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Wstęp

The modern vice presidency is the most misunderstood elective office in our political system. People either make too
little or too much of it.
George Bush, 1987

1. WPROWADZENIE
Przebywając wiosną roku 2008 na stypendium badawczym w Stanach Zjednoczonych, miałem okazję wygłosić przed grupą studentów wykład na temat metodologicznych problemów badania instytucji Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.
Przed jego rozpoczęciem spytałem więc amerykańskich studentów, dlaczego i z jakich powodów, ich zdaniem, funkcjonuje taki urząd jak Wiceprezydent. W przeważającej mierze odpowiedzi dotyczyły sukcesji, czyli tego, że „w razie gdyby coś
stało się Prezydentowi, zastępuje go Wiceprezydent”. Kwestia sukcesji jest istotnie
jednym z najważniejszych aspektów istnienia urzędu, a od precedensu Tylera z roku
1841 Wiceprezydent znajduje się „o jedno uderzenie serca” (a heartbeat away) od
prezydentury. Sprawia to, że, jak mawiał pierwszy wiceprezydent John Adams, sprawująca urząd osoba „jest niczym, ale może być wszystkim”1. Mimo to także w okresie po zaistnieniu precedensu Tylera amerykańska wiceprezydentura była tradycyjnie jednym z najbardziej wyśmiewanych i uważanych za niepotrzebne urzędów, co
w zestawieniu z faktem, iż jest to instytucja konstytucyjna, budzi pewien niepokój.
Okazuje się bowiem, że mimo tak ważnej funkcji jak możliwość objęcia w każdej
chwili urzędu Prezydenta, kompetentni i ambitni politycy rzadko ubiegali się o wiceprezydenturę, kilkakrotnie zostawiając to osobom zupełnie przypadkowym. Gdy
już tandemowi udało się zwyciężyć w wyborach, obejmujący wiceprezydenturę byli
zazwyczaj bez formalnych obowiązków i zajęcia i szybko popadali w zapomnienie.
Sto siedemdziesiąt lat po precedensie Tylera amerykańska wiceprezydentura
znajduje się w zupełnie innym miejscu. Sprawująca urząd osoba jest rozpoznawalna
w kraju oraz na świecie, o wiceprezydenturę ubiegają się politycy, o których często
powiada się, że powinni być „prezydenckiego kalibru”, a sposób selekcji, a także wybrany kandydat i sposób jego akcesu do tandemu są dokładnie obserwowane i szeroko analizowane oraz komentowane. Po zwycięskich wyborach wiceprezydenci są
zazwyczaj istotnymi członkami administracji, uczestniczą w posiedzeniach Gabinetu,
1

Cyt. za: D. McCullough, John Adams, New York: Simon & Schuster, 2001, s. 389.
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a prezydenci delegują im istotne zadania wagi państwowej i międzynarodowej. Jeśli
ma takie ambicje, po konstruktywnym okresie sprawowania urzędu wiceprezydent
może skutecznie ubiegać się o prezydencką nominację swej partii, a następnie o prezydenturę.
Ten widoczny na pierwszy rzut oka kontrast powoduje niekiedy konfuzję. Wszak
od uchwalenia Konstytucji USA uprawnienia Wiceprezydenta niemal się nie zmieniły, a jednak amerykańska wiceprezydentura jest urzędem, który w ciągu kilku
ostatnich dekad bardzo zyskał na znaczeniu. Dyskusje nad tą dynamiką stanowią
obecnie jedną z bardzo interesujących i żywych debat, które co jakiś czas każą uczonym stawiać pytania i pochylać się nad znalezieniem na nie odpowiedzi. Jednym
z moich celów jest zabranie głosu w tej debacie, tym bardziej że w polskiej literaturze naukowej trudno szukać wartościowego ujęcia tego problemu. Nie istnieje
na ten temat żadna polskojęzyczna praca, a informacje o urzędzie Wiceprezydenta
można znaleźć jedynie w zbiorczych opracowaniach, porównujących poszczególne
ustroje i systemy polityczne. Wiceprezydentura jest też niekiedy wzmiankowana
w monografiach poświęconych urzędowi Prezydenta bądź Kongresu USA, co jednak uznaję za niesatysfakcjonujące.

2. STAN BADAŃ
Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych jest najważniejszą instytucją wykonawczego segmentu władzy, a wziąwszy pod uwagę fakt, że właśnie USA uchodzą za
model ustroju o charakterze prezydenckim, być może nawet całego amerykańskiego
systemu politycznego. Dlatego też prezydentura jest jednym z najczęściej wybieranych przez naukowców obszarów badawczych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi. Z punktu widzenia prezydenckiej sukcesji Wiceprezydent jako
pierwszy w kolejce do objęcia stanowiska szefa egzekutywy na wypadek śmierci,
rezygnacji lub pozbawienia urzędu Prezydenta jest drugą osobą w państwie. Choćby
z tego powodu może nieco dziwić, że badacze amerykańskiego systemu politycznego
tak rzadko poświęcają uwagę tej instytucji. Niemniej istnieje na jej temat kilka wartościowych pozycji.
Pierwsze opracowania o wiceprezydenturze miały charakter historyczny lub spoglądały na urząd Wiceprezydenta przez pryzmat biografii konkretnych, sprawujących
omawiany urząd osób2. Takie ujęcie jest do dziś aktualne3, przy czym wraz ze wzra2
L. Hatch, A History of the Vice-Presidency of the United States, New York: The American Historical
Society, Inc., 1934; D. Young, American Roulette: The History and Dilemma of the Vice Presidency, New
York: Holt, Rinehart and Winston, 1972; S. Barzman, Madmen and Geniuses: The Vice-Presidents of the
United States, Chicago: Follett, 1974.
3
S. Tally, Bland Ambition: From Adams to Quayle, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1992;
M.O. Hatfield, Vice Presidents of the United States, 1789–1993, Washington, DC: U.S. Government
Printing Office, 1997; L.E. Purcell, Vice Presidents: A Biographical Dictionary, New York: Facts on
File, 2005.
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stającym zakresem kompetencji i obowiązków Wiceprezydenta pojawiają się prace akcentujące ten stan rzeczy4. Wobec rozwoju perspektyw badawczych w ramach
nauki o polityce daje się też zauważyć bardziej wycinkowe ujęcia funkcjonowania
urzędu Wiceprezydenta. Podczas gdy John Feerick dokonuje analizy dynamiki konstytucyjnej pozycji urzędu, ten sam autor, podobnie jak Ruth Silva i Lester A. Sobel,
bliżej przygląda się prezydenckiej sukcesji5. W przełomowym, mającym holistyczny charakter opracowaniu na temat instytucji amerykańskiej wiceprezydentury, Joel
Goldstein argumentował, że prócz uwarunkowań historycznych i behawioralnych
podstawowe znaczenie dla współczesnej amerykańskiej wiceprezydentury miały
przekształcenia instytucjonalne całej egzekutywy, a przede wszystkim biurokratyczne
wzmocnienie urzędu Prezydenta USA. Goldstein demonstrował, że połączenie tych
czynników doprowadziło do wykształcenia się, obok konstytucyjnych, także funkcji
politycznych, instytucjonalnych i ceremonialnych, jakie charakteryzują współczesną amerykańską wiceprezydenturę6. W podobnym duchu, prezentującym szerokie
spektrum uwarunkowań funkcjonowania urzędu Wiceprezydenta, jest utrzymana argumentacja Marie D. Natoli7. W wydanej kilka lat temu pracy Jody Baumgartner
dokonał replikacji badań Goldsteina, opierając się na tych wiceprezydenturach, które
nastąpiły już po wydaniu studium Goldsteina. Doszedł on do tych samych wniosków, jak również stwierdził, że stworzona ponad dwie dekady wcześniej klasyfikacja funkcji Wiceprezydenta jest nadal aktualna8. Nieomal jednocześnie z wynikami
badań Goldsteina ukazały się prace Michaela Turnera i Paula Lighta. Badacze ci zrezygnowali z ujęcia całościowego na rzecz case study, skupiając się odpowiednio na
okresie wiceprezydentury Nelsona Rockefellera oraz przeprowadzając porównawcze
studium przypadku wiceprezydentur Rockefellera i Waltera Mondale’a. Obaj autorzy
konstatują, że duży wpływ na funkcjonowanie wiceprezydenta mają, poza relacjami
z prezydentem, również osobisty temperament oraz relacje z personelem Białego
Domu. Szczególnie Light demonstruje, że połączenie tych czynników wraz z obudową instytucjonalną Urzędu Wykonawczego Wiceprezydenta w postaci licznych do4
C. Rossiter, The Reform of the Vice-Presidency, „Political Science Quarterly” 1948, t. 63, nr 3;
L. Wilmerding, Jr., The Vice Presidency, „Political Science Quarterly” 1953, t. 68, nr 1; I. Williams, The
Rise of the Vice Presidency, Washington: Public Affairs Press, 1956; P. David, The Vice Presidency: Its
Institutional Evolution and Contemporary Status, „The Journal of Politics” 1967, t. 29, nr 4; M. Dorman,
The Second Man. The Changing Role of the Vice Presidency, New York: Delacorte Press, 1968.
5
J. Feerick, The Twenty-Fifth Amendment. Its Complete History and Applications, New York:
Fordham University Press, 1992; idem, From Failing Hands: The Story of Presidential Succession, New
York: Fordham University Press, 1965; R. Silva, Presidential Succession, New York: Greenwood Press,
1968; L. Sobel, Presidential Succession. Ford, Rockefeller & the 25th Amendment, New York: Facts on
File, 1975.
6
Przez „współczesną amerykańską wiceprezydenturę” Goldstein rozumiał dzieje urzędu od 1945 r.
do czasu zakończenia sprawowania urzędu przez Waltera Mondale’a. J.K. Goldstein, The Modern
American Vice Presidency: The Transformation of a Political Institution, Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1982.
7
M. Natoli, American Prince, American Pauper: The Contemporary Vice Presidency in Perspective,
Westport, CT: Greenwood Press, 1985.
8
J. Baumgartner, The American Vice Presidency Reconsidered, Westport, CT: Praeger Publishers,
2006.
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radców oraz posiadania przez Wiceprezydenta biura w Zachodnim Skrzydle Białego
Domu może przynieść sprawującemu urząd określone korzyści9.
Moją ambicją jest całościowe zaprezentowanie aspektów funkcjonowania urzędu
Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Analizowane będą takie kwestie, jak przyczyny powołania urzędu (ratio legis), funkcja Wiceprezydenta jako sukcesora Prezydenta, status ustrojowy urzędu jako umiejscowionego w dwóch segmentach władzy
federalnej, ustawodawczej i wykonawczej, oraz praktyka polityczna związana z wyborem kandydata na Wiceprezydenta.
Istotny wpływ na to mają moim zdaniem zmieniające się na przestrzeni amerykańskiej historii motywacje stojące za dokonaniem wyboru takiego, a nie innego
współkandydata. Pierwsze prace dotyczące tego wycinka badanej rzeczywistości
politycznej miały charakter zarówno historyczny, jak i normatywny10. Badacze argumentowali, że wybierając współkandydatów, dokonujący selekcji winni brać pod
uwagę ich doświadczenie, kompetencje i umiejętności polityczne. Co istotniejsze,
owe kryteria nie powinny służyć jedynie doraźnej korzyści, jaką jest wyborcze zwycięstwo, ale powinny również przełożyć się na współpracę w ramach przyszłej administracji. Rozpatrując szczegółowo kolejne wiceprezydenckie selekcje, badacze
próbowali dociec, jakie są najważniejsze powody wyboru kandydatów na Wiceprezydenta, jak również czy osoba współkandydata może się przyczynić do osiągnięcia wyborczego zwycięstwa, a jeśli tak, to dzięki jakim czynnikom11. Niektórzy autorzy rozpatrywali wybór kandydata na Wiceprezydenta w ramach procesu rywalizacji
o nominację prezydencką12, ganiąc niewłaściwą ich zdaniem praktykę dokonywania
wiceprezydenckiej selekcji w ostatniej chwili.
Kluczową dla obecnego sposobu wyłaniania kandydata na Wiceprezydenta selekcją była ta z roku 1976, kiedy to Jimmy Carter przedsięwziął długotrwały i dokładny
proces wyboru, określając jego kryteria, analizując silne i słabe strony potencjal9
M. Turner, The Vice President as Policy Maker: Rockefeller in the Ford White House, Westport,
CT: Greenwood Press, 1982; P. Light, Vice-Presidential Power: Advice and Influence in the White House,
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984.
10
J. Witcover, Crapshoot: Rolling the Dice on the Vice Presidency, New York: Crown, 1992;
R. Hansen, The Year We Had No President, Lincoln: University of Nebraska Press, 1962; M. DiSalle,
L.G. Blochman, Second Choice, New York: Hawthorn Books, 1966.
11
C. Tubbesing, Vice Presidential Candidates and the Home State Advantage: Or, “Tom Who?” Was
Tom Eagleton in Missouri, „The Western Political Quarterly” 1973, t. 26, nr 4; S. Rosenstone, Forecasting
Presidential Elections, New Haven, CT: Yale University Press, 1983, s. 63–66; D. Adkison, The Vice
Presidency as Apprenticeship, „Presidential Studies Quarterly” 1989, t. 13, nr 2; R. Dudley, R. Rapoport,
Vice-Presidential Candidate and the Home State Advantage: Playing Second Banana at Home and on the
Road, „American Journal of Political Science” 1989, t. 33, nr 2; T.M. Holbrook, Presidential Elections in
Space and Time, „American Journal of Political Science” 1991, t. 35, nr 1; M.P. Wattenberg, The Role of
Vice Presidential Candidate Ratings in Presidential Voting Behavior, „American Politics Research” 1995,
t. 23, nr 4; L. Sigelman, P.C. Wahlbeck, The “Veepstakes”: Strategic Choice in Presidential Running
Mate Selection, „The American Political Science Review” 1997, t. 91, nr 4; D. Romero, Requiem for
a Lightweight: Vice Presidential Candidate Evaluations and the Presidential Vote, „Presidential Studies
Quarterly” 2001, t. 31, nr 3.
12
J. Ceasar, Presidential Selection: Theory and Development, Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1979; R. Pious, The Presidency and the Nominating Process: Politics and Power [w:] M. Nelson
(red.), The Presidency and the Political System, Washington, DC: CQ Press, 2003, s. 195–218.
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nych kandydatów oraz tworzonych z ich udziałem tandemów, jak również przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi finalistami tego procesu. Przez długi
okres rozpatrywano tę selekcję jako wynikającą z tendencji Cartera do zajmowania się wszystkimi stojącymi przed nim problemami na jak najwyższym poziomie
szczegółowości (micromanagement), jak również z faktu, że był on osobą bez jakiegokolwiek doświadczenia służby w federalnej stolicy. Dopiero William G. Mayer
zwrócił uwagę, że przed Carterem taka selekcja rzadko była możliwa, głównie ze
względu na uwarunkowania instytucjonalne. Do czasu gdy kwestia otrzymania partyjnej nominacji prezydenckiej rozstrzygała się dopiero w trakcie ogólnokrajowych
Konwencji wyborczych, „cały wysiłek kandydata i jego współpracowników nakierowany był na intensywne lobbowanie liderów i delegacji na Konwencję na rzecz
własnej, prezydenckiej kandydatury”13. Dopiero wraz z przeprowadzeniem reform
w wyłanianiu kandydata na Prezydenta w Partii Demokratycznej, a w ślad za tym
także Partii Republikańskiej, możliwe było zapoczątkowanie takiego procesu, jaki
zaaplikował Jimmy Carter. W nowym systemie zwycięzca prezydenckiej nominacji
nie jest wybierany de facto głosami kilku partyjnych liderów, lecz jego legitymacja
pochodzi z prawyborów. Wobec specyficznych mechanizmów tego procederu nominowany jest na ogół znany na długo przed Konwencją, wszelkie zatem wysiłki
jego i jego sztabu mogą zostać skierowane na selekcję kandydata na Wiceprezydenta.
Mając na nią więcej czasu, zwycięzca prawyborów może nie tylko wybrać kandydata
najlepiej jego zdaniem przygotowanego do pełnienia funkcji Wiceprezydenta, ale
również szczegółowo określić i uzgodnić warunki współpracy w ramach przyszłej
administracji.
W roku 1988 ukazał się interesujący raport na temat amerykańskiej wiceprezydentury, a w komentarzu do niego Michael Nelson określił, że dobierając współkandydata, nominowani kierują się kryteriami krótko- i długoterminowymi, przy czym
krótkoterminowe to takie, które mają zapewnić zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a długoterminowe to takie, które pomogą po tym zwycięstwie sprawować władzę14. Dwie dekady później Mark Hiller i Douglas Kriner zademonstrowali, że nominowani przywiązują obecnie większą wagę do kompetencji kandydatów do pomocy
w sprawowaniu władzy niż do tych kryteriów wiceprezydenckiej selekcji, które mają
na celu jedynie osiągnięcie zwycięstwa wyborczego15.

13
W.G. Mayer, A Brief History of Vice Presidential Selection [w:] idem (red.), In Pursuit of the White
House 2000: How We Choose Our Presidential Nominees, New York: Chatham House Publishers, 2000,
s. 346.
14
M. Nelson, Background Paper [w:] A Heartbeat Away: Report of the Twentieth Century Fund Task
Force on the Vice Presidency, New York: Priority Press Publications, 1988, s. 19–109. Zob. też: idem,
Choosing the Vice President, „PS: Political Science and Politics” 1988, t. 21, nr 4.
15
M. Hiller, D. Kriner, Institutional Change and the Dynamics of Vice Presidential Selection,
„Presidential Studies Quarterly” 2008, t. 38, nr 3, s. 401–421.
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3. CELE I STRUKTURA PRACY
Przyjmując poczynione przez wymienionych wcześniej badaczy ustalenia, podejmuję badania w obszarze, w którym zakończyli je Nelson oraz Hiller i Kriner, i poświęcam niniejsze opracowanie spojrzeniu na wiceprezydenturę z perspektywy wiceprezydenckiej selekcji, analizując, jak szeroko rozumiany proces selekcji wpływa na
sposób sprawowania urzędu Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w okresie po
reformach.
Pisząc o kryteriach długo- i krótkoterminowych, Nelson zarysował je bardzo
ogólnie, nie wyszczególniając, które z czynników selekcji są długo-, a które krótkoterminowe. Hiller i Kriner z kolei jako kryterium długoterminowe traktują czynnik
liczby lat w służbie publicznej, co wydaje się elementem niewystarczającym. Proponuję przyjęcie nieco bardziej rozbudowanej klasyfikacji, ponieważ według mnie na
kryteria długo- i krótkoterminowe składa się więcej czynników selekcji.
Określenie kryteriów selekcji jest o tyle istotne, że obserwując proces wyboru
kandydata na Wiceprezydenta przez cały okres dziejów Stanów Zjednoczonych,
można zauważyć pewne przesunięcia w akcentach podmiotów dokonujących wyboru, okoliczności tego wyboru, powodów wyboru oraz tego, jakie cele wybór takiego, a nie innego kandydata na Wiceprezydenta miałby spełniać. W pierwszej części
opracowania celem będzie zatem odpowiedź na następujące pytania: Kto decyduje
o wyborze danego kandydata na Wiceprezydenta? Jakie są okoliczności tego wyboru, czyli kiedy rozpoczyna się proces wiceprezydenckiej selekcji i dlaczego jest to
istotne? Jaki jest kontekst dokonania takiego, a nie innego wyboru i dlaczego nastąpił
wybór takiego, a nie innego kandydata? Wreszcie jakie są cele takiego wyboru – czy
wybrany współkandydat spełnia długo- czy też krótkoterminowe kryteria selekcji?
Pojawienie się tego ostatniego problemu sprawia, że istnieje potrzeba konceptualizacji tych pojęć, stąd też pytanie, które czynniki wiceprezydenckiej selekcji możemy
określić mianem krótko-, a które długoterminowych. Postawienie problemu krótkoi długoterminowych kryteriów selekcji niemal natychmiast każe spytać o charakter
sprawowania urzędu Wiceprezydenta przez współkandydatów, sklasyfikowanych
jako krótko- lub długoterminowi. Czy zatem wybór według jednych bądź drugich
kryteriów oznacza przydatność kandydata na Wiceprezydenta jedynie na czas kampanii wyborczej, czy też jest gwarancją przydatności Wiceprezydenta także podczas
sprawowania przez niego władzy? Innymi słowy, czy kryteria wiceprezydenckiej selekcji przekładają się na sposób sprawowania urzędu Wiceprezydenta?
Udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytania wymaga przyjęcia dość rozbudowanej struktury opracowania, dlatego składa się ono ze wstępu, ośmiu rozdziałów
oraz zakończenia.
W rozdziale pierwszym podjęto zagadnienia genezy urzędu Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych oraz określenia jego konstytucyjnej pozycji. Omówione będą
uprawnienia i zadania wynikające z pierwotnego tekstu Konstytucji USA, jak również zmiany w funkcjonowaniu urzędu, jakie dokonywały się wraz z przyjmowaniem kolejnych rozwiązań prawnych, takich jak poprawki konstytucyjne czy ustawy
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o sukcesji. W tym miejscu analizie zostanie również poddana kwestia rosnącej aktywności urzędu Wiceprezydenta w wykonawczym segmencie władzy.
Rozdział drugi będzie stanowić pierwszą część rozważań nad wiceprezydencką
selekcją. Zostanie tutaj zaprezentowany opis historycznych uwarunkowań, które
przed rokiem 1976 determinowały wybór kandydata na Wiceprezydenta. Jak wiadomo, w początkowym okresie istnienia Stanów Zjednoczonych pojęcie kandydata na
Wiceprezydenta formalnie nie istniało, przyniosła je dopiero XII poprawka do Konstytucji. Istniejące już wówczas stronnictwa polityczne zaczęły się zmieniać w zorganizowane machiny wyborcze, które w celu wyboru ogólnokrajowych kandydatów
na Prezydenta i Wiceprezydenta powołały instytucję Konwencji wyborczej, gdzie
o nominacjach decydowali liderzy partyjni. Inicjatywa wyboru współkandydata zaczęła jednak z czasem przesuwać się w stronę kandydatów na Prezydenta i ich sztabów, co przyniosło również pewną modyfikację w kryteriach selekcji. Po udzieleniu
odpowiedzi na pytanie, kto i z jakich powodów decyduje o wyborze kandydata na
Wiceprezydenta, na podstawie typologii Joela Goldsteina i Paula Lighta zostaną zaprezentowane funkcje Wiceprezydenta.
Rozdział trzeci przyniesie analizę czynników, które doprowadziły do wytworzenia się procesu wiceprezydenckiej selekcji, jaki znamy obecnie. Za Williamem
G. Mayerem przyjmuję, że kształt selekcji, prócz uwarunkowań historycznych, jak
zwiększający się zakres kompetencji, a co za tym idzie, także i wzrost znaczenia
urzędu Wiceprezydenta, jest też pochodną reform Komisji McGoverna-Frasera, jak
również nowego sposobu relacjonowania wydarzeń politycznych przez media. W tej
części pracy zostanie przedstawiony przegląd najważniejszych czynników, ze względu na które pretendenci do wiceprezydentury mogą liczyć na zainteresowanie nominowanych ich osobą, jak również zostanie dokonany podział tych czynników na
krótko- i długoterminowe, co nastąpi na podstawie charakterystyki poszczególnych
kandydatów oraz wiceprezydenckich selekcji okresu po tzw. reformach Komisji
McGoverna-Frasera. Rozdział ten doda zatem do niniejszych rozważań kolejne elementy: prócz tego, kto i dlaczego, dowiemy się też, kiedy dokonywana jest selekcja,
dlaczego jest to istotne oraz jakie są cele selekcjonującego.
Określenie na tym etapie celów selekcji jest zasadne ze względu na strukturę dalszej części monografii. Wybór współkandydata to jeden z etapów kampanii wyborczej, dlatego w jej trakcie niemal wszyscy kandydaci do prezydentury zapowiadają,
że w ich administracji wiceprezydent będzie odgrywać jedną z głównych ról. Jeśli
jednak prowadzenie kampanii wyborczej jest poezją, to rządzenie jest prozą. Dlatego
w rozdziałach IV–VIII zostaną zweryfikowane zapowiedzi dokonane przez nominowanych podczas kampanii wyborczej. O ile w rozdziale III klasyfikacja współkandydatów będzie dotyczyć tych tandemów dwóch głównych partii, które przystąpią
do wyborów, czyli wszystkich kandydatów na wiceprezydenta, o tyle weryfikacja
w rozdziałach IV–VIII będzie się odnosić jedynie do przypadków zaobserwowanych, czyli tych par kandydatów, które zwyciężyły w wyborach prezydenckich.
Przedmiotem analizy w rozdziałach IV–VIII będzie najpierw droga kandydatów
do Białego Domu. Spojrzenie na rywalizację o prezydencką nominację pozwoli na
określenie kontekstu, w jakim zwycięzca prawyborów dokonywał/dokonał wybo-
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ru współkandydata. W dalszej części nastąpi omówienie samego procesu selekcji,
jak również zostanie zaprezentowana działalność kandydata na wiceprezydenta
w kampanii wyborczej. Ujęte w trzy podrozdziały powyższe zagadnienia pozwolą na
określenie kapitału politycznego wiceprezydenta u progu administracji, w której podejmie on służbę. Moja uwaga skupi się następnie na okresie przejściowym, w którym wiceprezydent elekt może spożytkować część tego kapitału i przez strategiczne pozycjonowanie dopilnować, by zawarte podczas procesu selekcji porozumienie
z nominowanym na temat przyszłych relacji zostało zrealizowane. Wówczas, znów
opierając się na typologiach Joela Goldsteina i Paula Lighta, omówię funkcje, jakie
w swych administracjach pełnili poszczególni wiceprezydenci. Całość, na podstawie
wykonywanych funkcji oraz stylu sprawowania urzędu, zwieńczy określenie modeli
wiceprezydentur, jakie stały się udziałem wiceprezydentów w okresie po reformach.

4. UWAGI METODOLOGICZNE
Niniejsze opracowanie dotyczy urzędu Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych,
analizowanego w głównej mierze z perspektywy mechanizmów wiceprezydenckiej
selekcji oraz funkcji podejmowanych przez amerykańskich wiceprezydentów, ze
szczególnym uwzględnieniem pięciu prezydenckich administracji sprawujących rządy w latach 1976–2009. Cezura górna, rok 2009, nie budzi wątpliwości. 20 stycznia
w południe tegoż roku upłynęła druga kadencja prezydenta George’a W. Busha, a tym
samym wiceprezydenta Dicka Cheneya. Istotny był tutaj koniec urzędowania Cheneya – trudno byłoby uzasadnić badanie omawianego urzędu bez przeanalizowania
sposobu jego sprawowania przez Cheneya, powszechnie określanego mianem najpotężniejszego wiceprezydenta w historii. Uwzględnienie natomiast w analizie również
wiceprezydentury Joe Bidena mogłoby moim zdaniem prowadzić do niewiążących
wniosków, jako że w chwili pisania tych słów karta tej wiceprezydentury jest w dalszym ciągu otwarta i wszelkie wnioski odnoszące się do niej mogą jeszcze okazać
się niewiążące. Co do roku 1976, to doszło wówczas do pierwszej zinstytucjonalizowanej wiceprezydenckiej selekcji. Znaczące jest, że Jimmy Carter przeprowadził
wówczas dokładny i długotrwały proces wyboru współkandydata. Nie jest to jednakże powód jedyny. Wszak trzy cykle wyborcze wcześniej, w roku 1964, podobny proces przedsięwziął również prezydent Lyndon B. Johnson. W listopadzie roku 1963
Johnson przejął urząd prezydenta po zastrzelonym Johnie Kennedym, a ponieważ
XXV poprawka weszła w życie dopiero w roku 1967, po sukcesji Johnsona stanowisko Wiceprezydenta pozostawało nieobsadzone. Będąc zatem pewnym nominacji
swej partii w kolejnym cyklu wyborczym, prezydent Johnson dość wcześnie rozpoczął proces poszukiwania kandydata na Wiceprezydenta, zakończony wyborem
senatora Huberta Humphreya. Proces selekcji Johnsona nie był jednak zinstytucjonalizowany, toteż w następnych cyklach wyborczych selekcje nie były przeprowadzane w trybie szerokich konsultacji, lecz właściwe decyzje podejmowano dopiero
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w trakcie Konwencji, po przyznaniu prezydenckiej nominacji. Zinstytucjonalizowanie procesu wiceprezydenckiej selekcji było możliwe dopiero po wprowadzeniu reform Komisji McGoverna-Frasera, które sprawiły, że w wyniku przeprowadzonych
prawyborów zwycięzca nominacji prezydenckiej jest znany przed rozpoczęciem
Konwencji. W tym kontekście spojrzenie na instytucję wiceprezydentury w okresie
po reformach jest zatem zasadne. Po pierwsze, reformy powodują instytucjonalizację
procesu selekcji. Po drugie, liderzy partyjni definitywnie tracą kontrolę nad wiceprezydenckimi nominacjami, co może oznaczać spojrzenie na urząd Wiceprezydenta
w nowym świetle. Powszechną argumentacją na rzecz słabości wiceprezydentury aż
do mniej więcej okresu po zakończeniu drugiej wojny światowej jest fakt, że wybór
współkandydata pozostawał w rękach partyjnych liderów.
Rok 1976 jest też ważną datą ze względu na funkcjonowanie urzędu Prezydenta.
Lyn Ragsdale i John Theis argumentują, że właśnie wówczas amerykańska prezydentura została do końca zinstytucjonalizowana, osiągając „wysoki stopień autonomii, złożoności, przystosowania oraz spójności”. Wszyscy prezydenci, począwszy
od Cartera, operują zatem w Białym Domu, którego funkcjonowanie do pewnego
stopnia różni się wraz z każdą administracją16. Ponieważ z fragmentu omawiającego stan badań wiemy, że także urząd Wiceprezydenta skorzystał z instytucjonalnego
rozwoju prezydentury, jest to kolejny argument na rzecz przyjęcia właśnie tej cezury.
Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę n, jak również brak znalezienia
odpowiedniego teoretycznego uzasadnienia wybrania do analizy dwóch lub trzech
przypadków postanowiłem przedmiotem badań uczynić wiceprezydentury wszystkich pięciu administracji, jakie zakończyły swe urzędowanie po zinstytucjonalizowaniu procesu wyłaniania współkandydata w amerykańskich wyborach prezydenckich.
Przez mechanizmy wyłaniania rozumiem wszystkie czynniki, jakie mają wpływ
na wybór kandydata na Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Mowa tu zatem
o uwarunkowaniach instytucjonalnych, okolicznościach selekcji oraz kryteriach,
w wyniku których dokonano wyboru takiego, a nie innego współkandydata. Wreszcie funkcje Wiceprezydenta to wszystkie działania i zadania, jakie podejmują wiceprezydenci w ramach sprawowanego urzędu. Analiza tychże odbywać się będzie na
podstawie wspomnianych już typologii Joela Goldsteina i Paula Lighta.
Wydaje się, że aby zmierzyć się z tak ujętym problemem oraz sformułowanymi
pytaniami badawczymi, właściwe będzie zastosowanie analizy instytucjonalnej, analizy historyczno-porównawczej oraz metody porównawczego studium przypadku. Ta
przeważająca perspektywa komparatystyczna nie powinna dziwić – wszak zawarte
już we wstępie zdanie „amerykańska wiceprezydentura jest w zupełnie innym miejscu” oznacza konieczność wyjaśnienia przez porównawcze zestawienie i zaprezentowanie – kolokwialnie mówiąc – gdzie wiceprezydentura była wcześniej, a gdzie
jest dzisiaj.
Analiza instytucjonalna oraz historyczno-porównawcza zostanie zastosowana
w pierwszych dwóch rozdziałach. Przyjęcie takich perspektyw pozwoli na określenie
instytucjonalnych ram istnienia urzędu Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych oraz
16
L. Ragsdale, J.J. Theis, The Institutionalization of the American Presidency, 1924–92, „The
American Journal of Political Science” 1997, t. 41, nr 4, s. 1280–1318.
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na spojrzenie na specyfikę urzędu, jak również na zasady formalne i okoliczności
wiceprezydenckiej selekcji, które były kształtowane w ciągu wielu lat. W rozdziale
trzecim, znów na podstawie analizy instytucjonalnej i historyczno-porównawczej,
nastąpi określenie oraz uporządkowanie kryteriów badanego zjawiska politycznego, czyli zostanie dokonana klasyfikacja wiceprezydenckich selekcji. Rozdziały IV–
–VIII będą stanowić porównawcze badania jakościowe, które, zgodnie z koncepcją
Charlesa Ragina, charakteryzują się swoistym holizmem17. Takie badania „rozpatrują
te same zjawiska we właściwym im kontekście, ujmując poszczególne przypadki
jako całości”18. Analizą zatem objęta będzie nie tylko działalność wiceprezydentów
w ramach ich funkcji, ale również ich relacje z prezydentami, członkami personelu
Białego Domu oraz innymi aktorami politycznymi. Ponieważ zastosowanie takiej
metody pozwala „analizować specyfikę poszczególnych przypadków, jak i dążyć do
sformułowania generalizacji”19, da możliwość zweryfikowania w zakończeniu wyartykułowanych w rozdziale III hipotez badawczych oraz odpowiedzenia na zadane we
wstępie pytania.
Niniejsze opracowanie niemal w całości zostało oparte na literaturze anglojęzycznej, dlatego wydaje się zasadne poczynienie kilku uwag o charakterze lingwistycznym. Większość zawartych w tekście głównym cytatów została przetłumaczona
przeze mnie. Tam gdzie konieczne było dodanie kilku słów, które nie występowały w oryginalnym cytacie, lecz ich dodanie wydawało mi się właściwe dla pełnego
uchwycenia kontekstu, zostały one umieszczone w nawiasie. W kilku przypadkach
zdecydowałem się również na pozostawienie oryginalnego, angielskiego słowa. Taka
sytuacja dotyczy przede wszystkim terminów, jak caucus, insider, inner circle czy
unitary executive. Moim zdaniem umieszczenie polskojęzycznych odpowiedników
tych terminów, poza wprowadzeniem pewnej niezgrabności, nie oddawałoby ich
właściwego znaczenia w języku angielskim.
W pracy dwukrotnie będą omawiane prezydentury George’a Busha. Oczywiście
chodzi tutaj o Busha ojca i Busha syna. W literaturze amerykańskiej obaj prezydenci
są często rozróżniani jako Bush 41 i Bush 43, a numeracja odnosi się tutaj do kolejności sprawowania urzędu. Taka pisownia w odniesieniu do Bushów nie przyjęła się
jednak w literaturze polskiej, dlatego w niniejszym opracowaniu George Bush senior,
wiceprezydent USA w latach 1981–1989 oraz prezydent w latach 1989–1993, to po
prostu George Bush, a George Bush junior, prezydent w latach 2001–2009, to George
W. Bush. Wreszcie, wielokrotnie pojawiać się będą określenia „kandydat na Prezydenta” oraz „kandydat na Wiceprezydenta”. W języku angielskim istnieją liczne odpowiedniki tych terminów20, podczas gdy język polski ma w tym kontekście pewne
ograniczenia. Dlatego też wszędzie tam, gdzie pojawiają się określenia „nominowa17
Ch. Ragin, The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies,
Berkeley: University of California Press, 1987.
18
J. Hopkin, Metody porównawcze [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach
politycznych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 264.
19
Ibidem.
20
W języku angielskim „kandydat na Prezydenta” to m.in. presidential candidate, presidential
nominee, standard bearer, head of the ticket. „Kandydat na Wiceprezydenta” z kolei to vice presidential
candidate, vice presidential nominee, running mate, No. 2 man.
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ny” czy „zwycięzca prawyborów”, należy traktować je zamienne z terminem „kandydat na Prezydenta”. Co do „kandydata na Wiceprezydenta” to polskie tłumaczenie
wspomnień prezydenta Billa Clintona przynosi określenie „partner w wyborach”21.
Mimo że w zasadzie dosłowne tłumaczenie angielskiego running mate należy uznać
za właściwe, to według mnie nie oddaje ono prawdziwego znaczenia. Dlatego zdecydowałem się na użycie terminu „współkandydat”.
Korzystanie z wymienionych określeń ma na celu przede wszystkim dopracowanie literackiego charakteru monografii.

5. OMÓWIENIE LITERATURY I ŹRÓDEŁ
Ponad pół wieku temu politolog Clinton Rossiter zanotował, że „w trzystustronicowej pracy, poświęconej urzędowi Prezydenta, byłoby właściwe poświęcić siedem
stron wiceprezydenturze, chociaż nawet stosunek 40 do 1 nie wyraża ogromnej przepaści, jaka dzieli obydwa urzędy, jeżeli chodzi o władzę i prestiż”22. Choć od wydania
publikacji Rossitera minęło ponad pół wieku, przepaść między dwoma urzędami nadal istnieje zarówno w praktyce, jak i w dostępnej na temat obu instytucji literaturze,
z której moglibyśmy czerpać informacje o urzędzie Wiceprezydenta oraz sprawujących go osobach. Niemniej istnieje kilka wartościowych opracowań, które wypada
w tym miejscu pokrótce omówić, a na których kanwie powstała niniejsza rozprawa.
Wspomniane publikacje zasadniczo można podzielić na dwie grupy. Pierwsza
z nich dotyczy stricte urzędu wiceprezydenckiego. Te opracowania, w większości
o charakterze monograficznym, zostały omówione w części poświęconej stanowi
badań nad instytucją amerykańskiej wiceprezydentury, i wszystkie one były naturalnym źródłem, z którego czerpałem w trakcie przygotowywania monografii. W tym
miejscu warto jedynie wspomnieć o pracach Joela Goldsteina i Paula Lighta23, które,
choć zostały wydane odpowiednio w latach 1982 i 1984, w dalszym ciągu pozostają obowiązkową pozycją dla każdego badacza omawianej instytucji politycznej. Na
każdym etapie przygotowywania rozprawy istotnymi pozycjami były także monografie Paula Kengora i Jacka Lechelta, poświęcone szeroko rozumianej aktywności
poszczególnych wiceprezydentów w polityce zagranicznej swych administracji24.

B. Clinton, Moje życie, Warszawa: Świat Książki, 2004.
C. Rossiter, The American Presidency, New York: Harcourt Brace, 1960, s. 134–135.
23
J.K. Goldstein, The Modern American Vice Presidency: The Transformation of a Political
Institution, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982; P. Light, Vice-Presidential Power: Advice
and Influence in the White House, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984.
24
P. Kengor, Wreath Layer or Policy Player? The Vice President’s Role in Foreign Policy, Lanham,
MD: Lexington Books, 2000; J. Lechelt, The Vice Presidency in Foreign Policy: From Mondale to
Cheney, El Paso: LFB Scholarly Publishing, 2009.
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W tej grupie warto też wymienić raporty instytucji naukowych poświęcone urzędowi
wiceprezydenckiemu, selekcji współkandydata oraz prezydenckiej sukcesji25.
Co do rozdziałów IV–VIII, poświęconych poszczególnym wiceprezydenturom,
to zostały one opracowane na podstawie literatury o rozmaitym charakterze. Do
określenia kontekstu wyborczego oraz okoliczności selekcji przydatne były prace
na temat przebiegu poszczególnych cykli wyborów prezydenckich – tych na etapie
rywalizacji o nominacje, jak i wyborów powszechnych. Korzystałem tutaj z relacji dziennikarskich autorstwa przede wszystkim Theodore’a White’a26 oraz Julesa
Witcovera, piszącego zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z Jackiem Germondem27. Istotnym źródłem były również ujęcia naukowe autorstwa Jamesa W. Ceasera i Andrew W. Buscha28, a także prace pod redakcją Geralda Pompera29.
W pracach monograficznych poświęconych konkretnym administracjom działalność wiceprezydencka, co zrozumiałe, jest potraktowana w sposób dość ograniczony.
Dlatego też doskonałym uzupełnieniem dla tych monografii były źródła o charakterze biograficznym oraz pamiętniki najważniejszych uczestników opisywanych wydarzeń. Mowa tutaj oczywiście o prezydentach oraz członkach Gabinetu i personelu
poszczególnych administracji. Niestety nie wszyscy omawiani wiceprezydenci spisali swe wspomnienia – nie uczynili tego choćby Walter Mondale i Al Gore. Dlatego
też sięgnąłem jedynie do pamiętników George’a Busha, Dana Quayle’a oraz Dicka
Cheneya30, przy czym ta pierwsza publikacja była de facto książką napisaną przed
25
A Heartbeat Away: Report of the Twentieth Century Fund Task Force on the Vice Presidency,
New York: Priority Press Publications, 1988; Report of the Study Group on Vice-Presidential Selection,
Cambridge, MA: Institute of Politics, Kennedy School of Government, Harvard University, 1976;
[White Burkett Miller Center], Choosing and Using Vice Presidents: A Report of the Sixth Miller Center
Commission, Charlottesville, VA: White Burkett Miller Center for Public Affairs, 1992; K. Thompson
(red.), Papers on Presidential Disability and the Twenty-fifth Amendment, Charlottesville: Miller Center,
University of Virginia, 1988.
26
T.H. White, The Making of the President 1964, New York: The New American Library, 1966;
idem, The Making of the President 1972, New York: Atheneum Publishers, 1973; idem, America in
Search of Itself: The Making of the President 1956–1980, New York: Harper & Row Publishers, 1982.
27
J. Witcover, Marathon: the Pursuit of the Presidency, 1972–1976, New York: Viking Press, 1977;
J.W. Germond, J. Witcover, Blue Smoke & Mirrors: How Reagan Won and Why Carter Lost the Election
of 1980, New York: Viking Press, 1981; iidem, Wake Us When It’s Over: Presidential Politics of 1984,
New York: Macmillan, 1985; iidem, Whose Broad Stripes and Bright Stars?: the Trivial Pursuit of the
Presidency, 1988, New York: Warner Books, 1989; iidem, Mad as Hell: Revolt at the Ballot Box, 1992,
New York: Warner Books, 1993.
28
J.W. Ceaser, A.E. Busch, Upside Down and Inside Out: the 1992 Elections and American Politics,
Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1993; iidem, Losing to Win: the 1996 Elections and American
Politics, Lanham: Rowman and Littlefield, 1997; iidem, The Perfect Tie: A True Story of the 2000
Presidential Elections, Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 2001; iidem, Red over Blue: the
2004 Elections and American Politics, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2005.
29
G. Pomper (red.), The Election of 1976: Reports and Interpretations, New York: David McKay
Company, 1977; idem (red.), The Election of 1980: Reports and Interpretations, Chatham, NJ: Chatham
House Publishers, 1981; idem (red.), The Election of 1992: Reports and Interpretations, Chatham, NJ:
Chatham House Publishers, 1992; idem (red.), The Election of 2000: Reports and Interpretations, New
York: Chatham House Publishers, 2001.
30
G. Bush, V. Gold, Patrząc w przyszłość, Gdańsk: Wydawnictwo „Topos”, 1990; D. Quayle,
Standing Firm: A Vice-Presidential Memoir, New York: HarperCollins Publishers, 1994; R.B. Cheney, In
My Time: A Personal and Political Memoir, New York: Threshold Editions, 2011.
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wyborami prezydenckimi, w związku z czym nie zawiera wielu istotnych szczegółów tej wiceprezydentury.
W odniesieniu do danych statystycznych polegałem głównie na zbiorach pod redakcją Lyn Ragsdale oraz Harolda W. Stanleya i Richarda G. Niemiego31. W tym
zakresie niezwykle użytecznym źródłem informacji były też strony internetowe,
a wśród nich najbardziej pomocny był serwis The American Presidency Project32,
którego twórcami są badacze związani z University of California w Santa Barbara.
Serwis ten jest prawdziwą kopalnią takich źródeł, jak dokumenty prezydenckie, informacje na temat konwencji wyborczych czy dane sondażowe. Tutaj właśnie uzyskałem dostęp do zbioru The Public Papers of the Presidents of the United States oraz
do danych z sondaży Instytutu Gallupa. Korzystałem również ze stron Commission
on Presidential Debates oraz Political Research Online33. W przypadku pierwszej
można znaleźć dane dotyczące debat prezydenckich i wiceprezydenckich poszczególnych cykli wyborczych (zapisy debat, dane o liczbie oglądających je widzów).
Druga zawiera materiały konferencyjne American Political Science Association i jej
regionalnych odpowiedników. Wszystkie zawarte w niniejszej pracy przypisy wyjaśniające, o ile nie zawierają innego odnośnika, zostały opracowane na podstawie
dostępnych na stronach Kongresu USA raportów Congressional Research Service34.
W trakcie pracy posłużyłem się też własnymi artykułami, będącymi rezultatem
badań poprzedzających napisanie niniejszej monografii35.

31
L. Ragsdale, Vital Statistics on the Presidency: George Washington to George W. Bush,
Washington, DC: Congressional Quarterly Inc., 2009; H.W. Stanley, R.G. Niemi, Vital Statistics on
American Politics 2005–2006, Washington, DC: CQ Press, 2006, oraz H.W. Stanley, R.G. Niemi, Vital
Statistics on American Politics 2011–2012, Los Angeles, CA: Sage/CQ Press, 2011.
32
The American Presidency Project, www.presidency.ucsb.edu (10.05.2014).
33
Commission on Presidential Debates, www.debates.org; Political Research Online, www.
allacademic.com/one/prol/prol1/ (10.05.2014).
34
Congressional Research Service, www.opencrs.com. (10.05.2014).
35
M. Turek, Is Anybody Listening? Vice Presidential Candidates and Their TV Debates [w:]
G. Kość, K. Majer (red.), Tools of Their Tools: Communication Technologies and American Cultural
Practice, Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars, 2009, s. 42–56; idem, Primum non nocere?
Rola kandydata na wiceprezydenta USA w prezydenckiej kampanii wyborczej, „Politeja” 2010, nr 1(13),
s. 267–289; idem, Between the Branches: Where Does the Vice Presidency Belong?, „AdAmericam” 2010,
t. 11, s. 119–130; idem, The Vice Presidency of Joe Biden: An Early Assessment [w:] A. Mania (red.),
Obama’s America: Change and Continuity, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012,
s. 73–81.
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***
Prezentowana monografia jest zmodyfikowaną wersją pracy doktorskiej „Mechanizmy wyłaniania kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i formy
uczestnictwa w sprawowaniu władzy w latach 1976–2009” napisanej pod kierunkiem Pana Profesora Marka Bankowicza i obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2012.
W tym miejscu pragnę przekazać wyrazy wdzięczności Panu Profesorowi za
wszelką pomoc, jakiej udzielił mi podczas przygotowywania dysertacji, jak również
niniejszej monografii.
Dziękuję Recenzentom pracy, Panu Prof. dr. hab. Andrzejowi Mani oraz Panu
Prof. dr. hab. Zbigniewowi Kiełmińskiemu, a także Recenzentowi wydawniczemu,
Panu dr. hab. Pawłowi Laidlerowi za czas i trud, jaki poświęcili na zapoznanie się
z manuskryptem, oraz za cenne uwagi i wskazówki, które znacząco przyczyniły się
do poprawienia zawartości merytorycznej prezentowanej rozprawy.
Pani Helen Piszek-Nelson z Copernicus Society of America dziękuję za umożliwienie czteromiesięcznego pobytu w Dickinson College w Pensylwanii, gdzie
mogłem prowadzić badania naukowe. Podziękowania składam również władzom
Instytutu im. Johna F. Kennedy’ego przy Freie Universität w Berlinie, dzięki którym podczas miesięcznego stypendium sięgnąłem do znajdujących się w tamtejszej
bibliotece materiałów o charakterze źródłowym, biograficznym i monograficznym.
Badania naukowe, oprócz bibliotek Katedry Amerykanistyki UJ, Instytutu Nauk
Politycznych UJ i Biblioteki Jagiellońskiej, były prowadzone również w bibliotekach Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, University of
Heidelberg, University of Michigan w Ann Arbor oraz Bentley University (Waltham,
Massachusetts, USA).
Prace związane z poprawieniem i uzupełnieniem niniejszego manuskryptu przypadły na okres, gdy pod opieką Pana Prof. dr. hab. Andrzeja Mani realizuję staż
podoktorski w ramach Projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego „Społeczeństwo–Technologie–Środowisko” (SET). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.
Wydanie monografii było możliwe dzięki wsparciu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Bratniak.
Wszystkim pracownikom Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego dziękuję za okazaną pomoc i życzliwość.
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom dziękuję za wyrozumiałość i wsparcie.
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URZĄD WICEPREZYDENTA STANÓW
ZJEDNOCZONYCH – ROZWAŻANIA
USTROJOWE

Hence also sprung that unnecessary (and dangerous) officer the Vice-President, who for want of other employment is
made president of the Senate, thereby dangerously blending
the executive and legislative powers, besides always giving
to some of the States an unnecessary and unjust preeminence over the others.
George Mason, 1787
I am vice president. In this I am nothing. But I may be everything.
John Adams, 1789

„Obiecaj mi coś: nie przytyj, nie trać zapału, a któregoś dnia możesz zostać
Prezydentem”1. Gdy w maju roku 1951 gubernator stanu Nowy Jork Thomas Dewey zwrócił się tymi słowami do senatora Richarda Nixona, w istocie komunikował, że Nixon był bacznie obserwowany przez ówczesne liberalne skrzydło Partii
Republikańskiej, i być może przymierzany do wiceprezydenckiej nominacji w nadchodzących wyborach prezydenckich. Samej nominacji prezydenckiej na długo
przed wyborami mógł być pewien generał Dwight Eisenhower. Do słów Deweya,
które można też interpretować jako traktujące o tym, że na drodze do prezydentury
przydatne może być sprawowanie urzędu Wiceprezydenta, można podejść jako do
przepowiedni. Przed okresem dwóch kadencji Nixona jako wiceprezydenta Stanów
Zjednoczonych urząd ten często traktowany był bardziej jako zesłanie niż awans.
Od czasu dynamicznej wiceprezydentury Richarda Nixona jest jednak postrzegany
jako doskonała pozycja wyjściowa do ubiegania się o prezydencką nominację. To
właśnie urząd Prezydenta jest najbardziej pożądany wśród osób decydujących się na
rozpoczęcie kariery politycznej w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko ich. Urząd
Prezydenta to nie tylko władza i symbol narodu, ale także spełnienie Amerykańskiego
1

R. Nixon, The Memoirs of Richard Nixon, New York: Grosset & Dunlap, 1978, s. 84.
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Snu. Dlatego wiele amerykańskich matek, tłumacząc swym małym dzieciom, by pilnie się uczyły i ciężko pracowały, kończy swój wywód słowami „… a któregoś dnia
zostaniesz Prezydentem”. Ale mimo istotnych przemian w funkcjonowaniu nominalnie drugiego urzędu w administracji federalnej, niemal niepodobna, by jakaś amerykańska matka życzyła swemu dziecku wiceprezydentury. W niniejszym rozdziale,
analizując konstrukcję ustrojową urzędu Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych,
spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje.

1.1. GENEZA URZĘDU WICEPREZYDENTA STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
Urząd Wiceprezydenta przez długi czas był uważany za niepotrzebny, a sam pomysł
jego utworzenia pojawił się dopiero w końcowym okresie obrad Konwencji Konstytucyjnej. Pracujący nad ustanowieniem zrębów ustrojowych nowego niepodległego
kraju delegaci obradowali w Filadelfii od maja do września roku 1787. Gdy Konwencja zmierzała już ku końcowi, po raz pierwszy w rozmowach delegatów pojawiło
się słowo „wiceprezydent”2. I choć reprezentujący Karolinę Północną delegat Hugh
Williamson stwierdził, że powołanie „takiego urzędu (officer) jak Wiceprezydent nie
było pożądane”3, wydaje się, że konstrukcja urzędu okazała się rozwiązaniem problemów, przed którymi w pewnym momencie stanęli delegaci. Jednym z nich był
sposób wyboru Prezydenta.
Koncepcja istnienia prezydentury jako naczelnego urzędu wykonawczego segmentu władzy została przyjęta dość szybko, jednak podczas kolejnych dni obrad
omawiano takie szczegóły jak zakres władzy Prezydenta, kto byłby uprawniony do
ubiegania się o urząd, w jaki sposób Prezydent byłby wyłaniany czy kontrolowany.
W wielu miejscach i wielu momentach obrady przybierały burzliwy i dramatyczny
charakter, a licznym punktom spornym nie nadano precyzyjnego kształtu, określając
je jedynie w zarysie. Szczegóły miała dopracować tzw. Komisja Spraw Odłożonych
(Committee on Postpone Matters, Committee of Unfinished Parts), zwana też Komisją Jedenastu (Committee of Eleven), ze względu na fakt zasiadania w niej jedenastu
delegatów, po jednym z każdej delegacji stanowej4 biorącej udział w Konwencji.
Najważniejszym „odłożonym” problemem było „wypracowanie kompromisowego sposobu wyboru Prezydenta”5. Komisja podchwyciła jedną z sugestii, która została zaprezentowana w toku debat. Otóż 25 lipca Gouverneur Morris zaproponował, by
wybierając Prezydenta, każdy z wyborców „głosował na dwie osoby, z których przy2
Zapis obrad delegatów na Konwencję Konstytucyjną zob. M. Farrand, The Records of the Federal
Convention of 1787, t. I–IV, New Haven: Yale University Press, 1966.
3
Ibidem, t. II, s. 537.
4
S. Milkis, M. Nelson, The American Presidency: Origins and Development, 1776–2002,
Washington, DC: CQ Press, 2003, s. 19.
5
J. St. John, The Constitutional Journal: A Correspondent’s Reports from the Convention of 1787,
Ottawa, IL: Jameson Books, 1987, s. 192.
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najmniej jedna byłaby mieszkańcem innego stanu niż głosujący”6. Istniała poważna
obawa, że, wobec silnych tendencji lokalnych, wyborcy będą oddawać głosy przede
wszystkim na kandydatów wywodzących się z zamieszkiwanych przez tych wyborców stanów, tzw. ulubionych synów (favourite son)7. Ów drugi głos byłby zdaniem
Jamesa Madisona „prawdopodobnie pierwszym”8, jako że po desygnowaniu „obowiązkowego” głosu na miejscowego faworyta, oddanego bardziej ze względu na jego
ograniczoną terytorialnie sławę czy zasługi, drugi głos byłby wyborem rozsądku,
toteż oddanym na teoretycznie najlepszego kandydata. W ten sposób lokalizm miał
zostać przezwyciężony oraz miał być zapewniony wybór takiego kandydata, który
byłby uznawany za odpowiedniego na najważniejszy urząd, a to z kolei zapewniałoby „urok sięgający dalej niż granica jego rodzinnego stanu”9, a więc i ogólnonarodową legitymację. Jednocześnie taki mechanizm wyboru nie powinien doprowadzić
do posiadania zbyt wielkiej władzy przez Prezydenta. Oczywiście Komisja zdawała
sobie sprawę, że „w grę nie wchodziło głosowanie bezpośrednie czy też selekcja dokonywana przez Kongres. Należało także pamiętać o zachowaniu równowagi między
dużymi i małymi stanami”10.
4 września powstała unikatowa koncepcja Kolegium Elektorów, według której
każdy stan miał wyznaczyć elektorów, w liczbie odpowiadającej reprezentacji owych
stanów w Kongresie, którzy dokonaliby wyboru Prezydenta. Zgodnie z lipcową sugestią Morrisa elektorzy mieli posiadać dwa głosy. Wówczas pojawił się zarzut, że
„ów drugi głos mógłby zostać roztrwoniony (thrown away) przez oddanie go na osobę nieistotną bądź o niegodnym charakterze”11. I wtedy narodził się pomysł utworzenia urzędu Wiceprezydenta, który miałby rozwiązać problem „selekcji wymagającej
wyboru dwóch osób w tym samym czasie”12. By nie „roztrwonić” drugiego głosu,
wynik wyborów prezydenckich rozstrzygałby o obsadzeniu dwóch stanowisk – Prezydenta i Wiceprezydenta. Jak zapisano w artykule II par. 1 Konstytucji Stanów Zjednoczonych: „osoba, na którą padła największa liczba głosów, zostanie Prezydentem,
(…) a osoba, która otrzyma drugą największą ilość głosów elektorskich, zostanie
Wiceprezydentem”. W obydwu przypadkach, w razie nieuzyskania przez któregoś
z kandydatów większej niż połowa liczby głosów elektorskich lub uzyskania przez
dwóch pretendentów równej liczby głosów, wyboru Prezydenta miała dokonać Izba
Reprezentantów, a Wiceprezydenta – Senat. Obydwie izby głosowałyby wówczas
stanami, to znaczy cała reprezentacja jednego stanu posiadałaby jeden głos. Tak, rozwiązując spór o sposób wyboru szefa egzekutywy, w wyborach prezydenckich mieli
być wybierani jedyni dwaj politycy pochodzący z wyborów ogólnokrajowych.

M. Farrand, The Records…, t. II, s. 113.
Termin ten odnosi się do polityka, którego atrakcyjność pod względem elekcyjnym (electoral
appeal) wiąże się z faktem, że pochodzi on z danego stanu czy regionu.
8
M. Farrand, The Records…, t. II, s. 114.
9
A. Schlesinger, Jr., On the Presidential Succession, „Political Science Quarterly” 1974, t. 89, nr 3,
s. 489.
10
C. Rossiter, The Grand Convention, New York: The Macmillan Company, 1966, s. 219.
11
R.P. McCormick, The Presidential Game, New York: Oxford University Press, 1982, s. 22.
12
M. Farrand, The Records…, t. II, s. 481.
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Kolejnym problemem, przed którym stała Komisja, była możliwość pata w głosowaniu w Senacie. Ponieważ jedną z podstawowych funkcji Senatu jest jego udział
w procesie tworzenia prawa, każde głosowanie musi zostać rozstrzygnięte, a poddawany ocenie projekt przyjęty bądź odrzucony. Przed członkami Komisji pojawiło się
zatem pytanie, kto powinien decydować o losach projektów ustawodawczych, gdyby
głosy senatorów rozłożyły się po równo. Od początku pod uwagę brano rozwiązanie, w którym głos rozstrzygający miałby przewodniczący Senatu. Gdyby jednak
miał nim zostać jeden z senatorów, wówczas nie byłby on w takim decydującym
głosowaniu bezstronny, a jego rodzimy stan miałby przewagę nad innymi – ów senator dysponowałby dwoma głosami: jednym (regularnym), jako senator, oraz drugim
(dodatkowym), jako przewodniczący Senatu. Co prawda głos dodatkowy byłby możliwy do oddania jedynie w jasno określonym przypadku, w założeniu sporadycznie.
Dysponowanie dwoma głosami przez jednego senatora oznaczałoby jednak nie tylko zwiększony zakres jego władzy, ale i znaczenia stanu, którego ów senator byłby
przedstawicielem. Wobec intencji Ojców Założycieli co do zrównoważenia władzy
wszystkich stanów należało się zastanowić nad innym rozwiązaniem. I znów w sukurs przyjść miało stanowisko Wiceprezydenta. Przedstawiciel Connecticut Roger
Sherman słusznie podniósł, że „jeśli Wiceprezydent nie będzie przewodniczył obradom Senatu, pozostanie bez regularnego zajęcia”13. Dlatego też właśnie Wiceprezydent został z urzędu przewodniczącym Senatu i miał prowadzić obrady izby wyższej.
Nie miał prawa do udziału w regularnych głosowaniach, ale gdyby wynik któregoś
z nich był nierozstrzygnięty, jako przewodniczący Senatu Wiceprezydent miałby decydujący głos.
Wreszcie równie palącym problemem była kwestia pełnienia obowiązków głowy
państwa w razie opróżnienia urzędu Prezydenta. Aleksander Hamilton zaproponował, by „podczas wakatu na urzędzie Prezydenta jego obowiązki były sprawowane
przez przewodniczącego Senatu”14. Pomysł ten podchwyciła Komisja Jedenastu, wychodząc z założenia, że Wiceprezydent jako osoba, która sprawuje swoje stanowisko
w wyniku uzyskania głosów w wyborach na Prezydenta, „może być słusznie oceniany jako drugi w kolejności posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji Prezydenta, toteż może być wyznaczony”15 jako pierwszy w kolejności w linii prezydenckiej
sukcesji. W czasie wcześniejszych dyskusji na ten temat uczestnicy obrad Konwencji Konstytucyjnej byli takiemu rozwiązaniu przeciwni: po pierwsze, stanowiłoby to
naruszenie zasady podziału władzy, po wtóre, połączenie kompetencji przewodniczącego Senatu z pełnieniem obowiązków Prezydenta kraju byłoby złożeniem zbyt
dużej władzy w ręce jednego człowieka, co mogłoby okazać się niebezpieczne dla
przyszłości Unii. Jednakże albo „delegaci nie przywiązywali dużej wagi do kwestii
sukcesji”16, co wątpliwe, albo też – co bardziej prawdopodobne – zarówno „Komisja,
Ibidem, s. 537.
L. Hatch, A History of the Vice-Presidency of the United States, New York: The American
Historical Society, Inc., 1934, s. 3.
15
M. Nelson, Background Paper [w:] A Heartbeat Away: Report of the Twentieth Century Fund Task
Force on the Vice Presidency, New York: Priority Press Publications, 1988, s. 27.
16
J. Goldstein, The Modern American Vice Presidency: The Transformation of a Political Institution,
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982, s. 5.
13
14

Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych – rozważania ustrojowe

27

jak i Konwencja przyjęły te końcowe rekomendacje, mając na myśli, że Wiceprezydent miałby przejąć władzę i obowiązki Prezydenta jedynie tymczasowo”17 i nie stać
się Prezydentem, ale jedynie pełniącym obowiązki Prezydenta (acting President).
Warto podkreślić, że już członkowie Komisji Jedenastu protestowali przeciw
niejasnemu statutowi i kompetencjom wiceprezydentury. Reprezentujący Massachusetts Elbridge Gerry sprzeciwiał się powołaniu urzędu w ogóle. Był zdania, że
taka jego konstrukcja może doprowadzić do przewagi egzekutywy nad pozostałymi
segmentami władzy. Gerry twierdził, że „bliskość, jaka wytworzy się między prezydentem i wiceprezydentem będzie absolutnie niewłaściwa”, a jako przewodniczący
Senatu Wiceprezydent będzie przewodził obradom i głosował zgodnie z wytycznymi
szefa egzekutywy, więc „równie dobrze moglibyśmy postawić Prezydenta na czele
legislatywy”18. W podobnym tonie wypowiadał się Wirgińczyk George Mason, który twierdził, że urząd Wiceprezydenta „zanadto łączył w sobie cechy legislatywy
i egzekutywy”19. Wątpliwe jednak, by wiceprezydentura była powodem, dla którego
i Gerry20, i Mason nie złożyli podpisów pod uchwalonym 17 września roku 1787
projektem Konstytucji.
Sądząc po konstrukcji urzędu – dość prestiżowym sposobie wyłaniania czy też
zakresie obowiązków Wiceprezydenta – można by wywodzić, że intencją Ojców
Założycieli było, by wiceprezydenturę obejmowała, przynajmniej w odczuciu obywateli, druga osoba w państwie. Jednakże przed upływem dwóch dekad system wyłaniania Wiceprezydenta zmieniono, a w ślad za tym rola przewodniczącego Senatu
rozpoczęła drogę ku degradacji do funkcji iście ceremonialnej. Najbardziej doniosłą
funkcją Wiceprezydenta pozostała prezydencka sukcesja.

1.2. PREZYDENCKA SUKCESJA
Gdy w marcu roku 1841 William Henry Harrison obejmował prezydenturę, był najstarszym do tej pory prezydentem zaprzysiężonym na pierwszą kadencję. Wkrótce miało się też okazać, że był tym prezydentem, który swój urząd sprawował najkrócej. Dzień złożenia prezydenckiej przysięgi przez Harrisona był chłodny, a sam
prezydent dość lekko ubrany, toteż wygłaszając swoje przemówienie inauguracyjne,
Harrison zaziębił się, a w wyniku powikłań zdrowotnych zmarł miesiąc później. Ponieważ po raz pierwszy szef egzekutywy zmarł w trakcie pełnienia urzędu, rozgorzała gorąca debata na temat jego sukcesora. Został nim wiceprezydent John Tyler,
ówczesne przepisy jednakże nie precyzowały jego tytułu. Regulujący te kwestie artykuł II paragraf 1 amerykańskiej Konstytucji stanowił, że „w przypadku (…) śmierci
M. Nelson, Background…, s. 27.
M. Farrand, The Records…, t. II, s. 536–537.
19
Ibidem, s. 537.
20
Postawa Gerry’ego jest tu interesująca także dlatego, że w latach 1813–1814 sam był wiceprezydentem.
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Prezydenta (…) jego władzę i obowiązki przejmuje Wiceprezydent”. Wobec braku
przepisu także o przejęciu „urzędu”, a nie tylko „władzy i obowiązków” Prezydenta „Gabinet skonkludował, że Tyler powinien nosić tytuł «Wiceprezydent pełniący
obowiązki Prezydenta»”21. Jednocześnie ten sam Gabinet doradził złożenie przez
Tylera osobnej, prezydenckiej przysięgi. Taki krok miał być „użyteczny dla nowego
prezydenta przy mających nastąpić wkrótce potyczkach z Kongresem”22. W kontaktach z Gabinetem Tyler szybko i zdecydowanie wykazał swoje cechy przywódcze.
Gdy poinformowano go, że w administracji Harrisona „decyzje były podejmowane
większością głosów, a prezydent, tak jak pozostali członkowie Gabinetu, dysponował jednym głosem”23, Tyler miał odpowiedzieć, że to „on jest prezydentem, i to on
ponosi odpowiedzialność za swoją administrację”24. W niedługim czasie nowy prezydent wprowadził się do Białego Domu oraz wygłosił przemówienie uznane później
za jego mowę inauguracyjną. Na przełomie maja i czerwca roku 1841 zebrał się
Kongres i wywiązała się debata, czy w proponowanej rezolucji legislatywa w kontaktach z Tylerem zwracać się będzie do niego jako do „Prezydenta Stanów Zjednoczonych”, czy też w inny sposób25. Zarówno jednak Izba Reprezentantów, jak i Senat
opowiedziały się za uznaniem Tylera za prezydenta, a nie tylko za sprawującego jego
obowiązki26. I chociaż w prywatnych rozmowach mówiono o Tylerze per „Jego Przypadkowość”, a po okresie sprawowania urzędu w oficjalnych pismach Departamentu
Stanu zwracano się do niego per „były Wiceprezydent”27, to właśnie Tyler ustanowił
precedens, na mocy którego Wiceprezydent przejmuje zarówno władzę, obowiązki,
jak i urząd szefa egzekutywy. Mimo niejasności konstytucyjnych współcześni Tylera
najwyraźniej uznali, że „to, czy Wiceprezydent staje się Prezydentem czy też urzędującym Prezydentem, to jedynie kwestia semantyczna”28. Gdy „w roku 1850 zmarł
kolejny prezydent Zachary Taylor, sukcesja wiceprezydenta Tylera została uznana
za pełną”29. Pomimo początkowej niepewności, wobec zdecydowanego stanowiska
Tylera, zarówno Gabinet, jak i Kongres nie uznali działań Tylera za uzurpację, ale za
poprawną interpretację przepisów Konstytucji. W rzeczy samej – czy ta interpretacja
była zgodna z intencjami Ojców Założycieli?
Potrzeba zapewnienia ciągłości władzy prezydenckiej była dla delegatów na Kongres w Filadelfii oczywista, a wynikała choćby z doświadczeń kolonialnych, kiedy to
„spośród 130 gubernatorów, którzy sprawowali władzę w koloniach przed Rewolucją,
21
N.L. Peterson, The Presidency of William Henry Harrison and John Tyler, Lawrence: Kansas
University Press, 1989, s. 45.
22
B.S. Feinberg, Next in Line: The American Vice Presidency, New York: Franklin Watts, 1996,
s. 96.
23
E. Lindop, Presidents by Accident, New York: Franklin Watts, 1996, s. 29–30.
24
Ibidem, s. 30.
25
Zob. J. Feerick, From Failing Hands: The Story of Presidential Succession, New York: Fordham
University Press, 1965, s. 95–96.
26
N.L. Peterson, The Presidency of William Henry Harrison and John Tyler, s. 50.
27
R. Silva, Presidential Succession, New York: Greenwood Press, 1968, s. 21.
28
B. Bayh, One Heartbeat Away: Presidential Disability and Succession, Indianapolis: Boobs-Merrill, 1968, s. 15.
29
J. Feerick, The Twenty-Fifth Amendment: Its Complete History and Applications, New York:
Fordham University Press, 1992, s. 8.
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około 1/3 zmarła w trakcie pełnienia swych obowiązków”30. Każda jednak z kolonii,
zarówno królewskich, jak i prywatnych, miała ustalone mechanizmy powoływania
sukcesora, a także osoby wykonującej obowiązki gubernatora, gdyby ten przebywał
akurat poza kolonią, umarł bądź z innych powodów był niezdolny do sprawowania
swych obowiązków. Wówczas, ze względu na inne unormowania w różnych stanach,
istniała cała gama możliwości zastąpienia gubernatora. Jego obowiązki mógł pełnić
gubernator tymczasowy (interim governor), zastępca gubernatora (deputy governor),
wicegubernator (vice-director), Rada kolonii bądź jeden z komisarzy. Urzędujący gubernator mógł zostać wybrany przez Radę, zastępcę mógł wybrać sam gubernator lub
też, do czasu wybrania nowego zarządcy, urzędującym gubernatorem zostawał przewodniczący Rady kolonii31. Gdy rozpoczęła się Rewolucja Amerykańska i kolonie
przekształciły się w niepodległe stany, każdy z nich przyjął nowe konstytucje stanowe, których „autorzy wprowadzali słabą władzę gubernatora wobec mocnej pozycji
legislatury stanowej”32, nie zapominając jednak o przepisach dotyczących sukcesji.
Tak jak w przypadku kolonii, tak i teraz stany wprowadzały różnorakie mechanizmy.
Za powody opróżnienia urzędu podawano śmierć, nieobecność na terenie stanu, chorobę, niezdolność sprawowania, rezygnację, usunięcie z urzędu, jak i już samo postawienie w stan oskarżenia33. Jedynie konstytucja Karoliny Południowej ustanowiła
przepis, że „wicegubernator (lieutenant governor) przejmował urząd gubernatora”.
W pozostałych przypadkach następca przejmował jedynie „władzę i obowiązki, i to
tylko na ograniczony okres”34. Również inne były tytuł i tryb powoływania sprawującego urząd gubernatora.
Artykuły Konfederacji nie przewidywały sukcesora zapewne dlatego, że Prezydent
był wybierany przez Kongres Kontynentalny i jedyną jego funkcją było przewodniczenie jego obradom – nie miał poza tym żadnych uprawnień. Te posiadał tylko Kongres,
jego członkowie mogli zatem w każdej chwili odwołać Prezydenta i powołać nowego.
W tej sytuacji ustanowienie mechanizmów sukcesji nie było konieczne.
Stawał się to jednak dość istotny problem wobec rozpoczęcia obrad Konwencji
Konstytucyjnej mającej określić ustrojowe zręby nowo powstającej republiki. Podczas tworzenia nowych koncepcji i dyskusji nad nimi szybko pojawił się pomysł, by
władzę wykonawczą sprawował Prezydent Stanów Zjednoczonych. W kwestii sukcesji, w przedstawionej przez reprezentującego Nowy Jork Aleksandra Hamiltona
propozycji, czytamy, że „w razie rezygnacji lub usunięcia gubernatora [Prezydenta]
jego władza powinna być sprawowana przez przewodniczącego Senatu do czasu wyboru sukcesora”35, co zakłada wprowadzenie przyspieszonych wyborów. Jednocześnie Hamilton proponował, by Prezydent sprawował władzę dożywotnio, dlatego jego
plan „nie został w ogóle przedyskutowany”36.
30
31
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Kwestia sprawowania obowiązków Prezydenta w razie niezdolności czynienia
tego przez osobę wybraną na to stanowisko stanowiła jednak istotną część dyskusji
nad konstrukcją urzędu prezydenckiego. Gdy zatem pojawiła się koncepcja utworzenia urzędu Wiceprezydenta, który miałby być ex officio przewodniczącym Senatu,
kompetencja tymczasowego sprawowania obowiązków Prezydenta niemal automatycznie została wpisana jako jedna z funkcji wiceprezydentury. W szkicu amerykańskiej Konstytucji, sporządzonym przez Hamiltona na własny użytek na podstawie
dyskusji podczas obrad Konwencji Konstytucyjnej, w odniesieniu do szeroko rozumianej prezydenckiej niezdolności czytamy, że
(…) przewodniczący Senatu powinien być [z urzędu] Wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. W razie śmierci, rezygnacji, wszczęcia procedury usunięcia z urzędu bądź nieobecności Prezydenta na terenie kraju Wiceprezydent powinien sprawować władzę, którą
Konstytucja powierza Prezydentowi, aż do czasu wyznaczenia nowego Prezydenta, lub
powrotu starego na terytorium USA, o ile jego nieobecność była uzgodniona z Senatem
i Zgromadzeniem37.

Pod koniec obrad została też utworzona Komisja ds. Szczegółowych (Committee
of Detail), której celem miało być podsumowanie poczynionych przez delegatów
uzgodnień, ich sformułowanie oraz przedstawienie do dalszej dyskusji. Pod dwóch
tygodniach Komisja przedstawiła swój raport – projekt amerykańskiej Konstytucji.
W kwestii sukcesji czytamy w nim, że
(...) w przypadku usunięcia urzędu, śmierci, rezygnacji bądź niezdolności do sprawowania
władzy i wypełniania obowiązków władzę i obowiązki przejmie przewodniczący Senatu,
do czasu wybrania nowego Prezydenta lub też usunięcia prezydenckiej niezdolności38.

Powyższa propozycja konsolidowała elementy wcześniejszych sugestii39, jak
również przepisów Konstytucji stanowych oraz rozwiązań znanych z czasów kolonialnych. Ostatni element tej układanki, stanowisko Wiceprezydenta, został dodany
w wyniku uzgodnień wspomnianej już Komisji Jedenastu. W przedstawionym raporcie w zakresie sukcesji znalazł się przepis niemal identyczny z propozycją Komisji ds. Szczegółowych. Różnica była taka, że zamiast wcześniej proponowanego
rozwiązania, by „władzę i obowiązki przejmował przewodniczący Senatu”, w myśl
koncepcji Komisji Jedenastu miał je przejmować Wiceprezydent40 będący z urzędu
przewodniczącym Senatu.
Ten pomysł okazał się ostateczny, choć należy wspomnieć, że w toku dyskusji
nad kwestią następcy pozbawionego z różnych powodów możliwości dalszego urzędowania Prezydenta pojawiały się też pomysły, by tymczasowo obowiązki Prezydenta sprawował Prezes Sądu Najwyższego lub kolegialny organ pod nazwą Rada

M. Farrand, The Records…, t. III, s. 625.
Idem, The Records…, t. II, s. 186, art. X [IX].
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Chodzi o wspomniany już plan Hamiltona oraz propozycję Charlesa Pickneya. Tekst tej drugiej
w: M. Farrand, The Records…, t. III, s. 595–601.
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Notes of the Debates in the Federal Convention of 1787 Reported by James Madison, Athens, OH:
Ohio University Press, 1984, s. 575.
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Prezydencka (The Council to the President)41. Niemniej ostateczny rezultat dyskusji
Konwencji musiał zostać teraz skierowany do Komisji ds. Stylu (Committee of Style)
utworzonej w celu „zredagowania i przygotowania w formie pisemnej uzgodnionych przez delegatów artykułów i przedłożenia ich Kongresowi”42. Tak też się stało.
W tym miejscu warto jednak przytoczyć słowa amerykańskiego konstytucjonalisty,
Johna Feericka. Argumentuje on mianowicie, że wspomniana Komisja, łącząc dwa
fragmenty w jedną całość, dokonała dość istotnej ingerencji. Otóż w przekazanych
Komisji fragmentach czytamy, że
W wypadku usunięcia prezydenta z urzędu lub wskutek jego śmierci, ustąpienia lub niezdolności do wykonywania obowiązków tego urzędu, władzę i obowiązki Prezydenta wykonywać będzie Wiceprezydent aż do wyboru nowego Prezydenta lub do czasu ustania
niezdolności43.
Legislatura może wyznaczyć w drodze ustawy osobę upoważnioną do wykonywania
urzędu Prezydenta w wypadku śmierci, ustąpienia lub niezdolności do wykonywania
obowiązków zarówno przez prezydenta, jak i wiceprezydenta; wyznaczona przez Kongres osoba będzie pełnić te obowiązki do czasu ustania niezdolności lub wyboru nowego
prezydenta44.

Tymczasem projekt, który Komisja przekazała do podpisu delegatom i który stał
się późniejszą Konstytucją, został w istotny sposób zmieniony. O ile w zaznaczonym
kursywą fragmencie widać wyraźnie, że Wiceprezydent miałby przejąć tylko „władzę i obowiązki”, o tyle w zmienionym przepisie jest to nieprecyzyjne. Nie wiadomo
bowiem, czy to, co „przechodzi na Wiceprezydenta” (devolves on the vice president),
to „władza i obowiązki” (the powers and duties) czy też „urząd” (the said office):
W wypadku usunięcia prezydenta z urzędu lub wskutek jego śmierci, ustąpienia lub niezdolności do wykonywania obowiązków tego urzędu, władzę i obowiązki prezydenta przejmie wiceprezydent; Kongres wyznaczy w drodze ustawy osobę upoważnioną do przejęcia
urzędu Prezydenta w wypadku usunięcia z urzędu, śmierci, ustąpienia lub niezdolności do
wykonywania obowiązków zarówno przez prezydenta, jak i wiceprezydenta; wyznaczona
przez Kongres osoba będzie pełnić te obowiązki do czasu ustania niezdolności lub wyboru
nowego prezydenta45.

Ibidem, s. 535.
M. Farrand, The Records…, t. II, s. 564.
43
„In case of his removal as aforesaid, death, absence, resignation or inability to discharge the
powers or duties of his office the Vice President shall exercise those powers and duties until another
President be chosen, or until the inability of the President be removed”, s. 48.
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case of death, resignation, or disability of the President and Vice President; and such Officer shall act
accordingly, until such disability be removed or a President be elected”, s. 48.
45
„In case of the removal of the president from office, or of his death, resignation, or inability to
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s. 48–51.
41
42

32

Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

Jakkolwiek na kwestię następcy patrzy Feerick, według mnie problem prezydenckiej sukcesji wpisuje się w tradycję the living constitution. Zgodnie z nią system polityczny, a zatem także zakres władzy i kompetencji jego poszczególnych instytucji,
nie jest trwały, ale zmienia się, by móc stawić czoło pojawiającym się wyzwaniom46.
W ślad za tymi wyzwaniami zmieniają się także charakter owych instytucji, zakres
ich oddziaływania oraz sposób funkcjonowania. Tak stworzony przez Ojców Założycieli system otwiera drogę do korekt, uzupełnień i interpretacji, w zależności od
zmieniających się okoliczności. Obojętnie zatem, czy Wiceprezydent miał przejmować „urząd” czy jedynie „władzę i obowiązki” Prezydenta, problem był dla Ojców
Założycieli rozstrzygnięty: gdy drugi Kongres tworzył założenia późniejszej Ustawy
o sukcesji z roku 1792, celem dyskusji nie było ustalenie następcy Prezydenta, ale
wyznaczenie linii sukcesji poza pochodzących z wyborów Prezydenta i Wiceprezydenta. Zabieg ten miał służyć przede wszystkim sprawnemu zarządzaniu państwem
w razie wystąpienia podwójnego wakatu.
Pierwsze inicjatywy w tym zakresie zgłaszano już w czasie działalności pierwszego Kongresu, stosowne ustalenia przegłosowano jednakże dopiero w lutym roku
1792, a weszły one w życie w marcu tegoż roku, po podpisaniu ustawy przez prezydenta Waszyngtona. Od początku szły one w kierunku ustanowienia linii sukcesji, tak
by skoro już prezydentura miała być sprawowana w zastępstwie, była ona udziałem
osoby o silnych cechach przywódczych z jednoczesną mocną legitymacją. Stąd też
idea, by pierwszym po wiceprezydencie w linii sukcesji mianować Prezesa Sądu Najwyższego, Sekretarza Stanu lub Sekretarza Skarbu, przewodniczącego pro tempore
Senatu czy też Spikera Izby Reprezentantów. Problem jednak w tym, że o sukcesji
miały przede wszystkim decydować doraźne „ówczesne interesy i odczucia”47. Proponując hierarchię, nie myślano o urzędach, ale bardziej o osobach w tym okresie je
sprawujących. W wielu przypadkach dała też znać o sobie, znana jeszcze z czasów
Kongresu Kontynentalnego i Konwencji Konstytucyjnej, niechęć do powierzania
zbyt dużej liczby uprawnień jednej osobie lub urzędowi. Przyglądając się opiniom
senatorów i reprezentantów, można dojść do wniosku, że niemal zawsze istniało niebezpieczeństwo tyranii, a prawie nigdy idealne rozwiązanie. Przewodniczący pro
tempore był przecież senatorem, w związku z czym wykonywałby instrukcje swojego stanu oraz sprawowałby dwa urzędy48. Prezes Sądu Najwyższego jako urzędujący Prezydent miałby w swych rękach kompetencje właściwe władzy sądowniczej
i wykonawczej. Gdyby zaś wybór padł na Sekretarza Stanu powoływanego przez
Prezydenta, a w razie jego odsunięcia – Wiceprezydenta, szef egzekutywy mógłby
de facto wyznaczać swego następcę49.
Nie bez znaczenia były też rodzące się już wówczas podziały polityczne – warto
podkreślić, że wyznaczeniu Sekretarza Stanu (był nim wówczas Thomas Jefferson,
czyli lider Antyfederalistów) jako pierwszego w linii sukcesji sprzeciwiał się Senat
46
McCulloch v. Maryland 17 U.S. 316, (1819); W. Wilson, Constitutional Government in the United
States, New York: The Columbia University Press, 1908, s. 192.
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kontrolowany przez Aleksandra Hamiltona, a więc lidera Federalistów50. Gdy Izba
Reprezentantów odrzuciła pomysł umieszczenia w linii sukcesji przewodniczącego
pro tempore i spikera, a uwzględniła w projekcie Sekretarza Stanu, Senat odrzucił
poprawkę Izby, ponownie umieszczając w stosownym przepisie przewodniczącego
pro tempore i spikera. Według tej propozycji, przyjętej później w Izbie i podpisanej przez prezydenta Waszyngtona, przewidywano jedynie przewodniczącego pro
tempore i spikera jako sukcesorów w razie niemożności sprawowania urzędu przez
prezydenta i wiceprezydenta. Dało się słyszeć głosy, że podwójne opróżnienie urzędu nie wydarzy się w ciągu następnych 100, a nawet 804 lat51, przy czym skąd taka
liczba, trudno powiedzieć.
Między rokiem 1792 a 1886, kiedy to uchwalono kolejną Ustawę o sukcesji,
w trakcie sprawowania urzędu zmarło czterech prezydentów52 oraz pięciu wiceprezydentów53, a jeden z nich, John C. Calhoun, zrezygnował. W żadnym jednak przypadku fakt ten nie nastąpił w okresie jednej administracji. Gdyby tak
się stało, zgodnie z przepisami Ustawy o sukcesji z roku 1792 mogło dojść do
przeprowadzenia przyspieszonych wyborów prezydenckich. W razie wystąpienia
podwójnego wakatu Sekretarz Stanu miał powiadomić gubernatora każdego ze stanów o konieczności wyznaczenia elektorów w ciągu 34 dni przed pierwszą środą
najbliższego grudnia54. Przeprowadzenie specjalnych wyborów nie byłoby jednak
potrzebne, gdyby powiadomienie przez Sekretarza Stanu nie nastąpiło przynajmniej na dwa miesiące przed pierwszą środą grudnia trzeciego roku oryginalnego
terminu prezydenckiej kadencji55.
Chociaż podwójny wakat nie zaistniał bardzo długo, do poważnego problemu
w zapewnieniu sukcesji wewnątrz wykonawczego segmentu władzy było w kilku
przypadkach dość blisko. Wspomnieć tu należy chociażby przypadek prezydenta Tylera, który w roku 1844
(…) wraz z członkami swego Gabinetu i innymi uczestnikami życia publicznego wypłynął
na wojennym okręcie Princeton w dół rzeki Potomac. Podczas rejsu wystrzelono salwy,
a pod jego koniec kapitan okrętu wydał rozkaz odpalenia pocisku z dużej armaty, umiejscowionej na dziobie. Po wystrzeleniu pocisku armata eksplodowała, zabijając między
innymi dwóch członków Gabinetu. Na szczęście prezydent Tyler znajdował się poniżej
miejsca, gdzie stała owa armata, i zdołał uniknąć katastrofy56.

Niewiele ponad dekadę później prezydent Franklin Pierce poważnie zachorował na malarię. W obu przypadkach sukcesja nie była potrzebna, gdyby jednak
tak się stało, „nie było wiceprezydentów mogących przejąć urząd Prezydenta”57
Idem, From Failing…, s. 60.
Idem, The Twenty-Fifth…, s. 37.
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po Tylerze i Piersie – Tyler uzyskał prezydenturę w wyniku sukcesji, a wybrany wraz
z Pierce’em wiceprezydent William King zmarł na gruźlicę w kwietniu roku 1853.
W wyniku śmierci czterech prezydentów i sukcesji Johna Tylera, Millarda
Fillmore’a, Andrew Johnsona i Chestera Arthura wiceprezydentura pozostawała nieobsadzona łącznie przez około 13 lat i 11 miesięcy. Jeśli dodamy do tego śmierć urzędujących wiceprezydentów oraz rezygnację wiceprezydenta Johna Calhouna, okres ten
jeszcze znacząco wzrośnie. Gdy w roku 1868 doszło do postawienia w stan oskarżenia
prezydenta Andrew Johnsona, do jego usunięcia zabrakło jednego głosu. W kontekście
linii sukcesji wskazywano zaś, że podejmując decyzję o uznaniu Prezydenta za winnego bądź nie, przewodniczący pro tempore Senatu mógłby nie być bezstronny. W razie
odsunięcia Prezydenta od władzy to właśnie on zostałby nowym szefem egzekutywy.
Inne dramatycznie wydarzenia z lat 1881 i 1885 ujawniły kolejne niebezpieczeństwa. W roku 1881 zmarł prezydent Garfield i prezydenturę objął Chester Arthur.
Arthur jednak „nie cieszył się dobrym zdrowiem, a w tamtym czasie Kongres nie
odbywał swego posiedzenia, nie było zatem ani przewodniczącego pro tempore, ani
spikera”58. Sesja Kongresu nie odbywała się również wówczas, gdy w listopadzie
roku 1885 zmarł wiceprezydent Thomas Hendricks. W obydwu przypadkach istniało
więc niebezpieczeństwo kryzysu konstytucyjnego na tyle poważnego, że na wszelki
wypadek prezydent Grover Cleveland nie wziął udziału w pogrzebie Hendricksa.
Stwierdził za to, że jego zdaniem ówczesny „stan prawny, odnoszący się do prezydenckiej sukcesji, wymagał natychmiastowego usprawnienia”59, w wyniku którego
zdecydowano się na zmiany linii sukcesji z kongresowej na gabinetową. Zgodnie
z jej założeniami, w razie konieczności, prezydenturę i jej obowiązki mieli przejmować poszczególni sekretarze na podstawie kolejności utworzenia departamentów60.
Najpierw byłby zatem Sekretarz Stanu, następnie Sekretarz Skarbu, Sekretarz Wojny, Prokurator Generalny, Poczmistrz Generalny, Sekretarz Marynarki Wojennej oraz
Sekretarz Zasobów Wewnętrznych. Na takie rozwiązanie przystano z kilku powodów. Pierwszy powód był praktyczny – niebędący w sesji Kongres nie miał przewodniczącego pro tempore ani spikera, linia kongresowa nie zawsze więc mogła zapewnić ciągłość władzy prezydenckiej. Poza tym będący zawsze pod ręką szefowie
departamentów prócz ciągłości władzy zapewniali też kontynuowanie polityki administracji. Wobec istnienia praktyki, później nazwanej podzieloną władzą (divided
government), polegającej na sprawowaniu władzy wykonawczej przez przedstawiciela jednej partii politycznej, podczas gdy druga posiadała większość przynajmniej
w jednej z izb Kongresu, politycy ci mieli siłą rzeczy różne poglądy dotyczące kierunków realizowanej polityki – czy to wewnętrznej, czy zagranicznej. Zwolennicy
utrzymania sukcesji wewnątrz egzekutywy argumentowali zatem, że w przypadku
objęcia prezydentury przez polityka z przeciwnego obozu będzie to równoznaczne ze
zmianą zarówno polityki administracji, jak i konkretnych osób ową politykę realizujących. W przypadku sukcesji członka Gabinetu polityka realizowana przez pochodzącego z ogólnonarodowych wyborów Prezydenta miała szansę być kontynuowana.
58
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Wreszcie ostatnim argumentem były „lepsze kwalifikacje do prezydentury członka
Gabinetu, [szczególnie] Sekretarza Stanu, niż zarówno przewodniczącego pro tempore, jak i spikera”61. Jak twierdził jeden z głównych orędowników proponowanych
zmian, „przewodniczący izb parlamentu nie stają się nimi ze względu na przydatność
w egzekutywie”62. Poza tym „prawie wszyscy sekretarze stanu posiadali lepsze niż
członkowie legislatywy cechy przywódcze”63. John Feerick zwraca przy tym uwagę, że „sześciu byłych sekretarzy stanu wybrano prezydentami (Thomas Jefferson,
James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, Martin Van Buren i James Buchanan), podczas gdy John Tyler był jedynym przewodniczącym pro tempore, który
został Prezydentem, a James Polk jedynym spikerem”64.
Ustawa o sukcesji z roku 1886 doprecyzowywała, że sukcesor inny niż Wiceprezydent nie obejmowałby prezydentury, lecz jedynie obowiązki i władzę Prezydenta,
przy czym by tak się stało, musiał posiadać kwalifikacje dotyczące wieku, urodzenia
i miejsca zamieszkania, tak jakby ubiegał się o urząd Prezydenta w wyborach. Co do
przyspieszonych wyborów, to choć przepis w tej sprawie był nieprecyzyjny, konstytucjonalista Charles S. Hamlin twierdził, że „Kongres był upoważniony, lecz nie zobowiązany, czyli mógł, ale nie musiał, zarządzić przeprowadzenie przyspieszonych
wyborów prezydenckich”65.
Kwestię tę rozstrzygnięto w roku 1945, kiedy to debatowano po raz kolejny nad
zmianami w Ustawie o sukcesji. Opowiadając się za usunięciem klauzuli o przyspieszonych wyborach, reprezentant Mike Monroney stał na stanowisku, że
(…) spiker powinien sprawować urząd do końca oryginalnej kadencji Prezydenta. Powinniśmy wystrzegać się podziałów i braku jedności, występujących zawsze przy okazji
ogólnonarodowych wyborów. [Zaistnienie wakatu na stanowisku Prezydenta to sytuacja],
w której w kraju potrzebna jest wielka jedność66.

W tym przypadku zmiany w linii sukcesji były spowodowane apelem prezydenta Trumana. Był on zdania, że „osoba, która miałaby sprawować urząd Prezydenta,
powinna wcześniej sprawować urząd, na który zostałaby wybrana głosem ludu”67.
Obowiązująca wówczas Ustawa o sukcesji wskazywała jako ewentualnego sukcesora Sekretarza Stanu. Był nim wtedy Edward Stettinius Jr., niebędący nigdy kandydatem na żaden urząd elekcyjny, przez co nieposiadający, zdaniem Trumana, kwalifikacji do prezydentury68. Prezydent zdymisjonował zatem Stettiniusa, a Sekretarzem
Stanu uczynił Jamesa Byrnesa, którego uważał wówczas za „posiadającego najlepsze
kwalifikacje do sprawowania urzędu Prezydenta”69. Ponadto, w trosce o zachowanie
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ciągłości władzy, „Truman i Byrnes udali się na konferencję do Poczdamu osobnymi samolotami”70. Inicjatywa ta stała się zwyczajem, gdy nieco ponad dwie dekady
później Wiceprezydent otrzymał swój oficjalny samolot, Air Force Two. Od tej pory,
gdy prezydent i wiceprezydent podróżują w jednej chwili w to samo miejsce, lecą
osobnymi samolotami, a gdy jeden z nich jest za granicą, drugi musi znajdować się
na terenie kraju.
Jednakże jeszcze przed wylotem na konferencję w Poczdamie, w czerwcu
1945 roku, Truman przekazał swe sugestie co do linii sukcesji wykraczającej poza
wiceprezydenturę w przesłanej do Kongresu wiadomości. Czytamy w niej, że zgodnie z obowiązującym prawem to „w gestii Prezydenta znajduje się wyznaczenie
członków Gabinetu, a więc i bezpośredniego sukcesora”71. Zdaniem Trumana
(…) tak daleko jak to możliwe, prezydentura powinna być sprawowana przez osobę pochodzącą z wyborów. Wobec braku, prócz Prezydenta i Wiceprezydenta, osoby wybieranej w wyborach ogólnonarodowych najodpowiedniejszy wydaje się spiker Izby Reprezentantów. Kongresman, wybrany najpierw ze swego dystryktu, zostaje następnie wybrany
spikerem przez większość reprezentantów, wybranych przez obywateli w dystryktach
całego kraju. To właśnie reprezentanci mają bliższy kontakt z obywatelami. Dodatkowo,
ponieważ są wybierani co dwa lata, ich mandat jest najświeższy72.

Innymi słowy, kolejna osoba w linii sukcesji powinna zostać wybrana w sposób
jak najbardziej demokratyczny i posiadać szeroki i świeżo uzyskany mandat.
Izba Reprezentantów zadziałała dość szybko, bo już po dziesięciu dniach od wystosowania przez Trumana listu odpowiedni projekt został przyjęty. Utknął jednak
w Senacie. Co istotne, gdy w wyniku wyborów z listopada roku 1946 władzę w obu
izbach przejęli Republikanie, prezydent Truman w dalszym ciągu domagał się podjęcia działań w sprawie zalecanych przez niego zmian w ustawie o prezydenckiej
sukcesji. Truman oczekiwał zmian, mimo że gdyby zostały przyjęte, sukcesorem zostałby Republikanin Joseph Martin, a nie poprzednio sprawujący funkcję spikera,
wywodzący się z rodzimego ugrupowania Trumana, Sam Rayburn.
Zgodnie z przyjętymi przepisami w razie podwójnego wakatu urzędującym Prezydentem miał zostać spiker Izby Reprezentantów, a w wypadku jego niezdolności
– przewodniczący pro tempore Senatu. W dalszej kolejności znajdowali się członkowie Gabinetu zgodnie z zasadą przyjętą podczas uchwalania Ustawy o sukcesji
z 1886 roku. Urzędujący Prezydent miałby sprawować swe obowiązki do końca aktualnej kadencji prezydenckiej, a przed zaprzysiężeniem był zobowiązany do zrezygnowania ze sprawowanego do tej pory urzędu. Należy też dodać, że po przyjęciu Ustawy o bezpieczeństwie narodowym z roku 1947 (The National Security Act)
w ramach nowo powstałego Departamentu Obrony scalono Departament Wojny oraz
Departament Marynarki Wojennej. W ślad za tą reorganizacją z listy sukcesji zniknęli
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Sekretarze Wojny i Marynarki, a Sekretarz Obrony zajął miejsce w linii sukcesji za
spikerem, przewodniczącym pro tempore oraz Sekretarzami Stanu i Skarbu.
Kończąc swoje rozważania na temat zmian w linii prezydenckiej sukcesji, Truman napisał w swych wspomnieniach, iż „wierzy, że powinien zostać wypracowany
sposób wyboru następcy Wiceprezydenta, gdy ten przejmie prezydenturę”73. Dwadzieścia lat po podpisaniu przez Harry’ego Trumana Ustawy o sukcesji z roku 1947,
taki sposób, zapisany w drugim paragrafie XXV poprawki do Konstytucji, stał się
obowiązującym prawem.
Głównym celem poprawki miało być uzupełnienie niedopatrzeń Ojców Założycieli oraz wprowadzenie przepisów usprawniających działanie mechanizmów przekazywania władzy w razie konieczności przeprowadzenia sukcesji, a jednocześnie
uwzględnienie zmian dokonanych w strukturach władzy w ciągu kilkunastu dekad
od uchwalenia pierwotnej wersji Konstytucji, tak by zapisy nie kłóciły się z duchem
czasu74.
W paragrafie pierwszym poprawki dokonano konstytucyjnej legitymizacji precedensu Tylera. Od tej pory nie ma ona mocy precedensu, lecz stanowi przepis konstytucyjny, zgodnie z którym Wiceprezydent przejmuje władzę i obowiązki, jak również
urząd Prezydenta.
Paragraf drugi to rezultat uznania zmian statusu urzędu Wiceprezydenta – zwiększającego się zakresu obowiązków, a więc i wzrostu znaczenia amerykańskiej wiceprezydentury, jak również zabezpieczenia się przed możliwymi, wynikającymi z ówczesnego kontekstu politycznego, zagrożeniami.
Otóż po śmierci prezydenta Kennedy’ego jego następca, Lyndon B. Johnson, nie
cieszył się dobrym zdrowiem do tego stopnia, że jego żona Lady Bird radziła mu,
by ze względów zdrowotnych zrezygnował z ubiegania się o prezydenturę w wyborach roku 196475. Wobec braku wiceprezydenta piastowanie obowiązków Prezydenta
w razie śmierci Johnsona spadłoby na spikera Izby Reprezentantów, 72-letniego Johna McCormacka. Następny w linii sukcesji był przewodniczący pro tempore, 86-letni
Carl Hayden, którego służba w Kongresie rozpoczęła się wraz z przyjęciem jego
rodzimej Arizony do Unii, czyli w roku 1912. Dla Johnsona była to sytuacja na tyle
niekomfortowa, że w liście do senackiej Podkomisji ds. Poprawek Konstytucyjnych
oświadczył, że jego zdaniem dotychczasowe doświadczenia pokazały, iż „w każdym
czasie naród amerykański powinien posiadać kompetentnego i gotowego objąć prezydenturę Wiceprezydenta”76. Pogląd ten szedł w parze z pojawiającymi się podczas
przesłuchań Komisji opiniami o „konieczności przestrzegania zasady podziału władzy” oraz „utrzymywaniu sukcesji wewnątrz egzekutywy”77.
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York: Fordham University Press, 2000, s. 151.
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W rezultacie uzgodniono, że także urząd Wiceprezydenta nie powinien pozostawać opróżniony. W razie wakatu nowy wiceprezydent miałby zostać powołany podobnie jak mianowano członków Gabinetu – kandydata wskazuje prezydent, a po
przesłuchaniach i pozytywnej opinii obu izb Kongresu78 obejmuje on urząd Wiceprezydenta.
Zgadzając się na nie i wprowadzając te ustalenia w życie, zapewne mało kto spodziewał się, że zostaną zastosowane – ze zgoła odmiennych powodów – dwukrotnie
w ciągu najbliższej dekady. W październiku roku 1973, wobec prowadzonego przez
FBI postępowania i pojawienia się zarzutów o łapówkarstwo z czasów sprawowania urzędu gubernatora stanu Maryland, ze stanowiska zrezygnował wiceprezydent
Spiro Agnew. Po niespełna dwóch miesiącach zaprzysiężony został nowy wiceprezydent, Gerald Ford. Po kolejnych dziewięciu miesiącach i rezygnacji prezydenta
Nixona, Ford był już prezydentem, a wyznaczony przez niego Nelson Rockefeller
został wiceprezydentem jeszcze w grudniu roku 1974. I choć obaj nie mieli mandatu
z wyborów powszechnych, Ford był zdania, że „nasza Konstytucja działa”, a sama
poprawka uzasadniła potrzebę swego istnienia. Taka opinia wydaje się uprawniona,
trudno wyobrazić sobie burzliwe lata 70. z dodatkowo osłabioną prezydenturą, gdyby urząd na prawie dwa lata – w przypadku braku XXV poprawki – miał objąć spiker
Izby Reprezentantów. Tym bardziej że sprawujący wówczas tę funkcję Carl Albert
nie był chętny do takiej roli i nie zgodził się na propozycję objęcia wiceprezydentury
po rezygnacji Spiro Agnew79.
Kolejne dwa paragrafy omawianej poprawki zajmują się skomplikowaną kwestią
„prezydenckiej niezdolności” (presidential inability). Oryginalny tekst Konstytucji
stanowił, że opróżnienie urzędu Prezydenta może się odbyć przez „śmierć, rezygnację, usunięcie bądź niezdolność”. Jak pyta Joel Goldstein, „pierwsze trzy pojęcia
z definicji powodują permanentny wakat. (…) Jednakże niezdolność może być tymczasowa. Co wtedy?”80. Na niejednoznaczny język owego przepisu zwracał uwagę
już w roku 1787 reprezentujący Delaware John Dickinson. Również jednak on, gdy
pytał, „jaki jest zakres terminu niezdolność i kto powinien ją stwierdzać”81, nie uzyskał odpowiedzi. Nie stworzono także w tej dziedzinie żadnej podstawy prawnej.
De facto więc, mimo istnienia przepisu konstytucyjnego, odsunięcie od władzy Prezydenta, który byłby tymczasowo niezdolny do wykonywania swoich obowiązków,
jeśli nawet było możliwe, to stawało się bardzo skomplikowane.
Postrzelony na początku lipca roku 1881 prezydent James Garfield zmarł po ponad dwóch miesiącach, 19 września. Niezwłocznie po zamachu „członkowie Gabinetu
jednomyślnie uznali, że wiceprezydent Chester Arthur (…) powinien przejąć obowiązki Prezydenta”82. Nic takiego jednak nie nastąpiło, być może dlatego, że Arthur wywodził się z przeciwnego skrzydła Partii Republikańskiej, i administracja wznowiła
Powołanie członka Gabinetu wymaga zgody jednej izby, Senatu USA.
Albert powiedział Nixonowi: „I came to Washington to be a Congressman”. J. Cannon, Time and
Chance: Gerald Ford’s Appointment with History, New York: HarperCollins, 1994, s. 205.
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swe działania pod przywództwem Prezydenta dopiero po sukcesji Arthura. Podobnie
było w przypadku Woodrowa Wilsona i Thomasa R. Marshalla. Prezydent Wilson jako
pierwszy amerykański szef egzekutywy udał się w podróż do Europy, by tam negocjować traktat pokojowy oraz zachęcać do utworzenia Ligi Narodów mającej gwarantować
międzynarodowy pokój. Po powrocie, podczas jednego ze spotkań w czasie podróży po
kraju, prezydent nagle źle się poczuł. Gdy niedługo później udar spowodował u Wilsona paraliż lewej strony ciała, był początek października roku 1919, a do końca kadencji
pozostawało 18 miesięcy. Wilson miał je spędzić przykuty do łóżka. Robert Robins
stwierdza, że przez ten okres Gabinet właściwie nie pracował – „nie było proklamacji
i ułaskawień, prezydent nie podpisywał ustaw, nie nadzorował wykonawczego segmentu władzy ani nie składał inicjatyw ustawodawczych83. Wiadomości dla Wilsona
były przekazywane jego żonie Edith, lecz nie ma dowodów, że trafiały do Wilsona”84.
Ponieważ niedługo po przejściu zawału serca prezydent polecił utrzymywać te fakty
w ścisłej tajemnicy, a „będący świadom całej sytuacji redaktor «The Washington Post»
był zdania, że opublikowanie informacji byłoby naruszeniem prywatności”85, w tej sferze opinia publiczna nie mogła wywierać żadnego nacisku. Gdy sekretarz stanu Robert
Lansing zwołał posiedzenie Gabinetu, w czasie którego zaproponował, by odsunąć
Wilsona od władzy, a jej sprawowanie powierzyć wiceprezydentowi Thomasowi Marshallowi – który zresztą był takiemu rozwiązaniu przeciwny – Lansing został odwołany ze stanowiska. Zarówno w przypadku Garfielda, jak i Wilsona nad dobrem kraju
przeważyły partykularne interesy, co zresztą potwierdziła pani Wilson, mówiąc, że „nie
myślała wówczas o swoim kraju, lecz o swoim mężu”86.
Zgoła odmiennie w podobnym przypadku postąpił prezydent Dwight Eisenhower, którego należy uznać za właściwego inicjatora zmian, których rezultatem jest
XXV poprawka do Konstytucji. W dość krótkich odstępach czasu, trzykrotnie w ciągu
osiemnastu miesięcy, prezydent Eisenhower przeszedł trzy poważne zabiegi medyczne. Mimo że problemy zdrowotne nie przeszkodziły mu w sprawowaniu urzędu i jeszcze długo po opuszczeniu Białego Domu mógł rozgrywać partie ukochanego golfa,
już podczas wydarzeń z września roku 1955 polecił, by o jego stanie zdrowia opinia
publiczna była informowana na bieżąco. Prezydent wyznaczył także prokuratorowi
generalnemu Herbertowi Brownellowi zadanie opracowania mechanizmu, który pozwoliłby „wiceprezydentowi przejąć prezydenckie obowiązki, gdyby prezydent był
narażony na ułomność uniemożliwiającą właściwe wykonywanie obowiązków przez
dłuższy okres”87. Po opracowaniu przez Brownella stosownej propozycji, przedyskutowaniu jej z prezydentem oraz innymi doradcami projekt został przesłany do Kongresu, gdzie jednak natrafił na opór. Jego powodem miała być, jak tłumaczył w swoim
83
Sformułowanie „inicjatywa ustawodawcza prezydenta” należy traktować jako skrót myślowy,
szef egzekutywy formalnie bowiem takiej inicjatywy nie posiada. W praktyce jednak, wobec faktu, że
projekty są przygotowywane w Białym Domu, to prezydent jest ich rzeczywistym inicjatorem, choć na
Kapitolu są zgłaszane przez współpracujących z administracją senatorów i kongresmanów.
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stylu wiceprezydent Nixon, „niechęć liderów Partii Demokratycznej, mającej większość w Kongresie, do zaaprobowania mechanizmu, który mógłby uczynić Richarda
Nixona wykonującym obowiązki Prezydenta przed rokiem 1960”88. Wobec niepodjęcia działań przez Kongres Eisenhower zaproponował własne, nieformalne rozwiązanie, na które przystał Nixon. Zgodnie z tym porozumieniem „na wypadek wystąpienia
niezdolności prezydent – gdy to możliwe – poinformuje o tym wiceprezydenta, który
przejmie władzę i obowiązki prezydenta do momentu ustania niezdolności”89.
Podobne ustalenia poczynili później Kennedy z Johnsonem, Johnson ze spikerem
Izby Reprezentantów McCormackiem oraz po wyborach roku 1964 z wiceprezydentem Hubertem Humphreyem. O ile we wszystkich wspomnianych uzgodnieniach
sprawa pozostawała w gronie prezydent–wiceprezydent, o tyle w paragrafie trzecim
poprawki istnieje zastrzeżenie, że aby wiceprezydent rozpoczął pełnienie obowiązków prezydenta, prezydent musi złożyć pisemne oświadczenie o swojej niezdolności
przewodniczącemu pro tempore oraz spikerowi. Podobne oświadczenie składa, gdy
niezdolność ustanie. Przepisy tego paragrafu zastosowano do tej pory trzykrotnie90,
szczęśliwe jedynie na krótki okres, jako że w każdym przypadku niezdolność ustała
po kilku godzinach, zawsze po wybudzeniu prezydenta z narkozy.
Najbardziej kontrowersyjnym przepisem pozostaje jednak paragraf czwarty omawianej poprawki. Podobnie jak paragraf poprzedni, jego duch został zarysowany
jeszcze w porozumieniu Eisenhowera z Nixonem. Przepis ten wkłada w ręce wiceprezydenta ogromną władzę, ponieważ w razie zaistnienia niezdolności sprawowania
urzędu przez prezydenta i jednocześnie jego niemożności zakomunikowania o tym
wiceprezydent ma prawo wszcząć procedurę, według której o stwierdzeniu prezydenckiej niezdolności i odsunięciu prezydenta od władzy decyduje w głosowaniu
Gabinet podczas posiedzenia, któremu przewodniczy wiceprezydent. W przypadku
uzyskania zgody Gabinetu wiceprezydent tymczasowo przejmuje obowiązki prezydenta. Zamysł taki pojawił się u Eisenhowera po trzecim zawale serca, kiedy krótko
przed nim nie potrafił on podpisać dokumentu we właściwym miejscu, a także wyrazić słowami tego, co chciał91. Mogło to zatem doprowadzić do sytuacji, w której
świadomy swej niezdolności prezydent nie byłby w stanie przekazać tej informacji
swojemu otoczeniu. W wieku nuklearnym supermocarstwo pozostające z niezdolnym prezydentem i nikim władnym do podejmowania decyzji mogłoby się okazać
tragiczne w skutkach dla losów nie tylko kraju, ale i świata.
Jak podkreślają eksperci zajmujący się w swych badaniach sferą prezydenckiej
sukcesji, paragraf czwarty omawianej poprawki mógł i powinien zostać zastosowany
po zamachu na prezydenta Ronalda Reagana w marcu roku 198192. Gdy jedna z kul
R. Nixon, Six Crises, Garden City, NY: Doubleday, 1962, s. 177.
Zob. Agreement Between the and the Vice President as to Procedure in the Event of Presidential
Disability, 3 maja 1958, Public Papers of the Presidents of the United States [w:] The American
Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=11313 (10.05.2014).
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wystrzelonych przez Johna Hinckneya trafiła w prezydenta rykoszetem, został on natychmiast przewieziony do szpitala i poddany operacji. Przez ten czas (choć sytuację
komplikował fakt, że wiceprezydent George Bush przebywał wówczas w Teksasie)
prezydencki prawnik Fred Fielding przygotował dokumenty niezbędne do wdrożenia przepisów paragrafu czwartego XXV poprawki. Gdy jednak przybył do szpitala,
najważniejsi doradcy prezydenta – James Baker, Ed Meese i Michael Deaver – zdecydowali o niewprowadzaniu ich w życie. Jak wspomina Baker, „byli zdania, że
przekazanie władzy nie było konieczne z powodów medycznych, mimo że prezydent
był poddany narkozie”93. Po wielu latach uczestnicy tamtych wydarzeń przyznają
jednak, że w tej sytuacji właściwe było zastosowanie przepisów sekcji czwartej94.
Tu pojawia się problem, który prawie dwieście lat wcześniej sygnalizował John
Dickinson, pytając o to, „kto miałby stwierdzić prezydencką niezdolność”. W liście do Nixona Eisenhower upoważniał do tego wiceprezydenta, „mając nadzieję,
że skonsultuje on swoją decyzję z sekretarzem stanu [Johnem Fosterem Dullesem],
gubernatorem Adamsem, generałem Healtonem95 oraz, jeżeli byłoby to wykonalne,
z zebranymi przez tego ostatniego ekspertami medycznymi. Decyzja jednak należeć
[miała] tylko do Nixona”96.
Jednocześnie prezydent Eisenhower sugerował, „by decyzję podejmowano, opierając się na opiniach, ustaleniach i rekomendacjach ekspertów medycznych”97. Decyzja taka byłaby jednak polityczna, co stwarza problemy ogromnej natury. Po pierwsze, może w oczach opinii publicznej sprawić wrażenie, że „prezydent wygląda na
słabego”98. Po nieuniknionej w takiej sytuacji debacie w Kongresie i prasie może to
znacząco osłabić społeczne zaufanie do prezydenta, niwecząc jego szanse na reelekcję,
jak też możliwość efektywnego sprawowania władzy po powrocie do zdrowia i wykonywania obowiązków. Po drugie, „dostarcza wiceprezydentowi nowego, niewspółmiernie wysokiego źródła wzrostu ekspozycji medialnej, pozycji oraz władzy”99. Tak
dużego, że wiceprezydenci, by nie byli posądzeni o uzurpowanie sobie większej władzy, często nie podejmują działań, do których obliguje ich obowiązujące prawo.
W okresie chorób Eisenhowera Nixon wielokrotnie przewodniczył posiedzeniom
Gabinetu oraz Rady Bezpieczeństwa Narodowego100 (National Security Council,
NSC), ale nigdy nie usiadł na krześle, które zwykle podczas spotkań tych gremiów
93
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42

Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

zajmował prezydent, i „był ostrożny, by podczas nich zachowywać się jako moderator, a nie przewodniczący”101. Gdy po zamachu na Reagana wiceprezydent Bush
został przetransportowany do Waszyngtonu, na pytanie, czy helikopter powinien wylądować na południowym trawniku Białego Domu, Bush odpowiedział, że „ma do
tego prawo jedynie prezydent”102. Helikopter wylądował zatem w rezydencji wiceprezydenta w Georgetown, a zorganizowanie transportu samochodowego dla
wiceprezydenta i przewiezienie go do Białego Domu zabrało kolejne minuty, które
mogły się okazać bardzo istotne, wziąwszy pod uwagę owe szczególne okoliczności. Warto jednak podkreślić, że zachowanie takie nie dziwi w kontekście fatalnego
wrażenia, jakie wywołały słowa sekretarza stanu Alexandra Haiga, który w sytuacji
operowania prezydenta i przebywania poza Waszyngtonem wiceprezydenta powiedział na konferencji prasowej, że „w tej chwili to on dowodzi w Białym Domu”.
Był to początek końca politycznej kariery Haiga, właśnie ze względu na wrażenie
uzurpowania władzy103.
W tej dyskusji konieczne wydaje się ustalenie, kto w określonych sytuacjach powinien podjąć decyzję o tymczasowym przekazaniu władzy Wiceprezydentowi (lub
o zaniechaniu takiego działania). Ponieważ wiceprezydent Arthur zawdzięczał swoje
stanowisko liderom partyjnym i wywodził się z przeciwnego niż prezydent skrzydła
Partii Republikańskiej, tymczasowe przekazanie władzy i obowiązków nie nastąpiło.
W przypadku Wilsona, gdy sekretarz stanu Robert Lansing zgłosił propozycję przekazania obowiązków prezydenta Thomasowi Marshallowi, został zdymisjonowany.
Wilson nie darzył wielką estymą Marshalla ani także samego urzędu Wiceprezydenta. W głośnej pracy Congressional Government, będącej jego rozprawą doktorską,
Wilson pisał, że „w dyskusjach o wiceprezydenturze głównym problemem jest to,
że wyjaśniając, jak niewiele jest na ten temat do powiedzenia, powiedziało się już
właściwie wszystko”104. Podczas operacji Reagana decyzję o niepozbawianiu władzy
prezydenta podjęli doradcy. W podsumowaniu swego bardzo interesującego artykułu
Robert Robins stwierdza, iż „doświadczenie wskazuje, że Pierwsza Dama zawsze
będzie raczej niechętna usuwaniu swego męża ze stanowiska”105. Co do doradców, to
oni również z czysto osobistych powodów mogą się opowiadać przeciwko stosowaniu czwartego paragrafu omawianej poprawki – niewykluczone, że w razie dłuższej
niezdolności sprawujący obowiązki prezydenta wiceprezydent powoła własną grupę
doradców106. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się stanowisko Eisenhowera, którego
główną troską w tego typu sytuacjach była przede wszystkim racja stanu. To właśnie
ona, zdaniem prezydenta, była tutaj zasadnicza, również z tego względu, że, jak zastrzegał Eisenhower, proponowany przez niego mechanizm zadziała jedynie w przyR. Nixon, The Memoirs of Richard Nixon, New York: Grosset & Dunlap, 1978, s. 166.
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padku, gdy „prezydent i wiceprezydent wzajemnie sobie ufają”107 oraz gdy prezydent
jest pewny, że wiceprezydent poradzi sobie z ogromną odpowiedzialnością.
Warto w tej debacie wspomnieć też, że o ile istnieje mechanizm, zgodnie z którym wiceprezydent może tymczasowo uznać prezydenta za niezdolnego do sprawowania urzędu, o tyle nie ma przepisów regulujących postępowanie, gdyby wystąpiła
sytuacja odwrotna, tj. wówczas, gdy wiceprezydent nie mógłby z jakichś powodów
sprawować swych obowiązków. A zaistnienie takiego stanu rzeczy nie jest wykluczone, biorąc pod uwagę okoliczności z ostatnich lat, kiedy to wiceprezydenci, jak
Dick Cheney czy Joe Biden, są dużo starsi od prezydentów, u których boku pełnią
polityczną służbę. Wypracowanie nieformalnego mechanizmu na wypadek takiej sytuacji było zresztą następstwem krótkiego pobytu Dicka Cheneya w szpitalu w listopadzie roku 2000, a więc jeszcze przed formalnym ogłoszeniem zwycięzcy wyborów
prezydenckich. Już po inauguracji Cheney oraz jego radca prawny David Addington
ustalili, że wiceprezydent napisze list będący jego rezygnacją z zajmowanego stanowiska. By list nabrał mocy prawnej, musiał być przekazany Sekretarzowi Stanu,
co jest standardową procedurą w sytuacji rezygnacji Wiceprezydenta, a stało się też
udziałem Spiro Agnew. Gdyby jednak wiceprezydent stał się niewładny do przekazania go sekretarzowi stanu, Cheney i Addington ustalili, że list rezygnacyjny będzie przechowywany w sejfie Addingtona, a w wypadku niemożności sprawowania
funkcji przez Cheneya Addington miał go przekazać prezydentowi. I to właśnie szef
egzekutywy miałby podjąć ostateczną decyzję, czy przekazać sekretarzowi stanu list,
tym samym dymisjonując de facto swego wiceprezydenta, czy też narazić swą administrację i kraj na ryzyko braku posiadania zdolnego do przejęcia swych obowiązków
i urzędu sukcesora, przynajmniej tymczasowo108.
Niewykluczone zatem, że XXV poprawka doczeka się w przyszłości uzupełnienia, i zostanie dopisany paragraf regulujący postępowanie w razie wystąpienia niezdolności do sprawowania urzędu także przez Wiceprezydenta. Przyjęcie XXV poprawki do Konstytucji w dużym stopniu potwierdziło wzrastającą od kilku dekad
pozycję urzędu wiceprezydenckiego, a także znacząco go wzmocniło. Wprowadzając ją, uznano też jednoznacznie doniosłość roli, jaką urząd Wiceprezydenta od pewnego czasu odgrywał w wykonawczym segmencie władzy.

