanie nad działanie,
postępują zgodnie z literą prawa tam, gdzie należy działać zgodnie z jego duchem, by
wymierzyć sprawiedliwość. Potrzebny jest ktoś z zewnątrz, bohaterski przywódca, który
weźmie sprawy w swoje ręce, ale odpowiedni kandydat waha się – zbyt ceni sobie
rodzinę, karierę czy spokój. Ostatecznie jednak, wiedziony poczuciem patriotyzmu i
odpowiedzialności za ojczyznę, wzywany przez ludzi, którzy widzą w nim jedyną
nadzieję, decyduje się ubiegać o stanowisko prezydenta i wstąpić w ślady swoich
wielkich poprzedników. Kiedy zasiada w Białym Domu, musi uwolnić Amerykę od
niebezpieczeństwa, jednak jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie nadzwyczajnych,
„męskich” środków – włącznie z obejściem Konstytucji. Jeśli monomityczny prezydent
łamie prawo, nie robi tego nigdy dla osobistej korzyści, ale dla wspólnego dobra. Jego
motywacje są szlachetne, a on sam uczciwy – nie czerpie zysków z prezydentury, nie jest
żądny władzy dla niej samej. Nie bez przeszkód pokonuje stojące przed nim przeszkody,
np. oporny Kongres. Zwycięsko przeszedłszy próby, wykonawszy swoje zadanie i
przywróciwszy zaburzoną harmonię odchodzi, nie szukając nagrody – oddaje swój urząd
i wycofuje się, ustępując miejsca nowemu prezydentowi. Zdarzają się takie wypadki,
kiedy prezydent odchodzi dosłownie – umiera na stanowisku albo zostaje zamordowany,
stając się narodowym męczennikiem. Następuje Slotkinowskie „odrodzenie poprzez
przemoc”, które w przypadku prezydentów jest podwójne: aby uratować zagrożoną
Amerykę stosują konieczną przemoc, ale niekiedy sami padają ofiarą przemocy, by
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odrodzić się jako półboscy bohaterowie prezydenckiego panteonu. W niniejszej
rozprawie pokażemy jak prezydenci wpisywali się lub byli wpisywani – za życia albo po
śmierci, świadomie lub nie – w narrację prezydenckiego monomitu, służącą jako
narzędzie opowiadania o prezydentach przeszłych i stanowi wzorzec tego, jacy powinni
być prezydenci przyszli.
Na pierwszym miejscu wszystkich rankingów, zarówno profesjonalnych,
(przygotowywanych przez historyków czy politologów), jak i popularnych (opartych na
odczuciach ludzi), plasują się bezwzględnie George Washington i Abraham Lincoln.
Zdaniem badaczy akademickich w pierwszej dziesiątce mieszczą się również: Thomas
Jefferson, Andrew Jackson,

Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Franklin D.

Roosevelt i Harry Truman342. Taka ocena zgodna jest z przekonaniem takich badaczy
prezydenckiego przywództwa jak Clinton Rossiter, Richard Neustadt, czy James
MacGregor Burns, którzy głosili pogląd, że „wielkimi” prezydentami są jedynie
prezydenci aktywni. Rossiter pisał wręcz, że „wszyscy wielcy prezydenci «naginali»
Konstytucję”343. Ocena popularna, wyrażona w badaniach opinii publicznej, nie odbiega
zbytnio od oceny naukowców – z nielicznymi wyjątkami. John F. Kennedy, przez
naukowców oceniany zazwyczaj jako prezydent przeciętny lub nieco powyżej
przeciętnej, przez „zwykłych” Amerykanów lokowany jest w samej czołówce,
traktowany jak przywódca wybitny, niemalże ucieleśnienie prezydenckiego ideału.
Ostatnie badanie przed zamachem w Dallas wykazało, że pozytywnie oceniało JFK 58%
obywateli (nieco mniej niż Ronalda Reagana i Billa Clintona pod koniec ich
prezydentury), podczas gdy w badaniu z 2010 roku był najlepiej ocenianym przez
Amerykanów prezydentem drugiej połowy XX wieku 344. Jest tak, gdyż – jak pokażemy
niebawem – mit Kennedy'ego, bodaj najsilniejszy i najbardziej wpływowy z mitów
prezydenckich, przedstawia go jako nowego Lincolna, patriotycznego męczennika,
ucieleśnienie monomitycznego prezydenta-bohatera. Przyjrzyjmy się jednak jego
poprzednikom.
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Arthur B. Murphy, Evaluating the Presidents of the United States, „Presidential Studies Quarterly”, Vol.
14, No. 1, Winter 1984, s. 117-126; Nate Silver, Contemplating Obama’s Place in History, Statistically,
„New York Times”, 23.01.2013, http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2013/01/23/contemplatingobamas-place-in-history-statistically/?_r=0 (dostęp: 8.01.2013). Zob. też Szklarski, op. cit., s. 42.
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Jak

pokazaliśmy

wcześniej,

George

Washington

zajmuje

w

kulturze

amerykańskiej miejsce Cyncynata, Mojżesza, Ojca Narodu. Popularna wersja historii
amerykańskiej wojny o niepodległość również zgodna jest jednak też z monomitycznym
wzorem. Żyjących w pokoju trzynaście kolonii nęka złe imperium brytyjskie. Washington
początkowo wzbrania się przed objęciem funkcji głównodowodzącego Armii
Kontynentalnej, oświadcza, że nie jest godzien tej funkcji, ale ostatecznie godzi się wziąć
na swoje barki obowiązek obrony ojczyzny i staje na czele zbrojnego buntu przeciwko
legalnemu, lecz złemu monarsze. Opiera się pokusie zagarnięcia pełni władzy dla siebie i
wypełniwszy zadanie rezygnuje ze stanowiska, wycofując do swojej posiadłości w Mount
Vernon. Schemat ten został powtórzony później, kiedy Washington został wybrany
prezydentem – najpierw niechętnie się zgodził, następnie próbował się wycofać po jednej
kadencji, by wreszcie w 1797 roku ostatecznie zrezygnować z ubiegania się o ponowny
wybór, wyznaczając tym samym wzorzec dla późniejszych prezydentów.
Andrew Jackson był pierwszym w amerykańskiej wyobraźni zbiorowej
prezydentem, w osobie którego znalazły ucieleśnienie zarazem mit pogranicza, mit selfmade mana, oraz amerykański monomit. Człowiek pogranicza, wcześnie osierocony
przez rodziców, ciężką pracą dorobił się pokaźnego majątku. Wyróżniający się odwagą w
czasie wojen z Indianami i Anglikami, wytrawny strzelec, bohater bitwy pod Nowym
Orleanem, był (i jest nadal) „narodowym bohaterem mitycznym Zachodu, (…)
połączeniem przemocy, niewinności i demokracji”345. Jako kandydat na prezydenta
Jackson prezentował się jako kandydat „z zewnątrz”, nie mający nic wspólnego z
waszyngtońskimi elitami ówczesnej monopartii Demokratycznych Republikanów – jego
zwycięstwo było zwycięstwem „prostego człowieka” Zachodu nad zadzierającymi nosa
politykami Wschodniego Wybrzeża. Jako prezydent stawił czoła dwóm zagrożeniom –
kryzysowi nullifikacyjnemu (kiedy z powodu sprzeciwu wobec federalnych ceł Karolina
Południowa groziła secesją) i Bankowi Stanów Zjednoczonych, jedynemu bankowi
ogólnokrajowemu, który przez wielu ludzi Zachodu porównywany był do „potwora”
służącemu interesom skorumpowanych elit. W imieniu odpowiednio: Unii i prostego
człowieka, Jackson stanął do walki i odniósł zwycięstwo nad Karoliną Południową oraz
„hydrą Banku”. W obu przypadkach działał na granicy Konstytucji, ale odniósł sukces –
zyskując z jednej strony uwielbienie ludu, a z drugiej przydomek „król Andrew”. Jackson
345
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był pierwszym prezydentem, który reprezentował kulturę masową, a nie elitarną – wydaje
się więc na miejscu, że kultura popularna dostrzegła, choć trochę, jego potencjał
monomityczny. W latach 50. XX wieku w rolę Jacksona dwukrotnie wcielił się Charlton
Heston, aktor ucieleśniający ówczesną męskość (znany m.in. z ról Ben Hura, Mojżesza i
Buffalo Billa). The President's Lady (reż. Henry Levin, USA 1953) pokazywała losy
miłości Jacksona i jego żony Rachel w pełnej Indian scenerii pogranicza, a Bukanier
(The Buccaneer, reż. Anthony Quinn, USA 1958) opowiadający o bitwie pod Nowym
Orleanem w 1815 roku, był filmem par excellence przygodowym.
Monomityczny wymiar opowieści o Jacksonie blednie jednak przy narracji o
najwybitniejszym z prezydentów, Abrahamie Lincolnie, która stała się podstawowym
wzorem

narracji

prezydenckiej.

Spokojnym

Stanom

Zjednoczonym

zagrażało

niewyobrażalne niebezpieczeństwo – rozpad kraju. Lincoln – skromny prawnik z Illinois,
niezwiązany z waszyngtońskimi elitami człowiek z zewnątrz – przyjął „wezwanie” do
kandydowania i po ciężkiej kampanii wygrał wybory, obejmując stanowisko prezydenta
w niezwykle trudnej sytuacji. Poprzednie, demokratycznie wybrane władze okazały się
bezsilne: James Buchanan uważany jest za jednego z najgorszych prezydentów w
dziejach USA właśnie dlatego, że nie podjął żadnej próby rozwiązania kryzysu, uznając,
że prezydent „jest jedynie głową władzy wykonawczej, a jego rolą jest nie tworzyć, ale
wypełniać

prawa”346.

Filozofia

polityczna

Lincolna

była

zupełnie

odmienna:

„Buntownicy gwałcą Konstytucję, żeby zniszczyć Unię – jeśli będzie trzeba i ja złamię
Konstytucję, żeby Unię ocalić”, pisał w 1860 roku, uważając, że nadzwyczajna sytuacja
wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Większość badaczy jest zgodna, że działania
Lincolna w czasie wojny secesyjnej często balansowały na granicy prawa, a czasem
wręcz wprost je łamały: arbitralne zawieszenie habeas corpus i aresztowania
sympatyków secesji, nielegalne płacenie armii, zamykanie nieprzychylnej rządowi prasy,
ignorowanie wyroków sądu. Nawet wydanie Proklamacji Emancypacji, wyzwalającej
niewolników na terenach Konfederatów, było posunięciem konstytucyjnie wątpliwym.
Dziś jednak zgodnie uważane jest za jedno z największych osiągnięć Lincolna,
„Wielkiego

Emancypatora”.

Przeważająca

większość

badaczy

nie

krytykuje

bezprawnych posunięć Lincolna, ale wręcz przeciwnie, widzi w nich dowód jego
wielkości. Kiedy Clinton Rossiter nazywa postawę Lincolna „konstytucyjną dyktaturą”,
346

James Buchanan, Fourth Annual Message to Congress on the State of the Union, 3.12.1860
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nie jest to bynajmniej określenie pejoratywne 347. Ostatecznym dowodem na wielkość
Lincolna stała się jego męczeńska śmierć w służbie ojczyzny, tuż po tym, jak wypełnił
heroiczne zadanie ocalenia Unii.
Wyidealizowany obraz świętego religii obywatelskiej zaczęła utwierdzać kultura.
Walt Whitman pisał wiersze ku czci „Kapitana”, a młodzi Amerykanie w
hagiograficznych biografiach czytali historie o życiu Lincolna, np. o tym, jak
przypadkiem zniszczył pożyczoną książkę (w dodatku miało być to Życie Washingtona
Weemsa!) i przez trzy dni cięzko pracował w polu, by móc ją odkupić. Kluczowa rola
Lincolna znalazła szybko swój wyraz w kinie. W jednym z pierwszych filmów
opowiadających o amerykańskim prezydencie było króciutkie Ułaskawienie (The
Reprieve: An Episode in the Life of Abraham Lincoln, reż. Van Dyke Brooke, USA 1908),
niemalże biblijna przypowieść o dobrym Lincolnie ułaskawiającym żołnierza skazanego
na śmierć. Scena ta pojawiła się również w pierwszej amerykańskiej epopei
(„rasistowskim arcydziele”348), Narodzinach narodu, D. W. Griffitha (The Birth of a
Nation, USA 1915), filmie w którym Lincoln przedstawiony jest jako sympatyk Południa,
a jego śmierć jest tragedią dla Konfederatów, łkających po stracie „drogiego przyjaciela”.
W latach 30. i 40. XX wieku powstało kilka filmów na temat młodości Lincolna, które
utrwalały narrację bohaterską: Abraham Lincoln Griffitha (USA 1930), Młodość
Lincolna Johna Forda (USA 1939) czy Abe Lincoln in Illinois Jamesa Cromwella (USA
1940) pokazywały Abe'a jako „zwykłego człowieka” Zachodu, któremu jednak
przeznaczona jest wielkość. Główny nurt kultury popularnej nie odszedł od tego
schematu do dziś. W ekstremalnej wersji monomitu szesnasty prezydent dosłownie staje
się superbohaterem, jak w Abrahamie Lincolnie: Łowcy wampirów (Abraham Lincoln:
Vampire Hunter, reż. Timur Bekmambetov, USA 2012), gdzie przy pomocy siekiery
osobiście rozprawia się z konfederackimi krwiopijcami. Jednak nawet w Lincolnie
Stevena Spielberga (USA 2012), klasycznej filmowej biografii, grany przez Daniela DayLewisa Lincoln jest prezydentem monomitycznym, który by uczynić dobro i osiągnąć
wielkość, musi sięgnąć po niezgodne z prawem środki.
Wraz ze zniknięciem pogranicza „kowboj stał się w prostej linii symbolicznym
spadkobiercą pogranicznika”, a w mitologii prezydenckiej zaczęła dominować symbolika
347
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Clinton Rossiter, Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies,
Transaction Publishers, New Brunswick 2002, s. 223-224.
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84

Zachodu349. Odpowiadał za to przede wszystkim Theodore Roosevelt, znakomity
przykład człowieka, który świadomie wpisał się w narrację pogranicza, przeżywając
„odrodzenie się poprzez przemoc” – najpierw kiedy w wieku dwudziestu kilku lat
opuścił rodzinny Nowy Jork i przez kilka lat żył jako kowboj w Dakocie, a drugi raz,
kiedy porzucił stanowisko w administracji, by wziąć udział w walkach z Hiszpanami na
Kubie. Kiedy po zabójstwie Williama McKinleya zasiadł w Białym Domu, Roosevelt
wprowadził do prezydenckiego dyskursu narrację pogranicza – jednak nie w taki sposób,
w jaki czynili to Lincoln i inni mieszkańcy chat z bierwion. Trawestując de Tocqueville'a:
Roosevelt użył sprzyjających okoliczności, by wykorzystać „królewskie prerogatywy”,
jakimi dysponuje prezydent350. Złożył do grobu koncepcję egzekutywy, która dominowała
w XIX wieku – skromną, w której prezydent był niczym primus inter pares, pierwszym
obywatelem. Idąc w ślady Jacksona i Lincolna stworzył podstawy tego, co zwykło się
określać mianem „nowoczesnej prezydentury” – dominującej w amerykańskiej polityce,
nadającej kierunek Kongresowi oraz ton obowiązującemu dyskursowi, aktywnej,
odważnie korzystającej z prezydenckich prerogatyw i rozszerzającej uprawnienia władzy
wykonawczej – a nawet, choć nie wyrażano tego wprost, rzecz jasna, gotowej naginać
prawo, kiedy wymagają tego okoliczności351. Kiedy w 1902 roku strajk górników
wstrzymał wydobycie węgla, a właściciele kopalń odmówili przystąpienia do negocjacji,
Roosevelt zagroził, że zmilitaryzuje produkcję. Kiedy zwrócono mu uwagę, że takie
posunięcie może być wbrew Konstytucji, miał krzyknąć: „Do diabła z konstytucją, kiedy
ludzie potrzebują węgla!”352. Jak pisze Robertson, symboliczny przekaz „nowej”
prezydentury, był jasny: „prezydenci potrafią rozwiązywać problemy i kryzysy, ponieważ
są potężnymi, zdecydowanymi, aktywnymi jednostkami” – w przeciwieństwie do
nieefektywnego, „przegadanego” Kongresu353. Roosevelt wszedł w rolę kowboja, którą
tak chętnie odgrywał wcześniej – bohatera, który własnoręcznie rozprawia się ze złem354.
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Wielki Kryzys 1929 roku przyniósł Amerykanom ostateczne rozczarowanie
ówczesną klasą polityczną. Herbert Hoover, niczym James Buchanan – wierząc w
ograniczoną prezydenturę i „racjonalne” podejście do problemu – źle odczytał
oczekiwania obywateli, w większości pragnących nie tylko działania władz federalnych,
ale też emocjonalnego zaangażowania ze strony prezydenta355. Istniało społeczne
oczekiwanie, że pojawi się zdecydowany przywódca, który wyprowadzi kraj z niedoli –
choćby i siłą, zgodnie z westernowym, monomitycznym wzorcem. Jako na wzór takiego
lidera wielu wskazywało na Benito Mussoliniego: niezwykle popularny kaznodzieja,
katolicki ksiądz, Charles Coughlin, zachwalał faszyzm na falach swojego radia, a Huey
Long, gubernator Luizjany o prezydenckich ambicjach, wcielał w życie faszyzujący
program

gospodarczy.

Społeczne

zapotrzebowanie

znalazło

swój

wyraz

w

zadziwiającym filmie Gabriel nad Białym Domem (reż. Gregory La Cava, USA 1933) –
pierwszym kinowym dziele z rodzaju political fiction. Walter Huston wcielił się w rolę
fikcyjnego prezydenta Judsona, „Judda”, Hammonda – skorumpowaną marionetkę w
ręku wielkich przemysłowców, zainteresowanego głównie kobietami i grą w karty,
ignorującego kryzys gospodarczy i przestępczość, które szaleją w kraju. Wszystko się
jednak zmienia, kiedy prezydent niemal ginie w wypadku samochodowym i wciela się w
niego Gabriel, „anioł objawienia”. Hammond staje się przywódcą na miarę stojących
przed nim wyzwań: rozprawia się z gangsterami (zwołane ad hoc sądy wojskowe skazują
ich na śmierć, masowe egzekucje odbywają się pod Statuą Wolności) i organizuje
zatrudnienie rzeszy bezrobotnych. Kiedy przeciwko łamaniu Konstytucji protestuje
Kongres (przedstawiony wyłącznie jako siedlisko korupcji), Hammond bezprawnie
zawiesza go, oznajmiając senatorom: „Jesteście zdrajcami samej idei demokracji na
której powstał ten rząd”. Posuwając się jeszcze dalej, Hammond rozszerza swoją
„zbawczą” działalność na cały świat. Gromadzi przywódców innych krajów i łamiąc
prawo międzynarodowe grozi im wojną, zmuszając do rozbrojenia i zaprowadzając na
świecie trwały pokój. Kiedy Hammond składa podpis pod traktatem rozbrojeniowym,
wypełnia swoje zadanie – anioł Gabriel opuszcza jego ciało, a prezydent umiera, jako
„jeden z największych ludzi w dziejach”.
Grany przez Hustona prezydent jest aktywnym (jeśli wręcz nie nadaktywnym)
przywódcą, istną reinkarnacją Lincolna: w jego gabinecie wisi portret szesnastego
355
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prezydenta, posługuje się piórem, którym „wyzwolono niewolników”, kiedy siedzi w
fotelu przypomina posąg Lincolna z waszyngtońskiego pomnika. Nawet osoba aktora
miała budzić odpowiednie skojarzenia – trzy lata wcześniej Huston zagrał Lincolna w
jego pierwszej filmowej biografii. Kiedy Hammond łamie prawo, robi to po to, jak mówi,
by wcielać w życie „demokrację taką, w jaką wierzyli Waszyngton, Jefferson i Lincoln”.
Dodaje: „Jeśli to, co zamierzam zrobić w imieniu ludzi czyni ze mnie dyktatora, wtedy
jest to dyktatura oparta na Jeffersonowskiej [i Lincolnowskiej] definicji demokracji!”.
Film został sfinansowany przez zafascynowanego Benito Mussolinim Williama R.
Hearsta, potentata mediów, populistę, który stał się wzorem dla tytułowego Obywatela
Kane'a z arcydzieła Orsona Wellesa (USA 1941). Hearst był podówczas gorliwym
zwolennikiem Franklina Delano Roosevelta, którego prezydencka inauguracja miała
miejsce dwa tygodnie przed premierą Gabriela, i film niósł ze sobą wyraźny przekaz dla
nowego prezydenta356. Wielu ludzi – w tym sam Hearst – oczekiwało rządów silnej ręki,
„dobrotliwej dyktatury”. Roosevelt widział wczesne wersje filmu i sam zaproponował
pewne zmiany scenariuszowe, a ostatecznie film został zaaprobowany przez Biały Dom
jako „bardzo pożyteczny” i stał się jednym z największych kinowych przebojów roku
1933357. Gabriel nad Białym Domem w wyjątkowy (i ekstremalny) sposób łączy w sobie
mit wyjątkowości w wymiarze biblijnym (prezydent jako boży posłaniec), politycznym
(wystarczy jeden uczciwy człowiek, by wszystko naprawić), z monomityczną opowieścią
o odrodzeniu poprzez przemoc i bezinteresownej ofierze złożonej wspólnocie.
Roosevelt nie został dyktatorem, rzecz jasna, ale pod wieloma względami jego
prezydentura też odpowiadała monomitycznemu wzorcowi: kraj w niedoli, przywódca z
zewnątrz (w tym przypadku: z partii, która dawno nie sprawowała władzy), odważnie
rozwiązujący problemy, nie wahający się naginać Konstytucji lub politycznego zwyczaju
(czasem przecież dorównującego znaczeniem przepisom prawa) – czy to wprowadzając
niektóre elementy Nowego Ładu, czy to próbując powiększyć Sąd Najwyższy, czy
wreszcie kandydując na prezydenta po raz trzeci i czwarty. Kiedy krytycy Roosevelta – z
obu partii – oskarżali go o autorytarne zapędy, on uzasadniał to wojenną koniecznością i
wolą ludzi358. Konwencję Partii Demokratycznej w roku 1940 zorganizował w taki
356
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Jewett, Lawrence, Myth of American Superhero, s. 132-133;
Na temat licznych odwołań F. D.Roosevelta do Lincolna, zob. Kammen, Mystic Chords of Memory, s.
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sposób, by jego decyzja o ubieganiu się o prezydenturę po raz trzeci mogła być
odpowiedzią na wezwanie delegatów. Choć złamanie zwyczaju zostało zaakceptowane
przez obywateli (i to dwukrotnie), dało też początek ruchowi, którego kulminacją było
uchwalenie XXII poprawki do Konstytucji w roku 1947. Paradoks polegał na tym, że
choć już wówczas Roosevelt – prezydent, który dwa lata wcześniej zmarł na stanowisku,
a zatem poświęcił się dla ojczyzny – zajmował jedno z czołowych miejsc w
prezydenckich rankingach359, Amerykanie przyjmowali poprawkę, która odbierała
potencjalnym następcom FDR jedno z narzędzi, które mogło umożliwić im dorównanie
mu „wielkością”.
Choć po Juddzie Hammondzie w kulturze popularnej przez wiele lat brakowało
podobnych mu fikcyjnych prezydentów (i fikcyjnych prezydentów w ogóle), bohaterski
potencjał prezydentury znalazł swoje ujście w komiksach. Pod koniec lat 30. XX wieku
pojawiły się pierwsze współczesne komiksy, które od razu zyskały ogromną popularność
wśród młodzieży. Superbohaterowie, tacy jak Superman czy Batman, stanowili
najdoskonalsze ucieleśnienie narracji monomitycznych – piszą o tym obszernie m.in.
Jewett i Lawrence w pracach The Myth of the American Superhero i Captain America
and the Crusade against Evil: The Dilemma of Zealous Nationalism. Komiksy w istotny
sposób kształtowały wyobrażenie młodych Amerykanów na temat wzorców męskości,
moralności, a także patriotyzmu i polityki360. Wraz z wybuchem II wojny światowej
superbohaterowie zaczęli walczyć nie z gangsterami, a z nazistami i Japończykami,
zachęcając dzieci do uczestniczenia w wysiłku wojennym. Prezydent Roosevelt często
pojawiał się w tych komiksach w roli mentora i pracodawcy herosów: stworzył pierwsze
organizacje superbohaterów w historii, wręczył też tarczę chodzącemu ucieleśnieniu
amerykańskiego mitu narodowego, Kapitanowi Ameryce, nadczłowiekowi ubranemu we
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451-452.
W rankingu profesjonalistów, przygotowanym przez Arthura Schlesingera, Roosevelt zajmował trzecie
miejsce, za Lincolnem i Washingtonem. Arthur M. Schlesinger, Jr., Rating the Presidents: Washington
to Clinton, „Political Science Quarterly”, Vol. 112, No. 2 (Summer, 1997), s. 179-190.
Rozumieją to też sami politycy. Barack Obama, otwarcie przyznający się do tego, że jest fanem
komiksów, wystąpił w komiksie o Spider-Manie, Człowieku-pająku (gdzie zaprzyjaźnił się z herosem);
stał się też głównym bohaterem komiksów o wzorowanym na Conanie „Baracku Barbarzyńcy”, który z
gołym torsem i mieczem w ręku walczył ze złymi siłami wyraźnie przypominającymi Partię
Republikańską. Znakomite opracowanie na temat wpływu komiksów na amerykańską młodzież, zob.
Bradford W. Wright, Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America, John
Hopkins University, Baltimore & London 2003; Randy Duncan, Matthew J. Smith (red.), The Power of
Comics: History, Form and Culture Paperback, Bloomsbury Academic 2009; LeRoy Ashby, With
Amusement for All: A History of American Popular Culture since 1830, University Press of Kentucky,
Lexington 2006.
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flagę USA. Po zakończeniu II wojny światowej komiksy nadal przedstawiały
urzędujących prezydentów – Trumana, Eisenhowera, Johnsona – jako współpracowników
superbohaterów. Przez bliski kontakt z nimi prezydenci zyskiwali swoje miejsce w
narracji monomitycznej, co utrwalało wizerunek szefa władzy wykonawczej jako
sojusznika dobra.
Kiedy w 1956 roku Adlai Stevenson bez ogródek mówił, że jego życie „było
beznadziejnie niedramatyczne”, zbyt odbiegał od wizerunku prezydenta do którego w
ciągu pół wieku przyzwyczaili się Amerykanie 361. Przystojny i młody Kennedy był
doskonale świadom tego, że oczekiwanie społeczne jest zupełnie inne i – jak pokazał
John Hellmann – bardzo uważnie kształtował swój publiczny wizerunek, odwołując się
do heroicznej wersji mitu pogranicza jak żaden prezydent od czasów Theodore'a
Roosevelta. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej do Izby Reprezentantów, w 1946 roku,
chętnie przywoływał swój bohaterski epizod z czasów wojny: trzy lata wcześniej, jako
młody dowódca kutra patrolowego, uratował swoją załogę, kiedy jego łódź staranował
japoński okręt. Przyjęta przezeń narracja Nowego Pogranicza, o której wspominaliśmy
wcześniej, niosąca Ameryce nadzieje na nową epokę optymizmu i idealizmu, także
czyniła z niego przywódcę bohaterskiego – męskiego, zdecydowanego, gotowego
odważnie poprowadzić Amerykanów ku nowym wyzwaniom, a zarazem stworzyć „świat
prawa”, gdzie „silni są sprawiedliwi, a słabi bezpieczni” 362. W czerwcu 1963 roku, kilka
miesięcy przed zamachem w Dallas, na ekrany kin wszedł film PT 109 (reż. Leslie H.
Martinson, USA 1963), hollywoodzkie przetworzenie wojennej przygody Kennedy'ego.
Prezydent uważnie przyglądał się produkcji filmu, który czynił z niego filmowego (a
zatem „prawdziwego”) bohatera, kontrolując ściśle produkcję: to Kennedy ostatecznie
zatwierdził scenariusz filmu i wybrał aktora, który go zagrał 363. Stworzony przez JFK
wizerunek – bohatera wojennego, energicznego przywódcy, prezydenta-celebryty – był w
dużym stopniu umiejętnie skonstruowanym (co nie znaczy, że fałszywym) produktem,
który wywarł kolosalny wpływ na wyobraźnię Amerykanów364.
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Adlai Ewing Stevenson: An Urbane, Witty, Articulate Politician and Diplomat (Obituary), „New York
Times”, 15 lipca 1965.
John F. Kennedy, Inaugural Address, 20.01.1961, http://www.jfklibrary.org/AssetViewer/BqXIEM9F4024ntFl7SVAjA.aspx (dostęp: 30.12.2013).
Coyne, op. cit., s. 68.
Thomas Brown, JFK: History of an Image, Indiana University Press, Bloomington 1988, s. 4-5. Na
temat tworzenia mitu politycznego Kennedy'ego zob. Patricia K. Felkins, Irvin Goldman, Political Myth
as Subjective Narrative: Some Interpretations and Understandings of John F. Kennedy, „Political
Psychology”, Vol. 14, No. 3 (Sep., 1993), s. 447-467.
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Zabójstwo w Dallas sprawiło, że „pokusa by znaleźć (…) mityczny wydźwięk
życia i śmierci [Kennedy'ego] (...) była zbyt silna, by można było się jej oprzeć” 365. W
książce The Death of a President, „oficjalnej historii” tych wydarzeń, zamówionej przez
rodzinę Kennedych, William Manchester porównywał Kennedy'ego i Lee Oswalda do
mitycznych bohaterów: Ozyrysa i Seta, Rolanda i Ganelona, Artura i Mordreda, a inny
autor, Marshall Fishwick, opisywał życie Kennedy'ego niczym legendę o poległym
herosie. Podobne skojarzenia miał także sam Joseph Campbell 366. Rodzina Kennedych
zadbała o to, by wpisać zabitego prezydenta w narrację Abrahama Lincolna. Pogrzeb
prezydenta był pełen odwołań do podobnych uroczystości przed niemal stu laty: użyto
tego samego katafalku, w kondukcie prowadzono konia bez jeźdźca, nawet kwiaty
pochodziły z tej części ogrodu Białego Domu, którą założono, żeby upamiętnić Lincolna.
Sami Amerykanie zaczęli doszukiwać się podobieństw i „zbiegów okoliczności”
łączących obu zamordowanych przywódców, choćby najbardziej trywialnych: obaj mieli
siedmioliterowe nazwiska, obaj zginęli w piątek, obu zastąpili wiceprezydenci
nazwiskiem Johnson. W popularnym dyskursie „ulincolnienie” Kennedy'ego stało się
niepodważalnym faktem: tak, jak mityczny Lincoln, JFK stał się obrońcą praw czarnych
Amerykanów, gotowym zaprowadzić sprawiedliwość rasową nawet za cenę własnego
życia. Ponieważ jednak osiągnięcia Kennedy'ego mimo wszystko nie mogły równać się z
dokonaniami Lincolna, zyskał on rangę bohatera monomitycznego przede wszystkim za
sprawą „niespełnionej obietnicy” tego, co rzekomo mógł był dokonać, gdyby żył
dłużej367. W wyobraźni zbiorowej Amerykanów Biały Dom Kennedy'ego stał się
wyjątkowym miejscem, gdzie zasiadał bohaterski, szlachetny monarcha, który, w
otoczeniu „najlepszych i najbystrzejszych”, sprawował swe rządy przez tysiąc dni, zanim
w kwiecie wieku padł z ręki zabójcy. „Będą jeszcze wielcy prezydenci, ale nigdy nie
będzie drugiego Camelotu”, powiedziała wdowa po Kennedym, Jacqueline. Własnie od
mitycznej siedziby króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu narracja ta zyskała swoją
nazwę – „Camelot” – i stała się jednym z głównych mitów prezydenckich XX wieku368.
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Brown, JFK: History of an Image, s. 41.
Felkins, Goldman, op. cit., s. 449.
Bradley, op. cit., s. 45-46.
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Rozdział 3
Richard Nixon i amerykańskie mity polityczne
Pogrzeb Richarda Nixona, w kwietniu 1994 roku, był wydarzeniem niezwykłym.
Na terenie prezydenckiej biblioteki w kalifornijskim Yorba Linda zebrali się nie tylko
jego byli współpracownicy i przyjaciele – Henry Kissinger, wielebny Billy Graham czy
senator Bob Dole; jego republikańscy następcy na stanowisku prezydenta – Gerald Ford,
Ronald Reagan i George Bush; ale też wieloletni przeciwnicy ideologiczni i polityczni –
np. George McGovern i Jimmy Carter. Oglądając w telewizji transmitowane na żywo
uroczystości, widzowie mogli ze zdziwieniem obserwować, jak Nixon – dwadzieścia lat
wcześniej opuszczający Biały Dom w niesławie – przedstawiany jest niemal wyłącznie w
pozytywnym świetle, jawiąc się niczym ucieleśnienie cnót wszelakich. Ze zdziwieniem
słuchali o tym, jak bardzo był życzliwy, współczujący i ciepły – człowiek, którego znali
jako uosobienie nieufności i podejrzliwości, człowiek tworzący długie listy wrogów na
które nietrudno było trafić. Nixon – „polityczny potwór”, „świnia, a nie człowiek,
bełkocząca parodia prezydenta”369 – był wychwalany jako mąż stanu, oddany ojczyźnie,
zwolennik ochrony środowiska i pionier walki z rakiem, a nade wszystko polityk
obdarzony niezwykłym talentem dyplomatycznym, dzięki któremu doprowadził do
„otwarcia Chin” na Zachód i odprężenia w stosunkach ze Związkiem Radzieckim 370.
Uroczystości zdominował dyskurs jedności. Jak pisaliśmy wcześniej, amerykańską
kulturę cechuje depolityzowanie przeszłości, odzieranie jej ze wszelkich kontrowersji,
tak, by uczynić przeszłość wspólną wszystkim obywatelom i by mogła ona pełnić funkcję
jednoczącą narodową wspólnotę. W tym celu pomija się niektóre fakty lub całe postaci.
W 1985 roku we

wskazówkach wydawców dla autorów podręczników szkolnych

znalazła się sugestia, by nie wspominać o „postaciach politycznych, które wciąż są
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Hunter S. Thompson, He Was a Crook, „Rolling Stone”, 16.08.1994,
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1994/07/he-was-a-crook/308699/ (dostęp: 26.01.2014)
Znakomity opis pogrzebu Nixona i rozbieżności między narracją zaprezentowaną w czasie uroczystości,
a odczuciami długoletnich przeciwników Nixona znajduje się w książce Philipa Rotha (nie kryjącego
swojej nienawiści do Nixona) Wyszłam za komunistę. Zob. Philip Roth, Wyszłam za komunistę, przeł.
Jacek Spólny, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 2004, s. 409-413.
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kontrowersyjne”, w tym m.in. o Nixonie 371. Siedem lat później, w czasie pogrzebu
Nixona, ani słowem nie wspominano o aferze Watergate, nieodłącznie kojarzącej się
przecież z jego prezydenturą – padały tylko ogólne wzmianki o „błędach”, „upadkach” i
„klęskach”. Urzędujący prezydent Bill Clinton – który w 1972 roku razem z narzeczoną,
Hillary Rodham, aktywnie udzielał się w kampanii prezydenckiej McGoverna –
oświadczył, że nadszedł czas, by zacząć pamiętać o całym życiu i karierze prezydenta
Nixona, a nie tylko o tym, co było w nim złe 372. Kissinger cytował Szekspira: „Ja bym
powiedział więcej: był człowiekiem; Takim, jakiego już nigdy nie ujrzę”373.
W przemówieniach, zwłaszcza Clintona i senatora Dole'a, dominowały narracje
mityczne, o których szczegółowo pisaliśmy w poprzednim rozdziale. Wszyscy mówcy
zaczynali od przypominania skromnych początków zmarłego, wskazując na ich
najdobitniejszy symbol: stojący za mównicą niewielki dom, w którym w 1913 roku
urodził się mały Richard Milhous Nixon. Jego życie przedstawiano jako ucieleśnienie
narracji self-made mana, który ciężką pracą osiągnął sukces374. „Jakże amerykańskie”,
kwitował kolejne etapy życia Nixona Bob Dole. „Podróż prezydenta Nixona (…)
odzwierciedlała podróż całego narodu w tym wyjątkowym stuleciu”, oznajmił Clinton,
który sam świetnie odnajdywał się w roli „zwykłego Amerykanina” 375. Nixon
przedstawiany był jako przywódca, który – gdy wymagał tego interes kraju – nie oglądał
się na na swój własny interes polityczny, tylko odważnie podejmował słuszne decyzje,
„zmieniając świat na lepsze”, np. kończąc wojnę w Wietnamie – stwierdził Kissinger
(korzystając z okazji, by przypomnieć też o swoim udziale). Clinton dodał, że dla Nixona
„największym grzechem była bierność w obliczu wyzwań”. Dole określał zmarłego
mianem „wojownika o żelaznej woli”, który zapewniał obywatelom „ochronę w tym
niebezpiecznym świecie”, „bardziej ceniącego skuteczność niż ideologię”376. W narracji
tej Richard Nixon właściwie urastał do rangi monomitycznego prezydenta-bohatera, który
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York Times”, 28.04.1994.
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aby „zmieniać świat na lepsze” nie wahał się sięgać po nadzwyczajne środki, nie
zważając na przeszkody i nie dbając o własne korzyści. Mogło się zdawać, że
dwadzieścia lat po tym, jak Gerald Ford prezydenckim dekretem odpuścił Nixonowi winy
z prawnego punktu widzenia377, wybaczono Nixonowi także na poziomie symbolicznym:
„jego długa i niekiedy gorzka podróż zakończyła się pojednaniem”, jak ujął to
Kissinger378.