1.3. POMIĘDZY SEGMENTAMI WŁADZY109
Przedstawicielem której gałęzi władzy jest Wiceprezydent? Wydaje się, że odpowiedź na tak zadane pytanie zawsze będzie poprzedzona chwilą konfuzji, a i tak
trudno ustrzec się błędu. Z jednej strony wydaje się, że nie da się udzielić odpoD. Eisenhower, Waging Peace…, s. 235.
R.B. Cheney, In My Time: A Personal and Political Memoir, New York: Threshold Editions,
2011, s. 320–322.
109
Obszerne fragmenty niniejszego podrozdziału pochodzą z: M. Turek, Between the Branches:
Where Does the Vice Presidency Belong?, „AdAmericam” 2010, t. 11, s. 119–130.
107
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wiedzi ostatecznej i rozstrzygającej. Ze względu na to, że Wiceprezydent pochodzi
z wyborów prezydenckich, należałoby wnioskować, iż jest osadzony w egzekutywie.
Z drugiej strony konstytucyjna funkcja przewodniczącego Senatu sprawia, że można
postrzegać wiceprezydenturę jako element władzy ustawodawczej.
Na podstawie wprowadzonej w XX wieku praktyki, a także przepisów konstytucyjnych, większość zadań Wiceprezydent wykonuje w administracji prezydenckiej, a funkcja przewodniczącego Senatu stała się jedynie ceremonialna. Niemniej
w dalszym ciągu Wiceprezydent może decydować – co prawda tylko w wyjątkowych
przypadkach – o losach ustaw, nad którymi proceduje Kongres. Umiejscowienie
Wiceprezydenta zarówno w segmencie ustawodawczym, jak i wykonawczym może
powodować pewne niejasności, co było szczególnie widoczne w początkowym okresie państwowości amerykańskiej.
Jak wskazano wcześniej, urząd Wiceprezydenta został utworzony w celu zapewnienia wyboru Prezydenta z ogólnonarodowym mandatem oraz zachowania równowagi w Senacie. Funkcja przewodniczącego Senatu umożliwiała uzyskanie tej równowagi, a poza tym „bez niej Wiceprezydent byłby bezrobotny”110.
Wobec braku innych zadań John Adams spędzał w Senacie większość swego czasu. Tylko raz wziął udział w posiedzeniu Gabinetu, ale jedynie ze względu na „prośbę
Waszyngtona, który przebywając poza ówczesną stolicą, Filadelfią, chciał, by jego
sekretarze zebrali się razem”111. Sam Adams miał wątpliwości co do statusu urzędu,
jaki sprawował – wśród słów, które skierował do senatorów w swym pierwszym
przemówieniu było też pytanie: „Panowie, odczuwam trudność w określeniu, jak
mam się zachowywać. Jako wiceprezydent jestem prezydentem Senatu. Lecz gdy do
Senatu przybędzie prezydent, kim będę ja?”112.
Problemów z określeniem swojej przynależności nie miał Thomas Jefferson
– uważał on, że Konstytucja, powierzając Wiceprezydentowi przewodniczenie izbie wyższej Kongresu, uczyniła zeń członka legislatywy. Dlatego Jefferson odrzucił
wystosowane przez Adamsa zaproszenie do wzięcia udziału w obradach Gabinetu113,
a także zalecenie prezydenta udania się z misją dyplomatyczną do Francji114. Należy jednak zaznaczyć, że obiekcje Jeffersona mogły być spowodowane czynnikami
czysto politycznymi – wszak był on przywódcą Partii Antyfederalistycznej115, a jego
polityczne drogi z prezydentem Adamsem gwałtownie się rozchodziły. Jednakże po
elekcji Jeffersona, a szczególnie wraz z przyjęciem XII poprawki do Konstytucji
– której proces tworzenia, regulacje oraz konsekwencje dla amerykańskiej wiceprezydentury zostaną szerzej omówione w dalszej części monografii – pozycja Wiceprezydenta jako przewodniczącego Senatu ulegała stopniowej degradacji.
M. Farrand, The Records…, t. II, s. 537.
T.E. Cronin, Rethinking the Vice-Presidency [w:] idem (red.), Rethinking the Presidency, Boston:
Little, Brown, 1982, s. 330.
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O ile przed jej ratyfikacją można było powiedzieć o Wiceprezydencie, że jest
drugą osobą w państwie ze względu na to, iż głosy, które zdobył w wyborach, były
głosami oddanymi na Prezydenta, o tyle wraz z wyborami roku 1804 sytuacja taka
już nie wystąpiła. Wobec mniejszej legitymacji politycznej Wiceprezydenta oraz faktu, że „nie jest on członkiem izby, której obradom może przewodzić, jak również [że]
nie jest on przez tę izbę wybierany”116, senatorowie bardziej respektowali wybranego
spośród własnych szeregów przewodniczącego pro tempore, który mając za zadanie przewodniczyć obradom Senatu w razie nieobecności wiceprezydenta, czynił to
coraz częściej. Wiceprezydent „cieszył się coraz mniejszym zaufaniem Kongresu,
ponieważ był częścią prezydenckiej administracji. Z kolei nie cieszył się pełnym
zaufaniem prezydenta i Gabinetu, ponieważ był częścią legislatywy”117, a prócz tego
pochodził zazwyczaj z innej frakcji partyjnej niż pozostali członkowie administracji.
Woodrow Wilson, omawiając urząd wiceprezydencki w książce Constitutional
Government, uczynił to w rozdziale poświęconym Senatowi, a nie Prezydentowi118.
Od czasu do czasu pojawiali się co prawda wiceprezydenci aktywnie współpracujący z prezydentami, stając się tym samym istotnymi postaciami swych administracji.
Nadal jednak były to raczej wyjątki niż reguła.
Począwszy od trwałego uczestniczenia w posiedzeniach Gabinetu, przez reprezentowanie prezydenta w misjach dyplomatycznych, co po raz pierwszy stało się
udziałem wiceprezydenta Johna Nance’a Garnera, daje się jednak zauważyć rosnącą
wagę zadań, jakie Wiceprezydent ma do wykonania w egzekutywie, choć w pewnym
sensie może on też balansować na granicy obydwu segmentów. Sam Garner usankcjonował właśnie takie funkcjonowanie swego urzędu – wszak to jemu „przypisuje
się zapoczątkowanie cotygodniowych spotkań prezydenta z liderami Kongresu, co
stało się tradycją i ostoją stosunków między egzekutywą i legislatywą”119. Kolejny
krok w stawaniu się wiceprezydentury bardziej utożsamianej z prezydencką administracją poczynił Harry Truman. Pomny własnych doświadczeń, kiedy to musiał przejąć rządy kraju po śmierci Roosevelta, „Truman podjął zarówno instytucjonalne, jak
i nieformalne kroki, (…) by uczynić Wiceprezydenta statutowym członkiem Rady
Bezpieczeństwa Narodowego”120, która była organem doradczym Prezydenta. Chociaż jeszcze Dwight Eisenhower uważał, że „Wiceprezydent, nie będąc formalnie
częścią egzekutywy, nie podlegał prezydenckim poleceniom”121, to właśnie podczas
jego prezydentury dokonała się znacząca transformacja. W jej rezultacie, „jeszcze
przed rokiem 1960, wiceprezydent (…) zaczął się uważać już za bardziej związa-
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nego z egzekutywą”122. Wobec nowych obowiązków, które Richard Nixon „ocenił
jako w 90% przypadające na funkcje związane z władzą wykonawczą”123, urzędowi
Wiceprezydenta potrzebne były teraz większe zasoby do realizowania jego zadań.
Jeszcze w okresie wiceprezydentury Nixona Wiceprezydent, jako przewodniczący izby wyższej Kongresu, miał swoje główne biuro w budynku Senatu. Jego „personel pomocniczy liczył mniej niż 20 osób, i był opłacany z budżetu Kongresu”124,
a wiceprezydent wraz z rodziną zamieszkiwał w wynajmowanym i opłacanym
z własnej pensji domu. W ciągu dwóch dekad wszystko to uległo całkowitej zmianie. Wraz z nadejściem prezydentury Johna Kennedy’ego wiceprezydent Lyndon
B. Johnson otrzymał dodatkowe biuro w sąsiadującym z Białym Domem Executive Office Building. I choć złośliwi twierdzą, że było to spowodowane „chęcią
Kennedy’ego trzymania na oku jego nieodpowiedzialnego wiceprezydenta”125, z całą
pewnością ruch ten miał służyć przede wszystkim jeszcze częstszym i możliwym
w każdej chwili pobytom wiceprezydenta w Białym Domu, jako że EOB znajduje się
w jego bezpośrednim sąsiedztwie i w dodatku jest połączone przejściem podziemnym z Zachodnim Skrzydłem Białego Domu, gdzie znajduje się Gabinet Owalny.
Ponieważ Johnson został też szefem Rady ds. Badań Kosmicznych (Space Council),
„oznaczało to możliwość posiadania dodatkowego personelu”126 opłacanego z budżetu egzekutywy. W roku 1970 Kongres ustanowił wewnątrz budżetu egzekutywy
specjalną transzę, z której środki miały być przeznaczane „na wydatki dające Wiceprezydentowi możliwość wykonywania zadań przydzielonych przez Prezydenta”127.
Umożliwiły one „zatrudnienie większej liczby, i bardziej utalentowanych, członków
personelu”128, a z czasem powstanie Urzędu Wykonawczego Wiceprezydenta (Executive Office of Vice President)129. W rezultacie „aparat wykonawczy Wiceprezydenta
jest dziś repliką [aparatu] prezydenckiego, a w jego skład wchodzą między innymi
doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, rzecznik prasowy, doradcy ds. polityki wewnętrznej i zagranicznej, szef personelu, biuro legislacyjne czy też biuro koordynujące harmonogram wiceprezydenckich spotkań i wizyt”130.
Będąc bardziej aktywny w egzekutywie, Wiceprezydent stał się jednym z najważniejszych doradców Prezydenta. Dlatego też wiceprezydenci uzyskali możliwość
cotygodniowego lunchu z prezydentem, podczas którego bez obecności świadków
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mogą wymieniać uwagi na temat najważniejszych wydarzeń bieżących i kierunków
polityki administracji. Wkrótce Wiceprezydent uzyskał również biuro w Zachodnim
Skrzydle Białego Domu, co służy jeszcze częstszym kontaktom z Prezydentem.
Od roku 1974 oficjalną rezydencją Wiceprezydenta jest okazała willa, leżąca na
terenie Obserwatorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w prestiżowej
dzielnicy Georgetown. Również w połowie lat 70. urząd Wiceprezydenta otrzymał
do swej dyspozycji oficjalne limuzyny oraz bardziej przestronne samoloty, przystosowane do przewożenia większej liczby doradców, a także przedstawicieli mediów.
Ciekawostką jest też nowa pieczęć, której zaprojektowanie zlecił i opłacił z prywatnych środków Nelson Rockefeller. Na poprzedniej, pochodzącej z roku 1948, orzeł
miał jedną strzałę, gałąź oliwną oraz zwisające skrzydła. Na nowej pieczęci liści
w gałęzi jest więcej, orzeł ma też więcej strzał i szeroko rozpostarte skrzydła, co
również ma świadczyć o nowym statusie amerykańskiej wiceprezydentury131.
Wszystkie te zasoby znacznie zwiększają przede wszystkim prestiż, ale i efektywność wiceprezydenckiego urzędu – „posiadając kompetentny personel, Wiceprezydent może być reprezentowany na wielu odprawach jednocześnie, mieć napięty
harmonogram, dobrze napisane przemówienia oraz odprawy, na poziomie zbliżonym
do tego, jaki przysługuje Prezydentowi”132. A ponieważ zarówno wiceprezydenckie
zasoby, jak i niektóre z funkcji urzędu są podobne do tych wykonywanych przez
Prezydenta, nie ma chyba wątpliwości, dlaczego współczesna wiceprezydentura jest
obecnie bardziej kojarzona z wykonawczym segmentem władzy.
Poza elementami symbolicznymi należy też wskazać, że przysłowiowe „jedno bicie serca dzielące Wiceprezydenta od prezydentury nie należy do nikogo innego niż
do szefa egzekutywy”133. Choć rzadko przewodniczy obradom Senatu, Wiceprezydent
w dalszym ciągu ma prawo rozstrzygającego głosu, gdyby w głosowaniu doszło do remisu. John Adams użył tego prawa 29 razy134. Bardzo prawdopodobne, że współcześni wiceprezydenci w razie remisu oddadzą głos po myśli administracji. Wiceprezydent
jest ponadto obecny na jednej karcie wyborczej i pochodzi z tych samych wyborów co
Prezydent. Tyle samo trwa jego kadencja, musi spełniać takie same warunki formalne
jak kandydat na Prezydenta, a w ostatnich latach także posiadać tzw. kwalifikacje
prezydenckie. Pełniąc funkcję lobbysty, zabiega w Kongresie o przyjęcie rozwiązań
proponowanych przez administrację, a nie prosi prezydenta o przyjęcie rozwiązań Kongresu, co czyni go występującym w interesie administracji. W opracowaniu na
temat roli wiceprezydenta Rockefellera w administracji Forda Michael Turner napisał,
że „aprobata wiceprezydenta jako członka egzekutywy leży i zawsze leżała w gestii
jej szefa – prezydenta”135. Takie rozwiązanie wynika jednak z praktyki politycznej,
gdyż na poziomie konstytucyjnym Wiceprezydent już jest częścią tego segmentu władzy i funkcjonariuszem egzekutywy – czy to się danemu prezydentowi podoba, czy
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nie. Kwestią właśnie praktyki jest, czy dany prezydent zechce z wiceprezydenta korzystać, powierzając mu istotne zadanie. Ze względu na to, że tak się dzieje, w ciągu
trzech dekad od wydania pracy Turnera wiceprezydentura ostatecznie stała się urzędem kojarzonym z egzekutywą. Oficjalne potwierdzenie tego faktu można znaleźć
w United States Governmnent Manual, czyli oficjalnym przewodniku po rządzie federalnym, który w edycji 2003–2004 po raz pierwszy wskazuje, że „Gabinet składa
się z Wiceprezydenta oraz szefów 15 departamentów”136. Jak zatem widać, Wiceprezydent nie tylko jest bardziej utożsamiany z wykonawczym segmentem władzy, ale
jest też uznawany za członka Gabinetu.
Wszystko to sprawia, że Wiceprezydent zajmuje specyficzną pozycję w amerykańskim systemie rządów. Pewne wątpliwości może budzić kwestia, czy przez
pełnienie funkcji w obydwu segmentach władzy urząd Wiceprezydenta nie narusza
zasady incompatibilitas. Jeżeli przyjąć, że zasada ta odnosi się do zakazu „łączenia
mandatów deputowanych ze stanowiskami w egzekutywie i judykatywie”137, to wydaje się, że go nie narusza. Wiceprezydent nie jest wybierany w wyborach do Senatu,
nie posiada więc mandatu senatora, przewodnicząc jedynie obradom izby wyższej.
Można by też argumentować, że skoro Wiceprezydent decyduje czasem o losach legislacji, to przecież można uznać to za kompetencję w procesie stanowienia prawa.
Niemniej takie uprawnienia – przede wszystkim przez prawo weta, ale też inne instrumenty – ma także Prezydent, co jest przecież traktowane jako przejaw konstytucyjnego systemu równowagi i hamulców. W tym kontekście należy zatem patrzeć
na zadania urzędu Wiceprezydenta jako: posiadającego z wyborów prezydenckich
mandat funkcjonariusza egzekutywy, mającego do wypełnienia pewne obowiązki
w legislatywie, które jednak w żaden sposób nie wpływają na jego status ani pozycję,
jaką zajmuje w wykonawczym segmencie władzy.
Niemniej takie umiejscowienie urzędu wiceprezydenckiego może też prowadzić
do pewnych niebezpieczeństw, z czym mieliśmy do czynienia chociażby w okresie
sprawowania urzędu przez Dicka Cheneya. Swój formalny status w danym segmencie władzy uznawał on mianowicie w zależności od tego, jak mu było wygodnie
z polityczno-prawnego punktu widzenia. Gwoli egzemplifikacji, w uzasadnieniu
do apelacji w sprawie Cheney v. U.S. District Court for the District of Columbia,
Cheney powoływał się na fakt, że Wiceprezydent, jako podległy prezydenckiemu
zwierzchnictwu w ramach doktryny unitary executive, o której będzie jeszcze mowa
w dalszej części pracy, nie może być objęty kontrolą Kongresu. Wobec jednak sporu
z Information Security Oversight Office, w roku 2007 Cheney stwierdził, że nie jest
funkcjonariuszem egzekutywy, lecz legislatywy138. Michael Duffy napisał wówczas,
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że najwyraźniej wiceprezydent podlegał jedynie „Cheneyowskiej gałęzi władzy”
(Cheney branch of government)139.
I choć należy to złożyć na karb osobowości wiceprezydenta Cheneya, faktem jest,
że takie balansowanie nie byłoby możliwe bez specyficznej konstytucyjnej konstrukcji urzędu wiceprezydenckiego.
***
W niniejszym rozdziale zaprezentowano rozważania ustrojowe na temat urzędu
Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Ponieważ potrzeba jego powołania pojawiła się dopiero w końcowym okresie obrad Konwencji Konstytucyjnej, wiceprezydentura nie miała początkowo wielu funkcji, a i dziś pozostaje pod tym względem
urzędem ubogim, przynajmniej w zakresie funkcji wynikających z Konstytucji. Jako
przewodniczący Senatu Wiceprezydent ma prawo do prowadzenia jego obrad, choć
podczas kształtowania się izby wyższej i partii politycznych ta funkcja stała się stricte ceremonialna. Podobnie jest z innym obowiązkiem Wiceprezydenta – funkcją prezydenta Senatu, gdy przewodniczy on obradom obu izb Kongresu i liczone są głosy
elektorskie w wyborach na Prezydenta i Wiceprezydenta140.
Wiceprezydentura miała też jednak inną misję, która ukazywała ją jako istotnie
związaną z wykonawczą gałęzią władzy. Sukcesja, bo o niej mowa, stała się wiceprezydencką prerogatywą na mocy precedensu Tylera. Ów precedens, przez okres
ponad stu lat funkcjonujący na zasadzie zwyczaju, uzyskał sankcję konstytucyjną
wraz z ratyfikacją XXV poprawki do Konstytucji. Poprawka ta, regulująca zasady
stwierdzania prezydenckiej niezdolności, była usankcjonowaniem zwiększającego
się statusu amerykańskiej wiceprezydentury, jednocześnie uznawała urząd za przynależny egzekutywie, tym samym znacząco go wzmacniając. Wprowadzając przepis
o konieczności obsadzenia urzędu wiceprezydenckiego w każdym czasie oraz tworząc mechanizm wyboru nowego Wiceprezydenta na wypadek opróżnienia urzędu,
„XXV poprawka stworzyła nową konstytucyjną wizję urzędu Wiceprezydenta”141.
Joel Goldstein wnioskuje z tego, że „prezydenci mają teraz dodatkowy powód,
dla którego winni wybierać wysoko wykwalifikowanych wiceprezydentów, włączać
ich w dyskusje prowadzące do podjęcia ważnych decyzji oraz angażować ich w istotne działania egzekutywy: tak stanowi Konstytucja”142.
W rozdziale drugim zobaczymy, jak do tej wizji stosowano się w przeszłości i co
z tego wynikało.

M. Duffy, The Cheney Branch of Government, „Time”, 22 lipca 2007.
Po drugiej wojnie światowej wątpliwą przyjemność przewodniczenia takim obradom, podczas
których legitymizowano ich przegrane w wyborach prezydenckich, mieli wiceprezydenci Richard Nixon,
Hubert Humphrey oraz Al Gore.
141
P. Light, Vice-Presidential…, s. 63.
142
J. Goldstein, The New Constitutional Vice Presidency, „Wake Forest Law Review” 1995, t. 30,
nr 3, s. 559.
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WYŁANIANIE KANDYDATA
NA WICEPREZYDENTA PRZED ROKIEM 1976
I FUNKCJE WICEPREZYDENTA

In electing a subordinate officer, men do not, they will not,
seek for, or require, those qualifications which they deem
requisite for supreme command.
William Plumer, 1803
I personally believe the Vice-President of the United States
should never be a nonentity. I believe he should be used.
I believe he should have a very useful job.
Dwight Eisenhower, 1955

Zagadnienia dotyczące trybu i kryteriów wyłaniania kandydata na Wiceprezydenta
Stanów Zjednoczonych przez długi czas spędzały sen z powiek historykom i politologom wskazującym, że Wiceprezydent, jako znajdujący się o „jedno uderzenie
serca” od prezydentury (one heartbeat away), powinien być wyłaniany odpowiedzialnie, jego wybór powinien być dokonany po odpowiednim namyśle, a sam
współkandydat przede wszystkim powinien spełniać wymagania merytoryczne, jeśli
ma być przydatny administracji, oraz pokładane w nim nadzieje, gdyby musiał przejąć obowiązki i urząd Prezydenta. Ponieważ jednak przez długi okres najważniejszą amerykańską instytucją polityczną był Kongres, wiceprezydentura była urzędem
niewiele znaczącym i uznawanym za niepotrzebny, a o tym, kto będzie kandydatem
na Wiceprezydenta, decydowały konwencje partyjne. Główne kryteria selekcji stanowiły wówczas krótkoterminowe czynniki wyborcze, co miało niewątpliwy wpływ
na zakres obowiązków wiceprezydentów w kolejnych administracjach. Wraz jednak
ze zwiększającym się udziałem kandydata na Prezydenta w wyborze współkandydata
wiceprezydenci mieli do wykonania coraz trudniejsze zadania. Temu historycznemu
procesowi przyjrzyjmy się szerzej w niniejszym rozdziale.
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2.1. PIERWOTNA METODA WICEPREZYDENCKIEJ SELEKCJI
Gdy delegaci na Konwencję Konstytucyjną zastanawiali się nad kompetencjami
i sposobem wyłaniania Prezydenta, na tym stanowisku jednomyślnie widzieli Jerzego Waszyngtona. Pozostali kandydaci w tych wyborach, choć również ubiegający się
o głosy elektorów w wyborach na Prezydenta, doskonale zdawali sobie sprawę, że
w rzeczywistości ubiegali się o wiceprezydenturę. Wybór Wiceprezydenta był jednak w pewien sposób ograniczony. Po pierwsze, Waszyngton pochodził z Wirginii.
Zgodnie z zasadą Ojców Założycieli zakładającą jak najbardziej narodowy mandat
Prezydenta i dwa głosy każdego z elektorów pierwszym Wiceprezydentem z mocy
prawa nie mógł zostać kolejny Wirgińczyk, jak Thomas Jefferson czy James Madison. Po wtóre, pierwsze wybory miały symbolizować jedność narodu. Skoro zatem
prezydent z Wirginii byłby Południowcem, przyszły wiceprezydent powinien pochodzić z innego geograficznie regionu. W tej sytuacji na czoło wysuwał się kandydat
pochodzący z Massachusetts, nie tylko ze względu na przypisaną temu stanowi dużą
liczbę głosów elektorskich (wraz z Wirginią i Nowym Jorkiem po dziesięć). Wybór
prezydenta z Virginii, a wiceprezydenta z Massachusetts miałby też duże znaczenie
symboliczne. Historyk tamtego okresu Louis Hatch podkreśla, że
Wirginia i Massachusetts wspólnie przewodziły Amerykańskiej Rewolucji, a ich prymat
był uznawany przez pozostałe kolonie. Pierwszy Prezydent Kongresu Kontynentalnego
pochodził z Wirginii, drugi z Massachusetts. Co do armii, jej głównodowodzący był Wirgińczykiem, a następny rangą oficer mieszkańcem Bay State. (…) Istniała zatem mocna
podstawa dla kandydata z Massachusetts, tuż po Waszyngtonie1.

Spośród trzech pochodzących z tego stanu kandydatów w pierwszych wyborach
prezydenckich największą estymą cieszył się John Adams. On też uzyskał drugą po
Waszyngtonie największą liczbę głosów elektorskich.
Brak jednomyślności co do następnego po Waszyngtonie najlepszego kandydata
był spowodowany dużą ich liczbą. Dodatkowo, ponieważ byli oni przede wszystkim
przedstawicielami stanów, różne lokalne animozje również dawały znać o sobie. Należy też pamiętać, że znany dziś system, w którym kandydat otrzymuje wszystkie
(bądź nie otrzymuje żadnego) głosy elektorskie z danego stanu, nie był jeszcze wówczas stosowany, wobec czego podział głosów był bardziej zróżnicowany.
Podziały dały znać o sobie także podczas elekcji roku 1792. Ponownie jednomyślnie zwyciężył Waszyngton przed Adamsem. Trzeci natomiast w końcowym
rozrachunku, startujący z mandatu antyfederalistycznego gubernator stanu Nowy
Jork, George Clinton uzyskał 50 głosów elektorskich. Kandydatura Clintona może
uchodzić za symboliczne rozpoczęcie procesu instytucjonalizacji wyznaczania przez
obozy polityczne kandydatów w wyborach prezydenckich. I chociaż „nominacja ta
była jeszcze dalece nieformalna, to jednak zrodziła się w wyniku rozmów i spotkań
republikańskich kongresmanów z innymi partyjnymi liderami oraz sondowania sta1
L. Hatch, A History of the Vice-Presidency of the United States, New York: The American Historical
Society, Inc., 1934, s. 113.
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nowych oficjeli”2. Był więc Clinton kandydatem opozycyjnym, ale i partyjnym. John
Hoadley wskazuje przy tym na stosunkowo dużą skuteczność liderów partyjnych.
Oto spośród „55 sympatyzujących z republikanami elektorów 50 oddało swój drugi
głos właśnie na wspólnego kandydata”3, jakim w tych wyborach był George Clinton.
Gdy zatem po kolejnych czterech latach, w roku 1796, Waszyngton zrezygnował
z ponownego ubiegania się o prezydenturę, doszło do de facto pierwszego, otwartego
procesu wyborów prezydenckich. I mimo że Waszyngton ostrzegał w Przemówieniu
pożegnalnym, uznawanym za jego polityczny testament, przed „niebezpieczeństwem,
jakim jest rozłam państwa na stronnictwa”4 polityczne, były one już wówczas właściwie ukształtowane. Niekwestionowanym liderem Antyfederalistów był Jefferson,
i z tego tytułu stał się kandydatem na Prezydenta. Z przeciwnego obozu nominację
uzyskał John Adams. Biorąc jednak pod uwagę ówczesne mechanizmy, równie istotna była rola drugiego kandydata. Ponieważ elektorzy dysponowali dwoma głosami,
ważne było, by także swój drugi głos oddali na osobę desygnowaną przez to samo
stronnictwo. Brak dyscypliny mógłby bowiem doprowadzić do oddania drugiego
głosu na kandydata będącego rzecznikiem interesów przeciwników i przez to zwiększyć jego szansę na elekcję. Wobec zatem Jeffersona – kandydata Antyfederalistów,
ale i Wirgińczyka, a więc postrzeganego jako Południowca, oraz Adamsa, wybranego
przez Federalistów kandydata Nowej Anglii, konieczny był wybór współkandydata,
który nie tyle byłby drugim obywatelem w państwie, ile przez swoje lokalne wpływy
odebrałby głosy elektorskie kandydatowi oponentów. Przy braku systemu, w którym
zwycięzca uzyskuje wszystkie głosy elektorskie danego stanu, każdy taki głos mógł
się okazać kluczowy.
Co do Antyfederalistów, „większość liderów była zdania, że współkandydatem
powinna być osoba pochodząca z Nowego Jorku”5, stanu z dużą liczbą głosów elektorskich, oraz takiego, w którym żadne ze stronnictw nie uzyskało dominującego
wpływu, a więc zwycięstwo każdego z nich było możliwe. Wydawało się, że największe wpływy spośród rozważanych kandydatów miał tam senator Aaron Burr,
toteż gdy „Republikanie w Kongresie odbyli tajne głosowanie, okazało się, że największe poparcie na to stanowisko otrzymał właśnie Burr”6.
O wiele bardziej dramatycznie przedstawiała się sytuacja w obozie Federalistów,
choć z dzisiejszej perspektywy logicznym sukcesorem Waszyngtona był wiceprezydent Adams. Powszechnie znane były jednak ambicje adiutanta Waszyngtona, Aleksandra Hamiltona. Gdy jednak okazało się, że „wiele jego działań sprawiło, iż był
postrzegany jako skrajny Federalista i ubieganie się przez niego o prezydenturę byłoby niemądre”7, postanowił działać inaczej. Wzajemna niechęć Hamiltona i Adamsa
2
J. Chase, Emerging of the Presidential Nominating Conventions, 1789–1832, Urbana: University
of Illinois Press, 1973, s. 9–10.
3
J.F. Hoadley, Origins of American Political Parties, 1789–1803, Lexington, KY: The University
Press of Kentucky, 1986, s. 54.
4
W. Osiatyński, Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach Ojców Założycieli, Warszawa: Państwowy
Instytut Wydawniczy, 1977, s. 154.
5
J. Chase, Emerging…, s. 11.
6
L. Hatch, A History…, s. 123.
7
Ibidem, s. 121.
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postępowała niemal od początku pierwszej administracji, ale nowojorczyk nie był
w stanie zablokować kandydatury wiceprezydenta. Miał jednak zamiar uzyskać
wpływy dzięki działaniom zakulisowym. Pierwszym ku temu krokiem było przeforsowanie wyboru osoby Thomasa Pinckneya formalnie na stanowisko Wiceprezydenta, która to kandydatura uzyskała akceptację kongresowego zebrania Federalistów8.
Ponieważ Pinckney był przedstawicielem Karoliny Południowej, w zamyśle Hamiltona miałby eliminować wpływy Republikanów na Południu, a według Jeffersona
„doprowadzić do schizmy w Wirginii”9. Hamilton miał też drugi cel. Elektorzy nie
oddawali jeszcze głosów z rozróżnieniem – jeden na Prezydenta, drugi na Wiceprezydenta – dlatego przy skutecznym, zakulisowym działaniu można było doprowadzić do elekcji Pinckneya na prezydenta. Hamilton miał w takich rozgrywkach
pewne doświadczenie. Podczas pierwszych wyborów prezydenckich miał „uczynić
wszystko, co możliwe, aby przekonać elektorów w kilku stanach, by nie oddawali
drugiego głosu na Adamsa”10, co z kolei miało zapobiec uzyskaniu przez obydwu
uzgodnionych kandydatów równej liczby głosów elektorskich. Groźba zaistnienia
takiego stanu rzeczy, równoznaczna z koniecznością zdecydowania o elekcji przez
Izbę Reprezentantów, zdaniem Hamiltona byłaby zawstydzająca dla Waszyngtona11.
Teraz ten sam zabieg miał zostać powtórzony, przypuszczalnie w związku z chęcią
uzyskania przez Hamiltona wpływu na podejmowane decyzje, jak również wyeliminowania Adamsa z rywalizacji o przewodzenie obozowi Federalistów.
Czy Pinckney był, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, „prezydenckiego kalibru”?
Wątpił w to sam Adams, a także mu współcześni. Historyk tego okresu zanotował,
że „Pinckney był mało znany poza swoim stanem, bardziej podatny na wpływy niż
niezależny Adams, oraz, ogólnie rzecz biorąc, interes Hamiltona byłby lepiej zabezpieczony przy elekcji Pinckneya”12. Plan się jednak nie powiódł, a rezultat intrygi Edward Larson określił mianem „wspaniałej katastrofy”13. Ponieważ zamierzeń
Hamiltona nie udało się utrzymać w tajemnicy, niektórzy elektorzy zbuntowali się,
i nie oddali głosów po jego myśli. Najwięcej głosów, odpowiednio 71 i 68, uzyskali Adams i Jefferson, liderzy rywalizujących stronnictw. Na wieść o takim obrocie sprawy Hamilton skonstatował, iż „ten wynik dowodzi, że jest bardzo słabym
politykiem”14. Adams i Jefferson, choć byli przyjaciółmi z okresu Rewolucji Amerykańskiej, tworzyli jedną administrację, będąc już w zupełnie nowych rolach. Skutkiem tego stały się nie tylko wzajemna niechęć, ale i otwarta niesubordynacja nowego wiceprezydenta.
W wyborach prezydenckich roku 1800 głównymi kandydatami znów byli Jefferson i Adams, a wynik znowu pośrednio miał zależeć od współkandydatów. Z kilJ.F. Hoadley, Origins of American…, s. 54.
Cyt. za: L. Hatch, A History…, s. 122.
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D. McCullough, John Adams, New York: Simon & Schuster, 2001, s. 394.
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Press, 2004, s. 87–88.
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ku powodów Republikanie ponownie zdecydowali się na Burra. Przede wszystkim według prognoz „stan Nowy Jork miał istotnie wpłynąć na wynik wyborów
prezydenckich”15. W wyborach roku 1796 Nowy Jork był jedynym, prócz Delaware
i Vermont, stanem, gdzie kandydaci Federalistów uzyskali komplet głosów elektorskich16. Zwycięstwo w Nowym Jorku było kluczowe z punktu widzenia prezydenckich aspiracji Jeffersona, dlatego też Republikanie stosunkowo szybko rozpoczęli
tam ofensywę. W tym okresie „elektorów stanu Nowy Jork desygnowała legislatura
stanowa”17, głównym celem było zatem uzyskanie większości w wyborach, które
odbyły się wiosną roku 1800. Kampanią Republikanów dowodził nie kto inny niż
Aaron Burr. Jego biograf Herbert Parmet podkreśla, że
(…) przez dwa miesiące komitet wyborczy znajdował się w domu Burra. Przekąski i napoje były dostępne w każdej chwili, podobnie jak dodatkowe materace, przeznaczone dla
członków sztabu wyborczego, który pracował bez końca. (…) Po otwarciu lokali wyborczych Burr osobiście odwiedzał jeden okręg wyborczy po drugim. (…) W okręgu nr 7,
najludniejszym i najważniejszym, spędził 10 godzin18.

Gdy po podliczeniu głosów okazało się, że zwolennicy Jeffersona uzyskali większość wystarczającą do wyznaczenia elektorów, którzy oddadzą swe głosy na Republikanów, powszechne były opinie, iż była to wyłączna zasługa Burra. Uznawany
za wytrawnego stratega i wschodzącą gwiazdę swego stronnictwa pułkownik Aaron
Burr ponownie stał się kandydatem do wiceprezydentury.
W tym samym czasie swojego kandydata wskazali również Federaliści, a okazał
się nim Charles C. Pinckney z Karoliny Południowej, brat Thomasa, kandydata na
urząd Wiceprezydenta w poprzednich wyborach. Wobec utraty wpływów w Nowym
Jorku Federaliści mieli nadzieję na odegranie przez niego istotnej roli na Południu.
Co ciekawe, urzędujący prezydent Adams wcale nie był oczywistym faworytem dla
wielu sympatyków Federalistów, szczególnie skupionych wokół Aleksandra Hamiltona. Podobnie jak przed poprzednimi wyborami, rozważano również inne kandydatury. Warto zaznaczyć, że także i tym razem
(…) wielu zwolenników Hamiltona poważnie rozważało prezydenckie kandydatury
Olivera Ellswortha, Johna Jaya czy wspomnianego już Charlesa Pinckneya. W związku
z obawami o rozbicie partii przy braku nominacji Adamsa jego kandydatura została jednak
zaakceptowana, przy czym uzgodniono, że obydwaj kandydaci powinni po równo zostać
wsparci przez partyjnych elektorów19.

Hamilton, podobnie jak cztery lata wcześniej, podjął – tym razem otwarte – działania na rzecz elekcji wskazanego przez siebie kandydata20.
Zabieg ten ponownie się nie powiódł, choć warto podkreślić, że wyniki wyborów
roku 1800 wykazują równy podział głosów elektorskich, zgodnie z partyjnymi prefe15
16
17
18
19
20

H. Parmet, Aaron Burr: Portrait of An Ambitious Man, New York: Macmillan, 1967, s. 144.
J. Ferling, Adams vs. Jefferson…, s. 91.
Ibidem, s. 127.
H. Parmet, Aaron Burr…, s. 150.
L. Hatch, A History…, s. 130–131.
D. McCullough, John Adams…, s. 545–547; J. Ferling, Adams vs. Jefferson…, s. 140–151.
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rencjami elektorów. O ile wcześniej podział głosów był bardziej proporcjonalny – na
przykład w kilku stanach głosy elektorskie uzyskiwało pięciu i więcej kandydatów,
o tyle teraz elektorzy głosowali już w zgodzie ze swymi sympatiami wynikającymi
z przynależności partyjnej. Podział głosów w dalszym ciągu występował (na przykład w Pensylwanii, Maryland czy Karolinie Północnej). Tylko jeden głos elektorski,
na 276 oddanych, nie padł na któregoś z czterech kandydatów uzgodnionych przez
liderów, i to tylko dlatego, że jeden z elektorów w stanie Rhode Island wskazał na
Jaya jako popieranego przez siebie kandydata na Prezydenta.
Rezultatem było jednak uzyskanie przez Jeffersona i Burra równej liczby głosów,
i o wyniku wyborów miała zdecydować Izba Reprezentantów. Naturalnym kandydatem do prezydentury był Jefferson, ale kolejna intryga Hamiltona spowodowała, że wielu Federalistów miało zamiar poprzeć Burra. Sytuację komplikowało też
stwierdzenie Burra, który pod koniec grudnia poinformował, że gdyby Izba Reprezentantów wybrała go na Prezydenta, nie zrezygnuje na rzecz elekcji Jeffersona21.
Podobnie jak przed wyborami, tak i po nich „żaden z liderów Republikanów poważnie nie rozważał Burra jako Prezydenta”22. W nowej rzeczywistości jednakże,
w głosowaniu, w którym o elekcji miała decydować Izba Reprezentantów, brali też
udział Federaliści. Ci zaś wobec posiadania „wątpliwej przyjemności wyboru Prezydenta spośród czołowych polityków przeciwnego obozu”23, najwyraźniej w rewanżu
za zdetronizowanie Adamsa, zdecydowali się forsować niepomyślne dla Republikanów rozwiązanie.
Arytmetyka była nieubłagana – ponieważ w roku 1801 Unia składała się z szesnastu stanów, do prezydentury potrzebne było poparcie dziewięciu w Izbie Reprezentantów. Republikanie kontrolowali jednak tylko osiem delegacji, w pozostałych sześciu
przewagę mieli Federaliści, a kolejne dwie delegacje były podzielone po równo na
zwolenników obydwu obozów, toteż w głosowaniu nie wzięły udziału. W rezultacie
zarówno w pierwszym, jak i trzydziestu czterech kolejnych głosowaniach za Jeffersonem opowiedziało się osiem stanów, a za Burrem sześć. Do wyłonienia Prezydenta
brakowało zatem jednego stanu. Od początku języczkiem u wagi był reprezentant
Delaware, James Bayard. Jego stan posiadał trzy głosy elektorskie, ale odejmując
od tego dwóch senatorów okazało się, że Bayard jednoosobowo decydował o głosie swojego stanu, a więc o elekcji. Gdy zatem po 35 nierozstrzygniętych głosowaniach i
(…) plotkach o tym, że w razie niewybrania Jeffersona Wirginia wystąpi z Unii oraz
o możliwej wojnie domowej, Bayard postanowił zmienić losy historii. Głosując wcześniej
na Burra, w kolejnym głosowaniu wstrzymał się od głosu, a razem z nim Federaliści z Karoliny Południowej. Przedstawiciele Marylandu i Vermontu, poprzednio wstrzymujący się
od głosu, teraz oddali go na Jeffersona24.
H. Parmet, Aaron Burr…, s. 161.
W.G. Mayer, A Brief History of Vice Presidential Selection [w:] idem (red.), In Pursuit of the White
House 2000: How We Choose Our Presidential Nominees, New York: Chatham House Publishers, 2000,
s. 318.
23
H. Parmet, Aaron Burr…, s. 150.
24
J. Ferling, Adams vs. Jefferson…, s. 193.
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Jefferson uzyskał głosy dziesięciu stanów, i przy czterech dla Burra oraz dwóch
wstrzymujących się został wybrany trzecim Prezydentem Stanów Zjednoczonych.

2.2. XII POPRAWKA DO KONSTYTUCJI
Wydarzenia związane z elekcjami 1796 oraz roku 1800 oraz ich następstwa z całą
mocą wykazały, że w określonych okolicznościach utworzony przez Ojców Założycieli mechanizm wyboru Prezydenta i Wiceprezydenta może mieć pewne słabe
punkty. Świadomi tych potencjalnych problemów byli też zasiadający w Kongresie,
wstrzymywali się oni jednak z podjęciem prób zmian kłopotliwych przepisów. Analizując debaty związane ze zmianą systemu wyłaniania Prezydenta i Wiceprezydenta, należy podkreślić, że „William Smith, kongresman z Północnej Karoliny, wnosił
o zmianę systemu jeszcze przed dniem, w którym Kongres liczył głosy elektorskie
roku 1796, argumentując, iż pozostawanie przy istniejącym systemie może przysporzyć wielkiego kłopotu”25. Poglądu tego wówczas nie uwzględniono. Podobnie było
z postanowieniami legislatury stanu Massachusetts, która w roku 1800 „wzywała
senatorów i reprezentantów swego stanu w Kongresie do użycia wpływów i uzyskania poprawki, która wprowadzałaby zasadę określania”26, czyli precyzowania przez
elektorów, na kogo oddają swój głos, wybierając Prezydenta, a na kogo – głosując na
Wiceprezydenta. Nie wzięto pod uwagę także wystosowanych w tej sprawie w roku
1801 apeli legislatur New Hampshire i Delaware, a do roku 1802 (bezskutecznie)
swoje rezolucje zgłosiły jeszcze Nowy Jork, Karolina Północna i Vermont. Podczas
gdy Izba Reprezentantów siódmego Kongresu (1801–1802) przyjęła propozycję poprawki wprowadzającej podział głosów, w głosowaniu w Senacie zabrakło jednego
głosu do uzyskania większości 2/3, niezbędnej do przyjęcia poprawki przez Kongres i skierowania jej do ratyfikacji przez legislatury stanowe. Jak wyjaśnił jeden
z głosujących przeciw rezolucji, Gouverneur Morris, ewentualne objęcie prezydentury i jej sprawowanie, ze wszystkimi tego konsekwencjami, przez człowieka do
tego „niewykwalifikowanego (…) może być pożyteczną lekcją na przyszłość, która
nauczy rywalizujące stronnictwa oddawania obydwu głosów na osoby odpowiednie do sprawowania pierwszego urzędu”27. W podobnym tonie już podczas dyskusji nad zmianami wypowiadał się reprezentant Benjamin Huger, który stwierdził, że
„konstytucyjny tryb wyboru nakładał na elektorów moralny obowiązek wypełnienia
urzędu wiceprezydenckiego, podobnie jak prezydenckiego, osobą o jak najlepszej
reputacji”28 i kwalifikacjach. Wadliwy nie miałby być zatem tryb wyboru, ale partie,
które wysuwały jako kandydatów na najważniejsze stanowiska w państwie ludzi na
25
D. Kyvig, Explicit and Authentic Acts: Amending the U.S. Constitution, 1776–1995, Lawrence,
KS: University Press of Kansas, 1996, s. 115.
26
W. Plumer, William Plumer’s Memorandum of Proceedings in the United States Senate, 1803–
–1807, New York: Da Capo Press, 1969, s. 43.
27
Cyt. za: R.P. McCormick, The Presidential…, s. 83–84.
28
Annals of U.S. Congress, 8th Congress, 1st Session, s. 527.
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podstawie innych niż merytoryczne czynników, oraz elektorzy, w swych wyborach
również kierujący się niewłaściwymi kryteriami.
Dla liderów stronnictwa republikańskiego sprawą najważniejszą było znalezienie
i ratyfikowanie nowego sposobu selekcji, tak by obowiązywał on już podczas kolejnych wyborów. Stąd też prace nad poprawką wznowiono wraz z chwilą rozpoczęcia pierwszej sesji ósmego Kongresu, jesienią roku 1803. Mimo zastrzeżeń i uwag,
że „żadna poprawka do Konstytucji nie powinna być przyjmowana w odniesieniu
do konkretnych wyborów”29, pracom nad sformułowaniem nowych założeń ton nadawali Republikanie, którzy w obu izbach Kongresu posiadali wówczas większość
2/3 głosów, zdolną do wprowadzenia wszelkich przepisów.
Dlaczego to Republikanie wiedli prym w forsowaniu zmiany systemu? Otóż liderzy i sympatycy tego stronnictwa obawiali się kilku rzeczy. Prócz sygnalizowanych
jeszcze w okresie Konwencji Konstytucyjnej obaw przed wybieraniem Prezydenta
przez legislaturę i powtórki z roku 1801 Republikanie nie chcieli powtórzenia sytuacji z lat 1797–1801, czyli Prezydenta i Wiceprezydenta z osobnych stronnictw, jak też
wygrania kolejnych wyborów prezydenckich przez kandydata Federalistów. Richard
P. McCormick wskazuje, że gdyby istniejący system został utrzymany, ryzyko wystąpienia każdej z powyższych okoliczności było wysokie. „Głosując jednolicie na obydwu kandydatów, elektorzy Republikanów”30, doprowadziliby do elekcji przez legislaturę lub nawet do objęcia prezydentury przez osobę niepowołaną – wszak elektorzy
Federalistów mogli oddać któryś z głosów na tego kandydata przeciwników, który
w ich mniemaniu miałby sprawować wiceprezydenturę. By temu zapobiec, wszyscy
„elektorzy Republikanów musieliby oddać jeden głos na jednego kandydata, a głos
drugi rozdzielić na wielu innych”31, tak by dwóch ich kandydatów nie otrzymało
takiej samej liczby głosów. Jednakże wówczas, wobec możliwej „mobilizacji Federalistów i oddanie przez nich wszystkich głosów na jednego kandydata, oznaczałoby
uzyskanie przez tego kandydata” co najmniej „drugiej największej liczby głosów,
a więc wiceprezydenturę”32. W najlepszym wypadku mogłoby to zatem ponownie
doprowadzić do powstania administracji z politycznymi przeciwnikami jako sprawującymi dwa najważniejsze urzędy.
Postulat Morrisa, by partie desygnowały dwóch równorzędnych kandydatów, wydawał się rozsądnym rozwiązaniem. W każdym ze stronnictw na pewno udałoby się
znaleźć dwóch, jeśli nie równorzędnych, to na pewno takich kandydatów, którzy bez
obawy o oskarżenia o brak kompetencji mogliby oddać się pod osąd elektorów. Wielu bohaterów Amerykańskiej Rewolucji, jak i wybitnych uczestników Konwencji
Konstytucyjnej nadal żyło, a ich status sprawiał, że z powodzeniem mogliby ubiegać
się o najwyższy urząd. Toteż nawet gdyby w dalszym ciągu dochodziło do intryg,
pierwszy i drugi urząd obejmowaliby obywatele, o których można by powiedzieć, że
to dwaj wybitni synowie Republiki. Pamiętajmy jednak, że w przypadku chociażby
29
T. Kuroda, The Origins of the Twelfth Amendment: The Electoral College in the Early Republic,
1787–1804, Westport, CT: Greenwood Press, 1994, s. 130.
30
R.P. McCormick, The Presidential…, s. 82.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
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Jamesa Madisona nie byłoby pożądane, by ubiegał się o prezydenturę w tych samych
wyborach co Jefferson. Nie biorąc nawet pod uwagę spraw ambicjonalnych i jego
zgody na ewentualne sprawowanie urzędu Wiceprezydenta, na niekorzyść Madisona
przemawiało jego pochodzenie z tego samego stanu, z którego wywodził się Jefferson.
Przystępując do konstruowania nowych zasad wyboru Prezydenta i Wiceprezydenta, Republikanie mieli zatem przede wszystkim na celu rozdzielenie głosu na obydwa te urzędy, co też zostało zapisane w tekście XII poprawki. Prócz tego Kongres
zmodyfikował tryb wyboru Prezydenta w Izbie Reprezentantów – odtąd w razie braku rozstrzygnięcia w głosowaniu elektorskim izba niższa miała wybrać Prezydenta
spośród trzech, a nie pięciu kandydatów z największą liczbą głosów33. Co do wyboru
Wiceprezydenta, to zostawał nim ten, kto uzyskał najwięcej głosów w głosowaniu
elektorskim na Wiceprezydenta, przy czym musiał uzyskać więcej niż połowę ogólnej liczby tych głosów (ten przepis pominięto w pierwotnym tekście Konstytucji).
Gdyby elektorom nie udało się wyłonić Wiceprezydenta, miałby to uczynić Senat,
głosując stanami (to jest tak, że głos dwóch senatorów z jednego stanu liczony jest
jako jeden) spośród dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów. W przypadku
gdyby Izbie Reprezentantów nie udało się wybrać Prezydenta do 4 marca, urząd
Prezydenta miał przejąć wiceprezydent.
W praktyce XII poprawka usankcjonowała istnienie partii politycznych, „składając urzędy prezydencki i wiceprezydencki w ręce tej samej większości wyborczej”34.
Podczas gdy nie zmieniło to sytuacji prezydentury, miało zasadniczy wpływ na nowy
status urzędu Wiceprezydenta. Wbrew opinii senatora Johna Randolpha, który podczas debat nad proponowaną poprawką miał stwierdzić, że wprowadzenie osobnego
głosowania „przyniesie urzędowi Wiceprezydenta korzyści”35, stało się zupełnie odwrotnie – Wiceprezydent „nie miał być dłużej spadkobiercą, ale narzędziem pomagającym elekcji Prezydenta”36.
Świadomi takiego niebezpieczeństwa byli niektórzy uczestnicy debat nad poszczególnymi przepisami, a później także ratyfikacją XII poprawki, wyrażający obawy co do wprowadzenia proponowanych zmian. Byli oni zdania, że podstawowym
kryterium wyboru kandydata na Wiceprezydenta nie będą czynniki długoterminowe,
jak pomoc w sprawowaniu władzy czy też gotowość do ewentualnego objęcia prezydentury. Innymi słowy, desygnujące współkandydata partie polityczne będą brały
pod uwagę wyłącznie kryteria wyborcze. Jednym z argumentów była też obawa, że
prócz partii również kandydata na Prezydenta będzie interesowało to, by współkandydat nie był „prezydenckiego kalibru”. Nie będzie w jego interesie, by osobę mającą
„sprawować drugi urząd charakteryzowały talent, prawość i popularność”37. Wkrótce
taki Wiceprezydent „mógłby się okazać niebezpiecznym rywalem do sprawowania
33
Więcej na ten temat zob. T. Wieciech, Rezerwowa procedura wybory prezydenta Stanów
Zjednoczonych przez Izbę Reprezentantów, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4(105), s. 91–110.
34
A. Grimes, Democracy and the Amendments to the Constitution, Lexington: Lexington Books,
1978, s. 33.
35
T. Kuroda, The Origins…, s. 150.
36
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Lolabel House Publisher, 1901, s. 54.
37
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pierwszego urzędu”38. Dzięki uzyskanej popularności mógłby w oczach opinii publicznej stać się następcą Prezydenta, przez co uniemożliwić liderom partyjnym ubieganie się o prezydenturę w kolejnych latach.
Wreszcie, wprowadzenie systemu osobnego głosowania mogłoby sprawić, że
kandydat ubiegający się o stanowisko Wiceprezydenta „nie będzie uzyskiwał głosów na Prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale na przewodniczącego Senatu. (…)
Będzie zatem cieszyć się mniejszą godnością i szacunkiem”39. Stąd też uzasadniona
obawa, że wiceprezydentura jako urząd niebędący już drugim w państwie, obsadzany ze względu na uwarunkowania wyborcze i niecieszący się w nowym systemie
prestiżem, w dalszym ciągu pozbawiony realnych wpływów i prerogatyw stanie się
urzędem niepotrzebnym.
Mimo tych zastrzeżeń XII poprawka stała się obowiązującym prawem, jako
że jej podstawowym celem było „uniknięcie braku rozstrzygnięcia w głosowaniu
elektorskim”40. Jak wiadomo, ostatecznie nie udało się zrealizować nawet i tego.
Warto jednak odnotować, że poprawka udaremniła możliwość konstrukcji administracji złożonej z dwóch liderów przeciwnych stronnictw. Jak przytomnie zauważa Michael DiSalle, niepodobna wyobrazić sobie na przykład Lyndona B. Johnsona
i Barry’ego Goldwatera, sprawujących dwa najważniejsze urzędy41, przy założeniu
że oryginalny tryb wyboru Prezydenta i Wiceprezydenta obowiązywałby aż do wyborów prezydenckich roku 1964. Sidney Milkis i Michael Nelson zanotowali, że
przy nowej konstrukcji „możliwość wyboru na Wiceprezydenta lidera opozycji została zminimalizowana, jeśli nie całkowicie wyeliminowana”42.
Należy jednak dodać, że wraz z ratyfikacją XII poprawki stanowisko Wiceprezydenta przestało być drugim urzędem w państwie, o ile w ogóle było kiedykolwiek
przez kogokolwiek prócz Ojców Założycieli w ten sposób postrzegane. Po roku 1804
bardziej stosowne wydaje się określenie tym mianem sprawujących stanowisko Sekretarza Stanu. Desygnowany bezpośrednio przez Prezydenta to właśnie Sekretarz
Stanu stał się z czasem jego najważniejszym współpracownikiem, a uzyskany prestiż
pozwolił licznym szefom Departamentu Stanu na skuteczne ubieganie się o prezydenckie nominacje oraz zwycięstwo w wyborach na ten urząd43. Wiceprezydentura
z kolei, wraz ze zmienionym sposobem wyłaniania zarówno samego Wiceprezydenta, jak i kandydata na to stanowisko, weszła w nowy okres w swej historii.
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2.3. WYBÓR PARTII
Chociaż Ojcowie Założyciele byli przeciwni istnieniu frakcji politycznych, zaczęły
one powstawać już w trakcie kilku pierwszych lat funkcjonowania republiki oraz jej
systemu politycznego. Mimo zastrzeżeń zgłaszanych przez Madisona w dziesiątym
numerze „Federalist Papers”44, powtórzonych przez Waszyngtona w Przemówieniu
Pożegnalnym, partie polityczne dość szybko stały się integralnymi instytucjami systemu politycznego, realizującymi funkcję kształtowania opinii i postaw politycznych, funkcję wyborczą oraz funkcję rządzenia45. Ta ostatnia może być realizowana
tylko w wyniku legitymizowanej zmiany władzy, do czego potrzebne jest zwycięstwo w wyborach. Do jego odniesienia niezbędne są z jednej strony mobilizacja wyborców, z drugiej zaś nominowanie kandydatów.
Drogą do ubiegania się o prezydenturę z ramienia któregoś ze stronnictw było
sprawowanie funkcji szefa departamentu – najlepiej Sekretarza Stanu, lub też cieszenie się silnym poparciem członków własnego ugrupowania. W przypadku kandydatów na Wiceprezydenta do ubiegania się o ten urząd wymagane było uzyskanie konsensusu. Aż do czasów elekcji roku 1824 to właśnie kandydaci na Wiceprezydenta
byli głównym powodem zwoływania partyjnych zebrań w Kongresie (caucus). Wobec niekwestionowanych pozycji Jeffersona, Madisona czy też Jamesa Monroe ich
nominacje do ubiegania się o prezydenturę były niezagrożone. W przypadku jednak
pretendentów do wiceprezydentury ich kandydatury wymagały szerokich uzgodnień.
Przykładowo „zebranie w roku 1804 zostało zwołane w odpowiedzi na presję usunięcia Burra z owych wyborów”46 i miało służyć desygnowaniu posiadającego partyjną
legitymację kandydata do wiceprezydentury, który w ten sposób niejako zapewniał
sobie poparcie elektorów – wybieranych w tamtych czasach w większości przez kontrolowane przez stanowych liderów legislatury stanowe.
Niekwestionowana pozycja oraz elekcje Jeffersona, Madisona i Monroe wynikały też z sytuacji, w jakiej znalazła się Partia Federalistyczna. Wobec wycofania się
z życia politycznego Johna Adamsa oraz śmierci Hamiltona Federalistom brakowało lidera, który swym intelektem zapewniłby stronnictwu silne przywództwo ideowe, spowodowałby napływ nowych członków i sympatyków oraz umiejętnie łączył
poszczególne środowiska. Dodatkowo w związku z przejściem Johna Quincy’ego
Adamsa do obozu Republikanów Federaliści znaleźli się w rozsypce, czego najlepszym dowodem było niewyznaczenie przez nich kandydatów w wyborach prezydenckich roku 1820. Ponieważ „partia, która jest nieustannie pokonywana, wkrótce
przestaje istnieć”47, właśnie taki los spotkał Federalistów.
44
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45
M. Sobolewski, Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Warszawa: Państwowe
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Co ciekawe, wobec braku widocznego i wyrazistego przeciwnika w kłopocie znaleźli się także Republikanie. Po pierwsze, zaprzestano zwoływania zebrań członków
tej partii w Kongresie. Prócz tego, że „jednomyślność w wyborach prezydenckich
roku 1820 zniszczyła funkcje owych zebrań”48, „opinia publiczna była przekonana,
że zebrania to instytucja oligarchiczna”49. Nawet jeśli nie było to zgodne z prawdą,
biorąc pod uwagę upadek jednej z dwóch partii i pozostanie na scenie tylko jednego stronnictwa, łatwo było prezentować tego typu populistyczne idee. Jednocześnie
„okres rządów jednej partii był postrzegany przez Republikanów jako dowód na poprawność ich przekonań oraz sukces amerykańskiego systemu”50 politycznego, który
miał być zbudowany i istnieć bez udziału partii politycznych. W liście do Andrew
Jacksona Monroe nie zgodził się z prezentowaną przez jego niektórych współczesnych opinią, że „istnienie narodowej partii jest konieczne do utrzymania jedności
Unii (…) oraz że wolny rząd może istnieć bez partii”51. W piśmie do Madisona Monroe wyraził z kolei opinię, że „amerykański system polityczny osiągnął nową epokę
istnienia rządu bezpartyjnego”52.
Taki koncept w pełni popierał następny prezydent John Quincy Adams, który nie
tylko nie starał się wzmacniać lub „organizować wokół swojej osoby”53 sił, które
uczyniły go Prezydentem, lecz również „nie pozwolił, by inni uczynili to za niego”54.
Mimo zasilenia szeregów Republikanów poglądy Adamsa w dalszym ciągu odzwierciedlały opinie i działania jego ojca, który sam będąc prezydentem, trzymał się z dala
od polityki partyjnej prowadzonej przez Hamiltona. Według politologa Jamesa Ceasera „celem Quincy’ego Adamsa było uwolnienie selekcji kandydata na Prezydenta
od wpływów partyjnych oraz przywrócenie idei Ojców Założycieli polegającej na
takim wyborze szefa egzekutywy, który zostałby dokonany na podstawie oceny zalet
i cnót kandydatów”55, a nie jedynie przynależności partyjnej. Był jednak w swych
wysiłkach, a raczej braku jakiejkolwiek aktywności na rzecz budowania obozu politycznego, osamotniony. Niewątpliwy wpływ na to miał sposób uzyskania przez niego prezydentury.
Po upadku jednej partii oraz załamaniu się systemu wyłaniania kandydatów przez
zebranie w Kongresie władzę tę przejęły gremia stanowe. Taka praktyka nie była
nowa: stany miały prawo wpisywania na listę kandydatów każdego, kogo uznały tego
godnym, i nieraz z niego korzystały. Stąd też częste nominacje kandydatów, którzy
nie mieli większych szans na zwycięstwo, gdyż na przykład pojawili się na karcie do
głosowania tylko w jednym stanie. Nominacje takie – dokonywane najczęściej przez
legislatury stanowe, partyjne zebrania w legislaturach, stanową konwencję partyjną
J. Chase, Emerging…, s. 17.
J. Ceaser, Presidential Selection: Theory and Development, Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1979, s. 21.
50
R. Hofstadter, The Idea of a Party System: The Rise of the Legitimate Opposition in the United
States, 1780–1840, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969, s. 8.
51
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bądź lokalne spotkania masowe obywateli56 – były najczęściej wynikiem działalności
„zwolenników kandydatów, którzy nie uzyskali poparcia zebrania w Kongresie”57.
Ich działania pozostawały jednakże bez większych konsekwencji – uczestnicy zebrania w Kongresie nominowali uzgodnionych przez stanowych liderów kandydatów,
na których następnie swe głosy oddawali elektorzy. W związku z trwaniem takiego systemu nominacji stanowych, a nieposiadaniem tej kompetencji przez zebranie
w Kongresie, gdzie uzgodniono by wspólnych kandydatów, w wyborach roku 1824
nominowano kilka par kandydatów. Taki system nominacji spowodował też, że na
przykład Henry Clay i Andrew Jackson byli w jednym stanie kandydatami na Prezydenta, a w innym na Wiceprezydenta. Co zrozumiałe, nie była to klarowna sytuacja
ani dla wyborców, ani dla elektorów, ani dla samych kandydatów.
W głosowaniu powszechnym roku 1824 największa liczba wyborców poparła
Andrew Jacksona, lecz nie uzyskał on wymaganej większości głosów elektorskich,
i o prezydenturze ponownie musiała zdecydować Izba Reprezentantów. Spośród
trzech kandydatów reprezentanci wybrali Johna Quincy’ego Adamsa. Jego jedyna
kadencja okazała się narodzinami „dwóch frakcji, Administracji i Opozycji, które
stały się zaczątkiem zorganizowanych, masowych partii politycznych”58. Jak nietrudno się domyślić, jednym z liderów opozycji stał się największy przegrany wyborów
roku 1824, generał Andrew Jackson. Jego najbliższym współpracownikiem przez
kolejne dziesięć lat stał się Martin Van Buren. W obliczu sprzymierzenia się zwolenników prezydenta Adamsa i Henry’ego Claya oraz skupienia się ich wokół obozu
administracji niezbędna była przeciwwaga.
Van Buren „wywodził się z silnego w partyjny system stanu Nowy Jork”59, droga
do osiągnięcia celów politycznych za pomocą partii była zatem dla niego naturalna.
A ponieważ narodowe partie polityczne przestały istnieć, należało je reaktywować60.
Było to szczególnie istotne ze względu na Jacksonowskie marzenia o prezydenturze, przy jednoczesnej dynamice zmian w sposobie wyłaniania elektorów przez
poszczególne stany. O ile jeszcze „w roku 1800 tylko dwa na szesnaście stanów
wyłaniały elektorów w wyborach powszechnych, a w pozostałych czyniły to legislatury stanowe”61, o tyle „w miarę przyjmowania do Unii kolejnych stanów proporcje
te spadały (…), a w wyborach roku 1832 elektorów wyznaczała jedynie legislatura
Karoliny Południowej”62. W pozostałych 23 stanach elektorzy byli wyłaniani w wyborach powszechnych.
Ponieważ system, w którym zwycięzca uzyskuje wszystkie głosy elektorskie
z danego stanu63, a elektorzy są związani głosami wyborców, był już dawno ukształW.G. Mayer, A Brief History…, s. 321; zob. też J. Ceaser, Presidential Selection…, s. 117.
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towany, akcent zaczął się przesuwać na zdobycie głosów wyborców, z chwilą gdy to
oni właśnie mieli wyłaniać elektorów. Stąd też idea partii ogólnokrajowej, „mającej
swe korzenie w masach, próbującej zdobyć ich poparcie, mobilizować je do odwiedzenia lokalu wyborczego w dniu wyborów i oddania głosu, a tym samym zdobycia urzędu”, a dzięki wszystkim tym zabiegom nastąpiłaby „kontrola wynikającego
ze specyfiki tych urzędów systemu łupów, którą taka wygrana mogłaby przynieść
partii”64.
Partia musiała być zatem głęboko osadzona w strukturach stanowych i lokalnych,
gdzie działając blisko ludzi – wyborców, dzięki kontaktom z nimi, organizowanym
spotkaniom i dyskusjom, a czasem także i rozrywkom, partie wśród mas właśnie
zdobywały wierne rzesze zwolenników, ale i rekrutowały swoich członków. Do
zadań nakreślonych w trakcie partyjnych zebrań w legislaturze stanowej należało
„zdobywanie funduszy na kampanię, tworzenie gazety, organizowanie kampanii wyborczych oraz zajmowanie się budowaniem i utrzymywaniem stanowych i lokalnych
struktur partyjnych”65. Partia potrzebowała też pewnej formy organizacji na szczeblu
ogólnokrajowym. Brak konsensusu co do kandydatów oraz nominacje kilku kandydatów przez różne stany w wyborach roku 1824 – wszystko to miało swój skutek
w ponownej decyzji o prezydenckiej elekcji przez Izbę Reprezentantów, przed czym
miały przecież chronić zapisy XII poprawki. By zatem zapobiec powtórzeniu się
takiej sytuacji, partia postanowiła wypracować sposób na wybór spośród swych szeregów jednego kandydata. Ale gdzie i w jaki sposób pogodzić głosy i interesy przedstawicieli różnych grup i regionów, tak by reprezentantem istniejącej na szczeblu
federalnym partii była tylko jedna para kandydatów?
Służyć temu miała krajowa konwencja wyborcza66, w której trakcie spotkaliby
się członkowie partii ze wszystkich części kraju, nominowaliby kandydatów na Prezydenta i Wiceprezydenta, a następnie zjednoczyli się wokół swych kandydatów
i uczynili wszystko, co możliwe w celu zapewnienia im elekcji67. Taka forma organizacji partyjnej „nie od razu odniosła sukces, pojawiły się spore kłopoty organizacyjne
związane z dużym terytorium państwa, trudnościami komunikacyjnymi oraz ambicjami i przyzwyczajeniami polityków”68. Właśnie ze względu na te ostatnie członkowie tych zgromadzeń przyjęli, że do uzyskania nominacji kandydaci winni zdobyć
większość 2/3 głosów delegatów na konwencję – Demokraci mieli tak uczynić, „by
zablokować każdą kandydaturę, która nie uzyskałaby jednoczesnego poparcia delegatów stanów północnych i południowych”69. Reguła taka została wprowadzona
„przypuszczalnie w celu uzyskania efektu harmonii oraz zabezpieczenia przed poJ. Aldrich, Why Parties?, s. 98.
Ibidem, s. 123.
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działem w czasie konwencji na dwa obozy”70, co z kolei niechybnie doprowadziłoby
do powstania podziałów w samej partii, uniemożliwiając skuteczne kandydowanie
przeciw oponentom z konkurencyjnego ugrupowania. Taki przeciwny obóz polityczny musiał istnieć, i najlepiej by był to przeciwnik silny – tylko taki był „bodźcem do
utrzymywania dyscypliny wewnątrz każdej z dwóch partii”71.
Jak zatem widać, powstanie nowej, masowej „Partii Demokratycznej zostało
szczegółowo zaplanowane”72. Ponieważ sposób wyboru Prezydenta przez Kolegium
Elektorów wydaje się nie sprzyjać powstaniu trzeciej partii na tyle silnej, by mogła
skutecznie ubiegać się o zapewnienie prezydentury desygnowanemu przez siebie
kandydatowi, ustanowiony w latach 30. XIX stulecia dwupartyjny system stał się
jedną z naczelnych cech amerykańskiego systemu politycznego. Ponieważ Konwencja z czasem stała się miejscem nie tylko wyłaniania kandydatów, ale również formułowania i ogłaszania przez partie postulatów i programów wyborczych, jej władza
była bardzo silna. Jak zanotował obserwujący te wydarzenia Alexis de Tocqueville,
takie forum miało duże szanse na stanie się trwałym elementem krajobrazu politycznego nie tylko amerykańskiego. „Skoro bowiem delegaci raz się spotkali, już zawsze
wiedzieli, jak spotkać się ponownie”73. Konwencja do dziś jest organem przyznającym prezydenckie i wiceprezydenckie nominacje, a przez prawie półtora wieku była
gremium posiadającym w sprawie kandydatur decydujące zdanie74.
Według Sidneya Milkisa „zakorzeniona w społecznościach lokalnych i stanach
partia przenikała społeczeństwo amerykańskie do głębi szczególnie w okresie między latami 30. a 90. XIX stulecia”75. W ten sposób partia jako organizacja polityczna,
ale spełniająca także wiele funkcji społecznych, mogła skutecznie realizować postulaty swoich zwolenników oraz członków i nominować takich kandydatów, którzy
zapewnialiby jej zwycięstwo i realizowanie programu.
Politolodzy klasyfikują powstały wówczas system partyjny jako drugi, po którym
miały nastąpić kolejne76, ale mechanizm wyłaniania ogólnokrajowych kandydatów
na Prezydenta i Wiceprezydenta, zapoczątkowany w tamtym czasie, z powodzeniem
działał przez długie lata. Jeśli przyjąć opinię, jakoby przedział czasowy 1830–1900
stanowił złoty okres w historii amerykańskich partii politycznych, to gdy wziąć pod
uwagę osiągnięcia delegowanych przez partie kandydatów jako późniejszych prezydentów, nie wypadają one korzystnie. Prezydenci, którzy zdobyli ten urząd w wyniku wyborów to kolejno: Martin Van Buren, William H. Harrison, James Polk, MilJ. Chase, Emerging…, s. 174.
R. Hofstadter, The Idea…, s. 248. O zaletach rywalizacji między partiami, zarówno z punktu
widzenia owych partii, jak i interesu publicznego, zob. J. Ceaser, Presidential…, s. 123–132.
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lard Fillmore, Franklin Pierce, James Buchanan, Abraham Lincoln, Ulysses Grant,
Rutherford Hayes, Chester Arthur, Grover Cleveland i William McKinley. Spośród
dziesięciu prezydentów wydelegowanych przez konwencje w omawianym okresie
aż cztery administracje prezydenckie zostały uznane za nieudane – według rankingu
historyka Arthura Schlesingera Jr.77
Z czego mogą wynikać owe nieudane prezydentury? Za jedną z przyczyn można
uznać rosnący w siłę bossizm. O ile trudno wykazać kauzalność między nominowaniem przez konwencje a sposobem, skutecznością i stylem prezydentury, o tyle
faktem jest, że nie zawsze obdarzały one nominacjami tych, którzy by na to jakoś
specjalnie zasługiwali. W sytuacji gdy o nominacji decydowała Narodowa Konwencja Wyborcza, pretendenci do prezydentury nie musieli wcale być posiadaczami wybitnych przymiotów czy też być szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji
szefa egzekutywy. Richard Pious wskazuje, że
delegaci na Konwencję preferowali kandydatów o miernych umiejętnościach, którym często brakowało doświadczenia na stanowisku federalnym, ale którzy byli znani liderom
partii stanowych jako „gracze zespołowi”, na których można polegać. W latach 1836–
–1900 najpoważniejszymi pretendentami do prezydenckich nominacji na konwencjach
dwóch głównych partii było trzynastu gubernatorów i dziesięciu generałów Unii, którzy
swoje tytuły oficerskie otrzymali dlatego, że byli stanowymi politykami. Głosy delegatów otrzymało jedynie dwóch członków Gabinetu, choć o nominacje ubiegało się również
dwudziestu senatorów. System konwencyjny był otwartym zaproszeniem dla liderów do
angażowania się w handel wpływami i korupcję w administracjach prezydentów, którzy
swe nominacje zawdzięczali owym liderom78.

W słynnym zbiorze esejów The American Commonwealth lord James Bryce tłumaczył też, że „w Ameryce lojalność partyjna oraz partyjna organizacja są jak do tej
pory tak doskonałe, że ktokolwiek wysunięty przez partię może liczyć na jej pełne
poparcie oraz głosy jej członków i sympatyków”79. Takie poparcie oznaczało zorganizowanie na rzecz nominowanego partyjnej machiny wyborczej, odpowiedzialnej
za zdobycie głosów w najważniejszych stanach. W wielu z nich partie nie tylko kontrolowały rząd dusz, ale także sam proces oddawania głosów. Otóż „przed rokiem
1890 każda z lokalnych partii drukowała własne karty do głosowania, zawierające
nazwiska tylko kandydatów danej partii, które były wręczane wyborcom poza lokalami wyborczymi. Partyjne karty do głosowania różnych partii były zatem łatwe do
odróżnienia, a głosowanie było aktem publicznym”80, pozbawionym znamion tajności. Wobec takich praktyk partyjni bossowie nie zawsze popierali najlepszych kandydatów, lecz na przykład takich, którzy nie kwestionowali władzy owych liderów.
Jak wyjaśniał Bryce, gdy bossowie „mają wybór między kandydatem błyskotliwym
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a bezpiecznym, preferowany będzie ten drugi”81, ze swej natury bardziej przewidywalny.
Skoro zatem kandydatami, a później prezydentami, zostawały osoby, „z których
żadna, z wyjątkiem generała Ulyssesa Granta, nie byłaby pamiętana, gdyby nie fakt,
że została Prezydentem, a żaden Prezydent, z wyjątkiem Lincolna, który nie okazywał (…) zachwycających zdolności na tym stanowisku”82 – jak wyglądała sytuacja
z kandydatami na urząd Wiceprezydenta?
Podczas debat nad ustanowieniem zasad, a później nad ratyfikacją XII poprawki,
niemal nie był omawiany ewentualny wpływ proponowanych przepisów na urząd
Wiceprezydenta. Pewne potencjalne problemy, mogące wynikać z nowego trybu
wiceprezydenckiej selekcji, sygnalizował reprezentujący Delaware senator Samuel
White. Był on zdania, że gdy chodzi o kandydata do wiceprezydentury,
(…) jego charakter, talent i zalety nie będą brane pod uwagę. Nikt nie spyta, czy jest uczciwy i zdolny do pełnienia powierzonej funkcji. Najlepszym kandydatem będzie ten, kto
dzięki swemu imieniu, sławie, kontaktom, bogactwu, wpływom i intrygom będzie mógł
najbardziej przyczynić się do wyboru Prezydenta Stanów Zjednoczonych83.