3.1. Kontekst historyczny
Richard Nixon był jedną z postaci najdłużej obecnych – i najbardziej
kontrowersyjnych – na amerykańskiej scenie politycznej. Przez niemal trzydzieści lat
odgrywał w niej pierwszoplanową rolę – jako kongresmen, senator, wiceprezydent,
przegrany kandydat na urząd prezydenta i gubernatora, wreszcie zaś jako prezydent –
zawsze budząc ogromne kontrowersje, ciesząc się równie szczerym uwielbieniem
jednych, jak nienawiścią drugich.
W roku 1946, jako kandydat Partii Republikańskiej, zdobył miejsce w Izbie
Reprezentantów, pokonując popularnego kongresmena Jerry'ego Voorhisa. Dokonał tego
w dużej mierze za sprawą ogólnego rozczarowania wyborców rządami Demokratów
(Republikanie startujący pod hasłem „Macie dość?” zdobyli owego roku większość w obu
izbach Kongresu), ale też za sprawą bardzo brutalnej kampanii wyborczej, jaką
prowadził. Równie przekonująco, co niezgodnie z prawdą, oskarżał swojego przeciwnika
o brak patriotyzmu i komunistyczne zapędy. Choć Voorhis był w istocie konserwatywnym
Demokratą i zagorzałym antykomunistą, taktyka „czerwonego straszaka” poskutkowała.
W czasie kampanii wyborczej trzydziestotrzyletni Nixon chętnie powoływał się też na
swoją kartę weterana wojennego. Jak to jednak często w jego przypadku bywało,
głoszona przez niego narracja nie była w pełni prawdziwa, ale też nie można nazwać ją
kłamstwem. Nixon sam zgłosił się do marynarki wojennej, choć jako kwakier mógł łatwo
uzyskać zwolnienie ze służby wojskowej. Nie była to jednak – jak twierdził – jego
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spontaniczna reakcja na Pearl Harbor. Porucznik Nixon był kwatermistrzem
odpowiedzialnym za transport lotniczy – tak dobrym, że otrzymał wyróżnienie za swoją
służbę na Pacyfiku, ale bohaterstwem daleko mu było do porucznika Kennedy'ego
(służącego, zresztą, na tym samym archipelagu). Jak wielu współczesnych mu polityków
próbował wpisać się w narrację bohaterską, przedstawiając się jako dzielny żołnierz,
służący krajowi, w czasie gdy jego kontrkandydat służył w Kongresie. Swoją wygraną
przedstawiał później w barwach heroicznych: „Ponieważ podjąłem ryzyko walki z (…)
liberałem, który wydawał się niepokonany, byłem nazywany pogromcą olbrzymów” 379.
Innym razem pisał: „byłem kimś w rodzaju pogromcy smoków” 380. Prawda jest jednak
taka, że choć zwycięstwo nad Voorhisem zaiste przysporzyło Nixonowi sławy, to jednak
zarazem dało początek reputacji z którą musiał mierzyć się całe życie – człowieka
posługującego się nieczystymi zagrywkami, uderzającego poniżej pasa. Postrzegany był
nie jako bohater walczący „w obronie kraju w cuchnącym błocie i dżunglach Wysp
Salomona”381, ale raczej jako ktoś, kto nie ma skrupułów by „cuchnącym błotem”
obrzucać przeciwników.
W Izbie Reprezentantów Nixon zajął miejsce Voorhisa w Komisji do Badania
Działalności Antyamerykańskiej (House Un-American Activities Commission, HUAC),
zajmującej się tropieniem komunistycznego zagrożenia w strukturach państwowych. W
1948 roku Komisja dowiedziała się, że pod koniec lat 30. agentem ZSRR był Alger Hiss,
wysoki rangą pracownik Departamentu Stanu, odpowiedzialny m.in. za przygotowanie
konferencji założycielskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych w San Francisco. Kiedy
Hiss kategorycznie zaprzeczył zarzutom i otrzymał wsparcie ze strony prezydenta
Trumana, wydawało się, że sprawa wygaśnie, ale Nixon postanowił nie rezygnować i
dalej drążyć kwestię domniemanej działalności szpiegowskiej Hissa. Choć bez wątpienia
kierowały nim też względy osobiste (Hiss – absolwent Harvardu, pochodzący z dobrej
rodziny, przedstawiciel elit Wschodniego Wybrzeża, arogancki i wyniosły – od razu
wzbudził niechęć Nixona382), okazało się, że miał rację. Wytrwałością i uporem udało mu
się udowodnić, że Hiss kłamał i doprowadzić do jego skazania (za krzywoprzysięstwo
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wprawdzie, gdyż zarzuty szpiegostwa uległy przedawnieniu). Wielokrotnie i z
upodobaniem wracał do sprawy Hissa, uwielbiając przedstawiać ją niczym biblijne starcie
dobra ze złem – „ryzykowałem wszystko”, pisał później, „całą obiecującą karierę” 383. Był
niczym odważny wojownik, który w obliczu nieudolności władz (nie wiedzących o
szpiegu w swoich szeregach), inercji (ignorujących stawiane Hissowi zarzuty) musiał
samotnie stanąć do walki – na przekór prasie (w większości wierzącej Hissowi), opinii
publicznej i władzy, w tym samemu prezydentowi 384. Był jak agent FBI, którym niegdyś
chciał zostać (po studiach Nixon złożył podanie o pracę w Federalnym Biurze Śledczym,
ale nie został przyjęty), walczący z agentem wroga. Nixon konsekwetnie wpisywał się w
narrację bohaterską – jako człowiek, który nieustannie stawiał czoła znacznie
potężniejszemu przeciwnikowi, wielogłowej hydrze „zdumiewająco skutecznego”
komunistycznego spisku385. Wprawdzie spisek nie był aż tak szeroki, jak to Nixon
przedstawiał, ale sprawa Hissa uczyniła z młodego kongresmena postać powszechnie
znaną w kraju, najważniejszego pogromcę komunistów w Stanach Zjednoczonych,
prawdziwego bohatera dla tych Amerykanów, którzy w szczytowym okresie zimnej
wojny szczerze obawiali się „czerwonej zarazy” 386. W roli „apostoła antykomunizmu”
wkrótce jednak przyćmił Nixona senator Joseph McCarthy (który zdobył miejsce w
Senacie w tym samym roku w którym Nixon pokonał Voorhisa).
W klasycznym eseju z 1964 roku The Paranoid Style in American Politics Richard
Hofstadter nazywa „fazę makkartystowską” najnowszą wersją mitu spisku, który
funkcjonuje w amerykańskim dyskursie od samego początku istnienia Stanów
Zjednoczonych. Główne założenia „spiskowej fantazji” to, jego zdaniem: przedstawianie
dziejów Ameryki w kategoriach manichejskich i niemalże apokaliptycznych; założenie,
że siłą napędową historii jest spisek złowrogich sił, zakulisowo działających na rzecz
zguby Stanów Zjednoczonych; postrzeganie wroga jako jednoznacznie niegodziwego,
wszechobecnego i wszechpotężnego387. W XVIII wieku głównymi złoczyńcami narracji
spiskowej byli Iluminaci, w wieku XIX masoneria i katolicy, w wieku XX – komuniści,
którzy jakoby przeniknęli do najwyższych warstw amerykańskiej władzy. Zgodnie z tą
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logiką, obecność prawdziwych szpiegów, takich jak małżeństwo Rosenbergów czy
właśnie Alger Hiss (ponieważ „nawet paranoik może mieć realnych wrogów", jak mówił
Kissinger) stawała się koronnym dowodem na istnienie szeroko rozgałęzionego spisku.
Trudności z odnalezieniem powyższych agentów miały z kolei świadczyć o tym, że są
świetnie zakonspirowani i doskonale zorganizowani388. Nixon-pogromca komunistów
głosił tę narrację w sposób dość umiarkowany (szczególnie w porównaniu z McCarthym),
ale umiejętny, zwiększając poczucie zagrożenia Amerykanów. Twierdził, że „Sprawa
Hissa (…) udowodniła (...), że komunizm w kraju jest prawdziwym (...) zagrożeniem”,
gdyż on i jemu podobni „mogli bezpośrednio wpływać na politykę kraju” 389. Zgodnie z
logiką narracji spiskowej zdemaskowanie agentów wroga nie przywracało jednak
harmonii, ponieważ „zagrożenie komunizmu jest tysiąckroć większe” niż mogłoby się to
wydawać, a „najniebezpieczniejszy moment następuje wtedy, kiedy bitwa dobiegnie
końca”390. W tych dramatycznych okolicznościach Nixon przedstawiał się jako osoba,
która, poznawszy machinacje komunistów, może ochronić Amerykanów przed
złowieszczymi knowaniami „czerwonych”.
O ile senator McCarthy stosował styl paranoiczny w sposób o wiele bardziej
bezpośredni (i widowiskowy), o tyle Nixon posługiwał się aluzjami i sugestiami
(„oszczerstwami”, mówili jego przeciwnicy). O ile Nixon zazwyczaj postępował zgodnie
z zasadami Izby Reprezentantów, o tyle McCarthy nierzadko walił na oślep, bez
poszanowania dla jakichkolwiek reguł parlamentarnych. O ile Nixon rzeczywiście
zdemaskował prawdziwego komunistycznego szpiega, o tyle McCarthy chybiał raz za
razem. McCarthy przy pomocy narracji spiskowej ostatecznie zniszczył sam siebie,
rzucając absurdalne oskarżenia i niszcząc swoją wiarygodność – Nixon osiągnął sukces i
na dobre rozpoczął swoją karierę polityczną. Choć Nixon oficjalnie dystansował się od
działań McCarthy'ego, liberałowie widzieli w nim równie oportunistycznego i cynicznego
demagoga, oczerniającego niewinnych ludzi dla własnej korzyści politycznej. Prawdą
jest, że słynne przemówienie McCarthy'ego z lutego 1950 roku, w którym stwierdził, że
Departament Stanu jest na wskroś zinfiltrowany przez komunistów, a on ma listę z ich
nazwiskami, było w dużej mierze wzmocnioną wariacją mowy Nixona w Kongresie.
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Nixon mógł być „McCarthym w białym kołnierzyku”, jak nazwał go Adlai Stevenson, ale
dla liberalnych Demokratów (i niektórych Republikanów) kołnierzyk nie czynił w
zasadzie większej różnicy, a nawet świadczył na jego niekorzyść: Richard Nixon nie był
bezmyślnym fanatykiem, ale cynicznym manipulatorem, który dla własnej korzyści
politycznej przygotował grunt pod makkartystowskie „polowania na czarownice”
pierwszej połowy lat 50. XX wieku391 i wprowadził narrację spiskową do głównego nurtu
politycznego dyskursu392.
Popularność po sprawie Hissa sprawiła, że Nixon zdecydował się ubiegać o
miejsce w Senacie. Kampania wyborcza 1950 roku stała się słynna, jako najważniejszy
przypadek nieczystych taktyk stosowanych przez Nixona. Były one powtórzeniem – tylko
na znacznie szerszą skalę – tych sprzed czterech lat. Tym razem jego przeciwniczką była
kongresmenka Helen Gahagan Douglas – była aktorka, w odróżnieniu od Voorhisa
mająca prawdziwie lewicowe poglądy. W kampanii Nixon skupił się na atakach
personalnych: kwestionował patriotyzm Douglas, łączył ją ze sprawą Hissa, zarzucał
komunistyczne sympatie. „Jeśli chcesz pracować dla Wuja Sama, a nie być niewolnikiem
Wuja Joe [Stalina], głosuj na Richarda Nixona”, ostrzegał jeden z jego sloganów 393.
Ulotki przeciwko Douglas drukowane były na różowym papierze (co miało
symbolizować jej lewicowe ciągoty), ją samą nazywał „różową paniusią”, „różową aż do
bielizny”. W odpowiedzi Douglas określiła Nixona mianem, które miało przylgnąć do
niego na całe życie: Tricky Dick, Cwany Rysio (a nawet, zważywszy na wulgarne
konotacje imienia „Dick”, Cwany Wacek). Tak jak w przypadku kampanii przeciwko
Voorhisowi, w takim sposobie prowadzenia walki politycznej Nixon nie widział niczego
złego. Doskonale wiedział, że Helen Douglas nie jest komunistką, ale uważał ją za
autentyczne zagrożenie dla kraju, a zatem do walki z nią potrzebne były – jego zdaniem –
nadzwyczajne metody. Uważał, że cel uświęca środki, a najważniejszym celem zawsze
była dla niego wygrana394 – zasadą tą kierował się, zresztą, w całej swojej karierze
politycznej. Wychodził z założenia, że tak samo postępowali wobec niego jego
przeciwnicy, tłumacząc się: „Grałem według takich zasad polityki, jakie zastałem” 395.
Równocześnie – zgodnie ze swoim rysem charakterologicznym – często przedstawiał
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siebie jako ofiarę: „Byłem obiektem jadowitej, pozbawionej wszelkich zasad kampanii
oszczerstw”, pisał396.
Pokonawszy Douglas Nixon został najmłodszym członkiem amerykańskiego
Senatu.

Młody,

obiecujący

polityk

z

Zachodniego

Wybrzeża,

umiarkowany

konserwatysta, mógł stanowić pomost między dwoma skrzydłami Partii Republikańskiej.
W 1952 roku Nixon zrobił wszystko co w jego mocy, by nominacja Republikanów
przypadła generałowi Dwightowi Eisenhowerowi, a ten

mianował Nixona swoim

kandydatem na wiceprezydenta. Kampania wyborcza tego roku była wyjątkowo zajadła i
obie strony nie stroniły od personalnych ataków. Eisenhower zapowiadał „krucjatę”
przeciwko korupcji w Waszyngtonie i w tej bohaterskiej, rycerskiej narracji Nixon czuł
się znakomicie. Ponieważ jednak ogromnie popularny „Ike” nie chciał osobiście brudzić
sobie rąk, to Nixonowi przypadła rola głównego napastnika republikańskiej kampanii,
„pogromcy smoków”. Zarzucał administracji Trumana „słabość” wobec komunistycznego
zagrożenia („utratę Chin” oraz nieudolne jakoby prowadzenie wojny w Korei), a także
tolerowanie rozpowszechnionej korupcji w swoich szeregach.
W tej i innych kampaniach wyborczych (wcześniejszych i późniejszych), w
przemówieniach i książkach Richard Nixon często odwoływał się do narracji self-made
mana. Chętnie podkreślał swoje ubogie korzenie. Jego ojciec w poszukiwaniu lepszego
życia ruszył na zachód i zawędrował aż do Kalifornii. „Urodziłem się w domu, który
zbudował mój ojciec”, zaczął swoje pamiętniki Nixon – nie była to może chata z
bierwion, ale i tak dobrze wpisywała się w narrację Lincolnowską397. Choć nierzadko przy
tym przesadzał, użalając się nad sobą i ciężkim losem swojej rodziny 398 (chociażby
przedstawiając swoich rodziców jako uboższych niż byli w istocie), narracja ta była w
dużej mierze prawdziwa. Ojciec Nixona próbował uprawiać cytrusy, ale bez powodzenia.
Nie poddał się jednak i założył sklep spożywczy, w którym mały Richard ciężko
pracował. Kiedy za sprawą znakomitych wyników w nauce dostał się na uniwersytet
Harvarda, jego rodziny nie było stać na opłacenie studiów na drugim końcu kraju, więc
został w Kalifornii, imając się różnych zajęć, żeby zapłacić za swoje wykształcenie na
prowincjonalnym uniwersytecie w rodzinnym Whittier. W swojej własnej wyobraźni – ale
też wyobraźni zbiorowej pokaźnej części amerykańskiego elektoratu lat 50. XX wieku –
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Dick Nixon był niczym współczesny „Ragged Dick”, „Rysio Obszarpaniec” z powieści
Horatio Algera. W tę narrację Nixon szczerze wierzył – uważał, że każdy jest kowalem
swego losu, sukces zależy od ciężkiej pracy i właściwego nastawienia. Jednym z jego
przyjaciół i mentorów był słynny pastor Norman Vicent Peale, który w 1952 roku
opublikował niezwykle wpływową książkę Moc pozytywnego myślenia, założyciel
Stowarzyszenia imienia Horatio Algera, zajmującego się nagradzaniem Amerykanów,
którzy osiągnęli sukces mimo niesprzyjających okoliczności399.
Mit amerykańskiej wyjątkowości ekonomicznej był jednak dla Nixona nie tylko
pozytywnym wzorcem, który sam – jak twierdził – realizował i do realizacji którego
zachęcał innych, ale też podstawą narracji negatywnej, która służyła mu jako narzędzie
politycznej walki. Wielu historyków i biografów Nixona zwracało uwagę na jego
osobowość – nieustanne poczucie opresji i bycia prześladowanym 400. Rick Perlstein
nazywał go nawet „patologicznym kolekcjonerem resentymentów” 401. W przyjętej przez
Nixona narracji Ameryka dzieliła się na dwie części pozostające ze sobą w
nierozwiązywalnym konflikcie – bogate i aroganckie „elity” oraz „zwykłych
Amerykanów”. Już na uniwersytecie Nixon jednoznacznie opowiedział się po jednej
stronie, zakładając klub „Orthogonian”, organizację studencką konkurencyjną wobec
tradycyjnych „Franklinów”, gromadzących studentów z tzw. dobrych rodzin 402. „Richard
Nixon jest jednym z nas”, głosił jego slogan z 1946 roku, „zna problemy człowieka
pracy”403. „Bądź Amerykaninem, bądź za Nixonem”, nawoływał inny w roku 1950. Dwa
lata później Nixon wciąż widział siebie w roli reprezentanta „zwykłych ludzi”, nowego
„uczciwego Abe'a”, pana Smitha, który udaje się do skorumpowanego Waszyngtonu,
żeby u boku Ike'a zaprowadzić tam porządek404.
Wtedy prasa doniosła, że Nixon wykorzystuje na prywatne wydatki pieniądze z
funduszu zebranego przez kalifornijskich biznesmenów. Nie było to ani tajne, ani
nielegalne i wielu ówczesnych polityków miało podobne fundusze, więc Nixon uznał
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oskarżenia za „wyjątkowe oszczerstwo”, ale w sztabie Eisenhowera pojawiły się głosy
namawiające go, by zmienił kandydata na wiceprezydenta – zagrożona była reputacja
całej republikańskiej kampanii. Wtedy Nixon zdecydował się skorzystać z nowego
medium, jakim była telewizja, i w transmitowanym na żywo przemówieniu zwrócić się
bezpośrednio do Amerykanów, by wyjaśnić swoją sytuację finansową. Pieniądze z
funduszu, oznajmił Nixon, służyły wyłącznie wydatkom politycznym – chodziło o to, by
odciążyć podatników. Co więcej, za pracę, którą jego żona wykonywała w biurze
senatorskim męża nigdy nie płacono jej z państwowych pieniędzy – w przeciwieństwie
do żony demokratycznego oponenta Nixona. Oskarżenia o korupcję i służenie interesom
bogaczy udało się Nixonowi przedstawić jako akt finansowego konserwatyzmu. Raz
jeszcze – ale tym razem przed milionami widzów405 – zaprezentował się w roli self-made
mana: opowiedział o swoim skromnym pochodzeniu i o finansowych trudnościach swojej
rodziny. Ze szczegółami przedstawił swoją sytuację finansową – włącznie z tym ile
pieniędzy jest dłużny rodzicom, jaki ma samochód i w co ubiera się jego żona: „Pat nie
ma futra z norek. Ma za to porządny republikański płócienny płaszcz. A ja zawsze jej
mówię, że wygląda dobrze we wszystkim” 406. Przyznał, że rzeczywiście dostał jeden
podarunek: czarno-białego szczeniaka, którego jego córka nazwała Checkers, „warcaby”,
ale „bez względu na to, co oni uważają” zamierzają go zatrzymać. Nixon umiejętnie
zagrał na nucie populistycznego resentymentu: „Pat i ja mamy tę satysfakcję, że
zarobiliśmy każdego centa”. „Uważam, że to w porządku, że na prezydenta może
kandydować ktoś taki jak gubernator [Adlai] Stevenson, który odziedziczył fortunę
swojego ojca. Uważam jednak, że człowiek skromnego pochodzenia też może
kandydować”, oświadczył, dodając cytat Lincolna, świętego patrona mitu amerykańskiej
wyjątkowości ekonomicznej i swojego osobistego idola: „Bóg musi kochać zwykłych
ludzi – tylu ich stworzył”407. Wystąpienie przyczyniło się do dalszej polaryzacji opini na
temat Nixona. Dla jego oponentów Checkers speech było żenującym widowiskiem,
niegodnym (wice)prezydenta, popisem manipulacji i populizmu, dowodem na tego, że
Nixon nie cofnie się przed niczym, żeby wygrać 408. W krótkiej perspektywie
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przemówienie było jednak niewątpliwym sukcesem. Komitet Krajowy Republikanów
otrzymał mnóstwo listów poparcia dla senatora Nixona – zwykłego, ciężko pracującego
Amerykanina, prześladowanego przez mściwe elity, które domagają się, by zabrał pieska
swoim córkom. W listopadzie 1952 roku Eisenhower zdecydowanie pokonał Stevensona,
a Nixon został jednym z najmłodszych wiceprezydentów w historii Stanów
Zjednoczonych.
Choć wiceprezydenci zwykli wyrażać się o zajmowanym przez siebie urzędzie
wyjatkowo krytycznie (pierwszy człowiek na tym stanowisku, John Adams określił je
jako „najbardziej nieistotne, jakie kiedykolwiek zrodziło się w ludzkim umyśle” 409),
Nixonowi udało się wykorzystać wicprezydenturę do zbudowania własnej pozycji
politycznej – co słusznie przedstawiał jako swoje istotne osiągnięcie 410. Dwie kadencje u
boku Eisenhowera zaznajomiły go z tym, jak funkcjonuje polityka na najwyższym
szczeblu. Stroniący od konfliktów Ike na stałe wyznaczył Nixona

rolę pierwszego

napastnika GOP411 – co uczyniło z niego koordynatora kolejnych republikańskich
wysiłków wyborczych. Zapewniło mu to wprawdzie dobre kontakty z przywódcami
swojej partii, ale zarazem wzmocniło jego wizerunek jako polityka napastliwego,
brutalnego i polaryzującego społeczeństwo. Liczne podróże zagraniczne (m.in. do Polski)
zaznajomiły Nixona z zagadnieniami polityki zagranicznej. Dały mu też szansę na
odwołanie się, po raz kolejny, do narracji heroicznej. W 1958 roku, w czasie wizyty w
Wenezueli, jego samochód został zaatakowany przez rozwścieczony tłum. Nikomu nic się
nie stało, ale sytuacja była naprawdę niebezpieczna, toteż Nixon mógł zaprezentować się
w roli bohatera, który gotów jest ryzykować własnym życiem dla Stanów Zjednoczonych.
Rok później wziął udział w tzw. „debacie kuchennej” z Nikitą Chruszczowem –
nieoficjalnej wymianie zdań na temat wyższości kapitalizmu nad komunizmem, odbytej
w kuchni pokazowego amerykańskiego domu na wystawie w Moskwie. Oba te
wydarzenia Nixon przedstawiał jako dwa ważne zwycięstwa na wojnie z komunizmem,
odniesione przez jednego z największych wrogów marksiszmu-leninizmu 412. Mógł też
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poszczycić się doświadczeniem na stanowisku wykonawczym – dwukrotnie, w czasie
chorób Eisenhowera, tymczasowo przejmował jego obowiązki.
Osiem lat na stanowisku wiceprezydenta dało Nixonowi wiarygodność, by w 1960
roku ubiegać się o nominację swojej partii na prezydenta. Kandydatem Demokratów
został senator z Massachusetts, John F. Kennedy. Wybory prezydenckie 1960 roku były
wyjątkowe: kraj oczekiwał nowego kierunku, zastrzyku nowej energii, a równocześnie –
w napiętej sytuacji międzynarodowej – kompetentnego przywódcy. Obaj kandydaci byli
młodzi, przystojni, mieli atrakcyjne żony i małe dzieci, wybór każdego z nich byłby
zasadniczą zmianą w stosunku do status quo 413. Kennedy, o czym pisaliśmy w
poprzednim rozdziale, znakomicie rozpoznał społeczne oczekiwania, odwołując się do
mitu pogranicza i wpisując się w narrację bohaterską lepiej niż Nixon. W sytuacji, w
której obaj kandydaci byli zdecydowanie antykomunistyczni, mit Nixona-pogromcy
komunistów nie miał aż takiej siły rażenia. Kennedy sprawiał wręcz wrażenie twardszego
od Nixona w sprawach międzynarodowych, krytykując administrację Eisenhowera za to,
że niedostatecznie powstrzymywała komunizm i jakoby pozwoliła Związkowi
Radzieckiemu przegonić Stany Zjednoczone pod względem militarnym.
Nixon chciał zerwać z wizerunkiem brutalnego oportunisty, prowadząc
merytoryczną i „czystą” kampanię. Wbrew radom części swojej partii nie atakował więc
religii Kennedy'ego, mimo iż antykatolickie uprzedzenia wciąż jeszcze były silne. Nie
poruszał też kwestii obyczajowych, choć wiedział doskonale o licznych romansach
Kennedy'ego. Wbrew radom Eisenhowera i innych zgodził się też na debatę telewizyjną,
pewny swojej pozycji i umiejętności telewizyjnych. Nie ma potrzeby powtrarzać w tym
miejscu powszechnie znanych faktów na temat tej debaty (Kennedy był opalony – Nixon
dopiero co wyszedł ze szpitala, był blady, nie zgodził się na makijaż; większość słuchaczy
uznała, że zwyciężył Nixon – telewidzowie, że przegrał, etc. 414): niezaprzeczalnym
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faktem było to, że dzięki niej popularność Kennedy'ego wzrosła, a jego kampania nabrała
tempa. Debata uważana jest dziś za przełomowe wydarzenie w amerykańskiej polityce:
rozpowszechniony jest pogląd (wyrażany np. przez Daniela Boorstina 415), że to właśnie
ona zapoczątkowała ocenianie kandydatów przede wszystkim na podstawie wizerunku,
jaki potrafią stworzyć, czyli tego, co Szklarski określa mianem „stylu obecności w sferze
publicznej”, „emocjonalnej i kulturowej więzi (…) ze społeczeństwem” 416. W tej kwestii
Kennedy – „książę nieoficjalnej arystokracji American Dream”, zdecydowanie wygrywał
z Nixonem, „apoteozą oportunizmu”417.
Wynik wyborów okazał się jednak bardzo wyrównany. Różnica między oboma
kandydatami wyniosła zaledwie 112 tysięcy na prawie 69 milionów oddanych głosów i
była najmniejsza w historii: 0,2%. Zaledwie 4 tysiące głosów w Illinois mogło było
sprawić, że prezydentem zostałby Nixon. Jego zwolennicy namawiali go, żeby
zakwestionował wynik i zażądał ponownego liczenia głosów – podejrzewali, że w
kontrolowanych przez Demokratów stanach, Illinois i Teksasie (rodzinnym stanie
Lyndona Johnsona, kandydata na wiceprezydenta u boku Kennedy'ego), sfałszowano
wyniki. Nixon zaakceptował porażkę, nie chcąc zaprezentować się Amerykanom jako
człowiek, który nie umie przegrywać i pragnie prezydentury za wszelką cenę. Był jednak
głęboko rozczarowany, miał poczucie, że został oszukany: albo jego „nowy”, łagodny
wizerunek się nie sprawdził, albo ludzie Kennedy'ego przy pomocy nieuczciwych
zagrywek ukradli mu prezydenturę. Kiedy w 1962 roku wystartował w wyborach na
gubernatora Kalifornii, przegrał ponownie, i to znacząco. Wyborcy – niebezpodstawnie –
uznali, że bardziej niż rządzeniem swoim rodzinnym stanem Nixon jest zainteresowany
stanowiskiem z którego po dwóch latach będzie mógł wystartować przeciwko
Kennedy'emu. Powróciła narracja, od której Nixonowi nigdy nie udało się uwolnić:
bezwzględnego oportunisty i arywisty, pozbawionego zasad, gotowego chwycić się
wszystkiego, byle tylko dostać się na szczyt. „Czy kupiłbyś używany samochód od tego
człowieka?”, pytali żartem jego przeciwnicy. W sytuacji w której sprzedawanym przez
polityków towarem byli oni sami, Kennedy kojarzył się ze „swoim chłopem”, który być
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może nie mówił wszystkiego, ale przekonywał do kupna swoim nieodpartym urokiem
osobistym – Nixon był podejrzanym, niewiarygodnym i namolnym sprzedawcą, który
powie cokolwiek, byle tylko sprzedać wybrakowany towar.
W 1962 roku media zgodnie oznajmiły, że czas byłego wiceprezydenta w polityce
dobiegł końca, a Nixon oficjalnie wycofał się z polityki, żeby zająć się karierą prawniczą.
W swoich wspomnieniach przedstawiał sześć lat spędzone poza polityką jako pójście w
ślady Theodore'a Roosevelta, Winstona Churchilla czy Charles'a de Gaulle'a 418. Ten
pierwszy oświadczył kiedyś, że gdyby nie czas spędzony w Dakocie, w dziczy, nigdy nie
zostałby prezydentem. Nixon podobnie – twierdził, że lata spędzone „na pustkowiu”
pozwoliły mu odnaleźć siebie i to dzięki nim sześć lat później zwyciężył. Spektakularny –
jak go wówczas określano – powrót Nixon wpisywał w narrację amerykańskiego sukcesu,
ale chciał również koniecznie odwołać się do bohaterskich narracji o swoich idolach,
które sam określał jako „mityczne” i „heroiczne” 419. W rzeczywistości jednak jego
zerwanie z polityką nie było aż tak całkowite, jak to przedstawiał – aktywnie wspierając
republikańskich kandydatów w kampaniach wyborczych, nawiązywał kontakty i
pogłębiał te już istniejące. Wielu podejrzewało, że Nixon czeka na swoją szansę – gdyby
liberalne i konserwatywne skrzydło Partii Republikańskiej nie mogły dojść do
porozumienia, choć sam Nixon zdecydowanie temu zaprzeczał.
Wybory 1964 roku odbyły się jednak w cieniu zabójstwa w Dallas, które
unieśmiertelniło Johna F. Kennedy'ego. Jak żaden dwudziestowieczny prezydent został
wpisany w narrację bohaterską. „Wielki i dobry prezydent doświadczył męczeństwa”,
oznajmił przewodniczący Sądu Najwyższego, Earl Warren, Republikanin 420. Niemal cały
naród zjednoczył się w żalu i uwielbieniu dla zmarłego. Lyndon Johnson, występujący
pod hasłem „kontynuacji”, zdecydowanie pokonał Barry'ego Goldwatera, przedstawiciela
konserwatywnego, zdecydowanie prawicowego skrzydła Republikanów. Jako prezydent
musiał jednak zmierzyć się ze znacznie poważniejszym wyzwaniem: mityczną narracją
na temat swojego poprzednika: szlachetnego monarchy, nowego Lincolna, który złożył
najwyższą ofiarę na ołtarzu ojczyzny. John F. Kennedy – czy raczej jego mityczne,
hagiograficzne wyobrażenie, utrwalone w wyobraźni zbiorowej za sprawą dyskursu
medialnego i dyskursu kultury popularnej 421 – stał się wzorcem prezydenta: polityka
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pragmatycznego, lecz zarazem idealistycznego; wyrafinowanego intelektualisty i
miłośnika pokoju, ale zarazem twardego, dzielnego wojownika („niczym prezydencki
orzeł, trzymający w jednej łapie gałązkę oliwną, a pęk strzał w drugiej” 422), obdarzonego
niezwykłą charyzmą i niepowtarzalnym stylem, który zyskał nawet swoje określenie w
języku angielskim: kennedyesque, „kennedyjski”423.
Upowszechnienie się narracji Camelotu wywarło istotny i trwały wpływ na
amerykańską wyobraźnię zbiorową. Przede wszystkim pojawiła się wynikająca z
konieczności nadania śmierci Kennedy'ego znaczenia potrzeba znalezienia winnego lub
winnych, którą John Hellman nazywa „demonologią” 424. Epicka narracja na temat
„nowego Lincolna” wymagała odpowiedniego zwieńczenia, wpisania ją w uniwersalne
kategoria dobra i zła. Wielcy przywódcy – a za takiego uznano Kennedy'ego – nie giną w
absurdalny sposób, ale w słusznej sprawie, padając ofiarą niegodziwych sił. Kiedy
schwytano Lee Harveya Oswalda rozgoryczona wdowa po Kennedym powiedziała: „Nie
miał nawet satysfakcji bycia zabitym z powodu praw obywatelskich. Musiał to być jakiś
głupi, nieistotny komunista. To okrada jego śmierć z jakiegokolwiek znaczenia” 425. W
zestawieniu ze stylem paranoicznym – który przestał być wyłączną domeną prawicy i
zaczął przenikać do języka lewicy (by po kilku latach na dobre się w nim zadomowić),
narodziła się narracja spiskowa na temat zabójstwa JFK, a raczej cały szereg rozmaitych,
nierzadko sprzecznych ze sobą narracji, w które dziś wierzy znaczna większość
Amerykanów426.
Równocześnie wyobraźnia zbiorowa wytworzyła „nostalgiczną tęsknotę za
idealizowanym, poległym przywódcą”427 czyli coś, co Hellmann określa mianem
„marzenia o powrocie”428. Oczywistym „dziedzicem tronu” był brat zamordowanego,
Robert. Po jego śmierci w roli tej obsadzono kolejnego Kennedy'ego, Edwarda. Choć
dotychczas żaden inny Kennedy nie zasiadł w Białym Domu, społeczne oczekiwanie na
„nowego Kennedy'ego”, który zajmie swoje prawowite miejsce, na dobre zaistniało w
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amerykańskim dyskursie429. Sukcesy wyborcze Billa Clintona czy Baracka Obamy także
interpretowano w kontekście tego oczekiwania. W kulturze popularnej nie brakowało
przedstawień Kennedy'ego, tudzież przypominających go fikcyjnych prezydentów,
dziedziców jego stylu i ideałów, takich jak Jed Bartlet z serialu Prezydencki poker:
liberalny Demokrata, inteligentny i błyskotliwy, mistrz PR, a do tego katolik 430. W wielu
dziełach popkultury także pojawiała się fantazja ocalenia ukochanego prezydenta, choć
nie zawsze przynosiła wyłącznie pozytywne skutki – zyskawszy wymiar mityczny śmierć
Kennedy'ego stała się dziejową koniecznością431.
Johnson boleśnie przekonał się, że „kennedyjski” wzór – oparty nie na
realistycznej próbie oceny prezydentury jego poprzednika, ale na emocjonalnej,
odpowiadającej potrzebie chwili narracji mitycznej – może być jedynie niedoścignionym
ideałem. Napięte stosunki między LBJ, a braćmi Kennedy nie były tajemnicą, mówiło
się, że w 1964 roku JFK planował zmienić wiceprezydenta. Spiskowa teoria widząca w
Johnsonie głównego podejrzanego zyskała popularność i do dziś obecna jest w
dyskursie432. Nawet ci, którzy nie uważali Johnsona za spiskowca, widzieli w nim kogoś,
kto nie może się równać z wyidealizowanym Kennedym. Mimo iż jego osiągnięcia – na
polu praw obywatelskich, walki z biedą czy programów społecznych – były
nieporównanie większe niż jego poprzednika, w kategoriach emocjonalnych Johnson
wypadał zawsze gorzej433. Kennedy był uważany za wyrafinowanego intelektualistę –
Johnson za wulgarnego prostaka, Kennedy za uczciwego i wiarygodnego – Johnson za
niezgrabnego i dwulicowego434.
W narracji mitycznej, odpowiadającej na potrzebę odnalezienia znaczenia śmierci
Kennedy'ego, zamach w Dallas stał się końcem okresu „niewinności” Stanów
Zjednoczonych, punktem zwrotnym amerykańskiej historii od którego sprawy przybrały
zły obrót: nadeszła rewolta studencka, zamieszki na tle rasowym, dalsze zabójstwa
polityczne (m.in. Roberta Kennedy'ego i Martina Luthera Kinga). JFK – gdyby tylko żył
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– rozwiązałby harmonijnie problem praw obywatelskich, zakończyłby zimną wojnę, a
przede wszystkim nie pozwoliłby na „wietnamską tragedię”435. Tymczasem wojna w
Wietnamie

była

właśnie

kontynuacją

polityki

Kennedy'ego

(który

zwiększył

zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Azji Południowo-Wschodniej), opartej nie
tylko na niesłusznych (jak się okazało) założeniach geopolitycznych, ale też – o czym
pisaliśmy w poprzednim rozdziale – w niemałym stopniu na mitach politycznych:
pogranicza i amerykańskiej wyjątkowości, które nakazywały Stanom Zjednoczonym
walczyć o wolność Wietnamczyków436. Rosnące rozczarowanie „niekończącą się wojną”,
prezydentem i, szerzej, polityką, stawało się coraz powszechniejsze. Lewica, młodzież i
ruch antywojenny nienawidziły Johnsona, uważając go za mordercę i podżegacza
wojennego – reszta obywateli obwiniała go o utratę kontroli nad krajem, którym
wstrząsały protesty i zamieszki437. Kiedy w marcu 1968 roku prezydent ogłosił, że nie
będzie ubiegał się o kolejną kadencję, lewica z entuzjazmem mówiła o „przegnaniu złego
króla”438.
Narracja porównująca Johnsona do złego monarchy-samozwańca, który
bezprawnie zajmuje tron Camelotu, należący do dobrego, poległego władcy, była bardzo
popularna i odwoływał się do niej sam Johnson 439. „Dla milionów Amerykanów byłem
wciąż uzurpatorem, (…), pretendentem do tronu”, mówił z żalem 440. To przekonanie
znajdowało swój wyraz w kulturze popularnej – w 1967 roku na Broadwayu bardzo
popularna

była

sztuka

Barbary

Garson

pt.

MacBird,

będąca

reinterpretacją

szekspirowskiego Makbeta w scenerii amerykańskiej polityki. Szlachetny John Ken
O'Dunc (JFK) ginie z rozkazu MacBirda (Johnsona 441), który doprowadza swój kraj do
ruiny442.

Zgubę

przepowiadają

mu

Trzy Wiedźmy,

reprezentujące

studentów,

Afroamerykanów i lewicę. Wkrótce miało się jednak okazać, że w miejsce Makbeta
wstępuje nie Malkolm, prawowity dziedzic Dunkana (w sztuce – Robert Ken O'Dunc),
ale największy z szekspirowskich złoczyńców – Ryszard III.
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3.2. Prezydentura Richarda Nixona jako wypaczona
narracja monomityczna
3.2.1. Amerykańska wspólnota w niebezpieczeństwie
Nixon przygotowywał się do powrotu do wielkiej polityki co najmniej od 1966
roku. Kiedy latem 1967 roku wielkimi miastami wstrząsnęły zamieszki na tle rasowym,
Nixon wykorzystał okazję by przypomnieć o sobie Amerykanom, pisząc duży artykuł do
najpopularniejszego miesięcznika w kraju, „Reader's Digest”. Przedstawiał w nim Stany
Zjednoczone jako wspólnotę zagrożoną: „pozbawione praw społeczeństwo” „pogrążające
się w piekle anarchii”443. W czasie kampanii wyborczej 1968 roku (nominację swojej
partii zdobył dość szybko, będąc kandydatem akceptowalnym dla wszystkich – nie tak
liberalnym jak Nelson Rockefeller i nie tak konserwatywnym jak Ronald Reagan) nadal
roztaczał wizję kraju „upadłego”, którym targają zamieszki i gdzie szaleje nieokiełznana
przestępczość. Prezentował sytuację w kraju w barwach niemalże apokaliptycznych, nie
wahając się używać porównań z wojną domową 444. Bardzo skuteczne okazały się
telewizyjne spoty, złożone z następujących po sobie zdjęć przedstawiających przemoc,
chaos, pożary, krew, uzbrojonych ludzi itd. Agresywnie zmontowanym obrazom
towarzyszyła złowieszcza muzyka, a opatrzone były sloganem: „Tym razem głosuj tak,
jakby wszystko od tego zależało”445.
W kampanii wyborczej prezentował się przede wszystkim jako kandydat „prawa i
porządku”. Niczym twardy szeryf obiecywał przywrócić ład, „wyprowadzić kraj z doliny
rozpaczy”446. Lewica widziała w tym „faszystowskie tendencje”, pokrewne populizmowi
George'a Wallace'a (gubernatora Alabamy, startującego jako kandydat niezależny), który
wprost sprzeciwiał się desegregacji Południa oraz silnej władzy federalnej, upominał się
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o prawa stanów, pomstował na „przeintelektualizowane elity” atakujące jakoby
„zwykłych Amerykanów”. Nixon odwoływał się do tych samych lęków i resentymentów,
cynicznie łącząc protesty z przestępczością, a przestępczość z rasą, ale czynił to w
znacznie subtelniejszy – a przez to skuteczniejszy – sposób 447. Tak, jak kiedyś był
łagodniejszą wersją McCarthy'ego, w 1968 roku był łagodniejszą wersją Wallace'a448.
Kreśląc ponurą wizję ówczesnej rzeczywistości, podkreślał przy tym, że – wbrew
twierdzeniom demonstrantów – Ameryka nie jest wcale „chorym społeczeństwem”, ale
wspólnotą z gruntu dobrą, w której wciąż każdy ma szansę na realizację American
Dream449. W przemówieniu na konwencji GOP mówił wręcz: „oto [American Dream]
stoi przed wami w osobie kandydata na prezydenta” 450. Kryzys przedstawiał jako
niezawiniony, a zagrażające Stanom Zjednoczonym zło jako zewnętrzne, obce, wręcz
„nieamerykańskie” (określenie kojarzące się z makkartyzmem). Protestujących
przeciwko wojnie w Wietnamie przeciwstawiał „prawdziwy głos Ameryki” 451: ciężko
pracującego, „przestrzegającego prawa, płacącego podatki, chodzącego do kościoła (…),
kochającego swój kraj […] zapomnianego Amerykanina”, dla którego „dniem protestu”
miał być dzień wyborów452. W 1969 roku, już jako prezydent, nazwał tę grupę „wielką,
milczącą większością”453. Choć retoryka populistyczna, akcentująca podziały, kojarzona
była dotychczas raczej z Partią Demokratyczną (William Jennings Bryan, Huey Long czy
właśnie Wallace), to właśnie Nixon uczynił z resentymentu narzędzie konserwatystów,
którzy nabrali przekonania, że liberalna mniejszość (a wręcz „mała grupka” „terrorystów
skrajnej lewicy”) siłą próbuje narzucić większości swoje wartości454.
Zaproponowany przez Nixona opis rzeczywistości był aktem niezwykle
skutecznego mitotwórstwa – mit milczącej większości był emocjonalnie nacechowaną,
wybitnie ideologiczną narracją, pokrewną konserwatywnej wykładni amerykanizmu.
Równocześnie był to przykład dużej politycznej przenikliwości – w 1970 jego intuicja
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znalazła naukowe potwierdzenie, kiedy dwaj młodzi politologowie, Richard Scannon i
Ben Wattenberg, w słynnej pracy Prawdziwa większość wykazali, że typowy
amerykański wyborca to nie wykładowca uniwersytetu, ale „czterdziestosiedmioletnia
gospodyni domowa z przedmieść Dayton w stanie Ohio, której mąż pracuje w
fabryce”455. W listopadzie 1968 roku Nixon nie wygrał wprawdzie w samym Dayton, ale
większość Amerykanów uznała go za wiarygodną, umiarkowaną alternatywę w stosunku
do zbyt liberalnego kandydata Demokratów, Huberta Humphreya (wiceprezydenta w
administracji Johnsona) i zbyt reakcyjnego Wallace'a.

Wprawdzie jako prezydent

złagodził nieco swój język (choć nie zawsze 456), nadal jednak pogłębiał podziały. Jego
wiceprezydent, Spiro Agnew, funkcjonował jako „Nixon Nixona”, główny napastnik
Republikanów,

powtarzając

wzorzec

z

czasów

Eisenhowera.

Znany

z

charakterystycznego języka, którym się posługiwał, pełnego barwnych określeń i
odważnych

metafor,

Agnew

agresywnie

krytykował

„paplających

nababów

negatywizmu” czy „zniewieściały korpus bezczelnych snobów uważających się za
intelektualistów”457. Trafne, jak się okazało, zidentyfikowanie przez Nixona „milczącej
większości” dało jej – używając marksowskiej terminologii – klasową świadomość, którą
w 1972 roku zrealizowała przy urnach wyborczych, zapewniając swojemu kandydatowi
jedno z największych zwycięstw w dwudziestowiecznych wyborach prezydenckich.
Skala zwycięstwa Nixona była jednak – zdaniem części badaczy – w dużej mierze
wynikiem słabości jego przeciwnika: Partia Demokratyczna była podzielona, a jej
ostateczny kandydat, senator George McGovern, był zbyt lewicowy nawet dla części
demokratycznego elektoratu458.

3.2.2. Zdecydowany przywódca stosuje nadzwyczajne metody
W 1973 roku Arthur Schlesinger opublikował głośną i wpływową książkę, The
Imperial Presidency. Argumentował, że kolejni prezydenci, rozszerzając zakres swojej
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władzy, zaburzyli rozdzielność władzy wykonawczej i ustawodawczej, w efekcie
wypaczając Konstytucję i zagrażając demokracji. Schlesinger widział to zjawisko jako
pogłębiający się proces459, ale zarazem nie był w stanie uwolnić się od mitycznego
myślenia, które prezydenturę widziało jako instytucję „niezniszczalną” i z gruntu dobrą, a
winowajcą czyniło „nieodpowiednie” jednostki. Schlesinger – bliski współpracownik
Kennedy'ego i autor Tysiąca dni, książki, która przyczyniła się do zbudowania mitu
Camelotu – jednoznacznie wskazywał na Richarda Nixona jako na głównego
odpowiedzialnego za ustanowienie „imperialnej prezydentury”, mimo iż za czasów
Kennedy'ego sam był zwolennikiem energicznej egzekutywy460. Podawał kryzys
kubański jako przykład, kiedy zdecydowane, unilateralne działanie prezydenta, bez
porozumienia z Kongresem, jest konieczne. Był to jednak – w jego opinii – wyjątek,
uzasadniony nadzwyczajną sytuacją. Nadużyć władzy przez Lincolna i Roosevelta bronił
właśnie jako „konieczności”, konkludując, że obaj „dochowali wierności jeśli nie literze
Konstytucji, to jej duchowi: działając zgodnie z jej duchem, żeby ocalić literę”461.
Zapytany o teorię, Nixon odpowiadał, że władza prezydencka „słusznie [została]
ograniczona przez Ojców Założycieli”462. Różnicę między komunizmem a demokracją
tłumaczył następująco: „Nie pozwalamy rządzić jednemu człowiekowi, ale prawom,
ponieważ kiedy człowiek rządzi we własnym interesie, staje się tyranem” 463. W 1967
roku, jeszcze zanim zasiadł w Białym Domu, oznajmił, że „zawsze uważał, że ten kraj
mógłby rządzić się sam, bez prezydenta”464. Mówiąc to miał jednak na myśli wyłącznie
sprawy wewnętrzne, które – już jako głowę państwa – nudziły go niepomiernie (nazywał
je pogardliwie „budowaniem wychodków w Peorii”465). Alexis de Tocqueville pisał, że
egzekutywa „ma sposobność wykazać się […] mocą przede wszystkim w polityce
zagranicznej”466 i dla Nixona to właśnie ona była kluczową sferą, w której silna władza
prezydencka była dlań bezwzględnie konieczna467. Departamentowi Stanu przeznaczył
głównie funkcję ceremonialną, a niemal całkowitą kontrolę nad polityką zagraniczną
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przejął Biały Dom i Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na czele z Henrym Kissingerem.
Wszyscy badacze są zgodni, że styl zarządzania Nixona obejmował centralizację władzy
w niespotykanym wcześniej stopniu – także w kwestiach wewnętrznych 468.
Wyjaśnienia szukać należy w sposobie, w jaki Nixon opisywał swoje zadanie jako
prezydenta:

Ameryka,

wspólnota

„milczącej

większości”

znajdowała

się

w

niebezpieczeństwie. Zagrażało jej zło, tak wewnętrzne („moralny chaos” kontrkultury,
przemoc na ulicach) i zewnętrzne (wojna w Wietnamie). Normalne, demokratyczne
instytucje (i władze z Partii Demokratycznej), odpowiedzialne za utrzymanie porządku,
nie spełniały swojego zadania, były za słabe by móc uporać się z tymi problemami.
Jeszcze w czasie kampanii wyborczej Nixon podkreślał, że sądy i media zbytnio
pobłażają przestępcom, a nauczyciele i wychowawcy promują „permisywizm” i
„relatywizm moralny”469. Choć wielokrotnie mówił o szacunku, jakim darzył styl
prezydencki generała Eisenhowera, którego nazywał swoim mentorem, w rzeczywistości
za najlepszy uważał wzorzec monomityczny470. Widział się w roli następcy wielkich,
bohaterskich prezydentów – Franklina Roosevelta, który silną ręką wyprowadził Stany
Zjednoczone z Wielkiego Kryzysu, i Abrahama Lincolna – self-made mana, który
zapobiegł trwałemu rozłamowi kraju471. Uważał, że sytuacja, w jakiej obejmował
prezydenturę, jest równie wyjątkowa: kraj był podzielony ideologicznie, wręcz „na skraju
wojny domowej”. W takiej sytuacji naginanie, a nawet łamanie prawa było dla niego
koniecznością. „To oczywiste, że istnieją pewne działania, nierozerwalnie łączące się z
władzą, które są legalne, jeśli przedsięweźmie je władca [sic!] w obronie bezpieczeństwa
państwa, a nielegalne, jeśli dokona tego osoba prywatna”, powiedział w słynnym
wywiadzie, jakiego w 1977 roku udzielił Davidowi Frostowi 472. Powoływał się na
przykład Lincolna: „działanie niekonstytucyjne mogą być legalne, jeśli ich celem jest
zachowanie konstytucji i jedności narodu”473. W trakcie tego wywiadu z ust Nixona padło
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też najsłynniejsze podsumowanie jego filozofii politycznej: „Jeśli prezydent coś robi, to
nie jest to nielegalne”474.
Sukcesy wyborcze pozwoliły Nixonowi wierzyć w to, że prawidłowo rozpoznał
oczekiwania

większości

społeczeństwa,

które

miało

pragnąć

zdecydowanego

przywództwa475. W 1959 roku 61% Amerykanów uważało, że to prezydent, a nie
Kongres, powinien mieć więcej władzy. W sondażu Gallupa z 1971 aprobatę dla działań
Nixona wyrażało 68% obywateli – dla Kongresu jedynie 26% 476. W dyskursie
akademickim lat 60. XX wieku także dominowało przyzwolenie dla silnej i aktywnej
prezydentury. Tak cenieni politologowie jak Clinton Rossiter, James MacGregor Burns
czy Richard Neustadt477 wyrażali przekonanie, że „im bardziej wzmacniamy
prezydenturę, tym bardziej wzmacniamy demokratyczne procedury”, a „co jest dobre dla
kraju, jest dobre dla prezydenta i vice versa”478. W przeciwieństwie do władzy
wykonawczej władza ustawodawcza uważana była za nieefektywną, skłóconą,
przegadaną, skorumpowaną i przede wszystkim „słabą”479.
W publicznych przemówieniach Nixona doskonale widoczny był lęk przed
niemocą, przed tym, że on – a tym samym Ameryka – stanie się „żałosnym, bezradnym
gigantem”480. Uważał, że jego władza jest nieustannie ograniczana i osłabiana. Za
największe zagrożenie uważał zdominowany przez Demokratów Kongres, paraliżujący
działania egzekutywy. Lekceważący stosunek Nixona do Kongresu był doskonale
widoczny: „Kongres stał się uciążliwy, niezdyscyplinowany, izolacjonistyczny,
nieodpowiedzialny finansowo, zbyt podatny na naciski zorganizowanych mniejszości i
zbyt zdominowany przez media”481. „Alternatywą do silnej władzy prezydenckiej są
rządy Kongresu, co oznacza brak rządów w ogóle”, dodawał 482. Nixon prowadził wojnę
wietnamską nie tylko bez porozumienia z Kongresem, ale nawet bez informowania go o
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niektórych działaniach, jak w przypadku bombardowań neutralnej Kambodży w 1969
roku. Tajne akcje CIA w krajach Ameryki Łacińskiej (np. pomoc w obaleniu Salvadora
Allende w Chile) również utrzymywane były w sekrecie przed Senatem. Drugim
„wrogiem” Nixona były media – „potężniejsze nawet od prezydenta”, jak twierdził 483.
Stosunek Nixona do dziennikarzy był ambiwalentny – z jednej strony usilnie zabiegał o
ich przychylność, bardzo dbał o to, w jaki sposób jest przedstawiany; z drugiej uważał, że
media z zasady wspierają Demokratów, a jego osobiście „nienawidzą” 484. Paranoiczny
charakter Nixona, skłonność do doszukiwania się wszędzie wrogów, sprawiały, że każdą
krytykę odbierał jako osobisty atak 485. Charakterystycznym przykładem była jego
„ostatnia konferencja prasowa”, kiedy po przegranych wyborach na gubernatora
Kalifornii, przekonany, że przegrał z powodu nieprzychylności mediów, oświadczył
dziennikarzom: „Nie będziecie mieli już Nixona do kopania, panowie”. Przede
wszystkim jednak widział w mediach szkodnika, który, ujawniając tajemnice państwowe,
ogranicza swobodę działania władzy.
Schlesinger słusznie zauważa, że prezydenckie prerogatywy w polityce
zagranicznej Nixon rozszerzył na politykę wewnętrzną486. Jako były już prezydent
twierdził, że gdyby nie przecieki do prasy i protesty antywojenne, „tragedia wietnamska”
zakończyłaby się rok wcześniej. Żaden z historyków nie zgadza się wprawdzie z tą tezą
(a wręcz są tacy, którzy twierdzą, że Nixon celowo przedłużał wojnę w Wietnamie, licząc
na to, że uda mu się wymóc na Wietnamie Północnym większe ustępstwa 487), ale
pokazuje ona, że w narracji Nixona wszystko wiązało się z polityką zagraniczną, a przez
to stawało się kwestią „narodowego bezpieczeństwa”. Zaprowadzenie porządku w kraju,
stłumienie

protestów,

było

–

jego

zdaniem

–

konieczne

w

negocjacjach

międzynarodowych żeby pokazać, że siły antyrządowe nie stanowią większości w
Stanach Zjednoczonych i nie są w stanie wpływać na politykę władz. Zapytany przez
483
484
485

486
487

Frost/Nixon. The Complete Interviews, 2 płyta, 3 wywiad, 31 minut; Nixon, In the Arena, s. 259.
Greenberg, Nixon's Shadow, s. 133.
O charakterze Nixona i jego skłonności do paranoi traktuje wiele psychobiografii 37. prezydenta, tzn.
prób psychoanalitycznego przeanalizowania charakteru Nixona na podstawie jego biografii, listów,
wypowiedzi etc. Zob. Eli Chesen, President's Nixon Psychiatric Profile, P. H. Wyden, New York 1973;
Vamik D. Volkan, Norman Itzkowitz, Andrew W. Dod, Richard Nixon: A Psychobiography, Columbia
University Press, New York 1997. Nawet politologowie ulegali pokusie psychologicznej analizy, np.
James Barber i jego próby określenia prezydenckiego charakteru. Zob. Barber, The Presidental
Character, s. 345-395.
Schlesinger, op. cit., s. 421-422,
Anthony Summers, The Arrogance of Power: The Secret World of Richard Nixon.,Viking, New York
2000, s. 297-308.

114

Frosta o tzw. plan Hustona, czyli nielegalną operację inwigilowania przeciwników
politycznych w kraju, Nixon tłumaczył, że standardowe procedury FBI i innych agencji
rządowych nie radziły sobie z zagrożeniem i konieczne było przedsięwzięcie
nadzwyczajnych środków. „Czy nie lepiej było walczyć z przestępczością legalnie, a nie
dodawać do listy kolejne przestępstwo?”, spytał dziennikarz. „W teorii to [brzmi]
znakomicie, ale w praktyce nie działa”, odparł rozbrajająco szczerze były prezydent 488. W
swoich wspomnieniach zdobył się nawet na takie porównanie: „Moja decyzja, by
zatwierdzić plan Hustona, będzie zawsze kontrowersyjna – tak jak decyzja prezydenta
Roosevelta, by uwięzić tysiące Amerykanów japońskiego pochodzenia, czy decyzja
prezydenta Lincolna, by zawiesić gwarantowaną przez Konstytucję nietykalność
osobistą”489.
Za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego uznawał też przecieki do prasy
dotyczące polityki zagranicznej, na czele z ujawnieniem „Papierów Pentagonu”, raportu z
1967 roku na temat amerykańskiego zaangażowania w Wietnamie, z którego wynikało,
że opinia publiczna była wprowadzana w błąd na temat przebiegu wojny 490. Ekipa do
zadań specjalnych, której członkowie później dokonali włamania do kwatery
Demokratów w kompleksie Watergate, powstała właśnie jako reakcja na przecieki do
prasy, stad wzięła się jej nazwa: „hydraulicy”. Nawet „nieczyste zagrywki” (podsłuchy,
sabotowanie wieców, fałszowanie materiałów wyborczych itp.), które ludzie z kampanii
Nixona stosowali wobec przeciwników politycznych – senatorów Edmunda Muskiego,
Teda Kennedy'ego czy George'a McGoverna – były, zdaniem Nixona, uzasadnione, gdyż
potencjalne zwycięstwo Demokraty (a zwłaszcza McGoverna) w wyborach 1972 roku
uważał za katastrofę dla bezpieczeństwa kraju.
Użyte przez Schlesingera określenie „imperialna prezydentura” odwoływało się
do głęboko zakorzenionego w Amerykanach lęku przed monarchią, która – jak pisaliśmy
– w Stanach Zjednoczonych ma wyłącznie negatywne konotacje. Porównywanie Nixona
do monarchy zaczęło się już w 1968 roku. Kiedy odmówił debatowania z Hubertem
Humphreyem, ten nazwał go „Ryszardem Zajęcze Serce”491. W nieprzychylnych mu
mediach karykaturowano go jako Ludwika XVI albo „księcia Milhousa I, kapitana
488
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Watergate”. Przez skojarzenie z szekspirowskim despotą „król Ryszard” stało się jednym
z najpopularniejszych określeń Nixona stosowanych przez jego przeciwników. Co
charakterystyczne, on sam niekiedy też używał tego języka, pisząc choćby, że prezydent
musi uniknąć zostania „wasalem Kongresu”492, czy określając prezydenta mianem
„suwerena” i „władcy”. Doskonale udokumentowana jest też jego obsesja na punkcie
majestatu prezydentury, wyrażająca się choćby w zamiłowaniu do przepychu czy
sztywnego ceremoniału. Choć wielu mogła wydawać się śmieszna 493, wynikała z tego, że
sam szczerze wierzył (być może nawet zbyt mocno) w mitologię sprawowanego przez
siebie urzędu. Widział się w roli jedynej osoby prawdziwie odpowiedzialnej za losy
całego kraju. Przekonany, że ma przyzwolenie obywateli na stosowanie wszelkich
możliwych środków w nadzwyczajnych sytuacjach, a skłonny postrzegać rzeczywistość
jako ciąg kryzysów494, pozwolił na to, by metody dotychczas uważane za
„nadzwyczajne”, stały się zwyczajowym modus operandi495. Cel był dla niego zawsze
ważniejszy od środków, gdyż – jak twierdził – „cnota nie jest tym, co wynosi wielkich
przywódców ponad innych”496. Pisał: „Kiedy trzeba było być twardym – byłem twardy”
(...) „Robiłem to, co trzeba było zrobić i próbowałem to robić tak uczciwie, jak mogłem”
[podkreślenie P. T.]497.
Poczucie prześladowania pchnęło Nixona do uderzenia wyprzedzającego:
tworzenia list wrogów, szpiegowania swoich przeciwników (zarówno radykałów z
ruchów studenckich, jak i polityków opozycji) 498. Nixon nie widział bowiem różnicy
między oponentami a wrogami, między umiarkowaną lewicą a lewicą skrajną, między
przeciwnikami jego prezydentury a przeciwnikami systemu. Paradoks polegał na tym, że
Nixon uznał lewicę za terrorystów jeszcze zanim część działaczy skrajnej lewicy
naprawdę zaczęła stosować przemoc, zaś lewica uznała Nixona za spiskowca i
kryminalistę zanim naprawdę zaczął nadużywać prezydenckiej władzy, oskarżając go o
cały szereg zbrodni – włącznie z byciem członkiem Mafii i uczestnictwem w zabójstwie
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Kennedy'ego (czy mogło być przypadkiem, że w dzień zamachu Nixon przebywał w
Dallas?499).
„Paranoja na rzecz pokoju nie jest niczym złym” 500, powiedział Nixon w
rozmowie z Frostem. Było to echo niesławnej wypowiedzi Barry'ego Goldwatera, który –
oskarżany o bycie prawicowym ekstremistą – oświadczył, że „ekstremizm w obronie
wolności nie jest niczym złym”. Tak, jak w wyborach 1964 roku przeważająca większość
Amerykanów odrzuciła Goldwatera, tak dziesięć lat później nie zaakceptowała
politycznej filozofii Nixona, uznając, że nie miał podstaw do nadużycia władzy. Za jego
sprawą myślenie paranoiczne na stałe weszło jednak do dyskursu publicznego.
Dwadzieścia lat po tym, jak kongresmen Nixon legitymizował prawicowe narracje
spiskowe, afera Watergate dała legitymizację spiskowym narracjom lewicy (wcale nie tak
różnych

od

fantazji

prawicowych),

dotychczas

postponowanych

jako

wyraz

Hofstadterowskiego stylu paranoicznego. W antykomunistycznej narracji spiskowej,
którą głosił jeszcze jako kongresmen, wszystko się ze sobą łączyło – w narracji, którą
głosił jako prezydent, przedstawiał siebie jako ofiarę szeroko zakrojonego spisku
liberałów, toczonej przeciwko niemu „wojny piątej kolumny” 501. Prym miały w niej wieść
uprzedzone wobec niego, stosujące podwójne standardy, liberalne media. Dlaczego
Johnowi Kennedy'emu uchodziło nielegalne zakładanie podsłuchów? Dlaczego
Robertowi Kennedy'emu nigdy nie wypominano jego współpracy z Josephem
McCarthym? Nixon i jego apologeci mieli na to prostą odpowiedź: bo byli liberałami 502.
Nixon miał przekonanie, że nie robi nic takiego, czego nie robili wcześniejsi prezydenci.
„Wszyscy tak robią” było jego częstą linią obrony, do której uciekał się zarówno w
swoich wspomnieniach, jak i w wywiadach503, wskazując palcem na Demokratów jako na
współwinnych504. Jak ujął to Daniel Frick: „Nixon i jego zwolennicy chcieli, by
Amerykanie uwierzyli nie tylko w to, że „wszyscy tak robią”, ale też, że wszyscy robili to
jako pierwsi”505. „Nieczyste zagrywki” w czasie kampanii wyborczej były wówczas
czymś normalnym, podobnie jak podsłuchiwanie oponentów (robili tak Truman i
Kennedy), „lista wrogów” też nie stanowiła żadnego ewenementu (miał taką i Franklin
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Roosevelt). Tę narrację kontynuowali apologeci Nixona, np. Victor Lasky, autor wielu
książek oskarżających Kennedy'ego i Johnsona o jeszcze większe nadużycia. Tytuł
najsłynniejszej z nich, It Didn't Start with Watergate (1977), może służyć za nazwę
całego mitu politycznego, w którym amerykańska prawica jest – jak niegdyś Richard
Nixon – niewinną ofiarą lewicowych machinacji.
Z tą narracją ściśle łączy się z inny mit polityczny, stworzony przez Nixona i
upowszechniony jego apologetów: „mediów głównego nurtu” (mainstream media), wedle
którego amerykańska prasa i telewizja są jednoznacznie liberalne (czytaj: lewicowe) i
wrogie wartościom „milczącej większości”„prawdziwej Ameryki” 506. Mit ten jest jednym
z najsilniej obecnych w amerykańskiej wyobraźni zbiorowej, dziś upowszechniany, na
przykład, przez Fox News, największą i najpotężniejszą telewizję informacyjną w
Stanach Zjednoczonych, założoną przez Rogera Ailesa, głównego specjalistę do spraw
mediów kampanii Nixona w 1972 roku.