Wydaje się jednak, że opinia White’a nie jest całkowicie ścisła. Jeśli wziąć pod
uwagę poczynione w podrozdziale 2.1. spostrzeżenia, taki system wiceprezydenckiej
selekcji w rzeczywistości rozpoczął się od wyborów roku 1796. Wraz z pojawieniem
się partyjnych konwencji wyborczych taka tendencja znacznie się nasiliła, a pojawił się nawet jej dodatkowy element. Oto bowiem przed wprowadzeniem XII poprawki kandydat desygnowany na Wiceprezydenta sam miał apelować o głosy do
mieszkańców i elektorów regionu, którego był reprezentantem. Teraz, razem z rosnącymi w siłę partiami i pojawieniem się konwencji, współkandydat był dobierany na
takiej zasadzie, by para kandydatów jednoczyła partię, będąc jej narodową reprezentacją. Tak oto narodziła się koncepcja doboru takiego kandydata na Wiceprezydenta,
by zapewnić tzw. równowagę tandemu (balancing the ticket).
Polegała (i polega) ona na tym, że w celu poszerzenia bazy wyborców bądź zdobycia nowych w danym cyklu wyborczym, współkandydat powinien posiadać inne
cechy niż kandydat na Prezydenta, przy czym najważniejsze było zróżnicowanie
ideologiczne i geograficzne. Co do tego pierwszego, współkandydat zazwyczaj miał
pochodzić z innego niż kandydat na Prezydenta partyjnego skrzydła lub frakcji. Celem takiego zabiegu było przede wszystkim zjednoczenie partii. Po konwencji silna
frakcja, której lider czy faworyt nie okazał się zwycięzcą, niezadowolona z takiego
obrotu sprawy mogłaby nawet doprowadzić do wewnętrznego rozbicia partii. Toteż
chcąc skutecznie takiej ewentualności zapobiec, trzeba było ofiarować owej frakcji
wiceprezydenturę, która w okresie wszechwładzy partii była instrumentalnie traktowanym urzędem, nagrodą pocieszenia84 w walce o prezydencką nominację. Inny
czynnik ideologiczny był związany z wyznawanymi przez kandydata na Wicepre81
82
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zydenta poglądami na temat kierunków polityki kraju, choć należy podkreślić, że
w dużej mierze było to determinowane przez pochodzenie stanowe bądź regionalne
kandydatów. Inne poglądy na sprawy gospodarcze, prawa stanów i federacji, kwestie
niewolnictwa, zasady poszerzania granic Unii czy też relacje z innymi państwami
wyznawane były na Północy, inne na Południu; komplikowane jeszcze przez różne
kombinacje programowe pojawiających się i znikających ugrupowań.
Należy podkreślić, że poza często wyborczymi kalkulacjami inny dobór kandydatów rzadko był możliwy z powodów proceduralnych. Ze względu na formułę
nominacji i potrzebną do jej uzyskania większość 2/3 głosów przy „liczbie delegatów stanowiących proporcjonalne odzwierciedlenie przysługującej poszczególnym
stanom liczbie głosów elektorskich”85 do wyłonienia jakiegokolwiek kandydata
potrzebny był konsensus między przedstawicielami wszystkich regionów. Wobec
rozlokowania delegatów, zgodnie z którym przedstawiciele stanów „południowych
posiadali 40% głosów, (…) delegaci tego regionu musieli wyrazić zgodę na nominację każdego kandydata”86. Gdy już uzgodniono regionalne pochodzenie kandydatów,
w przypadku współkandydatów istotny był też konkretny stan, którego mieszkaniec
dawał największe nadzieje z wyborczego punktu widzenia. Mowa tutaj o stanach,
w których znacząco nie dominowała żadna z dwóch partii politycznych, toteż wynik głosowania elektorskiego był sprawą otwartą (battleground states). Często dla
zdobycia głosów danego stanu współkandydatem zostawał jego mieszkaniec, gdyż
obecność tzw. ulubionego syna jakiegoś stanu mogła być kluczowa w decyzji wyborczej o poparciu danego obozu szczególnie przez wyborców, których dziś nazywamy
„niezależnymi”87. W tej kalkulacji istotnego znaczenia nabierała także liczba głosów
elektorskich, jakimi taki stan dysponował. W systemie elektorskim tę liczbę należy
liczyć podwójnie: wygrana w Indianie w wyborach roku 1844 oznaczała dopisanie
po swojej stronie 12 głosów elektorskich, ale również pozbawienie takiej samej liczby głosów oponentów.
Dobitnym przykładem instrumentalnego wykorzystywania wyborczego amerykańskiej wiceprezydentury jest stały charakter tego procederu: wraz ze zmieniającymi się co cztery lata realiami wyborczymi zmieniano też współkandydatów. Odkąd
bowiem „nominacje zaczęły przyznawać ogólnokrajowe konwencje, żaden wiceprezydent nie został ponownie nominowany do sprawowania tej funkcji aż do roku 1912
i ponownej nominacji Jamesa S. Shermana”88. Nawet jednak tutaj nastąpił chichot
historii, jako że Sherman zmarł kilka dni przed wyborami i przed głosowaniem elektorów został zastąpiony wiceprezydencką kandydaturą Nicholasa Butlera.
Co do jakości owych kandydatów, również pozostawiała ona wiele do życzenia.
Współkandydaci byli wybierani ze względu na kontekst wyborczy, rzadko kiedy posiadając przymioty, które sprawiłyby, że można by powiedzieć, by byli postrzegani
J. Aldrich, Why Parties?, s. 132.
Ibidem.
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jako posiadający prezydenckie kwalifikacje czy będący „prezydenckiego kalibru”.
Dean Keath Simonton zauważa, że ci wiceprezydenci, którzy w wyniku sukcesji objęli w XIX stuleciu urząd Prezydenta, nie uzyskali partyjnej nominacji w kolejnym
cyklu wyborczym i nie mogli się ubiegać o sprawowanie urzędu Prezydenta przez
kolejne cztery lata89. Z czterech takich prezydentur jedynie ta Chestera Arthura została uznana w rankingu Schlesingera za średnią. Johna Tylera i Millarda Fillmore’a
uznano za mniej niż przeciętnych (below average)90, a wobec Andrew Johnsona, który swoje przemówienie inauguracyjne miał wygłosić pod wpływem whisky91, została
zastosowana procedura impeachmentu. W marcu roku 1868 jednego głosu zabrakło
do usunięcia go z urzędu, a jego prezydenturę uznano za nieudaną (failure)92. Ryszard
M. Małajny przypomina z kolei, że jedynym wiceprezydentem, wobec którego Kongres wszczął procedurę impeachmentu (Spiro Agnew zrezygnował z urzędu, zanim
procedura została rozpoczęta), był Schuyler Colfax. I choć wpisuje się to w ówczesną rywalizację Kongresu z egzekutywą93, jest wymowne, że doszło do tego właśnie
w okresie silnej pozycji partii politycznych. Trudno zatem się dziwić takim ocenom
historyków, jeśli wziąć pod uwagę ówczesne kryteria selekcji, które zdaniem Waltera
Lippmana, właściwie nie istniały94.
Historyk Robert Ferrell wskazuje, że na przykład główną „kwalifikacją do
wiceprezydentury w przypadku Richarda Johnsona było zabicie indiańskiego wodza Tecumseha”95. Dorris Kearns Goodwin przypomina natomiast, że rywalizacja
o wiceprezydenturę mogła też służyć rozgrywkom wewnątrzpartyjnym czy nawet
wewnątrzstanowym. Zgłaszając przed konwencją Partii Jedności Narodowej wiosną
roku 1864 wiceprezydencką kandydaturę Daniela Dickinsona, nowojorscy radykałowie dążyli do wyeliminowania ze sceny politycznej sekretarza stanu Williama Sewarda. W razie nominacji nowojorczyka Dickinsona również nowojorczyk Seward
musiałby ustąpić z Gabinetu ze względu na niepisaną zasadę ówczesnego amerykańskiego życia politycznego, która „nakazywała, by dwa znaczące stanowiska” w prezydenckiej administracji „nie były przydzielone jednemu stanowi”96.
Winiąc partie za taki stan rzeczy, należy od razu dodać, że w przypadku dziewiętnastowiecznej amerykańskiej wiceprezydentury była to niezwykle słaba instytucja
polityczna. Wraz ze zmniejszeniem jej znaczenia z chwilą ratyfikacji XII poprawki wiceprezydentura jeszcze bardziej utraciła swą moc. O ile wcześniej Wiceprezydent był przynajmniej teoretycznie uprawniony do stwierdzenia, że jest postrzegany
89
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jako osoba o prezydenckich przymiotach – wszak zdobycie tego urzędu wiązało się
uzyskaniem głosów elektorskich oddanych na Prezydenta – o tyle uwarunkowania
partyjne szybko odwróciły ten trend. Z czasem wiceprezydentura pozwalająca na
sterowanie porządkiem obrad Senatu również przestała istnieć. Wobec niewiele
znaczącego urzędu nie dziwi selekcja kandydatów ze względu na uwarunkowania
wyborcze. Pamiętajmy, że wraz z ukonstytuowaniem się systemu łupów dla partii
politycznych „zwycięstwo wyborcze jest najważniejsze, a inne motywy mają rolę
najwyżej drugorzędną”97.
Wydaje się jednak, że istnieje związek między sposobem i czynnikami wiceprezydenckiej selekcji i jakością kandydata, a w następstwie sposobem wykonywania
przez niego obowiązków przysługujących danemu urzędowi. Skoro współkandydat
pochodził z innej frakcji partyjnej, niejako siłą rzeczy „nie mógł cieszyć się naturalnym zaufaniem prezydenta czy Gabinetu”98. Ponieważ nie był w partii postacią
pierwszoplanową, rzadko też cieszył się szacunkiem na Kapitolu. Umiejscowienie
urzędu w dwóch segmentach władzy powodowało też „brak zaufania Kongresu do
Wiceprezydenta jako w części egzekutywy, we władzy wykonawczej istniała zaś rezerwa wobec Wiceprezydenta jako członka legislatywy”99. Także z tych powodów
tacy wiceprezydenci, jak George Clinton, John C. Calhoun czy Chester Arthur publicznie wyrażali swą niechęć do prezydentów, u boku których urzędowali100. W tym
okresie wiceprezydentura stała się przede wszystkim politycznym ślepym zaułkiem,
urzędem, którego przydatność kończyła się de facto w dniu wyborów, toteż jeden
z wiceprezydentów, Richard M. Johnson, wobec braku innych zajęć „mógł udać się
do rodzinnego Kentucky, gdzie prowadził tawernę”101.
Taka perspektywa skutecznie odstraszała potencjalnych kandydatów do wiceprezydentury. Gdy nominację na ów urząd dwukrotnie proponowano Danielowi Websterowi, ten dwa razy odmówił, stojąc na stanowisku, że „nie zamierza być pochowanym
za życia”102. W obydwu przypadkach Webster mógł żałować, ponieważ kandydaci,
u boku których miałby ubiegać się o urząd Wiceprezydenta, zostali prezydentami. Co
więcej, obydwaj zmarli w trakcie sprawowania tego urzędu. W obydwu przypadkach
Webster zostałby zatem prezydentem, i kto wie, czy jako jeden z najbardziej błyskotliwych dziewiętnastowiecznych amerykańskich umysłów politycznych, już wówczas
nie podniósłby znaczenia szefa egzekutywy, a w ślad za tym być może także i urzędu
wiceprezydenckiego.
Na to trzeba było poczekać aż do czasów Theodore’a Roosevelta, w przypadku
którego wiceprezydentura miała służyć także jako polityczne zesłanie. Otóż jako popularny zwolennik reform, energiczny członek legislatury stanowej, komisarz policji
miejskiej, a później gubernator stanu Nowy Jork swoimi postulatami i działaniami
Roosevelt starał się umniejszać rolę miejscowych bossów. Odkąd rządziła tam orJ. Aldrich, Why Parties?, s. 13.
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ganizacja Tammany Hall pod przewodnictwem Williama Tweeda czy Richarda Crockera, „Nowy Jork (...) zdobył sobie opinię jednego z bardziej przekupnych i skorumpowanych miast amerykańskich”103. Gdy sprawując kolejne urzędy Roosevelt dążył
do minimalizacji ich pozycji, bossowie, dla zachowania wpływów, chcieli się go
pozbyć, tak by opuścił stan. Prezydentura nie wchodziła w grę, podobnie jak członkostwo w Gabinecie – Roosevelt mógłby tutaj uzyskać prowadzącą do prezydentury
popularność. Stąd też pomysł na pozbycie się go ze stanu przez wiceprezydenturę
– urząd bez perspektyw na spełnianie istotnych funkcji, bez widoków na prezydenturę, a jednocześnie zapewniający nowojorskim bossom przywrócenie ich wpływów.
Jako wiceprezydent Roosevelt nie miałby większych możliwości ich naruszenia, już
jednak po sposobie prowadzenia kampanii wyborczej było widać, że nie zamierzał
on powielać wiceprezydenckiego modelu swoich licznych poprzedników. Roosevelt
bardzo aktywnie agitował na rzecz swego partnera, ubiegającego się o reelekcję prezydenta Williama McKinleya. W tym celu „jesienią roku 1900 przemierzył ponad
21 tysięcy mil i wygłosił 673 przemówienia, których w 24 stanach wysłuchało ponad
3 miliony osób”104. „W przeciwieństwie do McKinleya, który preferował rywalizację o prezydenturę prowadzoną «sprzed własnej werandy» (front porch campaign),
energiczne działania kandydata na Wiceprezydenta zdominowały prasowe relacje
w kampanii prezydenckiej roku 1900”105. W jaki sposób uznanie, które zapewne zdobył dzięki temu wśród innych polityków czy dziennikarzy, oraz popularność wśród
wyborców przełożyły się na sposób sprawowania przez Roosevelta urzędu Wiceprezydenta, trudno powiedzieć. Przede wszystkim dlatego, że był nim jedynie kilka miesięcy. Usuwając go z Nowego Jorku, bossowie najwyraźniej zapomnieli, że
to Wiceprezydent jest pierwszy w linii sukcesji, a bardziej prawdopodobne, że nie
przypuszczali, że McKinley może umrzeć w trakcie pełnienia urzędu. Jakkolwiek na
to patrzeć, w szczytowym okresie swej władzy bossowie uczynili wiceprezydentem
zwolennika reform. Ten, po objęciu prezydentury, miał się przyczynić do wzrostu
jej znaczenia, także kosztem partii politycznych. Podczas konwencji Republikanów
w Filadelfii boss Mark Hanna ostrzegał, „że tylko jedno życie dzieli tego szaleńca od
Białego Domu”106. Miał rację również wówczas, gdy, tuż po objęciu przez Roosevelta prezydentury, miał stwierdzić, że „teraz, gdy ten przeklęty kowboj (damn cowboy)
jest w Białym Domu, wszystko jest możliwe”107. Od początku opowiadająca się za
koncepcją aktywnej i silnej egzekutywy, której szef, Prezydent, byłby przede wszystkim sługą narodu, a nie partii, „administracja Theodore’a Roosevelta wyznaczała
linię podziału między istniejącymi z dawien dawna starymi zobowiązaniami partyjnego patronażu a nowym porządkiem, w którym niezbędnym narzędziem rządzenia
stać się miała odpolityczniona administracja”108.
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Co do selekcji wiceprezydenckiej sprawa uległa zmianie o tyle, że wraz z prezydenturą Roosevelta „ustanowiona została aspiracja do uczynienia z szefa egzekutywy
rzecznika reform gospodarczych i społecznych”109, co akurat w tym momencie zbiegło się z dążeniem do reform przez Progresywistów, popieranych przez tzw. demaskatorów. Z kolei propozycje owych reform opinii publicznej prezentował bezpośrednio
prezydent. Celem takiej strategii – którą Jeffrey Tulis nazwał później „retoryczną
prezydenturą”110 – było „wywarcie presji na członków Kongresu niechętnym proponowanym przez Roosevelta rozwiązaniom”111. Takie przesunięcie spowodowało, że
wiceprezydent miał przede wszystkim pomagać w zatwierdzaniu prezydenckich projektów przez Kongres. Stąd też, począwszy od Charlesa Fairbanksa w roku 1905, da
się zaobserwować nominowanie współkandydatów o wysokiej pozycji w partii lub
w którejś z izb Kongresu. Do sprawowania urzędu Wiceprezydenta byli delegowani
politycy o większym doświadczeniu i silniejszej pozycji, a przez to lepiej wykwalifikowani. W dalszym ciągu, traktując wiceprezydenturę jako swój polityczny łup,
liderzy partyjni dokonywali selekcji podczas konwencji. Faworyci do nominacji prezydenckich czy też sami nominowani nie uważali za stosowne odebrać liderom partyjnym i konwencjom prawa desygnowania współkandydatów. Zarówno Roosevelt,
jak i, niemal dekadę później, Wilson mieli swoich kandydatów do wiceprezydenckiej
nominacji. Podczas gdy Roosevelt uznał, że „wiceprezydencka nominacja nie jest
warta zachodu”112, Wilson, choć uważał swego późniejszego wiceprezydenta Thomasa R. Marshalla za „człowieka bardzo małego kalibru”, był zdania, że jego faworyt,
Newton Baker, którego wiceprezydencką kandydaturę wysuwały różne frakcje Partii
Demokratycznej, „był zbyt ważny, by poświęcać go na urząd wiceprezydencki”113, co
wiązało się z poglądami Wilsona na wiceprezydenturę.
Taki wizerunek urzędu niejako potwierdzał sam Marshall. Po pierwsze, był on
autorem słynnego stwierdzenia, że „Wiceprezydent jest jak człowiek w stanie kataleptycznym. Nie może mówić, nie może się poruszyć, nie czuje bólu. Jest w pełni
świadomy tego, co się dzieje, ale w niczym nie uczestniczy”114. Po wtóre, podobnie
jak Roosevelt, również Marshall wiceprezydencką nominację zawdzięczał lokalnemu partyjnemu bossowi, pragnącemu „pozbyć się progresywnego gubernatora ze
stanowej polityki”115. Jego pozycja już na wstępie nie była zatem zbyt mocna. Jako
wiceprezydent Marshall „zaprzestał brania udziału w posiedzeniach Gabinetu po jednym spotkaniu, kiedy zorientował się, że jego opinie nie będą brane pod uwagę”116.
Prezydent Wilson, który „zamierzał być swoim własnym lobbystą w Kongresie, nie
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miał z wiceprezydenta większego pożytku”117, a „rolę łącznika z Kapitolem, która
mogłaby się stać udziałem wiceprezydenta, wypełniał sekretarz stanu William Jennings Bryan i lider większości”118 w Senacie, John Kern.
Mimo to wydaje się, że Wilson modyfikował swoje wcześniejsze poglądy i widział pewien potencjał omawianego urzędu, tak by ten mógł stać się istotnym stanowiskiem w egzekutywie. Zdaniem prezydenta, gdyby wiceprezydenturę „objął
właściwy i cieszący się zaufaniem człowiek (…), mógłby powstać całkiem nowy
urząd”. Sprawująca go osoba „mogłaby zostać wiceprezydentem nie tylko z nazwy,
ale również [mogłaby] stać się współpracownikiem i współpomocnikiem (co-helper)
prezydenta”119. W związku jednak z brakiem inicjatywy w przejęciu wyznaczania
współkandydata przez kandydata na prezydenta potencjał, na który powoływał się
Woodrow Wilson, pozostał nieujawniony i niewykorzystany.
Należy także pamiętać o dalszym ciągu aktualnej strategii równowagi tandemu
czy też potrzebie zapewnienia reprezentacji przeciwnym frakcjom: chociaż republikańska para z „roku 1904 była niemal idealna”, gdy chodzi o uwarunkowania wyborcze z personalnego punktu widzenia, „Roosevelt i Fairbanks różnili się między
sobą niemal pod każdym względem”120. Cztery lata później wiceprezydencka nominacja Jamesa S. Shermana była „środkiem udobruchania konserwatywnego skrzydła
Republikanów, podejrzliwie spoglądającego na progresywistę Tafta”121. Gdy z kolei
Calvin Coolidge „nie chciał narzucać współkandydata swego wyboru”122, później zapewne tego żałował. Konwencja Partii Republikańskiej do wiceprezydentury nominowała Charlesa Dawesa, z którego to wyboru prezydent Coolidge nie był specjalnie
zadowolony123. Po wyborach ekscentryczny Dawes nie tylko, na własne życzenie,
nie uczestniczył w posiedzeniach Gabinetu, ale również w pierwszym przemówieniu
w Senacie uraczył obecnych tyradą na temat obowiązującej w izbie wyższej zasady
obstrukcji parlamentarnej (filibuster), a gdy Senat nie wyraził zgody na objęcie funkcji Prokuratora Generalnego przez Charlesa B. Warrena, prezydent Coolidge winił za
to swego wiceprezydenta124.
Kolejny wiceprezydent, Charles Curtis, „zgodził się zostać współkandydatem
jedynie ze względu na lojalność partyjną”125. Ponieważ nie był politycznie związany z prezydentem Hooverem, a wręcz przeciwnie – w roku 1928 obaj rywalizowali o prezydencką nominację, ich administracja stała się politycznym „małżeństwem
z rozsądku”. W przeciwieństwie jednak do współczesnych czasów, kiedy to przeciwnicy z okresu rywalizacji o prezydencką nominację potrafili wypracować poprawne
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relacje robocze (choćby Ronald Reagan i George Bush), w latach 30. sztuka ta się
nie udała.
Kolejne polityczne „małżeństwo z rozsądku”, tandem Franklin Delano Roosevelt i John Nance Garner, przez bardzo długi okres zgodnie współpracował. Także
tutaj obaj kandydaci początkowo rywalizowali o prezydencką nominację. Gdy jednak przed Konwencją Demokratów w Chicago stało się jasne, że faworytem jest
Roosevelt, Garner wycofał swą kandydaturę w zamian za możliwość ubiegania się
o stanowisko Wiceprezydenta. Po zwycięskich wyborach ten popularny spiker Izby
Reprezentantów stał się łącznikiem między Białym Domem Roosevelta a Kongresem. Mając 30 lat doświadczenia służby w Izbie Reprezentantów i ciesząc się
estymą jej członków, Garner mógł, i był skłonny, odgrywać istotną rolę w procesie przeprowadzania ważnych reform. Jeśli wziąć pod uwagę, że mowa tutaj przede
wszystkim o okresie rooseveltowskiego Nowego Ładu, rola Wiceprezydenta była tu
zaiste doniosła. Prezydent Roosevelt był gotów powierzać istotne funkcje swemu
wiceprezydentowi nie tylko ze względu na potrzebę uzyskania akceptacji Kongresu
dla proponowanych przez siebie rozwiązań. Roosevelt, jako kandydat na Wiceprezydenta w wyborach roku 1920, znakomicie zdawał sobie sprawę ze specyfiki tego
urzędu. W opublikowanym podczas tamtej kampanii wyborczej artykule Roosevelt
twierdził, że „właściwie nie istnieje żadne ograniczenie co do sposobów, w których
Wiceprezydent może być przydatny dla Prezydenta”126. W rezultacie, „gdy tylko
Roosevelt wystosował jakąś propozycję, Garner zachowywał się jak prezydencki
polityczny generał, osobiście dowodzący oddziałami Białego Domu, szturmującymi
Kapitol”127. Garner cieszył się również wysoką pozycją w strukturze administracji
– regularnie uczestniczył w posiedzeniach Gabinetu, gdzie „wypowiadał się swobodnie i szczerze, nie wahając się w dosadnych słowach wyrazić odmiennego zdania
w każdej kwestii, w której nie zgadzał się z prezydentem”128. Gdy zatem podczas drugiej kadencji Garner opowiedział się przeciw prezydenckim pomysłom zwiększenia
liczebności Sądu Najwyższego czy też ponownego ubiegania się przez Roosevelta
o prezydenturę, relacje gwałtownie się pogorszyły, a „urząd wiceprezydencki stał się
newralgicznym centrum opozycji, kontestującej próby zwiększania prezydenckiej
władzy kosztem dwóch pozostałych jej segmentów”129. Ostatecznym dowodem narastającej wrogości stały się wydarzenia kolejnego cyklu wyborczego. Kiedy było już
jasne, że Roosevelt wystartuje po raz trzeci, oraz raczej pewne, że uzyska nominację
swojej partii, można było przypuszczać, że kandydatem na Wiceprezydenta również
zostanie ktoś inny. Okoliczności tej zmiany na kolejne lata zdeterminowały jednak
relacje urzędów Prezydenta i Wiceprezydenta.
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2.4. WYBÓR MIESZANY
Przybywając na Konwencję Wyborczą swej partii w roku 1940 w Chicago, Franklin
Delano Roosevelt oznajmił, że nie przyjmie nominacji prezydenckiej, jeśli konwencja jako współkandydata wybierze innego niż wskazany przez niego kandydat, sekretarz rolnictwa Henry Wallace. „Przejęcie od liderów partyjnych prawa do wyboru
kandydata na Wiceprezydenta”130 było teraz możliwe dlatego, że cztery lata wcześniej Demokraci ustalili, że do uzyskania prezydenckiej i wiceprezydenckich nominacji nie będzie już potrzebna większość 2/3 głosów, a jedynie zwykła większość,
czyli połowa plus jeden głosów delegatów na Konwencję131. Pozycja Roosevelta
jako prezydenta, który przeprowadził kraj przez Wielki Kryzys Gospodarczy, a także
w obliczu nadchodzącej wojny, sprawiała, że bez trudu uzyskałby połowę głosów
delegatów na Konwencję, mógł więc dyktować warunki, także wbrew głosom liderów partyjnych. W odniesieniu do wiceprezydenckiej selekcji wprowadzony przez
Roosevelta mechanizm oznaczał także, że po ewentualnych wygranych wyborach, to
prezydent determinował relacje z wiceprezydentem. Jeśli w erze wiceprezydenckiej
selekcji, dokonywanej i narzucanej przez liderów, harmonijna współpraca zdarzała
się niezwykle rzadko, teraz istniała na to szansa. Prezydent mógł wybrać człowieka
zaufanego i lojalnego, który „mógłby być przydatny w sposób nieograniczony”, by
użyć przytoczonych już wcześniej słów Roosevelta.
W literaturze przedmiotu można się często spotkać ze stwierdzeniem, że od wyborów roku 1940 to właśnie kandydat na Prezydenta sam dobierał sobie współkandydata132. Wydaje się, że jeśliby wziąć pod uwagę wiceprezydenckie selekcje przed
rokiem 1972, nie jest to do końca ścisłe, a utworzony przez Roosevelta mechanizm
należałoby nazwać raczej systemem mieszanym. W niektórych przypadkach o selekcji takiego a nie innego współkandydata nominowani rzeczywiście decydowali
samodzielnie. Jednakże za każdym razem ostatecznie dokonywany wybór, jeśli nie
był bezpośrednio uzgadniany czy też przedyskutowany z liderami partyjnymi, musiał
brać pod uwagę ich nastroje.
Jeżeli chodzi o wybór czysto partyjny, to jedynie w roku 1956 członkowie partii
samodzielnie decydowali o selekcji współkandydata. Tuż po otrzymaniu z rąk Demokratów prezydenckiej nominacji Adlai Stevenson postanowił nie wskazywać konwencji swego faworyta, lecz poprosił delegatów, by to oni dokonali wyboru. I rzeczywiście pretendenci do wiceprezydenckiej nominacji mogli otwarcie zgłaszać swe
kandydatury, a wyboru współkandydata dokonali wszyscy delegaci na Konwencję
w otwartym głosowaniu, niepowodowani wskazaniami ani kandydata na Prezydenta,
ani partyjnych liderów.
Ci po raz ostatni mieli tak wielki wpływ na wiceprezydencką selekcję przed wyborami roku 1944. Niezadowoleni ze sposobu sprawowania wiceprezydentury przez
130
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Henry’ego Wallace’a133 liderzy partyjni już w styczniu tegoż roku udali się do prezydenta Roosevelta, informując go, że „z ówczesnym wiceprezydentem u boku Demokraci mogą mieć problem ze zwycięstwem w listopadowych wyborach”134. Motywacja liderów była jednak dwojaka. Przypuszczając, że stan zdrowia wskazuje na
to, że „prezydent umiera, (…) próbowali przez wybór solidnego współkandydata
przygotować się do sukcesji”135. Jednocześnie, gdy już było wiadomo, że prezydent
ponownie będzie się ubiegał o reelekcję, musieli postępować bardzo taktownie i delikatnie. To partia potrzebowała Roosevelta przeciw gubernatorowi Deweyowi, „a jej
liderzy nie byli wystarczająco silni, by podyktować współkandydata”136, jak bywało
to w poprzednich cyklach wyborczych. Dlatego też liczni pretendenci do wiceprezydentury, jak choćby jeden z najbliższych współpracowników prezydenta James
Byrnes, osobiście zabiegali u Roosevelta o poparcie ich starań o wiceprezydencką
nominację. Prezydent oficjalnie nie poparł żadnego z kandydatów, ale też żadnego
nie skreślał. W liście do jednego z senatorów stwierdził, że „gdyby był delegatem
na Konwencję, to głosowałby za ponowną nominacją Wallace’a”137. W postscriptum
tej korespondencji dopisał jednak także, że byłby zadowolony również z nominacji
dla senatora Harry’ego Trumana czy Williama Douglasa, sędziego Sądu Najwyższego138. Gdy wreszcie nominację otrzymał Truman, trudno wskazać, kto właściwie
podjął ostateczną decyzję. Co prawda liderzy partyjni od początku optowali za osobą
Trumana, ale musieli uzyskać od prezydenta zgodę na tę kandydaturę. Tym bardziej
że po ujawnieniu przytoczonego wyżej listu Henry Wallace uzyskał w pierwszym
głosowaniu na Konwencji najwyższy wynik, niewystarczający jednak do zdobycia
nominacji139. Wiceprezydentura Trumana była więc rezultatem konsensusu, przy
czym należy zaznaczyć, że doszło do niego z inicjatywy liderów partyjnych, których
propozycje rozważał prezydent.
Podczas kolejnych wyborów, w roku 1948, inicjatywę wykazał ubiegający się
o reelekcję prezydent Truman, ale również tylko do pewnego stopnia. Jego wymarzonym kandydatem był wspomniany już sędzia William Douglas, który jednak nie
przyjął nominacji, „nie chcąc zająć miejsca na Titanicu”140, mało kto bowiem dawał
prezydentowi szanse na reelekcję141. Z tego powodu przed konwencją Partii Demokratycznej nie tylko nie było wyraźnego faworyta, ale i kandydata do wiceprezydentury u boku Trumana. Co interesujące, po odmowie Douglasa, który na propozycję
133
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nominacji miał powiedzieć, że „nie mógłby być człowiekiem nr 2 dla człowieka
nr 2”142, prezydent zdecydował się poczekać na decyzję Konwencji. Jak zanotował
jeden z jego współpracowników, „Truman twierdził, że nie dbał, z jakim kandydatem
na Wiceprezydenta u boku przyjdzie mu ubiegać się o reelekcję”143. Po wygłoszeniu
znakomicie przyjętego przez delegatów przemówienia na otwarcie Konwencji faworytem do wiceprezydentury stał się Alben Barkley, a gdy poinformowano prezydenta
o chęci delegatów jego nominowania, prezydent miał odrzec, że „jeśli Konwencja
chce Albena, [wybór ten] jest do przyjęcia”144. Początkowo Truman nie był tym wyborem zachwycony, ze względu na wiek Barkleya145 nie uważając go za najlepszego
kandydata146. Wobec jednak braku alternatywy prezydent przystał na ten wybór, otwierając tym samym drogę do jednej z najbarwniejszych amerykańskich wiceprezydentur z uwagi na duże poczucie humoru oraz specyficzny sposób bycia Albena
Barkleya. Wkrótce miał ją pochwalić sam Truman, mówiąc Barkleyowi, że jest „najlepszym wiceprezydentem, jakiego kiedykolwiek miał jakikolwiek prezydent”147.
Co do Republikanów, to zarówno w wyborach roku 1944, jak i 1948 ich kandydatem na Prezydenta był ten sam człowiek – gubernator stanu Nowy Jork, Thomas Dewey. W obydwu przypadkach to Dewey był głównym rozgrywającym
wiceprezydenckiej selekcji. Za wyborem gubernatora stanu Ohio Johna Brickera,
oraz cztery lata później gubernatora Kalifornii, Earla Warrena, stał fakt, że jako związani ze skrzydłem konserwatywnym swej partii znakomicie równoważyli oni tandem
zarówno pod względem ideologicznym, jak i geograficznym. Mimo że Dewey został
pokonany w obydwu elekcjach, w następnym cyklu wyborczym ponownie stał się
głównym spiritus movens w kwestii wiceprezydenckiej selekcji.
Jako reprezentant i jeden z liderów liberalnego skrzydła swej partii Dewey dość
wcześnie opowiedział się za nominowaniem przez Republikanów generała Dwighta
Eisenhowera. Początkowo faworytem do nominacji był lider konserwatystów, senator Robert Taft. Richard Nixon zanotował w swych wspomnieniach, że „znany
jako Mr. Republican Taft był kandydatem preferowanym przez liderów i regularnych
członków partii”148. Nixon, podobnie jak Dewey, był zdania, że Taft, mimo swych
niewątpliwych zalet, nie gwarantował sukcesu wyborczego. A ponieważ Republikanie po raz ostatni zwyciężyli w wyborach prezydenckich w roku 1928, ich zasadniczym celem był wybór kandydata o „prezydenckich dystynkcjach”, który mógłby
z powodzeniem rywalizować o prezydenturę, czyli takiego jak Eisenhower. Po uzyskaniu przez niego nominacji trzeba też było dobrać współkandydata posiadającego
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cechy, których brakowało generałowi. Miałyby one w kampanii przed wyborami powszechnymi pomóc w dotarciu przez parę kandydatów do szerszej grupy wyborców.
Ale jeszcze wcześniej należało wykonać gest wobec konserwatystów Tafta. Główni
promotorzy kandydatury Eisenhowera – Dewey, Herbert Brownell oraz Henry Cabot Lodge – chcieli, by „startował z młodym, agresywnym współkandydatem, który
znał problemy wewnętrzne [kraju] oraz podzielał jego poglądy”149. Ich wybór dość
szybko padł na Richarda Nixona, młodego i ambitnego senatora z Kalifornii, który
dzięki spektakularnej działalności w tzw. sprawie Hissa, aktywnemu krytykowaniu
administracji Trumana i Demokratów w Kongresie za rzekomą „łagodność wobec
komunizmu” (soft on communism) oraz talentowi oratorskiemu stawał się wschodzącą gwiazdą nie tylko swojej partii, ale również całej amerykańskiej sceny politycznej. Nixon oczywiście pozytywnie odniósł się do perspektywy, jaką przedstawił mu
najpierw Dewey, a później także Brownell i Lodge. Choć wielokrotnie temu zaprzeczał, to jednak przed Konwencją, a także podczas głosowania w jej trakcie, Nixon
podjął liczne działania na rzecz promocji kandydatury Eisenhowera150. Co ciekawe,
gdy tuż po uzyskaniu nominacji „Brownell przedstawił generałowi kandydaturę Nixona na Wiceprezydenta, Eisenhower wyraził zdziwienie, że jako kandydat na Prezydenta mógł sam wyznaczyć współkandydata”151. Oczywiście generał doskonale
zdawał sobie sprawę z taktycznych zalet posiadania takiego współkandydata jak
Nixon – w czasie kontrowersji związanych z tzw. tajnym funduszem Eisenhower
miał powiedzieć, że „nie wygra bez Nixona”152. Mimo zapewnień Brownella „Eisenhower polecił, by ten przedstawił kandydaturę Nixona liderom partii i uzyskał ich
zbiorową opinię (critical judgement)”153. Decyzja została podjęta już wcześniej,
mimo to kwestia wiceprezydenckiej selekcji ponownie była dyskutowana w „pokoju
wypełnionym dymem z cygar (smoke-filled-room)”154, jak metaforycznie określa się
sposób dokonywania nominacji prezydenckich i wiceprezydenckich przez liderów
partyjnych. Tym razem jednak liderów jedynie kurtuazyjnie poproszono o zdanie,
a de facto informowano o podjętej przez nominowanego i jego współpracowników
decyzji.
Jak wynika z powyższego przykładu, jeśli selekcja jest zaplanowana odpowiednio wcześnie, można znaleźć takiego kandydata, który będzie cennym elementem
tandemu nie tylko podczas kampanii, ale i w czasie sprawowania władzy, jak było
to w przypadku Nixona. Także z tego powodu Nixon, jako faworyt do republikańskiej nominacji w wyborach roku 1960, „już na kilka tygodni przed konwencją omawiał potencjalnych kandydatów do wiceprezydentury z prezydentem Eisenhowerem
oraz innymi bliskimi współpracownikami”155. Wobec odmowy Nelsona Rockefellera
Nixon zdecydował się na Henry’ego Cabota Lodge’a, a sam proces przebiegał po149
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nownie jak ten sprzed ośmiu laty: najpierw nominacja, później spotkanie w „pokoju
wypełnionym dymem z cygar” i ogłoszenie nazwiska proponowanego Konwencji
współkandydata. I choć Nixon twierdził, że „nie podjął ostatecznej decyzji do czasu
spotkania z liderami”156, również uczestniczący w tym spotkaniu Gerald Ford odniósł
inne wrażenie157.
Warto odnotować, że Nixon zapoczątkował trend, w którym aktywne sprawowanie urzędu Wiceprezydenta może się stać trampoliną (stepping-stone) do prezydentury. Będąc zatem głównym pretendentem do prezydenckiej nominacji, Nixona miał
ten komfort, że mógł rozpatrywać różne potencjalne kandydatury ubiegających się
o nominację w tzw. otwartym procesie.
Jeżeli chodzi o cykle wyborcze na wszelkie stanowiska publiczne, to w Stanach
Zjednoczonych można wyróżnić wybory, w których osoba sprawująca urząd ubiega
się o reelekcję, oraz tzw. wybory otwarte, kiedy to o urząd ubiegają się dwaj pretendenci. Co do wyborów prezydenckich, to zarówno podczas rywalizacji o nominację
(prawybory), jak i podczas wyborów powszechnych (a także gdy wybieralny urząd
ma swojego zastępcę, np. gubernator, wicegubernator) wyróżnić też możemy wybory
półotwarte – takie cykle wyborcze, w których o nominację bądź urząd ubiega się na
przykład urzędujący Wiceprezydent (lub Wicegubernator).
Takiego komfortu jak Nixon nie miał jednak John Kennedy, który podobnie jak
inni zwycięzcy rywalizacji o nominację w trybie otwartym w tzw. okresie przed reformami158 miał na rozważania o współkandydacie niecałe 24 godziny. Nie będąc
pewny nominacji, „cały wysiłek kandydata i jego współpracowników nakierowany
był na intensywne lobbowanie liderów i delegatów na konwencję na rzecz własnej, prezydenckiej kandydatury”159. Co więcej, kwestia wiceprezydenckiej nominacji
była rozstrzygana zazwyczaj grubo po północy, jeśli nie we wczesnym godzinach
rannych. Nierzadko zatem kandydat, zamiast świętować swój życiowy polityczny
triumf, spędzał nieprzespaną noc na deliberowaniu na temat wad i zalet poszczególnych kandydatów do wiceprezydentury. To właśnie zmęczeniem swego brata Robert Kennedy tłumaczył złożenie propozycji objęcia wiceprezydentury Lyndonowi
B. Johnsonowi160. Obojętnie, jaki był ostateczny czynnik takiego posunięcia, Kennedy i jego doradcy decyzję podjęli bez udziału liderów. Kandydaturze Johnsona
na pewno sprzeciwiali się aktywiści związkowi161. Początkowo natomiast niechętni
współuczestniczeniu Johnsona w tym tandemie, tym razem ze względu na takiego
kandydata na Prezydenta, byli Demokraci z Południa, na czele z wpływowym Samem Rayburnem162, ówczesnym spikerem Izby Reprezentantów. Gdy jednak propoIbidem, s. 318.
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zycja padła, została zaakceptowana przez Johnsona, a później także przez delegatów
na Konwencję.
Wybór Johnsona jest zatem interesującym przypadkiem. O ile przez długi okres
(z nielicznymi, jak widzieliśmy, wyjątkami) to partia narzucała współkandydata,
a zwycięzca nominacji wobec chęci zwycięstwa w wyborach musiał się z takim stanem rzeczy pogodzić, o tyle teraz sytuacja się odwróciła. To partia – a tutaj przecież
dość istotny gracz koalicji Demokratów, „osoby kierujące ruchem związkowym,
były Johnsonowi przeciwne”163, a Demokraci z Południa niechętni byli Kennedym
– musiała przyjąć współkandydata mimo swych frakcyjnych zastrzeżeń. Mając jednak na uwadze przede wszystkim uwarunkowania wyborcze, jej członkowie musieli
poddać się dyktatowi, i podczas kolejnych konwencji akceptowali współkandydata
zazwyczaj przez aklamację. To właśnie od tego czasu, w odniesieniu do kandydata na
Wiceprezydenta, „konwencja wyborcza nie jest niczym więcej jak ratyfikowaniem
decyzji kandydata na Prezydenta”164. Nie zmieniło się to także cztery lata później,
kiedy Barry Goldwater wskazał na nowojorskiego kongresmana Williama Millera165.
Mimo oficjalnej formuły o „zarekomendowaniu Konwencji” współkandydata, delegaci szanują decyzję pretendenta do prezydentury, „by nie wprawić go w zakłopotanie na oczach śledzącej wydarzenia ogólnonarodowej widowni przez kontestację
pierwszej jego decyzji jako lidera partii”166. Decyzja staje się zatem niemal nieodwołalna również w przypadku, gdy wybierany współkandydat nie jest postrzegany jako
posiadający, jak choćby Miller, „prezydencki status”. Konwencja, niegdyś narzucająca nominowanemu współkandydata, teraz nie sprzeciwia się jego woli.
Przystępując od cyklu wyborczego roku 1964, Lyndon B. Johnson miał ten sam
komfort, co wszyscy ubiegający się o reelekcję prezydenci. Mimo że po śmierci
Johna Kennedy’ego pełnił swój urząd stosunkowo krótko, był pewien swej prezydenckiej nominacji, dlatego mógł w skupieniu i spokoju rozważyć najlepszego dla
siebie współkandydata. Początkowo wydawało się, że tradycyjnym kryterium będą
uwarunkowania wyborcze. Gdy jednak z sukcesywnie dostarczanych prezydentowi wyników sondaży przedwyborczych zaczęło wynikać, że „żaden z potencjalnych
współkandydatów nie zmieniłby notowań prezydenta o więcej niż 2% w górę czy
w dół”167, Johnson mógł odrzucić sztandarowe w takiej sytuacji kryteria wyborcze,
a bardziej brać pod uwagę czynniki długoterminowe, jak przydatność przyszłego
wiceprezydenta do pomocy w sprawowaniu władzy. Już po ogłoszeniu wyboru Johnson oznajmił zresztą, że Hubert Humphrey „był po prostu najlepszym człowiekiem
w Ameryce do tej funkcji, (…) a podstawowym kryterium selekcji było przekonanie
prezydenta, że współkandydat posiada cechy prezydenckie”168. Wydaje się, że taka
A. Schlesinger, Jr., Robert Kennedy…, s. 207.
J. Witcover, Crapshoot…, s. 179.
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była w istocie motywacja Johnsona, choć prezydent musiał też brać pod uwagę inne
czynniki.
W pierwszej kolejności chciał on zaproponować wiceprezydenturę sekretarzowi
obrony Robertowi McNamarze. Taki ruch nie spodobał się jednak liderom partyjnym, którzy stali na stanowisku, że „nie byłoby to rozważne ze względu [nie tylko]
na zwykłych członków, ale i wyborców Partii Demokratycznej”, których mógłby
zniechęcić fakt, że do roku 1960 McNamara był zwolennikiem Republikanów169.
W związku z tym jedynymi kandydatami doskonale spełniającymi wymagania krótko- i długoterminowe pozostawali Hubert Humphrey i Robert Kennedy. Senator
Humphrey był wówczas „jednym z najbardziej błyskotliwych i lubianych polityków
Partii Demokratycznej”170 i człowiekiem o licznych talentach politycznych i osobistych171. Był wytrawnym znawcą sceny politycznej, a także – choć nie zdołał uzyskać
prezydenckiej nominacji kolejno w latach 1956 i 1960 – powszechnie myślano o nim
nie tylko jako o ulubieńcu polityków i istotnych grup wyborców Partii Demokratycznej, ale i szanowanym partnerze republikańskich kolegów w Kongresie. Gdy zatem
w marcu roku 1964 Johnson powiedział senatorowi, że „gdyby to od niego zależało,
chciałby, by to Hubert Humphrey był jego wiceprezydentem”172, Humphrey mógł się
spodziewać szybkiego ogłoszenia tego faktu opinii publicznej. Ponieważ w tym wypadku wszystko istotnie zależało od prezydenta, Humphrey poczuł, że ma duże szanse na uzyskanie wiceprezydenckiej nominacji. Jednakże prezydent Johnson długo
nie ujawniał swych preferencji – aż do końca Konwencji Partii Demokratycznej prezydent „chciał dostarczyć jakiegoś elementu napięcia, który wzmocniłby medialne
i społeczne zainteresowanie Konwencją”173. Odkąd wraz z cyklem wyborczym roku
1952 konwencje były transmitowane na żywo w telewizji, stały się prawdziwymi
medialnymi spektaklami, śledzonymi z zapartym tchem przez miliony Amerykanów.
Jednocześnie mimo ogromnej niechęci do Roberta Kennedy’ego174 Johnson nie wykluczał złożenia mu wiceprezydenckiej oferty. Jednemu z doradców zmarłego prezydenta, który stał się też ważną postacią nowej administracji, Johnson miał powiedzieć,
że „wybierze go [Roberta Kennedy’ego], jeśli będzie go potrzebował”175. Mimo że
nominacji tej zapewne sprzeciwiliby się Południowcy, Johnson był tutaj bezpieczny,
a dzięki osobie takiego współkandydata zamierzał zjednać zawsze niechętnych mu
liderów Demokratów ze Wschodniego Wybrzeża. Pamiętajmy, że w prowadzeniu
ogólnonarodowej kampanii Johnson był nowicjuszem, wszak cztery lata wcześniej
jego działalność na wyborczym szlaku ograniczała się jedynie do aktywności na Południu. A w zdominowanym w tamtym czasie przez Demokratów Teksasie „Johnson
169
R. Dallek, Flawed Giant: Lyndon Johnson and His Times, 1961–1973, New York: Oxford
University Press, 1998, s. 137.
170
A. Schlesinger, Jr., Robert Kennedy…, s. 194.
171
T.H. White, The Making of the President 1964, s. 323.
172
J. Witcover, Crapshoot…, s. 185.
173
D. Kearns, Lyndon Johnson and the American Dream, New York: Harper & Row, 1976, s. 202.
174
Relację Johnsona i Roberta Kennedy’ego, zarówno w zawartości, jak i tytule swojej pracy,
znakomicie oddaje Jeff Shesol. Zob. J. Shesol, Mutual Contempt…
175
R. Dallek, The Flawed Giant: Lyndon Johnson and His Times, 1961–1973, New York: Oxford
University Press, 1998, s. 135.

82

Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

nigdy nie skrzyżował miecza z Republikaninem i polityczna dyskusja – prowadzona
w sposób, w jaki robiono to na Północy – była mu obca”176. W tym kontekście nie
dziwi zatem pozostawienie sprawy osoby współkandydata otwartej aż do uzyskania danych z badań sondażowych, a także, co równie istotne, nominacji Barry’ego
Goldwatera. Dopiero wówczas Johnson oficjalnie wykluczył kandydaturę Roberta
Kennedy’ego, oświadczając, że „na stanowisko Wiceprezydenta nie będą brani pod
uwagę członkowie Gabinetu ani inne osoby z jego otoczenia”177.
Kennedy, początkowo przeciwny ubieganiu się o wiceprezydencką nominację,
gdy w końcu zgłosił swój akces, spotkał się z żywiołowym poparciem. Arthur Schlesinger Jr. przytacza dane z sondażu Instytutu Gallupa z kwietnia roku 1964, czyli tuż
po ogłoszeniu swej gotowości do ubiegania się o wiceprezydenturę przez Roberta
Kennedy’ego, z którego wynikało, że byłby on „wiceprezydenckim wyborem dla
około 47% wyborców Partii Demokratycznej, w porównaniu z 18% dla Adlaia Stevensona i 10% dla Huberta Humphreya”178. Ale głównym decydentem był tutaj Johnson, który traktował też wybory prezydenckie 1964 jako szansę spełnienia osobistych
ambicji179. W napisanej, między innymi na podstawie rozmów z Johnsonem, biografii
prezydenta Doris Kearns odnotowała, że „problem Roberta Kennedy’ego wzbudzał
więcej uwagi i konsumował więcej energii i niezdrowych emocji niż jakakolwiek
inna sprawa wagi państwowej, z jaką przyszło się skonfrontować nowemu prezydentowi po [tragedii w] Dallas”180. Sprawa ta wydawała się zajmować także Humphreya,
który jednoznacznie zachęcony przez prezydenta rozpoczął teraz cichą kampanię
na rzecz swojej kandydatury. Wysiłki Humphreya i jego współpracowników były
„nakierowane na przekonanie znaczących osób i grup, że współkandydat powinien
zostać wyłoniony na podstawie zdolności, a nie uwarunkowań wyborczych”181.
Owymi osobami i grupami „byli liderzy partii, delegaci na konwencję oraz opinia
publiczna”182. Tak naprawdę jednak wyborca, do którego apelował Humphrey, był
tylko jeden – prezydent Lyndon B. Johnson.
Wybór Humphreya można zatem uznać za pierwszą „współczesną” wiceprezydencką selekcję. Do wyróżnionych przez Joela Goldsteina takich jej elementów, jak
kontrola decyzji przez kandydata, rozważanie różnych pretendentów, czas na sprawdzenie ewentualnych „trupów w szafie” oraz wzięcie pod uwagę kwalifikacji kandydatów183, należy dodać też kolejny istotny czynnik, jakim był aspekt medialny.
Rozpoczynając swe deliberacje w lutym roku 1964, ale nie ogłaszając decyzji do
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samego końca, prezydent pozwolił prasie na rozpoczęcie spekulacji. Przyniosły one
jednak pozytywny skutek: media informowały o zaletach i wadach pojawiających się
nazwisk, stając się jednym z uczestników procesu selekcji. Te informacje, połączone
z bezprecedensowym ogłoszeniem przez Johnsona nazwiska swego współkandydata
na żywo na antenie telewizji oraz rozpoczęciem przez senatora Bircha Bayha prac
nad założeniami późniejszej XXV poprawki do Konstytucji, na pewno wzmocniły
w społeczeństwie amerykańskim świadomość konieczności posiadania przez kraj
„strategicznego” Wiceprezydenta.
Ujawniony we wspomnieniach prezydenta Johnsona epizod pozwala też spojrzeć
na podjęte przez niego działanie jeszcze w innym świetle. Otóż „wiosną i latem 1964
prezydent nie był pewny, czy będzie się ubiegał o reelekcję”184 najprawdopodobniej
z powodu obaw o dotrwanie do końca kadencji po ewentualnej wygranej. Przyczyną
miałyby być problemy zdrowotne w rodzinie prezydenta, a ściślej, problemy z sercem jego męskich przodków, które nie ominęły także Lyndona Johnsona. Pierwszego
zawału serca doznał on w roku 1955, w wieku 42 lat, a przecież wymagania fizyczne
i stres były jeszcze większe w miarę wspinania się po szczeblach kariery politycznej, szczególnie w latach przewodniczenia większości w Senacie (1953–1961) oraz
okresów sprawowania wiceprezydentury i prezydentury. Johnson co prawda dotrwał
do końca swej kadencji, zmarł jednak dość młodo, bo w wieku 65 lat. Pamiętajmy
jeszcze, że jego obawy okazały się uzasadnione trzy dni po inauguracji w roku 1965,
kiedy to został hospitalizowany. Niewykluczone zatem, że przedłużony okres poszukiwania współkandydata był też w zamyśle prezydenta czasem, w którym Demokraci
mieli się zastanowić, komu oddać prezydencką nominację, gdyby Johnson zrezygnował z ubiegania się o prezydenturę już w roku 1964, nad czym niewątpliwie myślał
i czemu dał wyraz w korespondencji skierowanej do swej małżonki, Lady Bird185.
W tym cyklu wyborczym jeszcze wystartował, ale w trwającym okresie przedwyborczym roku 1968 oświadczył, że „nie będzie się ubiegał ani nie przyjmie nominacji swojej partii w nadchodzących wyborach prezydenckich”186. Główną przyczyną
takiego stanu rzeczy była oczywiście malejąca popularność prezydenta w związku
z wojną wietnamską, kwestie zdrowotne były jednak również istotnym powodem.
Dwa dramatyczne i jedno tragiczne wydarzenie miały naznaczyć kampanię o prezydencką nominację Partii Demokratycznej w roku 1968. Nim doszło do rozruchów
w czasie konwencji w Chicago, kontekst tej rywalizacji zmieniał się dwukrotnie – po
raz pierwszy po rezygnacji Johnsona, po raz drugi po śmierci Roberta Kennedy’ego.
Ponieważ zabójstwo młodszego z braci Kennedych niemal zapewniło Humphreyowi nominację, współpracownicy wiceprezydenta podjęli próby lobbowania najbardziej pożądanych przez Humphreya potencjalnych współkandydatów – Edwarda
Kennedy’ego i Nelsona Rockefellera. Gdy nie dały one oczekiwanego rezultatu,
184
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wydawało się, że Humphrey będzie musiał sięgnąć po Eugene’a McCarthy’ego.
Ponieważ jednak pochodził on, podobnie jak Humphrey, z Minnesoty, a w dodatku
Humphreyowi nie przypadł do gustu sposób i styl kampanii prawyborczej prowadzonej przez McCarthy’ego, wybór padł na senatora polskiego pochodzenia, Edmunda
Muskiego. Podobnie jak w wielu pozostałych przypadkach wyboru dokonali w krótkim czasie nominowani do prezydentury i jego najbliżsi współpracownicy.
W obozie Republikanów o wiceprezydenckiej kandydaturze zdecydował również
nominowany i było to posunięcie co najmniej kontrowersyjne. Zarysowane przez
Nixona kryteria selekcji wydawały się logiczne i pożądane. Zgodnie z nimi idealny
kandydat miałby „mieć prezydenckie kwalifikacje, prowadzić aktywną kampanię wyborczą oraz wykonywać nowe wiceprezydenckie obowiązki, szczególnie w obszarze
współpracy z władzami stanowymi i miejskimi”187. O ile dwa ostatnie kryteria Spiro
Agnew spełniał dość dobrze, o tyle jego polityczne umiejętności w zakresie tych
najważniejszych były dość wątpliwe. Jego kariera polityczna trwała 11 lat, w czasie których tylko dwa lata był gubernatorem, a pozostałe spędził na stanowiskach
w administracji lokalnej. Co więcej, „przez te jedenaście lat nie mógł się pochwalić
żadnym znaczącym osiągnięciem, czy to w administracji lokalnej, czy stanowej”188.
Biograf Agnew podkreśla też, że późniejszy wiceprezydent był zwykłym politycznym oportunistą:
(…) jego poglądy z początkowego okresu kariery politycznej wskazywały, że był on bardziej związany z ideami Partii Demokratycznej. Ze względu jednak na silną pozycję tego
ugrupowania w stanie Maryland, a także panującą w strukturach partii stanowej konkurencję, Agnew został Republikaninem, gdyż nie sądził, by mógł zrobić karierę jako Demokrata189.

Ogólnonarodowej opinii publicznej dał się poznać jako aktywny promotor prezydenckiej kandydatury Nelsona Rockefellera, nawet gdy ten sam początkowo odrzucał możliwość kandydowania.
Dlaczego zatem Nixon zdecydował się na Agnew, choć nawet „pracownicy jego
sztabu określili go mianem «politycznego eunucha» zaraz po tym, jak jego nazwisko pojawiło się wśród potencjalnych kandydatów do wiceprezydentury”?190. Jest to
o tyle interesujące, że Nixon doskonale znał wymagania drugiego urzędu. Wszak jak
mało kto przyczynił się do wzrostu zainteresowania wiceprezydenturą i podniesieniem jej statusu.
Decyzję o selekcji Agnew Nixon podjął samodzielnie. Zwołał co prawda kilka
spotkań ze swoimi doradcami, liderami regionalnymi i ogólnonarodowymi oraz republikańskimi członkami Kongresu, ale wydaje się, że jedynie dla zachowania pozorów191. Wiele jednak wskazuje, że „poza Nixonem nikt tak naprawdę nie widział
w Agnew drugiego człowieka w kraju”192. Jego nazwisko nie padło w tych rozmo187
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wach z inicjatywy liderów, chyba że obecni zostali przez Nixona poproszeni o wyrażenie opinii.
W pewnym sensie do dokonania takiego wyboru zmusiła Nixona sytuacja – Rockefeller i Ford odmówili, a osobisty faworyt Nixona John Connally był Demokratą.
Ogromną rolę odegrała też delegacja konserwatystów z Południa, na czele z charyzmatycznym senatorem Stromem Thurmondem. Jednocześnie Nixon jako prezydent chciał osiągnąć status zbliżony do Eisenhowera – lidera narodu, który nie
był uwikłany w bieżącą politykę partyjną, dzięki czemu zapewnił swemu urzędowi
godność, a także zdobył osobistą popularność. Wydaje się, że tą drogą chciał też
pójść Nixon, wiecznie uważający się za niedostatecznie docenianego przez media,
opinię publiczną i innych polityków. Przewidując dla Agnew rolę krytyka przeciwników politycznych, chciał skupić na nim uwagę mediów. Gdy zabieg ten powiódł
się podczas kampanii bez względu na krytycyzm wobec osoby Spiro Agnew, był on
kontynuowany w czasach administracji Nixona. Co do uwarunkowań wyborczych,
sztab Nixona dysponował sondażami, z których wynikało, że kandydat samodzielnie
wypadał lepiej niż w zestawieniu z którymkolwiek z potencjalnych współkandydatów. Jeden z członków sztabu Nixona miał nawet stwierdzić, że „właściwie rozważaliśmy kandydowanie bez Wiceprezydenta”193, co oczywiście nie było możliwe. To
wtedy właśnie Nixon dokonał spostrzeżenia, że „Wiceprezydent nie pomoże, a może
jedynie zaszkodzić”194. Już wcześniej odkrył, że „Wiceprezydent nie wygrywa ani
nie przegrywa wyborów – jest tylko elementem transakcji wiązanej”195. Wydaje się
zatem, że dokonując wyboru współkandydata, znaczenie najwyżej drugorzędne miały dla Nixona funkcje, jakie mógłby powierzyć swemu wiceprezydentowi. Te zaś, co
było także zasługą Nixona, uległy znaczącemu rozbudowaniu w porównaniu z XIX
i pierwszą połową XX wieku.

2.5. FUNKCJE WICEPREZYDENTA
Wraz z większym zaangażowaniem wiceprezydentów w realizowanie zadań właściwych wykonawczej gałęzi władzy urzędowi przyznano pewne instytucjonalne zasoby, dzięki którym wykonywanie poszczególnych funkcji mogło przebiegać sprawniej
i skuteczniej.
Co prawda przez dłuższą część amerykańskiej historii było ich na tyle mało, że
Charles Dawes mógł zasadnie sformułować zdanie, iż wiceprezydentura to „wspaniała praca. Mogę robić tylko dwie rzeczy: jedna to siedzenie tutaj [w Senacie], (…)
druga to przeglądanie porannych gazet i sprawdzanie stanu zdrowia prezydenta”196.
Jednakże już trzy dekady później Richard Nixon stwierdził, że „omówienie zadań
J. Witcover, Crapshoot…, s. 218.
Cyt. za: M. Natoli, American Prince, American Pauper: The Contemporary Vice Presidency in
Perspective, Westport, CT: Greenwood Press, 1985, s. 43.
195
A. Schlesinger, Jr., On the Presidential…, s. 483–484.
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Cyt. za: A. Barkley, That Reminds…, s. 207.
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Wiceprezydenta jest trudne, ponieważ różnią się one w zależności od sprawującego
urząd”197. Należy podkreślić, że jeśli weźmiemy pod uwagę kształt wiceprezydentury
w okresie sprawowania urzędu przez Dawesa i Nixona, to obaj mają rację. W czasach
Dawesa wiceprezydent wykonywał jedynie te zadania, które wskazywała mu Konstytucja, czyli niewiele. W czasach Nixona wiceprezydentura, choć konstytucyjne
zmiany objęły urząd jedynie w kontekście The National Security Act Amendment of
1949 oraz XXII poprawki do Konstytucji, była już zupełnie inną instytucją.
Jak pamiętamy, potrzeba utworzenia urzędu wiceprezydenckiego pojawiła się
w końcowym okresie prac Konwencji Konstytucyjnej. Decyzję o powołaniu tej instytucji podjęto w momencie, gdy „pozostała część Konstytucji była już właściwie
napisana, i Ojcowie Założyciele mieli trudności ze znalezieniem wiceprezydentowi
obowiązków”198. Mając na uwadze, że większość funkcji została już powierzona innym urzędom, oraz troskę, by wiceprezydentura nie wchodziła w ich kompetencje,
jak również nie dublowała zadań przypisanych innym segmentom władzy (co jednak
okazało się niemożliwe), oryginalny tekst Konstytucji wymienia Wiceprezydenta jedynie kilkakrotnie.
Miał zatem Wiceprezydent przewodniczyć obradom Senatu, posiadać prawo do
decydującego głosu w razie nierozstrzygniętego wyniku w głosowaniu w tej izbie
oraz sprawować obowiązki Prezydenta w razie opróżnienia tego urzędu lub wystąpienia prezydenckiej niezdolności. Ta ostatnia funkcja na mocy precedensu Tylera
zmieniła się w prezydencką sukcesję, a następnie została rozszerzona w XXV poprawce do Konstytucji199. Jeżeli chodzi o rozstrzyganie głosowań, to wiceprezydenci
czynią to dziś bardzo rzadko – podczas gdy John Adams czy John C. Calhoun decydowali o losach projektów legislacyjnych odpowiednio 29 i 28 razy, od roku 1945,
wliczając Harry’ego Trumana, a wyłączając Joe Bidena – łączna liczba głosowań
rozstrzyganych przez wiceprezydentów wynosi 43200.
Gdy wreszcie mowa o przewodniczeniu obradom Senatu, to w czasie formowania się Republiki była ona dość doniosła. W początkowym okresie, „gdy Senat był
mały i względnie nieoficjalny, pozycja Wiceprezydenta jako jego przewodniczącego
pozwalała wpływać na porządek obrad, kierować (steer) debatami czy też wyznaczać członków komisji senackich”201. Z czasem jednak senatorowie byli coraz mniej
skłonni do przyjmowania lidera, który nie pochodził z ich szeregów, stąd też większe znaczenie przewodniczącego pro tempore albo liderów senackiej większości czy
mniejszości. Takie natomiast czynniki, jak umacniające się partie polityczne oraz
słabnąca wiceprezydentura, sprawiły, że wpływy Wiceprezydenta w izbie wyższej
malały. Wreszcie, na wyraźne życzenie senatorów, przewodniczenie obradom izby

Cyt. za: B. Bayh, One Heartbeat…, s. 87.
T. Kuroda, The Origins…, s. 24.
199
Zob. podrozdział 1.2 niniejszego opracowania.
200
Dane za: Senate Historical Office, Occasions When Vice Presidents Have Voted to Break Tie Votes
in the Senate, http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/VPTies.pdf (10.05.2014).
201
M. Nelson, Guide to the Presidency, Washington, DC: Congressional Quarterly, 1996, t. II,
s. 1063.
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przejął przewodniczący pro tempore, a „ostatnim wiceprezydentem, któremu Senat
pozwolił na mianowanie członków komisji, był John C. Calhoun”202.
Funkcja przewodniczącego Senatu stawała się zatem coraz bardziej ceremonialna, choć trzeba przyznać, że przyczyniali się do tego również sami wiceprezydenci.
Wspomniano już o pierwszym przemówieniu Charlesa Dawesa. Równie interesujący, potwierdzający ceremonialność wiceprezydenckiej funkcji jako przewodniczącego Senatu, jest epizod z udziałem Lyndona B. Johnsona. Jak pamiętamy, wraz z okresem wiceprezydentury Nixona urząd zaczął być utożsamiany bardziej z egzekutywą
niż z legislatywą. Tuż po inauguracji administracji Kennedy’ego z Johnsonem jako
wiceprezydentem okazało się jednak, że Teksańczyk, jeden z najpotężniejszych w historii liderów większości w Senacie, czuje się wyobcowany w nowej funkcji. Próbując zatem odzyskać część dawnych wpływów, Johnson chciał nadal przewodniczyć
zebraniom senatorów Partii Demokratycznej203. Propozycja ta jednak nie spotkała
się z akceptacją, gdyż, jak podkreślił jeden z senatorów, „poza zakłóceniem duchu
podziału władz, Demokraci w Senacie wyglądaliby absurdalnie, gdyby na swojego
przewodniczącego wybrali osobę niebędącą senatorem”204. Zasada once you’re out,
you’re out205 znalazła tutaj po raz pierwszy swoje zastosowanie, mimo że dotyczyła
jednego z najbardziej zasłużonych polityków Partii Demokratycznej.
Poza wspomnianymi do konstytucyjnych zadań Wiceprezydenta należą też te wynikające z XXV poprawki, czyli możliwość tymczasowego sprawowania obowiązków prezydenta w razie wystąpienia prezydenckiej niezdolności oraz bycie jedną
z głównych postaci w procesie stwierdzania owej niezdolności. Biorąc jednak pod
uwagę datę wprowadzenia owej poprawki (1967), sporo racji miał Charles Dawes,
opisując główne zadania swego urzędu w sposób, w jaki to uczynił.
W jednym z wcześniejszych wydań popularnego podręcznika akademickiego,
z którego korzysta się przy okazji wykładów na temat urzędu Prezydenta USA, czytamy, że „podobnie jak prezydentura, urząd Wiceprezydenta jest kształtowany przez
połączenie zapisów konstytucyjnych, zmieniających się okoliczności historycznych
oraz indywidualnej inicjatywy”206. Wiceprezydenturze przyszły w sukurs wszystkie
wspomniane czynniki.
Wzrastające207 zaangażowanie urzędu wiceprezydenckiego w poczynania wykonawczej gałęzi władzy nie byłyby możliwe bez zwiększającej się roli rządu federalnego. Stało się to, jak przedstawia Joel Goldstein, wraz z przyjęciem i implementacją programu Nowego Ładu, który „znacząco wzmocnił prezydenturę kosztem
Kongresu oraz rząd federalny kosztem władzy stanowej i lokalnej”208. Było to z kolei możliwe dzięki podjętemu przez prezydenta Roosevelta procesowi reorganizacji
urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Stosując się do rekomendacji zawartych
202
203
204
205
206
207
208

S. Milkis, M. Nelson, The American…, s. 428.
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w raporcie Komisji Brownlowa – szczególnie stwierdzenia, że „rząd bez dobrej organizacji jest jak dom zbudowany na piasku. [Dlatego też] Prezydent potrzebuje
pomocy”209 – utworzony został Urząd Wykonawczy Prezydenta (Executive Office of
the President)210, a wkrótce Kongres przyjął Ustawę o reorganizacji (Reorganization
Act of 1939). Od tego czasu Prezydent może zatrudniać własny personel, którego zadaniem jest przegląd i koordynacja programów poszczególnych departamentów. Wynikiem takiej zmiany jest też, jak piszą Stephen Hess i James Pfiffner, to, że projekty
„znaczących rozwiązań polityki publicznej zaczęły być przygotowywane w Białym
Domu przez bliskich współpracowników Prezydenta, [dzięki czemu to] raczej Prezydent niż Kongres stał się sercem rządu federalnego”211. Mając coraz więcej zadań,
prezydenci nie mogli wykonywać ich wszystkich, dlatego też „pewien zakres obowiązków, dotąd wykonywanych przez Prezydenta, zaczął być przez szefa egzekutywy delegowany Wiceprezydentowi”212.
Dziedzictwem Roosevelta stała się zatem silna egzekutywa, której zwierzchnik,
wzmocniony instytucjonalnie przez posiadanie rozbudowanego aparatu wykonawczego, miał być centralną postacią amerykańskiego systemu państwowego, formułującą i wykonującą zadania w polityce zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej213. Co
do samej wiceprezydentury, „wzrost jej znaczenia nie byłby możliwy bez zwiększenia zakresu władzy Prezydenta”214, a pomocne w tym okazało się wskazane wcześniej połączenie trzech czynników.
Pomny swoich doświadczeń jako wiceprezydent Harry Truman, który nie był informowany przez Roosevelta o wielu sprawach istotnych z punktu widzenia polityki państwa, starał się angażować swego wiceprezydenta Albena Barkleya w prace
administracji w jak najszerszym zakresie. Prócz tego, że uczynił z Wiceprezydenta statutowego członka NSC (National Security Council), Barkley miał także obowiązkowo uczestniczyć w posiedzeniach Gabinetu i na bieżąco być informowany
o zamierzeniach i działaniach administracji215. Barkley nie ograniczył się jednak do
biernej działalności, stając się konstruktywnym członkiem administracji. Podróżując
po kraju, wiceprezydent w licznych przemówieniach chwalił prezydenta oraz Partię
Demokratyczną. Agitował też na rzecz jej kandydatów w wyborach do Kongresu
w roku 1950, a rok później, jako przedstawiciel prezydenta, udał się – w celu zebrania informacji – w podróż do Azji, gdzie między innymi wizytował oddziały amerykańskie walczące na Półwyspie Koreańskim216.
F. Mosher, The President Needs Help, Lanham: University Press of America, 1988, s. 70.
Szerzej na ten temat zob. M. Grzybowski, Federalny aparat wykonawczy w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992; M. Jagielski, Prezydent USA jako
szef administracji, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000.
211
S. Hess, J. Pfiffner, Organizing the Presidency, Washington, DC: Brookings Institution, 2002,
s. 2.
212
J. Goldstein, The Modern…, s. 134.
213
R.M. Małajny, Amerykański prezydencjalizm, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.
214
J. Goldstein, The Modern…, s. 23.
215
P. Kengor, Wreath Layer of Policy Player: The Vice President’s Role in Foreign Policy, Lanham,
MD: Lexington Books, 2000, s. 22–25.
216
P.A. Davis, Alben W. Barkley…, s. 281–302; A. Barkley, That Reminds…, s. 205–214.
209
210

Wyłanianie kandydata na Wiceprezydenta przed rokiem 1976...

89

Trend wiceprezydentury jako aktywnego urzędu politycznego został podtrzymany
w kolejnej administracji. Ponieważ zdaniem prezydenta Eisenhowera wiceprezydent
„powinien mieć użyteczną pracę”217, Richard Nixon stał się pierwszym „globalnym
wiceprezydentem”218. Na taki stan rzeczy złożyły się przede wszystkim osobiste
przymioty Nixona – ogromna ambicja, przyzwyczajenie do ciężkiej pracy oraz przekonanie, że z pomocą wiceprezydentury będzie mógł zbudować wizerunek męża stanu, co miało pomóc w osiągnięciu jego ostatecznego politycznego celu – odniesieniu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Stąd też duża aktywność Nixona, który
„zawsze szukał czegoś do zrobienia oraz interesował się niemal każdym aspektem
sprawowania władzy”219. Nie byłoby jednak silnej i ogólnie ocenianej jako udana wiceprezydentury Nixona bez przyzwolenia Eisenhowera. A takiego aktywnego wiceprezydenta Ike potrzebował z kilku powodów. Po pierwsze, „wojskowe doświadczenie prezydenta sprawiało, że cenił wartość dobrze wyszkolonych podwładnych.
Nixon mógłby zatem, dzięki swoim umiejętnościom, stać się istotną postacią prezydenckiej drużyny”220. Po drugie, Eisenhower nie był zawodowym politykiem, stąd
też, podobnie jak jego najbliżsi współpracownicy, nie posiadał głębokiej wiedzy na
temat pracy Kongresu oraz mechanizmów przyjmowania prezydenckich projektów
na Kapitolu221. Nixon również nie miał tutaj długiego stażu – w Izbie Reprezentantów
spędził cztery lata, w Senacie zaledwie dwa – jednakże wobec braku i takich doświadczeń wśród osób z najbliższego otoczenia prezydenta także i ten fakt przemawiał na jego korzyść. Wreszcie Eisenhower nie posiadał zaplecza politycznego, gdyż
członkiem Partii Republikańskiej stał się dopiero tuż przed wyborami roku 1952.
Jego łącznikiem między konserwatystami Tafta a liberałami Deweya był w kampanii
właśnie Nixon, który pozostał nim także po wyborach. Eisenhower wychodził z założenia, że Prezydent jako głowa państwa powinien dążyć do jednoczenia narodu,
a nie do podziałów, które jego zdaniem były nieuchronnym wynikiem partyjnej rywalizacji. Miał zatem Nixon stać się „politycznym surogatem”222 prezydenta. W ten
sposób wiceprezydent przejął rolę lidera partii – to on był de facto jej rzecznikiem,
pomagał zbierać pieniądze oraz przemawiał na rzecz kandydatów Partii Republikańskiej, z jednoczesnym krytykowaniem obozu Demokratów. Nixon służył ponadto
radą w konkretnych sytuacjach – „uczestnicząc w posiedzeniach Gabinetu, wyrażał
celne opinie na temat politycznych konsekwencji proponowanych rozwiązań”223.
Nixon był też wysłannikiem prezydenta w podróżach zagranicznych – w czasie
swej wiceprezydentury odbył siedem zagranicznych wizyt, odwiedzając pięćdziesiąt
cztery kraje224. Relacje z jego podróży, szczególnie z dramatycznej wizyty w Ameryce Południowej w roku 1958, gdy omal nie zginął, oraz z podróży do Moskwy, gdzie
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debatował z Nikitą Chruszczowem na temat wyższości amerykańskiego systemu gospodarczego nad radzieckim225, były szeroko relacjonowane w mediach.
Od wiceprezydentur Barkleya i Nixona można zatem spełniane przez wiceprezydenta funkcje podzielić na kilka kategorii. W literaturze przedmiotu spotkamy kilka
klasyfikacji226, według których Wiceprezydent, poza funkcjami konstytucyjnymi, ma
też do spełnienia zadania natury instytucjonalnej, politycznej227 oraz ceremonialnej.
Funkcje ceremonialne to uczestnictwo w spotkaniach i wydarzeniach, najczęściej
towarzyskich i dyplomatycznych, w których wiceprezydenci biorą udział, by podnieść ich rangę, lub też gdy nie może w nich uczestniczyć prezydent. Bardzo często
to wiceprezydenci są „gospodarzami wizyt głów państw czy też polityków szczebla rządowego z zagranicy, jak również przyjęć czy innych wydarzeń towarzyskich,
które odbywają się z reguły w posiadłości wiceprezydenckiej”228. Poza tym do zadań ceremonialnych należało, i czasem jeszcze nadal należy, także reprezentowanie
USA na pogrzebach zagranicznych mężów stanu, wygłaszanie przemówień z okazji zakończenia roku akademickiego czy też koronowanie zwyciężczyń konkursów
piękności, „co było ulubionym zajęciem Albena Barkleya”229. W wydanej w roku
1960 publikacji politolog Clinton Rossiter wymienia też takie funkcje Wiceprezydenta, jak mianowanie pięciu kadetów do Akademii Marynarki Wojennej, czterech
senatorów do Rady tej akademii, rekomendowanie Prezydentowi dwóch kandydatów do przyjęcia w Akademii Wojskowej, podpisywanie ustaw i wspólnych rezolucji
Kongresu przed przekazaniem ich Prezydentowi oraz zasiadanie w Radzie Regentów
Smithsonian Institution. Ponieważ przez długi okres powyższe funkcje ceremonialne
przeważały w zadaniach, jakie do wykonania miał Wiceprezydent, Rossiter słusznie
podsumował, że nie były one niczym więcej jak tylko „wymiarem bezsilności będącej oznaką drugorzędności urzędu”230 Wiceprezydenta.
Gdy mowa o funkcjach instytucjonalnych, to mają one przede wszystkim zapewnić, by Wiceprezydent był na bieżąco informowany o istotnych dla kraju wydarzeniach, jak również o działaniach podejmowanych przez administrację, by brał
aktywny i konstruktywny udział w opracowywaniu projektów ustaw, przekonywaniu
do nich opinii publicznej, oraz by je monitorował, a czasem zapewniał ich pozytywne przejście przez ścieżkę legislacyjną w Kongresie. Ma temu służyć uczestniczenie
Wiceprezydenta w posiedzeniach Gabinetu oraz Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Szerzej na ten temat zob. R. Nixon, Six Crises, s. 235–291.
Zob. J. Goldstein, The Modern…, s. 134–201; P. Light, Vice Presidential…, s. 27–100, 136–171;
J. Baumgartner, The American Vice Presidency Reconsidered, Westport, CT: Praeger Publishers, 2006,
s. 109–134.
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Dodatkowo Wiceprezydent otrzymuje te same dokumenty co Prezydent, w tym raporty wywiadu i ściśle tajne informacje, a codziennie rano czeka go odprawa wywiadowcza, na której dowiaduje się o najważniejszych na świecie wydarzeniach
z poprzedniej doby, jak również bierze udział w porannych naradach z prezydentem
i jego najbliższymi doradcami. W latach administracji Eisenhowera były to praktyki
dość nowe.
Co do uczestnictwa w posiedzeniach Gabinetu, zmiany w tym zakresie wprowadził w swej administracji już prezydent Warren Harding231. Od tego czasu wszyscy
wiceprezydenci, z wyjątkiem Charlesa Dawesa, kontynuowali tę praktykę, nie zawsze będąc jednak tych obrad konstruktywnymi uczestnikami. Aktywność wiceprezydenta podczas posiedzeń Gabinetu w dużej mierze zależy od jego osobowości, ale
przede wszystkim od pozycji w danej administracji, czyli także od relacji z prezydentem. Równie dobrze może on wypowiedzieć swoją opinię na temat proponowanego projektu, jak zachować swoje uwagi na spotkanie z prezydentem w węższym
gronie, nierzadko sam na sam. Niemniej obecność Wiceprezydenta na posiedzeniach
Gabinetu i NSC ma służyć posiadaniu bieżących informacji, tak by w razie konieczności nagłego objęcia urzędu Prezydenta był on jak najlepiej przygotowany do zapewnienia ciągłości władzy wykonawczej. Co prawda w miarę wzrostu znaczenia
aparatu wykonawczego Prezydenta kosztem szefów poszczególnych departamentów
„posiedzenia Gabinetu czy NSC częściej są zwoływane w celu ogłoszenia decyzji niż
przedyskutowania ich na ich forum”232. Mimo to nieuczestniczenie Wiceprezydenta
w tych posiedzeniach nie jest dobrze postrzegane i „wymaga wyjaśnienia”233.
Kolejną wartą omówienia instytucjonalną funkcją są podróże zagraniczne. Zapoczątkowane w okresie prezydentury Roosevelta, kiedy to John Nance Garner reprezentował Stany Zjednoczone na inauguracji prezydenta Filipin (1935), a Henry
Wallace udał się w misje dyplomatyczne do Ameryki Łacińskiej, Chin i na Syberię234, podróże wiceprezydenckie mogą odgrywać różne role. Czasem wizyta „może
nieść za sobą istotne, symboliczne zademonstrowanie poparcia dla jakiejś polityki
bądź grup wyznających bliskie Stanom Zjednoczonym wartości”235. To właśnie
w tym celu jesienią roku 1956, by pokazać amerykańską troskę i wsparcie dla węgierskich uchodźców, Nixon odwiedził Austrię, a pięć lat później, tuż po wzniesieniu muru berlińskiego, wiceprezydent Johnson udał się do Berlina Zachodniego, „by
podnieść morale mieszkańców tej części miasta”236. Wiceprezydent Hubert Humphrey
w czasie sprawowania urzędu odwiedził między innymi Wielką Brytanię, Francję,
RFN i Azję Południowo-Wschodnią237, a jego następca Spiro Agnew – Azję, Bliski
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Wschód oraz niektóre kraje Afryki i południowej Europy238. O ile jednak wizyty
Humphreya należy określić jako „misje w celu uzyskania informacji, podczas których
omawiano także kwestie dotyczące zakazu rozprzestrzeniania broni atomowej, handlu oraz współpracy w ramach NATO”239, o tyle w przypadku Agnew były one „wygodnym sposobem na chwilową ucieczkę od wewnętrznych kontrowersji”240. Eisenhower z kolei, wysyłając Nixona w misje zagraniczne na każdy kontynent, bardzo
pomógł swemu wiceprezydentowi wypracować jego polityczny wizerunek. Dzięki
tym licznym wizytom Nixon zyskał uwagę mediów i amerykańskiej opinii publicznej, mógł więc biegłość w sprawach zagranicznych, uzyskaną podczas owych podróży, uczynić swym głównym atutem podczas kampanii prezydenckiej roku 1960.
Obowiązki dyplomatyczne Wiceprezydenta wynikają także z chęci podkreślenia
rangi jakiegoś zagranicznego wydarzenia, a niemożności bądź niechęci uczestniczenia w nich prezydenta bądź sekretarza stanu. Wiceprezydent występuje więc tutaj
jako delegat. Jak zaznaczył Hubert Humphrey, „Wiceprezydent może wziąć na siebie
zadania, których wykonanie Prezydent uzna za nieroztropne, a dla których wzięcie
udziału przez polityka o mniejszej randze niż Wiceprezydent byłoby niestosowne”241.
Najbardziej owocne i najchętniej wykonywane przez wiceprezydentów są te misje,
o których wiadomo, że wiceprezydent jest osobistym przedstawicielem prezydenta,
który dodatkowo może, „jak w przypadku Kennedy’ego czy Cartera, powiadomić
o takim fakcie zagranicznych liderów w liście czy też poinformować opinię publiczną za pomocą przemówienia”242. Jak widać, podróże dyplomatyczne mogą zatem
zarówno spełniać funkcje istotnych misji zagranicznych, jak i służyć wypełnianiu
obowiązków stricte ceremonialnych. Tak zresztą podróże zagraniczne Wiceprezydenta klasyfikuje Paul Light243.
Współcześnie – w związku z otwarciem systemu prezydenckich nominacji i sytuacją, kiedy kandydatem na Prezydenta, a później szefem egzekutywy, zostaje polityk
o niewielkiej biegłości w sprawach zagranicznych, jak na przykład gubernator czy
senator z krótkim stażem (którzy w trzecim rozdziale zostaną określeni mianem outsiderów) – znaczenie wiceprezydenckich podróży rośnie. Ponieważ tacy kandydaci
dobierają sobie zazwyczaj współkandydatów lepiej od nich orientujących się w sprawach zagranicznych, często polegają oni w tej sferze na swoich wiceprezydentach,
szczególnie w początkowym okresie sprawowania urzędu.
W ramach funkcji instytucjonalnej należy także wspomnieć o zadaniach Wiceprezydenta jako szefa komisji. Chodzi tutaj zarówno o stałe organy (Komisje czy
Rady wchodzące w skład Urzędu Wykonawczego Prezydenta), jak i doraźne grupy robocze, których celem jest opracowanie propozycji rozwiązań jakiegoś problemu. Począwszy od administracji Eisenhowera, kiedy to prezydent powołał Komisję
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ds. Kontraktów Rządowych i jej szefem uczynił Nixona244, wiceprezydenci biorą
czynny udział w pracach nad doraźnymi bądź długofalowymi programami, przewodnicząc agencjom, komisjom wykonawczym czy grupom roboczym, których zakres
działań jest bardzo zróżnicowany. Przykładowo zadaniem wspomnianej Komisji pod
przewodnictwem Nixona było „położenie kresu dyskryminacji rasowej w przedsiębiorstwach otrzymujących zamówienia rządowe”245. Lyndon B. Johnson kierował
z kolei pracami między innymi Rady ds. Badań Kosmicznych, Rady Doradczej
ds. Korpusu Pokoju czy prezydencką Komisją ds. Równości Zatrudnienia, podczas
gdy wiceprezydent Humphrey, któremu powierzono koordynowanie prac Komisji,
nadzorował na przykład Korpus Pokoju, Radę ds. Równości Ludności Rdzennej
i przewodniczył Radzie ds. Zasobów Morskich246. Można w dalszym ciągu wymieniać wiceprezydentów i kolejne komisje czy podkomisje, pamiętając jednak zastrzeżenie Paula Lighta, który funkcję tę klasyfikował w ramach ról ceremonialnych,
stwierdzając, że w większości przypadków to przewodniczenie było właśnie „jedynie ceremonialne, gdyż komisje, chociaż często posiadają robiące wrażenie nazwy,
w rzeczywistości rzadko mają istotny wpływ”247 na politykę administracji.
Pewnym przełomem w tej sprawie miało być powierzenie przewodniczenia Radzie ds. Polityki Wewnętrznej (Domestic Council) Nelsonowi Rockefellerowi. Syn
Johna Rockefellera, spadkobierca olbrzymiej fortuny i filantrop, który dał się też
poznać jako zdolny gubernator, był przedstawicielem nowojorskiego, liberalnego
skrzydła Partii Republikańskiej. Jak stwierdził w jednym z wywiadów, ze względu na uwarunkowania charakterologiczne, cechy przywódcze oraz przyzwyczajenie do podejmowania ostatecznych decyzji, „nigdy nie chciał być wiceprezydentem
czegokolwiek”248, dlatego też początkowo nie chciał się zgodzić na objęcie wiceprezydentury w administracji Forda. Ostatecznie jednak, wobec obietnicy prezydenta, że
będzie miał wpływ na funkcjonowanie ważnej komórki, dał się przekonać. Zrekonstruowana przez Nixona na wzór NSC Domestic Council miała odgrywać w polityce
wewnętrznej taką rolę, jaką Rada Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem
Henry’ego Kissingera odgrywała w polityce zagranicznej. Dość powiedzieć, że Rada,
„pod przewodnictwem Johna Ehrlichmana zdominowała sekretarzy zajmujących się
polityką wewnętrzną do tego stopnia, iż zaczęła bezpośrednio angażować się, a nawet
przejmować działania owych departamentów”249. W myśl poczynionego z Fordem porozumienia Rockefeller miał zatem przewodzić Radzie, a więc w rzeczywistości proponować i formułować konkretne rozwiązania w polityce wewnętrznej. Ten ambitny
plan uczynienia Rady pod przewodnictwem wiceprezydenta jedną z najważniejszych
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agend Białego Domu nie powiódł się, co przypisuje się konfliktowi Rockefellera
z szefem personelu Białego Domu za prezydentury Forda, Donaldem Rumsfeldem,
oraz jego młodym i ambitnym protegowanym Richardem B. Cheneyem250.
W ramach funkcji instytucjonalnej Wiceprezydenta należy jeszcze wyróżnić jego
rolę doradczą. Przed nastaniem ery współczesnej wiceprezydentury prezydenci rzadko korzystali z porad wiceprezydentów. Po części należy to przypisać temu, że o ich
selekcji częściej niż czynniki strategiczno-merytoryczne decydowały te o charakterze taktyczno-wyborczym. Poza tym ponieważ współkandydaci byli często narzucani
przez liderów partyjnych, nie zawsze byli osobami, do których Prezydent zwróciłby
się o radę czy też wyrażenie opinii na przykład na temat proponowanego programu.
Odkąd jednak to prezydenci dobierają sobie najlepszego ich zdaniem współkandydata, niejako „zapewnia to, że wiceprezydenci (…) są lojalni wobec administracji
oraz bardziej dopasowani politycznie z prezydentem. To z kolei niemal gwarantuje
uzyskanie zaufania prezydenta”251, który jest skłonny wysłuchać, co w danej sprawie
ma do zaproponowania wiceprezydent. Równie istotne jest, że wobec wieloaspektowości rozwiązań oraz ogromnego zakresu działań każdej administracji „wielu
współczesnych prezydentów kwestionuje efektywność włączania innych członków
Gabinetu w debaty będące poza zakresem ich kompetencji”252. Ze względu natomiast
na strategię wiceprezydenckiej selekcji, polegającą na zachowaniu tzw. równowagi
tandemu, lecz jeszcze bardziej ze względu na kompetencje współkandydata i jego
wyboru pod kątem powierzania konkretnych zadań, funkcja doradcza daje wiceprezydentowi olbrzymie pole do popisu.
Prezydenci jako zawodowi politycy, byli gubernatorzy bądź senatorowie wykazują większą wrażliwość i biegłość w ograniczonej liczbie spraw. Siłą rzeczy gubernator ma mniejsze rozeznanie w dziedzinie polityki zagranicznej, a senator nie
zawsze szybko potrafi płynnie przejść od zajęć właściwych członkowi legislatury do
sprawowania funkcji wykonawczej. Poza tym taki senator jest aktywny w pewnym
wąskim zakresie spraw – czy to finansowych, zagranicznych, czy to dotyczących
ochrony środowiska, czy to związanych z armią lub rolnictwem. Ponieważ jednak
efektywne wykonywanie obowiązków Prezydenta wymaga kompetencji we wszystkich tych, jak również wielu tutaj niewymienionych sprawach, najczęściej możemy
zaobserwować wybór takiego współkandydata, który będzie mógł doradzać prezydentowi w kwestiach, w których ten ma mniejsze rozeznanie. Jeśli na przykład kandydat na prezydenta jest ekspertem w sprawach ekonomicznych, ale nie zna się na
sprawach międzynarodowych, wówczas dobiera sobie biegłego w takiej dziedzinie
współkandydata. Gdy nominowany nie ma doświadczenia pracy w Waszyngtonie,
jego współkandydatem zostaje ktoś, kto jest doskonale obeznany z realiami działania
federalnej stolicy, a przede wszystkim Kongresu. Taki zabieg ma zapewnić wzajemne uzupełnianie się obydwu kandydatów, a także oczywiście sprawić, że prezydent
będzie mógł polegać na wiceprezydencie w sprawach leżących poza obszarem znawstwa tego pierwszego. W rezultacie „wszyscy wiceprezydenci mają okazję do pełnie250
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nia funkcji doradczej i proponowania, co ich zdaniem powinno, a co nie powinno być
zrobione przez administrację w danej sytuacji”253. Oczywiście doradztwo to winno
być wykonywane z pełnym rozeznaniem, jak na przekazaną przez wiceprezydenta sugestię zareaguje szef egzekutywy. Może się zdarzyć, że wiceprezydent po wyrażeniu
swego zdania popadnie w niełaskę. Wielu historyków amerykańskiej prezydentury
wskazuje, że główną przyczyną porażki wiceprezydentury Humphreya254 było wyrażenie oraz forma przedstawienia przez wiceprezydenta opinii na temat bombardowań
w Wietnamie, sprzecznej z wizją Johnsona. Akt ten prezydent uznał za przejaw braku
lojalności, a jej zapewnienie było jednym z warunków wyboru Humphreya na współkandydata255. Od tamtej pory Humphrey, wcześniej jeden z najbardziej wpływowych
polityków Partii Demokratycznej, pełnił funkcje stricte ceremonialne i był traktowany przez prezydenta z głęboką rezerwą.
Więcej możliwości doradczych mieli inni wiceprezydenci. „Eisenhower liczył
się z ocenami Nixona na temat Kongresu i Partii Republikańskiej, a Ford cenił opinie Rockefellera na temat działań, jakie powinna podjąć administracja w polityce
wewnętrznej”256. Z kolei „Johnson miał odegrać istotną rolę podczas przygotowywania propozycji w zakresie praw czarnoskórej mniejszości”257. Od czasów administracji Forda Wiceprezydent ma w zakresie doradztwa zwiększone możliwości
oddziaływania ze względu na wprowadzony przez Forda i Rockefellera zwyczaj
cotygodniowego lunchu prezydenta z wiceprezydentem, kiedy to, nieniepokojeni
przez nikogo, mogą przedyskutować najważniejsze z punktu widzenia administracji
problemy. Spotkanie takie sprzyja szczególnie wzmocnieniu pozycji wiceprezydenta
względem najważniejszych członków personelu Białego Domu. Wobec rozgrywającej się tam wewnętrznej walki o władzę i zdobycia jak największego uznania prezydenta, rola doradcza wiceprezydenta może być przez personel znacząco i skutecznie
ograniczana. Jak wskazuje waszyngtoński weteran James Cannon, „niemal wszyscy
prezydenccy asystenci, o ile nie aroganccy już w chwili rozpoczęcia pracy w Białym Domu, szybko się tacy staną, po czym równie szybko przejdą do lekceważenia
i zmniejszania znaczenia wiceprezydenta”258. Na własnej skórze odczuł to między
innymi Lyndon B. Johnson. O ile cieszył się szacunkiem prezydenta Kennedy’ego,
o tyle nie potrafił ułożyć sobie relacji z personelem Białego Domu, a także z bratem
i najważniejszym doradcą prezydenta, prokuratorem generalnym Robertem Kennedym259, i ocenił okres swojej wiceprezydentury jako frustrujący260.
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Potencjalne „odcięcie” Wiceprezydenta od szefa egzekutywy może być też udziałem szefa personelu Białego Domu (White House Chief of Staff). Sprawujący to stanowisko jest „odpowiedzialny za koordynowanie prac personelu, a także kierowanie
przepływem dokumentacji oraz dopuszczanie do prezydenta konkretnych osób”261,
potocznie określane jako „chronienie prezydenta”. Taka osoba ma zatem ogromną
władzę, gdyż w przypadku nie tylko amerykańskiego systemu politycznego wpływ
i władza bardzo często są mierzone możliwością dostępu do prezydenta262. W rezultacie „zwiększające się znaczenie szefa personelu stało się częścią jednej z najbardziej
doniosłej zmiany w działaniu rządu amerykańskiego, centralizacji władzy i wpływu
personelu Białego Domu oraz Biura Zarządzania i Budżetu [Office of Management
and Budget, OMB]”263. Krótko mówiąc – ograniczając wiceprezydentowi dostęp do
prezydenta, szef personelu może skutecznie zminimalizować jego pozycję. Pomimo
prób takiego właśnie działania przez Donalda Rumsfelda, dzięki instytucji lunchu
Nelson Rockefeller mógł jednak prezentować prezydentowi Fordowi bardzo wiele
zaleceń. Lunch doskonale sprawdzał się w przypadku tak aktywnego wiceprezydenta, jakim bez wątpienia był Rockefeller. Jeden z asystentów Forda zapamiętał, że
(…) wiceprezydent zawsze miał jakiś pomysł, który chciał przedyskutować z prezydentem. Nie sądzę by kiedykolwiek przyszedł do Forda nieprzygotowany. Przynosił z sobą
wykresy, projekty ustaw, a nawet [szkice] przemówień. (…) Nie wyobrażał sobie siebie
siedzącego wygodnie i wyrażającego opinię jedynie na polecenie prezydenta. Rockefeller
był zawsze w ofensywie264.

Zawsze ofensywny, przynajmniej z punktu widzenia administracji, jest także
zestaw wiceprezydenckich funkcji, określanych jako polityczne. Możemy tutaj wyróżnić takie zadania, jak „działania na rzecz rodzimego ugrupowania politycznego,
bycie łącznikiem między administracją a Kongresem z jednej strony i opinią publiczną z drugiej, bycie rzecznikiem administracji oraz istotnym uczestnikiem kampanii
wyborczej”265. Podobnie jak poprzednie funkcje, geneza większości ról politycznych
Wiceprezydenta wiąże się z okresem wiceprezydentur Barkleya i Nixona.
Do najważniejszej funkcji politycznej wiceprezydentury zalicza się rola łącznika
w relacjach z Kongresem. Jak wiadomo, „jeżeli Prezydent Stanów Zjednoczonych
jest dobrze i szczęśliwie ożeniony, to nie ma już przed sobą sprawy bardziej trudnej
niż sprawa stosunków z Kongresem”266. W ułożeniu tych relacji po myśli administracji bardzo przydatny może się okazać wiceprezydent, szczególnie gdy weźmiemy
pod uwagę, że po drugiej wojnie światowej wielu wiceprezydentów miało większe doświadczenie w służbie na Kapitolu niż prezydenci. Do takiego zadania urząd
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wiceprezydencki jest niejako predestynowany ze względu na umiejscowienie
w dwóch segmentach władzy. W przypadku tych wiceprezydentów, którzy uprzednio
służyli w Kongresie, rola lobbysty267 na Kapitolu może być zatem nie tylko doniosła,
ale i bardzo skuteczna. Taki wiceprezydent
(…) w przeciwieństwie do większości członków Gabinetu czy personelu Białego Domu
dzieli z Kongresem pamięć ubiegania się o i sprawowania urzędu elekcyjnego. Jest zatem
bardziej niż mianowani doradcy, którzy nigdy nie ubiegali się o żaden urząd pochodzący
z wyborów, wrażliwy na motywujące deputowanych rozterki268.

Dodatkowo, jeśli wiceprezydent był uprzednio, jak Barkley czy Johnson, liderem
w Senacie, może znacząco użyć wpływów w tej izbie, jeśli jakieś jeszcze pozostały.
Na jego przydatność dla administracji może z kolei też wpłynąć znajomość konkretnych projektów lub wiedza na temat zaawansowanych prac Senatu. Tak było
choćby w przypadku Humphreya, który „przed rozpoczęciem swej wiceprezydentury
był zaangażowany w prace ustawodawcze, na rzecz których później lobbował jako
przedstawiciel egzekutywy”269.
Jednym z głównych zadań Albena Barkleya – w latach 1928–1948 lidera Demokratów w Senacie – jako wiceprezydenta było podobne jak na Kapitolu zadanie,
czyli nadzorowanie strategii legislacyjnej, tyle że tym razem czynił to z perspektywy
Białego Domu. Barkley ze względu na swą „osobowość, zdolności i doświadczenie legislacyjne oraz popularność, jaką cieszył się wśród senatorów, niewątpliwie
przyczynił się do pomocy w zatwierdzaniu projektów ustaw, popieranych przez
administrację”270, demonstrując w ten sposób swą dużą przydatność. Niejako jedną z głównych przyczyn selekcji kolejnych trzech wiceprezydentów było ich doświadczenie w służbie na Kapitolu. Pozycja Nixona została omówiona już wcześniej, z kolei działalność wiceprezydenta jako łącznika z Kongresem w przypadku
Johnsona czy Humphreya była oczywista, wszak obydwaj mieli duży posłuch zarówno u Demokratów, jak i u pozostałych członków Senatu. Dlatego też rola każdego
z wiceprezydentów w promowaniu ustawodawstwa związanego czy to z prawami
czarnej mniejszości (Johnson), czy to z pakietem ustaw Wielkiego Społeczeństwa
(Humphrey), była dosyć istotna271.
Oczywiście aktywność i skuteczność wiceprezydenta jako lobbysty w Kongresie
maleje, gdy nie ma on doświadczeń członka legislatywy, jak w przypadku wiceprezydentów Agnew i Rockefellera. Brak osobistych znajomości w federalnej legislaturze
bądź nawet nieznajomość panujących na Kapitolu zwyczajów może znacząco ograniczyć wiceprezydencką działalność w tym zakresie. I nawet mimo chęci zdobycia
wiedzy na temat owych zasad nie zawsze okazuje się to przydatne. Jak podaje Jules
Witcover, „przez pierwszy miesiąc swej wiceprezydentury Spiro Agnew codziennie
267
Lobbing należy tutaj rozumieć w najbardziej ogólnym sensie, czyli jako „dbanie o swoje
interesy”. Zob. K. Oświecimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym,
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012, s. 294.
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rano spotykał się z jednym z pracowników administracyjnych Senatu, by poznać
obowiązujące tam procedury”272. Wkrótce jednak okazało się, że na niewiele się to
zdało. Pewnego dnia podczas prowadzenia obrad wiceprezydent spytał jednego z senatorów, czy może liczyć na jego głos. Zniesmaczony Len Jordan uznał to za zabroniony na terenie sali posiedzeń lobbing. W ten sposób narodziła się niepisana „reguła
Jordana”, polegająca na tym, że „ilekroć wiceprezydent lobbuje na sali posiedzeń
za rozwiązaniem proponowanym przez administrację, senator głosuje przeciwko,
bez względu na swoje osobiste czy polityczne przekonania”273. Dla ścisłości należy jednak powiedzieć, że nie wiadomo, czy owa reguła została zastosowana poza
wspomnianym przypadkiem. Niepodobna jednak, by doświadczeni deputowani jako
wiceprezydenci agitowali swych byłych kolegów na sali posiedzeń którejkolwiek
z izb. W przypadku Rockefellera jego niechęć do odgrywania roli łącznika należy
tłumaczyć doświadczeniem gubernatorskim, ale też trwającym ponad cztery miesiące procesem zatwierdzania jego nominacji przez obie izby Kongresu.
Jednocześnie z lobbingiem w Kongresie wiceprezydenci odgrywają rolę nieformalnego rzecznika administracji274 – chwalą prezydenta i jego decyzje czy proponowane ustawy oraz ganią przeciwników politycznych na forum opinii publicznej.
Jednym z celów tej strategii, określanej często jako going public, „jest referowanie
konkretnej sprawy wyborcom i liczenie, że dzięki temu opinia publiczna przekona
Kongres do poparcia polityki administracji”275. By wzmocnić przekaz, współcześni
wiceprezydenci są bardzo często angażowani do tych zadań.
Istotnym zadaniem Wiceprezydenta są działania podejmowane na rzecz rodzimego ugrupowania politycznego. Wiceprezydent działa tu przede wszystkim na rzecz
kandydatów swej partii ubiegających się o lokalne, stanowe i federalne urzędy polityczne. Pojawiając się na wiecach wyborczych, wygłaszając przemówienia czy też
będąc „główną atrakcją” spotkań organizowanych w celu zbiórki funduszy na cele
wyborcze, wiceprezydent pomaga kandydatom swojej partii, szczególnie tym mniej
znanym, ubiegającym się o jakiś urząd z pozycji pretendenta, lub tym, których reelekcja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Działania takie mają tę cechę, że przy
obecności urzędującego wiceprezydenta, który „jest po prezydencie najprawdopodobniej drugim najbardziej znanym w całym kraju politykiem amerykańskim”276,
niemal pewne jest, że spotkanie takie zostanie w lokalnych mediach odpowiednio
nagłośnione. Wspierany przez wiceprezydenta kandydat uzyska zatem darmową
wzmiankę na swój temat, a niewykluczone, że ze względu na udział wiceprezydenta
w spotkaniu wyborczym usłyszy lub pojawi się na nim większa liczba potencjalnych
wyborców czy darczyńców. Oczywiście mogłoby być ich jeszcze więcej, gdyby na
rzecz partyjnych kandydatów agitował sam prezydent. Jednakże szef egzekutywy
J. Witcover, Crapshoot…, s. 293.
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ze względu na potrzebę sprawowania obowiązków głowy państwa „może nie mieć
czasu na aktywne popieranie lokalnych organizacji partyjnych lub też nie zawsze jest
to dobry pomysł na inwestowanie politycznego kapitału Białego Domu”277. Prezydent jako głowa państwa i symbol narodu, na wzór Dwighta Eisenhowera, stara się
minimalizować swój udział w bieżącym konflikcie politycznym, który bardzo często
dzieli, podczas gdy zadaniem lidera jest łączenie. Poza tym większa część omawianej
aktywności partyjnej przypada na tzw. wybory w środku kadencji278. Wyniki tychże
wykazują z kolei tendencję do ich przegrywania przez partię, z której wywodzi się
urzędujący prezydent279. Otwarte zaangażowanie się prezydenta w kampanię, o której z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że zostanie przegrana, nie
jest zatem roztropne z powodów prestiżowych, szczególnie gdyby prezydent chciał
ubiegać się o reelekcję. Także dlatego prezydent Eisenhower nie angażował się w takie działania, wychodząc z założenia, że jego „największym wyborczym atutem był
wizerunek osoby wyrastającej ponad politykę”280, i zadania partyjne powierzał Nixonowi. Mimo porażek Republikanów zarówno w wyborach kongresowych 1954, jak
i roku 1958 dzięki swej aktywności Nixon zbudował sobie mocną pozycję wśród partyjnego aktywu. Już jako prezydent chętnie powierzał partyjne funkcje swoim wiceprezydentom – Goldstein podaje, że „36% przemówień wygłoszonych przez Agnew
na Południu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy jego urzędowania miało służyć
poszerzaniu republikańskiej bazy w tym regionie”281. Z kolei „kandydaci Republikanów chcieli skorzystać na popularności Forda, kiedy w związku z rezygnacją Agnew
i kłopotami Nixona wiele mandatów było w dużym stopniu zagrożonych”282.
Należy podkreślić, że wraz z ratyfikacją XXII poprawki funkcja partyjna jest nadrzędna dla tych wiceprezydentów, którzy noszą się z zamiarem ubiegania się o urząd
Prezydenta w przyszłości. Obecność i wygłaszanie przemówień na lokalnych konwencjach, wiecach czy spotkaniach poświęconych zbiórkom datków na kampanię
wyborczą umożliwia poznanie lokalnych i stanowych liderów oraz wyświadczanie
im wyraźnej i istotnej przysługi. Jeśli wziąć pod uwagę skalę tych przysług – a nierzadko wywiązując się z funkcji partyjnej, wiceprezydenci przemierzają w tym celu
kilkadziesiąt stanów – po kilku latach taka inwestycja może przynieść znaczącą stopę
zwrotu w postaci poparcia podczas prawyborów, jak również pomocy w budowaniu lokalnych i stanowych organizacji wyborczych obecnego lub byłego wiceprezydenta, a teraz kandydata do prezydentury. Limitująca do dwóch kadencji możliwość
J. Baumgartner, The American…, s. 123.
Chodzi o tzw. midterm elections, zwane też małymi wyborami. Mianem tym określa się wybory do
Kongresu odbywające w latach, w których nie ma wyborów prezydenckich. Wyniki wyborów w środku
kadencji są jednym z mierników zadowolenia obywateli z urzędującej administracji, a od pewnego czasu
także i nieoficjalnym rozpoczęciem kolejnego cyklu wyborów prezydenckich.
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sprawowania urzędu Prezydenta XXII poprawka umożliwia wiceprezydentowi, jako
pełniącemu konstytucyjny urząd i posiadającemu rozpoznawalne w całym kraju nazwisko, osiągnięcie statusu faworyta w drodze do prezydenckiej nominacji. Sprawne
wykonywanie funkcji partyjnego aktywisty bądź lidera znacznie do niej przybliża.
Gdyby spojrzeć na to, kto otrzymywał nominacje prezydenckie dwóch czołowych
partii w okresie od ratyfikacji XXII poprawki (1951), okaże się, że wiceprezydenci
są w dobrej sytuacji wyjściowej283.
Warto pamiętać, że rola polityczna Wiceprezydenta ma swój początek w funkcji,
jaką kandydat na Wiceprezydenta odgrywa podczas kampanii wyborczej, działając
na rzecz elekcji tandemu, którego jest częścią. Zadania współkandydata podczas prezydenckiej kampanii wyborczej zostaną omówione w następnym rozdziale.
Podsumowując rozważania na temat funkcji i zadań Wiceprezydenta, trzeba podkreślić, że powyższą klasyfikację również należy traktować umownie. Funkcje Wiceprezydenta nigdy nie są ostateczne i przypisane raz na zawsze, ale podlegają zmianie,
a zakres kompetencji Wiceprezydenta może być inny, mniejszy lub większy, a to
samo zadanie wykonywane w dwóch różnych administracjach może być odmiennie
postrzegane i mieć inne znaczenie. Co bowiem w jednej administracji jest określone
jako instytucjonalne, w innej może uchodzić za ceremonialne, a w jeszcze innej za
polityczne. Podczas gdy funkcję Rockefellera jako nadzorującego Domestic Council
można by sklasyfikować jako instytucjonalną (lub nawet policy), wiele zadań wiceprezydentów jako szefów takich gremiów trudno określić, przyjmując za Lightem,
jako coś więcej niż zadania ceremonialne, głównie ze względu na ich niewielkie
oddziaływanie. „Jak podkreślił jeden z doradców Humphreya, rady i komisje wyglądały dobrze na papierze i wydawały się ważne, ale w rzeczywistości zajmowały się
niewiele znaczącymi sprawami”284. Pamiętać jednak należy o Reinventing Government Committee Ala Gore’a, a przede wszystkim o działalności komisji i grup roboczych pod przewodnictwem Dicka Cheneya, które ze względu na swą doniosłość
należałoby umieścić w zakładce policy, z naszej perspektywy istotnych przez fakt, że
to wspomniani wiceprezydenci byli ich inicjatorami i najważniejszymi postaciami.
Podobnie wygląda sytuacja z podróżami zagranicznymi. Mimo odbycia w sumie
12 podróży i wizyt w 31 krajach285 wiceprezydent Humphrey nie miał pozwolenia
na prowadzenie negocjacji286, a zagraniczne wojaże Spiro Agnew służyły przede
wszystkim „pozbyciu się wiceprezydenta z pola widzenia Białego Domu”287. I znów
inaczej przebiegało to w przypadku chociażby Waltera Mondale’a czy Ala Gore’a,
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którzy mieli upoważnienie prezydenta do prowadzenia negocjacji, a nawet modyfikowania jego stanowiska, czyli de facto stanowiska amerykańskiego.
Funkcja może być zatem różnie oceniana i klasyfikowana, w zależności od tego,
czy wiceprezydent był inicjatorem jakichś działań, czy jedynie wykonawcą poleceń, czy tylko prezentował amerykańskie stanowisko, czy też miał możliwość jego
formułowania i modyfikowania, czy był dominującą postacią w pracach komisji
i grup roboczych, czy był tylko nominalnym przewodniczącym, by podnieść rangę organu, i wreszcie w kwestii doradztwa – czy był osobą, z którą konsultował
się prezydent, czy też to wiceprezydent rekomendował, zalecał i przedstawiał plan
i możliwości działania.
***
W niniejszym rozdziale zostały zaprezentowane pokrótce tryb i kryteria selekcji
kandydata na Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych od powstania państwa do tzw.
okresu reform, jak również funkcje urzędu Wiceprezydenta. Co do trybu, początkowo ubiegający się o urząd byli wyłaniani jako kandydaci regionów lub wybierani,
by zdobyć głosy konkretnych stanów. Wraz z ratyfikacją XII poprawki, która ukonstytuowała istnienie partii politycznych, decyzja o wystawieniu jakiegoś kandydata na Wiceprezydenta była podejmowana podczas partyjnych zebrań w Kongresie
lub lokalnych, stanowych, a wreszcie Narodowych Konwencji Partyjnych. Tutaj
stosunkowo szybko inicjatywa przesunęła się w stronę liderów, którzy kontrolując
delegacje swoich stanów, mogli uzgodnić wiceprezydenckie nominacje w „pokojach
wypełnionych dymem z cygar”, a później narzucić swą wolę konwencji. Pewne widoczne sygnały uczestnictwa nominowanego w owych deliberacjach zaczynają się
pojawiać w okresie Progresywizmu. Wreszcie, w roku 1940, Franklin Delano Roosevelt samodzielnie podejmuje decyzję o wyborze współkandydata. Kolejni nominowani wybierają współkandydata jeszcze z udziałem liderów partyjnych, lecz ci mają
przy ich wyborze coraz mniejsze znaczenie, tracąc głos decydujący na rzecz głosu
doradczego.
Kryteria selekcji zostaną szczegółowo omówione w kolejnym rozdziale. W tym
miejscu można przedstawić spostrzeżenie, że wydają się one znacząco skorelowane
z trybem wyboru. W pierwotnym okresie kryterium było wystawienie takiego kandydata, który mógłby zdobyć głosy danego regionu lub pojedynczego stanu, a więc
pomóc w uzyskaniu prezydentury. Gdy desygnowanie współkandydatów przeszło
w ręce konwencji wyborczych, prócz kryterium wyborczego selekcja musiała też
zapewnić taki kompromis, który sprawiłby, że z istniejącego tandemu byliby zadowoleni przedstawiciele dominujących frakcji, a uzyskana „równowaga tandemu” nie
tylko nie powodowałaby rozłamu partii, ale też dawała jak największe szanse na
wyborcze zwycięstwo. Wraz z początkiem uczestnictwa nominowanego doszło także
kryterium długoterminowe – zdolność współkandydata do aktywnego uczestnictwa
w sprawowaniu władzy oraz kwalifikacje do objęcia prezydentury.
Owe zdolności i kwalifikacje są szczególnie istotne, gdy weźmiemy pod uwagę
wymienione w tym rozdziale funkcje Wiceprezydenta. Podczas gdy funkcje konstytu-
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cyjne i ceremonialne pełnione przez wiceprezydentów wynikają ze specyfiki urzędu,
większość funkcji politycznych i instytucjonalnych, a przede wszystkim przydatność
i zakres uczestnictwa w nich konkretnych wiceprezydentów są zależne, po pierwsze, od chęci prezydenta delegowania owych funkcji swemu wiceprezydentowi, po
drugie, od gotowości i umiejętności wiceprezydenta do ich sprawowania. Zmiany
w zasadach rywalizacji o prezydencką nominację z przełomu lat 60. i 70. XX wieku
sprawiły, że nominacje udało się uzyskać kilku politykom bez doświadczenia służby w Waszyngtonie. W ślad za tym owi kandydaci, gdy już zostali prezydentami,
chętniej i częściej powierzali swym wiceprezydentom polityczne i instytucjonalne
zadania. W związku z tym w rozważaniach nad selekcją współkandydatów musiały
się pojawić pytania o zdolności i kwalifikacje, które będę tu nazywać kryteriami
długoterminowymi. Pojawienie się długoterminowego elementu wiceprezydenckiej
selekcji jako kryterium wyboru, ale i oceny poszczególnych współkandydatów pod
tym względem, na stałe zagościło w praktyce amerykańskiej od wyborów roku 1976.
Problemowi temu jest poświęcony rozdział III.

III

CZYNNIKI WICEPREZYDENCKIEJ
SELEKCJI, 1976–2008

Do you think… is prepared for the job of Vice President,
or isn’t?
Sondaż wyborczy telewizji
CBS i dziennika „New York Times”, 2008

W poprzednim rozdziale zaprezentowano tryb i czynniki wyboru kandydata na Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych od powstania państwa do roku 1968 włącznie.
Rzecz jasna mechanizmy te są w pewien sposób skorelowane z trybem nadawania
nominacji prezydenckich. Te ostatnie James Ceaser dzieli na przyznawane według
Planu Konstytucyjnego (1787–1796), Zebrania Kongresowego (1800–1816), Systemu Konwencyjnego (1832–1908) oraz Systemu Mieszanego (1924–1968)1, a luki
w chronologii między tymi okresami określa jako okresy przejściowe, poświęcone na
konsolidację bądź czas na wykształcenie się nowego systemu. Ostatni z wymienionych przez Ceasera sposobów to system mieszany, który wiąże się z pojawieniem się
instytucji prawyborów, kiedy to w ramach jednego ugrupowania pretendenci rywalizują o prawo ubiegania się o urząd publiczny jako reprezentanci partii. Podobne cezury, odnoszące się jednak do stylu sprawowania urzędu Prezydenta, wprowadza politolog Stephen Skowronek. W jego ujęciu występują cztery modele: patrycjuszowski
(patrician, 1789–1832), partyjny (partisan, 1832–1900), pluralistyczny (pluralist,
1900–1972) oraz plebiscytarny (plebiscitary, od roku 1972)2.
Jak widać, dla obydwu klasyfikacji momenty przełomowe stanowią lata 1968
i 1972. Nie jest to przypadkowe – daty te wyznaczają okres reform w przyznawaniu
prezydenckich nominacji w Partii Demokratycznej, które w znaczący sposób zmieniły cały system wyłaniania kandydatów, jak również miały niebagatelny wpływ na
ukształtowanie się obecnie obowiązujących mechanizmów wybierania kandydata
na Wiceprezydenta.

1
J. Ceaser, Reforming the Reforms: A Critical Analysis of the Presidential Selection Process,
Cambridge, MA: Ballinger Pub. Co., 1982, s. 11.
2
Zob. S. Skowronek, Politics President Make: Leadership from John Adams to Bill Clinton,
Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1997.
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3.1. NOMINACJE PREZYDENCKIE
Gdy 28 sierpnia roku 1968 Hubert Humphrey uzyskał na konwencji Partii Demokratycznej nominację prezydencką, na ulicach Chicago, gdzie odbywała się Konwencja,
trwały zamieszki. Pośród wielu demonstrantów protestujących przeciw amerykańskiemu zaangażowaniu w konflikt wietnamski byli też regularni członkowie i sympatycy Partii Demokratycznej, niezadowoleni z przyznania Humphreyowi nominacji. Jako wiceprezydent Humphrey był sceptyczny wobec udziału USA w konflikcie.
Wyrażenie owego sceptycyzmu w obecności prezydenta i jego doradców Lyndon
B. Johnson uznał jednak za wypowiedzenie lojalności i wysłał Humphreya na wewnętrzną zsyłkę. Gdy wiceprezydent z niej powrócił, jednym z jego głównych zadań
było rzecznikowanie administracji, czyli także zachęcanie do poparcia polityki Białego Domu w Wietnamie.
Tymczasem w prawyborach roku 1968 ogromne poparcie uzyskali przeciwnicy
działań wojennych, Eugene McCarthy oraz Robert Kennedy. Powszechny jest pogląd, że to właśnie brak poparcia dla jego polityki wśród sympatyków własnej partii
był jedną z przyczyn, które skłoniły prezydenta Johnsona do rezygnacji z ubiegania
się o nominację. Po śmierci Roberta Kennedy’ego w rywalizacji o nominację liczyli
się już tylko Humphrey i McCarthy. Zgłaszający postulaty zakończenia amerykańskiego zaangażowania w konflikt wietnamski McCarthy ogłosił się spadkobiercą
głosów oddanych w prawyborach na Kennedy’ego. Z kolei po rezygnacji Johnsona
Humphrey nie miał już czasu – ze względu na przekroczone terminy – na formalne
zgłoszenie swej kandydatury w stanach, w których prawybory miały się dopiero odbyć. Nie mogąc prowadzić regularnej kampanii, Humphrey aktywnie agitował na
rzecz swojej kandydatury wśród liderów partyjnych. I to właśnie on, mimo że nie
wziął udziału w ani jednych prawyborach, otrzymał nominację podczas, jak miało
się później okazać, ostatniej Konwencji Partii Demokratycznej, którą w pełni kontrolowali partyjni liderzy.
Protestujący w Chicago wyrażali także swoją dezaprobatę dla końcowego rezultatu Konwencji Partii Demokratycznej, nominacji Huberta Humphreya. W powszechnym odczuciu ów wybór „nie reprezentował poglądów wielu zwykłych sympatyków
Demokratów”3. Głosy te były na tyle doniosłe, że nowy lider partii, Humphrey, w trosce o zachowanie jedności ugrupowania musiał się zgodzić na zmiany w systemie
wyłaniania delegatów, które miała opracować specjalnie do tego powołana komisja
partyjna4.
Głównym celem Komisji ds. Struktury Partii i Selekcji Delegatów (Commission
on Party Structure and Delegate Selection), zwanej powszechnie Komisją McGoverna-Frasera5, było określenie reguł, które uczyniłyby proces wyłaniania kandydata na
3
L.S. Maisel, K. Buckley, Parties and Elections in America: The Electoral Process, Lanham, MD:
Rowman & Littlefield Publishers, 2005, s. 279.
4
J.A. Center, 1972 Democratic Convention Reforms and Party Democracy, „Political Science
Quarterly” 1974, t. 89, nr 2, s. 325–350.
5
Taka nazwa komisji pochodzi od nazwiska jej przewodniczących, najpierw senatora
George’a McGoverna, a następnie kongresmana Donalda Frasera.
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Prezydenta „bardziej demokratycznym”. By wybór delegatów decydujących o nominacjach był przejrzysty i reprezentatywny, musiał być przede wszystkim jak najbardziej jednolity. Dopóki delegatów na Konwencję wybierali lokalni, partyjni liderzy, kontrolowali też wybór kandydata na Prezydenta i Wiceprezydenta. Tymczasem
jedna z osiemnastu rekomendacji raportu Komisji McGoverna-Frasera zakładała, że
członkowie aparatu partyjnego lub sprawujący urzędy publiczne z mandatu partii nie
zostawali delegatami automatycznie, lecz musieli być wybrani w otwartym głosowaniu. Poza tym podczas pierwszego głosowania w trakcie Konwencji musieliby oni
oddać głosy zgodnie z wytycznymi głosujących na nich wyborców, co do tej pory nie
było szeroko praktykowane.
Rezultatem było przyjmowanie przez stany selekcji kandydatów w prawyborach
oraz caucuses. Warto podkreślić, że nie było to rozwiązanie nakazane przez Komisję, ale przyjęte przez same stany. W raporcie czytamy, że „Komisja nie wierzy, by
istniał jeden system idealny dla wszystkich stanów. Dlatego [Komisja] nie uważa za
pożądane ustanowienie jednolitych wytycznych selekcji delegatów”6. Partie stanowe
w przeważającej większości zdecydowały się jednak na selekcję przez prawybory
i caucuses. Przypuszczalnie uczyniły tak z obawy przed ewentualnym pozbawieniem
reprezentacji podczas Konwencji, gdyby proces selekcji delegatów w jakimś stanie
został uznany za niedemokratyczny. Pewną wskazówką mogłyby też być padające
w innym miejscu raportu Komisji słowa, że „najbardziej demokratycznym sposobem
wyboru kandydatów na Prezydenta byłyby narodowe prawybory wewnątrz każdej
partii”7. De facto taki system zaczął właśnie obowiązywać – choć nominację nadal przyznaje Konwencja, większość stanów zaczęła stopniowo wprowadzać wybór
delegatów przez prawybory i caucuses. Ponieważ delegaci są podczas pierwszego
głosowania na Konwencji związani tymi głosami, liderzy partyjni stracili kontrolę
na systemem nominacji8. Tę właśnie zmianę reguł, jaką w kwestii prezydenckich
nominacji wprowadziły zalecenia Komisji McGoverna-Frasera, określa się w historiografii mianem reform w Partii Demokratycznej. Ponieważ nowy system wymagał
zmian także w ustawodawstwie stanowym, proponowane zmiany objęły również
Partię Republikańską. Republikanie mogli się bowiem zasadnie obawiać, że gdyby
stary system został utrzymany, sposób przyznawania przez partię nominacji prezydenckich byłby uznany za „niedemokratyczny”, co mogłoby spowodować zwrócenie
się niektórych ich sympatyków ku obozowi Demokratów.
Reformy całkowicie zmieniły sposób rywalizacji o prezydencką nominację: od
tej pory nominowany uzyskuje legitymację od regularnych członków i sympatyków
partii, nie tylko od jej liderów. Nie zwraca się teraz do liderów, a prosi o bezpośrednie
poparcie obywateli głosujących w prawyborach. W tym celu sam musi zbudować
6
The Commission on Party Structure and Delegate Selection to the Democratic National Committee,
Mandate for Reform: Report of the Commission, Washington, DC, 1970, s. 13.
7
Ibidem, s. 11.
8
Autorzy bardzo interesującej publikacji The Party Decides nieco modyfikują ten paradygmat,
demonstrując, że przez instytucję tzw. niewidzialnych prawyborów „partyjni liderzy nauczyli się
kontrolować nowy proces nominacyjny już w cyklu wyborczym 1980”. Zob. M. Cohen, D. Karol,
H. Noel, J. Zaller, The Party Decides: Presidential Nominations Before and After Reform, Chicago:
Chicago University Press, 2008, s. 158 i n.
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swoją organizację, która po wygranych prawyborach prowadzi także kampanię do
wyborów powszechnych. Dzięki temu kampanie wyborcze zyskały miano kampanii
skoncentrowanych na kandydacie (candidate-centered campaign) w odróżnieniu od
kampanii skoncentrowanych na partii (party-centered campaign)9. Zaprezentowane
wyżej czynniki wpłynęły na obecnie istniejący w Stanach Zjednoczonych system
przyznawania nominacji prezydenckich. Ponieważ celem tego opracowania jest
określenie mechanizmów wyłaniania kandydata na Wiceprezydenta, spróbujmy się
zastanowić, jak reformy wpłynęły na wybór współkandydata.
Należy tutaj wskazać przynajmniej na dwie zależności. Po pierwsze, w starym
systemie kluczowe decyzje zapadały w legendarnych
(…) pokojach wypełnionych dymem z cygar, gdzie bossowie partyjni, prominentni oficjele, kandydaci i ich menedżerowie negocjowali i zawierali porozumienia, wymieniając się
blokami delegatów w zamian za ustępstwa w kwestiach programowych, patronaż i inne
przysługi, wliczając w to także wiceprezydenturę10.

Bez zgody na to pretendent do nominacji mógłby jej po prostu nie uzyskać. Teraz
jednak nominowany ma legitymację z prawyborów, nie musi zatem liczyć się z głosami liderów, i kandydat na Wiceprezydenta nie może być narzucony. Oczywiście
nominowani proszą o opinie liderów i oficjeli – nowy system sprawił, że o nominacje
z powodzeniem mogą ubiegać się polityczni outsiderzy, czyli kandydaci bez znaczącego waszyngtońskiego doświadczenia. Po wysłuchaniu owych opinii nominowani
nie muszą się jednak do nich stosować, ponieważ nic owym liderom nie zawdzięczają. To kandydat na Prezydenta dobiera sobie współkandydata, a najbardziej polega na
opinii swych najważniejszych doradców oraz na własnej intuicji. Niemal niepodobna, by Konwencja odrzuciła taki wybór. Po pierwsze, nie jest ona już kontrolowana
przez liderów, którzy mogliby zakwestionować decyzję zwycięzcy prawyborów. Po
drugie, taki ruch mógłby podzielić partię wewnętrznie, potencjalnie niwecząc wysiłki na rzecz skutecznej kampanii przed wyborami powszechnymi. Wreszcie, w starym
systemie zwycięzca nominacji za swój program wyborczy obierał najczęściej przyjętą przez Konwencję tzw. platformę partyjną. W nowym systemie, już w okresie rywalizacji w prawyborach, pretendenci prezentują swój program, którym starają się do
swojej kandydatury przekonać głosujących w prawyborach. Po uzyskaniu nominacji
właśnie pod takimi sztandarami zwycięzca prawyborów ubiega się o prezydenturę.
Nieskrępowany koniecznością oddawania przysług partyjnym liderom nominowany
ma możliwość wyboru współkandydata, który w jego odczuciu najbardziej pomoże
w odniesieniu wyborczego zwycięstwa, z którym dobrze się czuje na polu osobistym,
ale również takiego, w którym widzi wartościowego partnera do pomocy w sprawowaniu władzy.

9
Na ten temat zob. M. Wattenberg, The Rise of Candidate-Centered Politics, Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1991.
10
L. Bartels, Presidential Primaries and Dynamics of Public Choice, Princeton: Princeton University
Press, 1988, s. 16.
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Drugim czynnikiem, który sprawił, że zmienił się sposób doboru współkandydata, jest zwiększony czas, jaki nominowany ma na dokonanie wiceprezydenckiej
selekcji11, co ilustruje tabela 3.1.
Tabela 3.1. Czas, jaki kandydat na prezydenta ma na podjęcie decyzji o wiceprezydenckiej
selekcji od momentu zapewnienia sobie prezydenckiej nominacji do rozpoczęcia Konwencji,
1948–2008

Data konwencji
wyborczej

Ogłoszenie wyboru
współkandydata

Zapewnienie nominacji
prezydenckiej

Republikanie

Data konwencji
wyborczej

Ogłoszenie wyboru
współkandydata

Zapewnienie nominacji
prezydenckiej

Demokraci

1948

–

14 lipca

12–14 lipca

24 czerwca

25 czerwca

21–25 czerwca

1952

25 lipca

26 lipca

21–26 lipca

10 lipca

11 lipca

7–11 lipca

1956

16 sierpnia

17 sierpnia

13–17 sierpnia

–

–

20–23 sierpnia

1960

14 lipca

15 lipca

11–15 lipca

27 lipca

28 lipca

25–28 lipca

1964

–

27 sierpnia

24–27 sierpnia

15 sierpnia

16 sierpnia

13–16 sierpnia

1968

28 sierpnia

29 sierpnia

26–29 sierpnia

7 sierpnia

8 sierpnia

5–8 sierpnia

1972

12 lipca

13 lipca

10–13 lipca

–

–

21–23 sierpnia

1976

24 czerwca

15 lipca

12–15 lipca

16 sierpnia

19 sierpnia

16–19 sierpnia

1980

–

–

11–14 sierpnia

24 maja

17 lipca

14–17 lipca

1984

6 czerwca

12 lipca

16–19 lipca

–

–

20–23 sierpnia

1988

7 czerwca

13 lipca

18–21 lipca

26 kwietnia

16 sierpnia

15–18 sierpnia

1992

2 czerwca

9 lipca

13–16 lipca

–

–

17–20 sierpnia

1996

–

–

26–29 sierpnia

26 marca

10 sierpnia

12–15 sierpnia

2000

14 marca

8 sierpnia

14–17 sierpnia

14 marca

25 lipca

31 lipca –
– 3 sierpnia

2004

11 marca

6 lipca

26–29 lipca

–

–

30 sierpnia –
– 2 września

2008

3 czerwca

23 sierpnia

25–28 sierpnia

4 marca

29 sierpnia

1–4 września

Źródło: W.G. Mayer, A.E. Busch, The Front-loading Problem in Presidential Nominations, s. 50;
The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/data/vp_selection.php (10.05.2014).

11
W.G. Mayer, A Brief History of Vice Presidential Selection [w:] idem (red.), In Pursuit of the White
House 2000…, s. 355.
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Jak opisano w poprzednim rozdziale, odkąd nominacje zaczęły być przyznawane przez Konwencje, o wiceprezydenckiej nominacji decydowali liderzy partyjni, a wkrótce decyzja zaczęła się przesuwać w stronę kandydata na Prezydenta.
W obydwu przypadkach problemem był czas na dokonanie selekcji. Nominowany
musiał to uczynić w ciągu de facto kilku godzin. Już John Kennedy narzekał, że
„dużym błędem [systemowym] było to, że na podjęcie tak ważnej decyzji było tylko 24 godziny”12. Wydłużony czas na dokonanie selekcji jest jedną z konsekwencji
reguł nowego systemu, w którym zwycięzca nominacji jest znany na ogół na długo
przed rozpoczęciem Konwencji. Jest to możliwe wskutek, po pierwsze, fenomenu
znanego jako front-loading13. Otóż, aby nie być pozbawionym wpływu na nominacje,
władze partii stanowych masowo przesuwają daty prawyborów w swoich stanach na
jak najwcześniejszy możliwy termin. Co prawda żaden stan nie może ustalić daty
caucuses i prawyborów wcześniej niż Iowa i New Hampshire. O ile jednak w latach 70. głosowania w tych stanach organizowano w marcu, o tyle obecnie odbywają
się one w styczniu. Po drugie, uzyskany w głosowaniu w jednym stanie rezultat może
determinować dalsze wyniki. Takie zjawisko, znane jako political momentum albo
bandwagon effect, a definiowane jako „dowód efektu zwycięstw prawyborczych”14
lub też „przyłączanie się do kandydata, który zdaje się prowadzić w wyścigu po
nominację”15, jest celem, do którego dążą wszyscy pretendenci biorący udział w prawyborach. To działanie jest w dodatku obustronne – podczas gdy osoba postrzegana
jako zwycięzca zyskuje, pozostali pretendenci tracą. Słabe wyniki nie zapewniają
pozytywnych relacji medialnych, co może powodować brak nowych zwolenników
oraz wpływów nowych funduszy wyborczych. A ponieważ do prowadzenia kampanii wyborczej potrzebne są, według byłego spikera Izby Reprezentantów Thomasa
„Tipa” O’Neilla, „trzy rzeczy – pieniądze, pieniądze i pieniądze”16, pozbawieni ich
kandydaci muszą zrezygnować z prowadzenia dalszej kampanii i wycofać się z rywalizacji o nominację.
Biorąc pod uwagę, że od cykli wyborczych z lat 80. XX wieku mamy również
do czynienia z tzw. superwtorkiem, kiedy to w jednym dniu odbywają się prawybory
w kilku lub nawet kilkunastu stanach, nominowany może być znany już w marcu,
a nawet wcześniej. I to nawet gdy jeszcze nie wszystkie stany przeprowadziły u siebie głosowania w prawyborach. Konwencje odbywają się tradycyjnie w lipcu lub
sierpniu, więc kandydat pewny nominacji może przystąpić do wiceprezydenckiej selekcji. Co istotne, czas potrzebny do namysłu nad potencjalnymi kandydatami do wiceprezydentury, ich oceny i podjęcia ostatecznej decyzji może wynieść nawet kilka
miesięcy. W starym systemie, gdy nominacja prezydencka decydowała się podczas
Konwencji, wszystkie wysiłki pretendentów były nakierowane na zdobycie nominaA. Schlesinger, Jr., Robert Kennedy..., s. 206.
Zob. W.G. Mayer, A.E. Busch, The Front-Loading Problem in Presidential Nominations,
Washington, DC: Brooking Institution Press, 2004.
14
L.S. Maisel, K. Buckley, Parties and Elections in America, s. 26.
15
P.J. Kenney, T.W. Rice, The Psychology of Political Momentum, „Political Research Quarterly”
1994, t. 47, nr 4, s. 924. Zob. też R.L. Henshel, W. Johnston, The Emergence of Bandwagon Effects:
A Theory, „The Sociological Quarterly” 1987, t. 28, nr 4, s. 493–511.
16
Cyt. za: R. Pious, The Presidency and the Nominating Process, s. 208.
12
13
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cji. Gdy to się udało, dopiero wówczas, w ciągu mniej niż 24 godzin, decydowano
o doborze współkandydata. W tej kwestii widać zatem, że to w nowym systemie
nominowany jest w komfortowej sytuacji. Zasadniczo jego celem powinien być wybór takiego współkandydata, którzy łącznie spełnia trzy warunki. Po pierwsze, pomoże zjednoczyć rodzimy obóz polityczny, jeśli ten jest rozbity po prawyborach. Po
drugie, zmaksymalizuje szanse na zwycięstwo w wyborach. Po trzecie, po ewentualnym zwycięstwie da szanse na jak najbardziej ścisłą współpracę i efektywną pomoc w sprawowaniu władzy. Planując strategię wyborczą oraz określając cele swej
prezydentury, nominowany może sprecyzować, jaki współkandydat najbardziej mu
w tym dopomoże. Świadomy swego programu, prezydenckich planów, ale i braku
doświadczenia czy kompetencji, może wybrać takiego kandydata na Wiceprezydenta, który zapewni równowagę tandemu w jak najszerszym zakresie. Nominowany
może wreszcie nakreślić swoją wizję przyszłej administracji, miejsce w niej dla wiceprezydenta czy też charakter relacji na linii prezydent–wiceprezydent. Dzięki długiemu okresowi selekcji może nawet kilkakrotnie odbyć rozmowy z potencjalnymi
współkandydatami, oczekiwać ich opinii na temat swoich wizji czy uzgadniać funkcje wiceprezydenta w swej przyszłej administracji.
Wydaje się, że dokonywana w takim trybie wiceprezydencka selekcja może przynieść najlepsze rezultaty w zakresie pomocy w sprawowaniu władzy. Nim jednak to
nastąpi, swoje zdanie na temat współkandydata musi wypowiedzieć jeszcze jeden
ważny aktor – czwarta władza, czyli media.

3.2. ROLA MEDIÓW
Podstawowym zadaniem mediów jest informowanie obywateli o działalności ich
przedstawicieli sprawujących władzę w wyniku demokratycznych wyborów. Taka
funkcja jest jednak jedną z wielu – media nie tylko informują, ale „również kształtują
i kontrolują”17 przekaz, dzięki czemu także one mogą się stać wpływowym aktorem
nie tylko na amerykańskiej scenie politycznej. Współczesne media są jednak przede
wszystkim przedsięwzięciami biznesowymi, w pewnym sensie więc ich zainteresowanie i sposób relacji wyznaczane są przez zapotrzebowanie odbiorców. Jednak to
media ustalają, czym ma być informacja, a według ich definicji „zakłada ona dramaturgię, a tej służy [atmosfera] konfliktu”18. Wobec tego „dziennikarze preferują
proste, dramatyczne i łatwe do opisania historie, wyraźnie [prezentujące] wygranych
i przegranych”19. W kontekście politycznym oznacza to, że środowiskiem, w któ17
R.D. Loevy, Do the Media Inform? No [w:] G. Rose (red.), Controversial Issues in Presidential
Selection, s. 127.
18
Cyt. za: J. Maltese, Spin Control: The White House Office of Communications and the Management
of Presidential News, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1992, s. 1.
19
J. Kessel, Presidents, the Presidency, and the Political Environment, Washington, DC: CQ Press,
2001, s. 87.
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rym media czują się jak ryba w wodzie, jest relacjonowanie kampanii wyborczych.
Wszak są one pełne dramaturgii i konfliktów, zwycięzców i pokonanych.
O tym, że zainteresowanie obywateli szczegółowym przebiegiem kampanii wyborczej jest duże, świadczył choćby sukces serii The Making of the President autorstwa dziennikarza Theodore’a H. White’a, wydawanej począwszy od wyborów
prezydenckich roku 1960. Jak wspomina sam White, „ostatni weekend przed prawyborami w New Hampshire w roku 1956 relacjonowało jedynie siedmiu reporterów”20.
Wkrótce jednak miało być ich znacznie więcej, książka okazała się nie tylko sukcesem dziennikarskim i finansowym, ale spotkała się też z uznaniem czytelników
– zwykłych obywateli, polityków, ale i kolegów White’a po fachu. Jeden z nich, Timothy Crouse, pisze o książce jako o
(…) totalnej rewelacji – tak jakby nigdy wcześniej, nigdzie indziej czytelnicy nie przeczytali nic, co powiedziałoby im, na czym polega prowadzenie politycznej kampanii wyborczej. Wiedzieli, że kampania składa się z transakcji i nudnych przemówień, ale nagle
White pojawił się z książką, która wyłożyła kampanię jako filmowy thriller z bohaterami
z krwi i kości i napięciem na każdej stronie21.

Wraz z kolejnymi cyklami wyborczymi liczba podobnych relacji zwielokrotniała
się, a „własne” relacje amerykańskich wyborów prezydenckich chciały mieć także
redakcje z innych krajów. Wreszcie, redakcje gazet i serwisów prasowych zapragnęły
czytać relacje z kampanii nie po jej zakończeniu, ale w trakcie jej trwania22. Taka była
geneza obrazka znanego z dzisiejszych kampanii prezydenckich – niegdyś autobus,
obecnie samolot z kandydatem i jego doradcami jest pełen dziennikarzy, nieraz liczebnie przewyższających sztab kandydata. O ile jest to standardem podczas wyborów powszechnych, w trakcie prawyborów, szczególnie w początkowym ich okresie,
gdy nie wiadomo jeszcze, kto uzyska nominację, i redakcje wysyłają reporterów do
podróżowania z każdym z liczących się pretendentów, o tyle zdarza się, że „reporterzy przewyższają także liczbę uczestników wieców i spotkań przedwyborczych”23.
Zlecając i komentując sondaże przedwyborcze ukazujące preferencje obywateli
w stanach, gdzie mają się odbyć pierwsze prawybory, to właśnie „media decydują,
który z kandydatów jest faworytem, oraz które kandydatury zaczynają podupadać”24.
To również media ustalają pewne oczekiwania, na przykład jaki procent głosów
w danym stanie uzyska jakiś kandydat bądź też jak na tle innych zaprezentuje się
w debacie. Oczywiście można by stwierdzić, że zawsze decydujący jest rzeczywiście uzyskany wynik. Prowadzona przez media gra w oczekiwania sprawia jednak,
że nawet jeśli kandydat zwycięży w jakimś stanie, ale zdobędzie mniej głosów, niż
oczekiwano (mniej niż oczekiwały media), może zostać uznany za przegranego. Gdy
inny z kolei kandydat uzyska stosunkowo dobry wynik, ale uzyska więcej głosów,
20
T.H. White, America in Search of Itself: The Making of the President 1956–1980, New York:
Harper & Row Publishers, 1982, s. 30.
21
T. Crouse, The Boys on the Bus, New York: Random House, 1973, s. 31.
22
Ibidem, s. 34.
23
L. Sabato, Feeding Frenzy: How Attack Journalism Has Transformed American Politics, New
York: The Free Press, 1993, s. 53.
24
R.D. Loevy, Do the Media Inform? No, s. 125.
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niż wcześniej zakładały media (lub sondaże), to ów kandydat może liczyć na bardziej
przychylne relacje medialne, niż zasługuje na to jego rezultat wyborczy.
Jednym z najbardziej jaskrawych tego typu przypadków jest historia Edmunda Muskiego z rywalizacji o prezydencką nominację Partii Demokratycznej w roku
1972. Muskie jest do niej głównym pretendentem, sondaże pokazują, że jest faworytem w prawyborach w 29 na 50 stanów, a trzy tygodnie przed prawyborami w New
Hampshire jego poparcie w tym stanie wynosi 65%25. David Broder pisze w „The
Washington Post”, że „Muskie będzie musiał zdobyć przynajmniej połowę głosów
Demokratów w New Hampshire, by czuć się zwycięzcą”26. Gdy zatem w prawyborach
Muskie uzyskuje „tylko” 47% głosów, „prasa stwierdza, że prawdziwym zwycięzcą jest George McGovern, który uzyskał 37% głosów. Prasa zaczyna koncentrować
się na nieprzychylnych aspektach kandydatury Muskiego. Upadek jego kandydatury
przyspiesza fakt, że dwa tygodnie później zajmuje czwarte miejsce w prawyborach
na Florydzie. W ciągu kilku tygodni Muskie wycofuje się z rywalizacji”27.
Ważnym czynnikiem jest też kompleksowość współczesnych kampanii wyborczych. Media analizują i informują o działalności sztabów, cechach osobistych kandydatów, ich postrzeganiu przez opinię publiczną, notowaniach w sondażach wyborczych czy też różnicach między kandydatami. Zdaniem Larry’ego Sabato takie relacje
z kampanii wyborczych często przejmują formę informacji „surowej, agresywnej,
niepożądanej, (…) niemal ocierającej się o plotkowanie”28, co ma związek z tendencją traktowania informacji jako rozrywki, ale także oceniania polityków całościowo,
czyli nie tylko za dokonania zawodowe, ale również za cechy charakterologiczne.
Sabato wyjaśnia, że nowa tendencja mediów podkreśla prawo opinii publicznej do
szczegółowej informacji na temat przeszłości kandydata, bo może to wpłynąć na sposób sprawowania przez niego urzędu. A ponieważ „każdy aspekt życia prywatnego
jest potencjalnie istotny dla sposobu sprawowania urzędu, wszystko jest dozwolone
– (…) każda rzecz ukazująca charakter i reputację oraz [sposób, w jaki pretendenci
dokonują] oceny sytuacji (judgement)”29.
Na taką strategię relacjonowania kampanii wyborczych w dużym stopniu wpłynęły reformy Komisji McGoverna-Frasera. Gdy do rywalizacji o prezydencką nominację przystępują nieznani szerzej kandydaci, informacje na ich temat opinia publiczna otrzymuje w trakcie kampanii. Rywalizacja jednak kiedyś się kończy, a do
tego czasu najczęściej media już ujawniły wszelkie nowe informacje. Na nowe fakty
i wygłoszenie na ich podstawie opinii na temat nominowanych dwóch najważniejszych partii media muszą zaczekać do końca Konwencji i rozpoczęcia kampanii do
wyborów powszechnych. Między zwycięstwem w prawyborach a Konwencją nominowany musi jednak dokonać wyboru kandydata na Wiceprezydenta. Ponieważ
jest to potencjalnie tzw. medialny sezon ogórkowy, czyli okres, gdy media nie mają
niczego innego do relacjonowania, ze zdwojoną siłą przystępują do analiz, ocen oraz
25
26
27
28
29

T. Patterson, Out of Order…, s. 41–42.
Cyt. za: T. Crouse, The Boys on the Bus…, s. 44.
T. Patterson, Out of Order…, s. 42.
L. Sabato, Feeding Frenzy…, s. 25.
Ibidem, s. 46.
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prób prognozowania potencjalnych współkandydatów. Gdy taki współkandydat jest
już wybrany, media starają się, w ich opinii, jak najobiektywniej ocenić, czy spełnia
on prezydenckie kryteria (zazwyczaj ustalane właśnie przez media) i czy jest „prezydenckiego kalibru”. W okresie przed reformami, gdy o nominacjach prezydenckich
i wiceprezydenckich decydowali partyjni liderzy, to ich można było winić za selekcję
kandydatów uznawanych za nieprzygotowanych merytorycznie lub o „nieodpowiednim charakterze”. Teraz jednak całe odium może spaść na nominowanego – wybór
współkandydata często bowiem określany jest jako podjęcie pierwszej prezydenckiej
decyzji. Oceniającymi oczywiście są media, a zaczynają od prześwietlenia przeszłości kandydata. Brit Hume stwierdził, że w tym sensie dziennikarze są „ludźmi,
którzy chcą zapobiec objęciu urzędów publicznych przez negatywne postaci (bad
characters)”30.
Poza oceną doświadczenia politycznego wybranego współkandydata najważniejsze wydaje się pytanie: „Czy w Twojej szafie znajdują się jakieś trupy?”. Odpowiedź twierdząca z całą pewnością postawiłaby parę kandydatów w złym świetle
oraz mogłaby przynieść niespodziewane konsekwencje. Dlatego też Lyndon B. Johnson wysłał zaufanego współpracownika, Jamesa Rowe’a, by ten dyskretnie zbadał
przeszłość Humphreya i dowiedział się, czy istnieją informacje, które mogłyby go
skompromitować, a przez to zmniejszyć szanse na wyborczy triumf31. Czasem jednak
kandydaci nie ujawniają wszystkich informacji, licząc, że media do nich nie dotrą lub
też zakładając, iż pewne fakty z przeszłości nie mają statusu trupów w szafie. Tak czy
inaczej, media dokonają oceny według swego uznania.
Gdy32 Dwight Eisenhower desygnował Richarda Nixona na współkandydata, nikt
nie spytał młodego senatora o potencjalnie szkodliwe informacje. Wkrótce jednak po
nominacji Nixona pojawiły się przeciw niemu oskarżenia, jakoby jako senator USA
miał finansować część swojej działalności z zasilanego przez biznesmenów tajnego
funduszu. Wobec takich zarzutów także wśród najbliższego otoczenia Eisenhowera
zarysowały się postulaty o zastąpienie Nixona innym kandydatem. Ponieważ generał
nie skreślił Nixona, ale i nie udzielił mu jednoznacznego poparcia, senator postanowił
działać na własną rękę. We wrześniu roku 1952 wygłosił telewizyjne przemówienie,
które przeszło do historii pod nazwą Checkers Speech (od wspomnianego w nim psa
Nixonów o imieniu Checkers). W bardzo emocjonalny sposób Nixon odrzucił wysunięte przeciw niemu oskarżenia oraz zaapelował do członków Partii Republikańskiej,
zdając się na ich osąd w kwestii swojej rezygnacji z kandydowania na urząd Wiceprezydenta. Tuż po przemówieniu w siedzibach Partii Republikańskiej w całym kraju
rozdzwoniły się telefony oraz napłynęły telegramy33 popierające Nixona. Wszystko
to sprawiło, że Eisenhower jednoznacznie opowiedział się za senatorem, a i NarodoCyt. za: L. Sabato, Feeding Frenzy…, s. 4.
J. Witcover, Crapshoot…, s. 187.
32
Poniższy akapit w całości pochodzi z: M. Turek, Primum non nocere? Rola kandydata na
wiceprezydenta USA w prezydenckiej kampanii wyborczej, „Politeja” 2010, nr 1(13), s. 271.
33
W swoich wspomnieniach Nixon wskazuje, że „nieoficjalna liczba wyniosła między milion a dwa
miliony telegramów, oraz listy zawierające trzy miliony nazwisk, z których większość optowała za
niewycofywaniem kandydatury Nixona na wiceprezydenta”. R.M. Nixon, Six Crises, s. 119.
30
31
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wy Komitet Partii Republikańskiej (Republican National Committee, RNC) w głosowaniu poparł Nixona, pozostawiając go częścią republikańskiego tandemu34.
Tyle szczęścia co Nixon nie miał bohater innej kontrowersji, senator Thomas
Eagleton. Cykl wyborczy roku 1972 był dopiero pierwszym, w którym zaczął obowiązywać w Partii Demokratycznej zreformowany system rywalizacji o prezydencką nominację. Prawybory, w których wyłoniono 65% ogólnej liczby delegatów na
konwencję w Miami, przeprowadzono w 23 stanach35, a ich zwycięzcą został senator George McGovern. Gdy jednak „unieważniono odniesioną na zasadzie «zwycięzca bierze wszystko» wygraną senatora w Kalifornii i proporcjonalnie przyznano
innym kandydatom 151 z 271 delegatów, McGovernowi brakowało głosów, by być
pewnym”36 sukcesu przed rozpoczęciem konwencji. Jeszcze na początku kampanii senator twierdził, że „jeśli jakimś cudem uzyska nominację, zrobi wszystko, by
uniknąć niechlujnego sposobu, w jaki wybierano kandydatów na Wiceprezydenta
w przeszłości”37. Mógł to jednak uczynić dopiero po uzyskaniu nominacji. Polecił
wówczas swoim sztabowcom przedyskutowanie i przygotowanie listy potencjalnych
współkandydatów. Do tego czasu McGovern zdążył się spotkać z odmowami kilku
polityków, którym złożył propozycję kandydowania u swojego boku. Za to większość z nich ciepło wypowiadała się o energicznym senatorze z Missouri, Thomasie
Eagletonie. Ten, przyjmując propozycję McGoverna, rzekł: „Nim zmienisz zdanie,
zgadzam się”38. Pierwsza część tej odpowiedzi była spowodowana pojawiającymi się
plotkami na temat przeszłości Eagletona. Doradcy McGoverna byli ich świadomi,
ale sam Eagleton spytany o ewentualne trupy w szafie odpowiedział, że nic takiego
nie ma. W niedługim czasie okazało się jednak, że było inaczej – lekarz, który opiekował się Eagletonem podczas jego załamania nerwowego, opowiedział o tym między innymi tygodnikowi „Time”39. Próbując załagodzić sytuację, McGovern i jego
sztab zorganizowali konferencję prasową, licząc, że ujawnienie medycznej historii
Eagletona zakończy sprawę. W tym miejscu okazało się jednak, że sytuacja senatora
z Missouri była bardzo poważna – ujawniono mianowicie, że kilka lat wcześniej wykryto u niego objawy zespołu maniakalno-depresyjnego, że „dwukrotnie poddawany
był terapii polegającej na aplikowaniu elektrowstrząsów, i że w dalszym ciągu sporadycznie zażywał środki uspokajające”40. Co zrozumiałe, informacje te relacjonowały
i powtarzały wszystkie media, pytając, czy osoba o nieustabilizowanym stanie zdrowia jest zdolna efektywnie sprawować stanowisko Wiceprezydenta.

Ibidem, s. 123.
M.G. Hagen, W.G. Mayer, The Modern Politics of Presidential Selection: How Changing the
Rules Did Change the Game [w:] W.G. Mayer (red.), In Pursuit of the White House 2000, s. 11.
36
J. Giglio, The Eagleton Affair: Thomas Eagleton, George McGovern, and the 1972 Vice
Presidential Nomination, „Presidential Studies Quarterly” 2009, t. 39, nr 4, s. 648.
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Cyt. za: J. Goldstein, The Modern American Vice Presidency, s. 63.
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McGovern początkowo wsparł Thomas Eagletona „tysiącprocentowym poparciem”41, jednakże stopniowo zaczął się z tego wycofywać. O wycofanie kandydatury Eagletona jako współkandydata apelowały artykuły wstępne w „The Washington
Post” i „New York Times”, politycy i przyjaciele McGoverna z Partii Demokratycznej, jak również zwykli wyborcy. Jeden z psychiatrów powiedział McGovernowi, że
„choć miliony Amerykanów nie są w stanie rozróżnić chorób psychicznych (…), są
nimi tak przerażeni, że nie poprą cię w wyborach prezydenckich, wiedząc, że twój
współkandydat miał w przeszłości problemy psychiczne”42. Wobec takich reakcji,
jak również znacznego spadku wpłat na rzecz kampanii McGoverna, nominowany
poprosił Thomasa Eagletona o złożenie rezygnacji. Wkrótce na minikonwencji zebrał się Narodowy Komitet Partii Demokratycznej (Democratic National Committee, DNC) i za zgodą McGoverna wiceprezydencką nominację wręczył Sargentowi
Shriverowi.
Afera Eagletona brutalnie zademonstrowała wady tradycyjnego trybu wiceprezydenckiej selekcji: wyboru dokonanego w ostatniej chwili oraz braku rozmowy
nominowanego i potencjalnych współkandydatów na temat ewentualnej współpracy
po wyborach. Jeden z historyków dotarł do informacji, że w dniu selekcji rozmowa
McGoverna z Eagletonem trwała 35 sekund43(!). Co więcej, McGovern najwyraźniej
nie znał Eagletona – ten ostatni ujawnił, że długą rozmowę przeprowadzili dopiero
po ujawnieniu rewelacji na temat Eagletona, w sierpniu roku 1972, a poprzednia odbyła się w roku 196944.
W myśl żelaznych zasad prowadzenia kampanii wyborczej, gdy jeden z kandydatów jest urzędującym prezydentem ubiegającym się o reelekcję, zadaniem pretendenta jest eksponowanie wydarzeń z pierwszej kadencji stawiających w złym świetle
obecną administrację. Z punktu widzenia kontekstu wyborczego roku 1972 wydarzeniami takimi były Wietnam, Watergate i problemy gospodarcze początku lat 70.
I choć wraz z selekcją Eagletona kontekst wyborczy nie ulegał zasadniczej modyfikacji, to jednak doszedł do niego krytyczny, nowy element. Zamiast debaty o dokonaniach administracji tematem stał się Thomas Eagleton, a po jego wymuszonej
rezygnacji – George McGovern. W wątpliwość podano kompetencje, wiarygodność
i osobowość McGoverna, podkreślając jego nieszczerość i wyrachowanie45.
Decyzję wyboru współkandydata poddaje się surowej kontroli i ocenie w mediach46 – wszak jest uznawana za pierwszą decyzję prezydencką, gdzie „jakość podejmowanych decyzji jest bardzo ważna”47. Dlatego tuż po ogłoszeniu nazwiska współkandydatów media podejmują narodową dyskusję. Czy przyszły współkandydat jest
„prezydenckiego kalibru”? Czy jest wystarczająco kompetentny, by w razie konieczJ. Witcover, Crapshoot…, s. 247.
G. McGovern, Grassroots: the Autobiography of George McGovern, New York: Random House,
1977, s. 210.
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ności przejąć prezydenturę i zapewnić efektywne przywództwo? Jeżeli media uznają,
że tak, ocena nominowanego jest na ogół pozytywna. Jeśli jednak selekcja zostanie
przyjęta negatywnie, a w dodatku okaże się, że współkandydat ma trupy w szafie48,
rysy mogą się pojawić także na głównej kandydaturze. Negatywne komentarze nie
schodzą z pierwszych stron gazet i czołówek programów informacyjnych, zakorzeniając się w umysłach wyborców. „Prasa może nie być zwycięska w powiedzeniu
ludziom, co myśleć, ale może odnieść oszałamiający sukces w przekonaniu czytelników, o czym myśleć”, jak zademonstrowali Maxwell McCombs i Donald Show49.
W swym eksperymentalnym studium Benjamin Page, Robert Shapiro i Glenn Dempsey wykazali z kolei wiele przypadków, w których „wypowiedzi komentatorów i reporterów wyraźnie korelowały ze zmianami [nastawienia] opinii publicznej”50.
Warto też podkreślić, że w wielu przypadkach opinia mediów jest zazwyczaj jednoznaczna i jednokierunkowa. Są one w ocenie rzadko podzielone, wypowiadając
się albo pozytywnie, albo negatywnie. Dzieje się tak na skutek fenomenu znanego
jako pack journalism, który to termin można określić mianem „myślenia grupowego dziennikarzy”. Zaprezentowany przez Timothy’ego Crouse’a oznacza zjawisko,
w którym reporterzy, wydawcy i producenci w zasadzie rzadko prezentują odmienne
opinie51. Wyjaśniając ten fenomen, Stephen Hess podaje, że:
(…) prawie połowę bliskich przyjaciół waszyngtońskich reporterów stanowią inni dziennikarze. Spośród przyjaciół niezwiązanych z branżą przynajmniej 55% pracuje dla rządu,
partii politycznej lub firmy lobbingowej. (…) Gdy prasa używa dokumentów, najczęściej
są to artykuły prasowe, a weryfikacja informacji polega na odniesieniu się do tego, co napisali sami reporterzy lub ich koledzy. (…) Reporterzy mieszkają w tym samym mieście,
używają tych samych źródeł, należą do tych samych organizacji zawodowych i klną z tych
samych powodów. (…) Gdy sytuacja staje się skomplikowana, przydaje się mieć kolegów
do porównania swych wrażeń52.

Jednokierunkowy przekaz jest zatem zwielokrotniony, gdyż „kwestią optyki jest,
że z jednej perspektywy jest jeden widok”53. Dodatkowym bodźcem cyrkulacji tych
samych informacji czy opinii są tzw. syndicated columns, polegające na tym, że jeśli
jeden z wydawców jest właścicielem któregoś z głównych tytułów, a jednocześnie
wydaje też gazety na rynkach lokalnych, to w odniesieniu do informacji o polityce
ogólnokrajowej, w co wlicza się również relacje z prezydenckich kampanii wyborczych, te same artykuły tych samych autorów pojawiają się także w prasie lokalnej.

48
Przed przyjęciem wiceprezydenckiej oferty Truman obawiał się, iż zostaną ujawnione informacje
o tym, że na liście płac Senatu umieścił swą żonę Bess, jak również kilku krewnych. Zob. R. Ferrell,
Harry S. Truman, s. 168–169; z kolei katolik Edmund Muskie bał się, jak przyjęta zostanie informacja
o przedmałżeńskiej ciąży jego córki. Zob. C. Solberg, Hubert Humphrey: A Biography, New York: W.W.
Norton 1984, s. 367.
49
M.E. McCombs, Donald L. Shaw, The Agenda-Setting Function of Mass Media, „The Public
Opinion Quarterly” 1972, t. 36, nr 2, s. 176–187.
50
B.I. Page, R.Y. Shapiro, G.R. Dempsey, What Moves Public Opinion, s. 35.
51
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52
S. Hess, The Washington Reporters…, s. 13, 18, 130–131.
53
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Jeśli zatem główne tytuły piszą podobnie, a „reporterzy telewizyjni częściej czytają prasę, niż reporterzy prasowi oglądają telewizję”54, w podobnym tonie będą
utrzymane relacje w wiadomościach sieci telewizyjnych czy kablowych. Jeśli zatem
współkandydat nie spełnia prezydenckich wymagań mediów, możemy mieć do czynienia z negatywną oceną i utrzymanym w tym tonie przekazem, jak to było już po
nominacjach Spiro Agnew, Thomasa Eagletona czy też Geraldine Ferraro w 1984,
Dana Quayle’a w 1988 i Sarah Palin w roku 2008. Jeżeli kandydat na wiceprezydenta
jest wyborem przewidywanym przez media, sami współkandydaci nie wzbudzają
wątpliwości co do swoich kompetencji, a podczas kampanii nie popełnią większych
gaf, relacje z kampanii wyborczej rzadko będą informowały o działaniach współkandydatów. W razie jednak negatywnego wizerunku kandydata na wiceprezydenta
w mediach współkandydat ma niewiele czasu na poprawienie swych notowań. Nawet gdyby się to udało, informacja taka niekoniecznie pojawi się w prasie – w przeciwieństwie do niemal pewnych relacji, gdyby współkandydatowi przydarzyły się
jakieś wpadki.
Czy może to być szkodliwe dla współkandydata? Badania na temat bezpośredniego wpływu osoby współkandydata na sukces lub porażkę wyborczą pozostają
w sprzeczności55. Niemniej lepiej dla pary kandydatów, gdy osoba współkandydata
nie budzi wątpliwości co do swych kompetencji. W powszechnym odczuciu politycznych konsultantów, „jeśli trzy dni po uzyskaniu nominacji współkandydat nadal
pojawia się na pierwszych stronach gazet, oznacza to problem”56.
Receptę na taką bolączkę ma były sekretarz stanu, James Baker. Jego zdaniem
najlepszym sposobem zapobiegania ewentualnym kontrowersjom związanym z osobą kandydata na Wiceprezydenta jest
(…) wybór [takiego] kandydata, który uczestniczył już w kampanii wyborczej na poziomie
krajowym, starał się o stanowisko senatora lub gubernatora stanów Nowy Jork, Kalifornia, Floryda albo Texas, lub też o stanowisko federalne, wymagające stawienia się przed
Komisją Senatu. Można być wtedy pewnym, że tego typu kandydatura została solidnie
zweryfikowana przez możliwie najtwardszych śledczych – przeciwników politycznych
oraz media. Trupy z szafy prędzej czy później wychodzą na światło dziennie. Kandydaci,
którzy potrafią stawić im czoło, przeżyją, ci, którzy nie potrafią – muszą odejść57.

Współkandydat z przedstawionym wyżej doświadczeniem zazwyczaj wnosi też
do duetu określony zakres kompetencji oraz pewność siebie. Postrzeganie jego osoby może zatem przełożyć się na pozytywne komentarze prasy nie tylko na poziomie
indywidualnym, ale również na poziomie pary kandydatów. Politolog Joel Goldstein
dodaje, że jednym z zadań kandydata na Wiceprezydenta podczas kampanii wyborczej jest prowadzenie skutecznej tzw. kampanii prasowej – czyli „zdobycie przychylności reporterów relacjonujących kampanię, [przez co] współkandydat może sobie

Ibidem, s. 30.
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zapewnić ich lepsze traktowanie (…), a nominowanemu polepszenie notowań”58.
Wydaje się, że z takim zadaniem lepiej poradzi sobie współkandydat, który będzie
postrzegany jako spełniający długoterminowe kryteria wiceprezydenckiej selekcji.
Taki rezultat można osiągnąć, wybierając kompetentnego kandydata – doświadczonego i nieposiadającego trupów w szafie polityka, wybranego w drodze długotrwałego i drobiazgowego działania. Taki tok postępowania zastosowany przez
Jimmy’ego Cartera z jednej strony wynikał z nowego systemu prezydenckich nominacji oraz afery Eagletona, a także ze wzrostu znaczenia wiceprezydentury w poprzednich kilku dekadach. Z drugiej strony – media pokazały, że za lekkomyślny wybór może zostać skarcony także i nominowany. Musiał zatem zostać wprowadzony
nowy mechanizm wiceprezydenckiej selekcji, który prócz trybu kładłby także nacisk
na jej czynniki.

3.3. KRYTERIA WICEPREZYDENCKIEJ SELEKCJI, 1976–2008
Intensywne relacjonowanie w mediach afery Eagletona uzmysłowiło Amerykanom, jak fatalne może być dokonanie ważnej przecież decyzji, jakie mogą być jej
skutki oraz że nominowany nie zawsze przykłada do procesu wyłaniania kandydata
na Wiceprezydenta taką wagę, jak powinien. Skoro nominowany nie zna ważnych
okoliczności z życia współkandydata, które potencjalnie mogą wpłynąć na sposób
sprawowania przez niego nie tylko wiceprezydentury, ale być może także urzędu
Prezydenta, można zakładać, że proces selekcji przebiegał nonszalancko, a sam wybór współkandydata jest nieprzemyślany. Nagłośnienie w mediach sprawy Eagletona
mogło spowodować nowy sposób widzenia wiceprezydenckiej selekcji, lecz nie możemy do końca być tego pewni. Wszak w przeszłości liczne artykuły prasowe i opracowania naukowe ostrzegały przed niebezpieczeństwami istnienia lekkomyślnych
mechanizmów wyłaniania kandydata na Wiceprezydenta USA. Selekcje Agnew czy
Eagletona pokazały, że niewiele się zmieniło – zarówno na poziomie procesu selekcji, jak i kryteriów decydujących o samym wyborze. Te często wykazywały cechy
jedynie taktyczne, wielokrotnie będąc kartą przetargową w rywalizacji o nominację
prezydencką. W swych wspomnieniach Jimmy Carter wyraził niechęć wobec „zwyczaju pretendentów rywalizujących o prezydencką nominację, insynuujących mieszkańcom stanów, które odwiedzali, że ich gubernator bądź senator byłby dobrym
kandydatem na Wiceprezydenta”59. Według senatora Mike’a Monroneya „gdyby bracia Kennedy chcieli się spotkać w jednym miejscu ze wszystkimi, którym prosząc
o poparcie prezydenckiej kandydatury Johna, oferowali wiceprezydencką nominację,
w Los Angeles, gdzie odbywała się Konwencja, nie dałoby się znaleźć odpowiednio
dużego hotelu”60. W starym systemie zatem, jak stwierdził Hubert Humphrey, „uży58
59
60
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Cyt. za: J. Witcover, Crapshot…, s. 146.

118

Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

teczność wiceprezydenta kończyła się wraz z zakończeniem procesu wyborczego.
Był jak drugi człon rakiety – niezwykle istotny przy wyjściu na orbitę, ale w atmosferze przeznaczony do spalenia”61.
Mimo owego przeznaczenia Wiceprezydent tkwi na swoim stanowisku, w każdej
chwili gotowy do przejęcia obowiązków głowy państwa. I jeśli nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności, to znaczy sukcesja nie będzie konieczna, niewykluczone, że kolejne wiceprezydenckie selekcje odbywać się będą według tradycyjnych reguł. Owe
reguły mogą też obowiązywać, gdy sukcesja nastąpi – przecież Agnew i Eagleton
zostali wybrani już po objęciu prezydentury przez Trumana i Johnsona. Gdy jednak
w obrębie jednej administracji nastąpi podwójne opróżnienie urzędu, apele o zmiany
w procesie wiceprezydenckiej selekcji mogą trafić na bardziej podatny grunt.
Gdy śledztwo prokuratorskie wykazało, że Spiro Agnew, jako wysoko postawiony polityk stanowy, przyjmował korzyści majątkowe od prywatnych firm w zamian
za przyznane kontrakty budowlane oraz że już jako wiceprezydent odbierał łapówki
nawet w Białym Domu (tak!), nie pozostało mu nic innego jak zrezygnować ze stanowiska. Po raz pierwszy zastosowano wówczas paragraf drugi świeżo ratyfikowanej
XXV poprawki wskazującej, że „ilekroć urząd Wiceprezydenta pozostaje nieobsadzony, Prezydent mianuje Wiceprezydenta, który obejmuje stanowisko po uchwale
zatwierdzającej, podjętej większością głosów obu izb Kongresu”. Ówczesna sytuacja
polityczna – prezydent w kręgu podejrzeń w aferze Watergate – sprawiła, że przesłuchania Geralda Forda w Kongresie były wyjątkowo drobiazgowe. „FBI sporządziło
1700-stronicowy raport na temat Forda, a Izba Reprezentantów i Senat prowadziły
zapytania i przesłuchania przez blisko dwa miesiące”62. Proces ratyfikacji w Kongresie dwukrotnie wydłużył się niespełna rok później – po rezygnacji prezydenta Nixona
i sukcesji Geralda Forda pierwszym zadaniem nowego prezydenta było wskazanie
nowego wiceprezydenta. Jakkolwiek oceniać dość długie procesy konfirmacji, w tym
czteromiesięczny Nelsona Rockefellera, wykazały one, że to raczej długi, a nie
krótki, okres bardziej sprzyja dokładnemu przyjrzeniu się kandydatowi i rozwianiu
ewentualnych wątpliwości na jego temat. Oczywiście musimy wziąć tutaj pod uwagę
także kontekst – Nixon wybrał Forda również dlatego, że mógł on liczyć na względnie szybkie zatwierdzenie przez Kongres, w przypadku zaś Rockefellera posiadający
przewagę w obu izbach Demokraci mogli też mieć na celu potraktowanie procesu
zatwierdzenia politycznie, i myśląc już o kolejnym prezydenckim cyklu wyborczym,
chcieli przez to w jakimś sensie osłabić nową administrację.
Przed cyklem wyborczym roku 1976 wystąpiły zatem sytuacje wpisujące się w pewien ciąg wydarzeń historycznych, gdzie po roku 1945, ze względu na sukcesje bądź
sytuacje bliskie ich wystąpienia, osoba wiceprezydenta i jej kompetencje były istotne
niemal w każdej administracji. Za wydarzenia takie należy uznać: śmierć Roosevelta
i sukcesję Trumana, choroby Eisenhowera, zabójstwo Kennedy’ego i sukcesję Johnsona, hospitalizację Johnsona trzy dni po inauguracji roku 1965, rezygnację Agnew
i wiceprezydenturę Forda, rezygnację Nixona, sukcesję Forda i wiceprezydenturę
Rockefellera oraz dwa nieudane zamachy na Forda. Takie elementy, jak kontrowersje
61
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związane z aferą Eagletona oraz wskazany w poprzedniej części niniejszego rozdziału nowy system nominacji prezydenckich, a także wzrost zainteresowania mediów,
dodatkowo sprawiły, że w cyklu wyborczym 1976 wiceprezydencka selekcja stała
się jednym z głównych tematów kampanii. W będącym pochodną reform Partii Demokratycznej nowym systemie, w którym wyłonienie kandydata na Prezydenta może
nastąpić na długo przed Konwencją, a szansę na uzyskanie nominacji mają też pretendenci z niewielkim doświadczeniem politycznym, selekcja współkandydata miała
być pierwszym prezydenckim testem dla nominowanego na ogólnokrajowej scenie
politycznej. Wobec zmian w sposobie przyznawania nominacji, a także tendencji do
uzyskiwania jej przez kandydatów spoza waszyngtońskiego establishmentu, wybór
współkandydata do dzisiaj jest traktowany jako pierwszy prezydencki test63. W trosce, by ów test w roku 1976 wypadł jak najlepiej, przed rozpoczęciem cyklu wyborczego trzy środowiska – polityczne, prawnicze i naukowe – niezależnie od siebie
przekazały rekomendacje co do trybu i czynników, jakie powinny wnieść pozytywny
wkład w wybór najlepszego współkandydata. Wśród rozważanych propozycji znalazły się:
• Zgłoszenie przez nominowanego listy trzech lub czterech akceptowalnych
przez niego pretendentów do wiceprezydentury, spośród których wyboru
współkandydata dokonałaby Konwencja.
• Pozwolenie nominowanemu na wstrzymanie wyboru do kilku tygodni po
Konwencji, a następnie wybór współkandydata, który musiałby być zatwierdzony przez DNC lub RNC.
• Wymaganie, by pretendent do prezydenckiej nominacji wskazał współkandydata przed rozpoczęciem rywalizacji o prezydencką nominację, a następnie
start tandemu w prawyborach.
• Automatyczne nominowanie na kandydata na Wiceprezydenta osoby zajmującej drugie miejsce w głosowaniu, w którym delegaci będą wybierać kandydata
na Prezydenta swej partii. Inne warianty takiej koncepcji wymagały od kandydata na Prezydenta wyboru współkandydata spośród trzech głównych pokonanych w rywalizacji o nominację prezydencką lub spośród tych, którzy wzięli
udział przynajmniej w jednych prawyborach w danym cyklu wyborczym.
• Wydłużenie Konwencji lub zmiana jej harmonogramu na taki, by dać nominowanemu więcej czasu na wybór współkandydata.
• Wymaganie, by pretendenci do wiceprezydentury rywalizowali w stanowym
prawyborach i Konwencjach, tak jak to czynią pretendenci do prezydentury,
i użycie rezultatów tej rywalizacji jako rekomendacji bądź czynnika wiążącego dla delegatów na Konwencję. Kolejną gwarancją, że decyzja Konwencji
nie będzie dyktatem nominowanego, miała być rekomendacja, by podczas
Konwencji głosowanie na kandydata na Wiceprezydenta odbyło się przed wyłonieniem kandydata na Prezydenta.
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• Utworzenie wewnątrz każdej partii komisji doradczej, która kilka miesięcy
przed Konwencją opracowałaby listę pretendentów do wiceprezydentury,
zbierając informacje na temat kandydatów, i być może przekazując nominowanemu swoje rekomendacje.
• Pozwolenie nominowanym na autoryzację dochodzenia FBI na temat potencjalnych kandydatów do wiceprezydentury.
• Wprowadzenie poprawki konstytucyjnej, zgodnie z którą przez elektorów (lub
głosowanie powszechne) byłby wybierany tylko Prezydent. Zwycięski kandydat wskazywałby kandydata na Wiceprezydenta po wyborach, ten zaś musiałby uzyskać konfirmację obu izb Kongresu64.
Ponieważ jednak przyjęcie którejkolwiek z tych propozycji mogłoby powodować nowe, nieoczekiwane problemy, żadna z partii nie zdecydowała się na przyjęcie
nowego mechanizmu wiceprezydenckiej selekcji, pozostawiając ją w rękach nominowanego. Jeśli reformy McGoverna-Frasera sprawiły, że liderzy partyjni stracili
kontrolę nad delegatami na Konwencję, to w ślad za tym stracili również kontrolę
nad nominacjami wiceprezydenckimi. W poprzednim systemie obietnica wiceprezydentury mogła skłonić lidera frakcji do poparcia tego czy innego pretendenta do
prezydenckiej nominacji. Po reformach jednak nominacja prezydencka nie zależy
bezpośrednio od liderów, a jest rezultatem zwycięstwa w prawyborach. Nominowany
jest zatem, przynajmniej teoretycznie, wolny od wpływu liderów partyjnych, toteż
nie musi kierować się ich opinią w doborze współkandydata. Mark Hiller i Douglas
Kriner przekonują, że to właśnie reformy McGoverna-Frasera wraz z wrażeniem, jaki
pozostawiła po sobie afera Eagletona, sprawiły, że nominowani przywiązują większą
wagę do kompetencji kandydatów do pomocy w sprawowaniu władzy niż do tradycyjnych kryteriów wiceprezydenckiej selekcji, mających na celu przede wszystkim zwycięstwo wyborcze65. Za słuszne należy również przyjąć niektóre elementy
koncepcji Marie Natoli argumentującej, iż wybór współkandydata jest w pewnym
sensie ograniczony. Natoli stwierdza, że nominowany „musi działać w ramach pewnego konsensusu akceptowalności (acceptability framework), zarówno wewnątrz
rodzimej partii, jak i kontekstu politycznego”66. Ów konsensus jest o tyle istotny, że
nominowany nie pozostaje całkiem swobodny w swym wyborze. Pierwszym z brzegu przykładem jest sytuacja z wiosny i lata roku 2008, kiedy to spekulowano, że
jednym z kandydatów do wiceprezydenckiej nominacji u boku Baracka Obamy jest
Chuck Hagel, republikański senator z Nebraski67. O ile kontekst wyborczy mógłby
tutaj przemawiać za taką kandydaturą – nominacja dla polityka z przeciwnego obozu
politycznego jako symbol i wezwanie do zjednoczenia podzielonego narodu na wzór
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tandemu Lincoln–Johnson z wyborów roku 186468 – to z całą pewnością przeciw takiemu rozwiązaniu byliby regularni Demokraci. Obama miał pilniejsze zadanie – po
zażartej walce prawyborczej należało przede wszystkim zjednoczyć partię. Ponieważ
przedstawiciele „podzielonych partii niemal zawsze przegrywają wybory”69 prezydenckie, nominowany nie może na to pozwolić. Po pierwsze, przegrane wybory będą
przede wszystkim jego porażką, a prócz tego to właśnie nominowany, jako świeżo
upieczony lider partii, będzie obwiniany za brak jej zjednoczenia przed wyborami
powszechnymi. Natoli wskazuje, że to właśnie „możliwość unifikacji zdecentralizowanej partii jest zasadniczą funkcją partyjnej Konwencji”70. To właśnie „jednocząca
siła Konwencji jest niezbędna, jeśli ma ona wypełnić swą podstawową funkcję, jaką
jest wyłonienie (…) kandydata do prezydentury”71. Natoli stwierdza zatem, że działając w zgodzie z „konsensusem akceptowalności”, selekcja następuje ze względu
na osobę współkandydata jako czynnika jednoczącego, będącego jednocześnie wentylem bezpieczeństwa dla nominowanego72. Wskazując inne czynniki, Natoli odnotowuje, że wybór jest dokonywany w celu „podkreślenia konkretnego popularnego
tematu” czy też uzyskania „równowagi tandemu”73. Przyjmując tę argumentację, należy podkreślić, że brak tu czynników, które miałyby świadczyć o potrzebie posiadania Wiceprezydenta także jako partnera w sprawowaniu władzy. Takie elementy
zawiera za to koncepcja Michaela Nelsona, według której podstawowymi kryteriami
doboru współkandydata są kryterium rządzenia oraz kryterium wyborcze74.
Jednym z celów tej monografii jest zbadanie, czy mechanizm selekcji przekłada się na funkcjonowanie wiceprezydenta w danej administracji. Dlatego kryterium
rządzenia będzie określone jako długoterminowe (strategiczne), a kryteria wyborcze
jako krótkoterminowe (taktyczne). Wewnątrz każdej z kategorii zostaną wskazane
czynniki selekcji, a także, na podstawie ich analizy w kontekście wiceprezydenckich
selekcji w latach 1976–2008, zostanie ustalone, według jakich kryteriów byli wybierani poszczególni kandydaci. Jeśli wybór któregoś współkandydata zawierał czynniki
długoterminowe, będzie to oznaczać, że selekcja została dokonana przede wszystkim
w trosce o efektywną pomoc w sprawowaniu władzy. Jeśli jednak kandydatura na
współkandydata nie miała cech długoterminowych, oznaczać to będzie, że wyboru
dokonano ze względu na krótkoterminowe cele wyborcze. Należy pamiętać, że nominowany za każdym razem twierdzi, że wybór został dokonany przede wszystkim

68
Na ten temat szerzej zob. M. Turek, Czy ten naród może przetrwać? Abraham Lincoln, Andrew
Johnson i wybór współkandydata w wyborach prezydenckich roku 1864 [w:] H. Parafianowicz (red.),
Czas Ameryki – American Era. Księga ku czci Profesora dr. hab. Krzysztofa Michałka, Białystok: Trans
Humana, s. 119–126.
69
J. Baumgartner, American..., s. 77.
70
M. Natoli, Vice Presidential Selection: the Political Considerations, „Presidential Studies
Quarterly” 1980, t. X, nr 2, s. 164.
71
Ibidem.
72
M. Natoli, American Prince…, s. 21.
73
Ibidem.
74
M. Nelson, Background Paper, s. 41; M. Nelson, Choosing the Vice President, „PS: Political
Science and Politics” 1988, t. 21, nr 4, s. 858–868.
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ze względu na kompetencje współkandydata, który po wygranych wyborach będzie
odgrywał ogromną rolę w przyszłej administracji.
Dlatego w tym miejscu warto się przyjrzeć czynnikom, ze względu na które dochodzi do selekcji współkandydatów. Będą one rozpatrywane w kategoriach krótkoi długoterminowych (taktycznych i strategicznych), w których należy wyróżnić takie
kryteria, jak zjednoczenie partii, zwycięstwo w wyborach oraz pomoc w sprawowaniu władzy. Na te kryteria składają się z kolei poszczególne czynniki omówione
poniżej: satysfakcjonująca frakcje konstrukcja tandemu, utrzymanie i poszerzanie
partyjnej bazy wyborców, równowaga i uzupełnienie, machina wyborcza, kontekst
wyborczy, geografia wyborcza, doświadczenie polityczne (kompetencje merytoryczne), zgodność osobista, posiadanie cech przywódczych i kwalifikacji prezydenckich,
a także lojalność.
Tabela 3.2. Kategorie wiceprezydenckiej selekcji w latach 1976–2008
Krótkoterminowe (taktyczne)

Długoterminowe (strategiczne)

Zjednoczenie partii

Zjednoczenie partii

Zwycięstwo w wyborach

Pomoc w sprawowaniu władzy

Źródło: opracowanie własne.

Zjednoczenie partii
Jak już wspomniano, funkcją nominowanego jako lidera partii jest jej zjednoczenie,
szczególnie gdy istnieje obawa, że w wyniku prawyborów partia jest rozbita, i może
taka pozostać w okresie kampanii przed wyborami powszechnymi. Osoba współkandydata może być czynnikiem jednoczącym na poziomach frakcji, tworzonych
przez trzy elementy konstytuujące partię polityczną. Taki podział wynika z typologii,
jaką przedstawił politolog V.O. Key Jr. Termin „partia polityczna” ma według niego
znaczenie trzystopniowe, na które składają się: partia jako administracja (party as
organization), partia jako elektorat (party in the electorate) oraz partia jako rządzący
(party in government). Nie zagłębiając się w szczegóły, partia jako organizacja to
między innymi liderzy i działacze partyjni na szczeblach lokalnym, stanowym i narodowym oraz sympatycy i partyjni aktywiści, którzy pracują dla partii w okresie
międzywyborczym oraz dla kandydatów w czasie kampanii. Partię jako elektorat
tworzą wyborcy, którzy sami siebie identyfikują jako zwolennicy danej partii. Z kolei
partia jako rządzący to osoby, które sprawują stanowiska lub ubiegają się o nie pod
określonym szyldem partyjnym75.
75
V.O. Key, Jr., Politics, Parties and Pressure Groups, 5th ed., New York: Thomas Y. Crowell
Company, 1964.
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Celem nominowanego powinna być zatem konstrukcja tandemu, który zadowalałby każdą z frakcji stanowiących partię oraz pozwalał zachować jedność partii
w każdym z trzech powyższych segmentów. W dwóch głównych partiach ze względu na wyznawane wartości, idee i światopogląd należy wyróżnić, ogólnie rzecz ujmując, frakcję liberalną, konserwatywną i umiarkowaną, przy czym główne frakcje
stanowią liberalni Demokraci i konserwatywni Republikanie. Jeśli zatem zdarzy się,
że nominowanym nie zostaje przedstawiciel głównej frakcji, bardzo prawdopodobne, że jednym z czynników wiceprezydenckiej selekcji będzie właśnie jego afiliacja
frakcyjna. Jeśli zaś zwycięzca nominacji wywodzi się z głównej frakcji, jego wybór pada zazwyczaj na współkandydata, który ma zwolenników wśród wyborców
o trochę innym spojrzeniu, ale tej samej identyfikacji partyjnej. Na przykład Ronald
Reagan w roku 1980 i John Kerry w roku 2004 uznali, że najlepszymi reprezentantami pozostałych frakcji będą ich główni kontrkandydaci z prawyborów, odpowiednio
George Bush oraz John Edwards. Taka strategia ma na celu przekonanie jak największej rzeszy sympatyków danej partii, że ich interesy będą reprezentowane w przyszłej administracji, a przez to zachęcenie do udziału w głosowaniu, przy założeniu,
że wyborcy o silnej identyfikacji partyjnej poprą tandem ową partię reprezentujący.
W odniesieniu do partii w rządzie oraz aparatu partyjnego fakt reprezentowania przez tandem większej liczby frakcji ma zapewnić uzyskanie szerokiego poparcia i entuzjazmu w działaniach w kampanii. Jak miał stwierdzić jeden z lokalnych
z działaczy, „jest różnica między [poparciem tandemu] jedynie przez głosowanie na
tandem a [poparciem] go przez pracę na rzecz jego elekcji”76. Ilustracją tego cytatu
może być entuzjazm, jaki wśród części republikańskiego aparatu (a także elektoratu)
wywołała w sierpniu roku 2008 nominacja konserwatywnej Sarah Palin.
Zadowolenie elektoratu ma z kolei zapewnić jego zachęcenie do oddania głosu na
parę kandydatów, a także, na fali entuzjazmu po ogłoszeniu wiceprezydenckiej selekcji i zakończeniu partyjnej konwencji wyborczej, spowodować napływ wolontariuszy oraz środków finansowych na prowadzenie kampanii77. Co do finansów, to ich
napływ może zapewnić taki współkandydat, który apeluje również do związanych
z partią grup interesu, których światopogląd i postulaty są często zbieżne z bazą wyborców danego ugrupowania. Stąd też selekcja biorąca także pod uwagę usatysfakcjonowanie najbardziej sprzyjających danej partii grup interesu następuje wówczas,
gdy nominowany nie wywodzi się z głównego nurtu partii.
Mimo krytyki takiego rozwiązania – w raporcie Institute of Politics przy John
F. Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda czytamy, że „w pewnych
76
C. Tubbesing, Playing Second Banana, or Who Was Tom Eagleton of Missouri, „Western Political
Quarterly” 1973, t. 26, nr 4, s. 702–716.
77
Skutek jednak może też być odwrotny. Po nominacji uznawanej powszechnie za nieposiadającą
prezydenckich kwalifikacji Sarah Palin szerokim strumieniem zaczęły wpływać pieniądze na rzecz
kampanii Baracka Obamy. Rekordem w czasie dwuletniej drogi Obamy do Białego Domu okazały się
24 godziny od przemówienia Palin przyjmującej wiceprezydencką nominację, kiedy to udało się zebrać
przez internet 10 milionów dolarów. Jak stwierdził rzecznik kampanii Obamy Bill Burton, „I hope
she gives a speech every single day”. Zob. S. Murray, Obama Rails against Attacks from Palin, GOP;
Democrat Denounces ‘Slash-and-Burn Politics’, „The Washington Post”, 5 września 2008; M. Luo,
J. Zeleny, Forgoing Subsidy, Obama Team Presses Donors, „New York Times”, 9 września 2008.
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warunkach logika jedności partyjnej może prowadzić do [wiceprezydenckich] nominacji nie czołowych postaci partyjnych, ale raczej mało znanych kandydatów”78
– kryterium jedności partyjnej pozostaje istotnym drogowskazem w prognozowaniu
wiceprezydenckich nominacji, zgodnym z tezą Marie Natoli o wiceprezydenckiej
selekcji jako wentylu bezpieczeństwa. Można by co prawda argumentować, że dla
przyszłej administracji lepiej, by między dwoma kandydatami nie było za dużej rozbieżności ideologicznej, bo mogłoby to szkodzić polityce administracji. Pamiętajmy
jednak, że to prezydent ma decydujący głos, a jedną z funkcji wiceprezydenta jest
wykonywanie przydzielonych mu zadań. Tandem będący w jak największym stopniu
reprezentacją rodzimego ugrupowania politycznego jest też pożądany z tego względu, że to właśnie jednym z zadań współkandydata w kampanii jest aktywizacja i mobilizacja partyjnej bazy wyborców.
Jak zauważył Jessie Jackson, „do lotu potrzebne są dwa skrzydła”79. W związku
z tym dobór współkandydata, który powodowałby zjednoczenie partii po prawyborach i przed kampanią do wyborów powszechnych, pozostaje jedną z silniejszych
tendencji w strategii wiceprezydenckiej selekcji.

Zwycięstwo w wyborach
Drugą z kategorii w ramach krótkoterminowych kryteriów wiceprezydenckiej selekcji są te czynniki, które w założeniu mają zwiększać szansę tandemu na zwycięstwo
wyborcze. Do czynników w tej kategorii należy zaliczyć takie, które umownie nazwano: równowaga i uzupełnienie, machina wyborcza, kontekst wyborczy (kandydaci, programy, wydarzenia, okoliczności, strategia wyborcza) oraz geografia wyborcza. Warto przyjrzeć się im nieco bliżej.

Równowaga i uzupełnienie
Czynnik ten jest kontynuacją omawianej już tutaj, znanej od czasów dokonywania
nominacji prezydenckich i wiceprezydenckich przez instytucję konwencji partyjnej,
strategii równowagi tandemu. Celem doboru współkandydata jest, by przez takie
jego cechy, jak doświadczenie, predyspozycje i umiejętności polityczne, spojrzenie
na istotne politycznie zagadnienia i inne (płeć, pochodzenie etniczne, wyznawaną
wiarę, zapatrywania ideologiczne czy wiek) mogło być zapewnione jak najszersze spektrum atrybutów koniecznych do sprawowania urzędu. W tym rozumieniu
to współkandydat ma „równoważyć i uzupełniać” nominowanego. Innymi słowy,
współkandydat winien posiadać cechy, których nie ma kandydat na Prezydenta.
78
Report of the Study Group on Vice-Presidential Selection, Cambridge, MA: Institute of Politics,
Kennedy School of Government, Harvard University, 1976, s. 41.
79
Cyt. za: J.W. Germond, J. Witcover, Whose Broad Stripes and Bright Stars? The Trivial Pursuit
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Jeśli zatem nominowany jest w relatywnie młodym wieku, współkandydat powinien być starszy, by zapewnić tandemowi odpowiednią powagę oraz równoważyć
potencjalny, często związany z młodszym wiekiem brak doświadczenia. Młodszy
zaś współkandydat u boku starszego nominowanego ma świadczyć o młodzieńczym
entuzjazmie i witalności tandemu oraz skuteczne apelować do młodych wyborców.
Bardzo istotną rolę w takim „równoważeniu i uzupełnianiu” odgrywa doświadczenie
polityczne. Może być ono tutaj rozumiane jako okres sprawowania urzędów politycznych – oczywiście najbardziej pożądanym kandydatem jest taki, który sprawuje
swój urząd stosunkowo długo. Owa długość jest rzeczą umowną, niemniej trzeba
zgodzić się z Hillerem i Krinerem, gdy twierdzą, że „weteran z siedemnastoletnim
stażem ma większą przewagę w posiadanym doświadczeniu [politycznym] (…) niż
polityk ze stażem ośmioletnim”80. Obok jednak doświadczenia wyrażanego w okresie piastowania stanowisk politycznych równie, jeśli nie bardziej, istotne jest, w jakim segmencie władzy je sprawowano oraz czy było to na szczeblu federalnym,
stanowym czy lokalnym. Z oczywistych względów bardziej pożądanym współkandydatem jest osoba z dziesięcioletnim doświadczeniem w federalnym Kongresie niż
dwudziestopięcioletnim stażem w legislaturze stanowej. Jeżeli chodzi o segmenty
władzy, to idealny tandem to taki, który łączy w sobie doświadczenia deputowanego
z doświadczeniem w egzekutywie – na stanowisku odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji wykonawczych. Ponieważ w okresie po reformach znaczącą liczbę nominacji uzyskali politycy piastujący wcześniej stanowisko gubernatora (Jimmy Carter,
Ronald Reagan, Michael Dukakis, Bill Clinton, George W. Bush, Mitt Romney), będący w dodatku outsiderami, czyli politykami niepełniącymi wcześniej żadnego stanowiska w Waszyngtonie, z ich punktu widzenia czynnikiem istotnym była selekcja
insidera – polityka z istotnym bagażem waszyngtońskich doświadczeń, znającego
tajniki funkcjonowania Kapitolu. W tym aspekcie równowaga i uzupełnienie dotyczą też kwestii merytorycznych. W amerykańskim systemie politycznym, którego
centrum stanowi egzekutywa, to właśnie Prezydent jest postrzegany jako odpowiedzialny za wprowadzanie nowych rozwiązań (i ewentualnie obwiniany za ich brak
bądź nieskuteczność), co oczywiście wymaga zajmowania się szerokim spektrum
spraw dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej. Jeśli weźmiemy też pod
uwagę status mocarstwa, jaki posiadają Stany Zjednoczone, nie sposób, by jedna
osoba mogła objąć swym umysłem wszystkie problemy na odpowiednim poziomie.
Rzecz jasna prezydent polega zwykle na licznych doradcach i ekspertach, na poziomie kampanii łatwo jednak zarzucić nominowanemu brak kompetencji w jakiejś
dziedzinie. Współkandydat może zatem uzupełniać tutaj pewne braki nominowanego
– przy czym w sytuacji gdy nominacje prezydenckie stają się udziałem outsiderów,
jednym z kluczowych obszarów są wiedza i kompetencje współkandydata w dziedzinie polityki zagranicznej.
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Machina wyborcza
W odległych czasach dziewiętnastowiecznej polityki amerykańskiej, gdy organizacją kampanii wyborczej zajmowały się machiny partyjne, kandydaci na Prezydenta
i Wiceprezydenta musieli tylko być. Samą swoją obecnością na karcie do głosowania,
swoimi przymiotami lub ich brakiem, nie prowadząc jakiejkolwiek agitacji wyborczej,
gwarantowali zwycięstwo (lub niepowodzenie) tandemu, którego byli częścią. Jeszcze w kampanii wyborczej roku 1900 ubiegający się o reelekcję prezydent William
McKinley mógł pozwolić sobie na „prowadzenie kampanii sprzed własnej werandy”
(front-porch campaign). Tymczasem kandydat na Wiceprezydenta u jego boku, Theodore Roosevelt, prowadził aktywną kampanię wyborczą, podróżując przez liczne stany.
Niektórzy autorzy wykazali co prawda, że próby prognozowania zwycięzcy amerykańskich wyborów prezydenckich mogą zakończyć się sukcesem, i to na długo
przed rozpoczęciem kampanii do wyborów powszechnych bez względu na to, kim
są i co robią kandydaci81. Mimo to w powszechnym przekonaniu opinii publicznej,
polityków, wyborców, komentatorów, i Thomasa Holbrooke’a, „kampania wyborcza
ma znaczenie”82, toteż w tych prowadzonych z rozmachem przedsięwzięciach, pochłaniających ogromne ilości czasu, energii i środków finansowych, potencjalnie olbrzymie znaczenie może mieć każdy szczegół. Nie dziwi więc, że podczas kampanii
prezydenckiej istotne do spełnienia role przypadły także współkandydatowi. Politolog Joel Goldstein, który jako pierwszy stworzył klasyfikację zadań współkandydata
w prezydenckiej kampanii wyborczej, twierdzi, że aktywność taka przejawia się w
(…) prowadzeniu kampanii partyjnej oraz prasowej, w pomocy w zbieraniu funduszy
wyborczych, kampanii wobec grup interesu oraz kampanii publicznej, do której z kolei
należy zaliczyć prowadzenie kampanii regionalnej, prezentowanie i chwalenie swego
kandydata na Prezydenta i jego programu, atakowanie duetu przeciwników oraz bycie
surogatem swego kandydata83.

Kampania partyjna polega tutaj głównie na prezentowaniu członkom własnej partii zalet kandydata na Prezydenta i jego programu oraz mobilizowaniu tej części elektoratu do stawienia się przy urnach wyborczych. Wiceprezydent jest też nieodzowny
ze względu na przyczyny wyboru takiego, a nie innego współkandydata. Uprzednio przez liderów partyjnych, a obecnie przez kandydata na Prezydenta i jego sztab,
współkandydat jest często wybierany jako osoba mająca służyć zapewnieniu partyjnej jedności. Jak wiadomo, partia polityczna to zawsze zbiór różnych frakcji, i po
przyznaniu nominacji prezydenckiej, obojętnie jakiemu kandydatowi, jedna z frakcji
może się uważać za pokrzywdzoną, co może znacząco wpłynąć na szanse danego
obozu w wyborach powszechnych. Ponieważ kandydat na Wiceprezydenta posiada często cechy, które potencjalnie mogą połączyć różne frakcje, to właśnie osoba
81
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82
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współkandydata jest odpowiedzialna za kampanię partyjną. W tym czasie kandydat
na Prezydenta ubiega się o poparcie głównie wśród wyborców nieopowiadających
się wyraźnie po żadnej ze stron oraz stara się przyciągnąć do siebie zwolenników
przeciwnego obozu politycznego.
Celem kampanii prasowej, lub szerzej – medialnej, jest z kolei przekonanie przez
wiceprezydenckiego kandydata przedstawicieli mediów do tandemu, którego jest
częścią. Takie pozytywne postrzeganie przez przedstawicieli mediów ma wzmocnić
wizerunek tandemu i zapewnić dobrą prasę, a co za tym idzie, pozytywne nastawienie wyborców84.
Jako osoba pomocna w zbieraniu środków finansowych na kampanię kandydat na
Wiceprezydenta działa tutaj głównie jako zastępca. Kandydat na Prezydenta może
odbyć tylko kilka takich spotkań dziennie, w ograniczonym okresie, a gdy ubiega
się o reelekcję – czas, jaki może poświęcić zbiórce funduszy, jest jeszcze mniejszy. Współkandydat, lub wiceprezydent, jest również osobą, która może ściągnąć
na swoje spotkania możnych darczyńców. Jako surogat może także przyciągnąć
potencjalnych zwolenników na wiece i spotkania wyborcze, gdzie jest zazwyczaj
„echem” kandydata, na rzecz którego zabiega o głosy. Prezentuje i promuje wówczas
najważniejsze i najbardziej chwytliwe elementy programu wyborczego, jak również
podkreśla osobiste zalety kandydata na Prezydenta, a także „broni go przed atakami.
Kandydatowi na Prezydenta nie zawsze wypada zachwalać własną osobę w sposób,
w jaki by sobie tego życzył. Jednakże kandydat na Wiceprezydenta nie musi narzucać sobie tutaj żadnych limitów”85.
Podobnie przedstawia się sytuacja z kampanią negatywną. O ile jest ona trwałym
elementem amerykańskiego krajobrazu politycznego, o tyle w przypadku kampanii
prezydenckich odium ich prowadzenia spada na współkandydata. Jak już wspomniano, kandydat na Prezydenta powinien być postrzegany jako osoba łącząca, a nie dzieląca obywateli. Dodatkowo, po wyborczym zwycięstwie, to właśnie Prezydent będzie
prezentował swe inicjatywy ustawodawcze do zatwierdzenia Kongresowi, któremu
niejednokrotnie przewodzą polityczni przeciwnicy. Nie powinien zatem dawać im
powodu do zrażania do swojej administracji jeszcze przed rozpoczęciem urzędowania. Z tych powodów w swych atakach „kandydat na Prezydenta nie może posuwać
się zbyt daleko. Takiej wstrzemięźliwości nie musi wykazywać współkandydat”86.
Jest to o tyle interesujące, że o selekcji współkandydata decydują niekiedy kontakty na Kapitolu. Funkcja łącznika z Kongresem sprawia, że wiceprezydent powinien
spędzać sporo czasu wśród senatorów, lobbując na rzecz prezydenckich inicjatyw.
Wydaje się zatem, że chcąc skutecznie pełnić funkcję lobbysty, w swoich atakujących wystąpieniach również nie powinien przekraczać pewnej granicy.
W retoryce negatywnej kampanii wyborczej, realizowanej przez współkandydatów, królują zazwyczaj odniesienia do kontekstu wyborczego, a także stosunek do
rządów poprzedników. Kampania negatywna jest bowiem częściej stosowana przez
pretendentów – stąd też w retoryce Nixona czy Agnew wiele odniesień do Demo84
85
86

Ibidem, s. 92–93.
Ibidem, s. 100.
Ibidem, s. 105, 111.
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kratów jako „miękkich wobec komunizmu” (soft on communism), sztandarowego
tematu kampanii wyborczych okresu zimnej wojny.
Ostatnim zadaniem kandydata na Wiceprezydenta USA jest również udział w organizowanych od roku 1976 telewizyjnych debatach współkandydatów – na wzór
tych, jakie toczą z sobą kandydaci na Prezydenta. Rola współkandydatów podczas
tych debat jest taka sama jak rola podczas całego okresu kampanii, tyle że skondensowana w dziewięćdziesięciominutowym występie. Diana Carlin i Peter Bicak
twierdzą, że debaty wiceprezydenckie mają na celu
(…) zaprezentowanie przez kandydatów siebie jako gotowych do objęcia prezydentury
– urzędu, na który nie kandydują; zademonstrowanie zdolności do sprawowania urzędu Wiceprezydenta oraz zdefiniowanie swojej roli w administracji; przyczynienie się do
zrozumienia przez wyborców zalet kandydata na Prezydenta; odpowiedzenie na ataki na
program polityczny i cechy charakteru w sposób, na jaki nie może pozwolić sobie kandydat na Prezydenta; bardziej możliwe niż w przypadku debat prezydenckich jest też zaatakowanie oponentów, szczególnie kandydata na Prezydenta87.

Co ciekawe, choć większość Amerykanów deklaruje, że nie przywiązuje wagi do
tego, kto jest współkandydatem, debaty wiceprezydenckie cieszą się sporą popularnością. Według danych grupy badawczej Nielsen Media Research dziewięć odbytych do tej pory debat (1976 oraz 1984–2012) obejrzało łącznie ponad 420 milionów
Amerykanów88.

Kontekst wyborczy (kandydaci, program, wydarzenia, okoliczności,
strategia wyborcza)
Za kontekst wyborczy uznaje się te elementy otaczającego wszechświata kampanii
wyborczej, których nie są w stanie kształtować ubiegający się o jakiś urząd kandydaci, a muszą dostosować się do sytuacji zastanej. Kontekstem możemy zatem nazwać
całokształt wydarzeń i okoliczności, w jakich trzeba toczyć wyborczą batalię. Można
tutaj wymienić takie czynniki, jak to, czy najbliższe wybory są wyborami otwartymi,
półotwartymi czy też prezydent ubiega się o reelekcję, kim są kandydaci, jaki jest
stan gospodarki w roku wyborczym, jakie są oczekiwania społeczeństwa, co stanowi
najważniejsze tematy kampanii, w jakich okolicznościach ubiegający się o prezydenturę kandydaci uzyskali nominację, czy mieli silnych kontrkandydatów, kto będzie
ich przeciwnikiem w walce o prezydenturę, jakie są ich słabe i mocne strony itd.89
Kontekst wyborczy może stanowić również istotny czynnik w deliberacjach nad
wiceprezydencką selekcją. W omawianym okresie kontekst wyborczy miał znaczący
wpływ na ostateczną osobę współkandydata przynajmniej w kilku przypadkach.
87
D.B. Carlin, P.J. Bicak, Toward a Theory of Vice Presidential Debate Purposes: An Analysis of the
1992 Vice Presidential Debate, „Argumentation and Advocacy” 1993, t. 30, nr 2, s. 122.
88
Dane za: Commission on Presidential Debates, http://www.debates.org/index.php?page=debatehistory (10.05.2014).
89
Szerzej na temat kontekstu wyborczego zob. D.M. Shea, M.J. Burton, Campaign Craft: The Strategies,
Tactics, and Art of Political Campaign Management, Westport, CT: Praeger Publishers, 2006, s. 31–46.
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Poczynając od roku 1976, kontekstowi politycznemu przypisuje się uzyskanie wiceprezydenckiej nominacji u boku Geralda Forda przez senatora z Kansas, Boba Dole’a.
Rosnący w siłę nurt konserwatywny wewnątrz partii sprawił, że jego przedstawiciel,
były gubernator stanu Kalifornia Ronald Reagan, postanowił w tymże cyklu wyborczym rzucić wyzwanie urzędującemu prezydentowi Fordowi w walce o prezydencką
nominację Partii Republikańskiej. By zminimalizować zagrożenie, jeszcze przed rozpoczęciem prawyborów, w listopadzie roku 1975, prezydent Ford za namową swoich
doradców postanowił „poprosić” wiceprezydenta Nelsona Rockefellera – czołowego
liberała w szeregach swej partii – o rezygnację z ponownego ubiegania się o wiceprezydenturę. Po uzyskaniu nominacji minimalną różnicą głosów Ford obawiał się, że ta
zażarta walka z Reaganem może się przełożyć na zmniejszenie jego szans w wyborach
powszechnych. Próbując zatem zjednać konserwatystów, po konsultacjach z Reaganem Ford współkandydatem uczynił właśnie konserwatywnego Dole’a.
Nominacja wiceprezydencka Geraldine Ferraro u boku Waltera Mondale’a w wyborach roku 1984 była wynikiem przede wszystkim kontekstu wyborczego. Po
pierwsze, ubiegający się o prezydencką nominację Partii Demokratycznej, charyzmatyczny czarnoskóry pastor Jessie Jackson zadeklarował w trakcie kampanii, że
w razie uzyskania przez niego nominacji wiceprezydencka kandydatura w ramach
stworzonej przez Jacksona tzw. Tęczowej Koalicji (Rainbow Coalition) winna przypaść kobiecie. Po wtóre, w okresie podejmowania decyzji przez Mondale’a sondażowa przewaga duetu Reagan–Bush wynosiła około 10 punktów. Zaskakujący wybór
Ferraro miał zatem posłużyć przede wszystkim wywołaniu entuzjazmu i pozytywnych komentarzy wobec wiceprezydenckiej nominacji dla pierwszej w historii kobiety, uzyskaniu dzięki temu politycznego momentum i na tej podstawie prowadzeniu
dalszej, skutecznej rywalizacji o prezydenturę90.
Cztery lata później jednym z czynników przemawiających za selekcją Lloyda
Bentsena jako współkandydata u boku Michaela Dukakisa było zwycięstwo Bentsena odniesione w roku 1970 nad George’em Bushem w wyborach na przedstawiciela
Teksasu w Senacie.
Postać Dana Quayle’a, postrzeganego jako polityka „wagi lekkiej” i niemającego najlepszych notowań jako wiceprezydent, była też brana pod uwagę przez Billa
Clintona w roku 1992. Kandydatura Ala Gore’a miała także służyć pojawieniu się
w oczach wyborców znaczącego kontrastu między nim a Quayle’em. Wiceprezydent,
choć równy Quayle’owi wiekiem, powinien być przede wszystkim kompetentny,
które to kryterium w powszechnym odczuciu spełniał Gore.
W wyborach roku 2000 perspektywy dla Ala Gore’a już jako kandydata na Prezydenta przedstawiały się znakomicie – administracja, w której był jedną z czołowych
postaci, przyczyniła się do korzystnej sytuacji gospodarczej, a kraj w dalszym ciągu
cieszył się silną pozycją międzynarodową. Gore miał jednak przede wszystkim na
celu zdystansowanie się od prezydenta Clintona – chciał zbudować swój wizerunek
jako niezależnego bytu politycznego ze względu na skandal obyczajowy z udziałem
prezydenta oraz ze względu na to, że jednym z haseł wyborczych George’a W. Busha
90
Szerzej na ten temat zob. S. Gillon, The Democrats’ Dilemma: Walter F. Mondale and the Liberal
Legacy, New York: Columbia University Press, 1992, s. 353–357.
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był postulat „oczyszczenia moralnego” Białego Domu, które Bush, jako tzw. nowo
narodzony chrześcijanin (new-born Christian), miałby zapewnić. Do zrównoważenia
w kwestiach wartości idealnie wręcz nadawał się właśnie współkandydat Gore’a,
senator Joseph Lieberman. Nie dość, że był on znany z przywiązania do wartości
rodzinnych, to jeszcze był pierwszym politykiem Partii Demokratycznej, który publicznie potępił prezydenta Clintona za domniemane relacje z Monicą Lewinsky.
Na koniec warto się przyjrzeć selekcji wiceprezydenckiej z perspektywy kontekstu wyborczego w cyklu wyborczym 2008. Jeżeli chodzi o Johna McCaina, to wybór
kobiety nastąpił w związku z ubieganiem się o prezydencką nominację z ramienia
Partii Demokratycznej Hillary Clinton i uzyskania przez nią ponad 18 milionów głosów w prawyborach91, a także z braku dla niej propozycji wiceprezydenckiej kandydatury wysuniętej przez Baracka Obamę. Obecność kobiety miała się przyczynić
do pozyskania tej części elektoratu, która w prawyborach głosowała na Clinton ze
względu na jej płeć, a poczuła się dotknięta pominięciem jej przez Obamę.
Co do Demokratów, to wiceprezydencka selekcja została dokonana w jeszcze
szerszym kontekście. Otóż już w okresie przed obiema konwencjami można było
oczekiwać, że główne zainteresowanie kampanii powszechnej wywoływać będą tematy gospodarcze oraz polityka zagraniczna92. Nie wiadomo, czy akurat z tego powodu, niemniej finalistami w wyścigu o nominację wiceprezydencką zostali znawcy obydwu tych obszarów, senatorowie Joe Biden (polityka zagraniczna) oraz Evan
Bayh (polityka gospodarcza). W okresie przed, jak i podczas samej kampanii nastąpiły dwa bardzo istotne z tego punktu widzenia wydarzenia. 8 sierpnia roku 2008 Rosja
naruszyła integralność terytorialną Gruzji. Tymczasem przez cały wrzesień, niemal
dzień po dniu, okazywało się, że fundamenty gospodarki amerykańskiej nie są takie
silne, jak twierdził senator McCain. Biorąc pod uwagę, że Obama ogłosił wybór
Bidena – eksperta w sprawach międzynarodowych, ówczesnego przewodniczącego
prestiżowej Komisji ds. Zagranicznych Senatu, członka tej Komisji od roku 1973
– niewątpliwie krok ten można postrzegać jako zrównoważenie i uzupełnienie kompetencji tego tandemu w sprawach międzynarodowych, co znajduje także swoje odzwierciedlenie w sferze aktywności wiceprezydenta Bidena w obecnej administracji.
Niemniej trudno wskazać jednoznacznie, czy rosyjska aktywność w Gruzji z sierpnia
roku 2008 miała decydujący wpływ na decyzję Obamy. Nie możemy też określić, czy
Obama nie zdecydowałby się jednak na Bayha, gdyby amerykańska gospodarka dała
tak wyraźne sygnały w lipcu, a nie we wrześniu, a wydarzenia w Gruzji rozegrały się
miesiąc później. Jak jednak wynika z powyższych przykładów, konteksty polityczny
i wyborczy mogą stanowić istotny dodatek do taktycznych czynników wiceprezydenckiej selekcji analizowanych w niniejszym podrozdziale.
M. Cocco, Clinton’s Thankless Job, „The Washington Post”, 26 sierpnia 2008.
Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to wniosek taki można wysnuć na podstawie liczby artykułów
na temat amerykańskiej polityki zagranicznej, opublikowanych podczas kolejnych cykli wyborczych
w periodyku „Foreign Affairs”. Od roku 1988 było to odpowiednio: 1988 – 8 artykułów, 1992 – 6,
1996 – 2, 2000 – 3, 2004 – 4, 2008 – 9. Podczas IV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami
Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, które odbyło się w czerwcu 2008 r. w Akademii
Humanistycznej w Pułtusku, zwrócił na to uwagę nieżyjący już Prof. Krzysztof Michałek.
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Geografia wyborcza
Strategia równowagi i uzupełnienia tandemu pod względem geograficznym przez
długi okres stanowiła jedną z żelaznych reguł wiceprezydenckiej selekcji. Do Konwencji roku 1936, kiedy to Demokraci znieśli regułę potrzeby uzyskania większości
2/3 głosów delegatów do zdobycia nominacji, tandem musiał być zrównoważony
pod względem regionalnym lub lokalnym, do czego niezbędny był odpowiedni konsensus. Mimo zniesienia reguły 2/3 obydwie partie w dalszym ciągu kontynuowały
tę strategię. W obydwu partiach silne pozostawały delegacje stanów południowych,
w celu obrony swoich postulatów zawsze gotowe do poparcia niezależnych kandydatów, liczących na zrealizowanie tzw. południowej strategii (Southern Strategy) w rodzaju George’a Wallace’a. Jak zauważył Carl Tubbesing,
(…) dla wielu dwudziestowiecznych wyborców fakt, że jedna z partii nominowała na
stanowisko Wiceprezydenta polityka z ich stanu [albo regionu], mógł być najważniejszą
informacją, jaką otrzymali podczas całego cyklu wyborczego – być może na tyle istotną,
by zachęcić niegłosujących lub głosujących nieregularnie93 do wzięcia udziału w wyborach lub [faktem] wystarczająco istotnym dla wyborców głosujących regularnie, zarówno
niezależnych, jak i z inną identyfikacją partyjną, by spowodować ich oddanie głosu na
inną niż zazwyczaj parę partyjną94.

Wraz z nastaniem okresu reform równowaga i uzupełnienie geograficzne zaczęły zanikać. Co prawda jeszcze selekcja dokonywana przez Jimmy’ego Cartera była
w pewnym sensie nakierowana na wybór kandydata z innego regionu niż nominowany, było to jednak bardziej związane z kontekstem wyborczym. Z posiadanych przez
sztab Cartera wyników sondaży wyborczych wynikało, że „jest on postrzegany jako
kandydat nierozumiejący sytuacji w innych regionach niż Południe”95. O ile Lloyd
Bentsen pochodził z dużego stanu i innego regionu niż Michael Dukakis, o tyle fakty
te miały przy jego wyborze najwyżej drugorzędne znaczenie. Konsultanci doszli do
wniosku, że równowaga geograficzna lub też pochodzenie współkandydata z jakiegoś stanu czy regionu nie wpływa istotnie na liczbę generowanych przez tandem
głosów. Niejako potwierdzeniem praktycznym takiego stanu rzeczy były chociażby
selekcje Ala Gore’a w roku 1992 czy Dicka Cheneya w roku 2000. Gore pochodził
z Tennessee graniczącego z rodzinnym Arkansas Billa Clintona. Stanem zaś, w którym mieszkał Cheney, był Teksas – tak jak i George W. Bush – w związku z czym,
zgodnie z nakazem konstytucyjnym, by Prezydent i Wiceprezydent nie byli reprezentantami tego samego stanu, Cheney zmienił swą rejestrację wyborczą na Wyoming.

93
David Niven dokonał klasyfikacji wyborców na głosujących regularnie, nieregularnie oraz
niegłosujących. Wyborcy regularni to tacy, którzy głosowali w trzech poprzednich wyborach, wyborcy
nieregularni to tacy, którzy brali udział w części, ale nie we wszystkich z trzech ostatnich wyborów,
a wyborcy niegłosujący to tacy, którzy nie brali udziału w żadnym z trzech poprzednich głosowań. Zob.
The Limits of Mobilization: Turnout Evidence from State House Primaries, „Political Behavior” 2001,
t. 23, nr 4, s. 335–350.
94
C. Tubbesing, Playing Second Banana, or Who Was Tom Eagleton of Missouri, s. 712.
95
M. Natoli, American Prince…, s. 44.
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Trend zaniku większego niż jeszcze kilka dekad wcześniej „uroku regionalnego”
kandydatów w wyborach prezydenckich należy tłumaczyć „nacjonalizacją polityki”96
powodowanej „przez między innymi rozwój mediów, dzięki którym wizerunek kandydatów jest prezentowany w wielu różnych lokalizacjach”97. Dzięki zatem mediom
każdy kandydat może zostać równomiernie przedstawiony i oceniony przez wyborców na terenie całego kraju, w związku z czym tendencja geograficznej równowagi
i uzupełnienia zaczęła ulegać zanikowi wobec swojej coraz mniejszej skuteczności.
Można zatem skonkludować, że pochodzenie regionalne kandydata na Wiceprezydenta czy też wielkość elektorska jego stanu w okresie po reformach stopniowo traciła na znaczeniu przy podejmowaniu ostatecznej decyzji na temat wiceprezydenckiej
selekcji98. Mimo to według mnie należy ją ująć w proponowanej klasyfikacji.
Pisząc o kategoriach krótkoterminowych, trzeba podkreślić, że czynniki selekcji są tutaj nakierowane na inną bazę wyborców. Kryterium zjednoczenia partii ma
za zadanie, rzecz jasna, zachęcić członków i sympatyków partii do aktywnej pracy
w celu zwycięstwa wyborczego tandemu, podczas gdy czynniki zakwalifikowane do
kategorii „zwycięstwo w wyborach” zasadniczo mają przemawiać do wyborców niezależnych i niezdecydowanych. Wyborcy identyfikujący się jako zwolennicy którejś
z partii patrzą na proces polityczny zazwyczaj przez partyjne okulary, toteż z dużą
dozą prawdopodobieństwa można oczekiwać, że bez większych zastrzeżeń poprą
tandem, a osoba współkandydata ma za zadanie ich do tego zmobilizować w trakcie
kampanii. Wyborcy niezależni natomiast, których liczbę szacuje się na około od 30%
do 40%99, są na ogół również niezdecydowani co do tego, kogo poprą w nadchodzących wyborach prezydenckich aż do momentu poznania obydwu par kandydatów
lub nawet później100. Równowaga tandemu może zatem być istotna dla uzyskania
ich głosów. Tak zwana lojalność partyjna w amerykańskich wyborach prezydenckich
osiąga poziom około 90%101, często zatem to właśnie wyborcy niezdecydowani mogą
przechylić szalę zwycięstwa na jedną bądź drugą stronę.
Niemniej jednak, gdy nominowani i ich sztaby odkryli, że najlepszym sposobem
na zwiększenie szans wyborczych jest, po pierwsze, uzyskanie pozytywnej opinii
mediów po dokonanym wyborze współkandydata, po drugie, wyłonienie takiego
kandydata, którego największą zaletą są posiadane do pełnienia urzędu Wiceprezydenta kompetencje, doszli do wniosku, że właśnie te cechy są najbardziej pożądane
u pretendentów do wiceprezydenckiej nominacji.
J. Goldstein, The Modern…, s. 14–34.
W. Claggett, W. Flanigan, N. Zingale, Nationalization of the American Electorate, „American
Political Science Review” 1984, t. 78, nr 1, s. 77.
98
Por. M. Hiller, D. Kriner, Institutional Change and the Dynamics of Vice Presidential Selection,
s. 412–416.
99
H.W. Stanley, R.G. Niemi, Vital Statistics on American Politics 2011–2012, Los Angeles, CA:
Sage/CQ Press, 2011, s. 108–109.
100
Wyborcy niezdecydowani podejmują decyzję nawet w ostatni weekend przed głosowaniem. Zob.
D.M. Shea, M. J. Burton, Campaign Craft, s. 25–26.
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Lojalność partyjna w wyborach prezydenckich z lat 2000, 2004 i 2008 wyniosła odpowiednio 90,
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Pomoc w sprawowaniu władzy
Posiadane przez współkandydata cechy, które pomagają efektywnie sprawować
urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, są trzecią kategorią czynników mających wpływ na wiceprezydencką selekcję. Michael Nelson nazywa je kryterium
„zdolności do rządzenia”102. Ze względu na cel badawczy niniejszego opracowania
owe kryteria będą nazywane „długoterminowymi”. Zalicza się do nich: doświadczenie polityczne (kompetencje merytoryczne), zgodność polityczną i osobistą pary
kandydatów, posiadanie przez współkandydata cech przywódczych i prezydenckich
oraz lojalność. Tę ostatnią należy rozumieć dwojako: według Nelsona będzie to lojalność wobec prezydenta i jego programu103, według Paula Lighta dojdzie tutaj jeszcze
chęć i umiejętność podporządkowania się i pozostania w cieniu104. Przyjrzyjmy się
po kolei wszystkim wymienionym cechom.

Doświadczenie polityczne (kompetencje merytoryczne)
Czynnik ten jest nieco podobny do elementów zaprezentowanych wcześniej, w kryterium nazwanym „równowaga i uzupełnienie”. Nie powtarzając zawartych tam
argumentów, warto pamiętać, że w strategii krótkoterminowej współkandydat jest
oceniany w pewnym sensie przez pryzmat tandemu. W kategorii długoterminowej
natomiast, gdzie nacisk kładzie się na efektywną pomoc w sprawowaniu władzy,
kandydata na Wiceprezydenta oceniać się będzie przede wszystkim z perspektywy
jego przydatności dla danej administracji. Biorąc pod uwagę, że funkcje ceremonialne czy konstytucyjne będą pełnione najprawdopodobniej bez względu na to, kto
wiceprezydentem zostanie, funkcje polityczne i instytucjonalne winien pełnić polityk najlepiej przygotowany do tego merytorycznie. Jeśli przyjmiemy, że podstawowym zadaniem Wiceprezydenta w ramach owych dwóch funkcji będzie doradzanie
Prezydentowi, pełnienie funkcji specjalnego zagranicznego wysłannika, lobbowanie
na rzecz Białego Domu w Kongresie oraz przewodniczenie komisjom bądź grupom
roboczym projektującym i formułującym politykę, by czynić to efektywnie, Wiceprezydent powinien posiadać do tego pewne zdolności. Doświadczenie polityczne na
różnych szczeblach władzy pozwoli ustalić jakąś strategię, na przykład dla kolejności
oraz konsekwencji politycznych prezentowania Kongresowi kolejnych programów.
Wiceprezydent z wiedzą na temat mechanizmów pracy Kongresu z całą pewnością
będzie potrafił wyczuć panujące na Kapitolu nastroje, a także wskazać, z której strony „podejść” Kongres, by uzyskać to, czego chce Prezydent. Powinien potrafić określić, których jego członków być może uda się nakłonić do zmiany zdania w sprawie
jakiegoś projektu, a kiedy może się to okazać nieskuteczne. Jeśli wiceprezydent był
w przeszłości ważną postacią w Kongresie, jemu samemu może być łatwiej lobbować
102
103
104
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Ibidem.
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na rzecz Białego Domu. Jako ważna postać z całą pewnością w dalszym ciągu cieszy
się prestiżem na Kapitolu, najważniejsze stanowiska mogą zajmować jego polityczni
sojusznicy czy nawet osobiści przyjaciele. Gdy jego wcześniejsza kariera trwała długo, niewykluczone, że udało mu się zebrać pokaźny kapitał w postaci wyświadczenia
politycznych przysług i oczekiwać rewanżu. Dobrze przygotowany merytorycznie
wiceprezydent z dużym doświadczeniem, który w dodatku sam, jako kongresman
czy senator, w przeszłości przeprowadzał jakiś projekt przez Kongres, może skutecznie uczynić to również jako wiceprezydent. O ile w początkowym okresie taki sukces
zostanie z całą pewnością zapisany na konto prezydenta, o tyle później, na przykład
gdyby wiceprezydent zamierzał ubiegać się o nominację prezydencką i prezydenturę na własny rachunek, opinie o jego skuteczności w relacjach z Kongresem z całą
pewnością zadziałają też na jego korzyść. Wreszcie doświadczony politycznie i przygotowany merytorycznie wiceprezydent jest zazwyczaj osobą bardziej dynamiczną,
aktywną i pewną siebie niż wiceprezydent bez takich przymiotów. W szczególnych
sytuacjach może zatem spróbować odwieść prezydenta od jakiejś wątpliwej, w odczuciu wiceprezydenta, politycznej inicjatywy lub decyzji, nakłonić go do podjęcia
jakiegoś działania lub wymóc wykonanie ruchu, gdy prezydent waha się, co zrobić.

Zgodność osobista
Czynnik ten, czasami lekceważony przez politycznych komentatorów i analityków
próbujących prognozować wiceprezydenckie nominacje, bardzo często stanowi jedną z głównych zmiennych wyjaśniających selekcję któregoś ze współkandydatów,
a rezygnację z innych. Nawet jeśli jakiś potencjalny współkandydat wydawałby się
idealny zarówno ze względu na czynniki taktyczne, jak i strategiczne, ale nie miałby
dobrych relacji osobistych z nominowanym, można przypuszczać, że nie otrzyma
propozycji współtworzenia tandemu. Takie osobiste sympatie lub antypatie mogą
powstać w trakcie długoletnich kontaktów politycznych lub w prawyborczej walce
o nominację i związanej z nią retoryce. Ze względu na trend uzyskiwania nominacji
przez outsiderów może się też zdarzyć, że nominowany nie będzie znał bliżej wielu
osób, którym zaproponowanie wiceprezydenckiej kandydatury by rozważał, i będzie
miał okazję poznać je dopiero podczas rozmów w procesie selekcji.
Właśnie podczas pierwszej takiej selekcji, w lipcu roku 1976, Jimmy Carter zdecydował się na kandydowanie Waltera Mondale’a także z powodu bardzo dobrej
atmosfery, jaka panowała w trakcie rozmowy. Wcześniej spotkali się jedynie dwa
razy105 i dopiero podczas owej lipcowej rozmowy mieli odkryć, że ich osobiste relacje mogą rozwijać się bardzo dobrze106.
Gdy dwanaście lat później wyboru dokonywał George Bush, faworytami do wiceprezydentury byli Bob Dole i Jack Kemp. Relacje z Dole’em popsuły się jednak
105
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w trakcie rywalizacji o nominację, Kemp miał z kolei „doprowadzać Busha do szału
podczas spotkań liderów [Kongresu] z Reaganem”107, w których Bush uczestniczył
jako wiceprezydent.
Relacje osobiste miały też istotne znaczenie dla Billa Clintona. Choć Al Gore był
często uznawany za „drewnianego”, niemającego przyjaciół technokratę, gdy doszło
do decydującej o wiceprezydenckiej nominacji rozmowy, ta „mimo że zaplanowana
na godzinę, trwała trzy”108, sprawiając, że lody zostały przełamane.
Wreszcie warto wziąć też pod uwagę cykl wyborczy roku 2008, kiedy kwestia zgodności osobistej była najważniejsza w obydwu selekcjach. U Demokratów
„brak chemii między Clinton i Obamą oraz gorzkie relacje, jakie pojawiły się po
prawyborach”109 miały odegrać istotną rolę w decyzji o nieproponowaniu wiceprezydentury Hillary Clinton. Również u Republikanów „osobista niechęć Johna McCaina
do Mitta Romneya”110 zadziałała na niekorzyść tego drugiego.
Jak zatem widać, kandydatura uznawana za interesującą ze względu na uwarunkowania wyborcze i kompetencje nie wystarczy do uzyskania statusu współkandydata.
Pod uwagę są brane również relacje osobiste nominowanego z pretendentami, a jeśli
są one złe, dla niektórych potencjalnych współkandydatów z dużą dozą prawdopodobieństwa mogą stanowić czynnik eliminujący z grona rozpatrywanych kandydatur.

Posiadanie cech przywódczych i kwalifikacji prezydenckich
Inną perspektywą, z jakiej poddawani są weryfikacji potencjalni kandydaci, jest ocena, czy charakteryzują się oni cechami przywódczymi i czy mają kwalifikacje prezydenckie. Jest to kolejny z czynników, który wiąże się z posiadaniem (lub brakiem)
istotnego doświadczenia politycznego. O ile jednak posiadanie lub brak takiego doświadczenia, a także określenie czy jest ono małe, czy duże, jest możliwe do zmierzenia i oceny na przykład na podstawie okresu, jaki kandydat spędził na jakimś stanowisku, czy też na podstawie zakresu władzy przysługującej temu stanowisku, o tyle
określenie, czy ktoś jest liderem, czy też nim nie jest, pozostaje umowne, a samo
pojęcie dość mgliste. Bernard Bass twierdzi nawet, że „istnieje niemal tyle różnych
definicji przywództwa, ilu ludzi próbowało zdefiniować tę koncepcję”111. Barbara
Sinclair sugeruje konceptualizację przywództwa, według której występuje ono wówczas, „gdy rezultat jest taki, jak chciał tego prezydent, a jego zachowanie mające na
celu doprowadzenie do takiego rezultatu, dało znaczący skutek”112. Oczywiście posiadanie cech przywódczych ma służyć w przyszłości przeprowadzaniu pożądanych
J. Witcover, Crapshoot…, s. 336.
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109
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projektów przez Kongres, co jest esencją prezydenckiego przywództwa. George C.
Edwards podkreśla, że „prezydenckie przywództwo dotyczy na ogół uzyskania bądź
utrzymania poparcia dla szefa egzekutywy w jego staraniach ustawodawczych”113.
Do jego urzeczywistnienia konieczne jest także posiadanie tzw. standardowych
umiejętności politycznych, do których należy zaliczyć: „umiejętność przemawiania,
przekonywania [innych do swoich racji], manewrowania i manipulowania, konstruowania pewnych okoliczności oraz zabezpieczania dotrzymania zawartych już porozumień w obliczu konfliktu”114. To właśnie te zdolności mają służyć prezydentowi
w efektywnym sprawowaniu swych obowiązków. Thomas Cronin określa zadania
Prezydenta jako realizujące się w trzech sferach: w polityce gospodarczej, polityce
wewnętrznej oraz polityce zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego115. Szerzej te
role omawia Clinton Rossiter, według którego na sprawowanie urzędu Prezydenta
składa się aż dziesięć różnych ról. Są to: „głowa państwa, szef egzekutywy, szef dyplomacji, głównodowodzący armią, główny legislator, szef partii, głos ludu, obrońca
pokoju, menedżer prosperity oraz lider świata”116. Pamiętając, że wszystkie te czynniki odnoszą się do prezydenckiego przywództwa, można je rzecz jasna ocenić dopiero po okresie sprawowania prezydentury lub podczas jej trwania. W odniesieniu do
kandydatów na Prezydenta taka ocena przywództwa zazwyczaj dokonuje się podczas
prawyborów: w ich trakcie ocenie podlegają zbudowana przez kandydata organizacja wyborcza, ilość zebranych na kampanię pieniędzy, liczba i jakość otrzymanych
głosów poparcia od członków rodzimego ugrupowania politycznego (endorsements)
czy wreszcie liczba głosów uzyskanych w głosowaniach w poszczególnych stanach.
Oczywiście za najbardziej obdarzonego cechami przywódczymi uznaje się nominowanego. Trochę inaczej przedstawia się sytuacja ze współkandydatem – jak już
wcześniej kilkakrotnie wykazano, posiadanie przez niego cech prezydenckich nie zawsze było wymagane, a często było wręcz przeszkodą w uzyskaniu wiceprezydenckiej nominacji. Problemem jest też to, że trudno określić jednoznaczne cechy, które
wskazują na posiadanie cech przywódczych i kwalifikacji prezydenckich u jakiegoś
polityka, który nie jest prezydentem lub nie ubiega się o prezydencką nominację.
Ciekawe światło na tę debatę rzuca Barbara Kellerman, która stwierdza, że chcąc
osiągnąć efektywne przywództwo, każdy prezydent musi posiadać także „kompetencje interpersonalne”. By zrealizować choćby w części swój program, „prezydent
musi umiejętnie manewrować, [tak by] czynić pożytek z innych dla osiągnięcia własnych celów”117. Kellerman zwraca też uwagę na pewien interesujący aspekt. Otóż
biorąc pod uwagę funkcje Prezydenta wymienione przez Rossitera, „na dziesięć
z nich siedem – role głowy państwa, szefa egzekutywy, szefa dyplomacji, głównego
legislatora, szefa partii, głosu ludu oraz światowego lidera – wymaga umiejętności
113
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bycia w dobrych stosunkach z innymi ludźmi, dowodzenia nimi, angażowania ich,
wywierania wrażenia, przekonywania oraz pozyskiwania i mobilizowania. W istocie
większość funkcji prezydenckich wymaga umiejętności budowania i utrzymywania
dobrych relacji roboczych z innymi ludźmi”118. Wymienione wcześniej funkcje wiceprezydenckie również wymagają umiejętności politycznych i „kompetencji interpersonalnych”, dlatego posiadania powyższych cech oczekuje się także od kandydata
na Wiceprezydenta. Co jednak istotniejsze – Wiceprezydent znajduje się o sławetne
„jedno uderzenie serca” od prezydentury. Gdyby zatem miał on przejąć najwyższy
urząd, ważne jest posiadanie przez opinię publiczną, analityków i komentatorów,
a także wszystkich aktorów amerykańskiej sceny politycznej oraz społeczność międzynarodową pewności, że w wypadku sukcesji efektywne prezydenckie przywództwo będzie zapewnione.