3.2.3. Kierując się szlachetnymi motywami odnosi sukces
Naginanie Konstytucji przez monomitycznego prezydenta jest akceptowalne, ale
jedynie wtedy, gdy społeczeństwo uzna, że działania te są naprawdę konieczne: w
miejsce chaosu przynoszą harmonię, a także służą wspólnemu interesowi, a nie osobistej
korzyści rządzącego. W warstwie deklaratywnej Nixon wielokrotnie podkreślał, że
ubiegając się o prezydenturę kierował się nie ambicją, ale jedynie patriotycznym
obowiązkiem: „Celem uczestnictwa w polityce nie może być własny interes,
popularność, ani prestiż, ale chęć robienia wielkich rzeczy”, pisał 507. W popularnym
przekonaniu był jednak człowiekiem żądnym władzy508. Po przegranych wyborach w
1960 roku przypięto mu łatkę „przegranego”, choć swoją decyzję o niekwestionowaniu
wyniku uważał za dowód na to, że interes kraju (spokojne przekazanie władzy)
przedkłada nad osobistą korzyść. W czasie wyborów na gubernatora Kalifornii, dwa lata
później, Nixonowi wyrwało się, że ubiega się o stanowisko „gubernatora Stanów
Zjednoczonych”, co odebrano jako dowód na to, że szuka miejsca z którego będzie mógł
ponownie ubiegać się o prezydenturę. Świadom tego, jak jest postrzegany, w 1964 Nixon
506
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nie wychylał się z ambicjami prezydenckimi i liczył na to, że w przypadku impasu na
konwencji Republikanów zostanie „wezwany” jako kandydat kompromisowy509. Swoją
decyzję o kandydowaniu na urząd prezydenta w 1968 roku przedstawiał jako ciężką
decyzję, podjętą dla dobra kraju po długich przemyśleniach 510. Sześć lat później tak samo
uzasadniał decyzję o rezygnacji ze stanowiska 511. W ostatnim telewizyjnym orędziu
mówił: „Odejściu (...) przed zakończeniem kadencji sprzeciwia się każda cząstka mnie.
Ale jako prezydent muszę przedkładać nad wszystko interes Ameryki”512.
Nixon uważał, że stosując nadzwyczajne, „twarde”, „męskie” metody odniósł
sukces jako prezydent. W swoim ostatnim orędziu o stanie państwa, w styczniu 1974
roku, przedstawiał historię sukcesu swoich rządów: „Pięć lat temu nasze miasta płonęły i
były w stanie oblężenia. Pięć lat temu kampusy naszych uczelni były polem bitwy. Pięć
lat temu przestępczość rosła w tempie, które budziło lęk naszego narodu”513. Tymczasem
pod jego rządami wojna w Wietnamie dobiegła końca, napięcia w stosunkach ze
Związkiem

Radzieckim

zelżały,

nastąpił

przełom

w

stosunkach

z

drugim

komunistycznym mocarstwem, Chinami. Opinia większości Amerykanów w 1974 roku
była jednak odmienna. Oceniając prezydenta głównie przez pryzmat emocji, widzieli w
Nixonie przywódcę, który nie „wyprowadził kraju z doliny rozpaczy”, jak obiecywał w
kampanii wyborczej, ale zafundował mu „długi, narodowy koszmar”514.
Monomityczny przywódca nie szuka korzyści finansowych. W 1952 roku
Checkers Speech oddaliła podejrzenia w sprawie funduszu, ale już od lat 50. za Nixonem
ciągnęło się wiele spraw, które zdaniem części opinii publicznej pozostawały
niewyjaśnione. W czasie kampanii 1960 roku media informowały o podejrzanych
wydatkach na kampanię wyborczą, datkach, a nawet łapówkach od bogatych
przedsiębiorców (z miliarderem Howardem Hughesem na czele). Oskarżenia o finansowe
nieprawidłowości powróciły w czasie drugiej kadencji. W 1973 roku okazało się, że
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Nixon jako prezydent nie zapłacił należnych podatków (około pół miliona dolarów), w
nieprawidłowy sposób odliczając sobie od podatku darowiznę, jaką złożył na rzecz
Archiwów Narodowych, w postaci osobistych dokumentów z okresu swojej
wiceprezydentury. Paradoksalnie, w tym samym czasie Nixon polecił, by agencja IRS,
amerykański odpowiednik Urzędu Skarbowego, skontrolowała rozliczenia podatkowe
jego przeciwników. Padały też oskarżenia o to, że z pieniędzy państwowych opłacono
remonty domów państwa Nixonów (tłumaczone jako konieczne wydatki na dostosowanie
budynków do funkcji państwowych). Część „horrorów Białego Domu”, jak nazywano
wszystkie nieprawidłowości i przestępstwa łączące się z aferą Watergate, także dotyczyła
kwestii

finansowych,

np.

nielegalnego

finansowania

bezprawnych

działań

„hydraulików”, a później płacenia łapówek, by zachowali milczenie przed sądem.
Choć Nixonowi nigdy nie udowodniono korupcji (ostatecznie zgodził się dopłacić
brakującą kwotę podatków) do końca życia nie uwolnił się od reputacji drobnego
cwaniaczka515. W satyrycznej książce Watergate Follies, bestsellerze lat 70.516, brytyjska
królowa Elżbieta II mówi do szacha Iranu: „Owszem, pan Nixon złożył mi kiedyś wizytę.
Zabrał łyżkę”517. Wizerunek ten był wyjątkowo szkodliwy dla polityka tak bardzo
podpierającego się w swojej karierze mitem amerykańskiego sukcesu. Niestrudzenie
powtarzał, że nigdy nie wzbogacił się na stanowisku prezydenta i wszystkie sugestie, że
mogło być inaczej uznawał za oszczerstwa, dowód na niezwykłe prześladowania i
reagował na nie wyjątkowo emocjonalnie518. Podkreślał, że, w przeciwieństwie do innych
prominentnych polityków, nigdy nie brał honorariów za przemówienia 519. W listopadzie
1973 roku, w samym środku skandalu Watergate, w czasie konferencji prasowej Nixon
postanowił odpowiedzieć w taki sam sposób, jak dwadzieścia lat wcześniej –
szczegółowym opisem swojej sytuacji majątkowej przed kamerami telewizyjnymi.
Zarzuty o nadużycia władzy przedstawił jako kwestionowanie jego osobistej uczciwości,
które miało wynikać z uprzedzeń – podobnie jak w 1952 roku, kiedy oskarżenia o branie
łapówek przedstawił jako złośliwe czepianie się tego, że dostał w prezencie szczeniaka
dla swoich córek. Kiedy jednak przed kamerami telewizyjnymi
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dziennikarzom: „Nie jestem kanciarzem (I am not a crook)”, przyniosło to efekt
odwrotny do zamierzonego – zabrzmiało jak wypowiedzenie na głos tego, co wszyscy
mieli na myśli. Określenie „kanciarz” (crook) na stałe weszło do języka oponentów
Nixona. „Będę człowiekiem, który oszukiwał na podatkach; podnosił ceny mleka pod
wpływem nacisków jego producentów, którzy finansowali moją kampanię; człowiekiem,
który sprzedawał ambasadorskie tytuły i użył milionów dolarów z datków na kampanię
do wyremontowania własnych domów”, żalił się Frostowi520.

3.3. Richard Nixon jako wypaczenie monomitu
Choć, jak pisaliśmy wcześniej, Amerykanie zasadniczo rozdzielają instytucję
prezydentury od osoby prezydenta, a każdy nowy lokator Białego Domu zaczyna z
„czystym kontem”, jako dziedzic stanowiska wielkich poprzedników 521, Nixon zasiadał w
Białym Domu obarczony bardzo silnym ładunkiem negatywnych skojarzeń, dotyczących
nie tylko jego samego, ale też prezydentury jako takiej. Sprzęgły się one, tworząc bardzo
trudną – i potencjalnie niebezpieczną dla niego – narrację niegodziwego Nixona i
niegodziwego prezydenta.
Za ukształtowany jeszcze w latach 40. i 50., ale niezwykle trwały wizerunek
populistycznego makkartysty, zdolnego do wszystkiego cynicznego oportunisty, w dużej
części odpowiadał sam. Próby zaprezentowania opinii publicznej „nowego Nixona” –
doświadczonego, dojrzalszego, umiarkowanego – skutkowały tylko częściowo. Przez
jego oponentów „nowy Nixon” był uważany za kolejną manipulację „Cwanego Wacka”,
następny dowód na jego dwulicowość (czy wręcz „wielolicowość”). Oskarżenia te
przychodziły o tyle łatwiej, że podstawą strategii wyborczej Nixona (szczególnie w
czasie starań o reelekcję, w 1972 roku) była intensywna kampania telewizyjna, a w jego
ekipie

prominentną

rolę

odgrywali

ludzie

z

doświadczeniem

w

agencjach

reklamowych522. Popularny żart brzmiał: „Czy istnieje nowy Nixon? Oczywiście: stary
Nixon był chytry i oportunistyczny. Nowy Nixon wręcz przeciwnie: jest oportunistyczny
i chytry”523.
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W amerykańskiej wyobraźni zbiorowej przełomu lat 60. i 70. XX pozytywnym
wzorem prezydenta był, jak pisaliśmy wcześniej, przede wszystkim John F. Kennedy.
Choć w przyszłości miał jeszcze nadejść czas krytycznego osądu jego rządów 524, parę lat
po jego tragicznej śmierci mit Kennedy'ego jako „nowego Lincolna” był nienaruszalny i
powszechnie akceptowany. Nic zatem dziwnego, że, jak pisał jeden z bliskich
współpracowników

Nixona:

„Kennedy

był

[dla

niego]

wzorem

nowoczesnej

prezydentury, świadomym lub nie […]”, [Nixon] zazdrościł mu „sposobu w jaki […]
zachwycił i zauroczył media”525. Próby zbliżenia się do wyznaczonych przez
Kennedy'ego standardów publicznej prezentacji prezydenta, czerpania z jego retoryki i
stylu, nie skutkowały, a wręcz przeciwnie – mogły być (i bywały) odbierane jako
nieudolne kopiowanie wielkiego poprzednika. Przemówienie inauguracyjne Nixona, w
styczniu 1969 roku, stylem wprost nawiązywało do analogicznej mowy sprzed ośmiu lat,
kiedy właśnie zaprzysiężony Kennedy wzywał Amerykanów, by „nie pytali co kraj może
zrobić dla nich, ale co oni mogą zrobić dla swojego kraju” 526. Tak jak JFK zamierzał
przewodzić Amerykanom w wyprawie na „nowe pogranicze”, tak Nixon wzywał ich, by
wraz z nim „wzięli udział w (...) wielkiej przygodzie – tak ważnej, jak sama ludzkość 527.
Próby prezentowania swojej „ludzkiej” strony, naśladowanie JFK, wychodziło niekiedy
wręcz karykaturalnie: kiedy zrobiono mu zdjęcia w czasie spaceru po plaży – tak jak
niegdyś Kennnedy'emu – Nixon, w czarnych lakierkach i spodniach od garnituru,
wyglądał sztucznie i od razu stał się obiektem żartów 528. Nixon był świadom tego, że nie
jest „człowiekiem, którego łatwo lubić” (jak wyznał Davidowi Frostowi) 529, miał jednak
poczucie, że jest oceniany wyjątkowo niesprawiedliwie i zupełnie wprost obwiniał o to
„liberalny establishment”.
Drugim problemem Nixona był odziedziczony po Lyndonie Johnsonie kolosalny
upadek zaufania Amerykanów wobec władzy jako takiej, który nastąpił w latach 60. XX
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pytanie co jest takiego nowego w Nixonie, znajduję taką odpowiedź: jego technika jest nowa (…). Nie
ma żadnego nowego Nixona – jest tylko ten sam, dobrze znany Nixon”. Zob. E.G. Marshall (Humprey,
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wieku. Nowa Lewica odrzucała ukształtowaną przez mit amerykańskiej wyjątkowości
wiarę w dobry i działający system, wypaczany przez nieodpowiednie jednostki
sprawujące władzę. Złem była sama „Amerika” (pisana przez „k”, po niemiecku),
znienawidzone,

faszystowskie,

opresyjne,

imperialistyczne

państwo-moloch,

odpowiedzialne za zbrodnie wojenne, takie jak masakra Wietnamczyków w My Lai oraz
za represje w kraju, jak śmierć czworga studentów na uniwersytecie Kent State w Ohio,
zastrzelonych przez Gwardię Narodową w trakcie antywojennej demonstracji 530. W tej
narracji – nie dominującej wprawdzie, ale bardzo wyraźnie obecnej w dyskursie – w
prezydenturze,

czyli

spoiwie

porządku

symbolicznego

i

centralnej

instytucji

amerykańskiej polityki, skupiły się jej wszystkie negatywne cechy, dodatkowo
wyolbrzymione przez radykałów Nowej Lewicy.
Być może antysystemowe nastroje udałoby się załagodzić, gdyby prezydenturę po
Johnsonie objął ktoś nie tak bardzo kontrowersyjny, chcący i potrafiący zasypywać
istniejące wówczas między Amerykanami podziały, a nie pogłębiać je dla własnej
korzyści. W chwili w której Nixon złożył prezydencką przysięgę obiekt nienawiści
Lewicy wszedł w rolę ucieleśnienia całego złego systemu. „Faszystą”, „kapitalistyczną
świnią” i „zbrodniarzem wojennym” został okrzyknięty już pierwszego dnia swojej
prezydentury, zanim zdążył wydać choćby jeden rozkaz jako prezydent 531. Porównania do
Hitlera (po raz pierwszy obecne już w czasie kampanii Nixona przeciwko Douglas 532)
weszły, zresztą, do stałego repertuaru obelg jakimi go obrzucano. „X” w jego nazwisku
demonstranci przerabiali na transparentach na swastykę 533, a McGovern wprost określił
włamanie do Watergate jako „coś, czego można by oczekiwać pod rządami kogoś
takiego, jak Hitler”534.
W aferze Watergate, która ostatecznie doprowadziła do upadku Nixona, skupiły
się wszystkie lęki – zarówno tych obawiających się Nixona; tych nieufających systemowi
per se; jak i tych, którzy wierzyli w zawiązany przeciwko Nixonowi spisek liberałów.
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Kuklick, The Good Ruler, s. 166; Michael Kazin, Amerykańscy Marzyciele. Jak lewica zmieniła
Amerykę, przeł. Michał Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 337-340.
Greenberg, Nixon's Shadow, s. 74-75, 90-92.
Ambrose, Nixon I, s. 215
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Black, Richard Nixon: A Life in Full, Public Affairs, New York 2007, s. 306.
David Frum, How We Got Here: The 70s. The Decade That Brought You Modern Life – For Better or
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Michael Schudson w Watergate in American Memory znakomicie pokazuje różne
narracje na temat Watergate obecne w amerykańskiej wyobraźni zbiorowej – doskonały
przykład tego, jak funkcjonują mity polityczne, opisujące dane wydarzenia w sposób
uznawany za prawdziwy przez jakąś część społeczeństwa. Jak zdaje się mówić Schudson:
„Powiedz mi, czym – twoim zdaniem – była Watergate, a powiem ci kim jesteś”535.
Zdaniem najzagorzalszych sympatyków Nixona, Watergate było "pierwszym
puczem medialnym w historii", histerią, którą liberalna prasa rozpętała wokół nieistotnej
sprawy, żeby zniszczyć nielubianego przez siebie prezydenta. Sam Richard Nixon
zgadzał się z tą perspektywą, choć jedytnie częściowo, pisząc, że Watergate było „w
jednej trzecią błędem, w jednej trzeciej niezdarnością, a w jednej trzeciej polityczną
wendettą”536.
Skrajna lewica – choć usatysfakcjonowana, że jej podejrzenia wobec Nixona
okazały się przynajmniej częściowo prawdziwe – zasadniczo zgadzała się z interpretacją,
wedle której był on jedynie kozłem ofiarnym, rzuconym na pożarcie mediom, by sprawić
wrażenie, że to nielegalne zakładanie podsłuchów i tuszowanie bezprawnych działań
ludzi prezydenta było prawdziwym problemem. Tymczasem, zdaniem zwolenników tego
mitu politycznego, niegodziwe było nie tylko postępowanie Nixona i jego ludzi, ale cały
amerykański ustrój, dający zbytnią władzę jednej osobie i pozbawiony przy tym należytej
kontroli. Jak pisał Jean Baudrillard, w przypadku Watergate skandal polegał nie na
ujawnieniu jakiegoś rzekomo wyjątkowego i niecodziennego przypadku zepsucia władzy,
ale odkrycia prawdy polegającej na tym, że sama władza jest niemoralna 537. Innymi
słowy, prawdziwym skandalem miałyby być słowa Geralda Forda, który objąwszy urząd
prezydenta po rezygnacji Nixona zapewniał, że sytuacja w kraju została naprawiona.
Przeważająca większość Amerykanów uwierzyła właśnie w narrację, która
nakazywała zapomnieć o niewygodnej przeszłości i z optymizmem patrzeć w przyszłość,
utwierdzając wiarę w mit amerykańskiej wyjątkowości. Zgodnie z tym mitem, system
zadziałał jak należy: Nixon-prezydent stanowił poważne zagrożenie dla demokracji, ale
mechanizmy konstytucyjne zapobiegły katastrofie i sytuacja została naprawiona,
przywrócono ład538. W bardziej lewicowej wersji tej wykładni zwraca się wprawdzie
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Schudson, op. cit., s. 26-31.
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uwagę na to, że „afera Watergate” wyszła na jaw jedynie dzięki szczęśliwemu zbiegowi
okoliczności (a zatem system „prawie nie zadziałał” 539), ale i ona

podtrzymuje

optymistyczne przekonanie, że do przywrócenia zaburzonego ładu wystarcza usunięcie
winnego. W oczach przeważającej większości Amerykanów tym winnym stał się właśnie
Richard Milhous Nixon – wstydliwy wyjątek w poczcie dobrych prezydentów, całkowite
przeciwieństwo doskonałego Johna Fitzgeralda Kennedy'ego.
Uznanie, że winnym był jedynie Nixon, pozwalało rozgrzeszyć obywateli, którzy
przecież zaledwie dwa lata wcześniej podarowali Nixonowi jeden z największych
sukcesów wyborczych. Krytyczna refleksja wymagałaby bowiem zastanowienia się nad
tym, jak mogło do tego dojść; refleksji na temat tego, czy zwycięstwo Nixona w 1972
roku nie było dowodem na istnienie jakiejś fundamentalnej skazy na amerykańskim
systemie politycznym. Tymczasem narracja ta wyjaśniała rzeczywistość w najłatwiejszy
do zaakceptowania sposób: Amerykanie mieli dać się zwieść niegodziwcowi, który ich
omamił i oszukał. Skoro udało mu się w aż na taką skalę, musiał być przy tym
wyjątkowym niegodziwcem, niemalże złem wcielonym. Kiedy całe zło zostało
zobiektywizowane w postaci jednego człowieka, wyeliminowanie tej osoby usuwało zło
z amerykańskiego systemu. Sposób, w jaki Konstytucja i praktyka polityczna uporały się
z wewnętrznymi zagrożeniami, miał być tylko kolejnym dowodem na jego
niezaprzeczalną wielkość amerykańskiej demokracji.
Wina Richarda Nixona polegała na tym, że zszargał urząd prezydenta, świętego
kapłana amerykańskiej religii obywatelskiej540. „Od prezydenta oczekuje się, że będzie
ucieleśniał lepsze cechy naszego charakteru w inspirujący sposób, wyrażał w tym, co robi
i czym jest (nie tylko tym, co mówi) idealizm moralny, który – w zbiorowym
wyobrażeniu – jest przeciwieństwem polityki”, pisał Michael Novak541. Rygorystyczny
moralizm Amerykanów sprawia, że o ile politykom – kongresmenom, senatorom, nawet
wiceprezydentom – są w stanie wybaczyć więcej, od prezydenta, który jest kimś o wiele
istotniejszym, wymagają, by był niczym żona Cezara – poza wszelkim podejrzeniem.
W najpowszechniej przyjętej narracji prezydentura Nixona stanowiła wypaczenie
prezydentury „wielkich prezydentów”, do o których mitów tak chętnie się odwoływał.
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Zamiast być self-made manem i ucieleśnieniem mitu amerykańskiego sukcesu, okazał się
skorumpowanym oszustem, wykorzystującym pozakonstytucyjne metody dla własnych
korzyści, a nie po to, by osiągnąć jakiś wspólny cel. Zamiast, niczym Lincoln czy
Roosevelt, przywrócić harmonię w kraju, tylko powiększył panujący chaos: pogłębiając
podziały, wprowadzając do życia publicznego paranoję, podejrzliwość, legitymizując
kulturę spisku. Zamiast odejść ze stanowiska po wykonaniu swojego zadania (albo wręcz
– jak Kennedy – poświęcić swoje życie w służbie ojczyzny), kurczowo trzymał się
władzy, być może planując nawet wprowadzenie dyktatorskich rządów. Kiedy jako
jedyny prezydent w historii ustąpił ze stanowiska, w oczach Amerykanów przyznał się do
porażki.
Jako perwersja prezydenckiego monomitu Nixon stał się typem idealnym „złego
prezydenta”. Dlaczego jednak ten wizerunek był aż tak silny i aż tak trwały? Dlaczego
zmiana nastawienia politologów i historyków do Nixona i jego rehabilitacja w latach 90.
XX wieku prawie w ogóle nie przełożyła się na opinię większości obywateli? W
następnym rozdziale pokażemy, że za obecność w zbiorowej świadomości Amerykanów
konkretnej narracji, opisującej życie i karierę Nixona, odpowiada w przeważającej mierze
kultura popularna – „często lepszy barometr i potężniejsze narzędzie kształtujące opinię
publiczną niż komentarz prasowy”542. Postaramy się pokazać, że to właśnie kultura
popularna – w której co najmniej od lat 70. XX wieku trwa nieustanna praca nad mitem
Nixona-złoczyńcy (villain) – odegrała (i nadal odgrywa) kluczową rolę w kształtowaniu i
upowszechnieniu tej narracji.
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Rozdział 4
Źli prezydenci a kultura popularna
4.1. Prezydent jako bohater popkultury
Jak pokazał Jeff Smith w niezwykle szczegółowej pracy pt. The Presidents We
Imagine, „prezydenckie fikcje” w amerykańskiej kulturze popularnej sięgają co najmniej
pierwszej połowy XIX wieku, ale pierwsi fikcyjni prezydenci sensu stricto pojawili się
dopiero w ostatnich dwóch dekadach stulecia. Byli oni ucieleśnieniem lęków wieku
pozłacanego Ameryki, kiedy politykę zżerała korupcja, a słaba egzekutywa nie była w
stanie, albo nie chciała uporać się z narastającymi problemami ekonomicznymi i
społecznymi, które próbowano przykrywać blichtrem „wieku pozłacanego”543.
W roku 1880 ukazała się anonimowa powieść Democracy: An American Novel544,
którą można określić mianem pierwszego amerykańskiego dzieła z gatunku political
fiction. Autorem

powieści,

wyrażającej

rozczarowanie

waszyngtońskimi

grami

politycznymi, był (anonimowo) Henry Adams, który – jako wnuk i prawnuk prezydentów
– źródło zepsucia amerykańskiej polityki widział w zbytniej demokratyzacji kraju,
szczególnie jego „nowych”, zachodnich stanów. W Democracy bezimienny i w dużej
mierze nieobecny prezydent (występujący pod przydomkiem Hoosier Quarryman, czyli
Kamieniarz, od swojego dawnego zawodu) jest niekompetentnym, bezsilnym
prowincjuszem z Indiany, nieustannie ustępującym potężnym, lokalnym bossom. O ile
arystokratyczny Adams widział źródło problemów w nadmiarze demokracji, o tyle
autorzy kojarzeni z ruchem progresywnym stawiali zgoła odmienną diagnozę.
W powieści President John Smith z 1897 roku, autorstwa innego Adamsa,
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Fredericka Uphama545, wybory prezydenckie w przyszłym wówczas roku 1900 wygrywa
kandydat Partii Populistycznej, tytułowy John Smith – ucieleśnienie zdrowego,
amerykańskiego rozsądku, co widać nawet w tym, jak się nazywa. Dokonując „pokojowej
rewolucji” Smith obala winne wszystkiemu skorumpowane partie i rządy „plutokratów”,
wprowadzając konieczne reformy. Nowa konstytucja – zwiększająca znacznie władzę
prezydenta – zostaje uchwalona w Omaha, w Nebrasce – samym sercu Zachodu, który tak
krytykował H. Adams. Naszpikowana przemówieniami książka F. Adamsa bardziej niż
powieścią sensu stricto jest manifestem politycznym radykalnego progresywizmu, który
wówczas rósł w siłę, ale postać prezydenta Smitha w dużej mierze skonstruowana jest
według klasycznego monomitycznego wzorca

o którym pisaliśmy wcześniej.

Prawdziwym bohaterem tego typu jest jednak inny fikcyjny przywódca – generał Philip
Dru, występujący w powieści z 1912 roku pt. Philip Dru, Administrator: A Story of
Tomorrow, 1920-1935546. Fabułę trudno nazwać oryginalną: prezydent Rockland jest
marionetką w ręku niegodziwej kamaryli biznesmenów i polityków. Kiedy na jaw
wychodzi nagranie rozmowy (sic!), będące dowodem korupcji Rocklanda, wybuchają
protesty. Prezydent i jego poplecznicy chcą użyć wojska przeciwko protestującym, ale
demokratyczne powstanie „środkowej Ameryki” obala skorumpowaną władzę elit
Wschodniego Wybrzeża. Przyjmując skromny tytuł „administratora” Dru przeprowadza
konieczne reformy (w tym również napisanie nowej konstytucji), po czym – wykonawszy
swoje zadanie, ale nie chcąc zostać autokratą – zrzeka się stanowiska i opuszcza Amerykę
na zawsze, odpływając w nieznanym kierunku. Łatwo rozpoznajemy doskonale widoczny
wzorzec: zagrożona wspólnota, niechętne przyjęcie odpowiedzialności, nadzwyczajne
metody, wycofanie (nader dosłowne). W postaciach Smitha i Dru znajdowało swój wyraz
pragnienie silnej, zdecydowanej egzekutywy, która rozwiąże problemy trapiące Stany
Zjednoczone i odważnie poprowadzi Amerykę naprzód. Znamienne, że autorem książki
był (także anonimowo) pułkownik Edward M. House, najbliższy doradca Woodrow
Wilsona, który w roku publikacji Philipa Dru został wybrany prezydentem i jako
przywódca aktywnie wprowadzał w życie progresywny program ekonomiczno-społeczny
– choć, rzecz jasna, nie tak radykalny jak bohater powieści House'a.
Narrację o konieczności wprowadzenia silnej prezydentury, zgodnej z
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monomitycznym wzorcem, rozpoznajemy również w filmie Gabriel nad Białym Domem
(1933), który szczegółowo omawialiśmy w rozdziale drugim – pierwszym dziele political
fiction wyprodukowanym przez Hollywood. Główny bohater tego filmu, Judson
Hammond, jest wzorcowym przykładem zarówno złego, jak i dobrego prezydenta. Zanim
wciela się w niego anioł Gabriel (co, jak pamiętamy, czyni zeń prezydenta
monomitycznego par excellence), Hammond stanowi swoje dokładne przeciwieństwo.
Jest słaby, pozbawiony własnego zdania, całkowicie podporządkowany swojej partii
(„Partia ma plan, a ja jestem tylko członkiem partii” mówi z rozbrajającą szczerością).
Niezbyt zainteresowany rządzeniem krajem, woli romansować z sekretarką, delegując
zadania swoim współpracownikom.
Oczywistymi wzorami Hammonda sprzed przemiany byli dwaj republikańscy
prezydenci: Warren Gamaliel Harding (urzędujący w latach 1921-1923) i Herbert Hoover
(1929-1933). Harding, wybrany jako kompromisowy „pierwszorzędny kandydat
drugorzędny”, którego główną zaletą było to, że „wyglądał prezydencko”, jako głowa
państwa czuł się przytłoczony przez zajmowane stanowisko i czas w Białym Domu
spędzał głównie na graniu w karty i golfa 547. Do czasów Watergate największym
skandalem amerykańskiej polityki, symbolem korupcji i nadużyć władzy dla prywatnych
celów, była afera finansowa Teapot Dome 548, w którą zamieszani byli członkowie
gabinetu Hardinga, patrzącego przez palce na nieprawidłowości w swojej administracji.
Hoover, który zakończył swoją prezydenturę dwa tygodnie przed premierą Gabriela nad
Białym Domem, nie chciał zwalczać Wielkiego Kryzysu poprzez interwencjonizm
państwowy na szeroką skalę, toteż został uznany za „słabego” i „nieudolnego”. Z kolei
jego następca, Franklin D. Roosevelt, aktywnie wykorzystywał swoje prerogatywy,
rozszerzając zakres władzy prezydenckiej i tym samym znakomicie wpisując się w
monomityczną narrację. Co więcej, Hoover uważany był również za pozbawionego
emocji i nieczułego na ludzką krzywdę. Brutalne rozpędzenie przez wojsko tzw. Bonus
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Francis Russell w swojej książce pt. The Shadow of Blooming Grove: Warren G. Harding in His Times
(1968), przytacza słowa Hardinga, który zdradził swojemu przyjacielowi jak bardzo frustruje go
prezydentura: „Nie nadaję się na to stanowisko i nigdy nie powinienem się na nim znaleźć”. Zob.
Edwards Park, The Object at Hand, „Smithsonian Magazine”, Oct. 1995,
http://www.smithsonianmag.com/people-places/the-object-at-hand-1102561973/#8y3Sl0tozWChscg4.99 (dostęp: 20.05.2014).
W 1922 roku sekretarz spraw wewnętrznych w gabinecie Hardinga, Albert Fall, na niezwykle
korzystnych warunkach wydzierżawił prywatnym przedsiębiorstwom złoża naftowe Teapot Dome w
Wyoming. Śledztwo senackiej komisji wykazało, że firmy naftowe sowicie wynagrodziły Falla za jego
usługi. W 1929 roku Fall został pierwszym członkiem gabinetu w historii USA, którego skazano na karę
więzienia.
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Army, bezrobotnych weteranów domagających się wypłacenia odpraw, przyczyniło się
tylko do utrwalenia wizerunku prezydenta „zimnego” i „nieludzkiego” 549. Echo tego
widzimy w Gabrielu..., gdzie odmieniony Hammond, wbrew radom swojego gabinetu,
deklaruje, że „odmawia wysłania armii przeciwko ludowi Stanów Zjednoczonych”. W
przeciwieństwie do niezwykle inteligentnego, ale pozbawionego charyzmy Hoovera,
Roosevelt „drugorzędny intelekt, ale pierwszorzędny temperament” zupełnie inaczej
komunikował się z Amerykanami, oczekujących opieki (a przynajmniej wrażenia tejże)
ze strony ojcowskiej figury prezydenta 550. Jak pokazał Bruce Kuklick, w latach 30. XX
wieku Hoover i Roosevelt stali się bohaterami narracji o dobrym i złym prezydencie,
którą dopiero po ponad trzydziestu latach miał zastąpić mit o Kennedym i Nixonie – tylko
pozornie podobny, gdyż opowiadający o prezydencie dobrym i prezydencie
niegodziwym551.
Harding czy Hoover – w mniejszym lub większym stopniu skorumpowani albo
nieudolni – byli uważani za niegodnych urzędu prezydenta, ale nie za łajdaków.
Niegodziwi nie są również książkowy Rockland i filmowy Hammond (sprzed anielskiej
interwencji). Narracja w której prezydent, najwyższy kapłan amerykańskiej religii
politycznej, mógłby być prawdziwym złoczyńcą, stała w sprzeczności z dominującą
mitologią polityczną Ameryki. „Źli” prezydenci nie byli mistrzami zbrodni, nie byli
nawet głównymi winowajcami. Prawdziwym złoczyńcą zawsze był ktoś, kto stał za nimi
– potężny polityk albo biznesmen sprawujący władzę de facto, zakulisowo kontrolujący
proces polityczny, załatwiający prywatne interesy ponad głowami obywateli w tzw.
„zadymionych pokojach” (smoke-filled rooms), symbolizujących polityczną korupcję. W
Philipie Dru jest to senator Selwyn, w Gabrielu kilku partyjnych bossów, na czele z
sekretarzem stanu Brooksem, który – jak tłumaczy Hammond siostrzeńcowi – „zrobił
wujka prezydentem”. Obaj spiskowcy zostają ukarani – Brooks zostaje zdymisjonowany,
a Selwyn uwięziony. Mit nowego początku dopuszcza jednak możliwość naprawy
549
550
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Kuklick, The Good Ruler, s. 40-41.
Ibidem, s. 46-52
W języku polskim słowo „zły” może być tłumaczone na angielski jako „bad” i jako „evil” i zrozumienie
intencji autora wypowiedzi zależy tylko od kontekstu. Pomóc w rozróżnieniu tych dwóch mogą pomóc
wyjaśnienia Friedricha Nietzschego, który tłumaczy, że w pierwotnej moralności „zły” (niem. Schlecht,
angielskie: bad – „lichy”, „kiepski”), oznaczało ułomność, bycie poślednim. Późniejsza moralność
wprowadziła termin „zły” (niem. Böse, angielskie: evil) oznaczający „niegodziwy”, „godny nienawiści”.
Zob. Friedrich Nietzsche, Z genealogii moralności, przeł. Leopold Staff, Nakład Jakóba
Mortkowicza,Warszawa 1904, s. 15-40. W wyobraźni zbiorowej Amerykanów różnica między
Hardingiem i Hooverem, a Nixonem jest właśnie różnicą między Schlecht, a Böse – bad, a evil.
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dawnych błędów. Hammondowi udaje się to za sprawą boskiej interwencji – Selwyn
okazuje skruchę i ostatecznie swoją wybitną inteligencją wspomaga „administratora” Dru
w jego szlachetnych poczynaniach.
Gabriel nad Białym Domem, choć z wielu powodów był filmem bardzo istotnym,
stanowił wyjątek: w pierwszej połowie XX wieku political fiction dopiero powstawało
jako gatunek, a Hollywood koncentrowało się na prezydentach nie wymyślonych, a
historycznych – na czele z Abrahamem Lincolnem, który pojawiał się na ekranach tak
często, jak żaden inny amerykański przywódca. Ponadpolityczny, filmowy Lincoln był
ojcem amerykańskiego narodu: męczennikiem narodowej jedności, zwycięskim wodzem,
a nawet – w westernach – patronem amerykańskiej ekspansji na Zachód 552. Biograficzne
filmy Griffitha i Johna Forda – Abraham Lincoln (1930) i Młody pan Lincoln (1932), z
odpowiednio Walterem Hustonem i Henrym Fondą w roli szesnastego prezydenta, były
de facto hagiografiami świętego amerykańskiej demokracji. Taki właśnie wizerunek
Lincolna dominował na ekranie we wczesnej fazie amerykańskiego kina, wyznaczając
kierunek portretowania na ekranie wszystkich prezydentów, pokazywanych jako
bohaterowie monomityczni. W pełni zgodne z tym były takie filmy, jak Tennessee
Johnson (reż. William Dieterle, USA 1942) o Andrew Johnsonie, Wilson (reż. Henry
King, USA 1944) czy The President's Lady (1953) z Charltonem Hestonem w roli
młodego Andrew Jacksona.
Koniec epoki Eisenhowera i wybór na prezydenta Johna F. Kennedy'ego,
kandydata „młodej Ameryki, zwiększyły zainteresowanie polityką. .„Uczłowieczenie”
przez Kennedy'ego posągowej figury prezydenta, sprawiło, że fikcyjni prezydenci, licznie
pojawiający się w książkach i filmach lat 60. XX wieku, otrzymali ludzkie słabości i
wady. Choć zdarzały się im błędy i moralne potknięcia, zawsze były one wynikiem nie
złej woli, a troski o państwo. Nawet jeśli nie zawsze byli prawdomówni jak Washington i
szlachetni jak Lincoln, to jednak zawsze mieli dobre intencje.
Za twórcę gatunku political fiction uważa się Allena Drury'ego, konserwatywnego
dziennikarza doskonale znającego waszyngtońskie realia, który w latach 50. zajął się
pisaniem prozy. Nagrodzona Pulitzerem powieść Advise and Consent553 była bestsellerem
w czasie kampanii prezydenckiej 1960 roku, a w 1962 roku została przeniesiona na ekran
552
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Na przykład w słynnych westernach: Ognistym potworze (The Iron Horse, 1924) Johna Forda czy
Niezwyciężonym Billu (The Plainsman, 1936) Cecila DeMille.
Tytuł odnosi się do sekcji drugiej, drugiego paragrafu, Artykułu 2 Konstytucji, który m.in. pozwala
prezydentowi mianować urzędników „za radą i zgodą Senatu”.
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(tytuł polski: Burza nad Waszyngtonem) przez Otto Premingera554. Fabuła książki dotyczy
zatwierdzenia przez Senat kandydata na sekretarza stanu i przypomina nieco sprawę
Algera

Hissa.

Bezimienny

prezydent

(„Prezydent”),

przypominający

Franklina

Roosevelta, chcąc osiągnąć swój cel, nieświadomie przyczynia się do samobójstwa
młodego senatora, szantażowanego przez politycznych sojuszników Prezydenta. To, co w
powieści ocenione jest jednoznacznie jako niegodziwość, w filmie staje się jedynie
potknięciem – ciężką decyzją podjętą przez Prezydenta w imię tego, co uważa za większe
dobro, tzn. dążenie do odprężenia w stosunkach ze Związkiem Radzieckim. Przed
szantażem – w imię racji stanu – nie cofa się też przypominający Trumana prezydent
Hockstadter z filmu Ten najlepszy (1962), o którym to filmie napiszemy więcej w dalszej
części rozdziału. Troską o państwo kieruje się też prezydent Jordan Lyman z Siedmiu dni
w maju (1964) Johna Frankenheimera, negocjujący traktat rozbrojeniowy z ZSRR.
Ambitny i popularny generał Scott („istna reinkarnacja George'a Washingtona”, jak mówi
o nim jeden z bohaterów filmu), nie zgadzając się z prowadzoną przez prezydenta
polityką, staje na czele spisku, dążącego do obalenia go w zamachu wojskowym. Lyman
jest stary, schorowany zmęczony prezydenturą, a być może nawet myli się prowadząc
politykę detente. Generał Scott – bohater wojenny, silny, męski (w tej roli znany z grania
amantów Burt Lancaster), chcący zdecydowanie kierować krajem – ma wszelki potencjał
bohatera monomitycznego, ale zwraca się przeciwko prezydentowi. Cel wprawdzie może
uświęcać środki, ale tylko w sytuacji, w której obyczaj i prawo łamie prezydent – gwarant
porządku symbolicznego i prawnego. Sprzeciwienie się prezydentowi stawia Scotta w roli
złoczyńcy.
Nawet kiedy prezydent ewidentnie zawodzi jako przywódca, i to w najbardziej
dramatyczny sposób, staje się postacią tragiczną. W 1964 roku na ekrany kin weszły dwa
filmy stanowiące reakcję popkultury na groźbę wojny atomowej – po kryzysie kubańskim
uznanej za jak najbardziej prawdopodobną. W thrillerze Sidneya Lumeta Czerwona linia
(Fail-Safe, USA 1964) i bardzo czarnej komedii Stanleya Kubricka Doktor Strangelove,
czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę (Dr. Strangelove or: How I Learned
to Stop Worrying and Love the Bomb, USA 1964) prezydenci (odpowiednio Henry Fonda
554

W filmowej adaptacji powieści, nakręconej w 1962 roku, rolę sympatycznego wiceprezydenta, który
ostatecznie zasiada w Białym Domu zaproponowano Richardowi Nixonowi, podówczas byłemu
wiceprezydentowi. Nixon odmówił. Należy też dodać, że antyliberalna wymowa książki (Drury był
zdeklarowanym Republikaninem) została całkowicie zmieniona. Zob. Alan Schroeder, Celebrity-inChief: How Show Business Took Over The White House, Basic Books, New York 2004, s. 293.
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i Peter Sellers), okazują się bezradni wobec ludzkich słabości, nieprzewidzianych
okoliczności, a przede wszystkim samego systemu, zimnowojennej logiki absurdalnej
doktryny wzajemnego zniszczenia555. Mimo najlepszych intencji nie są w stanie zapobiec
nuklearnej zagładzie.

4.2. Nixon wyobrażony w kulturze popularnej
Na taki oto, ukształtowany w amerykańskiej wyobraźni zbiorowej wizerunek
prezydenta – szlachetnego ojca narodu, odważnego bohatera monomitycznego,
dobrodusznego intelektualisty – nałożył się sposób przedstawiania Nixona w kulturze
popularnej. W książce Nixon on Stage and Screen z 1998 roku Thomas Monsell na ponad
dwustu stronach wymienia wszystkie przypadki, kiedy Richard Nixon pojawił się w
filmach, książkach, piosenkach czy sztukach teatralnych, z musicalem i operą włącznie 556.
Omawianie ich wszystkich w niniejszej rozprawie byłoby zbędne, ale postaramy się
pokazać przekrojowo w jaki sposób dochodziło w nich do pracy nad różnymi narracjami
nixonowskimi, dostosowanymi do kontekstu historycznego, społecznych oczekiwań,
ówczesnej atmosfery – tego wszystkiego, co Chiara Bottici nazywa „pracą nad mitem”.
Jak pisze Carl Freedman: „wielcy artyści często mają najlepszy wgląd w epokę w której
żyją – bez wątpienia jest to prawdą w epoce Nixona” 557. Donald Whaley kategoryzuje
przedstawienia Nixona na trzy grupy: niegodziwego, komicznego i tragicznego 558, ale
wydaje się to zbytnim uproszczeniem. Jak zaraz pokażemy, komizm wczesnych
przedstawień Nixona, dalece różni się przecież od komizmu na początku XXI wieku, zaś
„niegodziwość” jest tak nierozerwalnie związana z jego osobą, że nie sposób rozpatrywać
jej jako osobnej kategorii – każdy Nixon jest w taki czy inny sposób zły (evil), choć nie
każdy w ten sam sposób. Będziemy pokazywać wizerunki Nixona w ujęciu
chronologicznym i funkcjonalnym, zwracając uwagę na to jak wpływały one na
postrzeganie Richarda Nixona przez Amerykanów.
555
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Smith, op. cit., s. 176-177.
W 1988 roku został tytułowym bohaterem opery Johna Adamsa Nixon in China, opowiadającej o
przełomowej wizycie Nixona w Chińskiej Republice Ludowej. Zob. Thomas Monsell, Nixon on Stage
and Screen: The Thirty-Seventh President as Depicted in Films, Television, Plays and Opera,
McFarland, Jefferson 1998.
Freedman, op. cit., s. 230.
Rollins, O'Connor, Hollywood's White House, s. 12-13.
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Buckle down with Nixon, buckle down;
We can win with Nixon if we buckle down;
He has set the pace;
We will win the race;
Yes, we'll win the race with a Nixon victory.
Oscar Brand, piosenka wyborcza Buckle Down with Nixon (1960)559.
Pierwsza Nixonowska postać w dziele kultury popularnej pojawiła się jeszcze w
czasie, kiedy Nixon był wiceprezydentem. W marcu 1960 roku, w trakcie kampanii
wyborczej o najwyższy urząd w kraju, na Broadwayu miała swoją premierę sztuka Gore'a
Vidala Ten najlepszy (The Best Man). Obsypana nagrodami, cztery lata później
przeniesiona została na ekran przez Franklina Schaffnera 560. Akcja toczy się podczas
konwencji nienazwanej partii politycznej, w czasie której o nominację prezydencką
ubiegają się były sekretarz stanu, William Russell (Henry Fonda, aktor kojarzony z rolami
kompasów moralnych, np. „jedynego sprawiedliwego” w Dwunastu gniewnych ludziach)
i młody senator Joe Cantwell (Cliff Robertson) – przedstawiający się jako „kandydat
ludu” zajadły antykomunista, cyniczny i pozbawiony skrupułów, gotowy na wszystko,
byle tylko wygrać. Cantwell fizycznie przypomina połączenie Nixona z Kennedym –
szeroka, zawsze pokryta cieniem zarostu szczęka była nieodłącznym obiektem żartów na
temat Nixona, zaś Robertson rok wcześniej grał młodego Kennedy'ego w dramacie
wojennym PT 109. Senator podobny jest do tych dwóch także w tym, że doskonale
rozumie potęgę telewizji i znaczenie wizerunku. Na pytanie dziennikarza o „wizerunek”
Russell z pogardą odpowiada, że jest to pojęcie z reklamy – Cantwell doskonale wie, że
to nieprawda, że PR i umiejętność sprzedaży swojego wizerunku stają się w polityce
wszystkim. Russell – choć bez wątpienia „ten najlepszy” – nie chcąc stosować „brudnych
sztuczek”

i

wyciągać

kompromitujących

oponenta

materiałów

obyczajowych

(homoseksualny epizod w armii), rezygnuje z ubiegania się o nominację i wspiera
kandydata środka: przeciętnego, ale godnego zaufania gubernatora. Tylko w ten sposób
jest w stanie zapobiec wyborowi Cantwella, od którego „nie kupiłby używanego
559
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„Weźcie się do roboty z Nixonem, weźcie się do roboty; Możemy wygrać z Nixonem, jeśli weźmiemy
się do roboty; On nadał rytm; Wygramy wyścig; Tak, wygramy wyścig, jeśli zwycięży Nixon”.
W 1970 roku Schaffner otrzymał Oskara za reżyserię ulubionego filmu Nixona, Pattona, biografii
kontrowersyjnego generała z II wojny światowej.
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samochodu”.
Twórcy Tego najlepszego nie kryli się ze swoimi liberalnymi sympatiami. Vidal
był krewnym Jacqueline Kennedy i w 1960 roku sam kandydował do Kongresu jako
Demokrata (choć bez powodzenia). Przyjaźnił się z JFK i nie krył się ze swoją niechęcią
wobec Nixona. Henry Fonda wielokrotnie wspierał Demokratów w kampaniach, a
Melvyn Douglas (grający Russella na deskach teatru561) był mężem Helen Gahagan,
pokonanej przez Nixona w walce o miejsce w Senacie. Film miał premierę w 1964 roku,
kiedy Richard Nixon, jako wielki przegrany, znajdował się w politycznym niebycie, a
Lyndon Johnson przymierzał się do gigantycznego zwycięstwa nad kandydatem
Republikanów. Mimo zabójstwa Kennedy'ego Amerykanie wciąż jeszcze wierzyli w
politykę i swoich przedstawicieli, a w kulturze wciąż trwała faza nazwana przez Michaela
Coyne'a pragmatyczną, w której dominowało przekonanie zgodne z mitem wyjątkowości,
że do przywrócenia harmonii systemu politycznego wystarcza usunięcie niewłaściwych
jednostek. Vidal optymistycznie zakładał, że zło, które reprezentował dlań CantwellNixon, da się powstrzymać i choć prezydentem nie zawsze zostaje ten najlepszy, to
przynajmniej w Białym Domu nigdy nie zasiądzie ten najgorszy i – zgodnie z
elitystycznymi poglądami Vidala – „niegodny tego zaszczytu”. Cztery lata później miało
się okazać się, że był w błędzie.
He walks and he talks, he smiles, he frowns,
He does what a human can,
It was Tricky Dicky from Yorba Linda,
The genuine plastic man.
Country Joe Mcdonald, piosenka Tricky Dicky (1962)562
Jak pisaliśmy wcześniej, wojna w Wietnamie, niepokoje społeczne i seria
zabójstw politycznych nadwyrężyły zaufanie Amerykanów do swojego państwa i ludzi
nim rządzących. Po wyborze Richarda Nixona na prezydenta nastąpił prawdziwy wysyp
dzieł kultury popularnej o antynixonowskiej wymowie. Dominowały jednak – tak w
głównym nurcie, jak i w kontrkulturze – nastroje prześmiewcze. Karykatury Nixona,
561
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O tę rolę ubiegał się Ronald Reagan, ale Vidal uznał, że nie byłby wiarygodny w roli kandydata na
prezydenta.
„Chodzi, uśmiecha się, marszczy brew; Robi wszystko to, co potrafi człowiek; To był Cwany Wacek z
Yorba Linda; Prawdziwy człowiek z plastiku”.
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publikowane w gazetach, bezwzględnie rozprawiały się z jego niezręcznym,
nieatrakcyjnym wyglądem: za dużym nosem, skłonnością do pocenia się i garbienia, a
nade wszystko z wiecznym popołudniowym zarostem, który upodabniał go do lumpa czy
drobnego złodziejaszka563. Najpopularniejsi i najlepsi rysownicy lat 70. XX wieku, jak
Paul Conrad z „Los Angeles Times” i Herbert Block (Herblock) z „Washington Post”, za
swoje zjadliwe, rysunkowe komentarze do sprawy Watergate otrzymali Nagrodę
Pulitzera, ale też trafili na słynną „Listę wrogów” prezydenta 564. To właśnie rysunki
Herblocka upowszechniły wizerunek „Tricky Dicka” i dla całego pokolenia Amerykanów
stały się punktem odniesienia, kiedy myśleli o Nixonie 565. Komicy, tacy jak David Frye,
wyśmiewali sposób mówienia Nixona, oraz jego manieryzmy, ale też społeczną
niezręczność, nieprzystosowanie do współczesnego świata.
W lecie 1971 roku, w samym środku prezydentury Nixona, Philip Roth napisał
Naszą klikę – zjadliwą satyrę na temat znienawidzonego przez siebie prezydenta,
występującego w książce jako Tricky E. Dixon. Obiektem satyry jest przede wszystkim
używany przez niego język – absurdalny, pompatyczny, a przy tym nieustannie fałszujący
rzeczywistość. Roth odwoływał się do eseju H. L. Menckena pt. Gamalielese, w którym
słynny satyryk i dziennikarz z podobnych powodów wyśmiewał retoryczny styl Warrena
G. (Gamaliela) Hardinga566. Ostatecznie Dixon zostaje zamordowany na stole
operacyjnym, w trakcie zabiegu usunięcia gruczołów potowych z górnej wargi, ale nie
kończy to bynajmniej jego kariery politycznej. Roth – doceniając wytrwałość Nixona i
zdolność do nieustannych powrotów – umieszcza go w piekle, gdzie rzuca on wyzwanie
Szatanowi. Kończący powieść cytat z Apokalipsy każe nam się domyślać, że odnosi
sukces. Mimo to, Nixon-Dixon, choć śmieszny i żałosny, nie jest zagrożeniem dla
demokracji, ale najwyżej operetkowym bufonem567.
Kpiarski sposób przedstawiania 37. prezydenta – choć od czasu ujawnienia afery
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W karykaturowaniu Nixona najdalej posunął się Philip Guston, abstrakcjonistyczny artysta, który
stworzył serię rysunków pt. Poor Richard (nawiązującą tytułem do słynnej ksiażki Benjamina Franklina,
a zarazem do kryptonimu nadanego Nixonowi, kiedy był wiceprezydentem). Długi nos i włochata
szczęka upodobniały Nixona do męskich genitaliów, co z kolei nawiązywało do dwuznaczności imienia
„Dick”. Karykatury Gustona zostały wydane w formie książkowej dopiero w 2001 roku. Debra Bricken
Balken, Philip Guston's Poor Richard, University of Chicago Press, Chicago 2001.
Herblock został określony przez wiceprezydenta Agnew „mistrzem chorych inwektyw”.
Greenberg, Nixon's Shadow, s. 57-58; Stephen J. Whitfield, Richard Nixon as a Comic Figure,
„American Quarterly”, Vol. 37, No. 1, Special Issue: American Humor (Spring, 1985), s. 115-116.
Philip Roth, Nasza klika, przeł. Justyna Kotlicka, Phantom Press, Gdańsk 1993, s. 171-172.
Dwa lata wcześniej słynny francuski reżyser Nowej Fali, Jean-Luc Godard, nakręcił Made in U.S.A.
(Francja 1966), eksperymentalny kryminał, w którym jeden z drabów-zabójców nazywa się „Richard
Nixon”.
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Watergate dominuje zdecydowanie mroczniejszy wizerunek Nixona, którym zajmiemy się
niebawem – nie znikł zupełnie. W 1977 roku w cokolwiek zaskakującej komedii omyłek
Brzydkie zwyczaje (Nasty habits, reż. Michael Lindsay-Hogg, Wielka Brytania, USA
1977568) afera Watergate została przeniesiona do żeńskiego klasztoru w Philadelphii,
gdzie nixonowska siostra Alexandra (Glenda Jackson) za pomocą podsłuchów i włamań
walczy o stanowisko przeoryszy. Dwadzieścia lat później, w Dicku (reż. Andrew Fleming,
USA 1999) Watergate nadal jest przedmiotem żartów. Na trop skandalu wpadają
przypadkiem dwie głupiutkie nastolatki, które najpierw zaprzyjaźniają się z prezydentem
(i jego psem), a następnie – rozczarowane „prawdziwą twarzą” Nixona (kłamcy, rasisty,
cholerycznego bufona wyżywającego się na swoim psie, Checkersie) – zostają tajnymi
informatorami Woodwarda i Bernsteina. Kiedy Nixon, złożywszy rezygnację, odlatuje z
Białego Domu, nastolatki żegnają go transparentem z niewybrednym żartem na temat
jego imienia: „You suck, Dick”.
Do you remember
Your president Nixon?
David Bowie, piosenka The Young Americans (1975)569
Afera Watergate i dochodzenie Senatu w tej sprawie sprawiły, że Amerykanie –
spragnieni szczegółowej wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje ich system polityczny –
po raz pierwszy mogli obcować z prezydenturą tak bezpośrednio. Słuchanie zeznań
najbliższych współpracowników Nixona i czytanie stenogramów rozmów prowadzonych
w Białym Domu (naszpikowanego przekleństwami, przypominającego „rozmowy
mafiozów”570) tylko przyczyniło się do dalszego spadku autorytetu prezydentury oraz
wiary w politykę jako taką. Po rezygnacji Nixona ze stanowiska oburzenie moralne
Amerykanów przełożyło się na zwiększone zainteresowanie aferą Watergate, Białym
Domem, polityką „za zamkniętymi drzwiami”. Nastąpił prawdziwy wysyp książek na ten
temat, począwszy od słynnych Wszystkich ludzi Prezydenta Carla Bernsteina i Boba
Woodwarda (1974), którzy dwa lata później wydali również The Final Days,
568
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Polskie tłumaczenie, Brzydkie zwyczaje, nie oddaje, niestety, dwuznaczności tytułu, który można równie
dobrze tłumaczyć jako „Niegrzeczne habity”.
„Czy pamiętacie; Waszego prezydenta Nixona?”
Carl Bernstein, Bob Woodward, Wszyscy ludzie prezydenta, przeł. Piotr Tarczyński, Agora SA,
Warszawa 2014, s. 391-392.
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opowiadającą o ostatnich miesiącach prezydentury Nixona. Własną wersję wydarzeń
postanowili przedstawić także sami „ludzie Prezydenta”: tego samego roku swoje
wspomnienia opublikował John Dean, a John Ehrlichman (drugi obok H. R. Haldemana
najbliższy doradca Nixona, jeden z tzw. „muru berlińskiego”), po wyjściu z więzienia,
wydał powieść z kluczem pt. The Company571, opowiadającą o skorumpowanej
administracji niejakiego Richarda „Dicka” Moncktona. Wszystkie książki zostały szybko
przeniesione na ekran. W Washington: Behind Closed Doors (USA 1977), serialowej
wersji książki Ehrlichmana, prezydenta Moncktona-Nixona (przerysowanego, ale
zapadającego w pamięć) zagrał Jason Robards, który rok wcześniej otrzymał Oskara za
rolę redaktora naczelnego „Washington Post” w ekranizacji Wszystkich ludzi Prezydenta
(All the President's Men, reż. Alan Pakula, USA 1976572). W tym najsłynniejszym filmie
na temat afery Watergate sam Nixon pojawia się tylko na chwilę: widzimy go na ekranie
telewizora znajdującego się w redakcji „Washington Post”. Składa prezydencką
przysięgę, obiecując „chronić Konstytucję Stanów Zjednoczonych”, podczas gdy w tle
Woodward i Bernstein piszą artykuły ujawniające łamanie przez niego prawa. Zestawiony
z idealizmem młodych reporterów, Nixon staje się symbolem kłamstwa.
Richard Nixon tak silnie został utożsamiony ze wszystkim, co złe i niegodziwe w
amerykańskiej polityce, że najgorsze konotacje przywołuje sama jego podobizna 573. W
Zaginionym (Missing, reż. Costa-Gavras, USA 1982) wielki portret Nixona za plecami
amerykańskiego ambasadora w Chile jest symbolem kłamstw opowiadanych ojcu
zaginionego dziennikarza, a zarazem zepsucia całego amerykańskiego państwa. Twarz
Nixona ma jeszcze bardziej złowieszczy wydźwięk w Syndykacie zbrodni (The Parallax
View574, USA 1974) Alana Pakuli. Jego tzw. „trylogia paranoiczna” (Klute, USA 1971;
Syndykat Zbrodni i Wszyscy ludzie prezydenta) znakomicie odzwierciedla atmosferę lat
70. XX wieku: przepełnioną narastającą nieufnością wobec instytucji władzy, lękiem
przed podsłuchami, spiskami na najwyższych szczeblach władzy, etc. Narracja spiskowa
571
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Nawet Spiro Agnew popełnił powieść z kluczem pt. The Canfield Decision (1976), opowiadającą o
szlachetnym (sic!) wiceprezydencie, którego gubi ambicja.
Zob. Piotr Tarczyński, Posłowie, w: Bernstein, Woodward, Wszyscy ludzie Prezydenta, s. 432-434.
Nawet wspomnienie jego nazwiska niesie złowieszcze skojarzenia. „To posunięcie w stylu Nixona”,
mówi bohaterka Raportu pelikana, thrillera spiskowego na podstawie powieści Johna Grishama,
wyreżyserowanego przez Pakulę. „Nawet nie wspominaj tego nazwiska”, odpowiada jej przyjaciel,
jakby nazwisko Nixona było jakąś klątwą. Zob. Raport pelikana (The Pelican Brief, reż. Alan Pakula,
USA 1993)
Paralaksa to zjawisko optyczne polegające n a tym, że dana rzecz wygląda różnie z dwóch różnych
punktów widzenia – np. to co widzimy przez obiektyw aparatu niekoniecznie pokrywa się z tym, co
widzimy własnymi oczami; innymi słowy – rzeczy nie zawsze są takimi, jakimi je widzimy.
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w kulturze popularnej pojawiła się już w latach 50., na fali antykomunistycznej histerii. O
ile jednak wówczas grożące obywatelom zagrożenie było zewnętrzne (kosmici w Inwazji
porywaczy ciał czy chińscy i radzieccy komuniści w Manchurian Candidate), o tyle w
latach 70. to władza spiskowała przeciwko obywatelom. Syndykat zbrodni opowiada o
młodym dziennikarzu (Warren Beatty), który trafia na trop tajemniczej, powiązanej z
rządem korporacji Parallax, zajmującej się zabójstwami politycznymi. Korporacja pierze
mózgi zabójcom przy pomocy hipnotyzującego filmu, który zestawia symbole
amerykańskiej polityki (Waszyngton, Lincoln, Kapitol, Biały Dom, John F. Kennedy,
Statua Wolności, flaga amerykańska, a nade wszystko prezydent Nixon) ze scenami
mordów, wojen i linczów. Władza (czytaj: Nixon) wtłacza do głowy, że szczęście to seks,
jedzenie, a nade wszystko konsumpcja, rodzina i lojalność wobec kraju, czyli wartości
bliskie „prawdziwej Ameryce” Nixona. Patriotyzm zostaje wypaczony, wykorzystany do
tego, by wzbudzić mordercze instynkty. Co więcej, choć dziś nie jest to oczywiste
skojarzenie, w 1974 roku dynamiczny montaż i złowieszcza muzyka filmu korporacji
Parallax uderzająco przypominała technikę wcześniejszych o dwa lata spotów
reklamowych Nixona, o których pisaliśmy wcześniej.
W tym samym czasie gumowa maska przedstawiająca Nixona, z przesadnie
dużym nosem i charakterystycznym, szerokim uśmiechem, stała się symbolem złych
intencji kryjących się pod pozornie atrakcyjną fasadą – popularnym strojem na święto
Halloween, kiedy amerykańskie dzieci przebierają się za postaci z horrorów, a z czasem
także przebraniem często przywdziewanym w czasie antyrządowych protestów. W
kulturze popularnej pojawiała się często jako przebranie bandytów i oszustów [komiks
Franka Millera Mroczny Rycerz Powraca (1986), filmy Bestseller (reż. John Flynn, USA
1987) i Na fali (Point Break, reż. Kathryn Bigelow, USA 1991)], a nawet
psychopatycznych morderców (Horror House on Highway Five, reż. Richard Casey, USA
1985). Nixonowskie aluzje pojawiają się nawet w serialach animowanych dla dzieci i
młodzieży (Beavis i Butthead, Johnny Bravo, Tweety i Sylwester, Szalone wyścigi575), choć
nie sposób zaprzeczyć, że młodzi Amerykanie zazwyczaj mają nader mgliste pojęcie o
aferze Wategate i „nieczystych zagrywkach” Komitetu Reelekcji Prezydenta. Richard
Nixon pozostaje jednak uniwersalnym i nienaruszalnym symbolem kłamstwa nawet dla
575