Lojalność
Politolog Michael Nelson argumentuje, że do kryteriów określających „zdolność do
rządzenia” (długoterminowych) należy zaliczyć „lojalność wobec polityki prezydenta lub prezydenckiego kandydata, tak by istniało prawdopodobieństwo kontynuacji
polityki rządu na wypadek sukcesji”119. W praktyce jednak takie kryterium trudno
ocenić. Jeśli lojalność mierzyć wcześniejszą karierą polityczną, to czasem zagłosowanie nad projektem inaczej niż inni członkowie rodzimej partii lub też głoszenie
w jakiejś sprawie innych poglądów może być postrzegane za – jak w przypadku Ala
Gore’a, który w roku 1991 jako jeden z nielicznych Demokratów opowiedział się za
amerykańską interwencją w Zatoce Perskiej – posiadanie zdolności przywódczych
i zademonstrowanie „przekonań i charakteru (…) przekształcających zwyczajnych
polityków w mężów stanu”120. Wydaje się zatem, że lojalność należy tutaj rozumieć
jako posiadanie pewnych cech charakterologicznych, które sprawią, że wiceprezydent nie będzie prowadził osobistej polityki, lecz będzie wypełniał zadania i funkcje powierzone mu przez prezydenta. Ponieważ jest to warunek sine qua non bycia
istotnym graczem w każdej administracji, wszyscy wiceprezydenci będą się do tego
stosować. Odkąd wiceprezydentura stała się od czasów Nixona jedną z użytecznych
ścieżek na drodze do uzyskania prezydenckiej nominacji, ambitni politycy są w stanie przyjąć propozycję wiceprezydentury, lojalnie wykonywać przydzielone zadania, a w zamian oczekiwać pomocy w uzyskaniu w przyszłości prezydenckiej nominacji i ubieganiu się o prezydenturę na własne konto. W opracowaniu opartym na
rozmowach z członkami personelu Białego Domu Paul Light wskazuje, że jednym
z kluczowych wiceprezydenckich zasobów jest tzw. kapitał wewnętrzny. Należy go
rozumieć jako „percepcję wiceprezydenta jako gracza zespołowego oraz jego repuIbidem, s. 15.
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tację jako doradcy, któremu można zaufać”121. W tym znaczeniu lojalność to niekwestionowanie decyzji podjętych przez prezydenta. Faktem jest, że może to czasem
okazać się trudne, zwłaszcza jeśli wiceprezydent rozumie lojalność jako ostrzeżenie
prezydenta przed możliwymi konsekwencjami podjęcia jakiejś decyzji. Powojenna
historia amerykańskiej wiceprezydentury zna co najmniej dwa przypadki, gdy wiceprezydent nie podzielał opinii prezydenta co do proponowanych rozwiązań w dość
istotnej sprawie. Gdy w kwietniu roku 1954 prezydent Eisenhower nie zdecydował
się na podjęcie interwencji militarnej w Indochinach, na co nalegał wiceprezydent,
Nixon nie kwestionował decyzji prezydenta122. Z kolei krótko po inauguracji roku
1965 przed wyborem rozwiązania dyplomatycznego lub militarnego w Wietnamie
stanął również prezydent Lyndon B. Johnson. Podjął decyzję o rozpoczęciu bombardowań, z którą nie zgadzał się wiceprezydent Hubert Humphrey. W połowie lutego
Humphrey przesłał prezydentowi obszerną notatkę, w której doradzał zaprzestanie
bombardowań i podjęcie próby znalezienia dyplomatycznego wyjścia z sytuacji123.
Ktoś mógłby powiedzieć, że to też była lojalność – wszak ostrzeżenie przed uwikłaniem w niepopularną wojnę to również próba ochrony prezydenta. Johnson jednak,
który od swoich współpracowników wymagał przede wszystkim bezwzględnej lojalności124, uznał dokument za jej wypowiedzenie. Light konkluduje zatem, że dla
efektywnego sprawowania wiceprezydentury niezbędny jest ów wewnętrzny kapitał,
na który składa się akceptacja przez wiceprezydenta takich zasad, jak: nieujawnianie
informacji prasie, nieprzypisywanie sobie zasług, podążanie przyjętym przez prezydenta kursem oraz wykonywanie koniecznych, choć mało popularnych zadań125.
Każde naruszenie tych zasad nie tylko znacząco osłabia pozycję wiceprezydenta, ale
może też zostać uznane przez prasę za istnienie konfliktu wewnątrz administracji,
zaburzając jej płynne funkcjonowanie. Jak w roku 1989 Dick Cheney powiedział do
Anthony’ego Maltese, „nie [wolno] pozwolić mediom na kształtowanie porządku
dziennego. (…) Media lubią decydować, co jest ważne, a co nie. Jeśli tak się stanie,
administracja może zostać zrujnowana”126. Oczywiście do ustalenia takich priorytetów dochodzi w trakcie szerokiego procesu selekcji, a później podczas tzw. okresu
przejściowego (presidential transition)127. Współcześni wiceprezydenci, jako znający swoje miejsce w strukturze administracji i posiadający prezydenckie ambicje,
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zdają sobie sprawę z konsekwencji braku lojalności. Z pewnością nie może ona być
ślepa i prowadzona bez patrzenia na kontekst polityczny. O ile trudno oczekiwać
kontynuacji prowadzonej polityki na przykład w wypadku sukcesji w wyniku zastosowania procedury impeachmentu, po sukcesji dokonanej w dramatycznych okolicznościach – jak śmierć prezydenta – wiceprezydent jako nowy szef egzekutywy jest
nawet zobowiązany kontynuować program poprzednika. Z tego powodu w pierwszym przemówieniu po śmierci Johna Kennedy’ego prezydent Johnson zwrócił się
do Kongresu słowami: „Kontynuujmy”128.
Tabela 3.3. Kryteria i czynniki wiceprezydenckiej selekcji w latach 1976–2008
Satysfakcjonująca frakcje konstrukcja tandemu
Zjednoczenie partii

Utrzymanie i poszerzanie partyjnej bazy
wyborców
Równowaga i uzupełnienie
Machina wyborcza

Zwycięstwo w wyborach
Kontekst wyborczy
Geografia wyborcza
Doświadczenie polityczne
(kompetencje merytoryczne)
Zgodność osobista
Pomoc w sprawowaniu władzy
Posiadanie cech przywódczych i kwalifikacji
prezydenckich
Lojalność
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując powyższe rozważania i dokonaną klasyfikację, warto podkreślić, że ma ona charakter umowny. Niektóre czynniki można przypisać do kategorii zarówno krótko-, jak i długoterminowej. Przykładowo doświadczenie polityczne
współkandydata jest ważne ze względów wyborczych, ale i ze względu na pomoc
w sprawowaniu władzy. Podobnie gdy chodzi o umiejętność prowadzenia kampanii
– jest to kompetencja wynikająca z konieczności odgrywania ról w wyborach, ale
także z partyjnej funkcji Wiceprezydenta. Poza tym, sprawując jednocześnie funkcję
rzecznika i promotora działań administracji, wiceprezydent jest także bardzo często

128
L.B. Johnson, Address before a Joint Session of the Congress, 27 listopada 1963, Public Papers
of the Presidents of the United States [w:] The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.
edu/ws/index.php?pid=25988 (2.09.2014).
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angażowany do stosowania strategii going public, co z kolei wymaga umiejętności
prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej.

3.4. KLASYFIKACJA KANDYDATÓW NA WICEPREZYDENTA
STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 1976–2008
Po zapoznaniu się z czynnikami wiceprezydenckiej selekcji przyszedł czas na dokonanie klasyfikacji wiceprezydenckich kandydatur z okresu po reformach. Moim
celem nie jest jednak szczegółowe omawianie wszystkich kandydatur. W swoich
opracowaniach Lee Sigelman i Paul Wahlbeck129 oraz Mark Hiller i Douglas Kriner130 zwracali uwagę na wszystkich potencjalnych, branych pod uwagę kandydatów do wiceprezydentury ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy jako pierwsi
otrzymali propozycję współtworzenia tandemu. Ponieważ zamierzeniem tego opracowania jest analiza relacji między mechanizmami selekcji a sposobem sprawowania
urzędu Wiceprezydenta, dokonano klasyfikacji jedynie tych polityków, którzy zostali
współkandydatami.
Systematyzacja ta będzie przebiegać według kategorii omawianych w poprzednim podrozdziale. Jej celem będzie zatem określenie, czy współkandydat spełniał
krótko- czy też długoterminowe kryteria wiceprezydenckiej selekcji. Ponieważ dla
nominowanego najważniejsze jest zwycięstwo w wyborach, przyjęto, że kryteria wyborcze będą zawsze obecne w decyzji nominowanego. Pytanie jednak, czy w zwycięstwie będzie mu pomocny współkandydat posiadający cechy długo-, czy też krótkoterminowe.
W dniu 2 czerwca roku 1976 Hamilton Jordan napisał w notatce do Jimmy’ego
Cartera, że w odniesieniu do wiceprezydenckiej selekcji „najlepszą polityką jest
wybór osoby, która jest postrzegana przez obywateli jako posiadająca kwalifikacje
i zdolna do sprawowania urzędu Prezydenta”131. Ta kluczowa kwestia – ocena kandydata na Wiceprezydenta pod kątem posiadania przez niego prezydenckich kwalifikacji – mogłaby właściwie zastąpić kategorię czynników długoterminowych. Jak
swego czasu zauważył Lloyd Bentsen, same kwalifikacje do sprawowania urzędu
Wiceprezydenta, jeżeli istnieją, są trudne do określenia. Na początku debaty kandydatów na Wiceprezydenta w wyborach roku 1988, Bentsen argumentował, że „dzisiejsza debata nie jest na temat kwalifikacji do wiceprezydentury. (…) [Ta] debata
jest o prezydenturze i o prezydenckiej decyzji, która musi być podjęta przez was
[wyborców]”132. Cztery dekady temu Arthur Schlesinger napisał, że „nikt nie głosuje
na Wiceprezydenta samego w sobie. Jest on elementem transakcji wiązanej (…),
129
L. Sigelman, P. Wahlbeck, The “Veepstakes”: Strategic Choice in Presidential Running Mate
Selection, „The American Political Science Review” 1997, t. 91, nr 4, s. 855–864.
130
M. Hiller, D. Kriner, Institutional Change and the Dynamics of Vice Presidential Selection.
131
Cyt. za: J. Witcover, Marathon…, s. 361.
132
Zapis debaty Quayle–Bentsen z 5 października1988, http://www.debates.org/index.php?page=october5-1988-debate-transcripts (10.05.2014).
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a nie niezależnym wyborem”133. Rzeczywiście niewielu wyborców zwraca uwagę na
wiceprezydencką kandydaturę, ale dla samego współkandydata istotne jest, by był
jak najlepiej postrzegany. Może to przełożyć się zarówno na jego działania w kampanii, jak i na pozycję w administracji.
Jak jednak ocenić, czy współkandydat ma cechy prezydenckie? Odpowiedź ta
jest szczególnie trudna, gdy uwzględnimy fakt, że oceny dokonać musimy w momencie ogłaszania decyzji selekcji, ewentualnie po zakończonej kampanii powszechnej. Problemu z takim osądem nie ma w przypadku kandydata na Prezydenta – posiada on legitymację z prawyborów, a także nominację prezydencką przyznaną mu
przez ogólnonarodową Konwencję własnej partii, co samo przez się może świadczyć
o jego prezydenckich kwalifikacjach. Poza tym nominacja wiceprezydencka, pochodząca co prawda również z rąk Konwencji, nie ma jednak takiego ciężaru gatunkowego – wszak jest to jedynie „ratyfikacja decyzji nominowanego i jego doradców”134.
Ocena prezydenckich kwalifikacji współkandydatów musi się zatem opierać na ich
percepcji.
Jak podaje Joel Goldstein,
(…) nie istnieje żadna pewna miara co do [oceny] prezydenckich zdolności. Sukces w Białym Domu zależy od zmiennych kombinacji talentu, osobowości, popularności, doświadczenia, wiedzy i szczęścia. Każda próba określenia, czy współkandydaci są materiałem
prezydenckim, musi się liczyć z poważnymi ograniczeniami135.

Z twierdzeniem Goldsteina trudno się nie zgodzić, wszak określenie, czy ktoś
posiada kwalifikacje, czy też nie, pozostaje umowne. Można to ocenić dopiero, gdy
polityk będzie sprawował tę funkcję, a i tak w niektórych przypadkach można mieć
zastrzeżenia co do tych kwalifikacji czy kompetencji.
Niemniej pokuszę się o wystawienie takiej umownej oceny. Po pierwsze, przeanalizuję doświadczenie polityczne współkandydatów. Istotne będzie tutaj określenie, czy współkandydat był postrzegany jako insider, jakie funkcje (i jak długo)
sprawował. Po drugie, w celu scharakteryzowania umiejętności politycznych i cech
przywódczych zbadam, czy działania na powyższych stanowiskach można uznać za
sukcesy. Kolejnym istotnym drogowskazem będzie określenie, czy polityk cieszył
się szacunkiem w Kongresie. Na pewno pozytywnym elementem będzie sprawowanie w przeszłości takich stanowisk, do których droga wiedzie przez uzyskanie
potwierdzenia którejś z izb Kongresu lub, w przypadku funkcji partyjnej, akceptacja
członków rodzimej partii politycznej. Czwartą z miar, przyjętych za Goldsteinem136,
będzie sprawdzenie, czy w przeszłości kandydat ubiegał się o prezydencką nominację, był postrzegany jako taki, który mógłby się o nią ubiegać w przyszłości, oraz
czy znalazł się na krótkiej liście osób, wobec których rozważano zaproponowanie
kandydowania na stanowisko Wiceprezydenta. Doświadczenie takie będzie oznaczać
brak problemów z ewentualnymi „trupami w szafie” oraz znajomość rygorów prowa133
134
135
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dzenia ogólnonarodowej kampanii – co jest istotne, gdyż kampania powszechna jest
długa i wyczerpująca fizycznie i psychicznie. Pod tym względem przebija ją chyba
tylko sprawowanie funkcji szefa egzekutywy. Może się to zresztą okazać istotne ze
względów prestiżowych, wszak „nic nie wygląda bardziej prezydencko niż prowadzenie kampanii prezydenckiej”137, zwłaszcza że jest ona ogólnokrajowa.
Autorzy raportu dla John F. Kennedy School of Government wskazują, że „jakością [wiceprezydenckiego kandydata] będzie dokonanie selekcji takiego kandydata, z którego duża liczba osób (…) byłaby zadowolona, widząc go sprawującego
prezydenturę”138. Oznacza to sięgnięcie do sondaży wyborczych oraz wzięcie pod
uwagę głosu mediów, reprezentowanych przez dzienniki „New York Times” i „The
Washington Post”. W okresach kampanii wyborczych tytuły te publikują mnóstwo
artykułów, w których prezentowane są różne opinie. Ich autorami nierzadko są osoby
niezwiązane z danym tytułem, które nie reprezentują zdania redakcji, a więc mogą
dokonywać oceny, mając na względzie także swoją identyfikację partyjną, przez co
nie zawsze są obiektywne. Dlatego zdanie prasy będzie tutaj analizowane przez pryzmat zawartych ocen współkandydatów w artykułach wstępnych (editorials) w okresie od ogłoszenia wiceprezydenckich nominacji do dnia wyborów w każdym z cykli
wyborczych, opisanych w ramach niniejszej monografii.
Wydaje się, że sporządzona na tej podstawie ocena pozwoli określić, czy i dlaczego współkandydat był postrzegany jako posiadający prezydenckie kwalifikacje
– a więc będący wyborem ze względów długoterminowych, czy też ich nie posiadał,
co jest równoznaczne z postrzeganiem danej selekcji jako takiej, w której przeważyły
względy krótkoterminowe.
Tabela 3.4. Klasyfikacja kandydatów na wiceprezydenta w latach 1976–2008 ze względu
na posiadanie prezydenckich kwalifikacji
Czy kandydat na wiceprezydenta posiada prezydenckie kwalifikacje?
TAK

NIE

Walter Mondale
Bod Dole
George Bush
Lloyd Bensten
Al Gore
Jack Kemp
Dick Cheney
Joseph Lieberman
Joe Biden

Geraldine Ferraro
Dan Quayle
John Edwards
Sarah Palin

Źródło: opracowanie własne.
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1976
Walter Mondale był politykiem o relatywnie dużym doświadczeniu politycznym.
Jego przygoda z polityką zaczęła się w roku 1948, kiedy to jako niespełna dwudziestolatek był szefem kampanii wyborczej do Senatu ówczesnego burmistrza Minneapolis, Huberta Humphreya. Dzięki temu doświadczeniu
(…) Humphrey stał się mentorem Mondale’a, przedstawiając go między innymi późniejszemu gubernatorowi Minnesoty, Orville’owi Freemanowi, innym ważnym postaciom
partyjnych struktur stanowych, jak również ogólnokrajowym liderom Partii Demokratycznej, w których towarzystwie często przebywał Humphrey139.

Po ukończeniu studiów prawniczych Mondale piastował, od roku 1960, stanowisko Prokuratora Generalnego stanu Minnesota, a cztery lata później, na wyraźne
życzenie Humphreya, który właśnie został wiceprezydentem, został wyznaczony do
sprawowania funkcji senatora, z której zrezygnował Humphrey. Mondale sprawował ją do roku 1976, w 1966 i roku 1972, wygrywając wybory do Senatu na swój
własny rachunek. Działalność senatora Mondale’a, przedstawiciela frakcji liberalnej,
koncentrowała się przede wszystkim na orędownictwie na rzecz biednych, młodych,
dyskryminowanych. Mondale był członkiem licznych komisji senackich: finansowej, budżetowej, do spraw bankowych, mieszkaniowych i miejskich, Komisji Pracy
i Opieki Społecznej140, jak również, na krótko, członkiem Komisji Churcha, oraz
przewodniczącym specjalnej Committee on Equal Education Opportunity. Zyskał
poważanie głównie dzięki przeprowadzeniu przez Senat pakietów ustaw dotyczących
edukacji specjalnej oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z odizolowanych
ze względu na rasę i pochodzenie biednych dzielnic141. Mondale przyczynił się też
do doniosłej zmiany w regulaminie Senatu. W roku 1975 był, wraz z Republikaninem Jamesem Pearsonem, autorem i skutecznym promotorem rezolucji, dzięki której liczba głosów potrzebnych do przełamania obstrukcji parlamentarnej (filibuster)
wynosi dziś 3/5, a nie 2/3 ogólnej liczby senatorów. Dzięki tym działaniom zyskał
duże poważanie w Kongresie, a skuteczne „działania na rzecz programów edukacyjnych uczyniły zeń ulubieńca mediów”142. Już w sierpniu roku 1970 jedna z rubryk
„The New Republic” donosiła, że Mondale „jest prezydenckiego kalibru”143, a dwa
lat później był jedną z osób, którym proponowano prezydencką nominację u boku
George’a McGoverna (ale odmówił). Mondale ubiegał się o prezydencką nominację
w cyklu wyborczym roku 1976. Dość szybko jednak zrezygnował, nie biorąc udziału
w żadnych prawyborach. Wobec takich kwalifikacji wybór Mondale’a został przyjęty
przez prasę bardzo pozytywnie. Joel Goldstein zwraca uwagę, że po jego nominacji
139
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wpływowy felietonista „The Washington Post” Joseph Craft, „który namawiał do
postawienia na Mondale’a na długo przed decyzją Cartera, osłabił [w swoich felietonach] krytyczny stosunek do Cartera”144. Z powyższych powodów trzeba więc uznać
Waltera Mondale’a za posiadającego prezydenckie kwalifikacje.
Boba Dole’a, kandydata na Wiceprezydenta u boku Geralda Forda w roku 1976,
również należy określić mianem insidera. Po czterech kadencjach w Izbie Reprezentantów został w roku 1968 wybrany senatorem. W momencie wyboru na współkandydata mógł się pochwalić zatem szesnastoletnim doświadczeniem w Kongresie.
W latach 1971–1973 sprawował również funkcję przewodniczącego RNC, gdzie
ceniono go za „rozwiązywanie partyjnych sporów oraz poszerzanie bazy wyborców Partii Republikańskiej”145. Z wyborczego punktu widzenia był interesującym
kandydatem – miał dobre stosunki z konserwatystami, jako ranny podczas drugiej
wojny światowej mógł apelować do weteranów, a jako członek senackiej Komisji ds. Rolnictwa, Wyżywienia Farmerów i Leśnictwa – także do farmerów. Przez
media był postrzegany jako polityk partyjny, słynący z atakowania przeciwników
politycznych, co miało wpływ na jego aktywność w kampanii roku 1976. Po jej zakończeniu Dole nie uzyskiwał w ogólnokrajowych sondażach wyborczych dobrych
rezultatów. Pewnym usprawiedliwieniem może być tutaj tryb dokonania wyboru
Dole’a w starym stylu – rywalizacja o prezydencką nominację rozegrała się do końca
Konwencji Republikanów w Kansas City. Ford, choć konserwatysta w poglądach
i historii głosowań (voting record), musiał namawiać frakcję konserwatywną swej
partii, by ta pracowała na rzecz jego kandydatury podczas kampanii przed wyborami
powszechnymi. Choć ostatecznego wyboru dokonał Ford, duży udział miał w nim
także Ronald Reagan – gdy prezydent przedłożył Reaganowi listę sześciu nazwisk
z prośbą o opinię, usłyszał, że „Dole byłby doskonałym kandydatem”146. Mimo że
jego selekcja była do pewnego stopnia niespodzianką, Dole’a należy uznać za kandydata posiadającego kwalifikacje prezydenckie. W chwili wyboru na współkandydata
miał znaczące doświadczenie polityczne, i chociaż nie był postrzegany jako lider,
a media nie pochwalały jego politycznego stylu i retoryki, nikt nie zarzucał mu braku
kompetencji czy kwalifikacji, co można było zaobserwować po ogłoszeniu nazwisk
kandydatów do wiceprezydentury w kilku innych przypadkach.

1980
Dokonany przez Ronalda Reagana wybór nastąpił w trakcie Konwencji, podobnie
jak cztery lata wcześniej zrobił to Gerald Ford. Reagan postawił na George’a Busha,
który w powszechnym przekonaniu miał wszelkie kwalifikacje do sprawowania prezydentury. Po odniesieniu sukcesów biznesowych w Teksasie Bush zapragnął pójść
w ślady ojca, znanego senatora Prescotta Busha. W latach 1967–1971 był przedstawicielem swego stanu w Izbie Reprezentantów, gdzie był członkiem Komisji Środ144
145
146

J. Goldstein, The Modern…, s. 93.
G. Ford, A Time to Heal…, s. 403.
Ibidem, s. 400.

Czynniki wiceprezydenckiej selekcji, 1976–2008

145

ków i Zasobów, uznawanej za najważniejszą komisję Izby Reprezentantów147. Bush
nie zasiadał w Kongresie długo, gdyż, jak wspomniano, w wyborach do Senatu roku
1970 przegrał z Lloydem Bentsenem, co jednak nie przeszkodziło mu sprawować
istotnych stanowisk przez najbliższą dekadę. Był kolejno ambasadorem przy ONZ,
przewodniczącym RNC, najwyższym rangą przedstawicielem dyplomatycznym
USA w Chińskiej Republice Ludowej, dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej oraz dyrektorem prestiżowej Council on Foreign Relations. Na korzyść Busha
świadczy fakt, że by sprawować trzy z powyższych stanowisk, musiał uzyskać zgodę
Senatu, jak również to, że w roku 1980 ubiegał się o prezydencką nominację. W prawyborach Partii Republikańskiej Bush uległ tylko Reaganowi, a uzyskany wynik
pozwolił mu znaleźć się w wąskim gronie kandydatów do wiceprezydentury. Bush
był już nim wcześniej – tuż po sukcesji Geralda Forda jednym z najpilniejszych zadań prezydenta był wybór wiceprezydenta. Gdy Ford poprosił doradców o opinię,
jeden z ich sporządził listę rankingową, na której czele był właśnie Bush, a ostateczny wybór dokonał się między nim a Nelsonem Rockefellerem148. Gdy Bush przyjął
propozycję Reagana, zostało to ocenione pozytywnie. Zarówno artykuły wstępne,
jak i sondaże wskazywały, że kwalifikacje Busha oceniano wysoko. Stąd też możemy
przyjąć, że George Bush w roku 1980 był „prezydenckiego kalibru”.

1984
Główną przesłanką wyboru Geraldine Ferraro, jak już wspomniano, był kontekst wyborczy. Co do kwalifikacji Ferraro, od roku 1978 była ona członkiem Izby Reprezentantów i protegowaną jej spikera, Thomasa O’Neilla. Brała udział w pracach Komisji Poczty i Służby Cywilnej oraz Komisji Robót Publicznych i Transportu. W latach
1980–1983 była sekretarzem zebrania Demokratów w Izbie Reprezentantów, a od roku
1983 – członkiem Komisji Budżetowej tej izby. Z krótkim stażem i bez większych
osiągnięć Ferraro nie była wcześniej brana pod uwagę, jako osoba z perspektywami
prezydenckimi czy wiceprezydenckimi. Choć Mondale zarzekał się, że „szukał najlepszego Wiceprezydenta i znalazł go w osobie Geraldine Ferraro”149, analitycy i komentatorzy byli świadomi, że najważniejszą rolę odegrały tutaj czynniki krótkoterminowe.
Należy przyjąć, że przez chwilę to zadziałało – Ferraro zenergetyzowała bazę Demokratów, a jej kandydatura jako pierwszej kobiety ubiegającej się o wiceprezydenturę na
krótko poprawiła notowania Mondale’a. W ostatecznym rozrachunku Reagan i Bush
147
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odnieśli jednak miażdżące zwycięstwo. Nie jest jasne, czy Ferraro bardziej pomogła,
czy zaszkodziła Mondale’owi, nie była jednak przez Republikanów uznawana za zagrożenie. Konsultant polityczny Lee Atwater „analizujący nastroje wyborcze tuż po
ogłoszeniu wyboru Ferraro, prognozował wygraną Reagana”150.
Mimo pozytywnych ocen opinii publicznej – w badaniu znanym jako „termometr
odczuć” (feeling thermometer) wobec kandydatów na urzędy publiczne Ferraro uzyskała najlepszy średni wynik spośród wszystkich kandydatów do wiceprezydentury
omawianego tutaj okresu151 – ze względu na doświadczenie polityczne należy uznać
Geraldine Ferraro za polityka nieposiadającego kwalifikacji prezydenckich. Ferraro była co prawda insiderem, lecz nie większym niż Mondale, i, jak napisali Jules
Witcover i Jack Germond, „było mnóstwo zasiadających przez trzy kadencje w Izbie
Reprezentantów kongresmanów, o których nigdy nie słyszano, by byli wspominani
jako kandydaci do wiceprezydentury”152.
W tej klasyfikacji Geraldine Ferraro zostanie umieszczona po stronie nieposiadających prezydenckich kwalifikacji.

1988
Poza znakomitą kandydaturą pod względem kontekstu wyborczego Lloyd Bentsen
wnosił też do tandemu duże doświadczenie polityczne i wysokie kompetencje merytoryczne. Po raz pierwszy został wybrany do Izby Reprezentantów w roku 1948, lecz
po trzech kadencjach zrezygnował na rzecz pracy w sektorze finansowym w Houston. Po piętnastu latach pełnej sukcesów działalności ponownie dał się skusić perspektywom kariery politycznej, i w roku 1970 został wybrany do Senatu. Niemal od
początku zasiadał w Komisji Finansowej, w której w samym tylko roku 1987 był
siłą sprawczą kilku istotnych projektów legislacyjnych (w tymże roku został przewodniczącym Komisji). Na korzyść Bentsena przemawia też jego start w rywalizacji
o prezydencką nominację Partii Demokratycznej w latach 1976 i 1988 oraz fakt, że
w roku 1984 był brany pod uwagę przez Mondale’a jako kandydat na Wiceprezydenta. Zarówno artykuły wstępne, jak i sondaże wskazywały na to, że Bentsen był
postrzegany jako posiadający kwalifikacje do prezydentury. Co ciekawe, w grudniowym głosowaniu jeden z elektorów w Wirginii Zachodniej nie wykonał powierzonego mu przez wyborców zadania i jeden głos w wyborach na Prezydenta nie został
oddany na Michaela Dukakisa, ale przypadł Bentsenowi.
Na uwagę zasługuje fakt, że w wyborach roku 1988 dziennikarze CBS News
w swoim sondażu wyborczym po raz pierwszy wprowadzili następujące pytanie:
„Przypuśćmy, że możesz oddać głos tylko na Wiceprezydenta. Na kogoś byś za-
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głosowała/zagłosował?”153. Większość osób odpowiedziała, że właśnie na Bentsena,
choć na taką ocenę mogła też mieć wpływ osoba, której przyszło ubiegać się o wiceprezydenturę u boku George’a Busha.
Wiceprezydencka kandydatura Dana Quayle’a była zaskoczeniem dla większości
obserwatorów amerykańskiej sceny politycznej. W roku 1988 Quayle był niewątpliwie insiderem – po dwóch kadencjach w Izbie Reprezentantów, w roku 1980, został
senatorem ze stanu Indiana. Zarówno przez innych polityków, jak i przez dziennikarzy był jednak postrzegany jako „polityk wagi lekkiej”, który „nie potrafił chodzić
i żuć gumy w tym samym czasie”154. Ponieważ nie był uznawany za polityka dużego
kalibru, a także z powodu swojego młodego wieku – Dan Quayle urodził się w roku
1947, nie ubiegał się wcześniej o prezydenturę ani o wiceprezydenturę, i ze względu na brak większych dokonań w Kongresie nie był uważany za kogoś, kto mógłby ubiegać się o nominacje na te stanowiska w przyszłości. Selekcja Quayle’a była
również zaskoczeniem dla głównych doradców Busha155. Mimo zajmowania się
w Kongresie kwestiami obronnymi i sponsorowaniem Job Training Partnership Act
Quayle nie był postrzegany jako osoba posiadająca prezydenckie kwalifikacje. Taki
wizerunek został niestety potwierdzony podczas kampanii do wyborów powszechnych. Quayle niemal nie schodził z czołówek gazet, a media raz po raz wytykały
mu błędy w kampanii oraz kwestionowały jego kwalifikacje. Quayle nie przekonał
do siebie także podczas wiceprezydenckiej debaty – w przeprowadzonym po niej
sondażu większość respondentów uznała, że Quayle nie jest przygotowany merytorycznie do pełnienia wysokich państwowych funkcji. Podobną ocenę wystawił w artykule wstępnym „New York Times”156. „W przeciwieństwie do Bentsena Quayle
był nieznanym, o wiele niższym rangą senatorem”157. Mimo zatem dwunastoletniego
doświadczenia w Kongresie Dana Quayle’a należy zakwalifikować do współkandydatów nieposiadających prezydenckich kwalifikacji.

1992
Wybór Ala Gore’a został powszechnie odebrany jako istotne wzmocnienie kandydatury Billa Clintona. Mimo relatywnie młodego wieku Gore od szesnastu lat był
waszyngtońskim insiderem. Gdy w roku 1984 został wybrany senatorem, miał za
sobą cztery udane kadencje w Izbie Reprezentantów. W tej izbie zasiadał w Komisji Energii i Handlu, przewodniczył Komisji Nauki i Technologii oraz był ważnym
członkiem Wspólnej Komisji Wywiadu, gdzie zaproponował program kontroli zbro153
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jeń. W Senacie brał udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw
Rządowych, Komisji Regulaminowo-Administracyjnej oraz Komisji Sił Zbrojnych.
W tej ostatniej znany był z pracy na rzecz ustawy tworzącej podwaliny pod infrastrukturę informacyjną. Z tego powodu do dziś powiada się żartobliwie, że to Al
Gore wynalazł internet, co oczywiście nie jest prawdą.
Dzięki zdolnościom politycznym i ogromnej ambicji Gore zdołał wyjść z cienia
swego ojca, Alberta Gore’a Sr., kongresmana i senatora w latach 1937–1971. W roku
1988 Al Gore bez powodzenia ubiegał się o prezydencką nominację swej partii, będąc w tym samym roku również jednym z kandydatów do wiceprezydentury. Jeżeli chodzi o sondaże wyborcze, to znacząco przemawiały one na korzyść Gore’a,
szczególnie w zestawieniu z urzędującym wiceprezydentem Quayle’em – w sondażu CBS News „trzech na czterech wyborców przyznało, że wybraliby Gore’a na
Wiceprezydenta”158, a „używając termometru uczuć wobec kandydatów (…), spośród 2082 respondentów 57% oceniło Gore’a korzystniej niż Quayle’a, wobec 27%
na korzyść Quayle’a w stosunku do Gore’a, przy 14% oceniających ich tak samo”159.
Szesnastoletnie doświadczenie waszyngtońskie, wysokie notowania Gore’a na
Kapitolu połączone z pozytywnymi opiniami w sondażach i artykułach wstępnych
każą określić go jako posiadającego w roku 1992 kwalifikacje do prezydentury.

1996
Takich kwalifikacji nie sposób odmówić również Jackowi Kempowi, kandydatowi
na Wiceprezydenta u boku Boba Dole’a. Ten wieloletni insider w latach 1971–1989
zasiadał w Izbie Reprezentantów, a w latach 1989–1993 był Sekretarzem Polityki
Mieszkaniowej i Rozwoju Miast. Kemp ubiegał się o prezydencką nominację Partii
Republikańskiej w roku 1988, w tym samym roku będąc finalistą rywalizacji o nominację wiceprezydencką, do której zresztą krótko był przymierzany także w roku 1980.
Na korzyść Kempa przemawiały też jego poglądy – „był znany z głębokiej wiary
w konserwatyzm fiskalny i zaangażowanie w politykę społeczną, która, choć konserwatywna, projektowana była także z myślą o mniejszościach i upośledzonych”160.
W artykułach wstępnych jednoznacznie oceniono, że Jack Kemp jest politykiem posiadającym kwalifikacje prezydenckie161. Opinie te potwierdził Kemp w kampanii
wyborczej, szczególnie w wiceprezydenckiej debacie z Alem Gore’em. Po debacie,
określanej często jako najlepsza pod względem merytorycznym debata wiceprezy-
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dencka w historii, napisano, że była ona „próbą generalną przed prezydencką debatą
roku 2000”162. Konkludując, Jack Kemp posiadał kwalifikacje prezydenckie.

2000
W roku 2000 Joe Liebermana należy określić mianem insidera, który jednak do tego
czasu więcej lat spędził jako polityk stanowy: senator w legislaturze Connecticut
w latach 1970–1980, a od roku 1983 prokurator stanowy. W roku 1988 został wybrany senatorem USA. Choć nigdy nie ubiegał się o nominację prezydencką ani nie był
wskazywany jako kandydat do wiceprezydentury, jego wybór został przyjęty pozytywnie163. Stąd też wniosek, że Lieberman posiadał prezydenckie kwalifikacje.
Wybór Dicka Cheneya zaoferował nominowanemu George’owi W. Bushowi nie
tylko równowagę pod względem doświadczenia politycznego, ale również to, że
mógł on być mentorem Busha w poznawaniu meandrów Waszyngtonu. Cheney był
tutaj ekspertem na trzech płaszczyznach – prócz doświadczenia na polu ustawodawczym i wykonawczym wnosił znajomość działania biurokracji. Jako protegowany
Donalda Rumsfelda Cheney w wieku zaledwie trzydziestu lat został jego doradcą
w Białym Domu, by od 1975 do roku 1977 pełnić funkcję szefa personelu Białego
Domu w administracji Geralda Forda. Następnie przez dekadę był przedstawicielem
Wyoming w Izbie Reprezentantów, w roku 1989 stając się drugim najważniejszym
członkiem Partii Republikańskiej w tej izbie (minority whip). Nie był nim jednak
długo – w marcu tegoż roku, wobec nieuzyskania przez Johna Towera zgody Senatu
na objęcie stanowiska Sekretarza Obrony w administracji George’a Busha, funkcję
tę objął Cheney przy jednogłośnej akceptacji Senatu. Chociaż był postrzegany jako
osoba mogąca się ubiegać o nominację prezydencką swej partii w cyklu wyborczym
roku 1996, Cheney nie zdecydował się na start. Mimo kilku kontrowersji związanych
z historią głosowań Cheneya w Kongresie kandydatura zyskała miano „solidnej”164.
W konstruowanej w tym podrozdziale klasyfikacji należy zatem Cheneya umieścić
po stronie posiadających prezydenckie kwalifikacje.

2004
John Edwards był senatorem od roku 1999, nie miał więc w Senacie wielu osiągnięć.
Mimo zatem drugiego wyniku w prawyborach Partii Demokratycznej, jak również
pozytywnych recenzji po wiceprezydenckiej debacie, trudno w roku 2004 uznać
go za posiadającego prezydenckie kwalifikacje. Na taki stan rzeczy mogły też zaważyć opinie, jakoby „Edwards skierował swój wzrok na wiceprezydencką nomiIbidem.
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nację i budowanie swych kompetencji na przyszłość. John Edwards był senatorem
pierwszą kadencję, co czyniło jego start po prezydenturę przedwczesny”165. Warto
zauważyć, że w artykułach wstępnych, w których dzienniki „New York Times” oraz
„The Washington Post” udzieliły poparcia Johnowi Kerry’emu, o Edwardsie nie ma
ani słowa166. Ze względu na inną praktykę artykułów wstępnych we wcześniejszych
cyklach wyborczych można wysnuć wniosek, że w opinii dziennika Edwards nie
spełniał prezydenckich kryteriów.

2008
Już po wyborczym zwycięstwie Demokratów, podczas okresu przejściowego, Joe Biden określił się mianem „najbardziej doświadczonego Wiceprezydenta w historii”167.
Moim zdaniem na takie miano, jako posiadający bardziej wszechstronne résumé, zasługuje Dick Cheney, Bidenowi jednak także nie sposób odmówić statusu insidera.
W chwili dołączenia do Baracka Obamy jako kandydat na Wiceprezydenta Joe Biden
był senatorem z trzydziestopięcioletnim stażem. W tym czasie zdobył kompetencje
przede wszystkim jako członek wpływowych Komisji: Spraw Zagranicznych oraz
Wymiaru Sprawiedliwości, w obu pełniąc w pewnym momencie funkcje przewodniczącego. Biden miał za sobą również starty w rywalizacji o nominację prezydencką
swej partii w latach 1988 i 2008. W związku z tym dokonany w celu zrównoważenia
braku doświadczenia Obamy w sprawach zagranicznych wybór z całą pewnością
należy traktować jako długoterminowy, a Joe Bidena zaliczyć do posiadających kwalifikacje do prezydentury.
Zgoła odmiennie przedstawia się sytuacja ze współtworzącą wraz z Johnem
McCainem prezydencki tandem Republikanów Sarą Palin. W chwili selekcji Palin
była zupełnie nieznana na krajowej arenie politycznej, a jej wybór skonfundował
środowisko dziennikarskie, naukowe, sztab Baracka Obamy, jak i wielu Republikanów. Sarah Palin była kandydatką o bardzo skromnym doświadczeniu – przed dołączeniem do kampanii McCaina była przez dwa lata burmistrzem stutysięcznego
miasta Wasilla oraz również przez dwa lata gubernatorem Alaski. Tuż po ogłoszeniu
selekcji Palin media wytykały jej brak wystarczającego doświadczenia, zdolności
i kompetencji do ubiegania się o tak ważny urząd, co poniekąd zostało potwierdzone
w kampanii wyborczej168. Ani opinia publiczna, ani media nie uznały, by Palin posiadała prezydenckie kwalifikacje, a Jonathan Knuckey wykazał, że chociaż w kampanii wyborczej pani gubernator pomogła McCainowi w kontaktach z konserwatyw-
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ną bazą Partii Republikańskiej, to jednak zraziła do siebie wyborców niezależnych
i niezdecydowanych169.
***
W niniejszym rozdziale zaprezentowano obowiązujący od roku 1976 mechanizm
wiceprezydenckiej selekcji. Jak widzieliśmy, na zmianę sposobu wyłaniania kandydata na Wiceprezydenta wpłynęło wiele czynników, do których należą: wzrost znaczenia wiceprezydentury w perspektywie historycznej, nowy mechanizm przyznawania prezydenckich nominacji oraz rola mediów. Najważniejszym jednak czynnikiem
wydaje się czas, jaki nominowani mają na wybór współkandydata. W ślad za tymi
zmianami transformacji uległy też kryteria desygnowania współkandydatów. Niektóre obecne w okresie po reformach kryteria obowiązywały już w czasach pierwszych
selekcji wiceprezydenckich kandydatur, gdy wiceprezydenci byli wyłaniani w wyborach prezydenckich, jak również pojawiały się wraz z rozwojem partii politycznych.
Niemniej da się zaobserwować, że od roku 1976 współkandydaci wybierani są głównie ze względu na swoje kompetencje merytoryczne.
Po sklasyfikowaniu kryteriów wiceprezydenckiej selekcji z podziałem na krótkoi długoterminowe dokonano typologii współkandydatów ze względu na posiadanie
przez nich prezydenckich kwalifikacji, co jest równoznaczne z wyborem uwzględniającym czynniki długoterminowe. Podstawową kategorią długoterminową są czynniki
wchodzące w skład kryterium nazwanego wcześniej „pomocą w sprawowaniu władzy”. W związku z czym można wnioskować, że jeśli współkandydat spełniał kryteria długoterminowe, został wybrany ze względu na wizję jego przydatności w przyszłej administracji. Ponieważ decyzja o wyborze współkandydata w nowym systemie
jest podejmowana przez nominowanego, a nie narzucana przez liderów partyjnych,
nominowany już na etapie selekcji rozważa rolę, jaką przyszły wiceprezydent będzie
odgrywał w jego administracji. Jeśli zatem nominowany pragnie mieć aktywnego
wiceprezydenta, który będzie istotną postacią w jego administracji, o wyborze zdecyduje kryterium długoterminowe. Jeśli zaś przewiduje dla wiceprezydenta tradycyjną
rolę, kryteria selekcji będą krótkoterminowe.
Tezą tego opracowania jest założenie, że okoliczności wiceprezydenckiej selekcji, a więc tryb, w jakim ją przeprowadzono, oraz kryteria wyboru przekładają się na
rolę, jaką wiceprezydent będzie odgrywał w prezydenckiej administracji w okresie
po reformach. W podrozdziale 3.4. dokonano podziału współkandydatów omawianego okresu na takich, którzy spełniają prezydenckie kwalifikacje, i tych, którzy ich
nie spełniają, czyli uwzględniono w klasyfikacji kryteria długo- i krótkoterminowe.
W kolejnych pięciu rozdziałach spróbuję zatem rozstrzygnąć, czy rola wiceprezydenta była doniosła, czy też nie, dlatego analiza zostanie oparta jedynie na przypadkach obserwowalnych: pod uwagę będą brane tylko te pary kandydatów, które zwyciężyły w wyborach. Analiza funkcji i roli, jaką odgrywali wiceprezydenci
w wybranych pięciu administracjach pozwoli ocenić, czy sposób sprawowania przez
169
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nich urzędu należy uznać za konstruktywny czy też niekonstruktywny. Konstruktywne sprawowanie urzędu Wiceprezydenta występuje wówczas, gdy wiceprezydenta
można określić jako aktywnego członka administracji, zaufanego doradcę prezydenta, wypełniającego funkcje instytucjonalne i polityczne przy małym zaangażowaniu
w funkcje ceremonialne. Taki wiceprezydent bierze udział w procesie podejmowania
decyzji, jest szanowany i wysoko oceniany przez personel Białego Domu, media oraz
członków rodzimego ugrupowania politycznego, a potwierdzeniem jego wysokiego
statusu jako wiceprezydenta jest otrzymanie nominacji prezydenckiej, jeśli się o nią
ubiegał. Niekonstruktywne sprawowanie urzędu wiceprezydenta to z kolei niewielka
aktywność, zaangażowanie w funkcje ceremonialne na równi z politycznymi i instytucjonalnymi, niskie oceny dokonywane przez personel Białego Domu, media oraz
członków i sympatyków rodzimego ugrupowania politycznego, czego skutkiem jest
brak nominacji prezydenckiej, o ile wiceprezydent się o nią ubiegał.
W tym miejscu pora na postawienie hipotez badawczych:

Hipoteza 1
Wiceprezydent wybrany ze względów długoterminowych, czyli uznawany za posiadającego kwalifikacje prezydenckie, będzie sprawował urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w sposób konstruktywny.

Hipoteza 2
Wiceprezydent wybrany ze względów krótkoterminowych, czyli uznawany za nieposiadającego kwalifikacji prezydenckich, urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych będzie sprawował w sposób niekonstruktywny.
Oczywiście każdy wiceprezydent będzie dążył do konstruktywnego sprawowania
swej funkcji. Na to jednak musi wyrazić zgodę prezydent, i w pewnym sensie jego
wizję zadań wiceprezydenta odzwierciedlają czynniki selekcji. Jeśli wybór jest krótkoterminowy, może to oznaczać, że prezydent traktuje współkandydata instrumentalnie, a jego przydatność może się skończyć wraz z wyborami. Selekcja może jednakże
być przeprowadzona ze względów długoterminowych, a mimo to wiceprezydent nie
uzyska wysokiej pozycji w administracji. W obu przypadkach prezydent może też
zmienić zdanie: wyłonić kandydata ze względów długoterminowych, ale nie powierzać mu istotnych zadań, lecz i na odwrót – wiceprezydenta „krótkoterminowego”
uczynić istotną postacią swej administracji. Sytuacja może być dynamiczna, ponieważ, jak zostało to omówione w jednym z poprzednich podrozdziałów, między datą
dokonanej selekcji – zwykle w lipcu lub sierpniu roku, w którym odbywają się wybory prezydenckie – a rozpoczęciem pracy administracji (styczeń) mija kilka miesięcy. Podczas nich współkandydat, a później wiceprezydent elekt, może wykazać swą
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potencjalną bądź prawdziwą przydatność najpierw dla tandemu kandydatów, później
dla przyszłej administracji przygotowującej się do rozpoczęcia okresu rządów.
Nie jest zaskakujące, co także wielokrotnie wykazywano, że urząd Wiceprezydenta jest ściśle związany z amerykańską prezydenturą. Jako jedyne dwa urzędy Prezydent i Wiceprezydent są wyłaniani w wyborach ogólnokrajowych, w tym samym
trybie i na ten sam okres, a obydwaj politycy stanowiący tandem muszą spełniać te
same kryteria formalne. Idea utworzenia urzędu Wiceprezydenta pojawiła się w trakcie dyskusji nad prezydenturą, którą Wiceprezydent przejmuje w razie zaistnienia
nadzwyczajnych okoliczności. Obydwaj powoływani są na czteroletnią kadencję,
w czasie której starają się realizować program, dzięki któremu uzyskali mandat do
sprawowania władzy wykonawczej, przy czym tym, który ów program formułuje
i realizuje, jest prezydent, a wiceprezydent jest jego legitymizowanym przez elektorów pomocnikiem.
Niemniej owe cztery lata to okres sprawowania urzędu, podczas gdy czas polityczny potrzebny do osiągnięcia celów w stosunkach z Kongresem wynosi od dwunastu do osiemnastu miesięcy. Licząc od końca kadencji, w czwartym roku urzędowania prezydent jest zajęty staraniami o reelekcję i bierze udział w prawyborach.
Nawet jeśli nie musi stawiać czoła silnemu kontrkandydatowi, odbywa podróże po
kluczowych stanach, gdzie odbywają się prawybory. Tymczasem media, członkowie
i sympatycy przeciwnej partii politycznej są zaabsorbowani prawyborami i wyłanianiem kandydata na Prezydenta, który stawi czoło urzędującemu szefowi egzekutywy w wyborach powszechnych. W czwartym roku drugiej kadencji zaaferowanie
procesem prawyborów w obydwu partiach jest jeszcze większe. W ostatnim roku
kadencji – czy to pierwszej, czy drugiej – prezydent ma zatem niewielkie możliwości
działania.
W interesującym opracowaniu Andrew E. Busch demonstruje, że w kwestii przyjmowanego ustawodawstwa Kongres jest bardziej produktywny w pierwszych dwóch
latach prezydenckiej kadencji niż w ostatnich dwóch, zarówno w odniesieniu do przyjmowania projektów, które Busch nazywa „ważnymi ustawami”, jak i do „wszystkich
ustaw”170. Można przypuszczać, że dzieje się tak, gdyż partia, której przedstawiciel
zasiada w Białym Domu, niemal regularnie traci swój stan liczebny w Izbie Reprezentantów i Senacie w wyniku wyborów do Kongresu w środku prezydenckiej kadencji. W trzecim roku prezydentury prezydent dysponuje zatem mniejszą siłą przebicia
w Kongresie niż w pierwszych dwóch latach. Ponieważ w listopadzie drugiego roku
prezydentury odbywają się wspomniane wybory do Izby Reprezentantów, jak i do
1/3 miejsc w Senacie, ubiegający się o reelekcję deputowani są nimi w znaczący
sposób zaabsorbowani. Prawybory do owych urzędów odbywają się od czerwca do
września, przy czym w okolicach marca kandydaci w prawyborach powinni zgłosić
swój formalny akces do wzięcia w nich udziału. To oznacza przygotowanie odpowiednio wcześniej sztabu, strategii wyborczej, zbiórkę funduszy itd. Członkowie Kongresu często są zatem zaabsorbowani właśnie takimi działaniami. Dlatego też prezydent
Johnson powiedział jednemu ze swoich współpracowników, że:
170
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To, co [prezydent ma najlepszego], musi dać w ciągu tego pierwszego roku [urzędowania].
Nie jest istotne, z jakiego rodzaju większością w Kongresie zaczyna. Ma tylko rok, gdy
oni [Kongres] traktują go właściwie i zanim zaczną martwić się o siebie. W trzecim roku
prezydent traci głosy. Rok czwarty to czysta polityka. Gdy połowa Kongresu myśli o tym,
jak go pokonać, prezydent nie może niczego doprowadzić do skutku. Więc wszystko co
ma to rok171.

Wydaje się, że Lyndon B. Johnson, uznawany za arcymistrza procedury legislacyjnej, doskonale wiedział, o czym mówi, a pierwszy rok działalności prezydentów
(lub też pierwsze sto dni, przez których pryzmat oceniani są prezydenci od czasów
Franklina Delano Roosevelta) to kluczowy okres w ustanowieniu planu współpracy
z Kongresem.
Funkcje Prezydenta i Wiceprezydenta są zapisane w Konstytucji, lecz zakres
działalności obydwu urzędów wykracza poza ustawę zasadniczą. W klasycznym
ujęciu prezydenckiego przywództwa Richard Neustadt argumentuje, że klucz do
prezydenckiego sukcesu leży w perswazji, a umiejętność perswazji jest zależna od
negocjacji172. Na ów sukces równie istotnie wpływają „reputacja i prestiż, będące
subiektywną kwestią oceny. Opinię zaś wydają «Waszyngtończycy»”173. Prezydent
może na tę ocenę wpływać i relatywnie szybko swe notowania poprawić. Wiceprezydent jest jednak podwładnym prezydenta, jego zakres działania, skuteczność i ocena
zależne są od tego, jaką pozycję zbuduje wewnątrz administracji. Strategicznym celem wiceprezydenta jest znaleźć się w tzw. wewnętrznym kręgu doradców prezydenta (inner circle).
Początkowo organem doradczym Prezydenta byli szefowie departamentów, czyli
członkowie Gabinetu. Zwiększanie jednak ich liczby, rozrastanie się rządu federalnego, a przede wszystkim szerszy zakres obowiązków oraz spektrum zainteresowania
egzekutywy pozwoliły Thomasowi Croninowi wyróżnić Gabinet wewnętrzny (inner cabinet) i Gabinet zewnętrzny (outer cabinet). Nie wgłębiając się w szczegóły
– Gabinet wewnętrzny, w którego skład wchodzą sekretarze stanu, skarbu, obrony
oraz Prokurator Generalny, stanowi grupę najbliższych współpracowników prezydenta spełniającą funkcje doradcze, podczas gdy Gabinet zewnętrzny „odgrywa rolę
popierania polityki prezydenta”174. Wewnątrz egzekutywy funkcjonuje również wewnętrzny krąg doradców prezydenta (inner circle). Mianem tym określa się grupę
najbliższych współpracowników prezydenta, wywodzącą się zarówno z członków
Gabinetu, jak i z wewnątrz Urzędu Wykonawczego Prezydenta. Chodzi tutaj o czołowych członków personelu Białego Domu, którzy wykonują zadania na życzenie
prezydenta (serve at the president’s pleasure). Ponieważ mogą być oni powoływani
i odwoływani bez pytania Senatu o zgodę, dynamika tego, kto znajduje się w inner
171
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circle, może być bardzo duża. Członkowie inner circle dzięki swojemu codziennemu
dostępowi do prezydenta mogą wywierać ogromny wpływ na politykę każdej administracji, gdyż „dostęp do prezydenta oznacza udział w działaniach [podejmowanych
przez administrację] oraz w procesie podejmowania decyzji”175. Jeśli wiceprezydent
chce być konstruktywnym członkiem administracji i aktywnie wykonywać swoje
obowiązki, jego strategicznym celem jest stać się członkiem inner circle. Wydawałoby się, że pomocne w osiągnięciu tego mogą być pewne konstytucyjne i instytucjonalne funkcje Wiceprezydenta, jak zasiadanie w NSC czy uczestnictwo w obradach
Gabinetu, ale przykład Humphreya wskazuje, że prezydent może formułować założenia polityki i podejmować decyzje podczas spotkań innych nieformalnych gremiów, nie zapraszając na nie wiceprezydenta. Należy pamiętać, że posiedzenia Gabinetu czy NSC służą współcześnie bardziej ogłoszeniu decyzji w sprawie projektów
politycznych niż ich formułowaniu czy dyskutowaniu176.
Podobnie jak pierwszy rok jest kluczowym okresem dla prezydenta, jest on również krytyczny dla wiceprezydenta. Paul Light przytacza słowa doradców wiceprezydenta Mondale’a, według których maksymalnie tyle czasu ma wiceprezydent „na
zbudowanie wpływowych relacji, zanim inner circle będzie się zacieśniać”177. Sukces bądź porażka wiceprezydenta będe w tym przypadku zależną od postrzegania go
przez szefa egzekutywy oraz członków personelu Białego Domu, co będzie z kolei
wypadkową różnych ocen wiceprezydenta elekta, uzyskanych przez niego w wyniku
kampanii wyborczej. Będzie to osąd „Waszyngtończyków”. Reporterzy relacjonujący kampanię oraz osoby komentujące i analizujące wybór współkandydata są istotną
częścią waszyngtońskiego świata, zawodowo zajmującego się obserwowaniem, ocenianiem, kształtowaniem i próbą wpływu na amerykańską scenę polityczną. W tak
„jednotematycznym mieście, jakim jest Waszyngton”178, nierzadko reporterzy zajmują się polityką też prywatnie – ich przyjaciele, partnerzy czy małżonkowie pracują
w Kongresie, egzekutywie, są prawnikami, dziennikarzami, lobbystami. Wszyscy
oni są „Waszyngtończykami”. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić,
że ocena „Waszyngtończyków” zależna będzie od kryteriów, według których została dokonana wiceprezydencka selekcja. Wybranie współkandydata ze względów
krótkoterminowych może skutkować negatywną opinią i przedstawianiem kandydata
na Wiceprezydenta jako niegotowego do podjęcia tak znaczącej funkcji. Z kolei wybór uznany za długoterminowy sprawi, że współkandydat otrzyma pozytywną ocenę,
i na czas kampanii (prócz kilku dni przed i po debacie wiceprezydenckiej lub sytuacji, gdy przytrafią się mu jakieś większe gafy) zostanie zapomniany.
Negatywna opinia tuż po selekcji może się przełożyć na postawę w kampanii
– mimo pewnej przychylności wobec kandydatów Partii Demokratycznej media
ogólnie wystawiają ocenę współkandydatom ze względu na ich kompetencje. Ich
H. Smith, The Power Game…, s. 73.
Por. A. Mania, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń
1969 – styczeń 1981, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, s. 26; S.A. Warshaw,
Powersharing: White House-Cabinet Relations in the Modern Presidency, Albany: State University
Press of New York, 1996, s. 228–233.
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brak często przekłada się na wpadki podczas kampanii. Oczywiście chwile słabości
zdarzają się wszystkim, nawet kompetentnym współkandydatom z dużym doświadczeniem służby w Waszyngtonie. W ich przypadku potknięcia, o ile nie nazbyt kontrowersyjne, szybko są jednak wybaczane, zapominane lub prezentowane przez media
w żartobliwym, pozytywnym kontekście. Tymczasem w wypadku kandydatów uznanych za krótkoterminowych wpadki zostaną uznane za potwierdzenie braku kwalifikacji do wiceprezydentury. Tak przedstawiany kandydat traci w oczach wszystkich
– wyborców, kandydata na prezydenta i jego sztabowców, którzy najczęściej zostają
później członkami personelu Białego Domu, a także „Waszyngtończyków”.
Współkandydatowi krótkoterminowemu będzie też trudniej stawić czoło oponentowi w debacie wiceprezydenckiej. Doświadczenie polityczne często oznacza naturalną znajomość spraw, jakimi żyje Waszyngton, dogłębną znajomość poruszanych
w kampanii tematów, większą pewność w prezentowaniu proponowanych rozwiązań
oraz wysokie umiejętności komunikacyjne.
Kampania wyborcza jest sprawdzianem politycznych umiejętności współkandydata. Teoretycznie można by zakładać, że skoro „obywatelom przedstawia się po
dwóch kandydatów z każdej partii, to popularność każdego z nich powinna mieć
wpływ na ich wyborcze decyzje”179. Jak jednak już wspomniano, „kandydat na Wiceprezydenta nie jest niezależnym wyborem, a elementem transakcji wiązanej”180. Pogląd ten potwierdza Danny Adkison, zauważając, że „niewiele osób głosuje na [kandydata na] Prezydenta ze względu na to, kim jest jego współkandydat”181.
Również David Romero i Martin Wattenberg182 wskazują na brak bezpośredniego
przełożenia osoby i działalności współkandydata na wynik wyborczy – na ten zazwyczaj składa się wiele innych czynników; ostatecznie najistotniejsze jest to, kto
jest kandydatem na Prezydenta, a nie na Wiceprezydenta. To przecież prezydent jest
najważniejszym politykiem w państwie, w przypadku Stanów Zjednoczonych także
symbolem narodu, a sama prezydentura to element narodowej mitologii183. O ile na
werdykt wyborców osoba kandydata na Prezydenta ma decydujący wpływ, to rzadko się zdarza, by ktoś oddał głos na kandydata na Prezydenta ze względu na osobę
współkandydata. Romero wskazuje jednak, że kandydat na Wiceprezydenta może
mieć wpływ pośredni – „wybór takiego a nie innego kandydata [na Wiceprezydenta]
może wzmocnić postrzeganie kandydata na Prezydenta, ale tylko takich wyborców,
którzy już odbierają kandydata na Prezydenta pozytywnie”184. Danny M. Adkison
z kolei zauważa „tendencję kandydata na Wiceprezydenta [raczej] do krzywdzenia
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niż pomagania swojemu tandemowi”185. Kandydaci na Wiceprezydenta nie są czynnikiem przesądzającym o wyniku wyborów, lepiej jednak, by tandem prezydencki
nie tracił poparcia ze względu na osobę współkandydata.
Postrzeganie osoby współkandydata tuż po jego selekcji, działalność w kampanii, jej wyniki i komentarze oraz wkład w zwycięstwo w wyborach prezydenckich
dają wiceprezydentowi elektowi legitymację do odgrywania znaczącej roli w ciągu
krytycznych 9–10 tygodni okresu przejściowego. Desygnując takiego a nie innego
kandydata na Wiceprezydenta, nominowany ma wobec niego pewne oczekiwania
co do przyszłej roli w administracji. Te oczekiwania mogą jednak ulec zmianie, jeśli
współkandydat wyjdzie z kampanii wyborczej z gorszymi notowaniami, niż miał
przed jej rozpoczęciem. Nawet jeżeli prezydent elekt będzie wówczas w dalszym
ciągu nalegał na istotną rolę wiceprezydenta w swej administracji, może zostać od
tego łatwo odwiedziony przez swoich doradców. To przecież doradcy z okresu kampanii, mający wgląd w szczegółowe sondaże wyborcze i znający na bieżąco opinie na
temat współkandydata, mogą próbować izolować go podczas okresu przejściowego.
Paul Light wskazuje, że „jeśli wiceprezydent jest pod ostrzałem opinii publicznej,
personel Białego Domu będzie próbował minimalizować szkody, jakie mogą z tego
wyniknąć dla prezydenta”186. Istnieje bowiem obawa, że pojawi się mniej lub bardziej uzasadniona wątpliwość, czy skoro współkandydat nie poradził sobie z dziennikarzami lub też zadaniami podczas kampanii, podoła powierzonej misji, zwłaszcza
jeśli będzie ona polegała na wpłynięciu na „Waszyngtończyków”.
Wiceprezydent elekt postrzegany natomiast jako spełniający kryteria merytoryczne rzadko w kampanii zaszkodzi swemu tandemowi. Dzięki temu przystąpi do
okresu przejściowego jeszcze bardziej pewny siebie. Ze względu na udany udział
w kampanii będzie się starał przypomnieć prezydentowi elektowi uzgodnienia co do
swej roli w prezydenckiej administracji i wymóc na nim ich realizację. Najprawdopodobniej podczas okresu przejściowego odbędą się też z nim szerokie konsultacje
dotyczące na przykład wyboru członków Gabinetu czy też obsadzania kluczowych
stanowisk Urzędu Wykonawczego Prezydenta.
John Burke wskazuje na niezwykłą doniosłość okresu przejściowego. Twierdzi,
że „jest on zasadniczy dla wykorzystania [ogromnego] kapitału politycznego”187, jaki
staje się udziałem prezydenta elekta tuż po wyborczym zwycięstwie. Identyczny kapitał posiada też wiceprezydent (o ile był to wybór długoterminowy) postrzegany jako
mający prezydenckie kwalifikacje oraz wnoszący wkład w wyborcze zwycięstwo.
Ponieważ działania w trakcie „okresu przejściowego wpływają na organizację i zarządzanie procesem podejmowania decyzji przez prezydenta”188, wysokie notowania
wiceprezydenta elekta mogą wpłynąć na wywalczenie przez niego w okresie przejściowym wysokiej pozycji w przyszłej administracji. Doradca Mondale’a wskazuje,
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że „prezydenci nabywają nawyków proszenia o zdanie i pomoc pewnych ludzi”189.
Zadaniem wiceprezydenta elekta jest zatem stać się jednym z tych ludzi.
W pierwszej części niniejszego opracowania przedstawiono cele wiceprezydenckiego działania oraz warunki jego skuteczności, kolejne zaś pięć rozdziałów będzie
poświęcone celom, jakie wiceprezydenci postawili sobie w pięciu administracjach,
a także temu, jak wyglądała ich realizacja i czy możemy powiedzieć, że działania
te były skuteczne. Najpierw zostanie zarysowana droga, jaką pokonał późniejszy
prezydent, by uzyskać nominację swej partii. Pozwoli to określić kontekst, w jakim
przyszło mu dokonać wiceprezydenckiej selekcji. Następnie pokrótce zostaną zaprezentowane okoliczności selekcji oraz działania kandydata na Wiceprezydenta jako
współkandydata w kampanii wyborczej oraz zostanie określony wkład, jaki wniósł
późniejszy wiceprezydent w wyborcze zwycięstwo. Umożliwi to określenie pozycji wyjściowej, jaką wywalczył wiceprezydent elekt przed okresem przejściowym.
W dalszej kolejności zostanie przeanalizowana działalność wiceprezydenta elekta
w okresie przejściowym i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy zdołał on wejść do
prezydenckiego inner circle. Na tej podstawie zostaną ocenione wiceprezydencka
przydatność i formy uczestnictwa w sprawowaniu władzy w poszczególnych administracjach oraz zostanie określony model sprawowania urzędu Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.
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P. Light, Vice-Presidential…, s. 225.

IV

ADMINISTRACJA CARTERA–MONDALE’A:
WICEPREZYDENTURA DORADCZA

It is important that you have clear in your mind the role that
you would want the Vice President to play in the campaign
and in a Carter administration.
Hamilton Jordan, 1976
If you get a request from Fritz, treat it as from me.
Jimmy Carter, 1977

4.1. DROGA DO BIAŁEGO DOMU
„Jimmy, a president of what?”. Jeśli własna matka zwraca się taki słowami do chcącego ubiegać się o prezydenturę kandydata, przyjmując, że aplikuje on na stanowisko
kierownicze w jakiejś ważnej korporacji, nie może to oznaczać niczego dobrego.
Skoro jedna z najbliższych osób nie wierzy, by pretendent był właściwym kandydatem na urząd Prezydenta, jak przekonać do tego innych? Jednakże dla samego
Jimmy’ego Cartera taka sytuacja nie była nowa. Gdy wcześniej dwukrotnie ubiegał
się o urząd gubernatora stanu Georgia, również mało kto dawał mu szanse na zwycięstwo. Pierwsze wybory Carter zresztą przegrał, z czasem jednak okazało się, że była
to przegrana, która otworzyła przed nim drzwi do błyskotliwej kariery politycznej.
Jako zupełnie nieznany kandydat Carter uzyskał trzecie miejsce, co wobec faktu, że
gubernator Georgii, jeśli chce sprawować swój urząd ponownie, nie może ubiegać się
o reelekcję, lecz musi odczekać cztery lata, znakomicie pozycjonowało Jimmy’ego
Cartera w kolejnych wyborach. W trakcie swej pierwszej kampanii zdobył wystarczające doświadczenie, by do następnych wyborów przystąpić odpowiednio wzmocniony. Ta druga próba, podobnie jak sprawowanie po wygranych wyborach urzędu
gubernatora, charakteryzowała się osobistym zajmowaniem się przez Cartera i jego
sztab problemami na bardzo wysokim poziomie szczegółowości (micromanagement). Taka postawa już w trakcie prezydentury Cartera prowadziła do pewnych
patologii, jak na przykład to, że prezydent nadzorował, kto korzysta z kortów tenisowych przy Białym Domu. Do kampanii prezydenckiej roku 1976 Carter przystąpił
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jednak ze skrupulatnie przygotowanym planem1. Taka strategia, w połączeniu z zaprezentowanymi w poprzednich rozdziałach czynnikami, miała kapitalne znaczenie
zarówno dla przeprowadzonej w tym cyklu wyborczym wiceprezydenckiej selekcji,
jak i dla przyszłości urzędu Wiceprezydenta.

4.1.1. Rywalizacja o prezydencką nominację
Gdy Jimmy Carter ogłaszał przystąpienie do rywalizacji o prezydencką nominację
Partii Demokratycznej w cyklu wyborczym 1976, niewielu dawało mu szansę na
końcowy sukces. Jako gubernator południowego stanu nieposiadający żadnego doświadczenia waszyngtońskiego Carter był postacią niemal anonimową na amerykańskiej scenie politycznej. W starym systemie wyłaniania kandydata na Prezydenta zapewne nie byłby nawet w gronie finalistów pretendujących do nominacji. W nowym
systemie bardziej się jednak liczy umiejętność zbudowania skutecznej organizacji,
rozumienia, jak działają media, oraz przede wszystkim sztuka strategicznego planowania kampanii prawyborczej w poszczególnych stanach. Wiedzę na ten temat
posiadali architekci kampanii Cartera – Hamilton Jordan, Jody Powell oraz specjalizujący się w badaniach sondażowych Patrick Caddell. W notatce Jordana do Cartera,
sporządzonej na osiemnaście miesięcy przed pierwszymi głosowaniami w prawyborach czytamy, że
(…) kolejność i porządek chronologiczny prawyborów jest istotny z oczywistych powodów. Dobry bądź zły wynik może mieć głęboki, nieodwracalny wpływ na wyniki w następnych prawyborach oraz zdolność organizacji wyborczej do generowania środków finansowych i rekrutowania chętnych do pracy w sztabie wyborczym2.

Jordan rekomendował zatem skupienie się na kilku pierwszych stanach i zbudowanie tam silnych struktur, na podstawie których Carter miał prowadzić aktywną
kampanię wyborczą. Istota takiego działania zdaniem Jordana przede wszystkim
miała polegać na uzyskaniu efektu medialnego. Według niego
(…) prasa wykazuje przesadne zainteresowanie pierwszymi w kolejności prawyborami,
ponieważ stanowią one pierwszą [prawdziwą] konfrontację kandydatów, ich kontrastujących z sobą strategii i stylów, o których prasa pisała i spekulowała przez ostatnie dwa lata3.

Stąd koncentracja Cartera na uzyskaniu przede wszystkim jak najlepszych rezultatów w Iowa i New Hampshire. W obu przypadkach Carterowi dopomógł też
kontekst polityczny oraz jego niewielkie doświadczenie. Brak służby w Waszyngtonie pozwolił Carterowi na sytuowanie się w pozycji kandydata antyestablishmentu, a wielokrotnie powtarzane zapewnienia, że „nigdy was nie okłamię” trafiały na
podatny grunt pogrążonej w marazmie po reperkusjach Wietnamu i Watergate opinii
publicznej. Ponieważ Konstytucja stanu Georgia zabraniała wówczas ubiegać się
1
2
3

J. Witcover, Crapshoot, s. 290.
Cyt. za: M. Schram, Running for President 1976, s. 378.
Cyt. za: ibidem, s. 379.
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urzędującemu gubernatorowi o reelekcję, nie pełniąc żadnego stanowiska, cały swój
czas, energię i zmysł polityczny Jimmy Carter mógł poświęcić na przygotowanie
programu, budowanie struktur lokalnych oraz aktywną agitację w pierwszych stanach prawyborczych. Jako waszyngtoński outsider Carter nie miał też tzw. historii
głosowań (voting record). Mógł zatem swobodnie formułować założenia swej polityki, nie będąc posądzanym o głoszenie innych wartości, niż wynikałoby to z jego
głosowań.
Na korzyść Cartera wpłynął też fakt, że był on jednym z nielicznych w stawce kandydatem o poglądach konserwatywnych. Okazało się to kluczowe w New
Hampshire, gdzie Carter uzyskał 30% głosów, lecz został zwycięzcą, ponieważ jego
kontrkandydaci – Morris Udall, Birch Bayh, Fred Harris i Sargent Shriver – zabiegali
o głosy wyborców liberalnych i podzielili je między siebie, uzyskując odpowiednio
24%, 16%, 11% i 9% głosów4.
Ponieważ Carter zwyciężył wcześniej także w Iowa5, został uznany faworytem
do nominacji, co natychmiast przełożyło się na wzrost notowań w ogólnokrajowych
sondażach. Carter był nową postacią na ogólnokrajowej amerykańskiej scenie politycznej, dlatego też zainteresowanie mediów jego osobą było naturalne. Thomas
Patterson wskazuje, że „w okresie między głosowaniem w New Hampshire a decydującymi prawyborami w Pensylwanii Carter otrzymał taką samą liczbę relacji
medialnych jak wszyscy jego pozostali rywale razem”6.
I mimo że do rywalizacji o nominację przystąpili jeszcze także o wiele bardziej
znani od Cartera senatorowie i gubernatorzy, jak Henry Jackson, George Wallace,
Frank Church czy Jerry Brown, a także sam Carter nie zwyciężał we wszystkich
stanach, system proporcjonalnej alokacji delegatów na Konwencję Partii Demokratycznej w Nowym Jorku sprawił, że po prawyborach w Pensylwanii (27 kwietnia),
Jimmy Carter mógł być pewny nominacji prezydenckiej i mógł rozpocząć poszukiwania współkandydata7.

4.1.2. Wiceprezydencka selekcja
Przystępując do wyboru kandydata na Wiceprezydenta, Jimmy Carter miał komfort, którego nie doświadczyło wielu nominowanych przed nim – mógł szczegółowo zaplanować proces wiceprezydenckiej selekcji. Procedura zastosowana przez
Cartera wynikała z rekomendacji, o jakie poprosił członków swego sztabu jeszcze
J. Witcover, Marathon, s. 237.
Carter uzyskał w Iowa 26% głosów, podczas gdy 37% zostało oddanych jako „niezdecydowane”.
Carter jednak został określony zwycięzcą przez media, zgodnie z założeniem Jordana, że „What is
actually accomplished in [the] New Hampshire primary is less important than how the press interprets it
for the nation”. Zob. M. Schram, Running for President 1976, s. 379.
6
T. Patterson, Out of Order, s. 127.
7
Na temat rywalizacji o prezydencką nominację Partii Demokratycznej w roku 1976 zob. M. Schram,
Running for President 1976: The Carter Campaign, s. 1–199; G. Pomper, The Nominating Contests
and Conventions [w:] idem (red.), The Election of 1976: Reports and Interpretations, New York: David
McKay Company, 1977, s. 1–34, oraz przede wszystkim J. Witcover, Marathon, s. 103–354.
4
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przed zapewnieniem sobie prezydenckiej nominacji. Carter pragnął przede wszystkim uniknąć kolejnej afery Eagletona, choć jego metodyczne podejście można także
przypisać predyspozycjom osobowościowym – jako inżynier z zawodu Carter chciał
szczegółowo przyjrzeć się wielu sposobom selekcji, i wybrać najlepszy. Nim jednak
ustalony został proces dokonywania selekcji, Hamilton Jordan zalecił, by nominowany najpierw zdefiniował „rolę, jaką chciałby, by wiceprezydent odgrywał podczas
kampanii oraz w administracji”8.
W swych wspomnieniach Carter pisze, że „nadrzędnym czynnikiem było dla
niego, w jaki sposób [wyselekcjonowana] osoba będzie sprawować obowiązki
Prezydenta”9, gdyby zaistniała taka potrzeba. Dlatego też zlecił swoim sztabowcom
sporządzenie listy potencjalnych kandydatów. Początkowo zawierała ona około 300–
–400 nazwisk, które następnie podzielono według sprawowanych stanowisk (senatorowie, kongresmani, gubernatorzy, burmistrzowie). Gdy Carter wskazał na potrzebę
„wyboru członka Kongresu (…), który byłby zaznajomiony z [procesem działania]
rządu federalnego, a szczególnie legislatywy”10, wspomniana lista uległa znacznemu
uszczupleniu. Jordan i Caddell „wyłonili 14 nazwisk i przeprowadzili sondaże, które
wskazały, że żaden z kandydatów znacząco by nie pomógł, ale i nie osłabił kandydatury Cartera”11. Z tego grona wyłoniono następnie siedmiu finalistów12, których
Carter zaprosił na „rozmowy kwalifikacyjne” do swego domu w Plains w Georgii.
Taka koncepcja Cartera wynikała z chęci „ustalenia stopnia zgodności z pretendentami, [niezbędnej] podczas pozostałych miesięcy kampanii oraz służby w Białym
Domu”13. Potrzeba zgodności była wynikiem doświadczeń Cartera ze sprawowania
urzędu gubernatora Georgii, kiedy to Carter i wicegubernator Lester Maddox, którzy
ze względu na konstrukcję wyborów na szefa stanowej egzekutywy nie startowali
jako tandem i mieli odmienne poglądy w sprawach gospodarczych i społecznych,
często się kłócili, i nie omieszkali publicznie prezentować różnicy zdań14.
Celem wywiadów było też wysłuchanie przez Cartera reakcji pretendentów na
„jego pomysły na zwiększenie roli Wiceprezydenta”15. W obydwu przypadkach największe wrażenie na Carterze zrobił Walter Mondale, który do wywiadu przygotowywał się równie drobiazgowo jak Carter do procesu selekcji.
Początkowo Mondale nie był w ogóle zainteresowany wiceprezydenturą. W cyklu wyborczym 1976 był jednym z pretendentów do prezydenckiej nominacji, ale
zrezygnował na długo przed pierwszymi prawyborami, stojąc na stanowisku, że „nie
zamierza spędzić kolejnego roku, sypiając w hotelach Holiday Inn”16. Do wiceprezydentury przekonał jednak Mondale’a jego mentor i przyjaciel, Hubert Humphrey.
Cytat za: J. Witcover, Marathon, s. 361.
J. Carter, Keeping Faith, New York: Bantam Books, 1982, s. 36.
10
Ibidem, s. 35.
11
M. Schram, Running for President 1976, s. 202.
12
Byli to senatorowie Edmund Muskie, John Glenn, Walter Mondale, Frank Church, Adlai
Stevenson, Henry Jackson oraz kongresman Peter Rodino.
13
J. Carter, Keeping Faith, s. 36–37.
14
J. Witcover, Crapshoot, s. 291.
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J. Carter, Keeping Faith, s. 37.
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Choć okres wiceprezydentury Humphreya nie należał do najszczęśliwszych w jego
życiu, stał on na stanowisku, że „jeśli [Mondale’owi] zależało na wpływaniu na politykę publiczną (…), to wiceprezydentura dawała możliwości osiągnięcia w ciągu
jednego dnia więcej niż w Senacie przez cały rok”17.
Po tej rozmowie Mondale, wiedząc, że jest na liście finalistów Cartera, przystąpił
do zdefiniowania swojej roli jako wiceprezydenta, co zalecał mu jego główny doradca, Richard Moe18. Mondale miał oczywiście swoje przemyślenia co do ewentualnego sprawowania urzędu, by jednak mógł je zrealizować, w pierwszej kolejności
musiał przekonać Cartera o swojej przydatności. By to osiągnąć, Mondale
(…) porównywał [fragmenty] autobiografii Cartera z własną książką o polityce i rządzie19.
Przestudiował przemówienia i referaty Cartera z okresu kampanii, by znaleźć ewentualne
sprzeczności, a następnie wyliczył sposoby, jakimi mógłby politycznie wzmocnić [kandydaturę] Cartera20.

Carter wspomina, że „Mondale miał doskonałe pomysły na uczynienie z wiceprezydentury pełnoetatowego i wydajnego”21 urzędu. Po rozmowie z Humphreyem
Mondale wiedział też, że swoje oczekiwania co do roli w administracji winien przedstawić nominowanemu już na początku. Mondale był zainteresowany wiceprezydenturą, ale nie za wszelką cenę, dlatego w rozmowach z Carterem nie stawiał się w pozycji petenta – od nominowanego spodziewał się, że ten spełni jego oczekiwania lub
przynajmniej będzie chętny, by je przedyskutować. Mondale nadmienił bowiem, że
„jest dumny ze swoich osiągnięć w Senacie i nie zamierza rezygnować z nich na rzecz
[sprawowania] ceremonialnego urzędu. Był zainteresowany objęciem wiceprezydentury, ale pod warunkiem że mógłby zostać użytecznym narzędziem rządzenia”22.
Carter słuchał tych uwag z coraz większym zaciekawieniem, lecz nurtowały go
dwie sprawy: obawiał się, jak zostanie przyjęta nominacja Mondale’a ze względu
na wycofanie się z wyborów dwa lata wcześniej, a także skrajnie liberalne poglądy
Mondale’a. Senator z Minnesoty przekonał jednak Cartera, że wycofanie się z rywalizacji o prezydencką nominację było spowodowane uświadomieniem sobie braku
szans na końcowy sukces. Dziennikarzom natomiast, pytającym o niechęć do nocowania w hotelach Holiday Inn, Mondale odpowiedział, iż „odkrył, że zostały odnowione, [przez co] są cudownymi miejscami do zatrzymania się”23. Jeżeli zaś chodzi o poglądy, to wydaje się, że Carter tak czy inaczej musiałby zdecydować się na
kandydata, którego zaakceptowaliby partyjni liberałowie, „zaniepokojeni [brakiem]
zaangażowania Cartera w ich cele”24.
17
R. Moe, The Making of the Modern Vice Presidency: A Personal Reflection, „Presidential Studies
Quarterly” 2008, t. 38, nr 3, s. 392.
18
F. Lewis, Mondale: Portrait of an American Politician, New York: Perennial Library, 1984, s. 179.
19
Planując start w wyborach prezydenckich, Mondale napisał The Accountability of Power: Toward
a Responsible Presidency, New York: D. McKay Co., 1975.
20
F. Lewis, Mondale: Portrait of an American Politician, s. 179.
21
J. Carter, Keeping Faith, s. 37.
22
S. Gillon, The Democrats’ Dilemma: Walter F. Mondale and the Liberal Legacy, New York:
Columbia University Press, 1992, s. 166–167.
23
J. Witcover, Crapshot, s. 295.
24
S. Gillon, The Democrats’ Dilemma, s. 171.
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Co do funkcji selekcji zaprezentowanych w poprzednim rozdziale, to Mondale
niewątpliwie spełniał wszystkie trzy główne kryteria. Pochodząc z innej frakcji, znakomicie wpisywał się w strategię partyjnej unifikacji. Dzięki doświadczeniu politycznemu, pochodzeniu geograficznemu oraz innym przymiotom doskonale równoważył
i uzupełniał braki Cartera. W tym zakresie „miał być wysłannikiem do szefów związków zawodowych, przywódców Partii Demokratycznej w wielkich miastach, liderów grup etnicznych, uniwersyteckich kadr intelektualistów, mniejszości i wyborców
pochodzenia żydowskiego – wszystkich, których do listopadowego zwycięstwa potrzebował Carter”25. Jednocześnie Carter zdawał sobie sprawę, że wiceprezydencka
nominacja dla Mondale’a gwarantowała poparcie Huberta Humphreya. Ten ostatni
określił tandem mianem „symbolu ostatecznej unifikacji Północy i Południa”26. Ważniejsza jednak była tutaj możliwość skorzystania z sieci znajomości i posagu przysług, jaki uzbierał Humphrey podczas swojej długoletniej działalności politycznej,
a których udziałowcem miał teraz się stać jego protegowany. Liczni bowiem liderzy
lokalni i stanowi „obiecali Mondale’owi coś, czego prawdopodobnie osobiście nie
przyrzekliby Carterowi – że lokalna organizacja nie będzie w dniu wyborów siedzieć
z założonymi rękoma”27. Po Konwencji Wyborczej zjednoczona i zmotywowana
para kandydatów i partia mogły zatem przystąpić do powszechnej, prezydenckiej
kampanii wyborczej.

4.1.3. Współkandydat w kampanii wyborczej
W przeciwieństwie do kampanii prezydenckiej działania współkandydatów podczas
prezydenckich kampanii wyborczych nie są tak bardzo nagłaśniane ani eksponowane
medialnie. Niemniej współkandydat również odnosi ogromne korzyści, jako że „nic
bardziej niż wybory prezydenckie nie eksponuje kandydata na Wiceprezydenta jako
narodowej postaci”28.
Zadania współkandydatów w kampanii wyborczej zostały omówione już wcześniej, w kampanii roku 1976 możemy je standardowo określić jako mające na celu
mobilizowanie partyjnej bazy, atakowanie tandemu przeciwników oraz zachęcanie
do głosowania na tandem i chwalenie kandydata na Prezydenta. Dla obu współkandydatów ten ostatni cel pozostawał oczywiście sobie przeciwstawny – podczas gdy
Mondale chwalił program polityczny oraz wskazywał na pozytywne cechy charakteru Jimmy’ego Cartera, celem Boba Dole’a była obrona polityki administracji Forda,
co było dla Dole’a o tyle trudne, że sam nie był jej członkiem. O wiele łatwiej przychodziło mu atakowanie tandemu Demokratów, co zresztą przewidywali sztabowcy
Cartera – Hamilton Jordan pisał w sierpniu roku 1976, że „wybór Mondale’a może
być postrzegany jako potencjalnie duży błąd, otwierający drogę do ataku tandemu
25
26
27
28

F. Lewis, Mondale: Portrait of an American Politician, s. 187.
S. Gillon, The Democrats’ Dilemma, s. 172.
F. Lewis, Mondale: Portrait of an American Politician, s. 196.
P. Light, Vice-Presidential…, s. 114.
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jako liberalnego, szczególnie w kwestiach społecznych”29. W istocie taka była strategia Republikanów, którzy ustami Boba Dole’a „określali tandem Carter–Mondale
mianem liberałów i wielkich wydawaczy pieniędzy (big spenders)”30 amerykańskich podatników. W tym samym czasie Mondale brał udział w wiecach wyborczych
w dzielnicach robotniczych, gdzie między innymi atakował prezydenta Forda za ułaskawienie Nixona czy też wskazywał go jako winnego sytuacji gospodarczej Stanów
Zjednoczonych.
Takie „korespondencyjne” pojedynki między kandydatami zawsze są klasycznym
krajobrazem amerykańskich kampanii wyborczych. W przypadku jednak współkandydatów selekcji roku 1976, jesienią tegoż roku centralnym punktem ich aktywności był udział w debacie telewizyjnej. Jak wiemy, cztery debaty prezydenckie po
raz pierwszy odbyły się przed wyborami roku 1960. Prócz znaczenia politycznego
– a często pierwszą debatę Kennedy–Nixon wskazuje się jako mającą duży wpływ
na rozstrzygnięcie tej rywalizacji – miały one również znaczenie dziennikarskie
i społeczne. Oto bowiem, za pośrednictwem telewizji, politycy mogli komunikować
się bezpośrednio ze społeczeństwem, podobnie jak niegdyś czynili to za pomocą radia. Obraz telewizyjny jednak, który „mówi więcej niż tysiące słów”, jest na dłużej
zapamiętywany, a ponieważ przekazuje na żywo konfrontację dwóch kandydatów,
a stawką jest najwyższy urząd w kraju, taka debata telewizyjna przyciąga przed ekrany miliony telewidzów. Największą widownie, 66,4 mln, zgromadziła w roku 1960
pierwsza debata, najmniejszą – 60,4 mln31 – debata ostatnia. Liczby te są olbrzymie, a jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że w roku 1960 ludność USA wynosiła
179,3 mln32, wydarzenie takie daje telewizji znakomitą kartę przetargową w kontaktach z reklamodawcami. Kandydatom natomiast umożliwia zaprezentowanie się obywatelom w taki sposób, że to, co powiedzą w trakcie 90 minut debaty, nie zostanie
zniekształcone czy wyrwane z kontekstu i śledzący debatę na żywo będą mogli wyrobić sobie własne zdanie na ich temat. Oczywiście „występ” kandydatów podczas
debaty zostanie później szeroko zrelacjonowany i poddany szczegółowej analizie.
Czy wyborcy przyjmą opinie komentatorów jako swoje, czy wezmą je za wskazówkę
do zachowania się przy urnie wyborczej – pozostaje sprawą otwartą. Niemniej debata
oferuje szansę na zaprezentowanie się na tle oponenta.
Po wyborach roku 1960 przez trzy kolejne cykle prezydenckie – 1964, 1968
i 1972 – debaty z różnych powodów się nie odbyły, pojawiając się ponownie dopiero
w roku 1976. Tutaj również odegrały swoją rolę, gdy podczas drugiej debaty prezydent Gerald Ford stwierdził, że „sowiecka dominacja nad Europą Wschodnią nie
istnieje i nie będzie istnieć pod rządami administracji Forda”33, co spotkało się dużą
krytyką sztabu Cartera.
Cyt. za: M. Schram, Running for President 1976, s. 267.
J. Goldstein, The Modern American Vice Presidency, s. 110.
31
Dane za: Commission on Presidential Debates, http://www.debates.org/index.php?page=1960debates (10.05.2014).
32
Dane za: H.W. Stanley, R.G. Niemi, Vital Statistics on American Politics 2011–2012, s. 350.
33
Zapis debaty Ford–Carter 6 października 1976, http://www.debates.org/index.php?page=october6-1976-debate-transcript (10.05.2014).
29
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Z punktu widzenia niniejszych rozważań istotna jest przede wszystkim debata
wiceprezydencka. Już sam fakt jej odbycia może uchodzić za potwierdzenie wzrostu
znaczenia drugiego urzędu i postrzeganiu go jako ważnego na tyle, by dać wyborcom możliwość przyjrzenia się przyszłemu wiceprezydentowi, a być może nawet,
pod wpływem uzyskanego wrażenia, zmienić swe preferencje wyborcze. Ponieważ
jedyna debata wiceprezydencka odbyła się już po drugiej debacie Ford–Carter (Demokraci mieli wówczas przewagę w sondażach), to Dole i Mondale przygotowali na
debatę zupełnie różne strategie. Nie odbiegały one co prawda od standardowych zadań Wiceprezydenta w kampanii wyborczej czy też w trakcie samej debaty (były one
zresztą często tożsame), niemniej ze względu na straty sondażowe to Dole musiał być
w ofensywie, podczas gdy Mondale’owi wystarczyło skutecznie odpierać wysuwane zarzuty. Dole jednak przeszarżował, gdy określił „wszystkie wojny prowadzone
przez USA w XX wieku mianem wojen Demokratów (Democrats wars)”, co miało
stanowić odniesienie do faktu, że do tego czasu „Stany Zjednoczone angażowały się
w wojny podczas pełnienia prezydentur przez polityków wywodzących się z Partii
Demokratycznej”. Mondale ripostował: „Czy [senator Dole] naprawdę sugeruje, że
istniała partyjna różnica [w ocenie] naszego zaangażowania w wojnę z nazistowskimi Niemcami? Nie sądzę, by taka opinia była do zaakceptowania przez rozsądnych Amerykanów”34. Wymiana ta została najbardziej zapamiętana z całej debaty,
a sondaże jednoznacznie pokazywały zwycięstwo Mondale’a – wygranym wskazało
go średnio 27% respondentów więcej niż Dole’a35. Z danych Patricka Caddella wynikało również, że w przypadku Mondale’a stosunek odpowiedzi pozytywnych do
negatywnych na temat własnej osoby wynosił 44 do 27, podczas gdy u Dole’a było
to 36 do 3536, wobec czego wybór Waltera Mondale’a na współkandydata został jednoznacznie uznany za wartościowy.
Dane te pozwoliły też sztabowi Cartera skupić się na retoryce, według której
elektorat miał wybór nie tylko między głównymi (prezydenckimi) kandydatami, ale
między tandemami: Ford–Dole oraz Carter–Mondale. Taki zabieg był już stosowany
wcześniej, między innymi przez sztab Humphreya podczas kampanii prezydenckiej
roku 1968. Demokraci – prezentując hasła w rodzaju: „To byłoby nawet zabawne,
gdyby sprawa nie była tak poważna” czy „Jeśli macie wątpliwości co do pierwszego
kandydata [na Prezydenta], zwróćcie uwagę na nr 2”, i zestawiając je ze współkandydatem Humphreya, Edmundem Muskiem i Spirem Agnew oraz kontrowersyjnym
generałem, Curtisem LeMayem (startował u boku George’a Wallace’a) – mieli nadzieję przyciągnąć wyborców niezależnych i niezdecydowanych37.
Najwyraźniej przyniosło to skutek w wyborach roku 1976. Hamilton Jordan ocenił, że debata wiceprezydencka dała tandemowi Demokratów dodatkowe 2–3 punkty
w sondażach38, a w ogólnym rozrachunku wyborczym „5% respondentów wskazało,
34
Zapis debaty Dole–Mondale z 15 października 1976, http://www.super70s.com/Super70s/
News/1976/campaign76/vp_debate.asp (10.05.2014).
35
K. Sauter, The 1976 Mondale-Dole Vice Presidential Debate [w:] R. Friedenberg (red.), Rhetorical
Studies of National Political Debates, 1960–1992, Westport: Praeger, 1994, s. 46.
36
M. Schram, Running for President 1976, s. 330.
37
J. Witcover, Crapshoot, s. 228.
38
The Vice Presidency: No. 2 Made His Points, „Time”, 15 listopada 1976.
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że zmieniło swoje preferencje i oddało głos na Cartera, ponieważ nie lubiło Dole’a”39.
Mondale został oceniony pozytywnie przez 51% respondentów, a Dole przez 33%40,
w wyniku czego przewodniczący Democratic National Committee (DNC) Robert
Strauss stwierdził, że „najlepszą decyzją Cartera podczas całej kampanii był wybór
Mondale’a na kandydata na Wiceprezydenta”41.
Mondale okazał się w wyborach niewątpliwym atutem, a dzięki swej spokojnej,
merytorycznej i nienapastliwej aktywności podczas kampanii wyborczej dał się poznać jako polityk rozważny i nieagresywny, przez co z całą pewnością zyskał wielu
nowych sympatyków. Miał zresztą potem – komentując sympatię, jaką mu okazywano wszędzie, gdzie się wówczas pojawił – stwierdzić, że „następne dziesięć dni po
debacie było dla niego najlepszym okresem w całej karierze politycznej”42. Prawdziwy splendor czekał go jednak dopiero po wygranych wyborach.

4.2. OKRES PRZEJŚCIOWY
Estyma, jaką Cartera darzył Mondale’a od czasu rozmowy w Plains, oraz szacunek
sztabowców Cartera, jakim mógł cieszyć się wiceprezydent elekt po udanej kampanii wyborczej, sprawiły, że Mondale miał mocną legitymację do działania podczas
rozpoczętego z chwilą zwycięstwa wyborczego okresu przejściowego. Zdawał sobie
doskonale sprawę ze strategicznego znaczenia okresu przejściowego i jego implikacji dla swojej wiceprezydentury. Niewątpliwie pomogły w tym nalegania Cartera, by Mondale jak najwięcej przebywał w Plains, które stało się kwaterą główną
okresu przejściowego. Nim jednak wybrał się tam po raz pierwszy, Mondale odbył
dwie istotne konsultacje. Ponowne spotkał się z Humphreyem, jak również odwiedził
jeszcze wówczas urzędującego wiceprezydenta Nelsona Rockefellera, od obydwu
uzyskując istotne wskazówki43.
Humphrey zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia przez Mondale’a dostępu
do dokumentów oraz na możliwość wystąpienia problemów w relacjach z członkami
personelu prezydenta. Rockefeller z kolei zalecał potrzebę szybkiego uzgodnienia
z prezydentem elektem zakresu obowiązków przyszłego wiceprezydenta oraz klarowne poinformowanie o tym członków personelu Białego Domu przez prezydenta.
Rockefeller wskazał także na konieczność jak najczęstszego przebywania z przyszłymi współpracownikami podczas okresu przejściowego oraz bycie konstruktywnym
członkiem administracji z chwilą rozpoczęcia jej urzędowania. W braku spełnienia
tych warunków Rockefeller upatrywał bowiem powodów swej nieudanej wiceprezydentury.
J. Goldstein, The Modern American Vice Presidency, s. 132.
Dane z sondażu NBC News za: The Vice Presidency: No. 2 Made His Points, http://www.time.
com/time/magazine/article/0,9171,712299,00.html#ixzz1HMn1lhbF (10.05.2014).
41
The Vice Presidency: No. 2 Made His Points.
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F. Lewis, Mondale: Portrait of an American Politician, s. 196.
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Jak pamiętamy z poprzednich rozdziałów, niewielki konstytucyjny zakres obowiązków Wiceprezydenta wynikał z tego, że pomysł na utworzenie urzędu pojawił
się w końcowym okresie obrad Konwencji Konstytucyjnej w Filadelfii, kiedy to większość uprawnień i obowiązków była już rozdysponowana. Liczni badacze wskazują,
że podobnie było z Rockefellerem. Chociaż uzgodnił z Fordem swoją rolę w administracji tuż po sukcesji prezydenta, czteromiesięczny okres przesłuchań w Kongresie sprawił, że nowa administracja rozpoczęła swe prace bez wiceprezydenta. Gdy
wreszcie Rockefeller mógł do niej dołączyć, jego działania, podobnie jak aktywność
jego doradców, personel Białego Domu odbierał jako uzurpację i walkę o wpływy,
która zakończyła się jego wymuszoną rezygnacją z ubiegania się o reelekcję44.
By uniknąć losu Rockefellera, Mondale był aktywny już podczas okresu przejściowego, stając się wówczas jedną z pierwszoplanowych postaci procesu decyzyjnego.
„W ciągu sześciu tygodni odbył szesnaście podróży do Plains”45, w czasie których
dyskutował obsadę stanowisk w Gabinecie, dobór najważniejszych członków personelu Białego Domu oraz swoją rolę w administracji. Z Mondale’em konsultowano
się w sprawie niemal każdego z przyszłych szefów departamentów, przy czym należy
podkreślić, że wiceprezydent elekt przyczynił się do mianowania na Sekretarza Zdrowia, Oświaty i Opieki Społecznej Josepha Califano, a Boba Berglanda na Sekretarza
Rolnictwa46. Carter zgodził się także na postulat Mondale’a w zakresie integracji
personelu prezydenckiego i wiceprezydenckiego jednocześnie z inauguracją administracji. Krok ten był o tyle łatwy do zaakceptowania przez tych członków personelu,
którzy byli bardziej związani z Carterem, że był konsekwencją rozwiązań przyjętych
na czas kampanii wyborczej. Hamilton Jordan zdecydował wówczas o koordynacji
wspólnej dla obu kandydatów kampanii prowadzonej z kwatery głównej w Atlancie47
zamiast tradycyjnych, osobnych sztabów.
Według Cronina polityka administracji realizuje się w sferach polityki gospodarczej, wewnętrznej i zagranicznej oraz bezpieczeństwa narodowego48. Zgodnie z tą
koncepcją Mondale umieścił swych zaufanych ludzi w komórkach odpowiadających
za realizowanie polityki we wspomnianych wyżej zakresach – David Aaron został
prezydenckim zastępcą (deputy) ds. bezpieczeństwa narodowego, podczas gdy Bert
Carp pełnił tę samą funkcję, tyle że w sprawach wewnętrznych (stał się członkiem Domestic Council). Na poziomie personelu prezydenta koordynatorem Mondale’a był
szef jego personelu Richard Moe, który będąc jednocześnie członkiem zespołu najważniejszych doradców prezydenta i biorąc udział we wszystkich ich spotkaniach
i naradach, stał się oczami i uszami wiceprezydenta w strukturze personelu Białego
Domu. Steven Gillon argumentuje, że tym samym „Mondale miał nadzieję na zapo-

44
Por. P. Light, Vice-Presidential Power, s. 180–183; M. Turner, The Vice President as Policy
Maker, s. 180–193.
45
S. Gillon, The Democrats’ Dilemma, s. 183.
46
F. Kessler, Walter Mondale [w:] E. Purcell (red.), Vice Presidents: A Biographical Dictionary,
New York: Facts on File, 2005, s. 381; F. Lewis, Mondale: Portrait of an American Politician, s. 196.
47
F. Lewis, Mondale: Portrait of an American Politician, s. 192.
48
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Administracja Cartera–Mondale’a: wiceprezydentura doradcza

169

bieżenie próbom odcięcia przez personel Białego Domu jego oddziaływania”49, co
było standardową praktyką w kilku poprzednich administracjach.
Co do określenia swojej roli w administracji, kluczowa jest tutaj notatka
Mondale’a do prezydenta elekta z grudnia roku 1976, o której Richard Moe napisał,
że „stała się podstawą współczesnej amerykańskiej wiceprezydentury”50. Mondale
wskazuje w niej, że jego podstawową funkcją powinna być rola generalnego doradcy.
By to osiągnąć, wiceprezydent powinien unikać konfliktów z personelem prezydenta,
podejmować jedynie znaczące zadania, dbać o prestiż oraz mieć odpowiedni dostęp
do ważnych informacji51. Mondale nadmienia, że jeśli wiceprezydent ma się stać
aktywnym członkiem administracji – na co umawiali się z Carterem podczas lipcowej „rozmowy kwalifikacyjnej” w Plains – powinien mieć zapewniony „dostęp do
informacji, ustanowić robocze relacje z innymi członkami administracji (szefami departamentów), uczestniczyć w spotkaniach, mieć swoich przedstawicieli w NSC oraz
Domestic Council, być w roboczych relacjach z personelem Białego Domu przez
pełne uczestnictwo członków personelu wiceprezydenta w spotkaniach personelu
prezydenckiego”52. Mondale’owi udało się również, za wyraźną namową Rockefellera, uzyskać niezapośredniczony przez członków personelu kontakt z prezydentem
w czasie cotygodniowego lunchu, który miał być dla wiceprezydenta „czasem do
zdania prezydentowi relacji ze swojej działalności, udzielenia rady bądź wyrażenia
opinii oraz uzyskania informacji o zadaniach do wykonania”53 na najbliższe dni.
Mondale wywalczył również prawo do spotkania z prezydentem „kiedykolwiek byłoby to konieczne”, co było równoznaczne z posiadaniem przez wiceprezydenta biura
w Zachodnim Skrzydle Białego Domu. Tym samym wiceprezydent miał możliwość
nie tylko spotykać się z prezydentem kilka razy w ciągu dnia, ale również na bieżąco
widzieć (i wiedzieć), z kim prezydent się spotyka, o czym rozmawia, i uczestniczyć
w tych spotkaniach. Ponieważ miał biuro w tym miejscu, możliwe było także zrealizowanie kolejnego postulatu wiceprezydenta elekta: by trafiały do niego te same
dokumenty, które czyta prezydent. Doradca, przekazując materiały szefowi egzekutywy, mógł bowiem po drodze zostawić ich kopię w biurze Mondale’a. Mogłoby się
to okazać trudniejsze, gdyby wiceprezydent miał swe biuro w Senacie lub w EOB
(Executive Office Building). Mondale uważał, że w dostępie do informacji niezbędnych do rzetelnego doradzania prezydentowi kluczowa jest fizyczna obecność w Zachodnim Skrzydle, bez czego „równie dobrze mógłby przebywać w Baltimore”54.
Oczywiście samo biuro w Zachodnim Skrzydle może się na niewiele przydać.
Wszak takowe posiadał również Rockefeller czy Spiro Agnew. Mając jednak dostęp
do prezydenta, otrzymując te same informacje, które dostarczano szefowi egzekutywy, oraz umieszczając lojalnych doradców w strukturze personelu Białego Domu,
S. Gillon, The Democrats’ Dilemma, s. 182.
R. Moe, The Making of the Modern Vice Presidency, s. 394.
51
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Mondale miał doskonałą pozycję wyjściową do sprawowania aktywnej wiceprezydentury, na jaką umówił się z Carterem, a wyrażającą się w realizowaniu przede
wszystkim funkcji instytucjonalnych i politycznych. Mogły one być wykonywane
tylko przez wiceprezydenta mającego pewne zaplecze instytucjonalne, niekoniecznie
uosabiające strukturę pionową. Jeden z doradców Mondale’a stwierdził zresztą, że
(…) Biały Dom nie działa na zasadzie struktury, ale przenikania (osmosis). Większość
spraw jest załatwiana przez przepływanie między biurami personelu, wpadanie na innych
w holu, zawieranie kompromisów (dealing) w restauracji Białego Domu. Trudno jest być
częścią procesu, jeśli nie jesteś w pętli (loop) [i nie masz aktualnych informacji]55.

Podczas okresu przejściowego Mondale niewątpliwie był w pętli i wywalczył sobie mocną pozycję w strukturze administracji Cartera, a przez to możliwość wywierania nieformalnego wpływu na prezydenta.

4.3. WICEPREZYDENT W ADMINISTRACJI CARTERA
Okres przejściowy, jego rola w nim Mondale’a, zajęcie przez ludzi z nim związanych
wielu ważnych stanowisk w strukturze Białego Domu, a przede wszystkim wyrażana
przez prezydenta Cartera wszem i wobec chęć uczynienia z wiceprezydenta jednej
z czołowych postaci swej administracji, były istotnymi sygnałami dla pozostałych
podwładnych prezydenta, czyli dla świata wewnętrznego. Dla świata zewnętrznego
takim sygnałem stała się pierwsza zagraniczna wizyta Mondale’a.
Wieczorem 20 stycznia roku 1977, gdy trwały jeszcze tradycyjne przyjęcia wydawane na cześć nowo zaprzysiężonego prezydenta, Mondale pakował walizki i konsultował się z doradcami w sprawie przywódców i sytuacji w krajach, do których
nazajutrz miał się udać z dziesięciodniową wizytą. Owa podróż, co warto odnotować,
rozpoczęta wylotem z Południowego Trawnika przed Białym Domem, tradycyjnie
zarezerwowanego dla Prezydenta, była typową misją zdobywania informacji (fact
finding mission), a jej odbycie było pomysłem samego wiceprezydenta. We wspomnianej już notatce do prezydenta elekta z grudnia roku 1976 sugerował on bowiem,
by jedną z jego funkcji było reprezentowanie prezydenta za granicą. Mondale proponował zatem, by
(…) we wczesnym okresie administracji udać się w podróż, zapewnić sojuszników [o kontynuacji polityki amerykańskiej], przedyskutować celowość [zorganizowania] szczytu
ekonomicznego oraz ocenić gospodarcze możliwości głównych partnerów ekonomicznych56.