Główny czarny charakter tej kreskówki, Dick Wredniak (Dick Dastardly), nazywa się naprawdę Richard
Milhous Dastardly. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to żart skierowany do prawdziwych widzów tego
serialu, ale do ich rodziców. Równocześnie jednak za jego sprawą dzieci oglądające Szalone wyścigi
uczą się, że „Richard Milhous” budzi negatywne skojarzenia.
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ludzi nie znających dobrze kontekstu576.
The love of Richard Nixon, death without assasination,
The love of Richard Nixon, yeah they all betrayed you.
People forget China and your war on cancer,
Yeah they all betrayed you, yeah and your country too.
Manic Street Preachers, piosenka The Love of Richard Nixon (2004)577
Z czasem pojawiła się inna narracja, zwracająca uwagę na „wymiar tragiczny”
postaci Nixona. Wskazywali na to nie tylko jego współpracownicy i obrońcy (choćby
Kissinger w czasie pogrzebu Nixona, o czym pisaliśmy wcześniej), ale też badacze
(Garry Wills i jego Nixon Agonistes578) i twórcy kultury, nawet ci niekoniecznie
nastawieni do Nixona pozytywnie.
W 1984 roku Robert Altman nakręcił zaskakujący monodram Secret Honor. Philip
Baker Hall jako pijany, załamany, użalający się nad swoim losem, rozważający
samobójstwo były prezydent wydaje się być jedynie żałosną karykaturą samego siebie,
dopóki nie wyznaje swojej tajemnicy. Okazuje się, że był podporządkowany Mafii oraz
klice potężnych biznesmenów, od których nie mógł się uwolnić. Mimo iż w zamian za
przedłużenie wojny w Wietnamie oferowano mu trzecią kadencję w Białym Domu, podjął
desperacką próbę wyjścia z sytuacji – wolał sam zorganizować i ujawnić Watergate, by w
ten sposób pozbawić swoich mocodawców narzędzia – samego siebie. Secret Honor –
podtytuł filmu brzmi: A Political Myth – nawiązuje do znanego nam już, głoszonego
przez skrajną lewicę mitu o Nixonie-agencie niegodziwych sił, ale Altman widzi w
zhańbionym prezydencie coś więcej. Okazuje się być on postacią zmuszoną do
tragicznego wyboru – przedłożenia dobra kraju nad osobisty interes i złożenia swojego
honoru na ołtarzu ojczyzny.
Odwagi Altmanowskiego Nixona nie ma najsłynniejszy bodaj filmowy Nixon,
bohater monumentalnego dzieła z 1995 roku w reżyserii Olivera Stone'a. O ile jednak we
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„Ilekroć ktoś skłamie w Białym Domu, Nixon dostaje tantiemy”, żartował Johnny Carson. Peter M.
Robinson, The Dance of the Comedians: The People, the President, and the Performance of Political
Standup Comedy in America, University of Massachusetts Press, Boston 2012, s. 190.
„Miłość Richarda Nixona, śmierć bez zabójstwa; Miłość Richarda Nixona, tak, wszyscy cię zdradzili;
Ludzie zapomnieli Chiny i twoją walkę z rakiem; Tak, wszyscy cię zdradzili, tak, i twój kraj też”.
Tytuł słynnej książki Willsa jest nawiązaniem do tragedii Johna Miltona Samson Agonistes (Samson
walczący).
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wcześniejszym o cztery lata JFK Stone, „naczelny mitotwórca Ameryki”579, nie kryjący
swoich lewicowych sympatii, prezentował mit Camelotu w czystej postaci, o tyle w
Nixonie tytułowego bohatera potraktował w sposób zaskakująco zniuansowany. Jego
Nixon – zagrany przez Anthony'ego Hopkinsa – choć bezsprzecznie mściwy, paranoiczny
i niegodziwy, ma wielkość w zasięgu ręki. Zżerają go jednak ambicja, zawiść i
kompleksy. „Wyobrażasz sobie kim mógłby być ten człowiek, gdyby tylko był
kochany?”, pyta filmowy Henry Kissinger. Przekonany, że jest jedyną osobą, która może
naprawić kraj, Nixon nieustannie porównuje się do Lincolna, swojego bohatera, i do
Kennedy'ego, swojego przeciwnika. „Kiedy patrzą na ciebie, widzą to, kim chcą być.
Kiedy patrzą na mnie, widzą to, kim są”, mówi do wiszącego w Białym Domu portretu
JFK580.
„Mroczny” najlepiej opisuje film Stone'a, począwszy już od sposobu pracy
kamery: Biały Dom w deszczu przypomina nawiedzoną posiadłość rodem z horroru.
Wybór aktora też jest znaczący – w 1995 roku Hopkins znany był przede wszystkim z
oskarowej roli psychopaty Hannibala Lectera w Milczeniu owiec (The Silence of the
Lambs, reż. Jonathan Demme, USA 1991). Przede wszystkim jednak mroczna jest
wymowa filmu, w której z całą siłą powraca narracja skrajnej lewicy: Nixon okazuje się
być narzędziem skrajnie prawicowych, teksańskich magnatów naftowych, którzy
zorganizowali zamach na Kennedy'ego. Nixon jest współwinny (choć głównie moralnie),
ale prawdziwym wrogiem okazuje się być System, który on sam nazywa „Bestią”:
„komples militarno-przemysłowy” przed którym przestrzegał Eisenhower, Mafia, aparat
wywiadowczy, itd581. „Wierzę w to, że mogę kontrolować [System]. Może nie całkowicie,
ale poskromić go na tyle, by zrobił coś dobrego”, wyznaje zdesperowany, choć wówczas
już wie, że poniósł klęskę. Nixon, wpisany w obecną wcześniej, ale w dużej mierze
zapomnianą narrację prezydenta-marionetki w rękach wielkiego biznesu, w filmie Stone'a
staje się bohaterem tragicznym par excellence. Za sprawą nadmiernej pychy, hybris,
dokonuje hamartii, błędnego rozpoznania sytuacji w jakiej się znajduje i sprowadza na
siebie zgubę ze strony sił potężniejszych od siebie.
Film Stone'a pokazuje też ludzką stronę Nixona, o której tak rzadko pamięta
579
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Tak Stone'a nazywała Pauline Kael, wybitna krytyczka filmowa „New Yorkera”.
Z The Final Days Woodwarda i Bernsteina wiadomo, że w końcowym okresie prezydentury
sfrustrowany,, podpity Nixon mówił do portretów wcześniejszych prezydentów. Bob Woodward, Carl
Bernstein, The Final Days, Simon & Schuster, New York 1976, s. 395.
Zamiłowanie Stone'a do dosłowności sprawia, że w wersji reżyserskiej Nixona widzimy diabelskie
(dosłownie) oczy szefa CIA, co sugeruje, że za Systemem stoi nadprzyrodzone Zło.
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kultura popularna582. Pragnący uznania i miłości Nixon, nie przestając być niegodziwcem,
budzi też współczucie. Po premierze Nixona rodzina byłego prezydenta oskarżyła
reżysera o manipulacje i przekłamania, ale – co znamienne – pojawiły się też głosy
krytyczne z drugiej strony, zarzucające Stone'owi zbytnie „humanizowanie” Nixona 583.
Nic dziwnego zatem, że narracja o tragicznym, ludzkim Nixonie – choć obecna w
dyskursie akademickim i oficjalnym – nie przyjęła się w kulturze. Intrygujący eksprezydent z filmu Frost/Nixon (reż. Ron Howard, USA 2006), adaptacji sztuki teatralnej –
przeżywający katharsis za sprawą telewizyjnego wywiadu z popularnym dziennikarzem –
stanowi wyjątek584. W wyobraźni zbiorowej Amerykanów króluje Nixon-złoczyńca:
niegodziwy tyran, spiskujący, zlecający zabójstwa polityczne, a czasem nawet
przyczyniający się do zagłady świata.

4.3. Nixon jako Czarny Charakter
The Fletcher Memorial, home for incurable tyrants and kings (...)
Ladies and gentlemen, please welcome Reagan and Haig (...)
The ghost of McCarthy, the memories of Nixon.
Pink Floyd, piosenka The Fletcher Memorial Home (1983)585
W czasie drugiej kadencji Nixona, kiedy na jaw wyszła afera Watergate i
wszystkie „horrory Białego Domu”, wizerunek prezydenta uległ zauważalnej zmianie.
Potwierdziły się podejrzenia obozu antynixonowskiego, uważającego swojego wroga nie
tylko za śmiesznego czy niegodnego prezydentury, ale przede wszystkim za groźnego dla
amerykańskiej demokracji. Choć dzieła satyryczne zwykły traktować Nixona jak głupka,
większość jego przeciwników przyznawała, że – choć paranoiczny i mściwy – jest on
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W 1970 roku Neil Young w piosence Ohio, poświęconej studentom Kent State University, zabitym przez
Gwardię Narodową, śpiewał: Tin soldiers and Nixon coming;This summer I hear the
drumming. [„Cynowe żołnierzyki i Nixon nadchodzą; Tego lata słyszę werble”]. Już siedem lat później,
w Campaigner (1977) śpiewał jednak: Where even Richard Nixon has got soul.[„Gdzie nawet Richard
Nixon ma duszę”].
James Michael Welsh, Donald M. Whaley, The Oliver Stone Encyclopedia, Scarecrow Press, Inc.,
Lanham, Maryland 2012, s. 165-167.
Należy jednak zauważyć, że Frank Langella, znakomicie portretujący Nixona we Frost/Nixon (2008),
zasłynął wcześniej rolą hrabiego Drakuli.
„Instytut imienia Fletchera, dom dla nieuleczalnych tyranów i królów (…). Panie i panowie, powitajcie
Reagana i Haiga (…), Ducha McCarthy'ego, wspomnienia o Nixonie”.
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również wyjątkowo inteligentny i obdarzony szeregiem talentów. To właśnie czyniło go
tak niebezpiecznym. Tradycyjny dla Amerykanów lęk przed monarchią, wyrażający się w
obawach przed prezydenturą imperialną oraz w paranoicznych fantazjach skrajnej lewicy,
dał początek narracji Nixona-tyrana, który dąży do wprowadzenia dyktatury.
Kiedy na skutek afery Watergate Kongres wszczął przygotowania do rozpoczęcia
procedury impeachmentu, paranoja sięgnęła zenitu – pojawiły się pogłoski, że Nixon nie
odda urzędu z własnej woli i aby utrzymać się u władzy jest gotów urządzić wojskowy
przewrót. W 1973 roku Philip Roth napisał prześmiewczy wprawdzie w tonie, ale
zarazem ostrzegawczy artykuł do „New York Times Book Review”, parodiujący orędzie
Nixona do narodu w którym prezydent informuje, że nie zamierza podporządkowywać się
decyzji Kongresu usuwającej go ze stanowiska. Powieść Louisa Rossetto Jr. pt. TakeOver, wydana w lipcu 1974 roku, nadała tym lękom formę spójnej narracji: kiedy
impeachment wydaje się pewny, Nixon, pomijając Pentagon, wysyła wojsko i pozoruje
zamach stanu, zorganizowany jakoby przez jego przeciwników. Powołując się na
nadzwyczajne okoliczności, wprowadza stan wyjątkowy i przejmuje pełnię władzy w
kraju586.
O ile Lyndona Johnsona przyrównywano do Makbeta, o tyle Nixona zestawiano z
najczarniejszym charakterem Szekspira – Ryszardem III, krwawym tyranem, który
wykorzystuje wojnę domową do zdobycia korony, a następnie nie waha się przed
popełnieniem żadnej zbrodni, żeby utrzymać się u władzy, włącznie z zamordowaniem
prawowitych następców tronu. W lutym 1973 roku, w Bostonie, Al Pacino wystawił (i
zagrał rolę tytułową) Ryszarda III – osadzona w quasi-współczesnych realiach
inscenizacja odebrana została jako celny komentarz na temat ówczesnej sytuacji
politycznej w Stanach Zjednoczonych587. Co więcej, Ryszard – brzydki, garbaty,
urzeczywistnienie zasady strarogreckiej zasady kalos kai agathos, łączącej piękno z
dobrem, a brzydotę ze złem – wydawał się znakomitą metaforą „pokracznego” Nixona,
wyśmiewanego z powodu swojego wyglądu, przeciwstawianego „pięknemu i
szlachetnemu” Kennedy'emu588.
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J. E. Vacha, It Could Happen Here: The Rise of the Political Scenario Novel, „American Quarterly”,
Vol. 29, No. 2 (Summer, 1977), s. 194-206
Lista dzieł porównujących Nixona do Ryszarda III jest obszerna, znajdują się na niej sztuki: Charlesa S.
Prestona, The Tragedy of King Richard the Third: 'My Kingdom for a Bomb' (1972) oraz Stevena Busha
i Richarda McKenny, Richard Thirdtime (1972), a nawet musical na temat Watergate – Dick Deterred
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Kiedy okazało się, że lęki lewicy okazały się przesadzone, a Nixon sam ustąpił ze
stanowiska, pojawiła się potrzeba narracji kompensującej. Podczas gdy w dyskursie
głównego nurtu dominującą pozycję zdobyła umiarkowana, lecz lewicowa wersja mitu
wyjątkowości – mówiąca, że system wprawdzie zadziałał, ale niewiele brakowało, by
Stany Zjednoczone osunęły się w dyktaturę – w literaturze popularnej zaroiło się od
okołonixonowskich fikcji, w których najgorszy scenariusz znajdował swoją realizację.
Fantazja, która w książce Rossetto należała jeszcze do political fiction, po 9 sierpnia 1974
roku zaczęła przynależeć do innego gatunku, szeroko pojętego science fiction.
Narracja o Nixonie-tyranie odgrywa kluczową rolę w powieściach Philipa K.
Dicka, wybitnego twórcy literatury tego nurtu. Radio Wolne Albemuth, wydane w 1985
roku, powstało dziewięć lat wcześniej, jako wczesna wersja uznanej powieści VALIS,
opowiadającej o kontakcie z obcą cywilizacją 589. O ile w tej ostatniej książce kosmici
przyczyniają się do ujawnienia afery Watergate i upadku prezydenta, o tyle w Radiu
Wolne Albemuth Nixon rządzi Ameryką bez przeszkód, w sposób coraz bardziej
dyktatorski, zamieniając Stany Zjednoczone w quasi-faszystowskie państwo totalitarne.
Policja moralna, PAN (Przyjaciele Amerykańskiego Narodu 590), tropi wszelkie przejawy
nieprawomyślności, a wrogowie systemu zamykani są w obozach internowania.
Prezydent-dyktator nazywa się wprawdzie „Ferris F. Fremont”, ale nie ma cienia
wątpliwości, że jest to Richard M. Nixon. Zgadzają się wszystkie szczegóły biograficzne,
wygląd („naburmuszona mina i wielka żuchwa”591), cechy charakteru, stosowana
retoryka, a także częste (i karykaturalne) odwoływanie się do mitów self-made mana i
mitu amerykańskiej wyjątkowości.
Jego przybrane imię jest znaczące – F to szósta litera alfabetu, a zatem F.F.F.
symbolizuje

trzy szóstki – symbol Szatana. Utożsamianie Nixona z Antychrystem

pojawia się nie tylko w powieściach Dicka i Rotha, ale też w poezji tamtej epoki i w
karykaturach. Popularnym odniesieniem był słynny horror Egzorcysta Williama
Friedkina, mający swoją premierę w 1973 roku, w samym środku afery Watergate. John
Deering rysował Biały Dom jako miejsce akcji filmu, Herblock rogatego Nixona, a
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Daniel Levine prezydenta opętanego przez Szatana, przywiązanego do łóżka i
rzucającego przekleństwa, niczym mała Regan w filmie Friedkina 592. W książce Michaela
Bishopa Tajemne wniebowstąpienie (1987), nawiązującej do Radia Wolnego Albemuth
(tytuł oryginalny: Philip K. Dick Is Dead, Alas), opętany przez Szatana dyktator Richard
Nixon pragnie wywołać Armageddon, bombardując Związek Radziecki z amerykańskiej
bazy na Księżycu.
Ferris Fremont zawzięcie tropi tajną organizację komunistyczną „Aramchek”,
która – jak twierdzi – jest odpowiedzialna za antywojenne protesty i upadek moralny
Ameryki. Jeden z najsłynniejszych thrillerów lat 60., zapowiadający „fazę paranoiczną”
w amerykańskim kinie, Kandydat (The Manchurian Candidate, reż. John Frankenheimer,
USA 1962), opowiada o komunistycznym spisku na szczytach amerykańskiej władzy. O
nominację Partii Republikańskiej na wiceprezydenta ubiega się senator John Yerkes
Iselin, przypominający McCarthy'ego (choć fizycznie podobny do Nixona), który tropi
komunistów w demokratycznej administracji, swobodnie rzucając coraz absurdalniejsze
oskarżenia. Okazuje się, że Iselin jest marionetką w ręku swojej żony, Eleanor (Angela
Lansbury), wysoko postawionej komunistycznej agentki, która planuje umieścić męża w
Białym Domu, by przejąć władzę w kraju. Z kolei głęboko skrywanym sekretem
Fremonta jest to, że sam jest komunistą, zwerbowanym za młodu, a celem jego kampanii
przeciwko Aramchekowi jest tak naprawdę stworzenie okoliczności do wprowadzenia
dyktatury593. Makkartyzm Iselina („iselinizm”) i Fremonta – sianie zamętu, tworzenie
atmosfery nieufności i podejrzenia; zabójstwa polityczne (braci Kennedy, pastora Kinga,
Malcolma X), torujące drogę do prezydentury Fremontowi, okazują się częścią spisku,
który wykorzystuje fanatycznych antykomunistów i styl paranoiczny do niszczenia tkanki
społecznej Ameryki. Iselin, odwołujący się do Lincolna (otoczony przez jego liczne
wizerunki, a nawet przebierający się za niego na balu maskowym), stanowi parodię,
wypaczenie mitu wielkiego prezydenta – służy obcym siłom, a nie swojej ojczyźnie,
dzieli kraj, zamiast go jednoczyć.
Nixona-bufona zastąpił Nixon-tyran, w dużej mierze zgodny z wzorcem
złoczyńcy, który ukształtowała i upowszechniła popkultura. Kultura popularna, obok
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postaci bohaterów i superbohaterów, wydała bowiem również ich przeciwników –
geniuszy zła, których wybitnej inteligencji dorównywała jedynie ich megalomania,
dysponujących niemal nieograniczonymi zasobami, snujących rozbudowane plany
podporządkowania sobie świata. W XIX wieku złoczyńcą (villain) był na przykład
profesor Moriarty, przeciwnik Sherlocka Holmesa; w wieku XX dołączyli do niego
Fantomas czy Doktor Fu Manchu, a wreszcie niezliczona liczba wrogów Jamesa Bonda,
bohatera powieści sensacyjnych Iana Fleminga. Umberto Eco, analizując stuktury
narracyjne w dziełach Fleminga, wyodrębnił zestaw cech charakteryzujących Czarny
Charakter594. Złoczyńca jest opozycją Bonda na wielu poziomach: jest chciwy – podczas
gdy Bond działa na rzecz ideałów; jest zamożny i

ma skłonność do otaczania się

luksusem – Bond jest zawsze gotów na wyrzeczenia; jest zdrajcą swojego kraju,
nierzadko działając w porozumieniu z KGB albo inną złowieszczą organizacją – Bond
symbolizuje bezwględną lojalność wobec ojczyzny. Dodatkowo – zgodnie z zasadą
kalokagatii – „Bond reprezentuje Urodę i Męskość (…) w stosunku do Czarnego
Charakteru, który jest monstrualnie brzydki [a przynajmniej ma jakiś fizyczny defekt,
przyp. P. T..] i seksualnie do niczego (…), kimś poza normą seksualnych zachowań” 595.
Czarny Charakter, posiadając dużą władzę i niemal nieograniczone możliwości, w swojej
tajnej kryjówce (starym zamku, podmorskiej bazie, stacji kosmicznej itp.), otoczony
wiernymi sługusami, opracowuje drobiazgowy plan mający na celu zaszkodzenie Anglii
lub wręcz całemu światu (wywołanie III wojny światowej, zniszczenie rynków
finansowych itp.). Zaproponowana przez włoskiego semiologa struktura w dużej mierze
sprawdza się również przy analizowaniu wizerunku złoczyńców spoza bondowskiego
uniwersum, np. całego zastępu tzw. superzłoczyńców (supervillains), pokroju Jokera,
Lexa Luthora czy Doktora Dooma, rzucających wyzwanie Batmanowi, Supermanowi i
innym bohaterom amerykańskich komiksów.
W czasie kampanii wyborczej 1972 roku Andy Warhol wykonał słynny plakat
zachęcający do głosowania na McGoverna (czy raczej zniechęcający do głosowania na
jego konkurenta). Przedstawiał jedynie Richarda Nixona, ale w charakterystycznych dla
pop-artu wyrazistych kolorach – z różowego garnituru wysuwała się uśmiechnięta,
zielonkawa twarz. Nixon Warhola przypominał trochę zombie, trochę wampira, ale
zarazem postać doskonale znaną z komiksów: najsłynniejszego przeciwnika Batmana –
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Jokera, psychopatę z twarzą pokrytą makijażem i zawsze wykrzywioną w diabolicznym
uśmiechu. Dla wszystkich obeznanych z kulturą popularną plakat Warhola zdawał się
sugerować, że pod nieszczerym uśmiechem „Tricky Dick” skrywa niegodziwe, być może
nawet zbrodnicze intencje.
Kontrast między postrzeganiem Johna F. Kennedy'ego a Nixona chyba nigdzie nie
był tak widoczny, jak właśnie w komiksach 596. Ich twórcy – traktowani mniej poważnie,
niż inni twórcy kultury popularnej, np. pisarze czy reżyserzy – mogli sobie pozwolić na
większą swobodę w wyrażaniu swoich poglądów politycznych, zaszczepiając odbiorcom
swoją niechęć do Nixona. W czasie swojej krótkiej prezydentury Kennedy często
pojawiał się w historiach rysunkowych u boku popularnych superbohaterów. Był nie
tylko ich pracodawcą, ale i przyjacielem: to właśnie jemu Superman wyjawił swoją
prawdziwą tożsamość. W kwietniu 1964 r. miał ukazać się komiks w którym JFK zleca
Supermanowi propagowanie wśród amerykańskiej młodzieży ćwiczeń fizycznych. Po
zamachu w Dallas wstrzymano jego wydanie, ale ostatecznie opublikowano, na prośbę
prezydenta Johnsona i za zgodą rodziny zmarłego597. Propagandowa wymowa komiksu
może dziś wydawać się śmieszna, ale dobrze pokazuje jakim szacunkiem cieszył się
urząd prezydencki w połowie lat 60. ubiegłego stulecia. Superman mówił: „Komu mogę
ufać, jeśli nie prezydentowi Stanów Zjednoczonych?”598, a wraz z nim ufała mu cała
Ameryka – przynajmniej jej najmłodsza część. Choć Nixon wszedł początkowo w
tradycyjną rolę szefa superbohaterów, był jednak pracodawcą niesympatycznym:
kapryśnym, bombastycznym, śmiesznym, kierującym się przede wszystkim swoim
własnym interesem politycznym. W imię „bezpieczeństwa narodowego” zdarzało mu się
nawet sprzymierzać ze złoczyńcami – na co nigdy nie zdecydowali się komiksowi FDR
czy JFK599. Pełen szacunku sposób przedstawiania prezydenta zniknął bezpowrotnie.
W pewnym momencie komiksowy Nixon stał się jednak kimś o wiele
groźniejszym. Historyjki w których Nixona zastępuje sobowtór, próbujący sabotować
amerykański program kosmiczny600, były tylko przedsmakiem tego, co miało nastąpić. W
serii komiksów Secret Empire Kapitana Amerykę – najbardziej patriotycznego ze
wszystkich superherosów – szkaluje Komitet na Rzecz Odzyskania Amerykańskich
596
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Wartości, Committee to Regain America’s Principles (w skrócie CRAP – „gówno”), co
było oczywistym nawiązaniem do Komitetu na Rzecz Reelekcji Prezydenta, Committee
for the Re-Election of the President, CRP, nazywanego często CREEP („coś
odrażającego”, w liczbie mnogiej także „gęsia skórka”). Okazuje się, że Secret Empire,
tajemnicza organizacja zbrodni, planuje porwanie niektórych superbohaterów i
wykorzystanie ich energii do uruchomienia potężnej broni, żeby przejąć kontrolę nad
Białym Domem. Szefem tej organizacji jest tajemniczy, zakapturzony Numer Jeden,
grożący zdetonowaniem ładunków nuklearnych w największych miastach Ameryki.
Ostatecznie Kapitan Ameryka demaskuje Numer Jeden jako Nixona, który wyznaje, że
„wysokie stanowisko polityczne nie satysfakcjonowało” go, gdyż jego „władza była
wciąż byt ograniczona przez prawo”601. Cała seria była publikowana w 1973 r., kiedy na
jaw wyszła afera Watergate, a Kongres debatował nad impeachmentem Nixona.
Rozczarowanie prezydentem i systemem politycznym udzieliło się także superbohaterom
– pod wpływem wydarzeń w serii Secret Empire Kapitan Ameryka tracił wiarę w Stany
Zjednoczone i porzucał swój kostium602. Niewinność Ameryki udawało się jednak ocalić
– zhańbiony Nixon popełniał samobójstwo i zastępował go sobowtór, by obywatele nie
dowiedzieli się, że wybrany przez nich przywódca okazał się złoczyńcą. W tej wizji
system okazywał się zdolny do autokorekty, choć zaiste dość perwersyjnej.
W 1963 roku Kennnedy jako prezydent dorównywał Supermanowi pozycją
symboliczną, a odbiorcy komiksów mogli wierzyć, że niewiele brakuje, by sam został
jednym z herosów. Kiedy JFK został obsadzony w roli superbohatera, ucieleśnienia
dobra, Nixonowi przypadło miejsce jego przeciwnika: stojącego po stronie ciemności 603.
W latach 70. skojarzenie to było tak silne, że Nixon stał się wzorem dla przynajmniej
dwóch superzłoczyńców – jednego z groźniejszych wrogów Supermana, niejakiego
Darkseida z uniwersum komiksów DC 604 oraz Imperatora Palpatine'a w Powrocie Jedi,
trzeciej części najpopularniejszego dzieła kultury popularnej, sagi Gwiezdnych Wojen605.
Imperator, mistrz ciemnej strony mocy i totalitarny władca Galaktyki jest ucieleśnieniem
zła. W 1981 roku George Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen, mówił wprost: „[Imperator]
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jest politykiem, nazywa się Richard M. Nixon. Wykorzystał Senat i w końcu przejął
władzę, ustanawiając Imperium”606.
W powieści graficznej Strażnicy Alana Moore'a z lat 1986-1987 (uważanej za
jedno z najwybitniejszych osiągnięć komiksu w historii, jedyny, który trafił na listę stu
najważniejszych dzieł literackich XX wieku magazynu „Time” 607) oraz w jej filmowej
adaptacji z roku 2009, sama obecność Nixona – na murach i plakatach (w filmie z
dorysowanymi rogami i swastyką w miejscu „x”) – jest dowodem na zepsucie
amerykańskiego

systemu

politycznego,

symbolem

dystopijności

świata

przedstawionego608. Moore podejmuje tu stały w swojej twórczości wątek wolnego
społeczeństwa osuwającego się w dyktaturę. Akcja Strażników toczy się w roku 1985, w
alternatywnej rzeczywistości, gdzie zamaskowani superbohaterowie pokroju Batmana czy
Supermana istnieją naprawdę. Afera Watergate nigdy nie wyszła na jaw, a Nixon –
zniósłszy 26. poprawkę do Konstytucji – nadal zasiada w Białym Domu. Dzięki pomocy
Doktora Manhattana – superbohatera obdarzonego niemalże boską mocą – Stany
Zjednoczone wygrały wprawdzie wojnę w Wietnamie, ale w kraju brakuje źródeł energii,
trwa wzmożony wyścig zbrojeń, panuje niepokój. Zajęcie przez Związek Radziecki
Afganistanu sprawia, że oba mocarstwa znajdują się na krawędzi wojny nuklearnej.
Ameryka Nixona nie jest tyranią sensu stricto – demokratyczne instytucje nadal
funkcjonują, ale w celu „zapewnienia narodowego bezpieczeństwa” administracja
angażuje się w nielegalne działania. Pozytywnym wzorem prezydenta, przeciwieństwem
Nixona, jest – oczywiście – John F. Kennedy, sam otoczony aurą superbohatera. „Spytał
mnie jak to jest być superbohaterem. Odpowiedziałem, że sam powinien to wiedzieć” –
wspomina spotkanie z prezydentem Doktor Manhattan 609. Wielkość JFK polega na tym,
że nigdy nie musiał prosić superbohaterów o pomoc – w przeciwieństwie do Nixona,
który w 1971 roku zwrócił się do Doktora Manhattana z prośbą o wsparcie amerykańskiej
armii w Wietnamie. Nixon korzysta też z pomocy Komedianta, superbohaterapsychopaty, który w 1963 zabił Kennedy'ego, a dziewięć lat później – zapewne na
polecenie Nixona – także Boba Woodwarda i Carla Bernsteina. W powieści Moore'a
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śmierć Kennedy'ego jest początkiem upadku, pierwszym krokiem na drodze do
urzeczywistnienia się ponurej dystopii jaką stanowi American Dream Nixona610.
Nixon nie jest wprawdzie głównym Czarnym Charakterem powieści graficznej
Moore'a – ta rola przypada zdradzieckiemu superbohaterowi, Ozymandiaszowi – ale
kiedy pojawia się w książce osobiście, ma wszystkie cechy klasycznego superzłoczyńcy.
Nixon i Ozymandiasz, choć nigdy się nie stykają osobiście, pod pewnymi względami
stanowią niemal swoje lustrzane odbicia. Obaj przebywają głównie w swoich ukrytych
kryjówkach – Ozymandiasz w bazie na Antarktyce, Nixon w podziemnym bunkrze,
wyraźnie przypominającym „salę wojenną” z Doktora Strangelove. Obaj

należą do

„kompleksu militarno-przemysłowego” przed którym ostrzegał Eisenhower: Nixon
prowadzi wojny w Ameryce Środkowej, a korporacja Ozymandiasza dostarcza mu
sprzętu wojskowego. Przede wszystkim jednak, obaj mają swój wielki plan: Ozymandiasz
jest gotów zniszczyć największe miasta świata, żeby zmusić USA i ZSRR do negocjacji i
zaprowadzić pokój na świecie – Nixon dokonać wyprzedzającego ataku atomowego na
ZSSR, żeby wygrać zimną wojnę siłowo. Dla obu zgoda na śmierć milionów
Amerykanów okazuje się jedynie „twardą”, „męską” metodą osiągnięcia celu,
dopuszczalną dla wielkiego przywódcy, Nietzscheańskiego nadczłowieka. Ironia polega
na tym, że powodzeniem kończy się nie plan Nixona, ale Ozymandiasza, gdyż – jak sam
mówi – „nie jestem jakimś komiksowym złoczyńcą”, w przeciwieństwie do – zdaje się
sugerować Moore – Nixona.
Stylizacja Nixona na komiksowego złoczyńcę, Czarny Charakter w typie
bondowskim najbardziej widoczna jest w dziełach komediowych, które z zasady
przerysowują negatywne cechy bohaterów. Seriale Simpsonowie (emitowany od roku
1989) i Futurama (1999-2003, 2010-2013), animowane, ale przeznaczone raczej dla
widzów dorosłych, są cenione przez krytyków jako przykład niezwykle udanej satyry
polityczno-społecznej. Sami politycy amerykańscy rozpoznają je jako istotne medium
polityczne611. O ile w Simpsonach Nixon i sprawa Watergate pojawiają się głównie w
formie aluzji, o tyle w Futuramie Nixon – a ściślej jego głowa – jest jednym z głównych
antagonistów. W XXXI wieku, kiedy toczy się akcja serialu, pozbawiona ciała,
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Ibidem, #3, s. 18.
W wyborach 1992 roku prezydent George Bush senior krytykował Simpsonów jako negatywny wzór
amerykańskiej rodziny. Dziesięć lat później w Futuramie wystąpił wiceprezydent Al Gore, który
podkładał głos pod samego siebie. Zob. Matthew A. Henry, The Simpsons, Satire, and American
Culture Hardcover, Palgrave Macmillan, New York 2012; Jonathan Gray, Watching the Simpsons:
Television, Parody and Intertextuality, Routledge New York 2005.
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zachowana w kriogenicznym słoiku głowa Richarda Nixona wygrywa wybory na
prezydenta Ziemi. Jak słusznie zauważa David Greenberg, jest to nie tylko żart, ale też
forma hołdu złożonego wytrwałości Nixona, jego niezwykłej umiejętności powracania do
centrum wydarzeń, całe życie gotowego „wymyślić się na nowo” 612. Ta cecha znakomicie
wpisuje go w rzeczywistość komiksową, gdzie nikt nigdy nie umiera naprawdę – tak
superbohaterowie, jak i superzłoczyńcy zawsze wracają: czasem w nowych kostiumach,
czasem ich tożsamość przejmuje kto inny, ale nigdy nie znikają zupełnie613.
Prezydent

Ziemi

Richard

Nixon

idealnie

odpowiada

monomitycznemu

antywzorowi. Ma oczywistą fizyczną ułomność (czasem jego głowa przymocowana jest
do ciała wielkiego robota, czasem nosi ją „sekretarz transportu” albo przypominający
Frankensteina bezgłowy Spiro Agnew), przebywa w podziemnym bunkrze, znajdującym
się głęboko pod Białym Domem. Jego ambicje i żądza władzy są aż nadto widoczne; jest
cynicznym, paranoicznym (po tysiącu lat nadal ma żal do Kennedy'ego o wybory w 1960
roku), pozbawionym skrupułów manipulantem, gotowym obiecać wszystko, byle tylko
wygrać wybory. Prowadzi bezsensowne wojny, a jego rządy przynoszą jedynie chaos.
Jakby tego było mało: cieszy go cierpienie wszelkich istot i w tajemnicy knuje mordercze
plany wobec ludzkości: sprzedanie dzieci do zoo i przerobienie klasy robotniczej na
pożywienie dla elit (sic!). Nixon z Futuramy jest ucieleśnieniem zła, przerysowanym
Czarnym Charakterem. Innym przykładem takiego zabiegu jest film Black Dynamite
(2009), parodia filmów z nurtu blaxploitation – pełnego seksu i przemocy kina akcji lat
70. XX wieku, w którym czarni Amerykanie siłą przeciwstawiali się opresji ze strony
białych. Tytułowy bohater odkrywa spisek mający na celu zalanie afroamerykańskich
dzielnic narkotykami, które osłabią męskość Afroamerykanów (sic!). Zgodnie z logiką
gatunku, odpowiedzialny za to musi być jakiś potężny biały, toteż w przerysowanym
Black Dynamite głową spisku okazuje się być przywódca całej białej, „średniej” Ameryki.
Prezydent Richard M. Nixon ma wszelkie cechy Czarnego Charakteru: świetnie strzeżoną
612
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Greenberg, Nixon's Shadow, s. 346.
W słynnym skeczu Saturday Night Live aktor Christopher Lee, znany z ról w horrorach, próbował
przebić osinowym kołkiem tom wspomnień Richarda Nixona, „żeby nie straszyły nas wiecznie” – na
próżno, gdyż były prezydent zaczyna pisać je od początku. Przekaz był taki, że Nixon, niczym
nieśmiertelny wampir, będzie żył wiecznie i zawsze prześladował Amerykanów. Zob.Saturday Night
Live, 1978, Season 3, episode 15, http://snltranscripts.jt.org/77/77onixon.phtml (dostęp: 10.06.2014).
Podobnym efektem zarazem dosłownego i prześmiewczego interpretowania pojęcia „horrory Białego
Domu” był też komediowy horror The Werewolf of Washington (reż. Milton Moses Ginsberg, USA
1973) w którym okazuje się, że administracja Nixona dosłownie chroni potwora: krwiożerczego
wilkołaka, który za dnia jest rzecznikiem prasowym Białego Domu. W finale bestia zostaje pokonana w
kompleksie Watergate.
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kryjówkę (Biały Dom); posłusznego, komicznego sługę (Kissinger); równie diaboliczny,
co absurdalny plan; specjalne zdolności (jest mistrzem walki kungfu), ale również
charakterystyczne „ułomności”: okazuje się również być seksualnym dewiantem –
przeciwstawiony mu jest supermęski bohater tytułowy, którego urokowi ulega nawet
Pierwsza Dama. W latach 60. życie seksualne Richarda Nixona (a raczej jego
domniemany brak) często było obiektem żartów lewicy, często nienajwyższych lotów 614.
W 1976 roku, w cotygodniowym programie satyrycznym Saturday Night Live,
prawdziwej instytucji amerykańskiej telewizji, prezydent Nixon użala się nad sobą,
rozmawiając z portretami swoich poprzedników. „Prezydent uprawiający seks – z kobietą
– w tych murach. Nic takiego nie miało miejsca, kiedy Dick Nixon był prezydentem!”615.
Jak pokazał John Hellmann, w czasie swojej prezydentury (a nawet wcześniej, w
czasie kampanii wyborczej) Kennedy – wedle ówczesnych kryteriów urody przystojny i
męski – budził w odbiorcach skojarzenia z filmowymi gwiazdami – Carym Grantem czy
Jimmym Stewartem616. Jak pisał Norman Mailer w 1960 roku: za sprawą wyboru
Kennedy'ego amerykański mit miał „odrodzić się, ponieważ amerykańska polityka miała
stać się ulubionym filmem Ameryki, najważniejszą operą mydlaną Ameryki,
amerykańskim bestsellerem”617. W tym spektaklu Kennedy oznaczał „glamour”, a Nixon
„brzydotę”618. Za sprawą Kennedy'ego w porządku symbolicznym prezydent z postaci
szlachetnego ojca przeistoczył się w postać romantycznego kochanka. Seksualne
przygody Johna F. Kennedy'ego, o których w latach 70. zaczęto mówić coraz bardziej
otwarcie, zamiast zaszkodzić wizerunkowi zamordowanego prezydenta, tylko przyczyniły
się do zbudowania jego legendy – świadczyły o jego męskości, znakomicie dopełniając
wizerunek bohatera-macho. Małżeńska wierność Nixona paradoksalnie działała na jego
niekorzyść, tylko podkreślając kontrast między nim, a Kennedym.
Popularność przedstawień Nixona w kulturze popularnej tyle lat po tym, jak
zszedł ze sceny politycznej, nie przestaje zdumiewać. „Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział,
614
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Zob. Death of a Politician Williama Condona (1978), autora powieści The Manchurian Candidate. W
tej wyjątkowo zjadliwej powieść z kluczem Nixon (występujący jako wiceprezydent William Slurrie)
jest seksualnym impotentem, ojcem jego dzieci jest tak naprawdę kto inny, a on sam zostaje
zamordowany w czasie sadomasochistycznej sesji (sic!).
Saturday Night Live, 1976, Season 1, episode 19, http://snltranscripts.jt.org/75/75snixon.phtml (dostęp:
10.06.2014).
Hellmann, op. cit., s. 104, 122, 128.
Ibidem, s. 114.
J. Michael Lennon, Conversations with Norman Mailer, University Press of Mississippi, Oxford
Mississippi 2008, s. 111.

152

że w 1999 roku nadal będę mógł się naśmiewać z Nixona, nie uwierzyłbym” 619,
wielokrotnie powtarzał Matt Groening, twórca Simpsonów i Futuramy. Stało się tak, gdyż
w kulturze popularnej na stałe pojawiła się nowa narracja: prezydenta-złoczyńcy, z
którym Nixon został na stałe utożsamiony. Mimo wszystkich swoich wysiłków na rzecz
naprawienia swojej reputacji, odzyskania miejsca w dominującej narracji, popkulturowy
wzorzec Czarnego Charakteru okazał się zbyt potężną przeszkodą. Jak ujął to sam Nixon:
„Amerykanie nie uwierzą, że coś jest prawdą, dopóki nie zobaczą tego w telewizji” 620. A
w kinie, telewizji, komiksach i literaturze popularnej widzieli nie tylko Nixona
obsadzonego w roli złoczyńcy, ale też całe zastępy innych fikcyjnych, ale niezmiennie
„nixonowskich” prezydentów.

4.4. Nixon jako narzędzie krytyki prezydentów
Nie sposób przeanalizować wszystkich lokatorów Białego Domu, których
wytworzyła kultura popularna. Kryzys zaufania lat 60. i 70. XX wieku mógł sprawić, że
prezydentura została odbrązowiona i przestała być wyłącznie symbolem pozytywnym 621,
ale bynajmniej nie straciła swojej siły przyciągania. W latach 80. potrzebę fikcyjnego,
kinowego prezydenta w dużej mierze wypełnił były hollywoodzki aktor zasiadający w
Białym Domu622, ale w latach 90. nastąpił prawdziwy wysyp dzieł z gatunku political
fiction, w mniejszym lub większym stopniu koncentrujących się wokół Białego Domu 623.
Fikcyjni, popkulturowi prezydenci byli bohaterami dzieł najróżniejszego rodzaju: filmów
i

powieści

sensacyjnych,

superprodukcji

science-fiction,

komedii,

romansów,

obyczajowych seriali telewizyjnych 624. Nastąpiła jednak zasadnicza zmiana: fikcyjni
prezydenci mogli być – i nierzadko byli – złoczyńcami, którzy w mniejszym lub
619
620
621
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623

624

Komentarz do odcinka Space Pilot 3000. Futurama (season 1), DVD, 20th Century Fox, 2002.
Roger Stone, Nixon on Clinton, „New York Times”, 28.04.1994.
Smith, op. cit., s. 209-211.
Coyne, op. cit.., s. 32-33. Na temat roli Reagana w amerykańskiej wyobraźni zbiorowej, jego związków
z kulturą popularną i mitami politycznymi zob. James E. Combs, The Reagan Range: The Nostalgic
Myth in American Politics, Bowling Green University Popular Press, Bowling Green 1993.
John Shelton Lawrence obliczył, że w owej dekadzie tylko na ekranach kin pojawiło się ponad
czterdziestu fikcyjnych prezydentów, a w swoich badaniach nie wziął pod uwagę filmów telewizyjnych
i niezależnych produkcji. Dla porównania, do 1990 roku w Hollywood powstała mniej niż setka
„filmów prezydenckich”. Zob. Lawrence, The 100 Million $ Men, w: Rollins, O'Connor (red.),
Hollywood's White House, s. 225, 231-233.
Coyne, op. cit., s. 89; Charles F. Xavier, Days of Future Past, Wayne Publishing, Gotham 1964.
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większym stopniu wypaczali monomit prezydentury625. Jeszcze w latach 60. coś takiego
byłoby nie do pomyślenia. Postaramy się zatem przybliżyć kilka z tych przedstawień, by
pokazać, jak silnie Richard Nixon wpłynął na sposób portretowania prezydentazłoczyńcy. Choć nie brakuje przykładów w mniej popularnych dziełach, będziemy
odwoływać się przede wszystkim do dzieł z głównego nurtu – popularnych
Hollywoodzkich produkcji, seriali telewizyjnych, bestsellerowych powieści i komiksów –
by pokazać, że taka wizja prezydentury była czymś, z czym regularnie stykali się (i
stykają nadal) zwykli odbiorcy kultury popularnej.
Nietrudno zauważyć, że zarówno w Strażnikach, jak i w Futuramie polityka
prowadzona przez „Nixona” niezbyt przypomina działania prawdziwego 37. prezydenta
Stanów Zjednoczonych. Choć Richard M. Nixon działał na rzecz odprężenia w
stosunkach z Rosjanami i podpisał traktaty ograniczające zbrojenia nuklearne, w
Strażnikach widzimy go jako „jastrzębia” w polityce zagranicznej, dążącego do
konfrontacji z ZSRR. Prezydent, który utworzył EPA (federalną Agencję Ochrony
Środowiska) jest w Futuramie głównym niszczycielem przyrody. Prezydent, który w
sytuacji kryzysu gospodarczego nie wahał się stosować państwowego interwencjonizmu i
oświadczył „jestem keynesistą”, prowadzi skrajnie libertariańską politykę ekonomiczną.
Z kolei niemal wszystkie niegodziwe czyny, jakie popełnia Nixon w Futuramie, są w
istocie aluzją do polityki George'a W. Busha. Kiedy atakuje „absolutnie pozbawioną
surowców i strategicznego znaczenia planetę” jest to wyraźne nawiązanie do wojen w
Iraku i Afganistanie; plany zbudowania muru utrudniającego imigrację „nielegalnych
obcych” też należą do programu dzisiejszych Republikanów, a nie GOP sprzed lat
czterdziestu. Upodobnienie do Busha staje się pełne, kiedy jego wiceprezydentem (po
przypadkowej śmierci bezgłowego Agnew) zostaje głowa Dicka Cheneya.
Fikcyjny Nixon zredukowany jest tylko do zestawu charakterystycznych cech:
wyglądu (dużego nosa, szerokiej szczęki, lekkiego zgarbienia, niskiego, tubalnego głosu i
siarczystego przeklinana), akcesoriów (pies Checkers, taśmy z nagraniami), zamiłowania
do podsłuchów i „nieczystych zagrywek” (dirty tricks). Dzieje się tak, gdyż postać
Nixona pełni de facto rolę zastępczą. Jako uniwersalny symbol tego co złe w
amerykańskiej polityce – fałszu, korupcji, antydemokratycznych zapędów – stał się
wygodnym narzędziem krytyki współczesnych prezydentów, którym nakłada się maskę
625

Schudson, op. cit., s. 162-163.
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Nixona po to, by odbiorca nie miał najmniejszych wątpliwości co do ich złego charakteru
i niegodziwych intencji.

4.4.1. Nixon a Ronald Reagan
Opublikowanie Strażników zbiegło się z utworzeniem Komisji Towera, mającej
zbadać aferę Iran-Contras. Alan Moore, nie kryjąc się ze swoimi anarchistycznymi
poglądami politycznymi i niechęcią do Ronalda Reagana i Margaret Thatcher,
wykorzystał postać Nixona do skrytykowania polityki zagranicznej ówczesnego
prezydenta. Przyznawał się do tego otwarcie626, zresztą, dodając: „Wiara w bohaterów
prowadzi do ludzi pokroju Olivera Northa” 627, człowieka, który odegrał kluczową rolę w
sprawie Iran-Contras. W latach 1986-1987, zaledwie piętnaście lat po Watergate
nadużycia władzy wykonawczej, łamanie prawa i niszczenie dowodów przywodziło
oczywiste skojarzenia – zwłaszcza, że częściowo były to te same postaci 628. Porównania
Iran-Contras z aferą Watergate – dokonywane przez dziennikarzy i satyryków – były
wówczas na porządku dziennym629 i czytelnicy Strażników nie mieli wątpliwości, że
widząc Nixona, powinni mieć przed oczami Reagana630. Zresztą, sam Nixon – zawsze
chętny do zrehabilitowania się w oczach Amerykanów – oficjalnie wspierając Reagana,
uznał, że odwołując się do znanej narracji „wszyscy tak robią” podreperuje swój własny
wizerunek i wyświadczając mu niedźwiedzią przysługę oświadczył: „Prezydent [Reagan]
nie jest kanciarzem (crook)”631. Mimo tendencji do dodawania końcówki „-gate” do
każdego waszyngtońskiego skandalu, określenie „Iran-Contragate” ostatecznie nie
przyjęło się – inny okazał się bowiem sposób rozegrania afery przez administrację: ścisła
współpraca z dochodzeniem Kongresu i znacznie szybsze przyznanie się do winy (nawet
jeśli tylko częściowe) sprawiły, że afera Iran-Contras nie zniszczyła administracji
Reagana, choć – jak podkreśla Robert Williams – przyczyniła się do dalszego osłabienia
ufności Amerykanów wobec instytucji władzy632.
626

627
628
629
630
631
632

Alan Moore, Dave Gibbons, A Portal to Another Dimension (wywiad), „The Comics Journal” No. 116,
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Drugi obok Moore'a tytan komiksu, Frank Miller – twórca tyleż uznany, co
kontrowersyjny – krytykował Reagana równie silnie 633. Seria jego autorstwa pt. Życie i
czasy Marthy Washington, ukazująca się z przerwami przez niemal dwadzieścia lat (19902009), jest brutalną wizją nieodległej przyszłości Stanów Zjednoczonych634. Tytułowa
bohaterka, czarnoskóra dziewczyna ze slumsów Chicago, dorasta w dystopijnej Ameryce
rządzonej przez prezydenta Erwina Rexalla, sprawującego władzę przez kolejne kadencje,
w coraz bardziej dyktatorski sposób. Jego polityka wewnętrzna jest mieszanką
gospodarczego libertarianizmu i konserwatywnego autorytaryzmu: z powodu cięć
budżetowych likwiduje wszelką opiekę społeczną, zakłada „siły pokojowe” PAX, będące
w rzeczywistości nową, ochotniczą armią, która w celu pozyskania surowców
naturalnych prowadzi agresywne wojny na całym świecie. W kraju trwają zamieszki,
brutalnie pacyfikowane przez wojsko i „policję zdrowia”, walczącą z pornografią,
alkoholem i tzw. „moralnym upadkiem”. Podsłuchiwanie obywateli i donosicielstwo są
na porządku dziennym. Polityka Rexalla doprowadza do katastrofy gospodarczej i
społecznej, a w konsekwencji do rozpadu Stanów Zjednoczonych i drugiej wojny
secesyjnej. Po zamachu terrorystycznym na Biały Dom na stanowisku prezydenta Rexalla
zastępuje

Howard

J.

Nissen

–

marionetka

w

rękach

aparatu

wojskowego.

Wykorzystawszy prezydenta do swoich celów – rozpętania wojny w dżunglach Amazonii
i zwiększenia uprawnień sił zbrojnych – wojskowi ujawniają jego największy sekret:
pijany Nissen własnoręcznie zamordował swojego zastępcę i upozorował jego śmierć
jako zamach terrorystyczny. Kongres wszczyna procedurę impeachmentu, ale ostatecznie
prezydent ginie zasztyletowany przez członków swojego gabinetu. Kolejne wybory
prezydenckie triumfalnie wygrywa przechowany w słoiku, gotowy po powrotu mózg
Rexalla, który podejmuje lincolnowskie zadanie zjednoczenia „podzielonego domu”, ale
czyni to za pomocą ludobójczej wojny, której ofiarami padają głównie niewinni cywile.
Ostatecznie i on zostaje zabity, a następnie zastąpiony holograficzną iluzją.
Nissen ma wiele cech Nixona: pochodzi z Kalifornii, męczy się na stanowisku
prezydenta, ma poczucie bycia prześladowanym, a do tego, nadużywszy alkoholu,
rozmawia z portretami dawnych prezydentów. Nawet jego nazwisko brzmi podobnie. Z
633
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kolei wiecznie uśmiechnięty, podstarzały Rexall przypomina wprawdzie fizycznie
Ronalda Reagana, ale całe pole skojarzeń odnosi się jednak do Richarda Nixona:
zniesienie 22. poprawki do Konstytucji, wojskowa dyktatura, kpina z odwołań do narracji
lincolnowskiej, wreszcie potraktowana dosłownie fasadowość prezydenta, zredukowanie
go tylko do atrakcyjnej (względnie) powłoki, która mówi to, co chcą usłyszeć wyborcy.
To ostatnie często zarzucano Reaganowi w czasie jego prezydentury, ale – jak
pokazaliśmy wcześniej – to Nixon zapoczątkował taką narrację. W Rexallu i Nissenie
rozpoznajemy również inne narracje, tak silnie obecne w świadomości zbiorowej lat 60. i
70. XX wieku: prezydenta-podżegacza wojennego i prezydenta-spiskowca.

4.4.2. Nixon a George Bush
Bestsellerowy pisarz Tom Clancy był autorem thrillerów politycznych, których
akcja toczy się w okresie zimnej wojny i po upadku Związku Radzieckiego. Świat
przedstawiony w powieściach Clancy'ego jest zdecydowanie „prezydentocentryczny”:
stworzoną przezeń rzeczywistość polityczną w przeważającym stopniu kształtują kolejni
fikcyjni lokatorzy Białego Domu, przeważnie skorumpowani manipulanci, służący swoim
własnym interesom. Nigdy nie kończące się zadanie ratowania świata należy do
głównego bohatera, superszpiega Jacka Ryana, który służąc kilku kolejnym prezydentom,
w powieści Dekret, w dramatycznych okolicznościach sam niechętnie zasiada w
Gabinecie Owalnym.
Wydany w 1989 roku Stan zagrożenia był najlepiej sprzedającą się książką całej
dekady lat 80. i w 1994 roku został zekranizowany, z Harrisonem Fordem w roli Ryana 635.
Wrogiem są tu kolumbijscy handlarze narkotyków, ale prawdziwe niebezpieczeństwo
stanowi działająca bez żadnej kontroli władza wykonawcza. Choć niegodziwi prezydenci
w powieściach Clancy'ego –

zdeklarowanego konserwatysty – są zazwyczaj

Demokratami, adaptacje filmowe upodabniają ich raczej do Republikanów. Prezydent
Bennett (Donald Moffat), wywołuje wojnę z kolumbijskim kartelem mszcząc się za
śmierć swojego skorumpowanego politycznego sponsora. Bennett z wyglądu przypomina
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George'a Busha636, ale podobieństwa na tym się nie kończą. To właśnie Bush ojciec
zintensyfikował i zmilitaryzował wojnę z narkotykami (war on drugs, rozpoczętą przez
Nixona w 1971 roku), powołując ONDCP (Office of National Drug Control Policy). Jako
wiceprezydent zamieszany był też w aferę Iran-Contras i nielegalne działania
podejmowane w imię narodowego bezpieczeństwa, a tuż przed odejściem ze stanowiska
ułaskawił ludzi skazanych za nielegalne działania w sprawie Iran-Contras.
Nixonowski wzorzec jest jednak doskonale widoczny: Bennett kieruje się zasadą
„jeśli prezydent coś robi, to nie jest to nielegalne”. Zgadza się na szereg niezgodnych z
prawem działań, powołując się na kwestię „bezpieczeństwa narodowego”, choć
prawdziwe motywy, którymi się kieruje, są mniej szlachetne: zależy mu też na tym, by
zdobyć poparcie obywateli przed wyborami, a przy okazji pozyskać ponad pół miliarda
dolarów pochodzących z handlu kokainą. Jego doradcy – amoralni, gotowi wypełniać
wszystkie jego polecenia – przypominają Ehrlichmana, Haldemana i innych „ludzi
prezydenta”. Kiedy Ryan przedstawia niepodważalne dowody winy Bennetta, ten próbuje
go przekupić, a kiedy to nie skutkuje, powołuje się na majestat sprawowanego urzędu,
wykrzykując

bezsilnie:

„Jestem

prezydentem

Stanów

Zjednoczonych!”.

Skompromitowany, ostatecznie rezygnuje ze stanowiska albo zostaje usunięty w ramach
impeachmentu.
Z kolei Ryan – przywracający czytelnikowi wiarę w urząd prezydenta – jest pod
wieloma względami współczesną inkarnacją JFK: katolikiem irlandzkiego pochodzenia,
weteranem wojennym, kolejnym wcieleniem amerykańskiego bohatera monomitycznego:
altruistycznego

patrioty,

niechętnie

obejmującego

władzę,

ale

bez

wahania

podejmującego trudne i niepopularne decyzje, gotowego też naginać prawo, kiedy
wymaga teraz interes kraju.

4.4.3. Nixon a Bill Clinton
Już w czasie kampanii wyborczej 1992 roku sztab Billa Clintona podjął skuteczną
próbę wpisania swojego kandydata w mit Camelotu. Wraz z jego wyborem powróciła
optymistyczna narracja kennedyjska – propagowana nie tylko przez nową administrację,
636

Oliver Boyd Barrett, David Herrera, James A. Baumann, Hollywood and the CIA: Cinema, Defense and
Subversion, Routledge, New York 2011, s. 119-120.
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ale też kulturę popularną, oczekującą na realizację swojego „marzenia o powrocie” 637. W
filmach i serialach nastała epoka bohaterskich prezydentów stawiających czoła nie tylko
republikańskim przeciwnikom w Waszyngtonie, ale też terrorystom i najeźdźcom z
kosmosu. „Kennedyjskość” Clintona okazała się mieć jednak także inną stronę, kiedy w
1998 roku potwierdziły się podejrzenia na temat tego, że prezydent nie prowadzi się
kryształowo, ciągnące się za Clintonem już od lat 80. XX wieku638.
Film Władza absolutna (Absolute Power, reż. Clint Eastwood, USA 1997), na
podstawie bestsellerowej powieści Davida Baldacciego, opowiada o włamywaczu, który
przypadkiem staje się świadkiem brutalnego starcia prezydenta Alana Richmonda (Gene
Hackman) i jego kochanki, żony potężnego miliardera, a zarazem głównego sponsora
prezydenta. Kiedy kobieta w samoobronie rani prezydenta, zostaje zabita przez agentów
Secret

Service.

Reżyser,

Clint

Eastwood,

jest

wprawdzie

zdeklarowanym

Republikaninem, ale scenariusz napisał William Goldman, zdobywca Oskara za
scenariusz Wszystkich ludzi prezydenta. Władza absolutna może być krytyką
clintonowskiego romansowania (mocnego przerysowanego, dodajmy – Richmond jest
sadystą i seksualnym drapieżnikiem), ale sposób przedstawiania prezydenta bezbłędnie
kieruje widza na skojarzenia z Nixonem: tak, jak on Richmond odwołuje się do narracji
Lincolnowskiej (biedna rodzina, małe miasteczko, ciężką pracą wspiął się na szczyt), ale
chodzi na pasku bogatych darczyńców. Bezwzględnie tuszuje skandal przy pomocy
swoich oddanych współpracowników, na czele z diaboliczną szefową sztabu (Judy
Davis), Haldemanem w spódnicy. Ma nawet nixonowską cechę fizyczną: poci mu się
górna warga, którą często ociera chusteczką. W finale filmu Richmond zostaje zabity
przez męża swojej kochanki, a jego śmierć upozorowana na samobójstwo – w książce
wyrok wykonuje państwo amerykańskie, kiedy zbrodnie prezydenta zostają ujawnione, a
on sam usunięty z urzędu i skazany na śmierć.
„Afera rozporkowa” z Moniką Lewinsky, która przykuła uwagę Amerykanów w
1998 roku przyniosła szereg dalszych porównań Clintona do Nixona, które zaczęły się co
najmniej przy okazji tzw. afery Whitewater (dotyczącej rzekomych nadużyć przy
transakcjach nieruchomości w rodzinnym stanie Clintona, Arkansas)639. Choć w
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przypadku „Monicagate” skala nadużycia była zupełnie inna i nie dotyczyła
fundamentalnych zasad władzy prezydenckiej, próba zrównania Watergate – świadomego
i wielokrotnego nadużywania władzy wykonawczej – z próbą ukrycia pozamałżeńskiego
romansu, wpisywała się w przyjętą przez Republikanów narrację, którą próbowali
narzucić amerykańskiej opinii publicznej640. Dziś dodawanie końcówki „-gate” do
każdego, choćby najmniejszego skandalu jest powszechną praktyką, stosowaną
zazwyczaj bezmyślnie przez dziennikarzy, ale początkowo była to podjęta przez
Republikanów świadoma próba strywializowania Watergate oraz innych nadużyć
Nixona641. Co więcej, usunięcie Clintona ze stanowiska za pomocą impeachmentu miało
być – jak pisze David Kyvig w The Age of Impeachment – próbą „wyrównania
rachunków” historycznych i zrzucenia na Demokratów równej winy za „zepsucie”
amerykańskiej polityki642.
Porównania Nixona i Clintona przyjęły się właściwie jedynie w sferze satyry,
stając się podstawą wielu dowcipów, także rysunkowych, wygrywających dwuznaczność
określenia „Tricky Dick”. Opinia publiczna w przeważającej większości nie
zaakceptowała bowiem narracji oponentów Clintona. Choć Amerykanie zgodni byli co do
oceny moralnych uchybień prezydenta, nie uznali go ani za złego (nieudolnego)
przywódcę, ani tym bardziej za niegodziwego, który zasługiwałby na usunięcie go z
urzędu643. Próbę impeachmentu w większości uznano za polityczną wendettę GOP 644. Jak
zauważają Marion Just i Ann Crigler, porównujące reakcje opinii publicznej na afery
Watergate i Monicagate, Amerykanie w przeważającej większości uznali, że ważniejsze
jest to, by prezydent skutecznie kierował krajem, niż by był obyczajowym wzorcem.
Tłumaczą to jednak tym, że w tej kwestii oczekiwania opinii publicznej wobec Clintona
od samego początku jego prezydentury były niskie – w przeciwieństwie do Nixona, który
pokaźną część swojego wizerunku oparł na wizerunku „nowego Nixona”: moralnego i
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szczerego645. Wydaje się jednak, że sukces Clintona – uniknięcie potępienia przez opinię
publiczną – wynikał też z tego, że szeroko rozumiana afera Watergate tak bardzo obniżyła
oczekiwania wobec prezydentury jako takiej, że Amerykanie nie widzieli już w postaci
prezydenta moralnego przywódcy.

4.4.4. Nixon a George W. Bush
Porównanie urzędującego prezydenta do Nixona stało się prawdziwie powszechne
w czasie rządów następcy Clintona, George'a W. Busha 646. Przedłużające się wojny w
Afganistanie i Iraku przywodziły na myśl „wietnamską tragedię”. Coraz bardziej
niepopularna administracja toczyła wojnę z mediami i próbowała tamować przecieki do
nich. Rozszerzanie uprawnień władzy wykonawczej i koncentrację władzy w ręku
egzekutywy przeciwnicy Busha interpretowali jako wskrzeszenie nixonowskiej
„imperialnej prezydentury”, choć – jak przekonująco argumentuje Rudalevige w The New
Imperial Presidency – proces jej odbudowywania zaczął się co najmniej już w czasach
administracji Reagana647. Skojarzenia z Nixonem były tym silniejsze, że dwa wysokie
stanowiska w administracji Busha zajęli byli członkowie administracji Nixona: Donald
Rumsfeld i Dick Cheney, a regularnym doradcą stał się Henry Kissinger.
Jedną z najpopularniejszych produkcji telewizyjnych pierwszej dekady XXI wieku
był emitowany od 2001 roku serial sensacyjny 24 godziny. Opowiada o specjalnym
agencie amerykańskiego wywiadu, Jacku Bauerze, który raz za razem udaremnia kolejne
próby zamachów terrorystycznych. Główny bohater jest skrzyżowaniem Jacka Ryana
oraz „Brudnego Harry'ego” Callahana, granego przez Clinta Eastwooda popularnego
bohatera serii filmów kryminalnych z latach 70. i 80: działa samodzielnie, zdecydowanie,
kieruje się logiką „cel uświęca środki”. Nie waha się łamać prawa, sprzeciwiać się
przełożonym, a nawet torturować i zabijać podejrzanych, jeśli uzna, że wymaga tego
większe dobro648. Bauer postępuje w moralnie odrażający sposób, ale jest skuteczny i
645
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(zazwyczaj) udaje mu się ochronić Amerykanów przed czyhającym zewsząd
zagrożeniem:

islamistami,

afrykańskimi

terrorystami,

serbskimi

nacjonalistami,

Rosjanami itd. W 24 godzinach mamy jednak do czynienia z narracją paranoiczną w
czystej postaci, toteż największe niebezpieczeństwo stanowi jak zawsze, wróg
wewnętrzny, wszechpotężny i znakomicie zakonspirowany.
24 godziny jest chyba najbardziej prezydentocentrycznym serialem amerykańskiej
telewizji. W ciągu dziewięciu dotychczasowych serii, w świecie przedstawionym
występuje aż sześcioro prezydentów (w tym dwóch Afroamerykanów i jedna kobieta)
oraz trzech wiceprezydentów pełniących obowiązki głowy państwa. Chociaż w
większości przypadków są to mniej lub bardziej kompetentni przywódcy (zawsze jednak
potrzebujący Bauera i jego monomitycznych metod, by ocalić kraj), w szóstej serii
(emitowanej w pierwszej połowie 2007 roku) jeden z prezydentów – Charles Logan
(Gregory Itzin) – okazuje się być członkiem wymierzonego w Amerykę spisku. Wysoko
postawieni politycy i biznesmeni – „kompleks militarno-przemysłowy”, przed którym
ostrzegał Eisenhower – sprzedają broń biologiczną terrorystom w Azji Środkowej, dzięki
czemu Stany Zjednoczone, pod pretekstem zwalczania broni masowego rażenia, mogłyby
dokonać inwazji i pozyskać tamtejsze złoża ropy naftowej.
Już od 2001 roku skrajny ruch tzw. truthers („prawdowców”) utrzymywał, że rząd
Stanów Zjednoczonych zorganizował zamachy z 11 września 2001 roku, by mieć powód
do ataku na Afganistan i do ograniczenia swobód obywatelskich 649. Truthersów
początkowo uważano za pozbawionych znaczenia radykałów, ale już w 2004 roku Złotą
Palmę w Cannes zdobył film dokumentalny Michaela Moore'a pt. Fahrenheit 9/11.
Reżyser wprawdzie nie sugerował, że to administracja Busha stała za zamachami
terrorystycznymi, ale twierdził, że celowo wprowadziła w błąd Amerykanów, fabrykując
dowody na obecność w Iraku broni masowego rażenia, a prawdziwym celem ataków na
Afganistan i Irak miała być chęć zdobycia tamtejszych złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego. Rok później pojawiły się dowody na to, że tak właśnie mogło być i pytania na
ten temat zaczęły zadawać media głównego nurtu. Powszechne stały się opinie, że środki,
jakimi władza walczy z wrogami Ameryki – np. Patriot Act, zezwalający na
podsłuchiwanie obywateli bez nakazu sądowego – stanowią równe zagrożenie dla
649
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amerykańskiej wolności, jak sami terroryści. Uparcie zaczęły powracać narracje z czasów
Nixona: lęk przed zbyt potężną władzą, stanowiącą zagrożenie jeśli nawet nie dla
demokracji, to na pewno dla swobód obywatelskich; przekonanie, że prezydent służy nie
interesowi Amerykanów, ale stojącym za nim biznesmenom, kompaniom zbrojeniowym,
lobby naftowemu itd. Nic dziwnego, że znalazły one swój wyraz w kulturze popularnej.
Ducha czasów znakomicie oddawał remake thrillera paranoicznego The Manchurian
Candidate, którego premiera miała miejsce w wyborczym roku 2004 – ponad czterdzieści
lat po premierze oryginału. Tym razem posłusznego sobie prezydenta chcą umieścić w
Białym Domu nie radzieccy i chińscy komuniści, ale potężna amerykańska korporacja
zbrojeniowa, licząca na zyski z przyszłych wojen. George Lucas, kręcąc w 2005 roku
trzecią część prequelu Gwiezdnych Wojen, opowiedział o tym, jak Imperator zdobył
władzę, wykorzystując wojnę, żeby zwiększyć swoje prerogatywy, obalić republikę i
wprowadzić dyktaturę650. W latach 70. Imperator był Nixonem – tym razem Lucas
upodobnił go do George'a W. Busha. Kiedy Imperator mówi: „jeśli nie jesteś ze mną,
jesteś moim wrogiem”, odbiorcom natychmiast przychodziło na myśl orędzie do narodu
po 11 września, w którym Bush zaprezentował równie manichejską wizję polityki: „Albo
jesteś z nami, albo jesteś z terrorystami”651.
Porównania z Nixonem były orężem walki politycznej. „Okłamał Amerykanów i
złamał prawo”, głosił podpis pod zdjęciem Nixona na plakacie ACLU, American Civil
Liberties Union. „On też”, informował podpis pod zdjęciem Busha, po którym
następowało retoryczne pytanie: „Co powinniśmy zrobić, kiedy prezydent Stanów
Zjednoczonych nas okłamuje i łamie prawo?” Porównania między Georgem W. Bushem i
Nixonem stały się normą nie tylko na transparentach demonstrantów, w komentarzach
medialnych, ale i w satyrycznych rysunkach, np. Paula Conrada, który zdobył sławę w
czasach afery Watergate. Powtarzał się w nich ten sam motyw: Richard Nixon wyrażający
zadowolenie z działań George'a W. Busha – patrzący z akceptacją z portretu w Gabinecie
Owalnym. Bush nabierał też cech Nixona – mówił „nie jestem kanciarzem”, wykonywał
jego słynny gest zwycięstwa, czy wręcz upodabniał się do niego fizycznie.
Prezydent-zdrajca z 24 godzin, Charles Logan, jest tak Nixonowski, jak to tylko
650
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możliwe. Widoczne jest to już na poziomie wizualnym: Gregory Itzin przypomina Nixona
fizycznie o wiele bardziej niż kilku aktorów grających 37. prezydenta, choćby Anthony
Hopkins. Kiedy Logan – były senator z Kalifornii, a później wiceprezydent – zostaje
prezydentem, udaje niezgrabnego i nieszkodliwego, ale w rzeczywistości okazuje się być
znacznie bardziej przebiegły, niż to się wydaje. Choć swoje postępowanie tłumaczy
patriotyzmem („To wszystko miało uczynić nasz kraj bezpieczniejszym, chronić nasze
interesy. To wyrwało się spod kontroli”, mówi współspiskowcowi), w rzeczywistości
kieruje się żądzą zysku, władzy i patologicznymi kompleksami.