Prezydent Carter przystał na propozycję, wychodząc z założenia, że ponieważ
nie miał jeszcze zbyt dużego rozeznania w sprawach zagranicznych, lepiej będzie,
jeśli w pierwszą misję wyśle wiceprezydenta. Tym bardziej było to pożądane, że
55
56

Cyt. za: M. Schram, Running for President 1976, s. 378.
W. Mondale, The Role of the Vice President in the Carter Administration, s. 4.
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agenda Cartera podczas zwycięskiej kampanii wyborczej dotyczyła bardziej polityki
wewnętrznej niż zagranicznej. Poza tym misja nie miała charakteru negocjacyjnego, a jedynie informacyjny. Niemniej znacząco wpłynęła na „rolę i wiarygodność
Mondale’a jako męża stanu w relacjach międzynarodowych”57.
Carter również musiał być zadowolony z rezultatów owej wyprawy. Nie tylko
wysyłał wiceprezydenta na kolejne, ale sam nadawał im istotne znaczenie. Carter napisał później, że „porządek [rozmów] jest taki [sam], jakbym to ja osobiście udawał
się w te podróże. (…) Wszyscy liderzy wiedzą, że gdy spotykają się z Mondale’em,
przybywa on jako mój osobisty wysłannik”58. Wiceprezydent miał odbyć w sumie
14 podróży do 35 krajów59, a by być do nich jak najlepiej przygotowanym, zaczął
uczestniczyć w piątkowych śniadaniach poświęconych sprawom zagranicznym. Brał
również udział w spotkaniach „wielkiej czwórki”, którą stanowili: prezydent Carter, sekretarz stanu Cyrus Vance, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Zbigniew
Brzeziński oraz właśnie wiceprezydent. Mondale jako pierwszy wiceprezydent miał
własnych doradców ds. zagranicznych, obronnych czy bezpieczeństwa narodowego,
a otrzymując te same dokumenty co prezydent, na bieżąco był zorientowany w sprawach zagranicznych.
Filozofią Mondale’a było unikanie zadań liniowych (line assignments) na rzecz
ról doradcy oraz rozwiązującego problemy (troubleshooter), co jednak nie zawsze
się udawało. Choćby w marcu roku 1977 prezydent ogłosił Mondale’a odpowiedzialnym za politykę administracji wobec Afryki, czym wiceprezydent był dość zakłopotany60. Niemniej lojalność wobec prezydenta sprawiła, że na krótko podjął się
tej misji, w której jednym z głównych akordów miała być dyskusja z premierem
Republiki Południowej Afryki Johnem Vorsterem. Celem prezydenta Cartera – od
początku urzędowania eksponującego promowanie działań na rzecz przestrzegania
praw człowieka – było namówienie władz RPA do zarzucenia polityki apartheidu.
Spotkanie to przebiegało w dość napiętej atmosferze. Przewidując, w jakim kierunku
Mondale może zechcieć prowadzić rozmowę, Vorster zakwestionował moralne prawo Stanów Zjednoczonych do wypowiadania się na temat sytuacji w RPA, sugerując,
że działalność jego rządu była tożsama z traktowaniem przez Amerykanów Indian.
Mondale odparł, że USA wyciągnęły z tego wnioski, i czas, by to samo uczynił rząd
Vorstera. Wiceprezydent zagroził, że przyszłe relacji Stanów Zjednoczonych z RPA
będą zależeć od podjętych przez rząd tego kraju działań na rzecz zmian politycznych
i rasowych. Choć media na ogół chwaliły wiceprezydenta za twarde reprezentowanie
amerykańskiego stanowiska w sprawie apartheidu oraz przeprowadzenia powszechnych, demokratycznych wyborów w Republice Południowej Afryki, to Mondale nie
ustrzegł się też krytyki. Jego słowa zostały częściowo odebrane jako amerykański
dyktat i otwarta próba ingerencji w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa. Domagającej się szybkich reform w RPA administracji Cartera krytycy zarzucali też brak
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wyczucia dla kompleksowości spraw międzynarodowych. Jednocześnie wystąpienie
wiceprezydenta było jedną z pierwszych okazji wypowiedzenia się przedstawiciela
nowej administracji w kwestii praw człowieka, jednego z najważniejszych wątków
prezydentury Cartera. Z punktu widzenia wiceprezydentury istotne było, że przedstawiając premierowi Vorsterowi stanowisko rządu amerykańskiego, wiceprezydent
Mondale podjął rolę przedstawiciela USA w negocjacjach międzynarodowych61.
Wydaje się jednak, że największe znaczenie Waltera Mondale’a w polityce zagranicznej miała rola, jaką odegrał w relacjach Stanów Zjednoczonych z Izraelem
(choć czasem różnie to oceniano). Jako najbardziej proizraelski członek „wielkiej
czwórki”62 wiceprezydent wielokrotnie sygnalizował swoje poglądy w tej kwestii,
jak również aktywnie wspierał propozycje rządu Izraela w stosunkach ze Stanami
Zjednoczonymi. Jego działania miały charakter zarówno symboliczny – na przykład
podczas wizyty w Jerozolimie, gdy Mondale, przy sprzeciwie Departamentu Stanu,
odwiedził Ścianę Płaczu63, jak i praktyczny. Potrzeba takiego działania dała znać
o sobie wiosną roku 1977. Otóż, gdy „niejasne wypowiedzi prezydenta co do statusu
Palestyny przenikały się z oświadczeniami wzywającymi Izrael do zwrotu terytoriów zdobytych podczas wojny sześciodniowej”64, rząd w Tel Awiwie miał prawo
czuć się zaniepokojony. Mondale postanowił zatem go uspokoić przemówieniem
podczas czerwcowego spotkania w San Francisco. Wobec jednak instrukcji Departamentu Stanu oraz osobistej interwencji Brzezińskiego u prezydenta Mondale musiał
się trzymać stanowiska znanego z przemówień Cartera65. Inicjatywa wiceprezydenta
okazała się falstartem, a satysfakcjonująca przedstawicieli lobby izraelskiego opinia
została zaprezentowana przez prezydenta Cartera kilka tygodni później w Białym
Domu66.
Przedstawiciele społeczności izraelskiej doskonale zdawali sobie sprawę z tego,
kto jest ich największym sprzymierzeńcem w tej administracji. Gdy więc latem roku
1978 wiceprezydent wybierał się w podróż do Izraela i Egiptu, do wzięcia udziału
w tej wizycie zaprosił przedstawicieli czołowych grup reprezentujących w Stanach
Zjednoczonych społeczność izraelską67. Choć pierwotnie wizyta z okazji trzydziestolecia powstania państwa Izrael miała mieć charakter ceremonialny, po dodaniu do
programu rozmów z premierem Beginem jej charakter uległ zasadniczej zmianie. Na
to liczył Mondale, dla którego celem wizyty od początku było przekonanie Begina
co do dobrych intencji Cartera i zdobycie zaufania rozmówcy do prezydenta. Było
ono niezbędne do wznowienia rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie. Te bowiem, mimo bezprecedensowej wizyty prezydenta Egiptu Anwara as-Sadata w izraelskim parlamencie w listopadzie roku 1977, utknęły w martwym punkcie. Obydwie
strony w dalszym ciągu nawzajem sobie nie ufały i stało się jasne, że tylko dzięki
61
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uczestnictwu Białego Domu jako mediatora porozumienie stanie się możliwe. Jednocześnie, wobec wspomnianych już sprzecznych sygnałów przekazywanych przez
Cartera, Izrael musiał najpierw zaufać Waszyngtonowi. Mondale zapewniał zatem
izraelskiego premiera, że Carter stoi po stronie pokoju, a podczas przemówienia
w Knesecie wiceprezydent „połączył mocne potwierdzenie amerykańskiego wsparcia dla Izraela z jasnym przypomnieniem [jego przywódcom] o obowiązku respektowania ustaleń procesu pokojowego”68.
Z Izraela Mondale udał się bezpośrednio do Kairu, gdzie podczas rozmów z prezydentem Sadatem przekonywał go o konieczności kompromisowego rozwiązania
trudnych problemów. Choć w swych wspomnieniach zarówno Carter, jak i sekretarz
stanu Vance zdają się umniejszać rolę wizyty Mondale’a69, to Stuart Eizenstat, doradca prezydenta ds. polityki wewnętrznej i największy sojusznik Mondale’a w Białym
Domu, był zdania, że postawa wiceprezydenta była kluczowa dla zmiany stanowiska Begina. Według niego Begin „w Mondale’u widział kogoś, o kim wiedział, że
interes Izraela leży mu na sercu. Nie sądzę, by mógł tak kiedykolwiek powiedzieć
o Carterze”70. Rezultatem wizyty był chociażby fakt, że Begin i Sadat, namówieni
przez wiceprezydenta, „zgodzili się spotkać z sekretarzem stanu Vance’em w Wielkiej Brytanii”71 w celu odbycia trójstronnych negocjacji. Te nie przyniosły co prawda
oczekiwanego skutku, ale okazały się wstępem do rozmów w Camp David, gdzie
premiera Begina i prezydenta Sadata zaprosił Jimmy Carter. Jak wiemy, rozmowy
te zakończyły się porozumieniem pokojowym, niemniej w ich trakcie dochodziło do
licznych sytuacji, w których negocjacje mogły utknąć w martwym punkcie. Carter
wywoływał wówczas Mondale’a z Waszyngtonu (gdzie był on de facto urzędującym
prezydentem), mając nadzieję, że cieszący się sympatią obydwu stron wiceprezydent
będzie w stanie zbliżyć do siebie przywódców Izraela i Egiptu72. Końcowe porozumienie to zatem także zasługa wiceprezydenta, wszak był on zaangażowany w intensywne negocjacje, sesje strategiczne i przygotowywanie dokumentów określających
zakres rozmów73. Premier Begin stwierdził nawet, że „nie byłoby porozumienia, gdyby nie wizyta Mondale’a w Izraelu”74.
Choć rola specjalnego prezydenckiego wysłannika w sprawach zagranicznych to
jedna z funkcji Wiceprezydenta w ramach funkcji instytucjonalnej, doskonale oddaje
stosunek Mondale’a do podejmowanych zadań. W swoich wspomnieniach Brzeziński stwierdza, że „Carter rzadko kiedy patrzył na decyzję w sprawach międzynarodowych z punktu widzenia polityki wewnętrznej, natomiast Walter Mondale prawie
nigdy nie podchodził do tych spraw inaczej”75. Nawet zasygnalizowane już proizraIbidem, s. 234.
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elskie działania Mondale traktował jako możliwość uzyskania poparcia społeczności
izraelskiej dla programów polityki wewnętrznej Cartera. To właśnie te kwestie były
dla wiceprezydenta priorytetem.
Wychodząc z założenia, że dla wprowadzenia wielu liberalnych programów polityki publicznej kluczowe będzie pełnienie funkcji prezydenckiego doradcy, Mondale
świadomie zrezygnował z możliwości przewodniczenia powołanym ad hoc komisjom bądź grupom roboczym czy też kierowania ich pracami. Stał na stanowisku,
że „w przeszłości wiceprezydenci często skupiali się na pomniejszych zadaniach,
by sprawić wrażenie, że ich rola jest ważna. Tymczasem gdyby byli prezydentami,
w ogóle nie zwracaliby na nie uwagi”76. Były one po prostu za blisko tzw. zadań liniowych (line assignments), które Paul Light określił jako „obowiązki administracyjne delegowane przez prezydenta [i które] w przeciwieństwie do roli doradczej (…)
wymagają długoterminowego zaangażowania oraz poświęcenia wiceprezydenckiego
czasu i energii”77.
Jednakże jeszcze podczas okresu przejściowego Mondale podjął się przewodniczenia White House Executive Management Committee, który to zespół miał na celu
opracowanie porządku działań administracji na pierwsze tygodnie jej urzędowania.
Mondale wziął na siebie to zadanie, ponieważ nie miał kto się tym zająć, jak również
dlatego, że nie oznaczało to długoterminowego zaangażowania. Praca zakończyła
się de facto 28 grudnia roku 1976, kiedy to „podczas pierwszego wspólnego spotkania nominowani na szefów departamentów otrzymali 29-stronicowe memorandum zawierające tygodniowy harmonogram [prac administracji] Cartera do końca
marca”78 roku następnego. Poza wszystkim „praca nad harmonogramem dawała też
wiceprezydentowi możliwość uzyskania informacji i poszerzenia swej instytucjonalnej bazy”79 – mając wiedzę na temat tego, jakie propozycje reform czy nowych programów prezydent będzie chciał przedstawić Kongresowi, Mondale mógł umieścić
swoich ludzi w nadzorujących ich opracowywanie właściwych do tego komórkach
administracji, a także odpowiednio wcześnie zasięgnąć opinii na temat możliwości
ich uchwalenia, zlecić personelowi analizę skutków ich wprowadzenia lub wpisać do
harmonogramu propozycje, które jemu jako liberałowi najbardziej leżały na sercu.
Mając taki atut w samym sercu podejmowania decyzji, „liberalny elektorat
wierzył, że po ośmiu latach rządów Republikanów programy socjalne doczekają się sfinansowania z publicznych pieniędzy”80. W wielu przypadkach doradztwo
Mondale’a dotyczyło właśnie sygnalizowania prezydentowi konieczności przyjęcia
dodatkowych programów czy opowiedzenia się za rozwiązaniami skierowanymi do
tradycyjnych grup popierających Partię Demokratyczną lub też prób odwiedzenia
prezydenta, będącego przecież fiskalnym konserwatystą, od cięć już istniejących
programów. Mondale zdołał przekonać Cartera to niektórych decyzji dotyczących
polityki publicznej, jak: rabat podatkowy w wysokości 50 dolarów, utworzenie
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Departamentu Edukacji, reforma systemu opieki społecznej, zwiększenie funduszy
na stworzenie nowych miejsc pracy, powstrzymanie wzrostu kosztów pobytu w szpitalach czy przyjęcie pakietu pomocy dla miast81. Nie wszystkie zalecenia wiceprezydenta Carter przyjmował, jak choćby w przypadku apelu o zwiększenie minimalnej
pensji albo zapewnienia przez państwo wyższych cen farmerom82. Wymienienie jednak choćby tylko tych propozycji pokazuje, jakie sprawy leżały w kręgu zainteresowań Mondale’a. Jak wspomniano, wiele z propozycji tzw. liberalnego programu
udało się wiceprezydentowi przeforsować, co jednak ciekawe – nie wiadomo, jakich
używał argumentów, przekonując do nich Cartera. Pierwszy rok Mondale poświęcił
bowiem na zdobycie zaufania prezydenta i jego najbliższego otoczenia. Rzadko zatem zabierał głos podczas spotkań w wąskim gronie, „rezerwując sobie argumenty
na ukryte fazy debaty”83, za jakie niewątpliwie należy uznać lunche z prezydentem.
Dość powiedzieć, że również na nie Mondale przychodził, by porozmawiać o polityce. W grudniowym memorandum wskazał, że owe lunche „byłyby okazją do zdawania sprawozdań ze swoich działań, przekazywania swoich uwag oraz otrzymywania
zadań do wykonania”84. Wiedząc, że podczas rozmów w cztery oczy ma większe
szanse przekonać prezydenta do swoich racji niż w trakcie debat w większej grupie
doradców, przed każdym lunchem Mondale zlecał Richardowi Moe przygotowanie
punktów do omówienia85. Rady udzielane Carterowi podczas tych spotkań Mondale
zostawiał dla siebie – nawet „swoim doradcom nie zdradzał, co i w jakiej sprawie
doradzał prezydentowi”86, jak również „zabraniał im wyraźnego zajmowania stanowiska w jakiejś sprawie”87 podczas spotkań w szerszej grupie prezydenckich doradców. Obie decyzje były rezultatem rad udzielonych przez Humphreya i Rockefellera,
a dotyczących „niewchodzenia na terytorium” któregoś z członków Gabinetu lub
personelu Białego Domu. Warto podkreślić, że taka strategia była realizowana jedynie w początkowym okresie – wraz z coraz wyższą pozycją w administracji poglądy
Mondale na określone sprawy stały się znane, toteż mogły być wyrażane otwarcie.
Było to także pomocne w poszukiwaniu sojuszników w gronie bliskich doradców
prezydenta lub niektórych członków Gabinetu.
Rola doradcza Mondale’a nie ograniczała się jedynie do polityki wewnętrznej czy
zagranicznej, lecz dotyczyła wszystkich decyzji, jakie miał do podjęcia prezydent
Carter. W tym kontekście interesujące wydają się działania Mondale’a w związku
z przygotowywanym przez prezydenta przemówieniem na temat kryzysu energetycznego, które przeszło do historii jako Malaise Speech. Steven Gillon twierdzi, że do
czasu wygłoszenia owego przemówienia i okoliczności z tym związanych, „podejście Mondale’a polegało na wyraźnym i przekonującym przedstawieniu swej opinii
oraz ufności, że prezydent dokona właściwego wyboru”88. Taki układ sprawiał, że
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Mondale nieraz stawał przed klasycznym dylematem amerykańskiej wiceprezydentury, jakim niewątpliwie jest konieczność publicznego promowania bądź bronienia
programów lub decyzji prezydenta, którym prywatnie wiceprezydent się sprzeciwia. Mondale, kierując się dewizą: „Jest tylko jeden prezydent (…), a ja jestem jego
doradcą”89, lojalnie wykonywał swoje obowiązki, gdy odpowiednia decyzja, nawet
sprzeczna z jego opinią, została przez prezydenta już podjęta.
Inaczej jednak wyglądała sytuacja latem roku 1979. Od zaprzysiężenia Cartera
minęło niemal dwa i pół roku, a gospodarka amerykańska znajdowała się w coraz
gorszym stanie – rosła inflacja, a działania państw OPEC sprawiły, że uzależnieni od
eksportowanej ropy naftowej Amerykanie już po raz drugi w ciągu dekady musieli
się pogodzić z drastyczną podwyżką cen benzyny. Tym, „co powodowało rozpacz
w społeczeństwie w równym stopniu jak sytuacja ekonomiczna, było wrażenie prezydenckiej nieudolności”90.
A przecież to od Prezydenta oczekuje się bycia źródłem inspiracji, a także podjęcia skutecznych działań w celu rozwiązania trapiących społeczeństwo amerykańskie
problemów. Obrazowo ów fenomen przedstawia Barbara Kellerman:
[Amerykanie] oczekują od Prezydenta aktywnego włączania się w następujące sfery:
zarządzanie kryzysem, przywództwo symboliczne i nakierowane na budowanie morale,
określanie priorytetów i projektowanie programów, rekrutacja liderów, polityczne i legislacyjne budowanie koalicji, wprowadzanie programów i ich ewaluacja oraz ogólny nadzór.
Kto tego oczekuje? Wszyscy – opinia publiczna, elita polityczna, jak również interesujące
się polityką [podmioty i jednostki z] zagranicy. (…) Co miałby robić Prezydent? Wykonywać wszystkie powyższe zadania. Musi być ekspertem od wszystkiego, od czystego
powietrza po bombę neutronową; musi być towarzyski i wykwalifikowany jako strateg
militarny; musi być osobą mającą wizję, ambicję, energię, głowę na karku, odznaczać się
sprytem oraz mieć wysokie poczucie moralności i przyzwoitości. W jakich sytuacjach?
We wszystkich. Ma być człowiekiem na cztery pory roku. Od kryzysu rakietowego do szukania pisanek, oczekuje się, że Prezydent będzie odgrywał rolę lidera w każdej sytuacji91.

Pomyślność obywateli w pewnym więc sensie wynika z działań Prezydenta,
niepomyślność natomiast jest skutkiem jego błędów bądź zaniechań. Wobec negatywnych ocen prezydenta Cartera przez opinię publiczną wiceprezydent poważnie
obawiał się o przyszłość administracji w kontekście szans na reelekcję, a co za tym
idzie – także o swoją przyszłość. Latem roku 1979, antycypując nadciągające niebezpieczeństwo, Mondale wraz z grupą doradców wymógł na prezydencie, by ten, po
powrocie z kongresu gospodarczego w Azji, odwołał planowane wakacje na Hawajach i wygłosił orędzie do narodu na temat sytuacji ekonomicznej kraju.
Wśród analityków i komentatorów, jak również wśród doradców prezydenta panowało przeświadczenie, że za główną przyczynę problemów gospodarczych należy uznać kryzys energetyczny. Właśnie temu problemowi miało zostać poświęcone
orędzie zaplanowane na 5 lipca. Na dzień przed jego planowanym wygłoszeniem
T.E. Cronin, M. Genovese, The Paradoxes of the American Presidency, s. 328.
B. Kaufman, The Presidency of James Earl Carter, Jr., Lawrence: University Press of Kansas,
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zostało ono odwołane. Wówczas nie podano przyczyn tej decyzji, dziś jednak wiemy,
że była nią różnica zdań między czołowymi doradcami prezydenta na temat tego,
co w tym przemówieniu miałoby się znaleźć92. Sam prezydent przychylał się do
koncepcji swego eksperta od badań sondażowych, Patricka Caddella. Na podstawie
przeprowadzanych sondaży Caddell dowodził, że na ówczesny kryzys należy patrzeć
w szerszym kontekście. W memorandach prezentowanych prezydentowi od wiosny
Caddell stwierdzał, „że Stany Zjednoczone jako kraj są w głębokim kryzysie. [Ów
kryzys ma jednak podłoże] bardziej psychologiczne niż materialne, (…) jest to kryzys pewności siebie, wyrażony słabnącą wiarą w przyszłość”93, jaką daje się zauważyć w nastrojach społecznych. Otóż po tragedii Wietnamu i po Watergate opinia publiczna oczekiwała powrotu do normalności, a tymczasem otrzymała kolejny kryzys,
tym razem gospodarczy. Zdaniem Caddella problem nie leżał jednak w ekonomii,
lecz w ogólnej narodowej niemocy i apatii (malaise), którą przemóc mogło jedynie
efektywne przywództwo. Caddell wzywał zatem prezydenta do zapewnienia takiego
przywództwa, a mniejszej koncentracji na rządzeniu94.
Tymczasem Mondale był zgoła odmiennego zdania. W jego opinii to brak odpowiednich programów polityki publicznej był przyczyną społecznej apatii, a nie na
odwrót. W jego odczuciu szef egzekutywy nie powinien odgrywać roli „pierwszego
psychoterapeuty kraju”, a swoje przywództwo powinien demonstrować przez
(…) bycie twardym w relacjach z członkami swego personelu i Gabinetu, oraz spędzać
więcej czasu nad [rozwiązywaniem problemów] polityki wewnętrznej; prezydent winien
udać się w podróż po kraju i przemawiać przed najważniejszymi gremiami Partii Demokratycznej; (…) Carter powinien zaproponować specyficzne rozwiązania, pobudzić opinię
publiczną do poparcia, zenergetyzować szeregi swej partii i przez taką demonstrację przywództwa przywrócić ludziom nadzieję”95.

O ile częściowo Carter podzielał zdanie wiceprezydenta, o tyle zgadzał się również z Caddellem, że kolejne przemówienie zawierające li tylko propozycje programowe nikomu na dłużej nie zapadnie w pamięć96. Prezydent postanowił odbyć szerokie konsultacje. W ciągu następnych kilku dni do Camp David przybywali zatem
senatorowie i kongresmani, gubernatorzy i burmistrzowie, biznesmeni i liderzy ruchu związkowego. W tym samym czasie Mondale i jego sojusznik Eizenstat, od dłuższego czasu zajmujący się przygotowaniem założeń reformy energetycznej, zabiegali
u prezydenta, by jej propozycje również znalazły się w tekście przemówienia. Jak
było to ważne dla wiceprezydenta, wiemy dopiero z biografii autorstwa Stevena Gillona, któremu Mondale powiedział: „Jako rzecznik prezydenta przez większość czasu mogłem entuzjastycznie przekonywać do poparcia prezydenckiego programu. Ale
tym razem było to dla mnie za dużo. Nie mogłem znieść tego obciążenia”97. Ponieważ
T.H. White, America in Search of Itself, s. 264–268.
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prezydent, wydawało się, zmierzał za sugestią Caddella, co zdaniem Mondale’a było
dużym błędem, wiceprezydent myślał o rezygnacji98. Ta okazała się niekonieczna,
jako że Carter umiejętnie połączył w przemówieniu 15 lipca roku 1979 dwie prezentowane mu wizje: w pierwszej części istotnie mówił o kryzysie amerykańskiego
ducha, w drugiej zaś o tym, że to właśnie problem „energetyczny będzie najbliższym
testem umiejętności odbudowania jedności narodu”99 i przywróceniu mu ducha.
Mondale i Eizenstat byli zadowoleni podobnie jak i opinia publiczna – notowania prezydenta tuż po wygłoszeniu przemówienia wzrosły o 11 punktów procentowych100. Radość jednak nie trwała długo, gdyż w ciągu kilku dni Carter zdymisjonował pięciu sekretarzy, w tym Joe Califano. Ta poważana postać liberalnego skrzydła
Partii Demokratycznej zawdzięczała swoje stanowisko Mondale’owi, toteż gdy kilka
dni wcześniej prezydent sondował wiceprezydenta co do jego reakcji na możliwe
dymisje, ten głośno protestował. Carter obiecał zatem nie podejmować wobec sekretarza zdrowia, edukacji i opieki społecznej Califano żadnych kroków bez konsultacji
z wiceprezydentem, obietnicy jednak nie dotrzymał101. Co gorsza, o dymisjach Mondale dowiedział się z mediów. Prezydent nie poinformował o nich także czołowych
polityków Kongresu102.
Przechodząc w tym miejscu do przedstawienia roli wiceprezydenta Mondale’a jako
łącznika Białego Domu z Kapitolem, omówię relacje między tymi organami w szerszym kontekście. Otóż na początku kadencji Cartera wydawało się, że wiceprezydent
Mondale będzie w owych relacjach niezwykle przydatny. Wszak jednym z najważniejszych kryteriów tego wyboru był odpowiednie doświadczenie w Waszyngtonie,
a więc de facto Kongresie. Początkowo nieznający Cartera kongresmani traktowali
zresztą Mondale’a jako swój punkt kontaktowy z prezydentem. Jeden z senatorów
powiedział Carterowi, że nie będzie go niepokoił, ponieważ „wiceprezydent jest jego
dobrym przyjacielem, i jeśli będzie miał coś do powiedzenia, przekaże to Fritzowi
[Mondale’owi]”103. Z takiego samego założenia wychodził senator Birch Bayh, który
w rozmowie z Joelem Goldsteinem przyznał, że „czasami dzwoni do Mondale’a zamiast zawracać głowę prezydentowi”104. Podobnie zresztą widział swoją rolę wiceprezydent. Jeden z jego doradców mówi: „(…) naszym zadaniem było zasygnalizowanie jakichkolwiek problemów ze strony Kongresu. (…) Mondale przychodził
na Kapitol, brał udział w spotkaniach kongresmanów i słuchał ich zastrzeżeń wobec prezydenta”105. Wiceprezydent następnie przekazywał te zastrzeżenia Carterowi
i jego doradcom. Mimo że Mondale odniósł na Kapitolu kilka sukcesów lobbingowych, nie był zbyt pomocny w relacjach Białego Domu z Kongresem. Ta niemoc
Ibidem.
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wynikała jednak bardziej z podejścia prezydenta niż braku umiejętności współpracy
Waltera Mondale’a z legislatywą.
Jako kandydat antyestablishmentu Jimmy Carter był zdania, że skoro nic nie zawdzięczał Waszyngtonowi, nie musi się stosować do systemu, przeciwko któremu
opowiadał się, gdy był kandydatem, i któremu do końca nigdy nie zaufał. W rezultacie „nie ustanowił podczas okresu przejściowego dobrych relacji z czołowymi
deputowanymi”106, a niektórych nawet zraził do siebie. Gdy kurtuazyjnie zatelefonował do spikera Izby Reprezentantów, ten „wyraził chęć doradzania w sprawach
relacji z Kongresem”107. Niewykluczone, że gdyby Carter przyjął ofertę, jego prezydentura mogłaby poszczycić się większą ilością sukcesów legislacyjnych. Na początku roku 1977 Demokraci posiadali bowiem 292 mandaty w Izbie Reprezentantów
oraz 61 w Senacie (Republikanie mieli ich odpowiednio 143 i 38), a dwa lata później proporcje te uległy zmianie, ale nadal większość mieli Demokraci (277 do 158
w Izbie Reprezentantów, 58 do 41 w Senacie)108. I nawet biorąc pod uwagę, że tak
duża większość na Kapitolu nie oznacza automatycznego aprobowania wszystkich
prezydenckich inicjatyw, przy chęci współpracy spikera Thomasa „Tipa” O’Neilla,
Carter i Demokraci mogliby spełnić o wiele więcej obietnic, z którymi udawali się
do wyborów roku 1976. Tymczasem prezydent odrzucił ofertę O’Neilla, mówiąc, że
jako gubernatorowi wielokrotnie przychodziło mu „stawiać czoło opozycji ze strony deputowanych w Georgii i przezwyciężał ją przez [bezpośrednie] przedstawienie
swoich argumentów obywatelom”109. W odczuciu samego Mondale’a Carter sprawiał
wrażenie, jakby myślał „iż było istotne, że gdy ma rację w jakiejś sprawie, to powinien się nią zajmować”110.
Tymczasem wiceprezydent prezentował zupełnie odmienną filozofię – jeden
z członków personelu Białego Domu Cartera zwrócił uwagę, że Mondale, jak rasowy deputowany, „był zawsze zorientowany na budowanie koalicji, osiąganie porozumień czy znajdowanie wspólnych płaszczyzn”111 pozwalających na skuteczne
działania legislacyjne. Oznaczało to ni mniej, ni więcej jak tylko zaangażowanie się
w negocjacje (bargaining), o których niemal dwie dekady wcześniej pisał Richard
Neustadt112, a o których dobrej opinii nie miał Carter113. Wierzył on, że osiągnie swoje cele z pomocą społeczeństwa, które poprze swego prezydenta, gdy ten precyzyjnie wytłumaczy swoje wizje i zamierzenia. Nawet Hamilton Jordan był zdania, że
„Mondale został wiceprezydentem, mając w pełni ukształtowany zespół tradycji oraz
określoną ideologię, [podczas gdy] Jimmy Carter nigdy nie posiadał jednolitej, [przeJ.P. Burke, Presidential Transitions, s. 35.
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myślanej] filozofii [politycznej]”114. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogły być oczywiście różnice w rozumieniu waszyngtońskiego systemu władzy, wynikające przede
wszystkim z różnego doświadczenia politycznego prezydenta i wiceprezydenta.
Już jednak wcześniej w Białym Domu zasiadali prezydenci, którzy objąwszy
prezydenturę, nie mieli doświadczenia służby na Kapitolu lub było ono niewielkie.
Dlatego politolog Nelson Polsby argumentuje, że przyczyną takiej a nie innej postawy Cartera był, zaprezentowany w rozdziale trzecim, nowy sposób desygnowania
kandydata na Prezydenta. W wydanej w roku 1983 – a więc odnoszącej się przede
wszystkim do wyłonienia Cartera jako kandydata swej partii oraz sposobu sprawowania przez niego urzędu – monografii Consequences of Party Reform, Polsby twierdzi, że stary system wyłaniania przez partie polityczne kandydata na Prezydenta,
choć niedoskonały, w pewnym sensie przygotowywał wszystkich ubiegających się
o nominację pretendentów do sprawowania urzędu Prezydenta lepiej, niż czyni to
nowy system. Otóż, by być branym pod uwagę jako kandydat do nominacji, a później
ją uzyskać, pretendent musiał zaangażować się w wielostronne rozmowy, budowanie koalicji i osiąganie porozumień, innymi słowy – w „neustadtowskie” negocjacje.
Mającym takie doświadczenie prezydentowi i jego otoczeniu łatwiej było później
wypracować porozumienie z Kongresem. Tymczasem wyłaniani według nowych
reguł kandydaci, pozbawieni umiejętności budowania koalicji – jak Carter – mieli
przez to ogromne trudności w osiąganiu sukcesów na Kapitolu115.
Istotnie w swych stosunkach z Kongresem Carter popełniał liczne błędy. Nie skorzystał z oferty Thomasa O’Neilla, a swoim głównym lobbystą w Kongresie uczynił
Franka Moore’a, który w tej roli nie sprawdził się już podczas kampanii wyborczej116,
a w czasie kadencji Cartera notorycznie nie oddzwaniał na wykonywane do niego
przez deputowanych telefony117. Gdy po wygłoszeniu Malaise Speech prezydent odwołał ze swojego Gabinetu pięciu sekretarzy, nie poinformował o tym kongresowych
liderów obu partii, którzy dowiedzieli się o tym fakcie z mediów. Co do wspomnianego już pięćdziesięciodolarowego rabatu podatkowego, Carter początkowo osobiście prosił wielu kongresmanów o poparcie tego projektu. Gdy jednak później się
z niego wycofał, nie poinformował o tym tych deputowanych, którzy zgodzili się już
oddać głos zgodny z życzeniem Białego Domu118.
Mimo tych wymienionych, tylko najpoważniejszych, wpadek prezydent jak
gdyby nigdy nic zarzucił Kongres ogromną liczbą projektów ustaw, oczekując ich
uchwalenia. Tymczasem kongresmani (także Partii Demokratycznej) czuli się dość
przytłoczeni ich ilością i ich rozmachem, jak również faktem, że w większości nie
były one konsultowane z liderami. Wobec takich praktyk, jak również niekonsekwencji prezydenta, który prowadził kampanię wyborczą, akcentując liberalne poglądy,
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a jako prezydent nie kwapił się do podejmowania liberalnych programów, „Demokraci w Kongresie mieli niewielkie poczucie wspólnego celu z prezydentem”119.
Powyższy przykład dobitnie zatem pokazuje, że w relacjach z Kongresem wiceprezydent może być przydatny na tyle, na ile deputowani i prezydent chcą spotkać
się w połowie drogi, przy czym inicjatywa powinna wychodzić z Gabinetu Owalnego. Co prawda Mondale wielokrotnie w rozmowach z Carterem poruszał potrzebę
zmian w postawie wobec kongresmanów, jak i w strategii wobec samego procesu
legislacyjnego. Rady te najwyraźniej pozostały bez większego echa. Niewykluczone,
że przy innym nastawieniu prezydenta i jego świty wiceprezydent mógłby odegrać
na tym polu bardziej doniosłą rolę. Przed objęciem urzędu wiceprezydenta Mondale
był na Kapitolu nie tylko znany, ale i bardzo lubiany. Dobre kontakty z przedstawicielami Partii Demokratycznej podtrzymywał, pełniąc funkcję partyjną. W jego
przypadku wiązała się ona z organizacją briefingów dla tych deputowanych, którzy
na Kapitolu znaleźli się po raz pierwszy120, oraz tradycyjnie z pomocą w kampaniach wyborczych. Mondale wspomagał w kampaniach kandydatów swej partii na
gubernatorów i burmistrzów, kandydatów do Kongresu podczas wyborów w środku
kadencji roku 1978, jak również pojawiał się na spotkaniach organizowanych w celu
zbiórki funduszy wyborczych. Joel Goldstein wskazuje, że „przed zakończeniem
trzeciego roku służby jako wiceprezydent Mondale, promując członków swej partii,
odwiedził 48 stanów”121. W przypadku Mondale’a za działania na rzecz swej partii
można by uznać lobbowanie u prezydenta w sprawie programów skierowanych do
tradycyjnego elektoratu Partii Demokratycznej. Wszak ich akceptacja w Kongresie
oznaczała zwiększone szanse na reelekcję deputowanych tego ugrupowania.

4.4. MODEL WICEPREZYDENTURY
Omawiając model sprawowania urzędu Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych
przez Waltera Mondale’a, należy zwrócić uwagę, że jako jeden z nielicznych wiceprezydentów był on traktowany przez swego zwierzchnika w sposób partnerski.
Z jednej strony partnerstwo to wynikało z rodzaju relacji, jaką podczas procesu selekcji oraz w trakcie okresu przejściowego uzgodnili Carter i Mondale. Z drugiej
strony istotnym elementem tego partnerstwa było jego silne obudowanie instytucjonalne. Mondale miał nieograniczony dostęp do prezydenta, otrzymywał te same co
on dokumenty, a istotne stanowiska w strukturze Białego Domu zajmowali związani z nim ludzie. Dzięki temu, jak również dzięki posiadaniu biura w Zachodnim
Skrzydle Białego Domu, Mondale mógł być obecny zawsze tam i zawsze wtedy, gdy
ważyły się losy jakiejś decyzji. Prezydent ocenił, że widział swego wiceprezydenta
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średnio 4–5 godzin dziennie122, a najbliższy współpracownik Mondale’a, Richard
Moe, stwierdził, że jeśli „wiceprezydent nie był poza Waszyngtonem, 1/3 swojego czasu spędzał z prezydentem”123. Mając taki dostęp, Mondale mógł realizować
model, jaki sam dla siebie zaprojektował, a wyraził w memorandum do prezydenta,
opracowanym przez Moego i wiceprezydenta elekta. Czytamy w nim, że „najczęściej
wspomnianymi przyczynami nieudanych wiceprezydentur były takie czynniki, jak
rywalizacja z prezydentem, konflikt z personelem Białego Domu, brak władzy (autorytetu) oraz nieodpowiedni dostęp do ważnych informacji czy też niepowierzanie
wiceprezydentowi znaczących zadań”124. Według Mondale’a problemy te często wynikały z nadmiernych oczekiwań wiceprezydentów co do ich roli, co przy jednoczesnym braku możliwości spełnienia owych oczekiwań przez prezydenta i jego aparat
kończyło się nieudaną wiceprezydenturą.
Dlatego Mondale proponował w swojej notatce strategię małych kroków, według której podstawą jego kontaktów z prezydentem byłaby rola doradcza. Zbigniew
Brzeziński jest zdania, że właśnie „najważniejszym i najpoważniejszym wkładem
Waltera Mondale’a były jego oceny polityczne. Były one dla prezydenta niezbędnym
barometrem”125. Mondale odrzucał przy tym delegowanie mu konkretnych zadań,
jak przewodniczenie komisjom czy grupom roboczym. Jego zdaniem mogłyby one
stanowić potencjalne pole konfliktu z innymi aktorami, jak członkowie Gabinetu
bądź personelu Białego Domu. Przede wszystkim jednak mogłyby odciągnąć wiceprezydenta od efektywnego doradzania prezydentowi – przewodniczenie zespołowi mającemu za zadanie dokonanie przeglądu istniejących rozwiązań w jakiejś
sprawie i ewentualnie przygotowanie rekomendacji zabrałoby istotny czas i energię na bieżące zapoznawanie się z innymi sprawami. To doradzanie miało w zamyśle Mondale’a dotyczyć wszystkich spraw, którym administracja Cartera miałaby
stawić czoło. Rola doradcza wiceprezydenta Mondale’a na tym właśnie polegała,
a niezwykle w tym przydatna okazała się wspomniana już obudowa instytucjonalna.
Paul Light zauważył, że w sytuacji gdy „30% rocznego czasu wiceprezydenta stanowią podróże, kontakty na poziomie personelu stanowią istotną ścieżkę doradztwa
i wpływu”126, a wydaje się, że też, jeżeli nie przede wszystkim, ścieżkę uzyskiwania
informacji. Rzeczywiście, osadzeni na newralgicznych stanowiskach w strukturze
Białego Domu podwładni Mondale’a z jego czasów w Senacie, a z czasem także
pozyskani przez niego stronnicy, jak Stuart Eizenstat, mogli na bieżąco informować
wiceprezydenta o przebiegu spotkań na poziomie doradców, a nawet forsować na
nich przyjęcie niektórych korzystnych dla wiceprezydenta zapisów poszczególnych
projektów. Gdy zaufani Mondale’a nie mieli gdzieś dostępu – co jednak zdarzało się
niezwykle rzadko – wiceprezydent uzyskiwał informacje z obiegu dokumentów. To
właśnie tak trafił do Mondale’a pierwotny projekt Malaise Speech, który później,
także w wyniku jego interwencji, został zmodyfikowany.
122
123
124
125
126
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Istotną cechą tej wiceprezydentury była też lojalność wobec prezydenta – zarówno osobista, jak i polityczna. Choć Mondale pochodził z innego skrzydła Partii Demokratycznej, co powodowało naturalne różnice w postrzeganiu priorytetów administracji, wiceprezydent nigdy nie podważał raz podjętych przez prezydenta decyzji.
Wiceprezydent, co zrozumiałe, niejednokrotnie próbował wpłynąć na prezydenta,
z różnym skutkiem. Gdy jednak Carter podjął ostateczną decyzję, Mondale z całych
sił próbował uzyskać dla niej poparcie Kongresu czy opinii publicznej. Mówiąc o lojalności w tej administracji, nie sposób nie wspomnieć także o lojalności prezydenta
wobec wiceprezydenta. Również prezydent Carter nigdy krytycznie nie wypowiedział się o swym wiceprezydencie, zarówno podczas okresu prezydentury, jak i po jej
zakończeniu – wspomnienia Cartera pełne są pochwał i ciepłych słów na temat osoby
wiceprezydenta, jego umiejętności i zmysłu politycznego bądź też fachowości i trafności udzielanych porad co do zysków i strat, które miały wyniknąć z podjęcia takich
czy innych działań127. Warte też jest podkreślenia, że broniąc postawy prezydenta,
Walter Mondale mógł liczyć na odwzajemnienie – gdy personel Białego Domu niekiedy krytykował wiceprezydenta za jego liberalną postawę i groźne z punktu widzenia pozycji Cartera niektóre propozycje programów forsowanych przez Mondale’a,
prezydent zagroził, że zwolni każdego, kto spróbuje krytykować wiceprezydenta lub
umniejszać jego rolę w administracji128.
Relacje Mondale’a z personelem Cartera były zresztą jednym z kluczy do ogólnie uznawanej za udaną wiceprezydentury Waltera Mondale’a. Stworzenie wspólnej
struktury dla obu kandydatów w okresie kampanii wyborczej okazało się na tyle
udane, że zabieg ten został powtórzony także już po wyborach. Wyraźne sygnały
Cartera o ważnej roli, jaką przewidywał on dla wiceprezydenta elekta, sprawiły, że
personel respektował wolę prezydenta i nie próbował odciąć Mondale’a od procesu
decyzyjnego czy od Gabinetu Owalnego, co wielokrotnie zdarzało się w poprzednich
administracjach. Stosunek personelu do osoby wiceprezydenta najlepiej zdają się odzwierciedlać słowa Hamiltona Jordana, który „uważał Mondale’a za swego drugiego
szefa, tak jak za pierwszego uważał Cartera”129.
Mając zatem sprecyzowaną rolę, jaką chciał odegrać w administracji, posiadając
wysoki kapitał zewnętrzny – w postaci zaufania opinii publicznej i „Waszyngtończyków” – oraz kapitał wewnętrzny wyrażający się w wysokich notowaniach u doradców prezydenta, a nade wszystko samego Cartera, Mondale mógł przeforsować swój
doradczy model wiceprezydentury, a dzięki stworzonej obudowie instytucjonalnej
efektywnie go realizować. Niektóre elementy owego modelu były jednym ze wzorów, na podstawie którego swoje modele budowali kolejni wiceprezydenci.

127
128
129

J. Carter, Keeping Faith…
P. Light, Vice-Presidential…, s. 218.
Cyt. za: J. Witcover, Crapshoot…, s. 299.

V

ADMINISTRACJA REAGANA–BUSHA:
WICEPREZYDENTURA PROCEDURALNA

I’m for Reagan – blindly.
George Bush, 1983
Vice Presidency is torn between whether to exert influence
and leadership or walk in the President shadow. It’s difficult
to do both.
Larry Speakes, 1988

5.1. DROGA DO BIAŁEGO DOMU
Z dwóch polityków, którym w cyklu wyborczym roku 1980 przyszło tworzyć tandem
pretendentów, to George Bush był tym, który wydawał się bardziej predestynowany
do Białego Domu. Ten syn senatora, bohater wojenny oraz dobrze prosperujący biznesmen cechował się w dodatku niemal arystokratycznym sposobem bycia, a prezydentura byłaby naturalnym krokiem do spełnienia jego Amerykańskiego Snu. Jednakże nowy system wyłaniania kandydatów na Prezydenta promował bardziej tych,
którzy nie tylko potrafili oczarować zamkniętych w hotelowym apartamencie liderów
partyjnych, ale ze swym przesłaniem umieli również dotrzeć do szerszej grupy obywateli. Prowadzenie kampanii prezydenckiej oznacza konieczność dotarcia do jak
największej liczby potencjalnych wyborców, a ponieważ niepodobna uczynić tego
osobiście, kluczowym elementem w prowadzeniu kampanii jest od lat 60. telewizja.
Okazała się ona istotnym instrumentem dla Ronalda Reagana, byłego aktora, który
swą polityczną karierę rozpoczął, przemawiając do załóg na zebraniach związkowych w zakładach General Electric. Jego przemówienia zawierały też treści polityczne, a ponieważ Reagan działał również w związku zawodowym aktorów, z czasem
sam zaczął się zastanawiać nad zajęciem się polityką. Jego kariera na skalę krajową
rozpoczęła się w roku 1964, kiedy to podczas Konwencji Republikanów w San Francisco wygłosił płomienne przemówienie na rzecz senatora Barry’ego Goldwatera.
Od tego czasu Reagan stał się jedną z bardziej znanych postaci nowo powstającego
ruchu konserwatywnego, dzięki czemu wkrótce zdobył fotel gubernatora Kalifornii,
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a o prezydencką nominację ubiegał się de facto od roku 1968. Zwyciężyć było mu
dane dopiero trzy cykle wyborcze później.

5.1.1. Rywalizacja o prezydencką nominację
Konstatacja nieudanej prezydentury, jaka zaistniała długo przed końcem administracji Jimmy’ego Cartera, sprawiła, że czołowe postaci Partii Republikańskiej, widząc
ogromną szansę na pokonanie urzędującego prezydenta i zmianę lokatora w Białym
Domu, stosunkowo szybko zgłosiły swój akces do rywalizacji o prezydencką nominację. Pretendentami do niej zostali lider republikańskiej mniejszości w Senacie Howard Baker, weteran John Connally, kongresman Martin Anderson, Bob Dole – kandydat na Wiceprezydenta u boku Geralda Forda w poprzednim cyklu wyborczym,
oraz Ronald Reagan i George Bush.
W najtrudniejszej sytuacji był ten ostatni – chociaż miał największe doświadczenie polityczne w całej stawce, na jego niekorzyść działał kontekst polityczny prawyborów Partii Republikańskiej. Po pierwsze, poglądy Busha z tego okresu określić
należy jako umiarkowane. W sytuacji gdy umiarkowanymi Republikanami byli również Baker i Anderson, oznaczało to rozbicie głosów wyborców umiarkowanych na
kilku kandydatów, a przez to mniejsze szanse na pozyskanie sponsorów i wolontariuszy sytuujących się po tej stronie Partii Republikańskiej. Co istotniejsze, na przełomie lat 70. i 80. elektorat Republikanów znacząco przesunął się na prawo zgodnie
z prognozą Kevina Phillipsa sprzed dekady1.
Z tego powodu faworytem do nominacji dość szybko został Ronald Reagan.
Strategią Busha było zatem uzyskanie dobrych wyników w pierwszych stanach prawyborczych i spowodowanie przez to wycofania się innych pretendentów umiarkowanych. W ten sposób stratedzy Busha mieli nadzieję ograniczyć rywalizację
do pary Bush–Reagan, a wówczas podać w wątpliwość doświadczenie polityczne
i kwalifikacje intelektualne Reagana, a co za tym idzie, jego kwalifikacje do prezydentury. Strategia ta nie przyniosła rezultatu – intensywna kampanii oddolna w Iowa
przyciągnęła co prawda więcej wyborców, niż oczekiwano, powodując zwycięstwo
Busha, które, jak się okazało, było minimalne. Bush uzyskał 31,5% głosów przy
29,4% dla Reagana2, co jednak, biorąc pod uwagę fakt, że Bush prowadził w Iowa
intensywną agitację, a Reagan żadnej, nie było dużym zwycięstwem, nie przełożyło
się zatem na uzyskanie momentum. Skłoniło za to Reagana i jego sztab do intensywnej kampanii w kolejnych prawyborach w New Hampshire.
Tuż przed nimi doszło do debaty telewizyjnej, która miała decydujący wpływ na
dalszą rywalizację o prezydencką nominację Partii Republikańskiej. Otóż zgodnie ze
strategią Busha ograniczenia rywalizacji do dwóch kandydatów, taka debata miała
się odbyć w Nashua. Miała ją sponsorować miejscowa gazeta „Nashua Telegraph”,
co Federalna Komisja Wyborcza (Federal Election Commission, FEC), na wniosek
1
2

K. Phillips, The Emerging Republican Majority, New Rochelle, New York: Arlington House, 1969.
G. Bush, V. Gold, Patrząc w przyszłość…, s. 205.
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Boba Dole’a, uznała za niezgodny z prawem datek na kampanię obydwu kandydatów3. By debata mogła się odbyć, sztab Reagana zaproponował sztabowi Busha
pokrycie kosztów pół na pół, a wobec odmowy, zapłacił za debatę w całości. W tym
sensie to właśnie Reagan był jej gospodarzem. Choć ustalono, że debata będzie dwuosobowa, sztab Reagana w ostatniej chwili zaprosił do niej także pozostałych kandydatów, nie informując o tym Busha. Gdy zatem przybyli oni do studia, wywołali
ogromną konsternację w obozie Busha, a także jego samego. Sprawę próbował załagodzić Reagan, argumentując za dopuszczeniem pozostałych kandydatów do debaty.
Gdy jej moderator, miejscowy dziennikarz John Breen, nie mógł uciszyć Reagana
i nakazał wyłączenie mu mikrofonu, ten energicznie ruszył z miejsca i stwierdził, że
„to on płaci za ten mikrofon”, wywołując aplauz i głosy publiczności, by dopuścić innych kandydatów do debaty4. Reagan napisał później, że w tym samym czasie Bush
„siedział [niczym] zamrożony na swoim krześle, niczego nie mówiąc”5.
Po pamiętnej pierwszej debacie w wyborach roku 1960 Richard Nixon stwierdził, że „widok mówi więcej niż tysiące słów”. Tak było również w Nashua – debata
była kontynuowana, a jej czołowymi postaciami byli Bush i Reagan. O czym jednak
mówili, mało kto pamiętał – tym, co utkwiło w pamięci komentatorów i wyborców
był obrazek aktywnego i energicznego lidera oraz pasywnego, siedzącego dostojnie
na swoim miejscu jego kontrkandydata. Reagan został kilka dni później zwycięzcą
prawyborów w New Hampshire, uzyskując 49,6% głosów, co połączone z 22,7%
dla Busha6 oraz odbiorem wydarzeń w Nashua pozwoliło przejść momentum w ręce
Reagana. Dodatkowo Bushowi przyklejono po New Hampshire etykietkę „syndromu
mięczaka” (the wimp factor) i mimo odniesionych zwycięstw w Connecticut, Massachusetts, Pensylwanii i Michigan Bush nie zdołał zatrzymać Reagana w triumfalnym
marszu po prezydencką nominację Partii Republikańskiej w wyborach roku 1980. Po
jej zapewnieniu przyszedł czas na selekcję współkandydata, która, jak się okazało,
miała o wiele bardziej dramatyczną dynamikę.

5.1.2. Wiceprezydencka selekcja
Kandydatem na Wiceprezydenta, a później wiceprezydentem u boku Reagana został
George Bush. Początkowo jednak na taki finał niewiele wskazywało. Jego wieloletni
przyjaciel i menedżer kampanii James Baker podaje, że Bush „zawsze prywatnie
mówił, że nie był pewien, czy interesowałoby go bycie wiceprezydentem”7. Jules
Witcover przytacza konferencję prasową, w czasie której na pytanie o wiceprezy3
J.W. Germond, J. Witcover, Blue Smoke & Mirrors. How Reagan Won and Why Carter Lost the
Election of 1980, New York: The Viking Press, 1981, s. 125.
4
Ibidem, s. 128.
5
R. Reagan, An American Life, New York: Simon & Schuster, 1990, s. 213; wspomniany fragment
jest dostępny w serwisie YouTube: Reagan Nashua Moment, 23 luty 1980, http://www.youtube.com/
watch?v=OO2_49TycdE (10.05.2014).
6
L. Ragsdale, Vital Statistics on the Presidency: George Washington to George W. Bush, Washington,
DC: Congressional Quarterly Inc., 2009, s. 59.
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J. Baker, Work Hard, Study, s. 95.
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denturę Bush przywołał słowa generała Williama T. Shermana odrzucającego propozycję kandydowania słowami, że „nie przyjmie nominacji, gdy ją otrzyma, oraz nie
będzie sprawował urzędu, gdy zostanie wybrany”8. Wydaje się jednak, że im dłużej
Bush pozostawał w rywalizacji o nominację, po którą zmierzał Reagan, tym bardziej
oswajał się z myślą o ubieganiu się o drugi urząd. Ale decyzja nie należała do niego
– Bush w swej wydanej z okazji kampanii prezydenckiej roku 1988 autobiografii
wskazuje, że „ubieganie się o stanowisko Wiceprezydenta nie wynika z posłannictwa. Powołanym staje się każdy, kogo prezydent wytypuje”9.
Tymczasem powołujący, Ronald Reagan, również nie był początkowo zainteresowany Bushem jako swoim współkandydatem. Jednemu z przyjaciół miał powiedzieć,
że „miał duże zastrzeżenia wobec George’a Busha, [któremu] obawiałby się powierzyć sprawy kraju”10. Na taki stan rzeczy złożyło się co najmniej kilka czynników.
Umiarkowane poglądy Busha sprawiały, że „sprzeciwiał się ruchowi konserwatywnemu, co w oczach niektórych czyniło zeń liberała”11. W istotnych dla elektoratu
Partii Republikańskiej kwestiach Bush pozycjonował się jako zwolennik kary śmierci, sprzeciwiał się forsowanej przez niektóre kręgi republikańskie poprawce konstytucyjnej zabraniającej dokonywania aborcji, którą w pewnych sytuacjach Bush
dopuszczał, a jeszcze dekadę wcześniej był zwolennikiem kontrolowania dostępu do
broni12.
Niechęć do Busha wynikała także z wydarzeń podczas kampanii prawyborczej
– po wspomnianej debacie w Nashua Reagan istotnie uważał Busha za mięczaka.
Był zdania, że „jeśli [Bush] nie jest w stanie stawić czoła tego typu presji, jak podoła
takiej, przed którą staje Prezydent?”13. Co więcej, podczas kampanii przed prawyborami w Pensylwanii, Bush, praktykujący przed laty biznesmen i z wykształcenia ekonomista, określił propozycje gospodarcze Reagana mianem „gospodarki spod znaku
voodoo” (voodoo economics). Jeden z uczestników procesu wiceprezydenckiej selekcji z obozu Reagana powiedział anonimowo Herbertowi Parmetowi, że „Reagan
zrobił wszystko co mógł, by nie wybrać Busha”14.
Ponieważ Reagan nie pałał sympatią także do Howarda Bakera, pewne wyjście z tej patowej sytuacji dawał przeprowadzony przez sztab Reagana sondaż,
który wskazał, że z wyborczego punktu widzenia najlepszym wzmocnieniem jego
prezydenckiej kandydatury byłoby uzupełnienie tandemu i zaproszenie do współpracy Geralda Forda. Trzeba się zgodzić, że wybór taki oferował wzmocnienie zarówno pod kątem krótko-, jak i długoterminowym. Obecność Forda równoważyła pod
względem ideologicznym pozycję Reagana w partii, Ford gwarantował też uzupełnienie pod względem doświadczenia politycznego (niewątpliwie posiadał kwalifikacje wiceprezydenckie i prezydenckie – wszak nie tak dawno sprawował oba urzędy),
J. Witcover, Crapshoot…, s. 307.
G. Bush, V. Gold, Patrząc w przyszłość, Gdańsk: Wydawnictwo „Topos” 1990, s. 5.
10
Cyt. za: H. Parmet, George Bush: The Life of a Lone Star Yankee, New York: Scribner, 1997, s. 243.
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jak również, ze względu na swój długi staż w Izbie Reprezentantów, mógłby stać się
użytecznym narzędziem prezydenta w relacjach z Kongresem.
Taka wizja tandemu szczególnie przypadła do gustu waszyngtońskiemu weteranowi, Bryce’owi Harlowe’owi, który stojąc na stanowisku, że tandem Reagan–
–Ford to „najbardziej godna zaufania i dająca się lubić para kandydatów, jaką można
wymyślić”15, promował teraz swoją koncepcję stworzenia pary Reagan–Ford określanej mianem „wymarzonego tandemu” (dream ticket).
Gdy o takim rozwiązaniu pozytywnie zaczęli się wypowiadać najważniejsi doradcy Reagana oraz czołowe postaci partii, pomysł podchwycił również sam nominowany. Wiceprezydencką propozycję składał Fordowi trzykrotnie, za każdym
razem spotykając się z odmową16. W pewnym momencie Ford, który najwyraźniej
rozwiązał stawiany przez jego doradców dylemat, czy chciałby, by zwracano się do
niego per „Panie Prezydencie Wiceprezydencie”, czy też „Panie Wiceprezydencie
Prezydencie”17, zaczął się przychylać do pomysłu Reagana i jego sztabu; rozpoczęły
się nawet formalne negocjacje na temat roli Forda w przyszłej administracji. Ford
miał w tej dziedzinie dość wysokie wymagania – jako były prezydent, ale także wiceprezydent, nie miał zamiaru odgrywać tradycyjnej roli wiceprezydenta, lecz chciał
mieć „znaczący wkład w politykę zagraniczną i obronną, zostawiając Reaganowi
kwestie wewnętrzne i gospodarcze”18. Poza tym Ford miałby przewodzić NSC i mieć
prawo weta wobec niektórych nominacji do Gabinetu oraz do personelu Białego
Domu.
Reagan był na to niemal gotowy, choć niektórzy doradcy zaczęli mieć wątpliwości – ze strony Forda negocjacje w sprawie zakresu jego obowiązków prowadził sam
Henry Kissinger, co przy rzeczywistym oddaniu spraw zagranicznych w ręce wiceprezydenta mogło oznaczać jego powrót na stanowisko Sekretarza Stanu. Poza tym
taki podział obowiązków mógł stwarzać problemy natury konstytucyjnej, bowiem de
facto oznaczałby istnienie dwóch prezydentur. Taka akademicka koncepcja zrodziła
się już kilka lat wcześniej, przy czym jej twórca, Aaron Wildavsky, nie miał bynajmniej na myśli dwóch osób sprawujących urząd Prezydenta jednocześnie19.
Nadzieje na „wymarzony tandem” skończyły się jednak wraz z wywiadem
Forda z Walterem Cronkite’em, w którym padło słowo „współprezydentura”
(co-presidency). Nie zostało ono co prawda użyte przez Forda, ale było terminem,
jakiego użył Cronkite, słuchając wypowiedzi Forda na temat wizji swej roli w przyszłej administracji. Słowo poszło w eter, Ford nie zaprzeczył, a wszyscy słuchający wywiadu byli nim zdumieni – Ronald Reagan zapisał w swych wspomnieniach,
że w pewnym momencie „zdał sobie sprawę z problemów z pomysłem wiceprezydentury [dla Forda]: to, o czym mówił Ford, rzeczywiście odnosiło się do dwóch
Ibidem, s. 242.
J. Witcover, Crapshoot…, s. 308–311.
17
H. Parmet, George Bush, s. 244.
18
Ibidem, s. 243.
19
W głośnym tekście Wildavsky argumentował, że „The United States has one President, but it has
two presidencies; one presidency is for domestic affairs, and the other is concerned with defense and
foreign policy”, A. Wildavsky, The Two Presidencies [w:] idem (red.), Perspectives on the Presidency,
Boston: Little, Brown, 1975, s. 448.
15
16
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prezydentur”20. Tuż po wywiadzie sam Ford po raz kolejny powiedział Reaganowi,
że rezygnuje z wiceprezydentury, gdyż nawet po spełnieniu jego warunków „państwo nie mogłoby działać z dwoma prezydentami w Białym Domu”21.
Z wydanej już po śmierci Forda książki Thomasa DeFranka dowiadujemy się jednak o prawdziwej motywacji byłego prezydenta. Otóż Ford nie miał zamiaru przyjąć
nominacji wiceprezydenckiej, a powodem była osobista niechęć do Reagana. Ford
nie mógł wybaczyć Reaganowi, że w roku 1976 podjął on rywalizację o nominację
z urzędującym prezydentem, znacznie go wówczas osłabiając. W tym właśnie Ford
widział jedną z głównych przyczyn swej późniejszej porażki z Carterem. Co więcej,
Ford pałał żądzą rewanżu na Carterze, był gotowy do rywalizacji z nim, i uważał, że
ma duże szanse na zwycięstwo. Wobec jednak akcesu Reagana do rywalizacji Ford
nie podjął rękawicy, nie chcąc osłabiać partii i nominowanego, ktokolwiek by nim
został, przed decydującą rozgrywką z Demokratą. Negocjacje były zatem jedynie
pokerowym zagraniem – jako lojalny członek Partii Republikańskiej Ford nie chciał
być oskarżany o jej szkodzenie, dlatego wprost nie odrzucał nalegań Reagana, do
którego z czasem dołączyli także inni członkowie partii. Ford wolał podnosić swe
żądania do niewyobrażalnych granic, mając nadzieję, że Reagan nigdy na nie nie
przystanie i sam zrezygnuje z jego kandydatury, co zresztą nastąpiło22.
Forsowanie koncepcji „wymarzonego tandemu” miało jednak konsekwencje dla
procesu wiceprezydenckiej selekcji. Sam Reagan pisze, że „przez wiele dni oczekiwał, że częścią tandemu będzie Ford, [toteż] nie myślał o innych kandydatach. Teraz
musiał wybrać [innego] współkandydata, a czasu nie było dużo”23. W tej sytuacji naturalnym wyborem Reagana stał się Bush. Nominowany zadzwonił do niego tuż po
wyjściu Forda z jego apartamentu. Warunkiem Reagana było poparcie przez Busha
jego przekonań w kwestiach programu politycznego oraz aborcji24. Gdy odpowiedź
była twierdząca, tandem Reagan–Bush stał się faktem.

5.1.3. Współkandydat w kampanii wyborczej
Prowadzenie w tych warunkach kampanii u boku Reagana stanowiło dla Busha nie
lada wyzwanie. Po pierwsze, musiał przekonać do swojej przydatności liczne grono
konserwatystów, których środowisko miało co do jego osoby dość podzielone zdanie. Podczas gdy jedni weterani – między innymi Strom Thurmond i Barry Goldwater – opowiadali się za potrzebą poszerzania partyjnej bazy, inni, jak choćby senator
Jesse Helms czy też bliscy stronnicy Reagana, byli pełni obaw25. Sam Bush znajR. Reagan, An American Life, s. 215.
Ibidem, s. 216.
22
T. DeFrank, Write It When I’m Gone: Remarkable Off the Record Conversation with Gerald Ford,
New York: G.P. Putnam’s Sons, 2007, s. 129–130.
23
R. Reagan, An American Life, s. 216.
24
J. Baker, Work Hard, Study, s. 104.
25
H. Smith, Reagan Woos Ford as Top Republicans Denounce President, „New York Times”,
16 lipca, 1980.
20
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dował się w trudnej sytuacji także ze względu na swoją strategię, a także niektóre
wypowiedzi z okresu prawyborów. W kampanii przed wyborami powszechnymi miał
bowiem bronić Reagana przed zarzutami podobnymi do tych, które sam formułował
w czasie rywalizacji o prezydencką nominację. Przyjęta przez doradców Cartera tzw.
strategia Ogrodu Różanego (Rose Garden Strategy) polegała na próbie zbudowania
kontrastu między doświadczonym w rządzeniu krajem liderem wolnego świata a posiadającym widoczne braki w wykształceniu i wiedzy byłym aktorem, który z całą
pewnością „popełniałby [ogromne] błędy, gdyby miał ku temu szansę”26, czyli został
Prezydentem. Kiedy jednak wraz z kolejnymi sondażami okazywało się, że strategia
ta nie przynosi oczekiwanych owoców, a notowania republikańskiego pretendenta
stoją wyżej, sztab Cartera próbował sportretować Reagana jako ultrakonserwatywnego szaleńca, który nie powinien wejść w posiadanie dostępu do guzika atomowego27.
Zadaniem Busha było zatem „rozprzestrzenianie i wyjaśnianie pozycji Reagana,
bronienie go przed atakami Demokratów oraz atakowanie dorobku Cartera”28 jako
prezydenta.
To ostanie zadanie nie było trudne – wybory, gdzie jeden z kandydatów ubiega
się o reelekcję to zawsze w pewnym sensie referendum na temat sposobu oraz efektywności sprawowania przez niego urzędu. W tym sensie Carter był łatwym celem,
choćby ze względu na trudną sytuację gospodarczą – efektownie ujął to zresztą sam
Reagan, kiedy w czasie jedynej w trakcie tych wyborów telewizyjnej debaty spytał
Amerykanów, „czy wiedzie im się lepiej niż cztery lata wcześniej”29. Ataki Busha
miały zatem mieć charakter przede wszystkim merytoryczny i łagodny – inny bowiem ich rodzaj mógłby zniechęcić do tandemu Republikanów wyborców identyfikujących się jako Demokraci, a także tych liberalnych Republikanów, którzy zamierzali głosować na trzeciego kandydata, Martina Andersona30.
Powyższe zadania Bush podejmował niestrudzenie, trudno jednak ocenić ich
wpływ na zwycięstwo Reagana. Jack Germond i Jules Witcover wskazują, że „obecność Andersona jako niezależnego kandydata zaabsorbowała większość sprawozdań
medialnych (szczególnie telewizyjnych), które zwyczajowo były poświęcone kandydatom na Wiceprezydenta”31. Wysiłki Busha mogły zatem zostać niezauważone przez
tzw. przeciętnego wyborcę. Tym bardziej że w tym cyklu wyborczym nie odbyła się
debata kandydatów na Wiceprezydenta, nie dając dziennikarzom i opinii publicznej
okazji do przyjrzenia się Bushowi na tle Waltera Mondale’a.
Jedynym medialnym wydarzeniem z udziałem Busha była w tej kampanii jego
wizyta w Chinach. Choć w trakcie prezydenckich kampanii wyborczych kandydat
na Wiceprezydenta rzadko przykuwa uwagę ze względu na swe zagraniczne wojaże,
J. Germond, J. Witcover, Blue Smoke and Mirrors, s. 274.
Element tej strategii został zastosowany także podczas debaty prezydenckiej, gdy nagle ni stąd, ni
zowąd Carter stwierdził: „my daughter Amy said she thought nuclear weaponry and the control of nuclear
arms was the most important issue”. Zob. Zapis debaty prezydenckiej Carter–Reagan z 28 października
1980 r., http://www.debates.org/index.php?page=october-28-1980-debate-transcript (10.05.2014).
28
H. Parmet, George Bush, s. 249.
29
Zapis debaty prezydenckiej Carter–Reagan.
30
H. Parmet, George Bush, s. 250.
31
J. Germond, J. Witcover, Blue Smoke and Mirrors, s. 251.
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podróż do Chin była wynikiem wytworzonego kontekstu w relacjach USA–Chiny
oraz USA–Tajwan.
Po „utracie Chin” i przejęciu władzy przez Przewodniczącego Mao Stany Zjednoczone nie uznawały dyplomatycznie Chińskiej Republiki Ludowej, jako reprezentanta Chin traktując Tajwan. W wyniku polityki Nixona nastąpiło jednak otwarcie,
a w tzw. Komunikacie szanghajskim rząd amerykański zobowiązał się „uznać jedne
i niepodzielne Chiny, obejmujące również Tajwan”, przy czym normalizacja stosunków nastąpiła dopiero w okresie administracji Cartera. Tymczasem 16 sierpnia
roku 1980, już jako kandydat swej partii w wyborach prezydenckich, Ronald Reagan
„stwierdził podczas konferencji prasowej, że rozważyłby uczynienie amerykańskiego biura łącznikowego na Tajwanie, prowadzonego przez prywatną fundację, biurem
rządowym. Byłby to jego sposób na «oficjalne stosunki z Tajwanem»”32. Bush przebywał już wówczas w Pekinie, gdzie został wysłany, by uspokoić zaniepokojonych
utrzymanymi w podobnym tonie wypowiedziami Reagana Chińczyków. Historyk
Herbert Parmet podaje, że w tym czasie „Kongres [szybko] potępił słowa Reagana,
o czym nie wiedział Bush. Gdy zatem podczas konferencji prasowej o swoje stanowisko w tej sprawie został spytany Bush, mógł wpaść w pułapkę utraty wiarygodności bądź demonstracji braku lojalności wobec Reagana”33. Udzielona przez niego
odpowiedź – „bez komentarza” – była swoistą ucieczką do przodu, sygnalizowała
też niechęć do wypowiadania się w sposób mogący jakkolwiek zagrozić Reaganowi.
Należy jednak przyznać, że w tamtej sytuacji okazała się najlepszym wyjściem.
Jeszcze istotniejsze zadanie czekało Busha podczas kampanii wyborczej roku
1984, choć początkowo niewiele na to wskazywało. Kontekst wyborczy wyraźnie
przemawiał za Reaganem – gospodarka kwitła, a Amerykanie byli zadowoleni ze
sposobu sprawowania przez Reagana urzędu Prezydenta34. Jednakże podczas pierwszej debaty prezydenckiej udzielane przez Reagana odpowiedzi nie zawsze dotyczyły wątków, o które pytano, a jego argumenty, jak i dane statystyczne, którymi
operował, często były niespójne. Na tle kandydata Demokratów, Waltera Mondale’a,
wypadł fatalnie, z czego zresztą sam doskonale zdawał sobie sprawę35. Co gorsza,
podczas debaty wyglądał dokładnie tak, jak podczas całej kampanii chcieli go przedstawić Demokraci – jak gdyby był za stary, by ponownie pełnić tak odpowiedzialne
stanowisko jak amerykańska prezydentura. Wrażenie to potwierdziły sporządzone po
debacie sondaże – według respondentów zapytanych przez Instytut Gallupa Mondale
wygrał debatę w stosunku 54 do 3536, a w badaniu przeprowadzonym dla dziennika
„The New York Times” przez pracownię Lou Harrisa 61% respondentów wskazało na
Mondale’a jako zwycięzcę debaty, a jedynie 19% przyznało zwycięstwo Reaganowi.
H. Parmet, George Bush, s. 249.
Ibidem.
34
Według wskazań Instytutu Gallupa w roku wyborczym 1984 procent respondentów zadowolonych
ze sposobu sprawowania urzędu przez prezydenta Reagana jedynie na krótko, na przełomie kwietnia
i maja, spadł poniżej 50%, w całym roku wahając się między 51% a 61%. Zob. http://www.presidency.
ucsb.edu/data/popularity.php?pres=40&sort=time&direct=DESC&Submit=DISPLAY (10.05.2014).
35
R. Reagan, An American Life, s. 328.
36
Dane za: J.W. Germond, J. Witcover, Wake Us When It’s Over: Presidential Politics of 1984, New
York: Macmillan, 1985, s. 513.
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Liczba popierających Reagana po debacie spadła z 56 do 53%, a Mondale’a wzrosła
z 42 do 44% (w połowie września różnica na korzyść Reagan wynosiła 57–39)37.
Nieoczekiwanie przed Mondale’em stanęła ponowna szansa uzyskania momentum.
Po raz pierwszy była ona możliwa tuż po dokonaniu przez kandydata Demokratów
wyboru Geraldine Ferraro na kandydatkę na Wiceprezydenta. Szanse jednak zostały
zniweczone, gdy kilka dni po selekcji prasa zaczęła pytać o jej kwalifikacje, a przede
wszystkim doniosła o nieprawidłowościach podatkowych w firmie jej męża38. Tym
razem uzyskanie momentum ponownie zależeć miało od Ferraro, a konkretnie od jej
postawy w wiceprezydenckiej debacie przeciw Bushowi.
Edward Hinck ocenia, że „dla Busha, który miał ograniczone doświadczenie
w odnoszeniu wyborczych zwycięstw, ale miał aspiracje uczestnictwa w przyszłych
kampaniach prezydenckich, debata była okazją do zaprezentowania swych umiejętności jako reprezentanta Partii Republikańskiej”39. Jednocześnie debata stanowiła
niebywałe wyzwanie. Tradycyjnie debaty wiceprezydenckie rzadko są znaczące dla
wyniku wyborów, i nawet jeśli ich uczestnik wypadnie niekorzystnie, to pogrąży
jedynie siebie. W przypadku debaty z Ferraro stawką była jednak nie tylko opinia
o Bushu, ale także zagrożenie uzyskania przez Demokratów momentum – „wiceprezydent musiał zatem przygotować się na obronę dorobku administracji, chwalić prezydenta, odzyskać momentum, jakie Reagan stracił podczas debaty z Mondale’em,
[a dopiero w dalszej kolejności skoncentrować się na] budowaniu swego wizerunku
jako kroku do realizacji swych przyszłych prezydenckich ambicji”40.
Rezultatem takich założeń było zatem unikanie bezpośrednich uwag w stosunku
do Ferraro, a do skuteczności tej strategii wystarczyło jedynie uniknięcie pomyłek
oraz osobistych uwag pod jej adresem, co przy jej dość neutralnej postawie41 pozwoliło Bushowi uzyskać miano zwycięzcy debaty42, mimo że sam Bush był ze swej
postawy niezadowolony43. Tygodnik „Time” ocenił, że Bush „podał Reganowi pomocną dłoń w jednym z rzadkich momentów, gdy prezydent jej potrzebował”44. Dla
samego Busha najważniejsze było jednak udowodnienie swojej przydatności sztabowi Reagana – ten zaś ocenił debatę „na plus, choćby dlatego, że [postawa współkandydata] pozwoliła odwrócić uwagę od tematu kampanii, jakim mógł stać się
wiek Reagana, i pomogła Republikanom wrócić na właściwą drogę”45 prowadzenia
Dane za: C.A. Smith, K.B. Smith, The 1984 Reagan-Mondale Presidential Debate [w:]
R. Friedenberg (red.), Rhetorical Studies, s. 96.
38
J.W. Germond, J. Witcover, Wake Us When It’s Over, s. 419–420.
39
E. Hinck, Enacting the Presidency: Political Argument, Presidential Debates, and Presidential
Character, Westport, CT: Praeger, 1993, s. 180.
40
J.S. Trent, The 1984 Bush-Ferraro Vice Presidential Debate [w:] R. Friedenberg (red.), Rhetorical
Studies, s. 121.
41
Zapis debaty wiceprezydenckiej Bush–Ferraro z 11 października 1984 r., http://www.debates.org/
index.php?page=october-11-1984-debate-transcript (10.05.2014).
42
W sondażach New York Times i telewizji CBS oraz dla telewizji ABC zwycięstwo Busha
zadeklarowało odpowiednio 47% i 42% badanych, wobec 31% i 33% dla Geraldine Ferraro. Dane za:
J.S. Trent, The 1984 Bush-Ferraro Vice Presidential Debate, s. 140.
43
B. Schieffer, G.P. Gates, The Acting President, New York: E.P. Dutton, 1989, s. 318.
44
Cyt. za: E. Hinck, Enacting the Presidency, s. 192–193.
45
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kampanii wyborczej, co mogłoby się okazać dużo trudniejsze w przypadku gorszej
postawy Busha.
Z punktu widzenia obydwu kampanii prezydenckich kandydat na Wiceprezydenta
George Bush wywiązał się zatem ze swych ról znakomicie. O ile jego postawę trudno
określić mianem niezbędnej do odniesienia zwycięstwa wyborczego, o tyle uczynił
to, czego oczekuje się od współkandydata – nie dość, że nie zaszkodził, to jeszcze pomógł46. Doradca Busha z okresu jego wiceprezydentury wskazuje na kolejny równie
istotny aspekt. Otóż jeśli mowa o kampanii roku 1980, to „była ona również szansą
na lepsze poznanie Reagana”47. Z perspektywy Busha udało się też zademonstrować
lojalność wobec Reagana i jego programu – już podczas przemówienia, w którym
przyjął wiceprezydencką nominację swej partii, Bush uznał przywództwo Reagana
słowami:
Jeśli ktokolwiek chciałby wiedzieć, dlaczego Ronald Reagan jest zwycięzcą, przyślijcie
go do mnie. W tym temacie jestem ekspertem. [Reagan] jest zwycięzcą ponieważ jest
naszym liderem, ponieważ przebył cały kraj i rozumie jego obywateli. Jego przesłanie jest
jasne. Jego przesłanie jest rozumiane48.

Te czynniki okazały się niezbędne w kontekście przygotowania do współpracy
w jednej administracji.

5.2. OKRES PRZEJŚCIOWY
Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie u boku Reagana i poparciem jego programu politycznego Bush przyjął postawę
bezkrytycznej lojalności nie tylko na czas kampanii wyborczej, ale też całej służby
jako wiceprezydent. Lojalność jest niemal wpisana w specyfikę tego urzędu, ale również naznaczała całą karierę polityczną wiceprezydenta elekta49. Gdy prawie dekadę
wcześniej Bush został poproszony przez Nixona o objęcie stanowiska przewodniczącego RNC, miał stwierdzić, że „jeśli prezydent o coś prosi, należy to wykonać”50.
Jeżeli chodzi o rolę, jaką Bush miałby odgrywać w nowej administracji, to dokonując osądu najwyraźniej na podstawie jego charakterystyki jako polityka, Ross
Baker przewidywał, że jako wiceprezydent „będzie [on] pożytkowany w takich obszarach, jak sprawy zagraniczne czy też będzie łącznikiem z małym, ale wpływowym
wschodnim skrzydłem Partii [Republikańskiej]”51. Ceniący jednak lojalność wobec
Por. M. Turek, Primum non nocere?
Ch. Untermeyer, Looking Forward: George Bush as Vice President, s. 158.
48
Cyt. za: H. Smith, Reagan Wins Nomination and Chooses Bush as Running Mate after Talks with
Ford Fail, „New York Times”, 17 lipca 1980.
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przełożonych Bush postanowił nie ubiegać się o pełnienie konkretnych funkcji, ale
czekać na zadania, jakie powierzy mu prezydent. Bush był zdania, że wiceprezydentura to „stanowisko, które nie nadaje się do skupiania na sobie uwagi ani podejmowania decyzji. Nadaje się do lojalnego wspierania prezydenta przez przedstawianie jak
najlepszego osądu, a gdy prezydent podejmie decyzję – do wspierania jej”52.
Jak wiemy z poprzednich rozdziałów, wydawanie przez wiceprezydenta dobrej
jakości osądu w dużej mierze zależy od odpowiedniej obudowy instytucjonalnej
– by mieć całościowe spojrzenie na obszar, w którym miałby doradzać, wydający
osąd musi posiadać wszystkie aktualne informacje. Na takie wsparcie mógł liczyć
następca Waltera Mondale’a, w dziedzinie stopnia zinstytucjonalizowania urzędu
wiceprezydenckiego będący zresztą jego spadkobiercą. W trakcie okresu przejściowego Bush uzyskał takie zasoby i udogodnienia, jak biuro w Zachodnim Skrzydle,
automatyczne zaproszenie na wszystkie spotkania prezydenta, możliwość niezapowiedzianego odwiedzania prezydenta, otrzymywanie kopii wszystkich memorandów
przychodzących do prezydenta, obietnicę dużego zakresu aktywności na Kapitolu,
lunch z prezydentem bez niczyjej obecności, jak również obietnicę Reagana, że to
wiceprezydent będzie przewodniczył obradom NSC zawsze, gdy nie będzie mógł
tego uczynić prezydent53.
Wiceprezydent elekt był także swego rodzaju beneficjentem, jeśli chodzi o osobę
odpowiedzialną w Białym Domu za obieg dokumentów – „wszystkie dokumenty,
przychodzące i wychodzące od prezydenta kontrolował”54 związany z Bushem Richard Darman. Niewykluczone, że w pewnym stopniu wiceprezydent Bush skorzystał także z umieszczenia na stanowisku Sekretarza Handlu swego zaufanego człowieka, Malcolma Balbridge’a. Co do wyboru szefów departamentów podczas okresu
przejściowego, to, w przeciwieństwie do Cartera, Reagan na ogół wiedział, komu
chce powierzyć dany departament, w związku z czym nie konsultował owych nominacji z Bushem. Jednym z nielicznych wyjątków był właśnie Departament Handlu,
o którego obsadzie Reagan pozwolił zdecydować wiceprezydentowi elektowi. W rezultacie został nim właśnie Balbridge, długoletni przyjaciel Busha i menedżer jego
zwycięskiej kampanii prawyborczej w Connecticut55.
Bezapelacyjnie największym atutem Busha było jednakże powierzenie przez Reagana stanowiska szefa personelu Białego Domu Jamesowi Bakerowi, o którym legendarny kronikarz amerykańskich kampanii wyborczych Theodore White napisał,
że był dla Busha „najbliższym przyjacielem i alter ego”56. Decyzja ta była dość zaskakująca. Baker był powiem podsekretarzem handlu w administracji Forda, a następnie
szefem jego kampanii w prawyborach i wyborach roku 1976. Co więcej, był szefem
52
Cyt. za: M. Duffy, D. Goodgame, Marching in Place: the Status Quo Presidency of George Bush,
New York: Simon & Schuster, 1992, s. 40.
53
Ch. Untermeyer, Looking Forward: George Bush as Vice President, s. 158, 160; J.P. Burke,
Presidential Transitions, s. 125–126.
54
L. Barrett, Gambling with History: Ronald Reagan in the White House, Garden City, NY:
Doubleday, 1983, s. 115.
55
B. Schieffer, G.P. Gates, The Acting President, s. 28; Ch. Untermeyer, Looking Forward: George
Bush as Vice President, s. 160.
56
T.E. White, America in Search of Itself, s. 302.
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kampanii Busha, gdy ten startował w prawyborach przeciwko Reaganowi. Z tego
powodu Baker, podobnie jak Bush, był postrzegany jako liberał, i jego nominacja
na tak doniosłe stanowisko w administracji Reagana wywołała konsternację konserwatystów, a także niektórych współpracowników prezydenta elekta57. Jak zauważył
Herbert Parmet, w tym przypadku „pogrzebanie starych urazów było łatwiejsze dla
pułkowników niż dla [ich] oddziałów”58. Co ciekawe, do wyboru Bakera skłonił Reagana jeden z jego podwładnych z okresu gubernatury Kalifornii, Michael Deaver.
Choć wydawało, że szefem personelu będzie najważniejszy doradca gubernatora, Ed
Meese III, Deaver był zdania – i udało mu się do tej opinii przekonać Reagana – że
do tak odpowiedzialnej funkcji niezbędny będzie ktoś lepiej zorientowany w realiach
federalnej stolicy59.
By jednak połączyć waszyngtońskiego insidera z ludźmi, których Reagan znał,
którym ufał i w których towarzystwie czuł się dobrze, na poziomie personelu Reagan postanowił zbudować „kolegialną radę” swej administracji. W wyniku takiej
koncepcji powstał triumwirat Bakera, Meese i Deavera, z których każdy posiadał
odpowiedni tytuł i zakres obowiązków (Baker był szefem personelu odpowiedzialnym za działania operacyjne, Meese – doradcą prezydenta odpowiedzialnym za politykę publiczną, Deaver – zastępca szefa personelu, był odpowiedzialny za sprawy
wizerunkowe)60, przy czym byli oni jednolitym zespołem, niejednokrotnie wspólnie
podejmującym decyzje61. Dla Bakera naturalnym zadaniem było także zapewnienie
jak największego udziału Busha w działalności administracji62, co było o tyle możliwe, że biuro wiceprezydenta miało w Zachodnim Skrzydle znajdować się tuż obok
biura szefa personelu63.
Jednocześnie dość symptomatyczne jest, że negocjując obudowę instytucjonalną
swej wiceprezydentury i zakres dostępu do prezydenta, Bush nie rozmawiał o tym
z Reaganem, ale z Meese, i, jak sugeruje politolog John Burke, Bush przedstawił
swoje warunki, lecz zgody na nie nie otrzymał automatycznie – zgodę taką musiał
wyrazić właśnie Meese64. Można by wysnuć z tego wniosek, że pozycja wyjściowa
Busha do pełnienia urzędu Wiceprezydenta nie była zbyt dobra, skoro takie uzgodnienie musiał przedyskutować nie z prezydentem elektem, a z niemającym pochodzącej z wyborów legitymacji jego podwładnym. Wydaje się, że ta sytuacja była
dla Busha pierwszym sygnałem o stylu administrowania i procesie podejmowania
decyzji, jaki cechował Ronalda Reagana.
57
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5.3. WICEPREZYDENT W ADMINISTRACJI REAGANA
Ów styl, polegający na delegowaniu specyficznych zadań poszczególnym współpracownikom, dał o sobie znać już w trakcie okresu przejściowego w odniesieniu do obsadzenia personelu Białego Domu – prezydent elekt nie zajmował się tym osobiście,
lecz zadanie to powierzył powołanemu wcześniej przez siebie, a wspomnianemu już
w poprzednim podrozdziale, triumwiratowi65. Sam z kolei wybrał osoby, które nominował na stanowiska poszczególnych sekretarzy – a podstawowym kryterium doboru było podzielanie konserwatywnej filozofii Reagana66. Strategia ta była związana
z kilkoma założeniami. Po pierwsze, „Reagan bardziej niż inny prezydent przyszedł
na urząd z jasnym ideologicznym celem”67. Zgodnie z najbardziej pamiętanym zdaniem z jego pierwszego przemówienia inauguracyjnego – „rząd nie jest rozwiązaniem, rząd jest problemem”68 – priorytetami polityki Reagana była przede wszystkim
mniejsza obecność rządu i biurokracji w życiu obywateli, czyli zmniejszenie podatków oraz wprowadzenie pakietów deregulacyjnych. By ów cel zrealizować, Reagan
potrzebował myślących podobnie, oddanych partnerów. Po drugie, i bardziej istotne, w pewnym sensie Reagan postrzegał prezydencką administrację jako korporację, w której prezydent był głosem wyrażającym cele administracji i wyznaczającym
ogólny zarys kierunków jej polityki. Koherentne z tą wizją konkretne rozwiązania
i programy mieli opracować jego współpracownicy, z których to propozycji prezydent wybrałby jego zdaniem najlepszą. Reagan był zatem niczym przewodniczący
Rady Nadzorczej z podległą mu Radą Dyrektorów69.
Warto zauważyć, że w takiej strukturze formalnie bez zadań pozostawałby wiceprezydent – Bush mógłby zatem, podobnie jak przed nim Mondale, sprawować funkcję głównego doradcy, z którym prezydent konsultowałby się przed podjęciem decyzji w każdej sprawie. Wiceprezydent Mondale niejednokrotnie próbował uzyskać
wstawiennictwo prezydenta przy proponowaniu programów skierowanych do liberalnego elektoratu Partii Demokratycznej. W przypadku Busha taka aktywność nie
wchodziła w grę. Po pierwsze, jak zauważył Light, „Reagan przyjął bardzo ograniczone cele polityczne – [co było równoznaczne] z niewielką możliwością wpływania
na politykę”70 administracji przez wiceprezydenta. Po drugie, Bush nie widział siebie
w roli poszukiwacza zadań i obszarów, w których chciałby, bądź mógłby, być prezydentowi przydatny. Oczekiwał raczej delegowania zadań, które zechciałby powierzyć mu Reagan. Jako ideologicznie umiarkowany element Reaganowskiej rewolucji
Bush „zdawał sobie sprawę, że [gdyby wykazywał nadmierną inicjatywę] konserwaC. Brauer, Presidential Transitions, s. 227.
Ibidem, s. 229.
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tyści oskarżyliby go o próbę kontrrewolucji, nie chciał zatem dawać im do ręki żadnego oręża”71. Przyjmując jednak postawę wyczekiwania na powierzenie mu obowiązków, Bush nie mógł uniknąć długotrwałych, liniowych zadań (które sam rozumiał
jako czynności „stałe, obejmujące określony zakres działalności administracji”)72,
przewodniczył bowiem trzem grupom roboczym. O ile o dwóch można powiedzieć,
że przewodniczenie im miało charakter ceremonialny, o tyle Grupa Robocza ds. Deregulacji idealnie wpisywała się w Reaganowskie widzenie świata.
Celem tego powołanego przez prezydenta nazajutrz po inauguracji gremium było
„dokonanie przeglądu możliwych do wyeliminowania bądź opóźnienia”73 regulacji,
które zdaniem konserwatystów hamowały amerykański rozwój gospodarczy. Przedstawiony przez grupę w sierpniu roku 1983 raport proponował poluzowanie regulacji, dzięki którym szacowana oszczędność wyniosłaby 100 miliardów dolarów oraz
600 milionów roboczogodzin74. Choć w dużej mierze działalność grupy była oparta
na strukturze oraz współpracy z OMB (Office of Management and Budget), Reagan
chwalił wiceprezydenta za to, że „wykonał kawał dobrej roboty” i przyczynił się do
walki z biurokracją75.
Lou Cannon dodaje, że niektóre ze zniesionych w wyniku rekomendacji grupy
roboczej zapisów dotyczyły także „zdrowia i bezpieczeństwa Amerykanów” oraz
ochrony środowiska76. Trudno też ocenić rolę, jaką wiceprezydent odegrał jako przewodniczący owej grupy roboczej. Jako były biznesmen, przed laty związany z sektorem ropy naftowej, Bush był naturalnym sprzymierzeńcem nie tylko przedsiębiorców
związanych z tą branżą, ale wszystkich obywateli prowadzących własną działalność
bądź zatrudnionych w sektorze prywatnym. Jednocześnie OMB pod przywództwem
czołowego zwolennika tzw. ekonomii podaży (supply-side economics)77 Davida Stockmana miało być forpocztą w drodze do odbiurokratyzowania amerykańskiej gospodarki, i jest dyskusyjne, czy realnie Bush jakkolwiek osobiście przyczynił się do
przyspieszenia tej krucjaty.
Drugą komórką, dowodzoną przez wiceprezydenta, była tzw. Grupa Robocza
Florydy Południowej (South Florida Task Force), powołana do „koordynowania wy-
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siłków na rzecz zdławienia przemytu narkotyków”78 do Stanów Zjednoczonych, o co
osobiście prosili Reagana liderzy społeczności Miami zaniepokojeni faktem, że ich
miasto stało się w pewnym momencie jednym z czołowych szlaków przerzutowych
nielegalnego specyfiku. Grupa robocza razem z Pentagonem, Strażą Przybrzeżną oraz
cywilnymi agencjami dyskutowała nad możliwościami przeciwdziałania szmuglowaniu narkotyków na terytorium amerykańskie. Choć „wiceprezydentowi udało się
utworzyć koalicję agencji rządowych do zwalczania owego procederu, wysiłki te
okazały się niewystarczające”79.
Ostatnią grupą roboczą, na której czele stanął wiceprezydent Bush, była Grupa
ds. Terroryzmu – zadaniem tej struktury było opracowanie rekomendacji na temat
tego, jak przeciwdziałać tej formie zagrożenia amerykańskiego bezpieczeństwa.
Paul Kengor podaje, że jako przewodniczący Grupy „Bush osobiście spotykał się
z członkami Kongresu, byłymi członkami Gabinetu, dyplomatami, dyrektorami linii
lotniczych i pracownikami szczebla kierowniczego mediów. Członkowie grupy byli
też instruowani przez ponad stu mężów stanu, oficerów wojskowych, naukowców
i stróżów prawa. Bush i inni objeździli cały świat, odwiedzając [amerykańskie] ambasady oraz dowództwa wojskowe i operacyjne”80. Zalecenia Grupy najwyraźniej nie
przyczyniły się do zduszenia rozwoju międzynarodowego terroryzmu ani nie obroniły przed jego przejawami placówek i obywateli amerykańskich,
(…) jakkolwiek (…) sformułowanie polityki przeciwdziałania terroryzmowi doprowadziło między innymi do zbombardowania Libii przez amerykańskie lotnictwo w odwecie za
inicjowane przez Muammara Kaddafiego działania terrorystyczne wymierzone w cywilnych i wojskowych obywateli amerykańskich81.

O ile wspomniana działalność wiceprezydenta, choć przez Joela Goldsteina
zakwalifikowana jako instytucjonalna, z wyjątkiem grupy deregulacyjnej ma raczej znamiona ceremonialne, z całą pewnością inny wymiar ma przewodniczenie
przez Busha innemu zespołowi – Komitetowi Zarządzania Kryzysami w Polityce
Zagranicznej. W poprzednich administracjach zespół ten, którego zadaniem było
„monitorowanie dziejących się na świecie wydarzeń nadzwyczajnych”82, podlegał
bezpośrednio doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Wobec jednak dominacji
Kissingera i Brzezińskiego nad całym procesem formułowania i implementowania
polityki zagranicznej administracja Reagana zdecydowała się zerwać z tą praktyką.
Dodatkowo, w związku z tlącym się konfliktem sekretarza stanu Alexandra Haiga
z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Richardem Allenem83, prezydent Reagan
postanowił powierzyć tę funkcję Bushowi. Wiceprezydent nie przedkładał ambicji
osobistych nad dobro administracji, a ponadto, zdaniem Reagana, „było roztropne
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– i ważne dla kraju – by wiceprezydent odgrywał tak dużą rolę w polityce administracji, jak to tylko możliwe”84. Sam wiceprezydent nie uznawał tej roli za szczególnie doniosłą – w jednym z wywiadów stwierdził, że funkcja ta to nic innego jak
„zastępowanie prezydenta w sytuacjach, które on [szef egzekutywy] określa jako
kryzys. Gdy prezydenta nie ma w Situation Room, a dzieje się coś ważnego [na
świecie], wtedy się tym zajmuję. To zastępstwo”85. Choć sam wiceprezydent ocenia
tutaj swoją rolę jako zastępcy prezydenta, wydaje się, że przewodniczenie Grupie
ds. Sytuacji Specjalnych (Special Situation Group), jak z czasem owa komórka została nazwana86, ma pewne znamiona instytucjonalne. Otóż w kilku przypadkach, gdy
prezydent Reagan był poza Białym Domem, to właśnie wiceprezydent jako pierwszy
przybywał do Situation Room, gdzie zapoznawał się z przyczyną zaistniałego kryzysu i jego przebiegiem, reakcją władz kraju, w którym rzecz się wydarzyła, oraz jego
sąsiadów, a także z opcjami działania stojących przed władzami amerykańskimi. Co
prawda to nie wiceprezydent decyduje, co z tą wiedzą zrobić – ostateczna decyzja
zawsze należy do prezydenta. Niemniej daje wiceprezydentowi doskonały przegląd
tego, z jakimi sytuacjami, i często związanymi z nimi rozterkami, wiceprezydent
może się zetknąć w przyszłości, jako szef egzekutywy lub sprawujący jego obowiązki. Mając dostęp do tego typu informacji, a zatem przypuszczalnie bardzo podobną
ocenę sytuacji jak prezydent, wiceprezydent może nie tylko odpowiedzieć przed samym sobą na pytanie „Co zrobiłbyś w takiej sytuacji jako Prezydent?”, ale również
doradzić prezydentowi, dlaczego i na jaką opcję powinien się zdecydować, i jakie
może to mieć konsekwencje. Jako przewodniczący tego gremium Wiceprezydent jest
również „zaangażowany w planowanie odpowiedzi na wypadek kryzysów, analizę
opcji, które byłyby [w sytuacji rzeczywistego kryzysu] przedkładane prezydentowi,
oraz obejmuje przywództwo nad implementacją owych decyzji”87.
Ostatni punkt z całą pewnością odnosi się do wiceprezydenckiej roli dyplomatycznego wysłannika prezydenta, która, w odniesieniu do wiceprezydentury Busha, zostanie scharakteryzowana dalej. W tym miejscu zasadne wydaje się krótkie
omówienie podjętych przez wiceprezydenta działań jako przewodniczącego Grupy
ds. Sytuacji Specjalnych podczas prawdziwych kryzysów, jakie w okresie funkcjonowania administracji Reagana kilkakrotnie wystąpiły. W przypadku Busha mowa
tu o podjętych działaniach podczas nadzwyczajnych sytuacji, w których znalazły się
Stany Zjednoczone w związku z wydarzeniami na Grenadzie.
Grenada, mała wyspa na Karaibach, była kolonią brytyjską, która uzyskała niepodległość oraz członkostwo w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów w roku 1974,
a rządy objęła tam wówczas prawica. Po niespełna pięciu latach, w wyniku zamachu
stanu, premierem został Maurice Bishop, zwolennik bliskich relacji z Kubą. Kiedy
związki te okazały się przekładać na realne działania, a wywiad amerykański wszedł
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w posiadanie informacji, że na Grenadzie znajdują się kubańscy robotnicy budujący
– by użyć słów prezydenta Reagana – „podejrzanie duże nowe lotnisko”88, NSC zaczęła się przyglądać tej sytuacji bliżej. Jej zainteresowanie wydarzeniami na wyspie
wzrosło maksymalnie, gdy w październiku roku 1983, w wyniku kolejnego przewrotu, zamordowanego Bishopa zastąpiła jeszcze bardziej od niego zorientowana
na lewo grupa wojskowych. Zaniepokojeni liderzy krajów sąsiednich, obawiający
się o wtargnięcie na Grenadę Kubańczyków – co wkrótce, zgodnie z zimnowojenną
teorią domina, mogłoby się zakończyć opanowaniem całego obszaru Karaibów przez
komunistyczną rewoltę – poprosili rząd USA o wsparcie89. Poza tym na wyspie,
gdzie wojskowi zaczęli się właśnie rozprawiać ze swoimi wrogami, istniała Szkoła
Medyczna im. św. Grzegorza, gdzie studiowało kilkuset obywateli amerykańskich.
Pomny doświadczeń sprzed czterech lat, kiedy to irańscy rewolucjoniści wzięli za
zakładników członków personelu amerykańskiej ambasady w Teheranie, prezydent
Reagan polecił grupie specjalnej zebrać się i pod przewodnictwem wiceprezydenta
Busha opracować plany ewakuacji studentów.
Skoro jednak to wiceprezydent miał przewodzić omawianej komórce jedynie
w zastępstwie prezydenta, a Reagan był wówczas w Waszyngtonie, dlaczego to właśnie on nie nadzorował prac grupy? Tutaj pojawia się związany z kontekstem tych
wydarzeń element pragmatyczny. Otóż kilka dni wcześniej prezydent i kilku członków Gabinetu zaplanowało wypoczynkowy wyjazd do Georgii, na który zaproszono
również licznych przedstawicieli mediów. Ponieważ ewentualne odwołanie wyjazdu
mogłoby spowodować skojarzenie przez nich tego faktu z sekwencją wydarzeń na
Karaibach, a przez liczne w takich sytuacjach medialne spekulacje potencjalnie przyspieszyć reakcję rządu Kuby, i w rezultacie zagrozić znajdującym się na Grenadzie
Amerykanom, prezydent postanowił zrealizować pierwotne plany. Planowanie inwazji odbyło się zatem pod przewodnictwem wiceprezydenta cały czas pozostającego
w telefonicznym kontakcie z prezydentem będącym w Georgii w towarzystwie sekretarza stanu George’a Shultza oraz doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Roberta
McFarlane’a. W kluczowym, nocnym spotkaniu z 21 na 22 października roku 1983,
Reagan z Shultzem i McFarlane’em byli w salonie letniej rezydencji amerykańskich
prezydentów w Augusta w Georgii, podczas gdy Bush dowodził w Białym Domu.
Przewodniczył on tam nocnemu posiedzeniu NSC, gdzie „proponował, słuchał i oceniał sugestie [obecnych co do amerykańskich opcji na Grenadzie] i przekazywał opinie tam i z powrotem do Georgii”90. W bezpośredniej rozmowie przekazał też swoją
opinię prezydentowi. Aktywny i dynamiczny Bush, w ocenie jednego z członków
personelu NSC, miał podczas planowania operacji na Grenadzie odegrać swoją rolę
„pierwszorzędnie”91.
Wykazanymi przez wiceprezydenta umiejętnościami byli też zapewne zachwyceni – choć w tym przypadku właściwsze wydaje się użycie słowa „zaskoczeni” – ci
członkowie administracji, którzy do tej pory uznawali Busha za nieprzydatnego.
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Faktem bowiem jest, że wiceprezydent niemal nigdy nie zabierał głosu podczas spotkań w szerszym gronie. James Baker podaje, że przyjęcie takiego modelu przez Busha leżało w jego szeroko pojętym interesie – „wyrażenie swojej opinii nieuchronnie
generowałoby prasowe przecieki na temat braku zgody między prezydentem i wiceprezydentem na temat tej czy innej kwestii”92, i dlatego lepiej było o wszelkich różnicach rozmawiać z Reaganem prywatnie. Larry Speakes wskazuje jednak, że również
„podczas prywatnych sesji, jak poświęcone sprawom [administracji] poniedziałkowe
lunche”93, wiceprezydent pozostawał milczący. Speakes pisze dalej, że „Bush wyjaśniał, że udzielał swych porad prezydentowi prywatnie – ale nawet członkom swego
personelu nie wyjawiał, co powiedział Reaganowi”94. Czy Bush miał okazję do całkowicie prywatnych spotkań z prezydentem? Miał co prawda możliwość niezapowiedzianego wejścia do Gabinetu Owalnego i spotkania z prezydentem, wiemy jednak,
że każde z nich odbywało się w obecności Bakera, Meese lub Deavera, przynajmniej
w pierwszym okresie prezydentury Reagana. W ich wspomnieniach nie znajdujemy
żadnej wzmianki o dużej aktywności wiceprezydenta podczas takich spotkań95. Pozostają zatem lunche z prezydentem. W swych pamiętnikach Reagan nie wspomina
jednak żadnego z nich jako jakiegoś szczególnego forum dyskusji z wiceprezydentem. Również w Dziennikach Reagana większość wzmianek na ten temat to suche
dane: data, a za nią: „Lunch z George’em Bushem”, i jedynie w kilku miejscach
można znaleźć odnoszące się do tych spotkań jakieś dłuższe zapiski, niezwiązane
z ówczesną sytuacją polityczną96. Uwagę Larry’ego Speakesa, że „nigdy nie słyszał
[by Bush] powiedział «Panie Prezydencie, uważam, że to zły pomysł» albo «To dobry pomysł»”97, można by zatem odnieść niemal do całego okresu wiceprezydentury
Busha. Ta pasywność Busha w sprawowaniu funkcji doradczej powodowała, że pozostali członkowie administracji albo często nie wiedzieli, jakie są poglądy wiceprezydenta na jakieś zagadnienie, albo, co gorsza, nie byli pewni, czy w ogóle ma on
jakieś poglądy98. To z kolei skłaniało jeszcze innych do przekonania, że wiceprezydentura Busha nie jest „przejawem lojalności, lecz lokajstwa”99. W przypadku wiceprezydentury Mondale’a, choć był on również lojalny wobec podjętych już przez
Cartera decyzji, nie stronił od przedstawiania prezydentowi swoich opinii – nawet
gdy wiedział, że są one sprzeczne z poglądami Cartera – gdy sprawa była jeszcze otwarta. W okresie wiceprezydentury Busha nie ma dowodów na to, by w jakikolwiek
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sposób wiceprezydent sugerował prezydentowi, co ma w danej sprawie uczynić. Fakt
ten może budzić pewne zakłopotanie, a nawet zdumienie, jeśli wziąć pod uwagę, że
Reagan wręcz oczekiwał opinii – „ponieważ nie miał dużej wiedzy, musiał częściej
niż większość prezydentów polegać na wskazówkach doradców”100. Co więcej, choć
jego ogólne zapatrywania były powszechnie znane, Reagan „podejmował decyzje,
właśnie opierając się na opiniach, jakie prezentowali mu doradcy – ani ich nie kwestionował, ani nie kształtował”101. Sam Reagan wspomina zresztą, że taki styl był mu
niezbędny do podjęcia decyzji. Prezydent zanotował w swych wspomnieniach:
Zachęcałem członków Gabinetu do przedstawienia opinii na temat wszystkich [aspektów]
omawianej sprawy, i czasem skutkiem była ożywiona debata – by jednak mieć pewność,
że usłyszę wszystkie strony, starałem się unikać sugerowania doradcom, ku jakiej decyzji
się skłaniałem102.

Najwyraźniej wiceprezydent nie miał skłonności do wyrażania swojego zdania,
nawet jeśli prezydent byłby chętny go wysłuchać. Jedyne znane przykłady takiego
działania odnotowuje się pod koniec urzędowania Reagana, należy je jednak umieścić w zgoła odmiennym kontekście. Przygotowując się do startu w wyborach prezydenckich, Bush musiał podejmować próby wybicia się na niezależność, by móc
prezentować się potencjalnym wyborcom jako odrębny byt polityczny. Na ogół też
takie pozycjonowanie miało niewielkie (lub właściwie nie miało żadnych) reperkusje
dla administracji. Wyjątkiem jest pewien epizod związany z polityką zagraniczną
Reagana.
Wcześniej jednak warto bliżej przyjrzeć się działalności wiceprezydenta Busha
jako specjalnego wysłannika prezydenta w sprawach międzynarodowych. Jego aktywność w tym aspekcie jest doprawdy ogromna – dość powiedzieć, że do wiosny
roku 1987, kiedy to rozpoczął kampanię wyborczą cyklu 1988, wiceprezydent odwiedził 73 kraje103, dystansując w tej dziedzinie nawet Nixona104. Aktywność taka
nie dziwi, wziąwszy pod uwagę doświadczenie polityczne Busha – wszak był on
wcześniej amerykańskim ambasadorem przy ONZ, najwyższym rangą przedstawicielem USA w ChRL, a niemal rok spędzony przez niego na stanowisku dyrektora CIA sprawił, że w cyklu wyborczym 1980 „żaden inny kandydat na Prezydenta,
prócz Cartera, nie miał takiej wiedzy o sprawach zagranicznych jak Bush”105. Polityka zagraniczna cieszyła się zatem jego naturalnym zainteresowaniem. Równie
naturalnym rywalem w tych zainteresowaniach był jednak sekretarz stanu Alexander
Haig, który zresztą oświadczył Reaganowi, że „nie życzy sobie, by wiceprezydent
miał cokolwiek wspólnego z polityką zagraniczną”106. Gdy okazało się, że to Bush
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będzie odpowiedzialny za przygotowanie szczytu G7 w Ottawie107, sekretarz stanu
jeszcze nie zareagował. Lecz gdy Reagan ogłosił, że to Bush będzie przewodniczył
wspomnianej wcześniej grupie kryzysowej, Haig gwałtownie tę decyzję skrytykował108. Kiedy zaś po kolejnym miesiącu kryzysu związanego z zamachem na Reagana wypowiedział pamiętne słowa: „W tej chwili ja tu dowodzę”, zaczął stopniowo
tracić zaufanie prezydenta. W czerwcu roku 1982 złożył rezygnację z urzędu. W administracji, którą miał cechować duch „zespołowości, lojalności i kolegialności”109,
niewiele było miejsca dla ambitnych indywidualistów.
Choć ogłoszona formalnie dopiero w lutym roku 1985110, to właśnie wówczas
zaczynała się kształtować tzw. doktryna Reagana zakładająca pełną amerykańską
pomoc dla ruchów antykomunistycznych. Ze względu na sytuację geopolityczną za
działania w ramach tej doktryny należy uznać amerykańską aktywność w Europie
Zachodniej, Ameryce Centralnej oraz na Bliskim Wschodzie. W każdy z tych rejonów z istotną misją wysyłany był wiceprezydent Bush, co już samo w sobie może
świadczyć o tym, że „prezydent wystarczająco ufał zdolnościom swego wiceprezydenta, skoro powierzał mu tak ważne [i delikatne] zadania”111.
Jeżeli chodzi o misje w Europie Zachodniej, to niewątpliwie najważniejszą z nich
była dwunastodniowa wizyta Busha na przełomie stycznia i lutego roku 1983, związana ze sprawą rakiet średniego zasięgu. Jeszcze w okresie administracji Cartera,
w odpowiedzi na nowe radzieckie rakiety SS-20 obejmujące swym zasięgiem całą
Europę, Stany Zjednoczone zaproponowały w ramach NATO pomoc sojusznikom
w postaci rozmieszczenia amerykańskich takiet typu Cruise i Pershing II na terytorium państw europejskich. Niektóre stolice nie były jednak takiemu rozwiązaniu
przychylne ze względu na protesty ich obywateli oraz reakcję rządu w Moskwie,
który „uczynił z opozycji przeciwko rozmieszczeniu rakiet średniego zasięgu zasadniczą kwestią swojej polityki zagranicznej”112. Wobec takich reakcji Reagan zaproponował kompromisowe rozwiązanie, jakim miała być tzw. opcja zerowa polegająca na tym, że USA nie wyślą swoich rakiet do Europy, jeśli ZSRR wycofa SS-20.
Ówczesny radziecki przywódca Jurij Andropow nie zgodził się na to, zaproponował
za to ilościową redukcję SS-20 do liczby rakiet, jakie znajdowały się we Francji
i Wielkiej Brytanii, na co z kolei nie przystał Reagan, w związku z czym rozmowy
na temat rakiet znalazły się w impasie. W tej sytuacji celem wizyty wiceprezydenta
Busha było po pierwsze, „wznowić poparcie europejskich krajów NATO co do proponowanego rozmieszczenia rakiet”, po wtóre „przeciwstawić się powiększającemu
się ruchowi antynuklearnemu w Europie Zachodniej”. Wreszcie, „Bush miałby wziąć
udział w rozległych konsultacjach z sojusznikami i radzieckimi negocjatorami, by
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określić ich stanowisko w odniesieniu do amerykańskich propozycji. Po powrocie
wiceprezydent miał przekazać swoje ustalenia i wnioski Reaganowi”113. We wszystkich krajach, które Bush odwiedzał, schemat wizyty był mniej więcej identyczny:
Bush mówił o radzieckim zagrożeniu atomowym, powoływał się na podjętą w roku
1979 decyzję NATO o rozmieszczeniu rakiet oraz o równoległym prowadzeniu rozmów rozbrojeniowych z ZSRR, a następnie zapewniał sojuszników, że Stany Zjednoczone nie mają zamiaru opuścić ich w potrzebie, ani tym bardziej same nie dążą
do nuklearnego starcia. Na dowód tego Bush zaprezentował liderom Republiki Federalnej Niemiec – kraju, w którym opinia publiczna najbardziej energicznie wyrażała
swoją dezaprobatę dla pomysłu rozmieszczenia rakiet – przywieziony od Reagana
list, w którym prezydent ponowił propozycję opcji zerowej. Reagan oznajmił w nim,
że upoważnił wiceprezydenta do przekazania Jurijowi Andropowowi zaproszenia do
dwustronnego szczytu, na którym USA i ZSRR zobowiązałyby się nie produkować
nowych rakiet średniego zasięgu oraz usunąć ze swoich arsenałów już istniejące.
Ciężar udowodnienia dobrych intencji spoczywał więc teraz na Andropowie. Bush
udał się tymczasem do Genewy, gdzie usiłował przekonać rosyjskich negocjatorów
do zmiany stanowiska. W Londynie zapowiedział też, że gdyby Amerykanom i Rosjanom nie udało się porozumieć, rakiety średniego zasięgu powinny zostać zainstalowane w Europie do końca roku 1983, na co po wizycie Busha gotowe były
teraz wszystkie kraje. Nawet „The Washington Post”, choć wiceprezydent wykonywał jedynie przekazane przez prezydenta i Departament Stanu instrukcje, przypisał
Bushowi całkowitą zasługę w wykonaniu misji, swój artykuł wstępny na ten temat
opatrując tytułem George Did It114.
O ile rolę Busha w omawianej misji europejskiej uznać należy za pozytywną
– a można się nawet spotkać ze stwierdzeniem, że podróż Busha była jednym z serii
wydarzeń, które doprowadziły w ostateczności do zawarcia w roku 1987 traktatu
INF115 – o tyle przynajmniej w jednym, acz doniosłym, przypadku działanie Busha
wręcz zaszkodziło polityce administracji Reagana. Otóż w jednym z mniej znanych
epizodów zimnej wojny Arabia Saudyjska, przez kontrolę ilości wydobycia ropy naftowej, miała być częścią globalnej strategii Reagana walki z ZSRR. Prezydent wraz
z szefem CIA Williamem Caseyem nakłonili króla Fahda do zwiększenia wydobycia
ropy naftowej – pod koniec roku 1985 Arabia Saudyjska wydobywała 9 milionów
baryłek ropy dziennie, co stanowiło czterokrotne zwiększenie wydobycia w ciągu
kilku miesięcy. Ponieważ eksport surowca stanowił istotną część struktury przychodów ZSRR, ruch Saudyjczyków zaniepokoił polityków na Kremlu. Zwiększona podaż na rynku ropy oczywiście powodowała spadek ceny surowca, uszczuplając tym
samym dochody ZSRR. Amerykański Departament Skarbu wyliczył, że wzrost ceny
baryłki ropy o dolara powodował zasilenie radzieckiego budżetu kwotą między pięćP. Kengor, Wreath Layer or Policy Player?, s. 150.
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set milionów a miliardem dolarów rocznie. Spadek cen oznaczał spadek dochodów
w identycznych proporcjach, przy czym cena baryłki spadła z 30 dolarów jesienią
roku 1985 do 10 dolarów w kwietniu 1986. Reakcją był ostry list skierowany do
Saudyjczyków, a ZSRR w swoich ostrzeżeniach przed dalszym zwiększaniem wydobycia ropy został poparty przez Libię i Iran. W tej sytuacji Saudyjczycy oczekiwali
od Amerykanów wsparcia politycznego w relacjach z Rosjanami, jak również gwarancji militarnych na wypadek gdyby ich pola naftowe zostały zaatakowane przez
inne kraje regionu. Taka właśnie była misja wiceprezydenta Busha, który został wysłany w rejon Zatoki Perskiej nieprzypadkowo. Od czasów, gdy obaj byli szefami
wywiadów swoich krajów, wiceprezydent Bush i król Fahd utrzymywali doskonałe
relacje osobiste116, a doświadczenie biznesowe Busha sprawiało, że chętnie omawiał
on techniczne szczegóły przemysłu wydobywczego. Podczas wizyty wiceprezydent uspokoił Saudyjczyków deklaracją gotowości USA do zapewnienia stabilizacji
w rejonie Zatoki Perskiej. Jego publiczne komentarze na temat sytuacji na rynku
ropy wprawiły jednak członków administracji nie tylko w osłupienie, ale i gniew.
Bush stwierdził publicznie, że zapewnienie stabilności cen ropy jest istotną sprawą
z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego USA oraz polityki wewnętrznej kraju. Skonfundowanym Saudyjczykom oznajmił zaś, że jeśli ceny ropy pozostaną na
niskim poziomie, amerykańscy producenci surowca z całą pewnością zwrócą się do
Kongresu z wnioskiem o podniesienie ceł, by w ten sposób chronić się przed importem taniej ropy117.
Dlaczego Bush wystąpił przeciw wytycznym prezydenta, pozostaje niejasne. Paul
Kengor spekuluje, że takie postępowanie mogło mieć związek z chęcią bronienia
przez Busha interesów jego rodzimego oil country w Teksasie, a co za tym idzie,
z obawą o losy jego elektoratu, a przede wszystkim sponsorów kampanii, przed zbliżającym się startem wiceprezydenta w wyborach prezydenckich118. Warto zauważyć,
że opisywane wydarzenia działy się w roku 1986. Trudno zatem powiedzieć, jak zachowałby się Bush, gdyby wydarzyły się trzy lata wcześniej, a wiceprezydent wobec
takiej niesubordynacji mógłby nawet być pozbawiony miejsca w tandemie w cyklu
wyborczym 1984. W roku 1986 jedyne co mógł zrobić prezydent, to mógł udzielić
wiceprezydentowi ostrej reprymendy, co też uczynił119.
Polityka zagraniczna, co widać choćby po ilości poświęconego temu tematowi
miejsca w niniejszym rozdziale, rzeczywiście leżała w centrum zainteresowania
wiceprezydenta George’a Busha. Do tego stopnia, że osadzona w funkcji politycznej
rola wiceprezydenta jako rzecznika administracji w większym stopniu realizowała
się poza granicami kraju. Gdziekolwiek wiceprezydent przebywał, w przemówieniach podkreślał potrzebę respektowania praw człowieka, wolności jednostki czy
krzewienia demokracji, co było charakterystyczne dla sposobu widzenia świata przez
Ronalda Reagana i obecne w jego najsłynniejszych przemówieniach.
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Wiceprezydent Bush był również bardzo konstruktywny jako lobbysta administracji w Kongresie. Co prawda jego kariera jako członka Kongresu zakończyła się
niemal dekadę przed objęciem wiceprezydentury, jak jednak wskazuje jeden z jego
doradców, „Izba Reprezentantów jest jak bractwo (…), do którego wstąpienie zapewnia dożywotnie korzyści”120. Obracając się zatem od 15 lat w kręgach „Waszyngtończyków”, Bush miał liczne znajomości, a także wiedzę na temat zwyczajów członków Kongresu. Nie wahał się zatem użyć tej wiedzy, jak również takich atrybutów
swego urzędu, jak „okazałe biuro w Senacie, samoloty, rezydencja, wystąpienia na
imprezach poświęconych zbiórkom funduszy wyborczych, telefon, kort tenisowy,
a nawet sauna (…), do lobbowania w sprawie najważniejszych głosów”121. Nie wiadomo, jaka była skuteczność wiceprezydenta w tym lobbowaniu. Skądinąd wiemy,
że sukcesy prezydenta Reagana w relacjach z Kongresem w dużej mierze wynikały
z poparcia przez opinię publiczną. Kongres aprobował projekty Reagana, gdy społeczeństwo stało po stronie prezydenta. Gdy jednak opinia publiczna była przeciwna,
a notowania prezydenta słabły, w ślad za nimi szedł również Kapitol122. Nawet zatem
osobisty czar Reagana na niewiele się wówczas zdawał, podobnie jak lobbingowe
działania wiceprezydenta. Mimo to Bush, wzorem Nixona, starał się rozwijać swe
kontakty na Kapitolu, co miało się przydać w jego późniejszych staraniach o prezydenturę.
Podobnie było z funkcją partyjną – wspomniano tutaj, że wiceprezydent nie był
co prawda bożyszczem głównego nurtu ówczesnych członków i sympatyków Partii
Republikańskiej, ale na szlaku kampanii każda pomoc mogła być przydatna. Toteż
Bush w ciągu ośmiu lat swej wiceprezydentury odwiedził wszystkie stany, na wszelkie możliwe sposoby pomagając kandydatom swej partii uzyskać jak najlepszy wynik w czekającym ich osądzie wyborców. Jako były przewodniczący RNC, Bush był
zawsze chętny do takiej pomocy, a nawiązane wówczas kontakty z całą pewnością
okazały się przydatne podczas cykli wyborczych 1988 i 1992.
Ceremonialne i konstytucyjne funkcje wiceprezydenta w przypadku niemal
wszystkich sprawujących ów urząd wyglądają niemal jednakowo. W przypadku
George’a Busha okazały się one jednak mniej standardowe.
Co do funkcji ceremonialnych, to najwięcej uwagi zwraca tutaj jego udział w pogrzebach zagranicznych dygnitarzy. Gdy w ciągu zaledwie 29 miesięcy zmarli kolejno rosyjscy przywódcy: Leonid Breżniew, Jurij Andropow i Konstantin Czernienko,
to właśnie wiceprezydent uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych jako przewodniczący amerykańskich delegacji. Taka aktywność z jednej strony była wpisana
w rolę wiceprezydenta, z drugiej – Ronald Reagan po prostu nie lubił pogrzebów
do tego stopnia, że gdy w dramatycznych okolicznościach został zabity przez bojowników Hezbollahu żołnierz piechoty morskiej Robert Stethern, a pogrzeb odbył
się na cmentarzu Arlington, czyli najwyżej pięć minut jazdy samochodem z Białego
Domu, wówczas to również George Bush reprezentował prezydenta123. Specyficzna
120
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aktywność wiceprezydenta może skłaniać do konstatacji, że mottem Busha powinno
się stać: „You die, I fly”124. Długoletni waszyngtoński reporter Hugh Sidey zwrócił
jednak uwagę, że takich „nekrodyplomatycznych” doświadczeń nie należy lekceważyć – dają one „amerykańskiemu wiceprezydentowi niebywałą możliwość przedyskutowania wszystkich aspektów znaczących spraw z przedstawicielami innych
krajów w ciągu jednego poranka”125, przy założeniu, że owe kraje również przyślą
przedstawicieli dyplomatycznych odpowiednio wysokiej rangi.
Wreszcie, gdy mowa o funkcjach natury konstytucyjnej, to na czoło wysuwa się
tutaj dwukrotne odgrywanie przez wiceprezydenta Busha roli urzędującego Prezydenta. Formalnie nastąpiło to w czerwcu roku 1985, kiedy to u prezydenta odkryto
polipa w przewodzie pokarmowym i musiał on poddać się zabiegowi chirurgicznemu pod narkozą. Reagan podpisał odpowiednie dokumenty i przez siedem godzin
obowiązki Prezydenta wypełniał George Bush. Gdy dokonano próby zamachu na
prezydenta w marcu roku 1981, Bush formalnie nie przejął jego obowiązków. Warto jednak zwrócić uwagę, że to właśnie wiceprezydent przewodniczył wówczas posiedzeniu Gabinetu, spotkał się z liderami Kongresu, został poinformowany przez
triumwirat Reagana oraz doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Richarda Allena
o aktualnej sytuacji na świecie, a także przyjął na spotkaniu roboczym premiera Holandii126.
Jak wynika z przytoczonych w tym podrozdziale informacji, George Bush należał
do bardzo pracowitych wiceprezydentów.

5.4. MODEL WICEPREZYDENTURY
Relacjonując będące również udziałem George’a Busha działania administracji Ronalda Reagana, warto zastanowić się nad przyjętym przez niego modelem sprawowania urzędu Wiceprezydenta. Nie jest to zadanie łatwe, jako że zakres działalności
wiceprezydenta obejmował dość szerokie spektrum. Jednocześnie styl sprawowania
urzędu Wiceprezydenta przez George’a Busha był specyficzny. Sam Bush w wydanej
tuż przed wyborami roku 1988 autobiografii zanotował:
Spośród wszystkich wybieralnych urzędów w amerykańskim systemie politycznym stanowisko Wiceprezydenta powoduje najwięcej nieporozumień. (…) Podczas gdy jedni go nie
doceniają (…), dla innych Wiceprezydent jest czymś w rodzaju „namiastki Prezydenta”127.

Do której grupy należałoby zaliczyć autora powyższych słów? Z jednej strony
liczba wykonanych przez Busha – typowych i nietypowych dla Wiceprezydenta
– misji w kraju i za granicą jest imponująca. Sam Bush miał wierzyć, że w okresie
Zob. zapis debaty podczas sympozjum pt. Defining a Public Role for Vice President, s. 208.
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sprawowania przez niego urzędu „społeczeństwo amerykańskie uważnie go obserwowało, podziwiało jego lojalność, [a prezydentura była swoistą] nagrodą [za owo]
stabilne, niezwracające na siebie uwagi działanie”128. Z drugiej strony ów niszowy
styl sprawiał, że postać Busha nie była wyborcom znana bądź też opinia publiczna
nie oceniała go dobrze129. Było to z całą pewnością rezultatem przyjęcia postawy
lojalności zarówno w stosunku do Reagana, jak i do konserwatywnego skrzydła Partii Republikańskiej. Bush nie tylko popierał idee prezydenta, ale również zaczął się
ciepło wypowiadać o czołowych ideologach prawicy religijnej, jak Jerry Falwell,
Pat Robertson czy Billy Graham. Politolog Stephen Skowronek napisał później, że
z chwilą gdy Bush „zdecydował się na wiceprezydenturę u boku Reagana, znalazł
się w środku debaty na temat swojej politycznej tożsamości”130. Ta pragmatycznie
przywdziana na okres wiceprezydentury polityczna poprawność wobec prezydenta i jego licznych stronników nie pozwalała jednak Bushowi na wyrażenie innego
zdania niż Reagan, choć ten akurat tego oczekiwał i był gotów wysłuchać opinii
każdej ze stron, i podejmując decyzję, solennie rozważyć wszystkie za i przeciw.
Mimo jasno wyrażanych poglądów i celów Reagan nie był nieprzejednany – „nie
pokazywał żalu, gdy musiał przystosować się do opozycji politycznej lub zmiennych
okoliczności”131, w jakich przyszło mu czasem działać. Taką elastyczność trudno
natomiast dostrzec w działalności wiceprezydenta. W przeciwieństwie do Rockefellera i Mondale’a, aktywnie sugerujących i namawiających prezydentów, którym
służyli, do podjęcia takich czy innych działań, Bush pozostawał pasywny. Inaczej niż
Mondale – który swoje biuro w Zachodnim Skrzydle oraz ważnych, usadowionych
w strukturze Urzędu Wykonawczego Prezydenta związanych z nim zwolenników
uznawał za swoje centrum operacyjne – wiceprezydent Bush większość czasu spędzał w Executive Office Building. Wychodził bowiem z założenia, że „tym, co determinuje wiceprezydencki posłuch, nie był jego aparat wykonawczy, lecz osobiste
relacje z prezydentem”132.
Nasuwa się pytanie, dlaczego Bush nie próbował zbudować na tyle dobrych relacji z prezydentem, by móc wpływać na niego w niektórych sprawach. Gdy Larry
Speakes pisał, że „Bush nigdy nie miał silnej podstawy filozoficznej [w postaci przekonań], nie był stanowczy, ani chętny do zajmowania stanowiska i [podejmowania]
walki o istotne dla niego sprawy”133, zdawał się sugerować, że wiceprezydent nie
miał zdania na żaden temat. Poza jednym – że całkowicie popiera Reagana134. Nie
jest możliwe jednak być Wiceprezydentem (a później Prezydentem) Stanów Zjednoczonych, nie mając poglądów.
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Sposób sprawowania wiceprezydentury przez Busha wynikał, jak się wydaje,
z jego osobowości. Swoimi refleksjami na temat pełnienia tego urzędu podzielił się
on w autobiografii, gdzie przedstawił pięć zasad, do których Wiceprezydent powinien się stosować:
1) Bądź świadom swoich kompetencji i ograniczeń urzędu.
2) Nie występuj w roli politycznego oportunisty – bądź lojalny i wspierający, gdy
polityka bądź decyzja Białego Domu stanie się niepopularna.
3) Nie dopuszczaj do przecieków z Białego Domu.
4) Rejestruj wszystkie wywiady; wypowiedzi udzielaj tylko oficjalnie.
5) Przekazuj prezydentowi swoje opinie na każdy temat bez względu na to, czy
je podziela, czy nie135.
Pierwsze cztery punkty z tego swoistego credo Busha sprowadzają się właściwie
do jednego – bądź lojalny. Najwyraźniej owa zasada przysłoniła wiceprezydentowi również punkt ostatni – opinie były przez Busha wyrażane niezwykle rzadko.
Choć Mondale’a oraz, jak przeczytamy w rozdziale VII, Gore’a również cechowała
lojalność wobec prezydenta, była ona najwyraźniej rozumiana przez nich w odmiennym od Busha sensie. Ekspert na temat prezydenckiego przywództwa, Fred Greenstein, określił zresztą styl prezydentury Busha jako pasywny136. Z kolei tytuł jednego
z opracowań poświęconych okresowi sprawowania przez Busha urzędu Prezydenta
należy tłumaczyć jako „maszerowanie w miejscu”137.
Choć celem niniejszego podrozdziału jest scharakteryzowanie modelu wiceprezydentury George’a Busha, określający ją w tytule termin został zapożyczony z tekstu poświęconego jego późniejszej prezydenturze. We wstępnej fazie badań wydawało
się, że właściwym terminem do określenia sposobu sprawowania urzędu przez Busha
będzie „wiceprezydentura ceremonialna”. Bush nie ograniczał się jednak wyłącznie
do właśnie takiego charakteru wykonywanych zadań. Można by zatem argumentować, że trafne będzie nazwanie tego modelu „tradycyjnym”. Jednakże, po pierwsze,
w odniesieniu do amerykańskiej wiceprezydentury termin ten pejoratywnie kojarzy
się z wiceprezydenturą XIX-wieczną, kiedy to przydatność sprawujących ów urząd
kończyła się zazwyczaj wraz z dniem wyborów. Po drugie, mianem tradycyjnej określono wiceprezydenturę Dana Quayle’a, a, jak przeczytamy w następnym rozdziale,
a swoją pozycją i zakresem obowiązków Quayle znacząco ustępował Bushowi. Wobec opinii Busha, że funkcja doradcza była przez niego realizowana niejawnie, być
może należałoby nazwać omawiany model „wiceprezydenturą niewidzialną”. Tutaj
jednak od razu nasuwa się refleksja, że Bush był bardzo „widzialny”, choćby gdy
weźmiemy pod uwagę jego podróże zagraniczne. Dlatego w sukurs przychodzi artykuł autorstwa Kerry Mullins i Aarona Wildavsky’ego, w którym piszą oni, że w toku
politycznej kariery Busha wykształciła się u niego skłonność do unikania konfrontacji i działania w tajemnicy. Nade wszystko jednak wykazywał on szacunek dla
systemu funkcjonującego na zasadzie hierarchii („zdrowie systemu ma pierwszeń-
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stwo nad jego indywidualnymi częściami”138), w związku z czym kładł nacisk na potrzebę współpracy i podziału obowiązków. Na czele takiego systemu stoi prezydent.
Działanie systemu to cały proces, który polega na przestrzeganiu ściśle określonych
procedur. Z tego powodu Mullins i Wildavsky określają prezydenturę Busha mianem
„proceduralnej”139.
Moim zdaniem taki sam termin należy też przyjąć w odniesieniu do wiceprezydentury Busha. Decydując się na przyjęcie wiceprezydenckiej nominacji, zgodził
się on na stanie się częścią systemu z prezydentem na czele. Ponieważ to właśnie
proces funkcjonowania organizmu ma zapewniać zdrowie prezydentowi jako operatorowi systemu, jego części składowe (a więc także wiceprezydent) powinny działać
na rzecz szefa egzekutywy. Jako operujący systemem to właśnie prezydent rezerwuje
sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji. W odniesieniu zaś do wiceprezydentury takie podporządkowanie hierarchii oznacza brak aktywności mogącej zakłócić działanie systemu. Proceduralna wiceprezydentura charakteryzuje się zatem
oczekiwaniem na decyzje prezydenta, lojalne ich wspieranie oraz wykonywanie delegowanych zadań. Przyjęcie takiego założenia mogło jednak generować opinie, że
Bush jako „wiceprezydent był postacią dalszego planu”140, tudzież że jego postawa
była „marnowaniem jego talentu i pełnionego urzędu”141. Rezultatem było między
innymi to, że w czasie kryzysu powstałego w związku z zamachem na prezydenta decyzję podejmował nie wiceprezydent, ale niepochodzący z wyborów ani niezatwierdzeni przez Senat doradcy. Herbert Abrams był nawet zdania, że zamiast Busha to
Baker, Meese i Deaver wspólnie sprawowali obowiązki Prezydenta142.
Tymczasem sam Bush „nigdy nie skarżył się na wiceprezydenturę. Mając zadanie do wykonania, stanowisko do utrzymania oraz karierę do rozwijania”143 w postaci
awansu na urząd Prezydenta, ustanowił do powyższych celów model wiceprezydentury proceduralnej. Znamienne, że gdy już został Prezydentem, oczekiwał od swego
wiceprezydenta przestrzegania procedur, których jako wiceprezydent sam był twórcą.
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ADMINISTRACJA BUSHA–QUAYLE’A:
WICEPREZYDENTURA TRADYCYJNA

It was my decision, and I blew it, but I’m not about to say
that I blew it.
George Bush, 1988
Senator, you are no Jack Kennedy.
Lloyd Bentsen, 1988

6.1. DROGA DO BIAŁEGO DOMU
Ze względu na pełnione wcześniej liczne funkcje publiczne George Bush często
określany był mianem „najbardziej doświadczonego amerykańskiego wiceprezydenta”. Podobnie wypowiadano się o nim, gdy w roku 1988 wystartował w rywalizacji
o prezydencką nominację swej partii. Jeszcze zanim delegaci na Konwencję Republikanów w Nowym Orleanie ratyfikowali wynik prawyborów, powątpiewano jednak,
czy to doświadczenie przekłada się na jakość podejmowanych decyzji. Jako wspólnika do ubiegania się o prezydenturę, a później do rządzenia, Bush wskazał mało
znanego senatora z Indiany, Dana Quayle’a, o którym można by powiedzieć wiele,
ale nie to, że był merytorycznie przygotowany do pełnienia urzędu Wiceprezydenta,
a zatem także i Prezydenta. Ta decyzja, choć skonfundowała media, „Waszyngtończyków”, a nawet najbliższych współpracowników Busha, nie miała dużego wpływu
na wyniki wyborów, jakkolwiek przyniosła reperkusje dla sprawowania urzędu Wiceprezydenta w tej administracji.

6.1.1. Rywalizacja o prezydencką nominację
George Bush był pierwszym urzędującym wiceprezydentem, który ubiegał się o prezydencką nominację w okresie po reformach. I wydaje się, że właśnie ten czynnik,
który możemy określić mianem przewagi instytucjonalnej, był jednym z decydu-
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jących w uzyskaniu przez Busha prezydenckiej nominacji Partii Republikańskiej.
Sukces Busha w olbrzymiej mierze był zależny od postawy Reagana. Jeśli prezydent
odniósłby sukces, urzędujący wiceprezydent, jako członek administracji, oczywiście
mógłby ów sukces zdyskontować na własny użytek. Poza tym, o ile wiceprezydent
ma poprawne relacje z prezydentem, jest naturalnym kandydatem do wskazania
go przez szefa egzekutywy jako następcę. To z kolei może stanowić przepustkę do
negocjacji o udzielenie poparcia przez wpływowych przedstawicieli partii, a co za
tym idzie, znalezienie się w kręgu zainteresowania chętnych do organizacyjnego i finansowego wsparcia kampanii wyborczej, których nie brakuje po obydwu stronach
politycznego spektrum. Wiceprezydent może zatem wykorzystać swój okres sprawowania urzędu do wytworzenia w innych – na początek w członkach rodzimej partii politycznej – przekonania, że jest najwłaściwszym kandydatem do prezydentury.
Funkcje Wiceprezydenta
(…) stawiają sprawującego ów urząd w doskonałym położeniu – ma on możliwość zaprzyjaźniania się, stwarzania sytuacji generujących powstawanie zobowiązań innych wobec niego czy też stawiania siebie w centrum uwagi. Osiem lat wiceprezydentury daje
członkom partii wiele informacji – być może więcej niż o każdym innym kandydacie
– w jaki sposób polityk będzie prawdopodobnie sprawował swój urząd. Jeśli zatem posiadający kwalifikacje wiceprezydent jest rozważany przez członków partii jako osoba, którą
mogą poprzeć, jest to również wybór bezpieczny1.

W okresie wiceprezydentury Bush sprawił, że jako polityk stawał się coraz bardziej do przyjęcia przez wyborców konserwatywnych. Ponieważ wcześniejsze jego
poglądy uznawano za umiarkowane, część z nich Bush zmodyfikował, by móc stać
się współkandydatem u boku Reagana, a część przeformułował już jako członek administracji lobbujący na rzecz proponowanych przez nią reform. Z tej pozycji mógł
zatem atakować swego głównego konkurenta w rywalizacji o prezydencką nominację, Boba Dole’a, wówczas lidera Republikanów w Senacie, za „brak zapewnienia
przywództwa przejawiającego się w braku zorganizowania poparcia dla redukcji budżetu, samemu deklarując poparcie dla wprowadzenia akcyzy na ropę oraz opowiadając się przeciw zwiększeniu podatków”2.
Oprócz otwartych działań kluczem do sukcesu Busha miała być klasyczna kampania oddolna na Południu, za którą odpowiedzialny był Lee Atwater. Ten legendarny wyborczy strateg Partii Republikańskiej skupił się na zbudowaniu lokalnych
struktur Busha w stanach południowych. Po pierwsze, stanowiły one naturalną bazę
wyborców Reagana z dwóch poprzednich prezydenckich cykli wyborczych. Po drugie, Atwater był zdania, że wygrana na Południu była kwestią przede wszystkim organizacji. Region ten był mu doskonale znany, toteż mógł sobie pozwolić na stwierdzenie, że
(…) w stanach południowych jest jedynie 10–15 osób, które wiedzą, jak prowadzić
kampanię wyborczą, oraz (…) około 80–90 utalentowanych członków sztabu [niższego

1
2

M. Cohen, D. Karol, H. Noel, J. Zaller, The Party Decides, s. 211.
H. Parmet, George Bush, s. 329.
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szczebla]. Jeśli ich zatrudnimy, nic z tego tortu nie zostanie dla opozycji. Dlatego też Dole
nigdy nie będzie się mógł tutaj zorganizować3.

Południe miało służyć także jako pewnego rodzaju zapora ogniowa (firewall),
gdyby Bushowi nie udało się wygrać w Iowa bądź New Hampshire. W sukurs sztabowi Busha przyszło także pewne novum – superwtorek. Otóż, by mieszkańcy mogli uzyskać maksymalny wpływ na to, kto uzyska prezydenckie nominacje, stany
południowe i graniczne zdecydowały się zorganizować tzw. prawybory regionalne4.
8 marca roku 1988 odbyły się one w 17 stanach. Gdyby zatem momentum miało
przypaść innemu kandydatowi niż Bush, silna organizacja na Południu oraz strategia
polegająca na uczynieniu z Busha politycznego spadkobiercy Reagana, miała pomóc
utrzymać wiceprezydenta w grze.
W sezonie prawyborczym jako potencjalnych nominowanych wymieniano na
ogół nazwiska siedmiu pretendentów5, największe szanse dając Bobowi Dole’owi,
Jackowi Kempowi oraz właśnie Bushowi. Kluczem do nominacji wydawały się głosy konserwatystów, których nową nadzieją miał być Kemp. Jego kandydatura zakończyła się jednak po caucuses w Iowa, gdzie uzyskał jedynie 8% głosów. Zwycięstwo
odniósł w nich Dole (37%), a drugie miejsce, otrzymując 25% głosów, niespodziewanie uzyskał Pat Robertson, znany teleewangelista6. Robertson nie miał jednak
dużego sztabu wyborczego, toteż w kolejnych prawyborach nie odegrał większej
roli. Relatywnie zatem szybko, bo już po głosowaniu w Iowa, rywalizacja została
zredukowana do pary Bush–Dole. Trzy cykle wyborcze wcześniej Reagan wskazał
Dole’a jako tego z kandydatów do wiceprezydentury u boku Geralda Forda, który był
dla niego najbardziej do przyjęcia. Teraz jednak „to Dole, nie Bush, był postrzegany
jako umiarkowany, tak blisko Bush był utożsamiany z reputacją Reagana”7. Ta miała
się znakomicie8, i Bush mógłby spokojnie oczekiwać kolejnych prawyborów, gdyby
nie afera Iran-Contras. Sprzedawanie broni Iranowi i przekazywanie pieniędzy z tych
transakcji rebeliantom w Nikaragui położyło się cieniem na końcowym okresie administracji Reagana. Było również czynnikiem mogącym zaszkodzić Bushowi.
Każdy wiceprezydent ubiegający się o prezydenturę na własny rachunek musi
podkreślać, że jako konstruktywny i wpływowy członek administracji doradzał prezydentowi przed podjęciem każdej decyzji. Jeśli zatem Bush wiedział o transakcjach
z Iranem, dlaczego nie odradzał ich prezydentowi? Jeśli nie wiedział, czy był uprawniony do bycia następcą Reagana, skoro nie brał udziału w każdej decyzji adminiCyt. za: M. Cohen, D. Karol, H. Noel, J. Zaller, The Party Decides, s. 210.
Na temat fenomenu superwtorku zob. B. Norrander, Super Tuesday. Regional Politics and
Presidential Primaries, Lexington, KY: The University Press of Kentucky, 1992.
5
Prócz Busha, Dole’a i Jacka Kempa byli nimi jeszcze były sekretarz stanu Alexander Haig, były
senator Paul Laxalt, były gubernator Delaware Pierre S. du Pont IV oraz teleewangelista Pat Robertson.
6
Dane za: J.W. Germond, J. Witcover, Whose Broad Stripes and Bright Stars?: the Trivial Pursuit
of the Presidency, 1988, New York: Warner Books, 1989, s. 129.
7
H. Parmet, George Bush, s. 327.
8
W lutym i marcu 1988 r., kiedy to odbywały się kluczowe prawybory, procent respondentów
zadowolonych ze sposobu sprawowania urzędu prezydenta przez Ronalda Reagana wynosił 51–52
punkty. Dane za: http://www.presidency.ucsb.edu/data/popularity.php?pres=40&sort=time&direct=DES
C&Submit=DISPLAY (10.05.2014).
3
4
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stracji? Pytanie „Gdzie był George?” (Where was George?) było zadawane przede
wszystkim podczas kampanii przed wyborami powszechnymi przez sztab Michaela
Dukakisa, jak również przez Boba Dole’a podczas prawyborów. Temat ów interesował też media, a głównym polem konfrontacji miał się stać wywiad Busha z Danem Ratherem, dziennikarzem stacji CBS. Ów wywiad, który Lee Atwater nazwał
później definiującym momentem (defining moment) prawyborów9, został uzgodniony jako siedmiominutowa rozmowa na temat kandydatury Busha i przebiegu prawyborów. Audycja jednak rozpoczęła się od pięciominutowego materiału o aferze
Iran-Contras i udziału w niej Busha. Wyraźnie zniesmaczony takim obrotem sprawy
wiceprezydent wielokrotnie powtarzał, że cały przebieg wydarzeń został zbadany
i wyjaśniony przez Komisję kongresową, a cel jego udziału w audycji był zupełnie
inny. Potem miała nastąpić niemal dziesięciominutowa wymiana zdań między Ratherem a Bushem10, która wyszła na dobre temu drugiemu. Po pierwsze, wiceprezydent
stawił czoło swemu rozmówcy, którego postawa uznana została za jednostronną11,
w rezultacie czego nazajutrz Rather przeprosił na antenie za swoje zachowanie. Po
drugie, stanowcza i energiczna, a przy tym spokojna i rzeczowa, reakcja Busha sprawiła, że wiceprezydent raz na zawsze pozbył się syndromu mięczaka12, który prześladował go od pamiętnej debaty w Nashua podczas prawyborów roku 1980. Zdaniem
Lee Atwatera, postawa Busha miała także ogromne znaczenie dla jego wizerunku
u wyborców stanów południowych13.
Bush odniósł zdecydowane zwycięstwo w New Hampshire oraz przede wszystkim podczas superwtorku, gdy zwyciężył w 16 na 17 stanów, w których odbywały
się prawybory. Zwyciężając na Południu, Bush mógł zacząć myśleć o doborze kandydata na Wiceprezydenta.

6.1.2. Wiceprezydencka selekcja
Jeśli urzędujący wiceprezydent ubiega się o prezydenturę, będąc częścią administracji popularnego prezydenta, to jego naturalną strategią jest zapowiedź kontynuacji
prowadzonego przez odchodzącego szefa egzekutywy kursu. Mówił o tym zresztą
sam Bush w przemówieniu przyjmującym prezydencką nominację, gdy pytał: „Czy
gdy w środku drogi musisz zmienić konia, czy nie jest sensowne zamienić go na takiego, który biegnie w tym samym kierunku?”14.
J.W. Germond, J. Witcover, Whose Broad Stripes and Bright Stars?, s. 125.
Wywiad można obejrzeć w serwisie YouTube, George Bush Dan Rather Showdown, http://www.
youtube.com/watch?v=xy45grGpB6o (10.05.2014).
11
J.W. Germond, J. Witcover, Whose Broad Stripes and Bright Stars?, s. 124.
12
Ibidem, s. 127.
13
Lee Atwater był zdania, że „people in the South love someone who can kick someone else’s ass”.
Cyt. za: J.W. Germond, J. Witcover, Whose Broad Stripes and Bright Stars?, s. 126.
14
George Bush, Address Accepting the Presidential Nomination at the Republican National
Convention in New Orleans, 18 sierpnia 1988, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=25955
#axzz1HVvAT2S5 (10.05.2014).
9
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Odchodzący popularny prezydent mógł być znaczącym atutem na kampanijnym
szlaku15, a jako ważną część swego curriculum wiceprezydent zazwyczaj wymieniał
projekty administracji, na których powstanie bądź przeprowadzenie miał szczególny
wpływ. Jak najszybciej wiceprezydent miał też wyjść z cienia odchodzącego prezydenta i przekonać wyborców, że oto staje się niezależnym bytem politycznym.
Niezależność Bush budował publicznie przez cały okres prawyborów, ale także
w kręgach rządowych w końcowym okresie administracji Reagana. W lutym roku
1988, gdy prezydent chciał zawrzeć układ z dyktatorem Panamy Manuelem Noriegą,
Bush energicznie protestował. W swoich wspomnieniach, obejmujących okres do
roku 1994, Colin Powell zapisał, że „Bush zrobił coś, czego nigdy wcześniej nie
robił. Kłócił się z prezydentem na oczach nas wszystkich. [Jego zdaniem] porozumienie było niekorzystne, i prezydent nie powinien go akceptować”16. Prezydent pozostał niewzruszony, ale z punktu widzenia przyszłej kampanii prezydenckiej ważne
było co innego – wiceprezydent zaczął przejawiać cechy przywódcze. Ich niewątpliwym testem był też proces dokonania wiceprezydenckiej selekcji.
Na początku tego procesu jeden ze współpracowników Busha, Robert Teeter, pisał do wiceprezydenta w podobnym tonie jak Hamilton Jordan do Jimmy’ego Cartera
na temat istotności stylu wiceprezydenckiej selekcji: „Proces i sposób będą ważne,
ponieważ otrzymają bardzo dużo uwagi ze strony prasy i dadzą wyborcom wrażenie
jakiego rodzaju liderem jesteś i w jaki sposób podejmujesz decyzje”17. To właśnie
Teeter dokonywał przeglądu pretendentów zgłaszanych przez najbliższych współpracowników Busha, a wśród potencjalnych kandydatów pojawiały się nazwiska Boba
i Elisabeth Dole’ów, Jacka Kempa, Johna Sununu, Alana Simpsona, Pete’a Domeniciego, Lamara Alexandra oraz Dana Quayle’a. Naturalnymi faworytami mediów
byli Jack Kemp i Bob Dole. Ten pierwszy niewątpliwie jeszcze bardziej polepszyłby
notowania Busha u konserwatystów, jak jednak wspomniano w rozdziale III, jego
osobowość nie przypadła wiceprezydentowi do gustu, a poza tym Kemp był uważany
za człowieka, z którym trudno współpracować18. Bob Dole natomiast niejako sam
wyeliminował się z ubiegania się o wiceprezydenturę, choć nie bezpośrednio.
W toku kampanii prawyborczej powrócił Dole, którego wszyscy się obawiali. Po
wyborach roku 1976 zarzucano mu, że przez jego napastliwą retorykę w kampanii
oraz debacie wiceprezydenckiej prezydent Ford stracił kilka głosów, a w rezultacie
prezydenturę19. Bush miał prawo obawiać się powtórki, gdy po prawyborach w New
Hampshire w telewizji NBC odbył się wywiad z Bushem i Dole’em, którzy jednak
nie pojawili się razem w studio, a przebywali w oddzielnych lokalizacjach. Gdy pod
koniec programu prowadzący go Tom Brokaw podziękował rozmówcom za udział
i każdego z nich spytał, czy ma coś do przekazania swemu oponentowi, Bush powie15
J.M. Murphy, M.E. Stuckey, Never Cared to Say Goodbye: Presidential Legacies and Vice
Presidential Campaigns, „Presidential Studies Quarterly” 2002, t. 32, nr 1, s. 43–66.
16
C. Powell, My American Journey, New York: Random House, 1995, s. 327.
17
H. Parmet, George Bush, s. 343.
18
Ibidem, s. 344.
19
Joel Goldstein, na podstawie sondaży wyborczych Instytutu Gallupa, podaje, że „5% [wyborców]
zmieniło [swe preferencje i zagłosowało] na Cartera, ponieważ nie lubili Dole’a”. J. Goldstein, The
Modern American Vice Presidency, s. 132.

218

Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

dział: „Życz mu wszystkiego dobrego i do zobaczenia na Południu”. Dole nie był
jednak taki uprzejmy, warknął za to: „Przestań kłamać na temat moich dokonań”20,
co było związane z rozpowszechnianą przez sztab Busha reklamą telewizyjną portretującą Dole’a jako popierającego ratyfikację traktatu INF jedynie ze względu na
zwiększenie szans wyborczych, i niedeklarującego sprzeciwu wobec podwyżki podatków21. Wypowiedź Dole’a z przytoczonego wywiadu, podobnie jak jego wcześniejsze zachowanie, gdy odwiedzając jeden z lokali wyborczych w New Hampshire,
natknął się na napastliwego zwolennika Kempa i kazał mu „wracać do jaskini”22,
były tego dnia szeroko relacjonowane w telewizji, i nawet jeśli nie miały wpływu na
wyborców, na pewno robiły niekorzystne wrażenie na sztabie Busha i samym wiceprezydencie. Co więcej, podczas Konwencji Republikanów w Nowym Orleanie, gdy
nazwisko kandydata na Wiceprezydenta nie było jeszcze znane, poproszony o komentarz Dole określił proces wiceprezydenckiej selekcji jako „poniżający”23. Możliwe, że miał na myśli konieczność wypełnienia szczegółowego kwestionariusza na
temat faktów ze swego życia, co jednak od czasów afery Eagletona było standardową
procedurą dla potencjalnych współkandydatów.
Proces wiceprezydenckiej selekcji prowadzonej przez George’a Busha przebiegał jednak dość specyficznie. Pewny nominacji wiceprezydent nie rozmawiał na
ten temat z nikim – nawet z pretendentami – poza swoimi doradcami. Jeden z nich
stwierdził nawet, że „Bush traktował proces jak tajną misję CIA”24, której kiedyś
był dyrektorem. Gdy zatem wspomniany Bob Teeter przejrzał kandydatury wszystkich potencjalnych pretendentów, Bush poprosił grupę swoich najbliższych doradców z okresu kampanii25 o umieszczenie na liście trzech nazwisk oraz uzasadnienie, dlaczego wymienieni kandydaci się na niej znaleźli. Później okazało się, że na
pierwszym miejscu u Rogera Ailesa i Craiga Fullera, a dalszym u Atwatera i Teetera
– znalazł się senator Dan Quayle.
Dlaczego Quayle znalazł się na tej liście, nie wiadomo, wiemy za to, że jego kandydaturę mogli forsować Ailes i Teeter, których Quayle był klientem podczas jego
kampanii wyborczych do Izby Reprezentantów i Senatu26. Ze wspomnień samego
Quayle’a wiemy z kolei, że prowadził on cichą kampanię na rzecz swojej wiceprezydenckiej kandydatury przez „wygłaszanie większej liczby przemówień, bycie bardziej niż zazwyczaj dostępnym dla prasy czy też wzięcie udziału w debacie na temat
zamykania elektrowni jądrowych”27. Poza tym senator Quayle osobiście lobbował za
zawetowaniem przez prezydenta Reagana propozycji w sprawie jednego z projektów,
J.W. Germond, J. Witcover, Whose Broad Stripes and Bright Stars?, s. 145.
Ibidem, s. 141–144.
22
Ibidem, s. 145.
23
Ibidem, s. 382.
24
H. Parmet, George Bush, s. 327.
25
Tzw. Gang Sześciu (Gang of Six) stanowili Lee Atwater, Nicholas Brady, Robert Teeter, Roger
Ailes, Robert Mosbacher i Craig Fuller. Stałym konsultantem był też sekretarz skarbu, James Baker. Zob.
J.W. Germond, J. Witcover, Whose Broad Stripes and Bright Stars?, s. 74.
26
J. Witcover, Crapshoot…, s. 337.
27
D. Quayle, Standing Firm: A Vice-Presidential Memoir, New York: HarperCollins Publishers,
1994, s. 21.
20
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przygotowywanego w ramach szerszego pakietu ustaw związanych z obronnością28.
Istotny był także udział Quayle’a w wywiadach telewizyjnych tuż przed Konwencją.
Stacje telewizyjne postanowiły zaprosić faworytów do wiceprezydentury – Dole’a,
Kempa i właśnie Quayle’a, którego nazwisko w jakiś sposób znalazło się w prasie.
Choć na tle bardziej doświadczonych konkurentów Quayle miał relatywnie udany
występ, w dalszym ciągu traktowano go jako przynętę. Mimo dwunastoletniego stażu w Kongresie (cztery lata w Izbie Reprezentantów, osiem lat w Senacie) Quayle
miał opinię „polityka wagi lekkiej” (lightweight), a „spośród wszystkich senatorów
Partii Republikańskiej poproszonych o przekazanie wiceprezydenckich sugestii, tylko jeden z nich umieścił nazwisko Quayle’a na początku swej listy”29, przy czym niewykluczone, że był to sam Quayle. W to, że Bush zdecyduje się powierzyć wiceprezydencką nominację właśnie Quayle’owi, nie wierzyli nawet sami doradcy Busha.
Gdy zrobili zakłady tuż przed ogłoszeniem współkandydata, żaden z nich nie odgadł
właściwego nazwiska30. Gdy już doszło do jego ogłoszenia, doradcy Busha musieli
„przeczesywać kopie Congressional Quarterly oraz Almanac of American Politics,
by przygotować biogram nowego kandydata na Wiceprezydenta”31.
Po wyborach Bush powiedział, iż o wyborze Quayle’a przesądziło to, że „reprezentował on następne pokolenie i przyszłość” oraz że „istotne było jego doświadczenie w sprawach obronnych”32. Z kolei w rozmowie z Herbertem Parmetem
Bush, poza chęcią sięgnięcia po polityka nowej generacji, podkreślał też zgodność
ideologiczną33. Istotnie, Quayle miał dobre notowania u konserwatystów, pod tym
względem był, by ponownie użyć sformułowania Marie Natoli, swoistym wentylem
bezpieczeństwa dla Busha, gdyby konserwatyści nadal nie chcieli mu zaufać. Świadom tego był zresztą sam Quayle, który na czas swej „cichej kampanii” „wycofał się
z niektórych pozycji, które [mogłyby] zaszkodzić jego kontaktom z konserwatystami
Reagana”34. Poza tym, jako polityk urodzony już w okresie boomu dziecięcego (baby
boom), Quayle w zamyśle Busha miał być łącznikiem z tym pokoleniem, jak również
miał przyciągnąć młodych i nowych wyborców.

6.1.3. Współkandydat w kampanii wyborczej
Udział Dana Quayle’a w omawianej kampanii wpisał się w ogólną charakterystykę
cyklu wyborów prezydenckich roku 1988, w którym medialne „relacje z kampanii
wyborczej w większym stopniu dotyczyły osobistej charakterystyki i uzyskiwanych
przez kandydatów wyników sondażowych (…) niż istoty [ich] polityki”35. Odbyło
Ibidem.
B. Woodward, D. Broder, The Man Who Would Be President: Dan Quayle, New York: Simon
& Schuster, 1992, s. 62.
30
J. Witcover, Crapshoot…, s. 339.
31
H. Parmet, George Bush, s. 346.
32
J.W. Germond, J. Witcover, Whose Broad Stripes and Bright Stars?, s. 387.
33
H. Parmet, George Bush, s. 343–344.
34
J.R. Greene, The Presidency of George Bush, Lawrence: University Press of Kansas, 2000, s. 35.
35
P.R. Abramson, J.H. Aldrich, D.W. Rohde, Change and Continuity in the 1988 Elections, s. 19.
28
29
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się to z tym większą szkodą dla Quayle’a, który, jako nowa postać na ogólnokrajowej arenie politycznej, cieszył się naturalnym zainteresowaniem mediów36. Media
nie skupiły się na jego działalności w Kongresie, lecz zajęły się upublicznianiem
informacji, które uznały za trupy w szafie senatora. O ile niektórzy naukowcy oraz
oczywiście sam Dan Quayle winią za taki stan rzeczy ludzi mediów37, o tyle warto
zwrócić uwagę na przebieg procesu selekcji zakończonej wiceprezydencką nominacją senatora z Indiany.
Otóż ani wiceprezydent Bush, ani żaden z jego doradców nie odbył z senatorem szczegółowej, osobistej rozmowy. Nie wiedziano zatem o tych faktach z przeszłości współkandydata, które stanowić mogły potencjalne zagrożenie dla tandemu.
Najwyraźniej sam Quayle rozumował jak niegdyś Eagleton – gdy Robert Kimmit
spytał go o potencjalnie szkodliwe informacje, Quayle stwierdził, że jest „czysty”38.
Kontrowersje jednak pojawiły się już podczas pierwszej wspólnej konferencji prasowej obydwu kandydatów. Ponieważ jako senator Quayle dał się poznać jako jastrząb
w kwestiach militarnych, reporterzy byli ciekawi dlaczego w latach 70. zamiast służby w Wietnamie wybrał Gwardię Narodową. Quayle odpowiedział, że jego planem
było założenie rodziny oraz studiowanie prawa, skorzystał zatem z możliwości, jakie
miał. Gdy jednak po chwili dodał, że „w roku 1969 nie wiedział, że będzie stał w tym
pokoju”39, otworzyło to dalsze spekulacje, z oskarżeniami o polityczny oportunizm
włącznie. Z wypowiedzi Quayle’a można było wnioskować, że senator zaciągnąłby
się do armii nie z powodu własnych przekonań, a dla zwiększenia swych szans politycznych.
Rodzina Quayle’a, będąca właścicielem dwóch najpoczytniejszych tytułów prasowych w stanie – „Indianapolis Star” oraz „Indianapolis News”, należała do bardzo
wpływowych w Indianie. Gdy zatem podczas wywiadu telewizyjnego Tom Brokaw
spytał senatora, czy w jakiś sposób otrzymał pomoc w tym, by zamiast w Wietnamie
móc służyć w Gwardii Narodowej, Quayle odparł, otwierając dalsze spekulacje, że
„nie pamięta szczegółów, ale być może wykonane zostały jakieś telefony”40. Takie
stwierdzenie było wodą na młyn dla mediów, dla których w postrzeganiu kandydata równie istotna jak jego profil polityczny była kwestia charakterologiczna. Media
szybko odkryły i informowały o wspomnianych już sprawach Wietnamu, Gwardii
Narodowej i wpływowej rodzinie czy też o niskich stopniach na studiach prawniczych, nie do końca jasnym sposobie, w jaki Quayle został na te studia przyjęty,
domniemanym romansie, jak również o tym, że senator spędzał dużo czasu, grając
w golfa41. W toku kampanii senator często twierdził, że podawane informacje są nieprawdziwe, od dawna znane bądź nieistotne z punktu widzenia kampanii wyborczej

36
William Safire zauważył, że „a fresh face invites intense inspection”; W. Safire, The Bush Dilemma,
„New York Times”, 22 sierpnia 1988.
37
Zob. L. Sabato, Feeding Frenzy, s. 156–171; D. Quayle, Standing Firm, s. 30–52.
38
Cyt. za: J. Witcover, Crapshoot, s. 338, 344.
39
Transcript of Debut News Conference by Bush-Quayle Ticket, „New York Times”, 18 sierpnia 1988.
40
Cyt. za: J. Witcover, Crapshoot, s. 343.
41
J.W. Germond, J. Witcover, Whose Broad Stripes and Bright Stars?, s. 388–395.
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i urzędu, o jaki się ubiega. Dlatego apelował, by zwrócić uwagę na jego osiągnięcia
w Kongresie.
Co do tego ostatniego, zdania akurat są podzielone. Quayle stał się znany przede
wszystkim z bycia współtwórcą – wraz z senatorem Edwardem Kennedym – ustawy
„przyznającej finansowanie z federalnego budżetu szkoleniom przystosowującym
ubogich bezrobotnych do pracy w sektorze prywatnym”42, Job Training Partnership
Act of 1983. Jednocześnie tacy senatorowie, jak
(…) Sam Nunn, Carl Levin, Edward Kennedy, Ernest Hollings, John Warner and Bob Dole
udzielili pozytywnych komentarzy na temat radzenia sobie [przez Quayle’a] z procesem
legislacyjnym, zgłębiania tematów i programów związanych z obronnością oraz kształtowania działania i [funkcji] sprawozdawczej Komisji ds. Sił Zbrojnych43.

Wyrazy uznania płynęły również od niektórych przedstawicieli środowiska naukowego. Długo przed uzyskaniem przez Quayle’a wiceprezydenckiej nominacji
politolog Richard Fenno realizował projekt badawczy, w ramach którego w trakcie
kampanii wyborczych towarzyszył kandydatom do obu izb Kongresu i następnie
przyglądał im się podczas ich pracy na Kapitolu. Jednym z obserwowanych w ramach projektu był Dan Quayle, o którym Fenno wyrażał się jako o wschodzącej
gwieździe amerykańskiej polityki44. Opinii tej nie podzielali jednak waszyngtońscy
reporterzy – w ich tekstach znajdujemy informacje, że Quayle „w Senacie nie zdziałał właściwie niczego oryginalnego i istotnego. Jego republikańscy koledzy rzadko
szukają jego pomocy. Nie traktują go poważnie jako deputowanego”45, czy też że
„w oczach wielu jego kolegów był po prostu kolejnym konserwatywnym senatorem, a duża część z nich wyraziła szczere zakłopotanie, gdy Bush uczynił go częścią
tandemu”46. Były spiker Izby Reprezentantów Thomas „Tip” O’Neill w charakterystyczny dla siebie sposób stwierdził, że Quayle „był w Izbie Reprezentantów przez
cztery lata, gdy ja tam byłem i nigdy go nie spotkałem”47.
W świadomości opinii publicznej, głównie ze względu na ilość i charakter informacji podawanych o Quayle’u, wytwarzał się obraz współkandydata bliższy tym
drugim opiniom. Świadomi tego byli najwyraźniej stratedzy Busha, gdyż wobec
kryzysu, jakim stał się wybór Quayle’a, jego aktywność w kampanii ograniczyła
się do małych miasteczek, gdzie spełniał tradycyjne funkcje kandydata na Wiceprezydenta – mobilizowania partyjnego zaplecza oraz atakowania tandemu przeciwników. W czasie całej kampanii Quayle ani raz nie pojawił się w telewizyjnym spocie
Republikanów, rzadko miał okazję przemawiać na ważne z punktu widzenia kampanii wyborczej tematy, unikał wywiadów telewizyjnych, wymijająco odpowiadał na
pytania podróżujących z nim reporterów. Bush niemal się ze swym współkandyda-
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M. Tolchin, Quayle’s Record in Senate Reflects Fervently Held Conservative Views, „New York
Times”, 29 sierpnia 1988.
43
R. Perle, Dan Quayle’s Got The Right Stuff, „New York Times”, 25 października 1988.
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R. Fenno, The Making of a Senator: Dan Quayle, Washington, DC: CQ Press, 1989.
45
A. Lewis, Quayle: The Real Issue, „New York Times”, 25 sierpnia 1988.
46
B.D. Ayres Jr., A Partner Seasoned by the Campaign, „New York Times”, 9 listopada 1988.
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tem nie pokazywał, jedynie dwukrotnie wspominając jego nazwisko podczas swoich
spotkań z wyborcami48.
Za takie a nie inne portretowanie swojej osoby Quayle winił jednak przede wszystkim media, dlatego też twierdził, że swoje prawdziwe oblicze pokaże podczas debaty z kandydatem na Wiceprezydenta Partii Demokratycznej, Lloydem Bentsenem.
Debata była dla Quayle’a szansą stania się punktem zwrotnym kampanii, okazją do
poprawienia jego słabych notowań zarówno u członków sztabu Busha, jak i opinii
publicznej, a nade wszystko do wykazania, że posiada on prezydenckie kwalifikacje
– w ostatnim sondażu przed debatą jedynie 33% ankietowanych było zdania, że je
posiada, a 53% pytanych odpowiedziało, że martwiłoby się, gdyby to jemu przyszło
objąć prezydenturę49. W przeprowadzonej z kolei dwa tygodnie wcześniej ankiecie
spośród wyborców spytanych, na kogo oddaliby swój głos, gdyby mogli głosować
jedynie na Wiceprezydenta, 47% wskazało Bentsena, a jedynie 23% Quayle’a50.
Sama debata nie stała jednak na wysokim poziomie merytorycznym: obaj kandydaci powtarzali hasła znane z ich wcześniejszych przemówień, a ich odpowiedzi
nie zawsze dotyczyły zadawanych pytań. Tak naprawdę debata była referendum na
temat kwalifikacji Quayle’a – referendum, które nie wypadło dla niego pomyślnie.
Podczas kampanii raz po raz podawano w wątpliwość kompetencje Quayle’a, dlatego postanowił on posłużyć się pewną figurą retoryczną, która zapewniałaby wyborców, że młody wiek może iść w parze z doświadczeniem. Senator postanowił
mianowicie porównać swoje doświadczenie, którego miarą miał być okres służby na
Kapitolu, z doświadczeniem Johna Kennedy’ego51. Ponieważ porównania pojawiły
się na kilku wiecach Quayle’a tuż przed debatą, w przygotowaniach do niej sztabowcy stanowczo odradzali mu ich używania. Mało zdyscyplinowany Quayle skorzystał
jednak z tej figury retorycznej. Lloyd Bentsen tylko na to czekał. Prawdopodobnie
przewidział, że Quayle zechce użyć efektownego porównania przed o wiele większym audytorium, dlatego ripostując, powiedział: „Senatorze, służyłem z Jackiem
[Johnem] Kennedym, znałem go. Jack Kennedy był moim przyjacielem. Senatorze,
nie jest pan Jackiem Kennedym”52. W toku debaty Quayle nie był również w stanie
udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co by zrobił, gdyby nagle przyszło mu
objąć urząd Prezydenta. Toteż sondaże po debacie były jednoznaczne – jej zwycięzcą
ogłoszono Bentsena w stosunku 50 do 2753.
B.D. Ayres, Jr., Script for Quayle: Local and Low Key, „The New York Times”, 28 września 1988;
G.M. Boyd, Quayle Getting His Big Chance to Clear Doubts, „The New York Times”, 5 października
1988; R.L. Berke, Quayle Role as Phantom of Campaign, „The New York Times”, 7 listopada 1988.
49
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Wizerunek Quayle’a nie został poprawiony już do końca kampanii mimo rozpaczliwych prób senatora. Właśnie po debacie zdecydował się zrezygnować z doradców „użyczonych” mu przez sztab Busha, stał się bardziej dostępny dla dziennikarzy, a jego wiece wyborcze miały o wiele bardziej spontaniczny charakter. Nie
zmieniło to jednak oceny senatora Quayle’a ani przez wyborców, ani przez „waszyngtończyków”. W artykule wstępnym „The Washington Post”, w którym redakcja
nie zdecydowała się poprzeć żadnej pary kandydatów, czytamy że „myśl o Danie
Quayle’u, nagle muszącym objąć prezydenturę, będzie nadal wzbudzać uzasadniony
niepokój”54.
Jak pamiętamy z poprzednich rozdziałów, podczas prezydenckiej kampanii wyborczej od kandydata na Wiceprezydenta wymaga się, by w takim stopniu, w jakim
to możliwe, pomógł swojemu tandemowi, a jeśli się nie da, to by chociaż nie zaszkodził. W przypadku Quayle’a mamy do czynienia z sytuacją całkowicie odwrotną. Warto odnotować, że w sondażu wyborczym telewizji CBS (exit poll) 10,9%
ankietowanych wyborców Dukakisa stwierdziło, że powodem oddania ich głosu na
tego Demokratę była osoba jego współkandydata; spośród wyborców Busha taka
odpowiedź została udzielona jedynie przez 4,3% ankietowanych55. Przeprowadzony
w dniu wyborów sondaż wskazał, że gdyby wyborcy mogli oddać swój głos jedynie
na kandydata na Wiceprezydenta, 63% głosów otrzymałby Lloyd Bentsen, a Dan
Quayle jedynie 32%56.
I choć Bush wygrał wybory z dużą przewagą, Dan Quayle był w tym zwycięstwie
nie tylko nieprzydatny, ale według wskazań sondaży sprawił, że Bush stracił część
głosów57. W wyniku zatem kampanii notowania Quayle’a, niewysokie tuż po selekcji, uległy dalszemu spadkowi.

6.2. OKRES PRZEJŚCIOWY
Na początku okresu przejściowego wiceprezydencki kapitał polityczny Dana
Quayle’a nie był zatem wysoki. Nie cieszył się on dobrą opinią ani u wyborców, ani
u „Waszyngtończyków”, ani u czołowych postaci sztabu Busha. Quayle nie zdobył
też uznania w oczach Jamesa Bakera. W wydanych w roku 2006 wspomnieniach
Baker stwierdza co prawda, że „Quayle był dobrym wyborem”58, w innym jednak
miejscu czytamy, że jego zdaniem Quayle „był nieco zielony politycznie”59.

Editorial, No Endorsement, „The Washington Post”, 2 listopada 1988.
J.W. Germond, J. Witcover, Whose Broad Stripes and Bright Stars?, przyp. na s. 443.
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Jednocześnie uwagę zwraca fakt, że w przeciwieństwie do Cartera czy Clintona,
przed rozpoczęciem kampanii wyborczej George Bush nie miał sprecyzowanej roli,
jaką widziałby dla wiceprezydenta w swojej administracji. Co istotne, owa koncepcja, ze zrozumiałych powodów, nie wyłoniła się Bushowi także w trakcie kampanii
– na konferencjach prasowych z 9 i 14 listopada roku 1988, a więc już po zwycięskich wyborach, prezydent elekt stwierdzał, że „specyficzne zadania, jakie będzie
podejmować Dan Quayle, nie są jeszcze znane”60. Pomysłu na swoją rolę nie miał
także wiceprezydent elekt. Ani w trakcie procesu selekcji, ani gdy Bush zdecydował
już, kto będzie jego współkandydatem, obaj politycy nie odbyli żadnej rozmowy,
w czasie której zaprezentowaliby swoje wizje czy oczekiwania wobec urzędu Wiceprezydenta po ewentualnym zwycięstwie wyborczym61. W swoich wspomnieniach
Quayle zaprzecza, jakoby jego wybór na współkandydata został dokonany przez
Busha jako „wyciągnięcie królika z kapelusza”, wskazując na skuteczność swojej
„cichej kampanii”. Ale nigdzie nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie, jakie funkcje
jako wiceprezydent miałby (lub chciałby) spełniać, czy też szerzej – jaki model wiceprezydentury chciałby ustanowić62.
Oczywiście kształt każdej wiceprezydentury jest w przeważającej mierze zależny
od tego, jaką rolę dla wiceprezydenta u swojego boku będzie chciał widzieć prezydent. W okresie po reformach wiceprezydentura jest bardziej wypadkową ustaleń
obydwu najważniejszych polityków niźli jedynie dyktatem nominowanego, prezydenta elekta czy też prezydenta. Pewne wskazówki co do roli Quayle’a ujawnione
zostały podczas konferencji prasowej prezydenta elekta z 15 grudnia – Bush oznajmił
wówczas, że podstawą dla relacji prezydenta i wiceprezydenta w nowej administracji będzie model wypracowany przez Reagana i Busha63. Takie założenie sprawiało
jednak, że u progu rozpoczęcia sprawowania władzy przez nową administrację wiceprezydent elekt Quayle był w dużo gorszej sytuacji niż Bush osiem lat wcześniej.
Na początku prezydentury Reagana Bush wraz z Bakerem byli nielicznymi członkami administracji znającymi realia działania federalnej stolicy, a obecność Bakera
na stanowisku szefa personelu Białego Domu dawała Bushowi duże gwarancje na
poziomie instytucjonalnym. Sytuacja Quayle’a była jednak całkowicie odwrotna.
Oto George Bush jako jedyny urzędujący wiceprezydent od czasów Martina Van
Burena zwyciężył w wyborach prezydenckich, co uczynił pod hasłami kontynuacji ośmiu lat prezydentury Ronalda Reagana. Okres przejściowy Busha był zatem
„przyjaznym przejęciem” (friendly takeover)64 władzy, co realizowało się nie tylko
w sferze politycznej, ale i personalnej. Czołowi członkowie Gabinetu prezydenta
elekta oraz członkowie jego personelu byli albo weteranami poprzednich republikańskich administracji, albo długoletnimi znajomymi Busha. Poza tym, jak wskazuje
60
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Stephen Hess, „dwadzieścia cztery z dwudziestu dziewięciu osób mających wkrótce
piastować pozycje w Urzędzie Wykonawczym nowego prezydenta miało na swoim
koncie doświadczenie w pracy w Białym Domu, a większość z nich prezydent elekt
znał osobiście”65. Choć Quayle brał udział w spotkaniach wąskiej grupy doradców66,
a nawet Bush omawiał z nim nominacje na członków Gabinetu, były to raczej spotkania informacyjne niż rzeczywiste dyskusje, w których wiceprezydent elekt odgrywałby znaczącą rolę. Fakt, że był outsiderem wśród osób o dłuższym i znaczniejszym
waszyngtońskim stażu, był dodatkową negatywną dla Quayle’a okolicznością poza
niskim kapitałem zewnętrznym i wewnętrznym zgromadzonym po procesie selekcji
oraz kampanii.
Co do kompetencji merytorycznych Quayle’a, to w jego mniemaniu posiadane
przez niego doświadczenie kongresowe sprawiało, że mógł mieć istotny głos na temat spraw obronnych, bezpieczeństwa narodowego czy nawet polityki zagranicznej.
Jednakże obecność w administracji takich ekspertów w wymienionych dziedzinach,
jak sekretarz stanu James Baker, sekretarz obrony Dick Cheney, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Brent Scowcroft, a przede wszystkim George Bush, sprawiała,
że wiceprezydent elekt nie mógł raczej liczyć na istotne zadania w tych obszarach.
Quayle nie zdołał także umieścić w strukturze Białego Domu żadnego ze swoich
ludzi. Co więcej, w doborze własnych współpracowników do Urzędu Wykonawczego Wiceprezydenta Quayle kierował się innymi kryteriami niż wszyscy wiceprezydenci elekci omawianego okresu. W jego wspomnieniach czytamy, że „było
wiele osób, które udanie ze mną współpracowały, ale urząd Wiceprezydenta jest ze
swej natury wykonawczy i wymaga innych umiejętności niż te, które mają doradcy deputowanego”67. Nie jest jasne, dlaczego Quayle zdecydował się zrezygnować
z tych współpracowników, którzy przecież z powodzeniem służyli mu podczas kariery kongresowej. Przykłady Mondale’a, Gore’a czy Cheneya wskazują jednak, że
prócz kompetencji pracy w innym segmencie władzy – których przecież uczą się
wszyscy doradcy wszystkich obejmujących urząd wiceprezydentów – równie istotna jest znajomość osobista, doświadczenie wspólnej służby, a zatem znajomość stylu pracy i nawyków swego zwierzchnika. Wyposażeni w taką wiedzę członkowie
personelu mogą wówczas służyć wiceprezydentowi bardziej efektywnie i lojalnie.
Posiadanie takiego rodzaju współpracowników jest dla wiceprezydenta niezbędne
w sytuacji, gdy dużo czasu spędza on poza Waszyngtonem, co jest jednym z trwałych
elementów współczesnej amerykańskiej wiceprezydentury. Zajmujący newralgiczne
w strukturze Białego Domu stanowiska współpracownicy wiceprezydenta nie tylko
na bieżąco informują go o działaniach administracji również na niższym szczeblu,
ale także sprawiają, że wiceprezydent może oddziaływać na bieżące działania swej
administracji.
Dla równowagi należy podkreślić, że ponieważ Bush chciał zapewnić, by jego
wiceprezydent „był przygotowany, by w każdej chwili mógł się zająć szerokim
S. Hess, J. Pfiffner, Organizing the Presidency, s. 153.
Prócz Quayle’a stanowili ją James Baker, Nicholas Brady, John Sununu, Robert Teeter, Craig
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67
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spektrum spraw krajowych i międzynarodowych”68, udziałem Quayle’a stały się
wszystkie udogodnienia instytucjonalne, które zostały przyznane wiceprezydentom
w ciągu poprzednich dwóch dekad. Biuro w Zachodnim Skrzydle Białego Domu,
lunch z prezydentem, dostęp do dokumentów trafiających na biurko szefa egzekutywy, codzienny raport wywiadu czy też poranne omówienie agendy na dany dzień69
– miały zapewnić Quayle’owi gotowość do objęcia prezydentury.
Nieformalna pozycja, z jakiej rozpoczynał swe urzędowanie wiceprezydent Dan
Quayle, nie należała jednak do wysokich. Niski kapitał wewnętrzny i zewnętrzny,
brak zdefiniowanej roli, jak również nieposiadanie sojuszników w strukturze Białego
Domu, z całą pewnością nie ułatwiały Quayle’owi zadania, szczególnie w sytuacji
gdy w następstwie procesu selekcji oraz kampanii wyborczej musiał on nie tylko
udowodnić członkom administracji swą doń przydatność, ale przede wszystkim przekonać „Waszyngtończyków” oraz opinię publiczną o swej gotowości do sprawowania urzędu Wiceprezydenta, oznaczającej de facto gotowość do objęcia prezydentury.

6.3. WICEPREZYDENT W ADMINISTRACJI BUSHA
Właśnie uzyskanie poparcia opinii publicznej stało się dla Dana Quayle’a podstawowym celem wiceprezydentury, a zamierzał je uzyskać przez stanie się istotną postacią
administracji oraz Partii Republikańskiej70. Funkcja partyjna była pochodną rozmów
i spotkań, jakie w czasie okresu przejściowego Quayle odbył z Richardem Nixonem.
Były prezydent i wiceprezydent wskazywał na zalety podtrzymywania kontaktów
z gubernatorami i burmistrzami, pojawiania się na lokalnych i stanowych konwencjach czy przemawiania na spotkaniach z udziałem zwolenników Partii Republikańskiej. Taka aktywność miała, zdaniem Nixona, nie tylko pozwolić zebrać doświadczenie, ale także służyć w ewentualnej dalszej karierze politycznej Dana Quayle’a71.
Aktywność wiceprezydenta w tej dziedzinie była też zgodna z życzeniem prezydenta. George Bush, który sam na tym polu był dość aktywny, żywo interesował się losami swego rodzimego ugrupowania, dając temu wyraźny sygnał – czyniąc głównego
stratega swej udanej kampanii wyborczej, Lee Atwatera, przewodniczącym RNC.
Jednocześnie aktywne działanie prezydenta w polityce partyjnej było teraz z wiadomych powodów wykluczone, a jako byłemu przewodniczącemu RNC dobro partii
z całą pewnością leżało mu na sercu. Jeden z podwładnych Busha, z okresu gdy
przewodniczył on RNC, stwierdził, że „Bush nie tylko intuicyjnie rozumie partię, ale
(…) i myśli w kategoriach partyjnych”72.
68
D. Quayle, Standing Firm: Personal Reflections on Being Vice President [w:] T. Walch (red.),
At the President’s Side, s. 173.
69
J. Lechelt, The Vice Presidency in Foreign Policy, s. 144.
70
J. Pika, The Vice Presidency: New Opportunities, Old Constraints [w:] Michael Nelson (red.), The
Presidency and the Political System, 4th ed., Washington, DC: CQ Press, 1994, s. 517.
71
D. Quayle, Standing Firm, s. 81.
72
Cyt. za: K. Mullins, A. Wildavsky, The Procedural Presidency of George Bush, s. 42.

Administracja Busha–Quayle’a: wiceprezydentura tradycyjna

227

W roli łącznika z rodzimym ugrupowaniem politycznym Quayle nie ograniczał
się jednak jedynie do takiej, która miałaby wyłącznie jemu przynieść długofalowe
korzyści. Chcąc stać się wpływową postacią swej partii, dążył także do odgrywania
roli ogniwa łączącego Republikanów w Kongresie z Białym Domem. Stąd też jego
obecność na wtorkowych lunchach republikańskich senatorów, posiedzeniach Republikanów w Izbie Reprezentantów czy też w nieformalnych spotkaniach z najważniejszymi grupami Republikanów w Senacie73. Jednocześnie Quayle’owi przypadła
funkcja łącznika z konserwatywnym skrzydłem, w którym to zadaniu istotną rolę
odgrywali czołowi doradcy wiceprezydenta, jak George Will czy przede wszystkim
Bill Kristol, syn Gertrude Himmelfarb i Irvinga Kristola, czołowych teoretyków neokonserwatywnej doktryny.
Również sam wiceprezydent często wypowiadał się na temat bliskich tej grupie
wartości. Kulminacją tego było z całą pewnością wystąpienie z 19 maja roku 1992,
kiedy to Dan Quayle wygłosił w San Francisco przemówienie na temat wartości rodzinnych. Tłem były wydarzenia w Los Angeles, gdzie trzy tygodnie wcześniej wybuchły zamieszki w reakcji na pobicie przez policjantów czarnoskórego motocyklisty Rodneya Kinga. Quayle widział owe wydarzenia jako mające źródło w anarchii,
bezprawiu oraz zaniku wartości rodzinnych, jakie zapanowały w amerykańskim społeczeństwie. Quayle wzywał do odnowy, a także do objęcia sankcjami kobiet, które
decydują się na macierzyństwo, nie będąc mężatkami. Za promowanie takich wartości wiceprezydent skrytykował Hollywood. To właśnie działanie przemysłu rozrywkowego, głównie filmowego, miało się przyczynić do zubożenia wartości (poverty of
values), a wyrażać się na przykład przez wyświetlanie popularnego serialu Murphy
Brown, którego główna bohaterka z wyboru samotnie wychowuje dziecko. Właśnie promocja takiego stylu życia miała być podstawową przyczyną rezygnacji wielu
Amerykanów z propagowania, urzeczywistniania i pielęgnowania tradycyjnych wartości rodzinnych, stając się w opinii Quayle’a jedną z głównych czynników złej kondycji duchowej, w jakiej znalazło się amerykańskie społeczeństwo74. Wypowiedź wiceprezydenta stała się jednak kolejnym orężem w rękach jego przeciwników, którzy
kpili z Quayle’a za atakowanie fikcyjnej postaci, choć niektórzy publicyści przyznawali mu sporo racji75. Jednocześnie warto zauważyć, że administracja Busha zrobiła
w tej sytuacji wszystko co możliwe, by zdystansować się od opinii wiceprezydenta76.
Owo wystąpienie Quayle’a należy jednak analizować w szerszym kontekście,
a najważniejsza wydaje się jego data. Maj roku 1992 to, owszem, niespełna trzy tygodnie po dramatycznych wydarzeniach w Los Angeles, ale to również okres swego
rodzaju interludium w cyklu wyborów prezydenckich – po zakończonych prawyborach, ale przed konwencjami i kampanią przed wyborami powszechnymi. Cele
wystąpienia Quayle’a wydają się zatem trzystopniowe. Po pierwsze, przez akcentowanie takich wątków, jak wartości rodzinne czy moralność, wiceprezydent dążył do
sytuacji, w której jego słowa stałyby się punktem wyjścia dyskusji na temat wzorców
73
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zachowań, tradycyjne prawicowe tematy służyły bowiem kształtowaniu kontekstu
wyborczego. Drugim celem była próba energetyzacji elektoratu konserwatywnego
przed zbliżającymi się wyborami. Wreszcie Quayle miał nadzieję stać się rzecznikiem konserwatystów właśnie teraz ze względu na sytuację, w której w nadchodzącej
kampanii groziło mu ze strony prezydenta Busha zastąpienie go innym kandydatem
na Wiceprezydenta.
Jeżeli chodzi o wiceprezydenturę, to w ramach funkcji instytucjonalnej zasadniczą rolą Quayle’a było przewodniczenie dwóm komisjom – Radzie ds. Badań Kosmicznych (National Space Council) oraz Radzie ds. Konkurencyjności (Council on
Competitiveness). W obydwu przypadkach działalność wiceprezydenta wzbudzała
spore kontrowersje.
W pierwszym z nich już pewien niesmak w NASA budził fakt, że to właśnie Dan
Quayle miał stanąć na czele Rady formułującej politykę kosmiczną. Wszak, o czym
wspomina sam wiceprezydent, „w Komisji ds. Sił Zbrojnych był on czołowym zwolennikiem programu SDI. Wiele zaś głosowań w Komisji dotyczyło wyboru między przyznawaniem funduszy na rozwijanie tego projektu lub przyznaniem środków
na badania NASA”77. Niewiele jednak pomysłów Quayle’a zostało zwieńczonych
przyjęciem przez Kongres ustaw, a sama działalność wiceprezydenta zaowocowała
dyskusją między Quayle’em a administratorem Agencji, admirałem Trulym, o tym,
czy działania NASA mają być kierowane z Houston czy z Białego Domu. Dyskusja
zakończyła się rezygnacją Truly’ego78.
O wiele więcej kontrowersji budziła jednak działalność Rady ds. Konkurencyjności. Zobligowana do zredukowania obciążeń regulacyjnych „nałożonych na przedsiębiorców amerykańskich”79 Rada była w istocie kontynuacją deregulacyjnych
działań administracji Reagana, a ściślej rzecz ujmując, organem podobnym w swym
założeniu do Grupy Roboczej ds. Deregulacji, na czele której stał wiceprezydent
George Bush. Jednak Rada Quayle’a, choć powołana do życia niespełna trzy miesiące po inauguracji nowej administracji, energiczne działania rozpoczęła dopiero
od lata roku 1990, co wiązano z chęcią pozyskania przed wyborami kongresowymi
dodatkowych sympatyków w kręgach biznesowych80. Rada istotnie wydawała się
zajmować sprawami, które w dużym stopniu przyczyniały się do zapewnienia korzyści poszczególnym sektorom, z jednoczesnym brakiem korzyści dla konsumentów
oraz środowiska naturalnego. Za takie bowiem należy uznać poczynione przez Radę
rekomendacje w zakresie limitu hałasu dla linii lotniczych, wydłużenie przepisów
przejściowych ustawy Clean Air Act czy też reformy zmierzające do zmniejszania
możliwości wytaczania procesów sądowych81.
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Radę za czasów Quayle’a często jednak określano mianem „nielegalnego, działającego w cieniu rządu” (illegal shadow government)82. Jak czytamy w raporcie Komisji Kredytów Budżetowych Izby Reprezentantów (House Appropriations Committee), „Rada działała w tajemnicy, odmawiała ujawnienia [jakie strony] wysłuchiwała,
odmawiała ujawnienia regulacji, w których [istnienie] ingerowała oraz odmawiała
wyszczególnienia rzeczywistych faktów i dowodów, na podstawie których podejmowała decyzje”83. Faktem jest, że spotkania Rady były niejawne, a jej wniosków
nie konsultowano z Kongresem. Wobec nieposiadania przez Republikanów większości w żadnej z izb na początku działania działalności Rady wiceprezydent Quayle
wystosował memorandum, w którym zachęcał do „składania propozycji inicjatyw
deregulacyjnych, które [jednak] mogłyby być wprowadzane w życie za pomocą działań administracyjnych”84, a więc takich jednostronnych instrumentów prezydenckiej
władzy, jak executive orders, executive agreements, proclamactions, national security directives, memoranda itp.85. Przyjęcie takiej formy działania skłoniło Michaela
Duffy’ego i Dana Goodgame’a do opinii, że
Rada operowała niczym biznesowy rzecznik praw obywatelskich wewnątrz Białego
Domu: Dan Quayle i jego doradcy dyskutowali z przemysłowcami niechętnymi poszczególnym regulacjom lub też nie byli usatysfakcjonowani procesem regulacji, zachęcając
ich do kontaktowania się z Radą i przedstawienia ich skarg86.

Jeszcze ostrzej wypowiada się tutaj Charles Tiefer, argumentując, że „spotkania personelu Rady z grupami interesu o potencjalnej wartości dla kampanii
[wyborczej]”87 miały służyć przede wszystkim zwiększeniu szans administracji Busha na reelekcję. Z kolei z punktu widzenia wiceprezydentury Quayle’a – który zresztą nazywa działalność Rady swym największym osiągnięciem88 – przewodniczenie
tej komórce było dlań istotną szansą na udowodnienie nadal sceptycznym wobec
niego Republikanom, że może on być skutecznym politykiem. Trzeba jednak podkreślić, że projekty Rady nie odbiły się szerokim echem – Kongres szybko znalazł
sposób na zneutralizowanie działań Rady ds. Konkurencyjności, wprowadzając Regulatory Review Sunshine Act mający okiełznać wydane na podstawie zaleceń Rady
decyzje89. Kilka miesięcy po wygranych wyborach prezydenckich Bill Clinton za
pomocą Executive Order nr 12866 zniósł działalność Rady ds. Konkurencyjności90.
Przechodząc do omówienia roli wiceprezydenta Quayle’a w kształtowaniu
i implementowaniu amerykańskiej polityki zagranicznej, musimy przypomnieć,
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że urząd Wiceprezydenta w ramach roli instytucjonalnej łączy funkcję doradczą
z funkcją emisariusza prezydenta w misjach dyplomatycznych. W przypadku Dana
Quayle’a mamy do czynienia bardziej z tą drugą – funkcja emisariusza miała być też
drogą do poprawienia wizerunku wiceprezydenta, „spotkania z zagranicznymi liderami przyniosłyby uwagę mediów”91, a przez to mogłyby pomóc zbudować wizerunek Quayle’a jako męża stanu. Wydawać by się mogło, że w administracji, w której
większe zainteresowanie przejawiano sprawami zagranicznymi niż wewnętrznymi,
wiceprezydent mógłby odegrać istotną rolę także na poziomie doradczym. Administrację Busha stanowiły jednak silne osobowości, będące w polityce zagranicznej
większymi od Quayle’a ekspertami. Poza tym sam prezydent w toku swojej kariery
politycznej nabył wystarczającej wiedzy na temat spraw zagranicznych, by kierować
nią samodzielnie. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Brent Scowcroft podkreśla zresztą, że właśnie z tych powodów wiceprezydent „był wysyłany w podróże, na
które prezydent nie miał czasu”92.
Wreszcie warto zauważyć, że na czele Departamentu Stanu stał James Baker,
jeden z czołowych antagonistów wiceprezydenta w administracji Busha. Ich relacje
jeszcze pogorszyły się wobec różnicy zdań co do przyszłości relacji z Rosją. Podczas
gdy prezydent wraz z Jamesem Bakerem prowadzili negocjacje z Gorbaczowem,
Quayle kilkakrotnie pozwalał sobie na uwagi mogące w pewien sposób dezawuować te wysiłki. Otóż niespełna dziesięć dni po objęciu urzędu w jednym z przemówień Quayle wezwał radzieckie kierownictwo do przestrzegania praw człowieka93.
W grudniu roku 1989 z kolei wiceprezydent „przestrzegał przed złapaniem się w pułapkę osobowości” Gorbaczowa94. Działo się to tuż po szczycie Gorbaczow–Bush
na Malcie, podczas którego przywódcy proklamowali nową erę w relacjach ZSRR
i USA. Reporterom „The Washington Post” wiceprezydent zdradził wówczas swoje
„wątpliwości co do wyzbycia się przez Związek Radziecki jego ekspansjonistycznych dążeń”95, a ponieważ swoje obiekcje zgłaszał też publicznie, spotkało się to
z reprymendą prezydenta96.
O tych posunięciach administracji wiceprezydent Quayle, ze względu na uczestnictwo w posiedzeniach Gabinetu i NSC oraz dostęp do dokumentów, z całą pewnością wiedział. Co ciekawe, choć początkowo administracja nieoficjalnie przyznawała,
że zachowanie Quayle’a jest częścią strategii „dobrego i złego policjanta” wobec
ZSRR, później także się z tego wycofała, a cała wina za zgrzyt w relacjach z Gorbaczowem spadła na Quayle’a, który prywatnie większe nadzieje na reformy i drogę
ku demokracji wiązał z postacią Borysa Jelcyna97. James Baker miał zatem kolejny powód, by uniemożliwić wiceprezydentowi branie udziału w negocjacjach z zagranicznymi partnerami, czy nawet zakazać mu niektórych zagranicznych podróży.
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Faktem jest, że celem Quayle’a nie było jedynie odgrywanie roli emisariusza – „był
on zdeterminowany, by jego podróże przynosiły konkretne rezultaty”98 dyplomatyczne. To natomiast wymagało uzyskania od prezydenta zgody na prowadzenie negocjacji, jeżeli Departament Stanu nie zgłaszał zastrzeżeń w przypadku działalności wiceprezydenta „w regionach, które mniej interesowały Bakera”99, jak Ameryka Łacińska
czy Japonia. Do tej pierwszej Quayle udał się kilkakrotnie w okresie swej wiceprezydentury, i choć były to wizyty typowo ceremonialne, zebrały swoje owoce podczas
budowy koalicji przed wojną w Zatoce Perskiej. W Japonii z kolei wiceprezydent
miał nakłonić władze kraju do znacznych inwestycji na rzecz krajów Europy Środkowej i Wschodniej100. Sekretarz stanu zaś zdecydowanie sprzeciwiał się aktywności
wiceprezydenta, gdy chodziło o sprawy europejskie. Wyrażało się to między innymi
tym, że Baker zabronił Quayle’owi udać się do RFN „podczas negocjacji w sprawie
zjednoczenia tego kraju, argumentując, że wiceprezydent nie był ich elementem”101,
jak również „miał zablokować wizyty Quayle’a w ZSRR i w Niemczech w okresie
tuż po zjednoczeniu”102.
W tej sytuacji najbardziej doniosła rola Dana Quayle’a w polityce zagranicznej
została zrealizowana w związku z kryzysem, a później interwencją, w Zatoce Perskiej. Wiceprezydent udanie połączył wówczas rolę rzecznika administracji, jej lobbysty w Kongresie, jak również specjalnego zagranicznego wysłannika prezydenta.
Pierwsza z wymienionych polegała na wygłaszaniu przemówień mających na
celu uzyskanie poparcia opinii publicznej dla interwencji w rejonie Zatoki Perskiej
– w ciągu sześciu miesięcy, od końca sierpnia 1990 do połowy marca roku 1991,
wiceprezydent wystąpił z siedmioma dużymi przemowami na temat kryzysu103. Za
najważniejszą z nich uznaje się przemówienie z listopada roku 1990 wygłoszone na
Uniwersytecie Seton Hall w New Jersey – sam Dan Quayle uznał je zresztą za najważniejsze w okresie swojej wiceprezydentury104. Przemówienie nakreślało cele interwencji z udziałem wojsk USA przeciw Saddamowi Husajnowi, co wiceprezydent
widział w szerszym kontekście:
Inwazja Iraku na Kuwejt jest pierwszym kryzysem powojennego świata. W ten czy inny
sposób na pewno stworzy precedens – albo na rzecz większego światowego porządku,
albo na rzecz większego światowego chaosu. Jeżeli agresja Saddama Husajna zakończy
się sukcesem, jest prawdopodobne, że zachęci to innych dyktatorów do naśladowania jego
przykładu. Ale jeśli zakończy się fiaskiem, inni wyciągną wniosek, że nie jest to dobry
pomysł i że nie będzie pozwolenia na agresję105.
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Wiceprezydent wskazywał zatem na konieczność podjęcia interwencji w celu zapobieżenia efektowi domina.
Poza rolą rzecznika administracji Dan Quayle podejmował również bardziej delikatne misje dyplomatyczne, szczególnie z punktu widzenia wydarzeń w Zatoce Perskiej. Między innymi skutecznie przekonywał władze Wenezueli, Meksyku i Kolumbii, by przez zwiększone wydobycie ropy naftowej nadrobić ewentualny niedobór
wywołany działaniami w rejonie Zatoki Perskiej. W Brazylii i Argentynie natomiast
wiceprezydent przekazał prośbę Busha, by oba kraje zaprzestały sprzedaży pocisków
balistycznych Irakowi, co również uczyniły106.
Gdy już prezydent podjął decyzję o konieczności wysłania w rejon Zatoki Perskiej żołnierzy oraz zbudował dla tego przedsięwzięcia międzynarodową koalicję,
należało jeszcze uzyskać do tego zgodę Kongresu. Okazało się, że nie była to formalność z dwóch powodów. Po pierwsze, w obu izbach Demokraci mieli na tyle
znaczącą przewagę (267 do 167 w Izbie Reprezentantów, 56 do 44 w Senacie)107, że
przyjęcie odpowiedniej rezolucji wymagało szeroko zakrojonych działań lobbystycznych. Ważniejszy jednak był inny czynnik. Interwencja miała polegać na wyparciu
sił irackich z Kuwejtu, co niosło w sobie pewien potencjał przekształcenia operacji
w prowadzenie działań o charakterze wojny lądowej. W sytuacji gdy poprzednie zaangażowanie amerykańskie o podobnym charakterze – wojna wietnamska – zakończyła się fiaskiem oraz wytworzeniem się w psychice obywateli, zarówno cywilów,
jak i wojskowych, specyficznego stanu zwanego traumą wietnamską, polegającą na
obawie przed angażowaniem się w potencjalnie długotrwałe konflikty zbrojne, przekonanie do swoich racji Kongresu było dużym wyzwaniem. Administracja zdawała
sobie sprawę z trudnej batalii. Ówczesny sekretarz obrony Dick Cheney był zdania,
że Bush powinien wysłać wojska nawet wobec nieuzyskania zgody deputowanych,
podczas gdy wiceprezydent naciskał, by prezydent uzyskał akceptację Kapitolu jak
najszybciej108. Co zrozumiałe, jak zawsze w sytuacji gdy ważą się losy ważnego projektu, wiceprezydent jest „kolejną bronią do użycia w relacjach z Kongresem”109,
toteż Dan Quayle był w omawianej sytuacji na Kapitolu niezwykle aktywny. Przez
jeszcze częstszą niż zwykle obecność w Kongresie, pojawianie się na lunchach deputowanych czy też w licznych rozmowach telefonicznych110 oraz efektowną, ale
i jednoznaczną retorykę w stylu: „Nie pozwólcie, by historia zapisała was po stronie Saddama Husajna, a przeciw amerykańskiemu prezydentowi”111, wiceprezydent
w jakimś stopniu na pewno przyczynił się do uzyskania zgody Kongresu, szczególnie
w Senacie, gdzie rezolucja uzyskała akceptację niewielką różnicą głosów112.
Wiceprezydent spełniał też w relacjach z Kongresem tradycyjną rolę łącznika.
Jego doświadczenie służby w obu izbach Kongresu sprawiało, że gdy otoczenie preP. Kengor, Wreath Layer or Policy Player?, s. 188–189.
Dane za: M.A. Genovese, The Power of the American Presidency: 1789–2000, s. 208–209.
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zydenta „ustalało strategię [przeprowadzenia projektu] legislacyjnego, Quayle był
automatycznie częścią tej dyskusji”113 oraz elementem przyjętej strategii. Doniosła
rola przypadła wiceprezydentowi choćby podczas debaty nad ustawą budżetową na
rok 1991. Sprawa była dość delikatna, gdyż w projekcie tym znalazła się propozycja podwyżki podatków, co było złamaniem najważniejszej obietnicy wyborczej
George’a Busha z kampanii wyborczej roku 1988114. O możliwości zaistnienia takiej
konieczności Bush dowiedział się jeszcze podczas okresu przejściowego od Richarda Darmana, dyrektora OMB115. Przyczyną takiego posunięcia były rosnący dług
publiczny, konieczność jego redukcji oraz potrzeba uzyskania równowagi budżetowej przed rokiem 1993116. Prezydent wstrzymał się z decyzją o podwyżce podatków
podczas pierwszego roku urzędowania, ale w drugim nie miał już wyboru – według
Darmana oraz sekretarza skarbu Nicolasa Brady’ego zbilansowania ustawy budżetowej nie spowodowałoby samo tylko cięcie wydatków117, a i tak nie wiadomo, czy
na niektóre z tych cięć zgodziliby się przeważający w Kongresie Demokraci. Ogłoszenie jednak zgody prezydenta na negocjacje budżetowe przed przystąpieniem do
nich było pewnym błędem taktycznym – pozwoliło Demokratom nie tylko przejąć
inicjatywę, ale także wymóc na prezydencie dodatkowe koncesje. Taki stan rzeczy
był też nie do zaakceptowania dla wielu konserwatywnych republikańskich kongresmanów. Sprzeciwiali się oni planom prezydenta na gruncie nie tylko ideologicznym,
ale i praktycznym – podwyższenie podatków mogło zaszkodzić ich szansom na reelekcję w zbliżających się wyborach kongresowych. Demokraci rozegrali politycznie
również i tę sytuację – porozumienie powstawało bólach, negocjacje często przerywano, a gdy wreszcie osiągnięto kompromis, został on odrzucony w głosowaniu
kongresowym. Negocjacje musiały zostać wznowione 5 października roku 1990, co
kazało deputowanym pozostać w federalnej stolicy zamiast w swoich dystryktach
prowadzić regularną kampanię wyborczą. Co więcej, wobec przekroczenia przez
wymagane przez ustawy Gramma-Rudmana terminu rząd przestał na kilka dni pracować118. W rezultacie „opinia publiczna była wściekła (…), a jej złość została skierowana w stronę Białego Domu”119. Koniec końców budżet udało się przegłosować
B. Woodward, D. Broder, The Man Who Would Be President, s. 100.
W pamiętnym przemówieniu Bush zapowiadał, że gdy „The Congress will push me to raise taxes,
and I’ll say no, and they’ll push, and I’ll say no, and they’ll push again, and I’ll say to them, Read my
lips: no new taxes”. Zob. George Bush, Address Accepting the Presidential Nomination at the Republican
National Convention in New Orleans.
115
J.R. Greene, The Presidency of George Bush, s. 80, 85.
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– prezydent podpisał go 10 dni przed wyborami. W ich wyniku Republikanie stracili
osiem miejsc w Izbie Reprezentantów i jedno w Senacie120, i choć prezydencka partia
niemal zawsze je przegrywa i nie da się tej winy zrzucić w całości na kwestię zmian
w budżecie na rok 1991, faktem jest, że okoliczności i tryb ich uchwalania miał na to
na pewno jakiś wpływ.
Co do samego Quayle’a, to był on podwyższaniu podatków przeciwny – proponował „zablokować Kongres, [spowodować dłuższą] przerwę w pracy rządu i zmusić
Demokratów do powrotu do stołu negocjacyjnego”121. Jednakże wraz z podjęciem
decyzji przez prezydenta Quayle lojalnie musiał ją poprzeć, a zabieganie o głosy
na Kapitolu w sytuacji, gdy jego poglądy na kwestie podatkowe były powszechnie znane, określił mianem „niezręczności”122. Jeden z senatorów wspomina zresztą,
że wiceprezydent nie wywierał szczególnej presji, gdy deputowany, do którego się
zwracał, oznajmiał mu, że stanowisko Białego Domu nie zostanie poparte123. Wynikało to zapewne z obustronnej empatii Quayle’a i Republikanów – zarówno wiceprezydent, jak i deputowani doskonale wiedzieli, że obie strony muszą po prostu
wykonać co do nich należy.
Gdy mowa o działalności wiceprezydenta Quayle’a na Kapitolu sensu largo, warto szerzej zacytować opracowanie, którego autorzy – legendy amerykańskiego dziennikarstwa prasowego – wskazują, że
(…) znając wagę przedstawienia szanowanym senatorom swej sprawy osobiście (…),
Quayle lobbował przedstawicieli obydwu partii w każdej ważnej sprawie. Senator Malcolm Wallop, przewodniczący Steering Committee, grupy około 20 konserwatywnych
Republikanów powiedział, że wiceprezydent służył jako pośrednik między ową grupą
a administracją w sprawie ustawy o płacy minimalnej z roku 1989 oraz zażegnał groźby
obstrukcji parlamentarnej (filibuster) ze strony konserwatystów. Pozyskał wsparcie konserwatystów dla prezydenckiego weta w sprawie ograniczeń technologicznych bombowca
SFX, którego plany były opracowywane wraz z Japonią. Quayle przekonał oporny Komitet sterujący, by zgodził się w tej sprawie z wizją prezydenta124.

Okazuje się zatem, że w trakcie swej wiceprezydentury Dan Quayle zdołał nieco
poprawić swoje notowania u deputowanych w porównaniu z okresem tuż po ogłoszeniu jego nominacji.
Przechodząc do omówienia funkcji doradczej wiceprezydenta Dana Quayle’a,
warto zaznaczyć, że spotykamy się tutaj ze sprzecznymi opiniami. Z jednej strony
wiemy, że podobnie jak wcześniej Reagan, a później Clinton, prezydent George Bush
preferował system, w którym pozwalał swobodnie wypowiadać się doradcom, by
na tej podstawie podjąć decyzję. Sam Bush stwierdzał zresztą, że pomóc mu miało
„zebranie zdolnych, silnych, doświadczonych ludzi i zachęcenie ich do otwartego
wyrażania swoich poglądów”125, nawet gdyby były one sprzeczne z odczuciami pre120
121
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zydenta. Z drugiej strony Bush, w przeciwieństwie do Reagana, nie miał wyraźnie
sprecyzowanej wizji ideologicznej, i taki charakter miała też jego administracja,
„w której najbardziej cenione były posłuszeństwo, lojalność i kolegialność”126. Wydawało się zatem, że może to być szansa dla Quayle’a, który już w okresie przejściowym wykazywał sporą aktywność127. Jeżeli jednak chodzi o działalność doradczą
w okresie administracji, to opinie są podzielone. Wiemy, że prezydent „robił wszystko, by Quayle był częścią procesu decyzyjnego na najwyższym szczeblu i uczestniczył w spotkaniach, w trakcie których zapadały najważniejsze ustalenia”128. W przeciwieństwie do Busha, gdy ten był wiceprezydentem, Quayle regularnie wyrażał też
swoje zdanie na porannych spotkaniach poświęconych bezpieczeństwu narodowemu129, a „uczestnicząc w posiedzeniach Gabinetu, nie siedział w milczeniu, lecz regularnie wtrącał swoje uwagi, często nie zgadzając się z Sununu czy Bakerem”130.
Postać Sununu wydaje się tu interesująca także dlatego, że, według Stephena Hessa,
właśnie szef personelu był wśród doradców Busha jedyną postacią, która próbowała
zdominować Gabinet oraz kierować agendą administracji131. Jeśli zatem to właśnie
Sununu spędzał z prezydentem szacunkowo 35–45% swojego czasu132, mniej go było
dla wiceprezydenta. Na ważny aspekt zwrócił również uwagę Dick Cheney. Gdy
twierdził, że „brak jurysdykcji wiceprezydenta najprawdopodobniej miał ograniczający wpływ” na działalność Dana Quayle’a133, miał oczywiście na myśli politykę
zagraniczną. Te słowa należy jednak odnieść również do polityki wewnętrznej: kiedy
Quayle miał zdefiniowane zadania jako przewodniczący Rady ds. Badań Kosmicznych czy też Rady ds. Konkurencyjności, jego spotkania z prezydentem były częstsze, aczkolwiek w swoich wspomnieniach Quayle stwierdza, że najbardziej owocne
były lunche z prezydentem134. Nie znajdujemy jednak wielu informacji, czy Quayle
miał jakikolwiek wpływ na prezydenta oraz w jakim zakresie szef egzekutywy był
skłonny omawiać z nim najważniejsze sprawy.
Symptomatyczne jest, że wiceprezydent nie był wprowadzony w tajniki wspomnianych negocjacji budżetowych. Podwyżkę podatków zainicjowali Darman i Brady, w spotkaniach prezydenta z kongresowymi liderami Quayle nie brał udziału135,
a o decyzji prezydenta dającej zielone światło dla podniesienia podatków wiceprezydent dowiedział się z mediów136. Skoro więc prezydent Bush nie konsultował się
z Quayle’em przed podjęciem najważniejszej decyzji w zakresie polityki wewnętrznej swej prezydentury, wydaje się, że notowania Quayle’a nie wyglądały najlepiej
także u samego Busha.
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6.4. MODEL WICEPREZYDENTURY
Wydaje się, że spośród pięciu omawianych wiceprezydentur z okresu po reformach
Dan Quayle najmniej wpłynął na działania swej administracji. W przeciwieństwie
do Gore’a i Cheneya nie nadzorował tworzenia polityki administracji w istotnych
obszarach. Nie zajmował się doradzaniem prezydentowi w stopniu, w jakim robili
to Mondale, Gore i Cheney. Wreszcie nie odbył takiej liczby tak ważnych i delikatnych misji dyplomatycznych, jak czynił to wiceprezydent Bush. Co istotniejsze, jego
postawa nie wynikała z faktu, że nie chciał w tym wszystkim uczestniczyć. Pragnął
zostać wiceprezydentem aktywnym, jak Mondale, Gore czy Cheney, nie pasywnym
– jak George Bush. Jednakże jego niski kapitał polityczny u progu administracji sprawił, że Dan Quayle nigdy nie był postrzegany jako wiceprezydent, który mógłby
przyczynić się do sukcesu swej administracji. Bardziej zbliżone do prawdy wydaje
się zatem określenie, iż Quayle został w pewien model wiceprezydentury wtłoczony,
niż że był on jego twórcą.
Swoiste lanie (beating), jakie Quayle dostał od prasy podczas kampanii wyborczej, było niejako potwierdzeniem jego niskiej oceny u „Waszyngtończyków”.
W okresie kampanii Quayle nie zdołał niestety uczynić niczego, by owa ocena zaczęła zmieniać się na jego korzyść, w związku z czym nie miał też dużego zaufania
opinii publicznej. Wobec niskiej oceny zewnętrznej taka sama, o ile nie niższa, była
skala kapitału wewnętrznego – postrzegania wiceprezydenta elekta przez doradców
Busha. Przy braku ich zaufania, a jednocześnie braku ustaleń na temat roli, jaką miałby odgrywać w tej administracji wiceprezydent, Quayle w pewien sposób musiał
improwizować. George Bush najwyraźniej nie miał innej wizji wiceprezydentury niż
ta, którą u boku Reagana wybrał dla siebie. Nawet jeśli uczynił wszystko, by Quayle
był informowany o wszystkich działaniach administracji, a także ze względu na fakt,
że Bush wcześniej również był wiceprezydentem, Quayle „mógł liczyć na pewien
poziom empatii ze strony Busha”137, prezydent w swoim wiceprezydencie przede
wszystkim chciał „widzieć młodszą wersję samego siebie – zdolnego, dostojnego,
entuzjastycznego wiceprezydenta”138. Bush polecił co prawda swemu personelowi,
by wiceprezydent uzyskał wszelki dostęp i informacje, o jakie prosił, ale okazało się
to niewystarczające. W literaturze można się spotkać z licznymi opiniami doradców
prezentujących Quayle’a jako niegotowego nie tylko do prezydentury, ale nawet do
wiceprezydentury139. Z takim wewnętrznym kapitałem Quayle nie mógł zbudować
wysokiej pozycji wewnątrz administracji. Liczne gafy powodowały natomiast, że
kapitał wewnętrzny nieustannie falował, ostatecznie nie ulegając zwiększeniu. Nawet jeśli wiceprezydent był chwalony za sposób wykonania niektórych zadań czy za
niektóre wystąpienia, to w tym samym czasie uczynił coś, co powodowało, że powracało pytanie o to, czy „osoba [sprawująca urząd Wiceprezydenta] posiada głębię,
137
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rozmach, siłę, integralność, wizję, ducha, czyli esencję tego, co chcielibyśmy [w niej
widzieć], gdyby [przyszło jej sprawować urząd] Prezydenta”140. Tymczasem odpowiedź na nie pozostawała bez zmian – w dalszym ciągu była negatywna.
Trzeba przyznać, że prasa w swej ocenie nie zawsze była obiektywna, relacjonowane jednak rzeczywiste wpadki wiceprezydenta141 sprawiały, że wśród członków
administracji, jak wskazuje jeden z jej członków, „opinia na temat Quayle’a zmieniała się co tydzień – w jednej chwili wierzono, że jest on jedynym politykiem wyczuwającym [nastroje] Amerykanów, by za moment myśleć, że jest z nim coś naprawdę
nie w porządku (…), co pozwala mu robić najdziwniejsze i najbardziej niemądre
rzeczy”142.
Quayle był zatem ofiarą samonakręcającej się spirali: jego dostrzegany brak kwalifikacji był szeroko komentowany w mediach, a fakty mogące takie komentarze potwierdzać były skrupulatnie odnotowywane. Wpływało to negatywnie na ocenę opinii
publicznej, co z kolei przekładało się na ocenę insiderów administracji, i komentarze,
że „choć Quayle spotyka się z prezydentem codziennie, gdy obaj są w Waszyngtonie
i jest częścią w zasadzie każdego spotkania dotyczącego podejmowania decyzji (…),
nie wygląda, by odgrywał znaczącą rolę podczas tych dyskusji”143. Takie zaś opinie
powodowały mniejszy zakres istotnych działań powierzanych wiceprezydentowi, co
wywoływało negatywne komentarze w prasie itd. Doskonałym miernikiem takiego
stanu rzeczy były opinie, ale i dane sondażowe w sytuacjach, gdy prezydentowi dwukrotnie przydarzyły się problemy zdrowotne. Gdy w maju roku 1991 George Bush
trafił do szpitala z powodu nieregularnego bicia serca, 62% ankietowanych w sondażu dziennika „New York Times” i CBS News wyraziło zaniepokojenie perspektywą
prezydentury Quayle’a144. Kiedy w styczniu roku 1992 prezydent zasłabł podczas
wizyty w Japonii, podobna liczba ankietowanych stwierdziła, że nie jest pewna, czy
Quayle zdołałby sobie poradzić z wykonywaniem obowiązków Prezydenta145.
Symptomatyczna była też reakcja na serię artykułów na temat wiceprezydenta
Quayle’a w „The Washington Post”, które zostały wydane później w formie książkowej. Jej autorzy, wspomniani już David Broder i Bob Woodward, postarali się przedstawić postać Quayle’a opinii publicznej oraz określić jego rolę w administracji.
Książka ta – zawierająca w podsumowaniu autorów stwierdzenie, że „sześć miesięcy
sporządzania raportu o Quayle’u ujawniło [obraz] bardziej złożonego i zaradnego
polityka, niż powstała podczas kampanii prezydenckiej roku 1988 karykatura. Nie
rozwiało jednak wrażenia, jakoby ów dawny trójkowy student był osobą o przeciętnych talentach i skromnej wizji”146 – nie była napastliwa, była jednak dość krytyczna.
Cyt. za: ibidem, s. 182.
Zob. J.W. Germond, J. Witcover, Mad as Hell, s. 389–402.
142
J. Podhoretz, Hell of a Ride: Backstage at the White House Follies, 1989–1993, New York: Simon
& Schuster, 1993, s. 111.
143
B. Woodward, D. Broder, The Man Who Would Be President, s. 185.
144
R. Toner, Worry on Quayle Continues With News of Bush’s Health, Poll Says, „New York Times”,
10 maja 1991.
145
R. Toner, Poll Shows Price Bush Pays For Tough Economic Times, „New York Times”, 10 stycznia
1992.
146
B. Woodward, D. Broder, The Man Who Would Be President, s. 178.
140
141
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Co ciekawe, koledzy Brodera i Woodwarda – dziennikarskich legend – oskarżyli ich,
że nie byli w swych dociekaniach wystarczająco krytyczni147.
Kulminacją tych wydarzeń była sytuacja, gdy wiosną i latem roku 1992 niemal
wszyscy: opinia publiczna, dziennikarze, „Waszyngtończycy” oraz członkowie administracji, domagali się od prezydenta zastąpienia Quayle’a innym kandydatem na
Wiceprezydenta. Ponieważ notowania Quayle’a były niesłychanie słabe – pod koniec
czerwca roku 1992 jedynie 20% respondentów miało pozytywną opinię o sposobie
sprawowania przez niego urzędu148 – również takiej reakcji osobiście u prezydenta
domagała się grupa piętnastu republikańskich senatorów149. Wobec takiego lobbingu
prezydent rzekomo dał się przekonać150, ale jego niemal wrodzona lojalność wobec
wszystkich, którzy mu się przysłużyli, sprawiła, że Bush nie potrafił zakomunikować
swej decyzji wiceprezydentowi osobiście. Do tego, jak w swych wspomnieniach opisuje James Baker, „usunięcie Quayle’a byłoby złą decyzją, sugerującą panikę i nieład, i byłoby postrzegane (…) jako przyznanie, że wybór Quayle’a w roku 1988 był
pomyłką”151. Nie byłoby problemu, gdyby to wiceprezydent sam zrezygnował. Tak
się jednak nie stało. Słowa Bakera, że „największą przysługą, jaką wiceprezydent
mógłby uczynić dla prezydenta i dla kraju, byłoby gdyby łaskawie zrezygnował z ponownego ubiegania się o wiceprezydenturę”152, zdają się wskazywać, że obecność
Dana Quayle’a w administracji Busha była zbędna.
Wydaje się, że z tych powodów należy określić wiceprezydenturę Quayle’a mianem tradycyjnej. Wybrany ze względu na krótkoterminowe (taktyczne) uwarunkowania wyborcze wiceprezydent Quayle nie odniósł sukcesu na sprawowanym przez
siebie urzędzie. Brał co prawda udział w spotkaniach doradczych, lecz nigdy nie
powierzono mu istotnego zadania, którego nie mógłby wykonać ktoś inny. Nigdy też
Quayle nie przekonał Amerykanów, zarówno tych przyglądających się administracji
Busha przez relacje medialne, tych obserwujących ją z bliska, a także jej członków,
że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Co istotne, nigdy nie przestał
próbować przekonywać wszystkich co do swojej konstruktywności. We wspomnieniach Quayle’a znajdujemy liczne stwierdzenia typu „byłem pierwszym…, jedynym,
który…”153, przypisujące sobie zasługi za podjęcie przez prezydenta pewnych decyzji czy też sprawiające wrażenie, że to Quayle był inicjatorem niektórych działań lub
decyzji. Co ciekawe, takie przypisywanie sobie zasług za odgrywanie ważnej roli
podczas kryzysu w Panamie, kiedy to Quayle jako dowodzący w Situation Room
składał raporty oraz propozycje działań prezydentowi, skłoniło Colina Powella do

147
J. DeParle, Watergate Reporter Takes Turn Being Dissected After He Is Kind to Quayle, „New
York Times”, 7 lutego, 1992.
148
A. Rosenthal, Quayle’s Moment, „The New York Times”, 5 lipca 1992.
149
J. Pika, The Vice Presidency: New Opportunities, Old Constraints, s. 154.
150
P. Goldman et al., Quest for the Presidency, 1992, College Station, Texas: Texas A&M University
Press, 1994, s. 380–386.
151
J. Baker, Work Hard, Study, s. 317.
152
Ibidem, s. 118. Na temat tzw. Dump Quayle Movement zob. m.in. P. Goldman, et al., Quest for the
Presidency, 1992, s. 368–386; D. Quayle, Standing Firm, s. 371–381.
153
D. Quayle, Standing Firm.
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uwagi, że przewodniczący Połączonego Kolegium Szefów Sztabów „pamięta ten incydent nieco inaczej”154.
Ani w działaniach w ramach polityki zagranicznej, ani wewnętrznej – o której
zresztą Stephen Hess mówi, że „administracja Busha nigdy nie stworzyła w tej dziedzinie spójnej wizji”155 – Quayle nie był postacią czołową. Podobnie było jednak
z wiceprezydentem Bushem – ale tutaj proceduralna wiceprezydentura była jego
osobistym wyborem. Quayle co prawda pragnął być aktywny na wzór Mondale’a,
ale zakończyło się to niekonstruktywną wiceprezydenturą tradycyjną. W rozmowie
z Paulem Kengorem Bill Kristol stwierdził, że „nie było zbyt wielu obszarów, w których Quayle czyniłby znaczącą różnicę”. I choć Kristol dodaje, że ta uwaga dotyczy
„większości wiceprezydentów”156, trudno się z nią zgodzić w odniesieniu do wiceprezydentur w okresie po reformach.