Kiedy

Bauer

(któż

inny?) odkrywa winę Logana, prezydent ustępuje ze stanowiska w zamian za obietnicę
nietykalności. Opinia publiczna nie dowiaduje się o jego zbrodniach, a on sam zostaje
ułaskawiony przez kolejnego prezydenta. Występując w roli emerytowanego męża stanu,
Logan próbuje naprawić swoją reputację, działając na rzecz zbliżenia z Rosją, jednak
nawet wtedy tak naprawdę kieruje nim żądza zemsty.
W upodobnieniu do 37. prezydenta scenarzyści posunęli się do tego, że
wprowadzili postać Pierwszej Damy, Marthy Logan, wyraźnie wzorowanej na Marthcie
Mitchell – żonie prokuratora generalnego w administracji Nixona i szefa niesławnego
CREEP. Pani Mitchell regularnie dzwoniła do prasy, donosząc o bezprawnych działaniach
swojego męża i jego ludzi, ale ze względu na jej alkoholizm i zaburzenia psychiczne nikt
nie traktował jej poważnie652. Nixonowski Logan ma nawet swojego Kennedy'ego –
Davida Palmera, pierwszego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uosabia
on wszystko to, czym nie jest Logan: nie jest zdrajcą, ale prawdziwym patriotą; jest
przywódcą silnym i zdecydowanym, ale nie awanturniczym; wielkodusznym, a nie
mściwym. Do tego wszystkiego, jako atrakcyjny mężczyzna, podoba się żonie Logana.
Kiedy Logan przejmuje obowiązki głowy państwa, okazuje się tak przytłoczony nowym
stanowiskiem, że musi poprosić o pomoc Palmera, wówczas już byłego prezydenta.
Później jednak organizuje zabójstwo swojego rywala, dopełniajac spiskowej narracji o
Nixonie-zbrodniarzu i Kennedym-bohaterze.
Jednym z dowodów słabości Logana jako przywódcy jest brak zgody na
torturowanie podejrzanego. W kwestii wojny z terroryzmem wymowa 24 godzin jest
bowiem zdecydowanie konserwatywna (a przynajmniej na pewno antyliberalna),
całkowicie zgodna z głoszoną przez administrację George'a W. Busha narracją, która
652
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koniecznością walki z terrorem uzasadniała

ograniczanie swobód osobistych

Amerykanów, sankcjonowała elektroniczną inwigilację i łamanie Konwencji Genewskiej.
Nie jest to zaskakujące – Joel Surnow, twórca serialu, jest jawnym Republikaninem, a 24
godziny publicznie chwalili członkowie gabinetu Busha653. Skąd zatem wybór Nixona
jako wzoru prezydenta-zbrodniarza? Jak pokazaliśmy, lewica przyjęła tę narrację bardzo
szybko, jeszcze nawet zanim nadużycia administracji Nixona wyszły na jaw. W czasach
Billa Clintona Republikanie porównywali go do Nixona po to, by wybielić prezydenta ze
swojej partii, przekonać opinię publiczną, że skala jego nadużyć nie była wcale
wyjątkowa – innymi słowy narzucić Nixonowską narrację „wszyscy tak robią” 654. Z
czasem jednak, w okresie rządów Busha juniora, nawet konserwatywni Republikanie
przyjęli tak wyraźnie obecną w popularnym dyskursie narrację Nixona-złoczyńcy. Jak
pisaliśmy wcześniej, byli prezydenci USA stają się postaciami ponadpolitycznymi – tak
samo stało się z Nixonem, ale w przeciwieństwie do Kennedy'ego (do którego
odwoływali się też politycy GOP) oraz Ronalda Reagana (na którego powoływali się
Demokraci), stał się on uniwersalnym symbolem zła w polityce.

4.4.5. Nixon a Barack Obama
Tę zmianę w podejściu do Nixona, ponadpartyjne porozumienie w interpretacji
jego prezydentury, najlepiej widać w sposobie krytykowania Baracka Obamy. Jako
kandydat na prezydenta w 2008 roku Obama bardzo wyraźnie odwoływał się do mitów
politycznych Abrahama Lincolna i Johna F. Kennedy'ego. Do Lincolna nawiązywała
narracja self-made mana – skromne pochodzenie, ciężka praca w celu ukończenia
studiów prawniczych, nawet niewielkie polityczne doświadczenie, które Obamie udało
się przedstawić jako zaletę655. Nie było przypadkiem, że decyzję o kandydowaniu na
prezydenta Obama rozpoczął w Springfield, stolicy stanu Illinois, gdzie w 1858 roku
Lincoln rozpoczął swoją kampanię do Senatu (nieudaną, dodajmy). Obama, niczym
Lincoln, obiecał zjednoczyć „dom podzielony” i niczym monomityczny bohater
653

654
655
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zobowiązał się wyprowadzić kraj z kryzysu 656. Młody, charyzmatyczny, rozumiejący
nowe media Demokrata miał być zarazem kolejnym wcieleniem wielkiego JFK,
symbolem nowej epoki. Popkulturowe skojarzenia z fikcyjnymi, kennedyjskimi
prezydentami – z seriali 24 godziny czy Prezydencki poker – wzmacniały tę narrację657.
Tak, jak w przypadku Clintona, konserwatyści z Partii Republikańskiej od samego
początku prezydentury Obamy próbowali zaproponować opinii publicznej własną,
konkurencyjną narrację i szybko przejęli od Demokratów zarzuty „imperialnej
prezydentury”658. Zamach terrorystyczny na amerykański konsulat w libijskim Benghazi
przyniósł oskarżenia o to, że administracja Obamy próbuje jakoby „zatuszować prawdę”
na ten temat. Doniesienia, że IRS, Urząd Skarbowy, kontrolował szczególnie
konserwatywne organizacje przyniosły natychmiast skojarzenia z Nixonem, który
osobiście polecił agencji uważniej przyglądać się jego politycznym wrogom. Burzliwe
relacje prezydenta Obamy z prawicowymi mediami, przede wszystkim telewizją Fox
News, wywołały oskarżenia o tłumienie wolności prasy. Ujawnienie istnienia programu
elektronicznej inwigilacji PRISM, prowadzonego przez amerykański wywiad, wywołało
porównania z planem Hustona oraz nixonowskimi taśmami. W tym samym tonie
wypowiadają się zarówno komentatorzy lewicowego „Salon” 659, centrowego „Washington
Post”, konserwatywnego „National Review”660 i skrajnie prawicowego „The New
American”, wydawanego przez Stowarzyszenie imienia Johna Bircha (organizację, którą
Hofstadter wskazywał jako przykład politycznej paranoi par excellence). Lewica
rozczarowana jest „nixonowskim” postępowaniem administracji, która obiecywała
„najbardziej transparentną administrację w historii”661. Skrajna prawica mówi o
„pełzającym zamachu stanu”. Ceniony komentator George F. Will w „Washington Post”
656
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pisze, że „nadużycia konstytucji przez Obamę są większe niż Nixona”662, a „The New
American” określa Obamę „bardziej Nixonowskim od Nixona” 663. Porównania te
powszechnie występują także w satyrycznych rysunkach, niewiele różniących się od tych
z czasów George'a W. Busha, przedstawiających stopniową przemianę prezydenta Obamy
w Nixona664.
Znamienne, że poza nielicznymi wyjątkami665, amerykańska prawica w zasadzie
całkowicie zaakceptowała narrację Nixona-złoczyńcy. Czynią tak zarówno prominentni
politycy Partii Republikańskiej (np. Mitch McConnell, szef GOP w Senacie), jak i
konserwatywni publicyści, na czele z dziennikarzami telewizji Fox News 666. Skrajnej
prawicy, szczególnie tej spod znaku tzw. Tea Party, przyszło to o tyle łatwiej, że od lat 90.
XX wieku historycy i politologowie zaczęli oceniać Nixona inaczej i w dyskursie
naukowym zyskała popularność narracja przedstawiająca Nixona jako „ostatniego
liberała” w Białym Domu – rozbudowującego państwo opiekuńcze keynesistę,
chroniącego środowisko naturalne, dążącego do wprowadzenia powszechnej opieki
zdrowotnej667. Nawet Gore Vidal przyznawał, patrząc wstecz, że „Nixon był jedynym
wielkim prezydentem drugiej połowy XX wieku” 668. To sprawiło, że Nixona łatwo było
zdezawuować jako „fałszywego konserwatystę”, a nie polityka Partii Republikańskiej.
Jeśli przyjrzymy się proponowanej przez Tea Party narracji, zobaczymy szereg
podobieństw między tym, jak w latach 60. i 70. przedstawiała Nixona skrajna lewica, a
tym, jak dziś portretuje Obamę skrajna prawica. Zgodnie z tym mitem politycznym,
wysłowieniem stylu paranoicznego par excellence, prezydent jest w rzeczywistości
wrogiem Ameryki, niszczącym kraj od środka – agentem kompleksu wojskowoprzemysłowego (Nixon) albo (jak Obama) faszystą i komunistą (amerykańska prawica
często stosuje te pojęcia zamiennie) lub muzułmaninem (a zatem potencjalnie
662

663

664

665
666

667
668

George F. Will, Obama’s unconstitutional steps worse than Nixon’s, „Washington Post”,14.08.2013,
http://www.washingtonpost.com/opinions/george-will-obamas-unconstitutional-steps-worse-thannixons/2013/08/14/e0bd6cb2-044a-11e3-9259-e2aafe5a5f84_story.html (dostęp: 22.06.2014).
Jack Kenny, Is Obama the New "New Nixon"?, "The New American", 5.02.2013,
http://www.thenewamerican.com/usnews/politics/item/17559-is-obama-the-new-new-nixon (dostęp:
22.06.2014).
Daryl Cagle's The Cagle Post, Nixon Political Cartoons, http://www.cagle.com/tag/nixon/page/6/
(dostęp: 22.06.2014); „The Denver Post”, http://blogs.denverpost.com/opinion/2013/05/16/cartoons-ofthe-day-obama-and-nixon/39552/ (dostęp: 22.06.2014).
Jak popularni komentatorzy Ann Coulter czy Rush Limbaugh.
http://www.foxnews.com/politics/2013/05/15/scandals-prompt-comparisons-between-nixon-obamaadministrations/ (dostęp: 23.06.2014).
Greenberg, Nixon's Shadow, s. 304-311; Freedman, op. cit., s. 144-145.
Gore Vidal, Richard Nixon: Not The Best Man's Best Man, w: Gore Vidal, United States: Essays 19521992, Broadway Books, New York 2001.

167

sojusznikiem terrorystów). Już w 2009 roku jednym z symboli przyjętych przez
przeciwników Obamy stał się plakat przedstawiający Baracka Obamę z twarzą
pomalowaną na biało oraz kwristoczerwonymi ustami – opatrzony hasłem „socjalizm”.
Było to oczywiste nawiązanie do superzłoczyńcy Jokera, ale pośrednio nawiązywało
również do słynnego plakatu z Nixonem autorstwa Warhola, o którym pisaliśmy
wcześniej. Pod rządami prezydenta – depczącego Konstytucję, ograniczającego swobody
obywatelskie, zwalczającego wolne media, prowadzącego wszechobecną inwigilację –
Stany Zjednoczone mają osuwać się w otchłań dyktatury. Skrajna prawica wpisała Obamę
w najbardziej fantastyczną wersję narracji niegodziwego prezydenta, którego zbrodnie nie
tylko dorównują Nixonowskim, ale nawet je przewyższają. Nawet skrajnie absurdalne
przekonania na temat Obamy wcale nie są bowiem odosobnione – badania opinii
publicznej pokazują bowiem, że aż 17% Amerykanów wierzy w to, że Obama jest w
rzeczywistości muzułmaninem669, a niewiele mniej (13%) w to, że jest Antychrystem
(sic!)670. Paradoksalnie jednak – jak zauważa wybitna politolożka Theda Skocpol –
stosowana przez Tea Party retoryka („milcząca większość”, „liberalne media głównego
nurtu”, „prawdziwa Ameryka” itd.) jest retoryką, którą upowszechnił właśnie Richard
Nixon671.
Prezydentura Baracka Obamy wciąż trwa, toteż za wcześnie na jej podsumowania,
choć nietrudno zauważyć, że w dyskursie publicznym porównania Obamy do Nixona są
powszechne. Z próbami całościowej analizy jego wizerunku czy towarzyszących mu
mitów politycznych należy jednak poczekać co najmniej do końca jego rządów. Czas
pokaże czy i w jaki sposób znajdą swoje odbicie w kulturze popularnej i w postaciach
niegodziwych prezydentów. Miejsce Obamy, pierwszego czarnoskórego prezydenta
Stanów Zjednoczonych, w popkulturze tego kraju, z pewnością stanowić będzie
interesujące zagadnienie badawcze.
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Zakończenie
Dałem im miecz, a oni go wbili i z obracali nim z upodobaniem.
Przypuszczam, że gdybym był na ich miejscu, zrobiłbym tak samo.
Richard Nixon w rozmowie z Davidem Frostem
(1977)
Kiedy w 1995 roku, tuż po śmierci Nixona, amerykańska poczta wypuściła
znaczek z 37. prezydentem, sprzedawał się on niezbyt dobrze, dopóki pewien sklep w
Kalifornii nie wprowadził do sprzedaży pasującej do znaczka koperty – naklejony na nią
były prezydent wyglądał, jakby znajdował się za kratami więzienia. Wtedy znaczek z
Nixonem rozszedł się błyskawicznie672. Przykład ten znakomicie ilustruje rozbieżność
między dyskursem oficjalnym, a popularnym. Z jednej strony mamy państwo
amerykańskie, które ustami Billa Clintona wzywa do całościowego spojrzenia na
prezydenturę Nixona, które raz za razem symbolicznie odpuszcza mu winy, akceptując
go w panteonie minionych przywódców – czy to poprzez umieszczenie jego podobizny
na znaczku pocztowym, czy to przyjmując pod opiekę federalną jego prezydencką
bibliotekę. Mamy również dyskurs akademicki w którym historycy i politolodzy realizują
w praktyce apel Clintona, doceniając Nixona za maestrię w dyplomacji, progresywną
politykę wewnętrzną, gotowość podejmowania niepopularnych decyzji i pragmatyczne
podejście do kwestii ideologicznych. Z drugiej strony mamy (z braku lepszego
określenia) „zwykłych obywateli”, którzy w przeważającej większości nadal widzą w
Nixonie jedynie złoczyńcę, którego miejsce jest nie w panteonie wielkich przywódców,
ale – choćby tylko symbolicznie – za kratkami.
Kiedy 9 sierpnia 1974 roku Richard Nixon rezygnował ze stanowiska, sondaże
pokazywały, że 65% Amerykanów negatywnie ocenia jego prezydenturę i mniej więcej
tyle samo chciało by usunąć go z urzędu w ramach impeachmentu 673. Ponad trzydzieści
lat później, w 2007 roku, sondaż agencji Rasmussen wykazał, że Nixona ocenia źle
dokładnie 60% ankietowanych674. Także wiele innych badań opinii publicznej
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wskazywało – i wskazuje nadal – że zdanie Amerykanów na jego temat w zasadzie nie
zmieniło się. Przez obywateli, nie roztrząsających zawiłości polityki gospodarczej czy
zagranicznej, Richard Milhous Nixon nadal jest uważany za bezsprzecznie jednego z
najgorszych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych, a już z pewnością za
najgorszego w powojennej historii. Jak wytłumaczyć tę zasadniczą rozbieżność między
dyskursem oficjalnym, a dyskursem popularnym?
●
Jak staraliśmy się pokazać w rozdziałach pierwszym i drugim, na wyobraźnię
zbiorową obywateli przemożny wpływ wywierają mity polityczne – przyjmowane
emocjonalnie, niosące ideologiczny przekaz narracje, które opisują rzeczywistość
polityczną i motywują odbiorców do działania. Opisaliśmy jak w ciągu swojej kariery
politycznej Richard Nixon umiejętnie odwoływał się do narracji mitycznych,
wykorzystując mit amerykańskiej wyjątkowości, mit self-made mana, a przede wszystkim
rozbudowaną mitologię prezydentury. Ubiegając się o stanowisko prezydenta w 1968
roku, w czasie głębokiego kryzysu społecznego, odwoływał się do tego, co nazwaliśmy
monomitem prezydentury. Narracja ta, oparta na koncepcjach Josepha Campbella,
Roberta Jewetta i Johna Sheltona Lawrence'a opisywała prezydenta Stanów
Zjednoczonych na podobieństwo bohatera, który – gdy wymaga tego patriotyczny
obowiązek – podejmuje się zadania obrony zagrożonej wspólnoty Amerykanów. Gdy
zachodzi konieczność, gotów jest stosować wyjątkowe, balansujące na granicy prawa
metody – byle tylko pokonać zło i przywrócić zaburzoną harmonię. Choć na przełomie lat
50. i 60. dominowały negatywne skojarzenia na temat senatora i wiceprezydenta Nixona,
skuteczne wykorzystanie przez niego mitów politycznych w kampanii wyborczej 1968
roku, przekonało większość wyborców i rozbudziło wysokie oczekiwania wobec jego
prezydentury.
Sam Nixon mógł podchodzić obojętnie do spraw ideologii, ale w mity polityczne
wierzył równie silnie jak jego wyborcy. Był przekonany, że naprawdę uosabia American
Dream i reprezentuje „milczącą większość”. Widząc się w roli następcy Abrahama
Lincolna – wzorcowego prezydenta w amerykańskiej wyobraźni zbiorowej – uwierzył, że
lar_presidents_nixon_bush_least_popular (21 stycznia 2014)
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jest w stanie zjednoczyć „podzielony dom”675. Człowiek, który całą swoją karierę
polityczną opierał na konflikcie, nie mógł jednak odegrać roli kandydata narodowej
jedności, który będzie działać „bez złej woli wobec kogokolwiek, niosąc pomoc
wszystkim potrzebującym”676. Część badaczy, np. Rick Perlstein i Carl Freedman, uważa
wręcz, że to właśnie Nixon odpowiedzialny jest za trwały podział Ameryki na dwie
wrogie sobie grupy, czyli to, co dziś popularnie nazywa się – od barw partyjnych –
republikańską

„czerwoną

Ameryką”:

konserwatywną,

podmiejską

i

wiejską,

skoncentrowaną na Południu i Środkowym Zachodzie, określającą samą siebie mianem
„prawdziwej”, oraz demokratyczną, „niebieską Ameryką”: liberalną, miejską, skupioną
wokół obu wybrzeży677. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku podział ten nie był jeszcze
aż tak wyraźny, ale dla „głośnej mniejszości” amerykańskiego społeczeństwa Nixonprezydent stanowił urzeczywistnienie najgorszych koszmarów. Nie akceptowała ona ani
przedstawionej przezeń diagnozy stanu amerykańskiego państwa, ani sposobu, w jaki
sprawował władzę prezydencką. Nixonowi – tak jak wcześniej Lyndonowi Johnsonowi –
przeszkadzał mit Camelotu. Po tragicznej śmierci Johna F. Kennedy'ego, umiejętne
mitotwórstwo jego zwolenników w połączeniu z panującą w kraju atmosferą żałoby,
szybko uczyniło z JFK „idealnego prezydenta” w amerykańskiej wyobraźni zbiorowej,
odpowiadającego monomitycznemu schematowi. Amerykanie łatwo zaakceptowali tę
narrację, widząc w osobie JFK wzorzec dobrego prezydenta – dobrego, czyli takiego,
wobec którego żywią pozytywne emocje, który wydawał się potwierdzać „prawdziwość”
amerykańskiej mitologii politycznej.
Sam Nixon uważał, że jako prezydent odniósł sukces – kończąc wojnę w
Wietnamie, zaprowadzając „porządek”, doprowadzając do odprężenia w relacjach ze
Związkiem Radzieckim oraz dyplomatycznego otwarcia na komunistyczne Chiny. W
narracji, którą starał się narzucić odbiorcom, był prawdziwym monomitycznym
bohaterem, który spełnił pokładane w nim nadzieje. Bruce Kuklick zauważa jednak, że
amerykańska opinia publiczna oceniając danego prezydenta jako „dobrego” albo „złego”
tylko w niewielkim stopniu kieruje się intelektualną analizą tego, czego dokonał jako
głowa egzekutywy. To, co się liczy – pisze amerykański politolog – to „emocjonalne
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reakcje społeczeństwa, a nie pozornie racjonalne szacunki naukowców” 678. Miernikiem
sukcesu prezydenta jest to, czy „jest w stanie pozytywnie przedstawić emocje (…) ludzi”,
rozpoznać jakie wartości są w danym momencie dla nich istotne, „jakie wartości powinny
rządzić krajem, jak powinno się je chronić, i co stanowi dla nich zagrożenie” 679.
Dorównanie ideałowi okazało się niewykonalne.
Jakby tego było mało, sam Nixon zrobił wiele, by zaszkodzić swojemu
wizerunkowi. Jak pokazaliśmy w rozdziale trzecim, Nixon odwoływał się do monomitu
prezydentury nie tylko dla własnych korzyści politycznych, ale też dlatego, że sam
głęboko weń wierzył. Wiara ta zaburzyła jednak postrzeganie przez niego rzeczywistości
politycznej. Widząc się w roli prezydenta monomitycznego, uwierzył w to, że wyższa
konieczność usprawiedliwia nadużywanie prawa i łamanie Konstytucji, bez względu na
okoliczności. Wierząc w majestat sprawowanego przez siebie urzędu utożsamił swoje
prywatne dobro z dobrem państwa. Alexander Groth zwracał uwagę na czynniki, które
sprawiają, że Amerykanie wybaczają naruszanie Konstytucji: wyjątkowe okoliczności
oraz publiczny, powszechnie akceptowany, ważny społecznie cel. Do pozytywnej oceny
„modelu Lincolna” przyczyniają się też: osiągnięcie sukcesu oraz osobista uczciwość
prezydenta, przedkładającego interes społeczny nad swój własny 680. Amerykanie w
przeważającej większości uznali jednak, że Nixon ich zawiódł 681, wypaczył monomit
prezydentury: zamiast być prawdziwym self-made manem, okazał się skorumpowanym
oszustem. Pozakonstytucyjnych metod, które Lincoln czy Roosevelt wykorzystali dla
dobra narodu, on użył dla własnych korzyści. Zamiast uśmierzyć chaos w kraju, tylko go
powiększył, przyczyniając się do kryzysu konstytucyjnego. Nie kierował się altruizmem,
ale żądzą władzy. Zamiast wycofać się i odejść po dwóch kadencjach, planował zmienić
konstytucję i zostać tyranem. Nixon – przeciwstawiany JFK od początku swojej kariery
politycznej – stał się jego jeszcze wyraźniejszą antytezą. Mit prezydenta doskonałego
zyskał swój „kontr-mit”, a przymiotnik „kennedyjski” (Kennedyesque) antonim:
„nixonowski” (Nixonesque), zbiorcze określenie wszystkich negatywnych cech
przydawanych (słusznie lub nie) Nixonowi: sztuczny, kłamliwy, nieuczciwy, mściwy,
obsesyjnie miłujący sekrety, podejrzliwy, czy wręcz paranoiczny.
678
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●
Mity polityczne „konstruują ramy politycznego myślenia” w znacznej mierze za
pomocą swoich wysłowień, którymi – jak zademonstrowaliśmy na wielu przykładach – są
w dzisiejszych społeczeństwach najczęściej teksty kultury popularnej. Pokazaliśmy, jak
popkultura w Stanach Zjednoczonych ściśle przenika się ze światem polityki, w równym
stopniu odzwierciedlając rzeczywistość polityczną, co ją współtworząc 682. To właśnie w
niej, co najmniej od lat 60. XX wieku, Amerykanie nieustannie stykali się z krytycznymi
przedstawieniami Richarda Nixona, a od przełomu lat 60. i 70. także z narracją
obsadzającą go w roli złego, niegodziwego prezydenta. W filmach, powieściach,
komiksach, piosenkach, satyrycznych rysunkach Nixon przedstawiany był jednoznacznie
negatywnie, jako kłamca, oszust, złodziej, autokrata, a nawet dyktator i zbrodniarz.
Zgodnie z logiką mitu politycznego, prawdziwość czy fałszywość danego przekonania nie
ma aż takiego znaczenia – liczy się wiara w nie danej grupy społecznej, a w tym
przypadku w narrację taką uwierzyła większość Amerykanów. Można by powiedzieć, że
gdyby Nixon nie istniał, należałoby go wymyślić, ale poniekąd właśnie tak się stało –
abstrahując od rzeczywistych przewin Richarda Nixona, narracja obsadzająca go w roli
niegodziwego prezydenta była w dużej mierze produktem kultury popularnej,
nawiązaniem do istniejących w popkulturze już wzorców narracyjnych. Nixon został
„obsadzony” w już istniejącej napisanej roli Czarnego Charakteru, filmowego czy
komiksowego „złoczyńcy” (villain).
Nixon – a raczej jego mityczna wersja – stał się wzorem dla ogromnej ilości
fikcyjnych prezydentów-złoczyńców, którzy zaczęli pojawiać się w dziełach z gatunku
political fiction. Ponieważ znaczenie mitu musi być aktualne, powinien być on
przepracowywany i opowiadany z perspektywy teraźniejszości, narracja o niegodziwym
prezydencie zmieniała się w zależności od bieżącego kontekstu historycznego i
politycznego, ale we wszystkich jej wersjach da się rozpoznać antymonomityczny,
nixonowski wzorzec. Prezydenci-oszuści, chciwi i skorumpowani, podważają mit selfmade mana i wiarę w to, że Ameryka jest krajem równych szans, nielegalnie wzbogacając
się w czasie sprawowania urzędu, który powinien być altruistyczną służbą narodowi.
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Prezydenci-zbrodniarze nadużywają władzy dla własnych korzyści – finansowych i
politycznych, szpiegują swoich przeciwników, inwigilują zwykłych Amerykanów, a
nawet zlecają morderstwa polityczne. Zamiast służyć Ameryce, stoją po stronie „zła”,
służąc np. interesom „kompleksu wojskowo-przemysłowego” Prezydenci-tyrani spiskują
po to, by wzmocnić swoją władzę albo znieść limit dwóch kadencji i de facto obalić
amerykańską demokrację. Praca nad nixonowskim mitem złego prezydenta odbywa się
de facto w oderwaniu od „prawdziwego” 37. prezydenta. Kolejni popkulturowi
prezydenci-złoczyńcy – choć w coraz większym stopniu stanowili krytykę nie tyle
Nixona (który rządził niemal pół wieku temu), co współczesnych lokatorów Białego
Domu – swoim „nixonizmem” utrwalali wizerunek Nixona jako niegodziwca.
W czasie pierwszej kadencji George'a W. Busha, w okresie intensywnej krytyki
wywołanej wojną w Iraku, mogło się przez chwilę wydawać, że to on zastąpi Nixona w
roli powszechnie akceptowanego wzorca złego prezydenta. Choć Bush stał się bohaterem
wielu dzieł popkultury, niemal zawsze był przedstawiany w sposób prześmiewczy. Opinii
publicznej trudno było obsadzić go w roli Czarnego Charakteru, gdyż – jak pamiętamy z
analizy Umberto Eco – złoczyńcę charakteryzuje wysoka inteligencja, niezbędna do
knucia równie złowieszczych, co zawiłych spisków. Tymczasem – w dużej mierze także
za sprawą kultury popularnej: komiksów, seriali komediowych, satyrycznych rysunków i
programów telewizyjnych – Busha uważano powszechnie za człowieka obdarzonego
intelektem co najwyżej przeciętnym, marionetkę w rękach swojego zastępcy 683. To, że
Nixon nie został zdetronizowany przez Busha w roli prezydenckiego szwarccharakteru
jest też, w pewnej mierze, hołdem złożonym jego wybitnej inteligencji, której nikt nigdy
nie kwestionował684. Wszechobecność tej narracji w kulturze popularnej sprawiła, że
„niegodziwość” Nixona stała się jednym z dogmatów amerykańskiej polityki, który z
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czasem przestali kwestionować nawet Republikanie. Jak pisaliśmy wcześniej,
amerykański panteon narodowy jest inkluzywny: zasiadający w nim herosi tracą
przynależność partyjną i ideologiczną, wszelkie kontrowersje odchodzą w niepamięć,
stając się uniwersalnymi bohaterami całego narodu685. Owa depolityzacja sprawia, że
Republikanie czują się dziedzicami Johna F. Kennedy'ego na równi z Demokratami, a ci
ostatni mogą powoływać się na Theodore'a Roosevelta czy nawet Ronalda Reagana. Na
tej samej zasadzie Nixonowi przypadła rola uniwersalnego i ponadpartyjnygo symbolu
zła amerykańskiej polityki.
●
Większość Amerykanów nie jest dziś w stanie powiedzieć czym tak naprawdę
była afera Watergate – strywializowana przez dodawanie końcówki „-gate” do każdego,
choćby najmniej istotnego skandaliku. Działania późniejszych prezydentów – Ronalda
Reagana, George'a W. Busha czy Baracka Obamy – pokazały, że „zbrodnie” Nixona
(nielegalne operacje wywiadowcze, naginanie prawa czy inwigilowanie obywateli) nie
były niczym wyjątkowym. Nixon w fundamentalny sposób zmienił jednak myślenie
Amerykanów o polityce. Do lat 70. XX wieku wiara w to, że prezydent spiskuje w celu
złamania prawa była aktem politycznej paranoi. Od czasu Nixona wiara w to, że
prezydent – bez względu na to, kto by nim był – nie jest uwikłany w żadne nielegalne
działania, stała się aktem politycznej naiwności. Za jego sprawą spadło zaufanie nie tylko
do władzy wykonawczej, ale do całej klasy politycznej. W 1964 roku 62% badanych
Amerykanów deklarowało, że wierzy w to, że rząd federalny zazwyczaj postępuje
słusznie. W 1994 roku wierzyło w to już zaledwie 19%. W 2000 roku na pytanie czy ufa
władzy 70% odpowiedziało, że „nigdy” albo „bardzo rzadko”686.
Herbert Marcuse i inni przedstawiciele szkoły frankfurckiej pisali za Antonio
Gramscim, że kultura popularna homogenizuje i utrwala dominującą ideologię687. Choć
pozornie mogłoby się wydawać, że narracja antynixonowska była jednoznacznie
lewicowa, w rzeczywistości mit Nixona-złego prezydenta także służy podtrzymaniu
ideologicznego, konserwatywnego status quo. Utrwalanie wizerunku Richarda Nixona
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jako powszechnie zrozumiałego i akceptowanego symbolu zła, krytykowanie
urzędujących prezydentów poprzez porównania z Nixonem, sprawiają, że odbiorcy
bezkrytycznie przyjmują narrację, która błędy i nadużycia władzy tłumaczy nie
strukturalnymi

błędami

amerykańskiego

ustroju,

ale

osobistymi

ułomnościami

„nixonowskich” postaci. Kiedy całe zło zostaje zobiektywizowane w postaci jednego
człowieka, uzdrowienia amerykańskiego systemu jawi się jako coś bardzo prostego – tak,
jak ustąpienie Nixona oznaczało rzekomo koniec „długiego, narodowego koszmaru” i
przywrócenie harmonii.
Za sprawą Nixona zostały podważone religia obywatelska Stanów Zjednoczonych
oraz ich mitologia polityczna, na czele z mitem wyjątkowości, pozwalającym wierzyć w
to, że amerykański ustrój jest jeśli nie doskonały, to z pewnością zdolny do
samokorekty688. Tego Amerykanie nigdy mu nie wybaczyli. W czasie swojej „ostatniej
konferencji prasowej”, po przegranej w wyborach na gubernatora Kalifornii, w 1962
roku, Nixon oświadczył dziennikarzom: „Nie będziecie mieli już Nixona do kopania,
panowie”. Nie mógł mylić się bardziej. Ponad pół wieku później Nixona wciąż się kopie i
w dodatku obie strony politycznej sceny czynią to z równym entuzjazmem.
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