154
C. Powell, My American Journey, s. 440; John Greene wskazuje, że w książce The Commanders
„Bob Woodward trzyma stronę Powella”, J.R. Greene, The Presidency of George Bush, s. 104.
155
S. Hess, J. Pfiffner, Organizing the Presidency, s. 161.
156
Cyt. za: P. Kengor, Wreath Layer or Policy Player?, s. 204.

VII

ADMINISTRACJA CLINTONA–GORE’A:
WICEPREZYDENTURA PARTNERSKA

I picked someone who I thought had strengths that I didn’t
have, because I thought we could work together in harmony.
Bill Clinton, 2000
By some mysterious chemistry of politics, the two men together produced an effect that was more appealing than
either by himself.
John Harris, 2005

7.1. DROGA DO BIAŁEGO DOMU
Jeszcze w tym samym roku, w którym upłynęła druga prezydencka kadencja Billa
Clintona, popularny dziennikarz Haynes Johnson określił mianem the best of times
czasy, w których Clintonowi przyszło sprawować prezydenturę1. Przed jej rozpoczęciem Clinton stał przed dość trudnymi zadaniami, jak problemy gospodarcze
czy bieżąca sytuacja na arenie międzynarodowej. Doświadczenie polityczne nowego prezydenta nie predestynowało go szczególnie do zajmowania się sprawami zagranicznymi, aczkolwiek jako student odbył staż w biurze wpływowego senatora,
Williama J. Fulbrighta, oraz otrzymał prestiżowe Stypendium Rhodesa na studia
w Uniwersytecie Oksfordzkim. Po ich ukończeniu Clinton wrócił do rodzinnego Arkansas, gdzie następnie przez sześć kadencji, w latach 1979–1981 oraz 1983–1993,
sprawował urząd gubernatora. Arkansas – tak było wówczas, jak i pozostaje do dziś
– to jeden z najbiedniejszych amerykańskich stanów, toteż biegłości Clinton nabył
przede wszystkim w rozwiązywaniu problemów polityki wewnętrznej. Dlatego, po
zapewnieniu sobie prezydenckiej nominacji, swym współkandydatem uczynił wieloletniego „Waszyngtończyka”, Ala Gore’a. Ci dwaj politycy, jednocześnie tak różni
i tak bardzo do siebie podobni, zapowiadali w kampanii wyborczej, że przeprowadzą

1

Zob. H. Johnson, The Best of Times: America in the Clinton Years, New York: Harcourt, 2001.
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Stany Zjednoczone przez stojące przed nimi wyzwania. Co z punktu widzenia tego
opracowania istotne, zapowiadali, że uczynią to wspólnie.

7.1.1. Rywalizacja o prezydencką nominację
Podejmując decyzję o starcie w wyborach na jakimkolwiek poziomie, osoba z ambicjami politycznymi próbuje najpierw oszacować swoje szanse na wygraną. Pod
uwagę bierze własne doświadczenie i osiągnięcia, wpadki i ewentualne trupy w szafie, historię wyborczą okręgu, z którego zamierza startować, a także własne umiejętności do wywoływania zdarzeń istotnych z punktu widzenia relacji medialnych,
umiejętność generowania funduszy wyborczych, poparcie wśród członków partii itd.
Przede wszystkim jednak uwzględnia kontekst wyborczy, czyli również to, przeciw
komu będzie kandydować. Gdy wybory mają charakter otwarty lub ubiegającej się
o reelekcję osobie sprawującej urząd daje się małe szanse na wygraną, przyciąga to
zazwyczaj tzw. silnych kandydatów. Jeżeli jednak sposób sprawowania przez kogoś
urzędu jest oceniany wysoko i daje się tej osobie duże szanse na ponowny wybór,
wielu potencjalnych kandydatów, z obawy o łatkę przegranego (co mogłoby zagrażać ich przyszłym ambicjom, ale także mieć wpływ na obecną karierę) rezygnuje
ze startu. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia podczas rywalizacji o prezydencką
nominację Partii Demokratycznej w cyklu wyborczym roku 1992.
Chcąc ubiegać się o prezydencką nominację, pretendent musi podjąć decyzję
o starcie odpowiednio szybko, by na czas pierwszych prawyborów zbudować organizację, która pozwoliłaby na skuteczną rywalizację. Tymczasem na około 12 miesięcy
przed pierwszymi prawyborami, kiedy to pretendenci, którzy zdecydowali się już
na uczestnictwo w rywalizacji, powinni podjąć zakulisowe działania, nie zgłaszali się chętni do stawienia czoła prezydentowi George’owi Bushowi. Gdy w marcu
1991 roku, tuż po zwycięskiej interwencji w rejonie Zatoki Perskiej, sposób sprawowania urzędu przez prezydenta pozytywnie oceniało blisko 90% ankietowanych,
a aż do października tegoż roku notowania te nie spadły poniżej 60 punktów2, żaden
z czołowych polityków Partii Demokratycznej nie miał chęci na, w ich mniemaniu,
tracenie czasu, energii i reputacji na branie udziału w przedsięwzięciu niedającym
szans powodzenia. Spekulowano, że o nominację walczyć mogą Lloyd Bentsen, senatorowie Jay Rockefeller, Al Gore, Bill Bradley, lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Richard Gephardt czy też charyzmatyczny pastor Jesse Jackson. Wszyscy
oni uznali jednak, że lepiej odczekać – „w pragmatycznym świecie pierwszoligowej
polityki wniosek był taki, że kampania prezydencka roku 1992 zapowiadała się na
przegraną”3 Demokratów, a kandydaci, którzy stanęli do rywalizacji, określani byli
mianem drugiego sortu. Paul Tsongas, Bill Clinton, Tom Harkin, Bob Kerrey czy
W sondażu Instytutu Gallupa, przeprowadzonym między 28 lutego a 3 marca 1991 r., prezydent
George Bush uzyskał 89% pozytywnych ankietowanych odpowiedzi na pytanie, czy są zadowoleni ze
sposobu, w jaki sprawuje prezydenturę. Dane za: L. Ragsdale, Vital Statistics on the Presidency, s. 213.
3
J.W. Germond, J. Witcover, Mad as Hell: Revolt at the Ballot Box, 1992, New York: Warner Books,
1993, s. 83.
2
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Jerry Brown byli co prawda postaciami w partii znanymi i szanowanymi, lecz nie na
tyle, by uważano ich za mogących skutecznie konkurować z prezydentem Bushem.
Niemniej, nawet gdy urzędujący prezydent wydaje się niepokonany, zawsze musi
istnieć jakiś faworyt do nominacji. Za jednookiego króla pośród ślepców uznano
Billa Clintona. Ten umiarkowany gubernator Arkansas mógł liczyć na wsparcie innych gubernatorów swej partii, a „po wycofaniu się Gore’a i Jacksona, także na głosy
wyborców na Południu”4.
Na korzyść Clintona działało też to, że udało mu się zrekrutować jako menedżerów
swojej kampanii wyborczej dwóch najbardziej pożądanych wówczas na rynku konsultantów. James Carville i Paul Begala byli twórcami spektakularnego sukcesu, jaki
w Pensylwanii, w wyborach uzupełniających do Senatu, odniósł Harris Wofford. Wybory odbyły się, by wypełnić miejsce po zmarłym senatorze republikańskim Johnie
Heinzu, a kontrkandydatem Wofforda był Richard Thornburgh, w latach 1979–1987
popularny gubernator Pensylwanii, a następnie prokurator generalny w administracji
Busha. Wofford, który w początkowych sondażach wyborczych przegrywał różnicą
nawet 47 punktów5, zdołał jednak zwyciężyć i został pierwszym od roku 1962 Demokratą z Pensylwanii wybranym do Senatu6. Patrząc retrospektywnie, wybory te
były sygnałem ostrzegawczym dla chcącego ubiegać się o reelekcję prezydenta, przy
czym Carville i Begala odczytali ów sygnał natychmiast. Z sondaży wynikało, że
choć osobiste notowania Busha były wysokie, znaczna część wyborców była zdania,
że sprawy w kraju nie idą w dobrym kierunku7.
Prezydentowi Bushowi nie sposób było oczywiście odmówić zasług, ale głównie
w polityce zagranicznej. Nie było to jednak wystarczające w nowej rzeczywistości politycznej, gdy „koniec zimnej wojny pozwolił wyborcom na koncentrację na
problemach wewnętrznych, nawet wśród [zwolenników] Partii Republikańskiej”8.
Gospodarka spowalniała, prezydent wydawał się mało zainteresowany polityką wewnętrzną9, tymczasem za namową swoich sztabowców Clinton zaczął właśnie kreować sprawy wewnętrzne, przede wszystkim gospodarkę, ze słynnym hasłem „It’s
the economy, stupid!” – myślą przewodnią swojej kampanii. Ponieważ pozostali
pretendenci do nominacji prezydenckiej z ramienia Partii Demokratycznej również
podnosili te tematy, już w trakcie prawyborów Demokratom udało się narzucić problematykę, która miała im dać końcowe zwycięstwo.
Przebieg prawyborów był w pewnym sensie referendum na temat Billa Clintona, a sama kampania nieco różniła się od poprzednich. Podstawową przyczyną było
mniejsze niż zazwyczaj znaczenie caucuses w Iowa, jako że jednym z rywalizujących o prezydencką nominację był senator z tego stanu Tom Harkin. W tej sytuacji
4
Zob. J. Ceaser, A. Busch, Upside Down and Inside Out: The 1992 Elections and American Politics,
Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1993, s. 59.
5
Ibidem, s. 66.
6
Ibidem, s. 62.
7
Ibidem, s. 83.
8
G. Pomper, The Presidential Election [w:] idem (red.), The Election of 1992: Reports and
Interpretations, Chatham, NJ: Chatham House Publishers, 1992, s. 133.
9
W.D. Burnham, The Legacy of George Bush: Travails of an Understudy [w:] G. Pomper (red.), The
Election of 1992, s. 32.
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najważniejsze dla dalszej rywalizacji było New Hampshire. Pewną przewagę miał
tutaj pochodzący z sąsiedniego Massachusetts senator Paul Tsongas, jednakże kluczowa miała być postawa Clintona, a ściślej rzecz ujmując, to, co w rozdziale III
nazwano kwestią charakteru kandydata. Pod tym względem gubernatorowi stanu Arkansas zaszkodzić mogło to wszystko, co było charakterystyczne dla pokolenia boomu dziecięcego – stosunek do narkotyków, spraw obyczajowych (seksu) i poboru10.
Gdy zatem w mediach zaczęły się pojawiać informacje, jakoby Clinton jako
gubernator miał się dopuszczać licznych romansów, a jedna z kobiet opowiedziała
o tym prasie pod swoim nazwiskiem, wydawało się, że kwestia charakteru znów
będzie głównym tematem kampanii, jak było to w cyklu wyborczym 1988. Clinton oczywiście wszystkiego się wyparł, a niemal jednej czwartej (24,7%) wyborców w New Hampshire owe pogłoski nie przeszkodziły w oddaniu na niego głosu.
W ten sposób Clinton, choć w New Hampshire więcej głosów od niego uzyskał Paul
Tsongas (33,2%)11, przetrwał do kolejnych prawyborów, w których stawka została
de facto zredukowana do Tsongasa i Clintona. Na korzyść gubernatora zaczęła teraz działać jego organizacja wyborcza oraz geografia. W pierwszym tygodniu marca
zdecydowanie zwyciężył w Georgii i Karolinie Południowej, a podczas superwtorku
10 marca wygrał znacząco w sześciu południowych stanach, ulegając Tsongasowi jedynie w jego rodzinnym Massachusetts. I choć pewny nominacji był dopiero
w czerwcu, jego zwycięstwo w tej rywalizacji było niezagrożone po wysokich wygranych w Illinois i Michigan 17 marca roku 199212.

7.1.2. Wiceprezydencka selekcja
Przechodząc od etapu zwycięskich prawyborów do procesu wiceprezydenckiej selekcji, Bill Clinton miał sprecyzowaną zarówno wizję kryteriów wyboru współkandydata, jak i tego, jak sam ów proces powinien przebiegać. W zakresie kryteriów
nominowany skorzystał z rad swojego specjalisty od sondaży wyborczych Stanleya
Greenberga oraz Warrena Christophera, szefa trzyosobowego zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie dossier na temat potencjalnych kandydatów do wiceprezydentury. Zarówno Greenberg, jak i Christopher podkreślali znaczenie owej decyzji
dla oceny samego Clintona, w związku z czym najlepszym wyborem miała być osoba, która „byłaby najlepszym Prezydentem, a nie najlepszym kandydatem”13, a zatem
odwrotnie do kryterium, które przed niemal stu laty negatywnie oceniał lord James
Bryce.

10
„Sex, drugs, and the draft”. Zob. D. Maraniss, E. Nakashima, The Prince of Tennessee: The Rise
of Al Gore, New York: Simon & Schuster, 2000, s. 265.
11
Wyniki prawyborów Partii Demokratycznej w New Hampshire za: L. Ragsdale, Vital Statistics on
the Presidency, s. 59.
12
Zob. J. Ceaser, A. Busch, Upside Down and Inside Out, s. 59–69.
13
P. Goldman et al., Quest for the Presidency, 1992, s. 676; W. Christopher, Chances of a Lifetime,
New York: Scribner, 2001, s. 145.
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Ze sporządzonej początkowo przez zespół Christophera listy zostało pięciu kandydatów, z którymi nominowany osobiście przeprowadził rozmowy. Jeszcze przed
rozpoczęciem procesu selekcji Clinton miał w głowie trzy nazwiska kandydatów na
Wiceprezydenta. Zarówno jednak Colin Powell, który znalazł się na tzw. krótkiej
liście wszystkich trzech sztabów wyborczych14 (jako współkandydata widzieli go
Clinton, szukający zastępstwa dla Dana Quayle’a Bush oraz niezależny kandydat
Ross Perot), jak i gubernator stanu Nowy Jork, Mario Cuomo, nie byli zainteresowani wiceprezydenturą. Zainteresowana była nią za to trzecia osoba na liście Clintona,
która w dodatku najbardziej intrygowała nominowanego. Był nią senator Al Gore.
Clinton i Gore nie znali się dobrze, nie byli jednak dla siebie postaciami anonimowymi. W roku 1987 Gore, myślący o starcie w rywalizacji o prezydencką nominację
swej partii w wyborach roku 1988 jako reprezentujący sąsiedni stan Tennessee, przybył do Arkansas w celu uzyskania poparcia tamtejszego gubernatora, Billa Clintona.
Gore nie otrzymał ani nominacji, ani poparcia Clintona, choć udało mu się wywrzeć
na gubernatorze korzystne wrażenie. Niemniej ich rozmowa stała się zaczątkiem wymiany często kurtuazyjnych telefonów w ciągu najbliższych kilku lat. Poza tym, gdy
po roku Clinton i Gore spotkali się ponownie, Clinton dokładnie wypytał senatora
o wszelkie szczegóły jego prezydenckiej kampanii15, przypuszczalnie budując grunt
pod własny przyszły start. W cyklu wyborczym 1992 Gore oczarował Clintona książką Earth in Balance. Biorąc pod uwagę, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej Clinton
i Gore omawiali przede wszystkim szczegóły konkretnych programów politycznych
przyszłej administracji, a nawet wymieniali opinie na temat swych ulubionych teoretyków ekonomii16, można zgodzić się ze stwierdzeniem autorów biografii Gore’a, że
„spotkanie to, zamiast rozmowy kwalifikacyjnej, stało się bardziej sesją strategiczną
na temat tego, jak tandem będzie działał jako zespół”17 nie tylko podczas kampanii,
ale również jako administracja18. Bill Clinton od początku bowiem w swym wyborze
kierował się kryteriami merytorycznymi. W swych wspomnieniach pisze on, że zdecydował się na Gore’a, ponieważ
(…) nie tylko wiedział więcej niż ja o wielu sprawach, którymi od początku musieliśmy
się zająć po zwycięstwie, ale również znacznie lepiej rozumiał mechanizmy działania
Kongresu i lepiej znał waszyngtońskie zwyczaje. Oczywiście najważniejsze było to, że
gdyby mnie coś się stało, Al byłby dobrym prezydentem, a po zakończeniu kadencji miałby duże szanse na zwycięstwo w wyborach19.

Od samego początku Clinton zdawał się zmierzać ku strategicznemu partnerstwu.
Gore spełniał wszystkie długoterminowe kryteria wiceprezydenckiej selekcji,
przy czym jego wybór oznaczał zarzucenie wielu czynników, tradycyjnie składających się na tzw. równowagę tandemu. Będąc w podobnym wieku (Clinton urodził się
P. Goldman et al., Quest for the Presidency, 1992, s. 377.
B. Turque, Inventing Al Gore, s. 244.
16
Ibidem, s. 246.
17
D. Maraniss, E. Nakashima, The Prince of Tennessee, s. 270.
18
B. Woodward, W Białym Domu Clintona, Warszawa: Philip Wilson, 1994, s. 55; P. Goldman et al.,
Quest for the Presidency, 1992, s. 277.
19
B. Clinton, Moje życie, Warszawa: Świat Książki, 2004, s. 385.
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w roku 1946, Gore w 1948) i pochodząc z sąsiednich stanów, kandydaci nie byliby
pod tym względem popularni dla jakichś nowych grup wyborców. To samo dotyczyło
kwestii religijnych czy ideologicznych – obaj byli baptystami oraz przedstawicielami
umiarkowanego skrzydła swej partii. Clinton nie miał żadnych obaw o rozbicie partii
– w prawyborach nie brali przecież udziału główni liderzy, których nominowany
zraziłby do siebie na kampanijnym szlaku. Demokraci byli też zdeterminowani, by
wreszcie umieścić swego kandydata w Białym Domu. Wszak od roku 1969 i inauguracji Richarda Nixona polityk Partii Demokratycznej sprawował prezydenturę jedynie przez cztery lata – w latach 1977–1981 (Jimmy Carter).
Gore wpisywał się też w ogólniejszą strategię, jaką przygotowali dla Clintona
jego konsultanci. Miałby on mianowicie przedstawiać się jako tzw. Nowy Demokrata, którego charakteryzowały bardziej umiarkowane poglądy. Po bolesnych porażkach z Republikanami w wyborach prezydenckich w ciągu poprzednich dwóch
dekad, w połowie lat 80. umiarkowani Demokraci sformowali Democratic Leadership Council (DLC), złożoną z tych członków Partii Demokratycznej, którzy nie byli
dogmatycznymi liberałami. W ramach DLC został powołany Progressive Policy Institute (PPI) mający przygotować programową podstawę dla ponownego umieszczenia przez Demokratów swojego przedstawiciela w Białym Domu, jakkolwiek wielu
pomysłów PPI nie popierali liberałowie. Skupieni wokół DLC Demokraci – jednym
z założycieli Rady był Bill Clinton – nadmieniali potrzebę odejścia od tradycyjnej
strategii „opodatkuj i wydawaj” (tax and spend) na rzecz reorientacji w stronę centrum. Proponowali zatem dyscyplinę fiskalną, inwestowanie w edukację, twardsze
stanowisko wobec przestępczości, cięcia podatkowe dla klasy średniej, reformę systemu opieki społecznej czy też wprowadzenie programów politycznych pobudzających wzrost gospodarczy20. Ponieważ jednym z Nowych Demokratów był również
Gore, tak skonstruowany tandem miał wzmacniać przekaz nadchodzącej zmiany,
o jaką Clinton zabiegał jako obywatel, i jaką zapowiadał jako kandydat.
Jednocześnie Gore doskonale uzupełniał Clintona pod względem merytorycznym. Jako członek Kongresu z szesnastoletnim stażem dostarczał tandemowi doświadczenia i znajomości Waszyngtonu. Na Kapitolu Gore był ceniony za inicjatywy w dziedzinie ekologii i nowych technologii, a przez działalność w Komisji
wywiadu Izby Reprezentantów oraz Komisji ds. Sił Zbrojnych w Senacie wnosił
do tandemu biegłość w sprawach obronnych i zagranicznych. Choć Gore był przez
kolegów z Kongresu uważany za „drewnianego” (wooden), pozbawionego emocji
technokratę, wizerunek ten służył kandydatowi takiemu jak Clinton – senator Gore
nie wzbudzał, w przeciwieństwie do nominowanego, żadnych kontrowersji. Jako syn
uznanego senatora Gore niemal od dziecka marzył o własnej karierze politycznej na
najwyższym szczeblu, dlatego też szczególnie dbał o to, by w jego szafie nie pojawiły się żadne polityczne trupy. Senatora nie prześladowały zatem zmory pokolenia
boomu dziecięcego – o narkotykach nie było mowy, Gore znany był też z pielęgnowania wartości rodzinnych. Senator był też w Wietnamie, co prawda jedynie jako
20
W.C. Berman, From the Center to the Edge: The Politics and Policies of the Clinton Presidency,
Lanham, MD: Rowman & Littlefied Publishers, 2001, s. 8–10; J. Klein, The Natural. The Misunderstood
Presidency of Bill Clinton, New York: Doubleday, 2002, s. 17–18.
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fotograf i korespondent. Niemniej nie wzbraniał się przed poborem, co z łatwością
mógłby zrobić, jak wielu synów wpływowych w latach 60. i 70. polityków, i w ten
czy inny sposób uniknąć wcielenia do armii. Innymi słowy, „formalizm i sztywność
Gore’a dodały tandemowi potrzebnej mu powagi”21.
Medialna reakcja na wybór Gore’a była pozytywna, ale kandydat ów, „mający
symbolizować dojrzałość [i gotowość] pokolenia boomu dziecięcego”22 do służby
ojczyźnie, ową dojrzałość musiał wcześniej potwierdzić podczas kampanii przed wyborami powszechnymi.

7.1.3. Współkandydat w kampanii wyborczej
Po Konwencji Partii Demokratycznej w Nowym Jorku tandem uzyskał dziesięciopunktowy wzrost swoich notowań sondażowych23, a bezpośrednio z Nowego Jorku,
w celu przedłużenia tego pokonwencyjnego momentum, Clinton i Gore wyruszyli
w autobusową podróż po Pensylwanii, Ohio, Illinois i Michigan, by zaprezentować
się wyborcom. Początkowo Gore miał w niej uczestniczyć tylko jeden dzień, ale
chcąc już na etapie kampanii stać się członkiem inner circle nominowanego, współkandydat przedłużył swą obecność do czterech dni, choć uczynił to nie bez protestów
niektórych sztabowców Clintona24. Ten ruch pozwolił Gore’om – senatorowi i jego
żonie Tipper – jeszcze bardziej zbliżyć się do Clintonów, a samemu współkandydatowi miał pomóc „stworzyć więź, która sprawiłaby, że stałby się on godny zaufania i niezastąpiony”25. Obecność Gore’a w autobusie miała także konsekwencje
dla zewnętrznego świata kampanii wyborczej, jako „milczące przypomnienie republikańskiego zażenowania z powodu Dana Quayle’a”26, które zdarzyło się podczas
poprzedniej kampanii wyborczej, jak również w czasie samej prezydentury Busha.
Pozwoliła też Clintonowi wyraźnie skontrastować swoją osobę z Bushem oraz uczynić wiceprezydenturę jedną z kwestii kampanii wyborczej. Clinton zwrócił uwagę
wyborcom, że w maju roku 1991 u Busha wykryto nieregularne bicie serca. Jakkolwiek nie była to sprawa groźna, posłużyć mogła jako wprowadzenie tematu wiceprezydentury do listy tematów, które mieli oni bacznie śledzić. O tym, że Gore był
przygotowany do swej funkcji merytorycznie oraz że będzie odrywał aktywną rolę
w przyszłej administracji, świadczyć miały wiece wyborcze i urządzane ad hoc podczas autobusowych podróży konferencje prasowe, podczas których Clinton „zachęcał Gore’a do odpowiedzi na pytania (…) szczególnie w tych dziedzinach, w których
Gore był ekspertem”27.
B. Turque, Inventing Al Gore, s. 249.
M. Nelson, Conclusion: Some Things Old, Some Things New [w:] M. Nelson (red.), The Elections
of 1992, Washington, DC: CQ Press, 1993, s. 199.
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Taka strategia przyniosła skutek, na jaki liczył Clinton – wybór współkandydata,
za którym stały względy długoterminowe, przygotowanego do objęcia prezydentury
w każdym momencie i dającego gwarancje, że losy kraju będą w dobrych rękach,
był dla Clintona priorytetem. Poza tym Clinton nie chciał też być postrzegany jako
„nominowany, który wybrał Dana Quayle’a”28 i w ten sposób stracić część głosów.
W omawianym cyklu wyborczym nastąpiła sytuacja odwrotna – we wrześniu roku
1992, wywodząc swoje wnioski z analizy wywiadów pogłębionych w ramach przeprowadzanych sondaży wyborczych, Stanley Greenberg pisał, że „siła i znaczenie
Gore’a nie dotyczą Quayle’a, lecz Clintona. (…) Pytani regularnie wskazują [wybór] Gore’a jako jedną z pozytywów [kandydatury] Clintona”29. Dlatego Greenberg
zalecał akcentowanie hasła „Zmiany”, pod jakim obóz Clintona przystępował do
kampanii, przez odwołania do tandemu Clinton–Gore30, co znalazło odzwierciedlenie w retoryce Clintona wielokrotnie posługującego się w swych przemówieniach
zwrotem „Al i ja”31 mającym ilustrować partnerskie relacje nominowanego i jego
współkandydata.
W swoich działaniach Gore wykonywał standardowe zadania kampanijne współkandydata, czyli akcentował pozytywy programu Clintona oraz atakował działania
administracji Busha–Quayle’a. Gore znalazł pewne słabości administracji nawet
w dziedzinie polityki zagranicznej, negując niektóre decyzje i obarczając prezydenta
Busha winą za to, że nie reagował na czystki etniczne w Bośni32. Podczas debaty
wiceprezydenckiej – w której wobec wysokich notowań w sondażach niezależnego kandydata Rossa Perota wziął także udział jego współkandydat James Stockdale
– Gore również trzymał się głównego przesłania i najważniejszych punktów programu Clintona. Podkreślał potrzebę poprawienia spraw gospodarczych, reformy systemu ochrony zdrowia oraz potrzebę wprowadzenia ogólnych zmian. Dan Quayle
z kolei, podobnie jak cała kampania Busha, bezskutecznie próbował skierować dyskusję na kwestie charakteru Clintona33. Paradoksalnie, trudno wskazać zwycięzcę
tej debaty. Z jednej strony przed debatą oczekiwano wygranej Gore’a – w sondażu
CNN, „USA Today” i Instytutu Gallupa 61% badanych jako faworyta wskazywało
Gore’a, 19% – Quayle’a, a 2% – admirała Stockdale’a. Toteż komentatorzy podkreślali udaną postawę Quayle’a. Z drugiej strony ankietowani wskazywali na zwycięstwo Gore’a (38 do 35 w sondażu ABC News; 50 do 32 w sondażu NBC News).
Jednocześnie, po debacie notowania swego tandemu bardziej poprawił Quayle – o ile
przed debatą sondaż ABC News wskazywał poparcie dla Clintona na 46%, a Busha
na 35%, o tyle po debacie wynosiło ono odpowiednio 47% i 38%34.
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Wydaje się zatem, że w dużym stopniu na te oceny wpłynęła nie tylko postawa
podczas debaty, ale całokształt dokonań Gore’a, ocenionych wysoko przez ankietowanych, ale i przez sztabowców Clintona. Ci drudzy często podkreślali, że po zapewnieniu nominacji nie było ważniejszej decyzji dla kampanii niż selekcja Gore’a35,
którego James Carville cenił za wyjątkową dyscyplinę36.

7.2. OKRES PRZEJŚCIOWY
Przed okresem przejściowym Gore był w doskonałej sytuacji. Jako współkandydat wybrany ze względu na czynniki długoterminowe, cieszył się dobrą opinią mediów, wysoko cenił go zarówno prezydent elekt, jak i sztabowcy, którzy podkreślali
ogromną dyscyplinę Gore’a podczas kampanii oraz jego istotny wkład w zwycięstwo wyborcze37. Jego dodatkowym atutem był fakt, że za okres przejściowy był
odpowiedzialny ten sam człowiek, któremu Clinton powierzył kierowanie procesem wiceprezydenckiej selekcji – Warren Christopher. Wspomnieć też należy, że do
okresu przejściowego Gore przygotowywał się dużo wcześniej niż Clinton – za taki
ruch trzeba uznać decyzję o wysłaniu na czas kampanii wyborczej długoletniego
współpracownika Gore’a, Roya Neela, do Little Rock w Arkansas, gdzie znajdowała
się kwatera główna kampanii Clintona. Decyzja o tym, by ten „lojalny doradca pilnował tam interesów Gore’a”38, wynikała ze studiowania przez Gore’a poprzednich
wiceprezydentur. Jeszcze w trakcie procesu selekcji Gore zastosował się do rad ojca,
który niegdyś sam ubiegał się o wiceprezydencką nominację. Albert Gore senior mianowicie „usilnie namawiał [syna] do uzyskania [od Clintona] klarownego porozumienia co do swej roli w przyszłej administracji”39. Taką deklarację Gore w trakcie
owych rozmów otrzymał, ale jako uważny obserwator amerykańskiej sceny politycznej podczas kampanii wyborczej dodatkowo dbał o to, by być jak najlepiej spozycjonowanym po ewentualnym wyborczym triumfie. Przygotowując się do przeprowadzenia procesu selekcji, Warren Christopher konsultował się z Richardem Moe,
najważniejszym doradcą Waltera Mondale’a40, na którego modelu wiceprezydentury
Gore chciał oprzeć swój sposób sprawowania urzędu. Myśląc o urzędzie Wiceprezydenta podczas procesu selekcji, Warren Christopher zalecał wprowadzenie modelu
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„Mondale-plus”41, a sam Gore, podobnie jak niegdyś Walter Mondale, miał własny
pomysł na wiceprezydenturę, który chciał przedyskutować z Clintonem.
Nie wiadomo, jak rozmowa z Moe wpłynęła na Christophera, niemniej ten drugi
zachęcał Clintona do zobaczenia w „wiceprezydencie prawdziwego partnera, któremu mógłby powierzyć ważne zadania, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie wiceprezydent był ekspertem i mógłby wykazać się swoim talentem”42. Ze swej strony
Gore, jako wytrawny „Waszyngtończyk”, wiedział, że kluczem do sukcesu jest bliskość – dlatego też skutecznie zabiegał o jak najdłuższą obecność u boku Clintona
podczas kampanii wyborczej, a gdy obowiązki kampanijne nakazywały mu przebywać w innych miejscach niż nominowany, wśród osób, które podróżowały z Clintonem, umieścił swojego kolejnego zaufanego człowieka, Marka Gearana. Tuż po
zwycięskich wyborach Gore sam przeprowadził się do Arkansas, gdzie Clinton, nadal sprawujący urząd gubernatora stanu, urządził jedną z głównych kwater swego
okresu przejściowego (drugą był Waszyngton, gdzie dowodzili Warren Christopher
i Vernon Jordan).
Ponieważ Clinton był od początku zwolennikiem szerokiego korzystania z usług
wiceprezydenta, Gore nie miał większych problemów z uzyskaniem warunków,
na które zgodził się Clinton podczas ich lipcowej rozmowy. W lipcu jednak owe
rozważania mogły mieć charakter potencjalny. Konkretne ustalenia zapaść mogły
zatem dopiero podczas okresu przejściowego, a szczegóły były omawiane podczas
licznych spotkań prezydenta elekta z Gore’em, Mackiem McLartym, późniejszym
szefem personelu Białego Domu Clintona, oraz wspomnianym już Royem Neelem43.
W wyniku tych ustaleń – co dodatkowo symboliczne, potwierdzonych na piśmie44
– Gore uzyskał, podobnie jak poprzedni wiceprezydenci, nieograniczony dostęp
do prezydenta, a także miał omawiać z nim sprawy kraju podczas cotygodniowego, czwartkowego lunchu. Na poziomie personelu działania dwóch najważniejszych
doradców Gore’a były kompatybilne z działaniami personelu prezydenckiego: szef
personelu wiceprezydenta Roy Neel posiadał jednocześnie tytuł asystenta prezydenta
i miał uczestniczyć w spotkaniach personelu Białego Domu oraz w posiedzeniach
Gabinetu, a Leon Fuerth, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Gore’a, miał również uczestniczyć w spotkaniach NSC i miał być obecny na spotkaniach na poziomie
Gabinetu, dotyczących polityki zagranicznej45.
W zakresie wyboru poszczególnych sekretarzy Gore wchodził w skład grupy, która wraz z prezydentem elektem omawiała kandydatury na poszczególne stanowiska.
Wiceprezydent elekt nie miał tutaj jednak, poza skutecznym rekomendowaniem kandydatur na stanowiska związane ze sprawami ochrony środowiska46, siły przebicia.
Było to wynikiem strategii Clintona, który chcąc, by jego „Gabinet wyglądał jak
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Ameryka”47, mianował szefów departamentów również na podstawie ich płci, rasy
i pochodzenia etnicznego.
Początkowo niesprecyzowany był również zakres działań Gore’a, co należy złożyć na karb wyjątkowo chaotycznej, przynajmniej w porównaniu z poprzednikami,
organizacji zadań i struktury przyszłej administracji podczas okresu przejściowego48.
Ten chaos sprzyjał raczej Gore’owi – posiadając istotne doświadczenie waszyngtońskie, był on jednym z nielicznych insiderów i mógł z tego powodu liczyć na odwoływanie się przez Clintona i jego inner circle do wiedzy wiceprezydenta elekta.
Prócz zawsze zabiegających o „ucho prezydenta” doradców, którzy w Białym Domu
znaleźli się za zasługi z okresu kampanii wyborczej, Gore miał równie groźnego
konkurenta w osobie Hillary Clinton. Żona prezydenta elekta była najważniejszym
partnerem politycznym swego męża. Ceniona prawniczka, na początku lat 70. była
jednym z pracowników kongresowego Biura Radcy Prawnego i przygotowywała
opinie dla Komisji Wymiaru Sprawiedliwości Izby Reprezentantów podczas przesłuchań w sprawie Watergate. Sama miała ambicje polityczne, wobec jednak faktu,
że Bill Clinton nie zdał odpowiedniego egzaminu i nie dostał się do palestry w Dystrykcie Columbia, Clintonowie byli zmuszeni powrócić do Arkansas. Hillary Clinton
prowadziła tam zawodową praktykę, co nie przeszkodziło jej być najważniejszym
doradcą męża, gdy ten objął stanowisko gubernatora. Jako Pierwsza Dama Arkansas
zdołała przeprowadzić przez legislaturę kilka projektów swojego autorstwa, i miała
zamiar kontynuować tę praktykę w Waszyngtonie49.
Gore przekonał się o tym już w czasie okresu przejściowego, kiedy stało się jasne, że żona przyszłego prezydenta nie będzie pełnić tradycyjnych, a więc niezwiązanych z procesem politycznym, obowiązków Pierwszej Damy. Hillary Clinton miała
bowiem wejść do oficjalnego zespołu prezydenckich doradców, przyjąć tytuł „asystent prezydenta” oraz otrzymać biuro w Zachodnim Skrzydle Białego Domu, które
zajmowali trzej poprzedni wiceprezydenci. Gore ostro spierał się o to z przyjaciółką
Pierwszej Damy, Susan Thomases, która miała objąć stanowisko szefowej personelu Pierwszej Damy. Koniec końców Gore otrzymał biuro w Zachodnim Skrzydle,
niemniej stało się to dopiero po jego licznych rozmowach z prezydentem elektem
i po interwencji Vernona Jordana, który przekonał Clintona, że obecność Pierwszej
Damy w Zachodnim Skrzydle zostanie zinterpretowana jako próba wprowadzenia
współprezydentury50. Jednakże Hillary pozostała nieformalnym, choć najważniejszym, doradcą politycznym męża, którym była przecież od początku jego kariery
politycznej.
W formalnej strukturze podejmowania decyzji mieliśmy zatem do czynienia
z pewnym nowym zjawiskiem. Oto istniał Gabinet – zachowując wspomniany wcześniej podział na Gabinet zewnętrzny i wewnętrzny. Po za nim istniał, jak zawsze, inner
circle, z którego członkami prezydent urządzał częste konsultacje planów, inicjatyw
W. Christopher, Chances of a Lifetime, s. 152–153.
F. Greenstein, The Presidential Leadership Style of Bill Clinton: An Early Appraisal, „Political
Science Quarterly” 1993–1994, t. 108, nr 4, s. 592; J.P. Burke, Presidential Transitions, s. 283–328.
49
Zob. C. Bernstein, A Woman in Charge: The Life of Hillary Rodham Clinton, New York: Alfred
A. Knopf, 2007, s. 94–103 oraz 144–190.
50
E. Drew, On the Edge: The Clinton Presidency, New York: Simon & Schuster, 1994, s. 23.
47
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i konkretnych decyzji, jakie przed nim stały. Wreszcie powstał swoisty triumwirat
– tworzony przez prezydenta, Pierwszą Damę i wiceprezydenta – twór, który James
MacGregor Burns nazwał „miniGabinetem”51. Prezydent elekt, zdając sobie sprawę,
że Waszyngton to nie Arkansas, dopuścił do zgranego politycznie tandemu, który
tworzył ze swoją żoną, kolejnego gracza, mogącego wnieść istotny wkład w powodzenie jego prezydentury. Już w trakcie procesu selekcji okazało się mianowicie, że
„Gore był nie tylko «prezydenckiego kalibru», ale też przypominał Clintonowi swym
intelektem i temperamentem swego najważniejszego politycznego partnera, Hillary
Clinton”52.
Mając zatem zgodę na aktywną wiceprezydenturę, właściwą obudowę instytucjonalną oraz swoje cele do zrealizowania, Al Gore miał do ich wprowadzenia w życie
znakomitą pozycję wyjściową.

7.3. WICEPREZYDENT W ADMINISTRACJI CLINTONA
Jeśli w trakcie okresu przejściowego istniały wątpliwości co do roli, jaką Gore miałby odgrywać w przyszłej administracji, bardzo szybko zostały rozwiane przez samego prezydenta. Na pierwszym posiedzeniu Gabinetu Clinton dał jasno do zrozumienia, że wiceprezydent będzie jednym z najważniejszych członków jego administracji.
Poprosił członków Gabinetu o udzielenie Gore’owi wszelkiej możliwej pomocy, mówiąc, że „jeśli Al o coś was poprosi, traktujcie to tak, jak bym ja o to prosił”53. Owa
pomoc była dla Gore’a niezbędna w związku z zadaniami, jakie wiceprezydent miał
podejmować. Według ustaleń poczynionych z Clintonem i McLartym działalność
wiceprezydenta miała obejmować dość szerokie spektrum i dotyczyć jego nadzoru
bądź bezpośredniego udziału w pracach nad przygotowaniem projektów w takich
dziedzinach, jak ochrona środowiska, nauka, nowe technologie, internet i komunikacja, badania kosmiczne, REGO, przemysł tytoniowy, rozbrojenie atomowe, bezpieczeństwo w ruchu lotniczym czy kontrakty obronne54. Oczywiście obszary, którymi
Gore zajął się w okresie prezydentury Clintona, były wypadkową bieżących wydarzeń politycznych oraz licznych kryzysów, które stały się udziałem tej administracji.
Trzymając się jednak zaprezentowanej w rozdziale II typologii funkcji Wiceprezydenta, rozpoczniemy niniejsze rozważania od omówienia dwóch funkcji będących
udziałem każdego wiceprezydenta, czyli ceremonialnych i konstytucyjnych.
W przypadku wiceprezydentury Gore’a wykonywanie zadań wynikających
z owych funkcji nie stanowiło istotnej części jego aktywności. Gore sporadycznie
przewodniczył obradom Senatu, choć to jemu przyszło prowadzić obrady 6 stycznia
roku 2001, kiedy to w Senacie liczono głosy elektorskie z wyborów prezydenckich
51
52
53
54

J. MacGregor Burns, G.J. Sorenson, Dead Center, s. 78.
B. Turque, Inventing Al Gore, s. 247.
E. Drew, On the Edge, s. 227.
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2000 przegranych przez Gore’a w dramatycznych okolicznościach. Gore nie miał
też wielu okazji do oddania decydującego głosu – stało się tak jedynie czterokrotnie, choć w dwóch przypadkach w dwóch doniosłych sprawach, kiedy to w czerwcu
i podczas powtórnego głosowania we wrześniu roku 1993 wiceprezydent zdecydował o uchwaleniu przez Kongres ustawy budżetowej55.
Jeżeli chodzi o funkcje ceremonialne, to Gore sam wygłaszał liczne przemówienia bądź czynił to w imieniu prezydenta, jak również wielokrotnie podejmował zagranicznych przedstawicieli w wiceprezydenckiej rezydencji. Dało się jednak odczuć
dumę w słowach doradców wiceprezydenta, gdy mówili, że Gore, w przeciwieństwie
do poprzedników na tym stanowisku, „nie jeździ na pogrzeby”56.
Jak pamiętamy z rozdziału II, Paul Light argumentował, że za czasów kilku
wiceprezydentur funkcji przewodniczenia komisjom lub grupom roboczym pracującym nad różnymi projektami należało nadać znamiona funkcji ceremonialnej57.
W administracji Clintona jednakże przewodniczenie tym gremiom przez wiceprezydenta umieścić należy w koszyku funkcji instytucjonalnych. Nadzorowane przez
Gore’a komisje nie tylko zajmowały się istotnymi z punktu widzenia administracji
problemami, ale w ich działaniach i rekomendacjach dało się też zauważyć niewątpliwą rękę wiceprezydenta. Warto przy okazji wspomnieć, że początkowo prezydent
chciał, by to Gore nadzorował, administrował i organizował działania grupy pracującej nad założeniami reformy systemu ochrony zdrowia. Wiceprezydent „odmówił,
twierdząc, że jest to funkcja zbyt czasochłonna”58. W rezultacie misję tę otrzymała
Pierwsza Dama, a Gore miał się zająć reformą systemu reorganizacji rządu federalnego (reinventing government, REGO).
Reforma ta była dla Clintona i Gore’a istotna z co najmniej trzech powodów.
Po pierwsze, rząd federalny od dekad jest uznawany przez amerykańskie społeczeństwo za zbyt duży, zbyt zbiurokratyzowany i nakładający zbyt wiele regulacji.
Ich zmniejszenie byłoby zatem ukłonem w stronę opinii publicznej oraz stałoby się
sukcesem wizerunkowym. Po drugie, po wprowadzeniu proponowanych przez zespół Gore’a reform rząd federalny miałby zmniejszyć się o około 350 tysięcy pracowników, usunąć 16 tysięcy stron federalnych regulacji i zaoszczędzić 157 miliardów dolarów59. Tak znaczące ograniczenie kosztów byłoby dobrą wiadomością dla
administracji w dłuższym czasie dążącej do zbilansowania budżetu. Wreszcie, oba
powyższe punkty wpisywały się w istotę programu Nowych Demokratów – „wierzących w mały, wydajny i przedsiębiorczy rząd, który zrywałby z większością [haseł]
twardego liberalizmu Partii Demokratycznej”60. Nadzorując REGO, Gore miał zatem
nie tylko okazję do zaprezentowania próbki swych umiejętności politycznych, ale
również stania się jednym z liderów frakcji Nowych Demokratów. I jeśli oceniać go
W czerwcu 1993 r. Izba Reprezentantów i Senat przyjęły różne projekty budżetu i po uzgodnieniu
wspólnego projektu w powtórnym głosowaniu we wrześniu wiceprezydent Gore ponownie musiał
rozstrzygnąć w Senacie losy ustawy.
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li tylko na podstawie tych dokonań, to bilans nie wypada najlepiej. Z przygotowanych przez zespół pod nadzorem Gore’a projektów niewiele zostało. Po pierwsze,
Gore napotkał mocną opozycję starających się realizować liberalną agendę Hillary
Clinton i George’a Stephanopoulosa, przygotowujących pole do promowania reformy systemu ochrony zdrowia61. Po drugie, wobec wielu wizerunkowych wpadek
podczas pierwszych dwóch lat administracji62 prezydent musiał iść na liczne kompromisy z Kongresem i dla uchwalenia innych istotnych ustaw wycofać się z większości inicjatyw proponowanych przez program REGO. Większą siłę przebicia miał
Gore, nadzorując prace nad ustawami wprowadzającymi dla pożytku publicznego
„informacyjną autostradę” (information superhighway), czyli po prostu infrastrukturę internetową, dotąd zarezerwowaną na potrzeby wojskowe. Niewątpliwie jednak
najbardziej spektakularne funkcje przypadły wiceprezydentowi w związku ze współprzewodniczeniem komisjom będącym głównymi kanałami utrzymywania relacji
z Rosją (Komisja Gore–Czernomyrdin), Egiptem (Komisja Gore–Mubarak) oraz Republiką Południowej Afryki (Komisja Gore–Mbeki)63.
Gdy mowa o komisji Gore–Czernomyrdin, widzimy, że jej działalność zaowocowała ustaleniem warunków współpracy między obydwoma krajami w takich dziedzinach, jak badania kosmiczne, handel i rozwój biznesu, przebudowa systemu obrony,
nauka i technologia, energetyka, bezpieczeństwo atomowe oraz ochrona środowiska64. Warte zauważenie jest też, że
(…) gdy w styczniu roku 1995 w Genewie spotkali się Warren Christopher oraz rosyjski
minister spraw zagranicznych Andriej Kozyriew, nie rozmawiali na temat niespełnionej
przez Borysa Jelcyna obietnicy po ujawnieniu rosyjsko-irańskich transakcji broni. Było to
zadanie Komisji Gore–Czernomyrdin65.

Zwiększona aktywność wiceprezydenta w polityce zagranicznej była skutkiem
konieczności wypełnienia pewnej luki. Otóż Clinton i Gore uzyskali zwycięstwo
w wyborach prezydenckich, prezentując hasła związane przede wszystkim z polityką
wewnętrzną. Poza tym prezydent Clinton, jako gubernator małego stanu, nie miał
J. Klein, The Natural, s. 67.
Na przykład podczas kampanii wyborczej Clinton obiecał znieść zakaz służby wojskowej
dla homoseksualistów. Już w trakcie okresu przejściowego zapowiedział, że tego dotyczyć będzie
jego pierwszy executive order. Prezydent elekt nie przedyskutował tego jednak z Kolegium Szefów
Sztabów, którego członkowie byli takiemu rozkazowi przeciwni. Pod presją Clinton wycofał się
z pomysłu, powodując zwątpienie opinii publicznej w jego przywództwo, tracąc prestiż oraz 20 punktów
w sondażach. Zob. E. Drew, On the Edge, s. 42–48. Z kolei w maju roku 1993 doszło do zwolnień
w komórce Białego Domu, zajmującej się organizowaniem podróży dziennikarzy, relacjonujących
spotkania prezydenta w kraju i zagranicą. Gdy okazało się, że powód zwolnień był tylko pretekstem, za
zmianami stała Pierwsza Dama, a zadania komórki miała przejąć firma z Little Rock, prasa nie zostawiła
na prezydencie suchej nitki. Z pozoru błaha sprawa przerodziła się jednak w wizerunkowy kryzysy
w sytuacji, gdy „Clinton and his staff competence was widely questioned”. Zob. E. Drew, On the Edge,
s. 174–184.
63
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w sprawach zagranicznych żadnego doświadczenia, i sam zresztą przyznawał, że
realizowanie „polityki zagranicznej nie jest tym, czym przyszedłem się tu [w Waszyngtonie] zajmować”66. Ponieważ po zakończeniu zimnej wojny Stany Zjednoczone zostały najważniejszym państwem na świecie – Samuel Huntington nazwał je
„samotnym supermocarstwem”67 – koordynacja spraw międzynarodowych oraz zakresu problemów, w których USA brały udział, znacząco się zwiększyła. Na tyle, by
sekretarz stanu Warren Christopher przyznał, że „może być tylko w jednym miejscu
w tym samym czasie”68, i wymógł na Clintonie, by w sukurs przyszedł mu wiceprezydent. Początkowo ta aktywność miała się przejawiać jedynie w częstszym wygłaszaniu przemówień oraz braniu udziału w dyskusjach na tematy zagraniczne w programach telewizyjnych. Ponieważ jednak także na tym polu Gore potrafił doskonale
się zaprezentować, chociażby podczas kryzysu w Bośni, debaty w sprawie przyjęcia programu NAFTA czy też przewodząc delegacji i przemawiając w Warszawie
z okazji 50. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie, Christopher zaproponował, by
prócz przemawiania i doradzania Gore stał się również prezydenckim wysłannikiem
w sprawach zagranicznych. Odtąd wiceprezydent do swego tygodniowego kalendarza musiał także wstawić mający na celu koordynację polityki zagranicznej piątkowy lunch z sekretarzem stanu69. W czasie swej wiceprezydentury Gore wielokrotnie
odbywał podróże zagraniczne, ale do jego najważniejszych zadań należały sprawy
związane z reformami w Rosji oraz nuklearnym rozbrojeniem postradzieckich republik. To Gore wynegocjował z prezydentami Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu przekazanie ich arsenałów nuklearnych Rosji, co było istotnym ruchem w przywróceniu
kontroli nad światowymi zasobami atomowymi70.
Gore był też od początku jedną z pierwszych osób, które naciskały na prezydenta, by zajął się sprawą czystek etnicznych w Bośni. Po rozpadzie Jugosławii,
najbardziej zróżnicowanym etnicznie terytorium była właśnie Bośnia, gdzie w 1991
i roku 1992 rozpoczęły się działania Serbów polegające na eksterminacji bądź wypędzaniu Muzułmanów. Reakcja administracji Busha ograniczyła się do poparcia
nałożonych przez ONZ sankcji gospodarczych oraz ustanowienia zakazu lotów nad
Bośnią. Podczas gdy Gore krytykował ten brak istotnego zaangażowania z pozycji
senatora, „do większej roli USA w Bośni nawoływał również kandydat na prezydenta Bill Clinton”71. Po objęciu urzędu okazało się jednak, że sytuacja nie jest taka
prosta. Większemu zaangażowaniu, rozumianemu jako wysłanie wojsk, sprzeciwiali
się europejscy sojusznicy, amerykańscy kongresmani, a przede wszystkim wojskowi,
którzy w nowym prezydencie widzieli kogoś, kto unikając udziału w wojnie wietnamskiej, nie był godny noszenia tytułu głównodowodzącego armią72. Wobec tego na
początku lutego roku 1993 Clinton zdecydował, że misja humanitarna to ten rodzaj
66
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zaangażowania, który powinien się stać udziałem USA w Bośni. Prezydent zdecydował zatem o zrzucaniu w Bośni paczek z żywnością, ubraniami i lekarstwami, o aktywnym apelowaniu o rozwiązanie problemu na forum ONZ, zaostrzeniu sankcji,
wysłaniu na Bałkany specjalnego emisariusza oraz o próbach wprowadzenia w życie
porozumienia wstrzymującego ogień73. Podczas pierwszych dwóch lat rządów Clinton utracił jednak wiele ze swego prestiżu, co znacznie oddalało możliwości sukcesu
prezydenta i pomyślnego zakończenia „neustadtowskich” negocjacji. Również zawieszenie broni nastąpiło dopiero w roku 1995, co z tego jednak, skoro gdy tylko się
zakończyło, „natychmiast nastąpiła kontynuacja czystek”74. Kiedy w lipcu roku 1995
doszło do masakr w Srebrenicy, Žepie i Goražde, NATO, pod przewodnictwem USA,
rozpoczęło przeprowadzanie nalotów, co skłoniło Slobodana Miloševicia do przyjęcia oferty rozmów i utorowało drogę do porozumienia w Dayton w grudniu roku
1995. Kilka lat później, gdy Serbowie przypuścili atak na Kosowo, Clinton ponownie
odpowiedział nalotami, w rezultacie czego w ciągu kilku miesięcy od ich rozpoczęcia
siły serbskie wycofały się z Kosowa75. Rola wiceprezydenta Gore’a w formułowaniu
amerykańskich reakcji na opisywane wydarzenia była dwojaka. Po pierwsze, był on
wysłannikiem prezydenta, kiedy spotykał się w lutym roku 1993 z prezydentem Bośni Aliją Izetbegoviciem oraz w marcu roku 1995 z prezydentem Chorwacji Franjo
Tuđmanem i prowadził rozmowy, podczas których doszło do istotnych uzgodnień
dyplomatycznych76. Przede wszystkim jednak Gore pragnął przekonać prezydenta do
podjęcia bardziej zdecydowanych działań. Podobnie jak doradca ds. bezpieczeństwa
narodowego Anthony Lake, w kwestii Bośni Gore był jastrzębiem, codziennie naciskającym na prezydenta w sprawie podjęcia interwencji77.
Wydaje się zatem, że najważniejszą rolą Gore’a była właśnie funkcja prezydenckiego doradcy. Wiceprezydent miał tutaj do odegrania olbrzymią rolę ze względu na
swoje szerokie doświadczenie, ale też styl prezydenta. Przed podjęciem ważniejszej
decyzji Clinton miał w zwyczaju prowadzić z bliskimi współpracownikami długie
dyskusje i zachęcać do swobodnego wyrażania swych opinii, przy czym ostateczne
decyzje zwykł podejmować w ostatniej chwili. Gore stanowił tutaj jeden z najważniejszych głosów: w czasie każdego z takich spotkań prezydent wielokrotnie pytał go
o opinię (What do you think, Al?, What about it, Al?)78. Jeden z doradców zauważył,
że „podczas spotkań, kiedy mówi wiele osób, prezydent rozgląda się dookoła. Gdy
mówi Gore, prezydent jest całkowicie skupiony”79.
Aktywność Gore’a w doradzaniu prezydentowi obejmowała jednak nie tylko
politykę zagraniczną, ale także wewnętrzną, kwestie zmian na poszczególnych stanowiskach szefów departamentów i agencji, a nawet wewnętrznej struktury Białego Domu. Gdy na przełomie 1993 i roku 1994 ostra krytyka prasy i wojskowych
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spotkała sekretarza obrony Lesa Aspina80, Gore jako pierwszy zwrócił prezydentowi uwagę na potrzebę zmiany na tym stanowisku, dodatkowo motywując senatora
Williama Perry’ego do kierowania Departamentem, przed czym ten początkowo się
wzbraniał81. Gdy okazało się, że George Stephanopoulos nie radzi sobie na stanowisku dyrektora ds. komunikacji, w rezultacie czego opinia publiczna, nie będąc dokładnie poinformowana o przedsięwzięciach administracji, dawała jej niskie oceny,
Gore namówił prezydenta do zdegradowania Stephanopoulosa i nominowania na to
stanowisko weterana administracji Nixona, Forda i Reagana, Davida Gergena82. Należy podkreślić, że duża krytyka, jaka spotkała administrację Clintona w pierwszych
dwóch latach była skutkiem chaosu panującego na poziomie organizacyjnym Białego Domu. Politolog Shirley Anne Warshaw zauważyła, że
(…) administracja, jaka wyłoniła się w wyniku wyborów roku 1992, była zbiorem ludzi
z szerokim wachlarzem osobowości, z których każda miała swój pogląd na temat kierunków działań strategicznych administracji. [Problem polegał jednak na tym, że niewielu
z tych ludzi] znało się nawzajem, niewielu wcześniej razem pracowało, niewielu znało
Clintona i podzielało jego wizję83.

Taki układ wymagał odpowiedniej organizacji i rządów silnej ręki szefa personelu. Tymczasem nieprecyzyjnie przeprowadzony okres przejściowy, podczas którego
priorytety administracji zostały sformułowane na dość luźnym poziomie, sprawił, że
działania egzekutywy w Kongresie były nie tylko niesprecyzowane, ale i nieskoordynowane z umieszczonym w strukturze Białego Domu Biurem ds. Relacji z Kongresem. Wreszcie specyficzny był styl Clintona, który wahał się z podjęciem wielu
decyzji nieomal do samego końca. Tutaj Gore jeszcze dawał sobie radę, często w niewybrednych słowach nakłaniając prezydenta do podjęcia decyzji w jakiejś sprawie
i przejścia do omówienia kolejnej kwestii84. Ponieważ jednak Gore był sfrustrowany
niską jakością pracy Białego Domu, „przekonywał prezydenta do zwolnienia szefa
personelu McLarty’ego i zatrudnienia na jego miejsce Leona Panetty”85. Dick MorZob. E. Drew, On the Edge, s. 356–373.
J. MacGregor Burns, G.J. Sorenson, Dead Center, s. 181.
82
B. Woodward, W Białym Domu Clintona, s. 228–230. Pewnego smaczku może tutaj dodać fakt,
że Gore i Stephanopoulos od początku nie przepadali ze sobą. Prócz tego, że ambicją obu była chęć
znalezienia się w inner circle prezydenta, Stephanopoulos był wcześniej dyrektorem biura Richarda
Gephardta, któremu był nadal lojalny, a w którym Gore widział swego głównego kontrkandydata
w rywalizacji o prezydencką nominację Partii Demokratycznej w roku 2000. Zob. D. Morris, Behind the
Oval Office, s. 234.
83
S.A. Warshaw, The Domestic Presidency: Policy Making in the White House, Boston: Allyn and
Bacon, 1997, s. 185.
84
Gdy pojawiła się propozycja wprowadzenia podatku od benzyny, prezydent nie wiedział,
co zrobić. Gdy spytał o opinię Gore’a, ten odparł: „You can get with the goddamn program!”. Zob.
J. Harris, The Survivor…, s. 99; professor Graham Allison, autor klasycznej pracy na temat prezydenckiego
procesu podejmowania decyzji w polityce zagranicznej (Essence of Decision: Explaining the Cuban
Missile Crisis, New York: HarperCollins, 1971), prowadził na Uniwersytecie Harvarda zajęcia na
temat procesu podejmowania decyzji. Allison przygotowywał symulacje, w których studenci mieli
odgrywać różne role. W zajęciach uczestniczył Gore, który lubił kurs i w symulacjach wypadał bardzo
dobrze. Allison był zdania, że Gore „was never unable to make a decision”. Zob. J. MacGregor Burns,
G.J. Sorenson, Dead Center, s. 51.
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ris podaje, że „Panetta zjednoczył personel Białego Domu i zakończył większość
destrukcyjnych przecieków, które były zawstydzające dla prezydenta oraz szkodziły
jego wizerunkowi podczas [kluczowego] pierwszego roku pierwszej kadencji”86.
Ponieważ w kwestii różnych decyzji okazywało się, że wiele z nich, podjętych
przy pozytywnej rekomendacji wiceprezydenta, przynosiło Clintonowi określone
korzyści, prezydent był ciekaw opinii Gore’a w każdej sprawie. Kilka razy zdarzyło się, że kiedy Clintonowi referowano jakieś zagadnienie, wiceprezydent był poza
Waszyngtonem. Prezydent w swoim stylu wstrzymywał się z podjęciem decyzji, a po
powrocie Gore’a nie tylko prosił go o opinię, ale powtórzył całe dotyczące owych
spraw spotkanie – „wszyscy zainteresowani musieli przyjść po raz drugi, by Gore
mógł wysłuchać ich relacji”87. Dość szybko wpływ Gore’a na prezydenta zauważyli
też najbliżsi doradcy – „gdy chcieli pozyskać prezydenta dla swego pomysłu, [wiedzieli], że najpierw potrzebują poparcia wiceprezydenta”88. Wiedzieli też, że w sytuacji gdy Clinton będzie miał zdecydować, rozważając różne, często przeciwstawne
opcje, w większości przypadków wybierze taką, która jest zgodna z sugestią wiceprezydenta89. Jak zatem widać, funkcje instytucjonalne wiceprezydenta Gore’a stanowiły istotny i niezawodny składnik w działalności administracji Billa Clintona.
Nie inaczej przedstawiał się problem z zadaniami politycznymi, obejmującymi
kwestie relacji z Kongresem, działalności na rzecz rodzimego ugrupowania politycznego, bycia rzecznikiem działań administracji oraz głównym zastępcą prezydenta.
Relacje z Kongresem są w przypadku Gore’a, a ogólniej mówiąc – całej administracji Clintona, dość skomplikowane z co najmniej kilku powodów. Biograf Gore’a,
Bob Zelnick, argumentuje, że zasiadając w Senacie, „Gore był tam samotnikiem,
[dlatego] nie był popularny wśród senatorów [na tyle], by pomóc prezydentowi”90,
gdy trzeba było zastosować wobec nich jakiś lobbing. Informacja o wiceprezydencie
jako samotniku byłaby zbieżna z tą zawartą w jednej z biografii Gore’a. Jej autorzy
przywołują tutaj pewną historię z procesu wiceprezydenckiej selekcji. Otóż po tym,
jak pierwotna lista Christophera zmniejszyła się do pięciu nazwisk, poprosił on jednego ze swych przyjaciół, Harry’ego McPhersona, o dyskretne wypytanie kongresmanów o osobę Gore’a. Tym, co zwróciło jego uwagę, był charakter wystawianych
na temat ówczesnego senatora opinii, a właściwie ich jednostajność. W opiniach nie
pojawiały się przejawy niechęci wobec Gore’a, ale nie było też większych pochwał
niż: inteligentny, dobrze poinformowany, ambitny. Przede wszystkim jednak nie było
opinii w stylu: „świetny facet”, „wspaniały człowiek” – „McPhersonowi brakowało
po prostu emocji”91. Jack Lechelt zauważa z kolei, że „ciężka i sumienna praca były
dla Gore’a kompensacją braku umiejętności interpersonalnych”92, a nawet gdyby wiceprezydent posiadał na Kapitolu znaczące przyjaźnie, nie byłoby to jednoznaczne ze
86
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skutecznym lobbowaniem kongresmanów. Ich gotowość do wsparcia prezydenckich
programów jest od lat 90. częściej niż w przeszłości podyktowana względami partyjnymi oraz tym, jak historia głosowań konkretnych kongresmanów może wpłynąć na
ich postrzeganie przez wyborców w ich dystrykcie, determinując w ten sposób szanse
na reelekcję93. Tak było również w przypadku pierwszego budżetu Clintona – mimo
ożywionej aktywności lobbingowej, dokonanych w ostatniej chwili cięć w propozycjach wydatków oraz nałożenia nowych podatków dla zbilansowania budżetu,
ustawa została uchwalona niewielką większością głosów w Izbie Reprezentantów,
a w Senacie, jak już wspomniano, głosowanie zakończyło się remisem i o jej przyjęciu zdecydował głos wiceprezydenta. Za przyjęciem pierwszej zgłaszanej przez
nowego prezydenta ustawy budżetowej nie opowiedział się żaden Republikanin.
Jesienią tego samego roku w Kongresie toczyły się też losy innego istotnego projektu – ustawy powołującej do życia Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (North American Free Trade Agreement, NAFTA). I znów Kongres był
podzielony, tym razem jednak nie wzdłuż linii partyjnych, jako że program w równym stopniu popierali, jak i byli mu przeciwni deputowani obydwu partii. Clinton
i Gore, zdając sobie sprawę z braku wystarczającej liczby głosów pozwalających na
przyjęcie projektu, znów rzucili się w wir lobbowania kongresmanów. Co więcej,
choć administracja mogła liczyć na poparcie większości deputowanych Partii Republikańskiej, opozycję znalazła w szeregach własnej partii. Po prostu kongresmani
Partii Demokratycznej nie chcieli poprzeć traktatu w obawie przed gniewem sprzeciwiających się mu organizacji związkowych mogących odegrać istotną rolę podczas kolejnych wyborów do Kongresu94. Innym czynnikiem był fakt, że stanowisko
związkowe popierał Richard Gephardt. Nie porzuciwszy marzeń o prezydenturze,
lider Demokratów w Izbie Reprezentantów miał nadzieję, że z poparciem związków
zawodowych uda mu się uzyskać prezydencką nominację w roku 2000 i postanowił
pozycjonować się do niej już teraz.
Tymczasem debata nad traktatem NAFTA miała kluczowe znaczenie dla ówczesnego postrzegania administracji. Oto rok wcześniej, w kampanii wyborczej, Clinton
prezentował się jako młody i zdolny polityk z wizją, z którą chciał (i wydawało się,
że wie jak) wprowadzić Amerykę w XXI wiek. Trudno było to jednak uczynić bez
umiejętności uzyskiwania dla swych pomysłów akceptacji Kongresu. W kryzysowym okresie administracji Cartera wiceprezydent Mondale napisał dla prezydenta notatkę, w której nadmienił, że Amerykanie „nie potrzebują menedżerów – tych
mogą zatrudnić. Potrzeba nam liderów”95. George C. Edwards III stwierdza z kolei,
że to właśnie w Kongresie realizuje się najpełniej prezydenckie przywództwo96. Debata nad traktatem NAFTA miała zatem dać odpowiedź na pytanie, czy efektywne
przywództwo może być zapewnione przez tę administrację97.
93
R. Born, Party Polarization and the Rise of Partisan Voting in U.S. House Elections, „American
Politics Research” 2008, t. 78, nr 1, s. 62–84.
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Okazało się, że może, choć liderem w tym przypadku okazał się wiceprezydent,
a receptą – specyficzna realizacja strategii going public. Gdy przed ogólnonarodową
debatą w sprawie traktatu NAFTA niewiele wskazywało na uzyskanie dlań kongresowego poparcia98, Gore postanowił działać. Służyć temu miało dyskutowanie kwestii
NAFTA z Rossem Perotem, przeciwnikiem ratyfikacji traktatu, a debata miała się
odbyć na żywo w telewizji CNN w programie Larry’ego Kinga. Z przeprowadzonych na członkach Izby Reprezentantów przed debatą sondaży wynikało, że gotowych poprzeć projekt było 149 kongresmanów, 209 było przeciw, przy 76 niezdecydowanych99. Jednakże w trakcie debaty, którą prezydent Clinton nazwał później
„magicznym momentem u Larry’ego Kinga”100, Gore swoim „spokojnym zachowaniem, rzeczowym wyjaśnianiem i metodycznymi odpowiedziami raz po raz wprawiał w wyraźne zakłopotanie operującego zimnymi statystykami Perota”101. Prasa
jednoznacznie uznała Gore’a za zwycięzcę, podobnie jak opinia publiczna. W sondażu Instytutu Gallupa dwa razy więcej osób wskazało na wiceprezydenta jako na
wygranego debaty102, a publiczne poparcie dla traktatu NAFTA w ciągu jednej nocy
wzrosło z 34% do 57%103.
Gore stał się gwiazdą administracji i zyskał nawet przychylność tych doradców
Clintona, którzy dotąd nie byli mu specjalnie życzliwi. Wkrótce Kongres przyjął
odpowiednie ustawodawstwo – w Izbie Reprezentantów opowiedziało się za nim
234 kongresmanów wobec 200 głosów przeciwnych, w Senacie wynik wyniósł
61 do 38 na korzyść administracji104. Uzyskany wynik to także rezultat podjęcia intensywnych działań lobbingowych105 wykonanych już po debacie Gore’a z Perotem.
Niemniej za ojca sukcesu uznano przede wszystkim wiceprezydenta, a „przyjęcie
przez Kongres programu NAFTA było jednym z kluczowych sukcesów legislacyjnych całej prezydentury Clintona”106.
Po tym sukcesie to właśnie wiceprezydent był bardziej angażowany w aktywność
w polityce zagranicznej, a także w kolejne próby przekonywania opinii publicznej
do programów administracji. Gore stał się na tyle popularny, że gdy przyszedł czas
na realizowanie funkcji partyjnej, w niektórych jej aspektach to właśnie wiceprezydent był centralną postacią. Mowa tutaj przede wszystkim o pomocy dla kandydatów
Partii Demokratycznej w ich kampaniach wyborczych. Przed wyborami do Kongresu
going to evaluate his ability to organize a majority”. Zob. D.E. Rosenbaum, Both Sides Emphasize High
Stakes of Trade Vote, „The New York Times”, 15 listopada 1993.
98
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103
Dane za: Editorial, Al Gore’s Big Knockout, „The Wall Street Journal”, 11 listopada 1993.
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z roku 1994 prezydent nie cieszył się dużym zaufaniem Amerykanów – między początkiem lipca a początkiem listopada, kiedy to odbywa się większość spotkań z wyborcami, procent zadowolonych ze sprawowania przez Clintona urzędu wahała się
między 39% a 48%107. W tym samym okresie, od lipca do listopada roku 1994, miesięczna średnia pozytywnych wskazań dla wiceprezydenta Gore’a wyniosła między
58,9% a 70,5%108.
Chociaż tradycyjnie podczas wyborów w środku kadencji funkcja pomocy kandydatom partyjnym jest delegowana wiceprezydentowi, a poszczególni kandydaci
są chętni, aby otrzymać jakiekolwiek wsparcie z Waszyngtonu, tym razem sytuacja
była nieco inna. Wobec niskich notowań prezydenta, a wysokich Gore’a oraz jego
postrzeganej już wówczas za udaną wiceprezydentury, spośród kandydatów Partii
Demokratycznej „na swoich kampanijnych wiecach Gore’a chciało widzieć dwukrotnie więcej kandydatów niż Clintona”109. Wiceprezydent co prawda nie zapobiegł
klęsce swej partii w owych wyborach, niemniej zaczął wówczas pracować na własny polityczny kapitał, tak potrzebny podczas rywalizacji o prezydencką nominację,
o której Al Gore myślał od pierwszych dni administracji Billa Clintona.
Umiejętności kampanijne przydały się wiceprezydentowi także w drugim okresie
pierwszej kadencji Clintona. Po wyborach do Kongresu w listopadzie roku 1994,
w wyniku których Republikanie po raz pierwszy od 42 lat110 uzyskali większość w Izbie Reprezentantów, a prezydent nie mógł się poszczycić wieloma osiągnięciami,
Clinton zaczął się poważnie obawiać o swoje szanse na reelekcję. Postanowił zatem
zwrócić się o pomoc do człowieka, który już raz pomógł mu w tarapatach, gdy Clinton przegrał wybory na gubernatora stanu Arkansas w roku 1980 i dwa lata później
wystartował w nich ponownie. Dick Morris opracował strategię, według której Clinton miałby przesunąć się w stronę politycznego centrum. Oznaczało to proponowanie projektów ustaw, na które łaskawym okiem spojrzeliby również kongresmani
Partii Republikańskiej. Jednocześnie wśród opinii publicznej prezydent promował
owe projekty, realizując proponowaną przez Morrisa olbrzymią kampanię medialną,
na której prowadzenie niezbędne było uzyskanie ogromnych środków finansowych.
Oczywiście prezydent nie mógł w tym celu skorzystać z funduszy państwowych,
ale mógł sfinansować je ze środków partyjnych, pod warunkiem że był w stanie je
zebrać. W sukurs przyszedł Clintonowi wiceprezydent: nie tylko był on najważniejszym sojusznikiem Morrisa i bronił jego pomysłów przed sceptycznymi w swych
ocenach członkami personelu Białego Domu, lecz był także aktywny w zbieraniu
funduszy, potwierdzając opinię polityka znakomicie odnajdującego się w prowadzeniu kampanii wyborczych i posiadającego ku temu odpowiednie kwalifikacje. Wkrótce jednak okazało się, że posiadane przez Gore’a umiejętności zdobywania funduszy
wyborczych były nawet za dobre. Oto pojawiły się wobec wiceprezydenta zarzuty, że
Dane z sondaży Instytutu Gallupa za: L. Ragsdale, Vital Statistics on the Presidency, s. 214–215.
Dane za: J.E. Cohen, Popular Views of the Vice President and Vice Presidential Favorability,
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109
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110
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zbierając pieniądze na rzecz ofensywy medialnej, jak i reelekcji Clintona, czynił to
w sposób niezgodny z prawem. Pierwszy zarzut dotyczył wykonywania połączeń telefonicznych, podczas których Gore prosił o datki na rzecz DNC, korzystając z telefonów znajdujących się w Białym Domu. Zarzut drugi dotyczył przyjmowania funduszy
od Amerykanów chińskiego pochodzenia i pojawiających się w związku z tym podejrzeń, że prawdziwymi darczyńcami byli chińscy biznesmeni, a wpłaty były zakamuflowanymi łapówkami, mającymi wymóc na administracji korzystne decyzje w polityce handlowej. Ponieważ obydwie czynności – prowadzenie agitacji wyborczej
w budynku federalnym oraz przyjmowanie funduszy wyborczych od obcokrajowców
– było wówczas wyraźnie zabronione przez ustawodawstwo regulujące prowadzenie kampanii wyborczych w USA, Republikanie w Kongresie domagali się przeprowadzenia śledztwa przez niezależnego prokuratora Kennetha Starra, a Departament
Sprawiedliwości rozpoczął nawet w tej sprawie dochodzenie, co położyło się pewnym
cieniem na wiceprezydenturze Gore’a. Mimo że był on w tamtym czasie uważany za
najpotężniejszego i najbardziej aktywnego Wiceprezydenta w amerykańskiej historii,
wspomniane niejasności sprawiły, że Gore nie mógł być pewny zwycięstwa w rywalizacji o nominację prezydencką Partii Demokratycznej w cyklu wyborczym roku 2000.
Jak wiemy, Gore ostatecznie ją uzyskał, niewykluczone jednak, że gdyby nie afera
ze zbiórką funduszy, Gore zdobyłby nominację bez kontrkandydatur111. Przystępując
do rywalizacji o prezydencką nominację, Al Gore był głównym faworytem właśnie
dzięki swej wysoko ocenianej wiceprezydenturze i szerokiemu zakresowi aktywności,
jaka była jego udziałem w administracji Billa Clintona.

7.4. MODEL WICEPREZYDENTURY
Przedstawiając rolę Ala Gore’a w administracji Billa Clintona oraz dokonując przeglądu zadań, jakie podejmował on w ramach funkcji Wiceprezydenta, warto zastanowić się nad modelem wiceprezydentury, z jakim w omawianej administracji mieliśmy
do czynienia. Dokonanie takiej oceny musi przebiegać przez porównanie wiceprezydentury Gore’a z jego poprzednikami sprawującymi omawiany urząd w okresie po
reformach. Czy zatem wiceprezydentura Gore’a przypomina sposób sprawowania
urzędu przez Waltera Mondale’a, George’a Busha czy też Dana Quayle’a? Czy sposobowi sprawowania urzędu przez Gore’a bliżej do modelu doradczego, proceduralnego czy też tradycyjnego? A może Gore stworzył jeszcze inny model sprawowania
urzędu Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych?
Na pierwszy rzut oka widać, że przeważającą część zadań Gore’a stanowiły działania w ramach funkcji instytucjonalnej i funkcji politycznej. Zadania w ramach funkcji konstytucyjnej i funkcji ceremonialnej były co prawda również jego udziałem, nie
były jednak jedynymi, na jakie mógł liczyć Gore. Tym, co zajmowało mu najwięcej
czasu, było odgrywanie roli prezydenckiego doradcy w ramach funkcji instytucjo111
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Administracja Clintona–Gore’a: wiceprezydentura partnerska

263

nalnej. Gore udzielał prezydentowi porad w szerokim spektrum spraw: w kwestiach
polityki wewnętrznej, w sprawach zagranicznych, w sprawach organizacji Gabinetu
czy personelu Białego Domu. Prezydent Clinton nie tylko rozważał wszystkie opinie wiceprezydenta, ale sam aktywnie ich oczekiwał. W rezultacie konsultował się
z wiceprezydentem w każdej sprawie, co nie uszło uwagi innych uczestników bądź
obserwatorów procesu podejmowania decyzji w tej administracji. Sekretarz pracy
w pierwszej kadencji administracji Clintona Robert Reich uznał Gore’a za „idealne
uzupełnienie” prezydenta112. Clinton powiedział dziennikarzowi Taylorowi Branchowi, że „gdyby nie wiceprezydent, jego administracja popełniłaby o wiele więcej
błędów w pierwszych dwóch latach swego urzędowania”113. Dick Morris stwierdził
z kolei, że „Gore jest jedyną osobą na świecie, której rady ceni Clinton. Postrzega on
Gore’a jako młodszego prezydenta (junior President)”114.
Niewiele więcej niż dwa lata po inauguracji Mark Gearan stwierdził, że „można
szukać, ale się nie znajdzie istotnej decyzji tej administracji, którą prezydent Clinton podjąłby bez przedyskutowania jej z wiceprezydentem”115, aczkolwiek Gearana
można posądzać o pewien brak obiektywizmu, jako że był on współpracownikiem
Gore’a jeszcze w czasach jego kariery na Kapitolu. Mniej przychylny Gore’owi
George Stephanopoulos również jednak konstatuje, że „nie wyobraża sobie, by prezydent podjął istotną decyzję bez konsultacji z wiceprezydentem”116.
Czy zatem powyższe stwierdzenia uprawniają do wyciągnięcia wniosku, że wiceprezydentura Gore’a była podobna do sposobu sprawowania urzędu przez Waltera Mondale’a i może nosić miano wiceprezydentury doradczej? Wydaje się, że nie.
Po pierwsze, w kwestii doradzania u obydwu wspomnianych wiceprezydentów da
się zauważyć różne style. Mondale nie doprowadzał do otwartych polemik podczas
spotkań, by uniknąć potencjalnych konfliktów z członkami prezydenckiego personelu. Jak przyznał jeden z doradców Cartera, „Mondale czekał, by być sam na sam
z prezydentem”117. Styl Gore’a był nieco inny – podczas spotkań w szerszym gronie
wiceprezydent nie wahał się wyrazić swojej opinii, choćby była ona sprzeczna z opiniami innych uczestników spotkania, a nawet prezydenta. Poza tym Gore wielokrotnie, często w niewybrednych słowach, naciskał na Clintona, by ten podjął decyzję.
Coś takiego nigdy nie zdarzyło się w Białym Domu Cartera.
Znacznie większa różnica między omawianymi wiceprezydenturami w administracjach prezydentów Partii Demokratycznej wyraża się jednak w stosunku do delegowania samodzielnych zadań. Podczas gdy Mondale unikał ich z definicji, Gore
chciał i otrzymywał specyficzne projekty do realizacji w bardzo szerokim zakresie
– James MacGregor Burns wyliczył, że Gore „bezpośrednio nadzorował nie mniej
Cyt. za: T. Cronin, M. Genovese, The Paradoxes of the American Presidency, s. 335.
T. Branch, The Clinton Tapes: Wrestling History with the President, New York: Simon & Schuster,
2009, s. 599.
114
D. Morris, Behind the Oval Office, s. 119.
115
Cyt. za: A. Devroy, S. Barr, Gore Bucks Tradition in Vice President’s Role, „The Washington
Post”, 18 lutego 1995.
116
J. MacGregor Burns, G.J. Sorenson, Dead Center, s. 189.
117
Cyt za: P. Light, Vice-Presidential Power, s. 50.
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niż 14 ważnych obszarów polityki publicznej”118. W tym były to tak istotne sprawy,
jak REGO, rozbrojenie nuklearne byłych republik radzieckich czy też stosunki z Rosją, dla których komisje Gore–Czernomyrdin, a następnie Gore–Stiepaszyn, były
głównym kanałem informacji. Akurat ten ostatni fakt wzbudzał pewne kontrowersje
na Kapitolu, a w dość krytycznym na ten temat raporcie Izby Reprezentantów czytamy, że „delegowanie zadania prowadzenia przez wiceprezydenta stosunków z Rosją
była poważnym błędem prezydenta Clintona”119. Jednakże już sam fakt powierzenia
wiceprezydentowi koordynowania tak zawsze krytycznego dla Stanów Zjednoczonych odcinka jak relacje z Rosją, wynikający zapewne z braku orientacji prezydenta
w sprawach zagranicznych u progu pierwszej kadencji, świadczy o ogromnym zaufaniu prezydenta Clintona do swego wiceprezydenta, wiary w jego umiejętności oraz
chęci uczynienia zeń ważnej postaci w swej administracji.
Co istotniejsze, właśnie takim konstruktywnym wiceprezydentem chciał być
Gore od samego początku – żywo zainteresowany wprowadzaniem programów
związanych z ochroną środowiska, a jednocześnie wytrawny „Waszyngtończyk”,
Gore doskonale wiedział, że „może mieć większą szansę na ich promowanie [będąc
w] Zachodnim Skrzydle Białego Domu niż jako jeden ze stu senatorów”120.
Podobnie jak Mondale Carterowi, tak i Gore zasygnalizował Clintonowi jeszcze
w trakcie procesu selekcji, że przyjmie nominację wiceprezydencką, jeśli w tej roli
miałby pełnić istotne funkcje i zadania. Gore dał Clintonowi jasno do zrozumienia,
że „gotów jest ubiegać się o stanowisko Wiceprezydenta, choć nie obrazi się, jeśli
Clinton go nie wybierze”121. Już zatem podczas owej rozmowy Clinton i Gore „omawiali naturę dobrego partnerstwa oraz [ich] relacji roboczych”122 w ewentualnej,
przyszłej administracji. Gore pragnął aktywnej wiceprezydentury nie tylko z powodu nabytej zasady robienia wszystkiego, czym się zajął, najlepiej jak potrafił. Równie istotna była chęć wpływania na sprawy ochrony środowiska. Przede wszystkim
Gore pragnął jednak wiceprezydentury, by uczynić z niej trampolinę do spełnienia
swej prezydenckiej ambicji. Clinton nie był takim planom przeciwny – wobec ambitnego programu potrzebował kogoś, kto wspomoże jego przygotowanie, uchwalenie
w Kongresie i zrealizowanie. Wiceprezydent nadawał się do tego idealnie, wszak
„przynajmniej podczas pierwszej kadencji Clinton miał świadomość, że Gore wiedział, iż jedyna nadzieja na jego prezydenturę była zależna od dziedzictwa Clintona.
Gore byłby zatem jak dobry żołnierz”123, który pragnął, by to dziedzictwo służyło
także i jego osobistym ambicjom i politycznym celom.
Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że tego typu kalkulacja jest typowa dla każdego prezydenta. Pragnie on mianowicie nie tylko uzyskać reelekcję, ale
również potwierdzić swój sukces przez wskazanie następcy, który zdobyłby prezyJ. MacGregor Burns, G.J. Sorenson, Dead Center, s. 283.
Zob. Speaker’s Advisory Group on Russia, Russia’s Road to Corruption: How the Clinton
Administration Exposed Government Instead of a Free Enterprise and Failed the Russian People,
Washington, DC: U.S. House of Representatives, 2000.
120
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denturę za pomocą kontynuacji programów, które odniosły już sukces, a następnie
rzeczywiście je realizował. Któż może być zatem lepszym następcą, jeśli nie wiceprezydent, który w dodatku owe programy współtworzył i był ich czołowym rzecznikiem? W przypadku tej administracji prezydent widział Gore’a jako swego naturalnego sukcesora na długo przed uzyskaniem w roku 1996 reelekcji. Przykładem
może tutaj być chociażby program Konwencji Partii Demokratycznej przed tamtymi
wyborami prezydenckimi, kiedy to kandydat na Wiceprezydenta Al Gore na zaprezentowanie swej osoby dostał osobny wieczór. Ten bezprecedensowy ruch był właśnie wczesnym wskazaniem sukcesora – Clinton powiedział Dickowi Morrisowi, że
będzie „niestrudzenie pracował nad tym, by Gore uzyskał prezydencką nominację
Partii Demokratycznej w roku 2000”124.
Można by zatem rzec, że relacje Clinton–Gore wynikały z chęci zapewnienia
sobie obopólnych korzyści. Przez aktywną wiceprezydenturę Gore chciał uzyskać
status naturalnego następcy prezydenta, a współtworząc sukcesy administracji, zapewnić sobie nie tylko najlepszą pozycję wyjściową do startu w rywalizacji o prezydencką nominację, ale również silną legitymację do rywalizacji o prezydenturę
z kandydatem Republikanów. Prezydent natomiast, przez wysłuchanie opinii wiceprezydenta w każdej sprawie oraz delegowanie mu istotnych zadań, zwiększał swoje
szanse na uznanie jego rządów za udane, czego ostatecznym potwierdzeniem miała
być prezydencka elekcja Ala Gore’a.
Gdyby zatem scharakteryzować model wiceprezydentury wypracowany przez
Gore’a, ale również przez Billa Clintona, właściwe wydaje się użycie słowa „partnerstwo”. Wiceprezydent nie tylko wykonywał funkcje instytucjonalne i funkcje polityczne oraz był najważniejszym doradcą prezydenta. Al Gore podejmował także
liczne zadania delegowane przez prezydenta, niejednokrotnie prezentując też własne opinie co do inicjatyw Clintona, a nawet sprawiając, że jego własne, w pewnym
sensie „autorskie”, projekty były przez prezydenta rozważane, a niektóre nawet
przyjmowane do realizacji. Niewątpliwie to wiceprezydent był, zaraz po Clintonie,
najważniejszym członkiem administracji, i, jak chcieliby tego Ojcowie Założyciele,
drugim człowiekiem w państwie. Co nie mniej istotne, Clintonowi i Gore’owi udało
się wypracować udane relacje nie tylko na poziomie roboczym, ale także osobistym.
Choć akurat te ostatnie bardzo ucierpiały w trakcie przeprowadzania procedury usunięcia prezydenta Clintona z urzędu, jak również już po jej zakończeniu. John Harris
przytacza dramatyczną rozmowę odbytą tuż po przegranych przez Gore’a wyborach
prezydenckich – i ich pierwszą od osiemnastu miesięcy – kiedy to wiceprezydent
„wygarnął Clintonowi, że skandal obyczajowy i niski poziom poparcia prezydenta na poziomie moralnym były główną przeszkodą w uzyskaniu [przez Gore’a]
prezydentury”125.
Oceniając jednak całą wiceprezydenturę oraz wypracowany w tej administracji
model współpracy nie można mieć wątpliwości – prezydent Bill Clinton i wiceprezydent Al Gore byli partnerami w sprawowaniu władzy.
124
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D. Morris, Behind the Oval Office, s. 200.
J. Harris, The Survivor..., s. 426–427.

VIII

ADMINISTRACJA BUSHA–CHENEYA:
WICEPREZYDENTURA IMPERIALNA

The vice president should be your point of contact in the
White House.
George W. Bush, 2000
When you’re talking to Dick Cheney, you’re talking to me.
When Dick Cheney’s talking, it’s me talking.
George W. Bush, 2003

8.1. DROGA DO BIAŁEGO DOMU
George W. Bush był kolejnym gubernatorem, który w okresie po reformach nie tylko
zdołał uzyskać prezydencką nominację swej partii, ale również zwyciężyć w wyborach powszechnych. Urząd gubernatora ze względu na to, że jest najwyższą stanową
władzą wykonawczą, może stanowić pewne przygotowanie do sprawowania urzędu Prezydenta. Zawsze zresztą, gdy jakiś polityk wygrywa wybory na gubernatora dużego stanu, nie tylko lokalne media spekulują: nie – czy, ale kiedy przystąpi
on do rywalizacji o prezydencką nominację. Duży stan, jak Teksas, może też być
doskonałym poligonem ze względu na rozległość prowadzenia stanowej kampanii
wyborczej. Niemniej charakter tamtejszej egzekutywy, mającej w porównaniu z legislatywą o wiele mniejsze uprawnienia, sprawił, że doświadczenie Busha, wcześniej
niepiastującego żadnego stanowiska publicznego, było dość ograniczone. Zdawał sobie z tego sprawę sam Bush, dlatego jeszcze przed zapewnieniem sobie nominacji
zdecydował, że jeśli ją uzyska, będzie zainteresowany selekcją współkandydata, który przede wszystkim będzie mu pomocny w sprawowaniu prezydentury.

8.1.1. Rywalizacja o prezydencką nominację
Na taki a nie inny przebieg rywalizacji o prezydencką nominację Partii Republikańskiej w cyklu wyborów roku 2000 zasadniczy wpływ miały dwa czynniki: wyda-
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rzenia z okresu prezydentury Billa Clintona oraz pewne modyfikacje w organizacji
prawyborów.
Prezydentura Clintona, w wielu obszarach bardzo udana, miała też swoje liczne
cienie, a jej pozytywne i negatywne aspekty zmieniały się jak w kalejdoskopie. Po
nieudanym początku pierwszej kadencji skazywany na powtórzenie losu prezydenta
Cartera Clinton zasadniczo zmienił styl oraz potrafił wypracować z Republikanami
kompromisy w na tyle wielu i na tyle istotnych sprawach, że politolodzy James Ceaser i Andrew Busch w swojej kronice wyborów prezydenckich roku 1996 zapisali,
że Clinton wypełnił swój konstytucyjny obowiązek. Wszak „na wiele sposobów, prezydent pełnił już swoją funkcję dwukrotnie – raz przed wyborami roku 1994, a drugi
raz po nich”1. Jednak niecały rok po drugiej inauguracji Clinton znów był w kłopocie. Obyczajowy skandal wstrząsnął Waszyngtonem, a wobec prezydenta została
wszczęta procedura usunięcia z urzędu. Na to wszystko nałożyło się jeszcze, trwające
od początku tej prezydentury, osobiste współzawodnictwo dwóch wielkich osobowości. Oto charyzmatyczny przywódca Republikanów w Izbie Reprezentantów Newt
Gingrich postanowił stać się czołowym w swej partii przeciwnikiem prezydenta, a po
wyborach roku 1994 de facto kierować działaniami kraju z fotela spikera niższej
izby Kongresu. Z tego pojedynku górą wyszedł jednak Clinton – za kilkutygodniową przerwę w pracy rządu z listopada 1995 oraz przełomu grudnia 1995 i stycznia
roku 1996 krytykowano właśnie Gingricha, prezydent zapewnił sobie w cuglach reelekcję, a opinia publiczna była wyraźnie zadowolona z koniunktury gospodarczej
i wysokiego poziomu życia. Gdy zatem rozpoczęto wobec Billa Clintona procedurę
impeachmentu, doszło do zaskakującego fenomenu: podczas gdy notowania Clintona jako osoby były fatalne, aprobata dla niego jako prezydenta była wysoka2. Najlepszym tego potwierdzeniem był wynik wyborów kongresowych z listopada roku 1998
i pierwsze od sześćdziesięciu czterech lat zwycięstwo partii prezydenta w wyborach
do Izby Reprezentantów3. Wygrana, jednoznacznie uznana za odrzucenie polityki
Gingricha, spowodowała jego rezygnację ze stanowiska spikera oraz mandatu w Izbie Reprezentantów4, mimo że Republikanie zachowali większość w obu izbach.
Taki stan rzeczy miał jednak także reperkusje wobec trwających od pewnego
czasu przymiarek do nadchodzących wyborów prezydenckich. Niepopularność Republikanów w Kongresie powodowała, że na temat agendy na rok 2000 oraz osoby,
która miałaby na jej rzecz uzyskać akceptację wyborców, a następnie implementować ją w Białym Domu, debatowało Stowarzyszenie Republikańskich Gubernatorów
1
J. Ceaser, A. Busch, Losing to Win: the 1996 Elections and American Politics, Lanham: Rowman
and Littlefield, 1997, s. 27.
2
Zjawisko to w interesujący sposób wyjaśnia Richard Pious w artykule The Paradox of Clinton
Winning and the Presidency Losing, „Political Science Quarterly” 1999, t. 114, nr 4, s. 569–593; zob. też
J. Zaller, Monica Lewinsky’s Contribution to Political Science, „PS: Political Science and Politics” 1998,
t. 31, nr 2, s. 182–189.
3
W Izbie Reprezentantów Demokraci zwiększyli wówczas swój stan posiadania o cztery miejsca,
Senat pozostał bez zmian. Zob. R.H. Davidson, W.J. Oleszek, Congress and Its Members, 10th ed.,
Washington, DC: CQ Press, 2006, s. A2–A3.
4
Na temat przebiegu i konsekwencji rywalizacji Gingrich–Clinton zob. S. Gillon, The Pact: Bill
Clinton, New Gingrich, and the Rivalry that Defined a Generation, Oxford, New York: Oxford University
Press, 2008.
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(Republican Governors Association). Problem polegał także na tym, że na poziomie programowym pewne tradycyjne dla Republikanów wartości zostały zagospodarowane przez ówczesną prezydencką administrację. Wysiłki Clintona na rzecz
zbilansowania budżetu oraz redukcji deficytu wytrąciły z ręki jeden z kluczowych
i tradycyjnych argumentów prawicy. Negatywnie postrzegane działania Gingricha
w Kongresie spowodowały z kolei, że Republikanie mieli „problem z określeniem
celów ruchu konserwatywnego”5. Na poziomie taktycznym przesunięcie Clintona do
centrum mogło oznaczać, że także ten elektorat mógł się znaleźć w kręgu chętnych
do poparcia Ala Gore’a jesienią roku 2000. Dlaczego ci wyborcy mieliby się sprzeciwiać kontynuacji trwającego okresu pokoju, rozwoju technologicznego i wzrostu
gospodarczego?6.
Idealny kandydat Partii Republikańskiej musiałby zatem być popierany nie tylko
przez wszystkie znaczące siły w partii, ale mieć również umiejętności pozwalające
na przyciągnięcie szerszej grupy wyborców niż tylko identyfikujący się jako Republikanie. Wobec takiej potrzeby spośród kilkunastu kandydatów, którzy przymierzali
się do ubiegania się o nominację, do pierwszych prawyborów przystąpiło sześciu7.
Głównym kandydatem establishmentu republikańskiego, szybko okrzykniętym przez
media faworytem do nominacji, okazał się George W. Bush. Syn byłego prezydenta, będąc gubernatorem Teksasu, dał się poznać jako zdolny lider, często dążący do
kompromisu z partnerami z Partii Demokratycznej, co czyniło go potencjalnie akceptowanym kandydatem dla umiarkowanych wyborców obydwu partii. Jako „nowo narodzony chrześcijanin” (new-born Christian), nawrócony po nadużywaniu alkoholu
i beztroskiego życia, Bush występował z hasłem „współczującego konserwatyzmu”
(compassionate conservatism) polegającego na realizowaniu polityki społecznej
z udziałem fundacji, instytucji prywatnych lub religijnych.
Podczas jednej z debat w trakcie sezonu prawyborczego Bush został zapytany
o to, który myśliciel wywarł na niego największy wpływ. Gdy odparł, że to „Chrystus, ponieważ zmienił moje serce”8, od razu stał się ulubieńcem prawicy religijnej, z której liderami znał się zresztą, jako biorący udział w kampaniach swego ojca
z lat 1988 i 1992, od ponad dekady9. Dużym atutem Busha było też z całą pewnością posiadanie znanego nazwiska, co nie przekładało się jedynie na wyborców.
W przypadku rodziny z tradycjami politycznymi oznaczało także „niezwykłą sieć
przyjaciół, kontaktów i długoletnich zwolenników”10. Dla Busha przełożyło się to na
posiadanie największego poparcia czołowych przedstawicieli Partii Republikańskiej
(endorsements), największej ilości zebranych środków finansowych na prowadzenie
kampanii, na końcu grudnia roku 1999, i przewodzenie sondażom przeprowadzonym
J. Ceaser, A. Busch, The Perfect Tie, s. 42.
Na temat sytuacji USA w okresie administracji Billa Clintona zob. H. Johnson, The Best of Times.
7
M. Cohen, D. Karol, H. Noel, J. Zaller, The Party Decides, s. 211.
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Bush, New York: Viking 2004, s. 212–213.
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wśród zwolenników rodzimego ugrupowania politycznego tuż przed odbyciem się
pierwszych głosowań w prawyborach11.
Drugim czynnikiem, który wpłynął na proces nominacyjny, był sygnalizowany
już fenomen określany jako front-loading, czyli przesuwanie przez stanowe władze
organizacji prawyborów na jak najwcześniejszy termin. Ponieważ prawybory i caucuses nie mogą się odbyć wcześniej niż głosowania w Iowa i New Hampshire, skrócił się także czas, jaki upływa między prawyborami w New Hampshire a kolejnymi
głosowaniami, przy czym rezultatem takich działań jest często skumulowanie dużej
liczby głosowań jednego dnia w wielu stanach. Konieczność prowadzenia kampanii
w wielu stanach jednocześnie premiuje z kolei kandydatów, którzy szybko zbiorą
duże zasoby finansowe – będą oni mogli zbudować wiele wartościowych, lokalnych
organizacji w poszczególnych stanach długo przed rozpoczęciem pierwszych prawyborów.
Taka właśnie sytuacja okazała się korzystna dla George W. Busha. Choć posiadał
on przewagę we wszystkich potrzebnych do prowadzenia skutecznej kampanii zasobach, w prawyborach w New Hampshire – nie dość, że przegrał z Johnem McCainem,
to do tego dość dużą różnicą procentową głosów (48 do 31)12. Ten charyzmatyczny
senator z Arizony, który zajął miejsce uprzednio w izbie wyższej zajmowane przez
Barry’ego Goldwatera, dla swej kandydatury uzyskał poparcie jedynie czterech republikańskich senatorów (wobec 37, którzy wsparli Busha)13. Z całą pewnością przełożyło się to na ponad czterokrotnie mniejsze zasoby na prowadzenie kampanii niż
w przypadku Busha14, wobec czego w swojej kampanii McCain skupił się przede
wszystkim na New Hampshire, Karolinie Południowej oraz Kalifornii15. Gdy zatem
w New Hampshire procentowa przewaga sondażowa gubernatora nad senatorem, początkowo wynosząca 45 punktów (61 do 16), po prawyborach spadła do 22 punktów
(56 do 34)16, istotna dla dalszego przebiegu prawyborów stała się właśnie kwestia
zasobów. W kluczowych prawyborach w Karolinie Południowej, gdzie „establishment partyjny tradycyjnie wywiera o wiele większy wpływ niż w New Hampshire”17,
partyjna machina znacząco wsparła Busha, a przewaga finansowa pozwoliła na przeprowadzenie rozległej kampanii – wobec McCaina niestety głównie negatywnej
– zakończonej jedenastopunktowym zwycięstwem Busha. John McCain jeszcze na
moment podtrzymał swą kampanię po zwycięstwie w Michigan, które jednak zostało
11
Zob. M. Cohen, D. Karol, H. Noel, J. Zaller, The Party Decides, s. 221–226 oraz W.G. Mayer,
Forecasting Presidential Nominations, or My Model Worked Just Fine, Thank You, „PS: Political Science
and Politics” 2003, t. 36, nr 2, s. 156, tab. 4. We wskazanych pracach autorzy stworzyli modele, według
których te zmienne determinowały zwycięzcę rywalizacji o prezydencką nominację w obu partiach w roku
2000 oraz wcześniejszych latach. Oba modele nie sprawdziły się co prawda podczas cyklu wyborczego
roku 2008, ale wydaje się, że wskazane w nich zmienne w dalszym ciągu będą mieć ogromne znaczenie
dla przebiegu rywalizacji o prezydencką nominację obu wielkich partii.
12
J. Ceaser, A. Busch, The Perfect Tie, s. 84.
13
W.G. Mayer, The Presidential Nominations, s. 29.
14
Na koniec roku 1999 John McCain miał do dyspozycji 15,5 mln dolarów, zaś George W. Bush
67,6 mln. Dane za: W.G. Mayer, Forecasting Presidential Nominations, s. 156, tab. 4.
15
W.G. Mayer, The Presidential Nominations, s. 29.
16
J. Ceaser, A. Busch, The Perfect Tie, s. 87.
17
Ibidem.
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osiągnięte ze względu na konstrukcję tzw. otwartych prawyborów zezwalających na
udział w nich wszystkich wyborców, nie tylko zarejestrowanych jako zwolennicy
jednej z partii. Ponieważ w lutym nie odbywały się w Michigan prawybory żadnej
innej partii, wzięło w nich udział wielu deklarujących się jako wyborcy niezależni
i Demokraci, którzy po pójściu do urn oddali swoje głosy na McCaina w na tyle przeważającej większości, że pozwoliło to wyprzedzić Busha. Jednakże po superwtorku,
kiedy to liczba zebranych przez Busha delegatów wyniosła 433, a McCaina 11318,
senator wycofał się z dalszej rywalizacji.
Od 9 marca roku 2000 gubernator George W. Bush mógł rozpocząć poszukiwanie
kandydata na Wiceprezydenta. Zadanie to powierzył innemu Teksańczykowi, wieloletniemu przyjacielowi rodziny, Dickowi Cheneyowi.

8.1.2. Wiceprezydencka selekcja
Początkowo gubernator chciał widzieć Cheneya jako kandydata do wiceprezydentury. Gdy jednak konsultant sztabu Busha Joe Allbaugh spytał Cheneya, czy zgadza
się na umieszczenie go na liście kandydatów, ten stwierdził, że „nie jest do tego
właściwą osobą, jest szczęśliwy poza polityką, a poza tym jego problemy zdrowotne z przeszłości”19 mogłyby komplikować kampanię wyborczą Busha. Dodatkowo,
zdaniem Cheneya, tandem złożony z dwóch Teksańczyków mających w dodatku
dużo wspólnego z sektorem ropy naftowej nie byłby odpowiednio zrównoważony
pod względem wyborczym20. Bush to zrozumiał, lecz wkrótce ponownie złożył Cheneyowi propozycję wiceprezydentury, na co ten miał odpowiedzieć, że „skończył
z polityką”21. Zgodził się jednak stanąć na czele procesu selekcji, w którym miałby
sporządzić listę potencjalnych kandydatów, sprawdzić ich pod kątem ewentualnych
trupów w szafie oraz dokonać rekomendacji na podstawie największej przydatności do przyszłej administracji. Co do kryteriów, to gubernator szukał „kogoś, z kim
dobrze by się czuł; kogoś, kto stałby się częścią drużyny; kogoś z doświadczeniem
w Waszyngtonie, bo tego mu brakowało; i wreszcie kogoś, kto byłby przygotowany
pełnić funkcję Prezydenta w każdej chwili”22. Busha interesowało zatem wybranie
współkandydata na podstawie kryteriów długoterminowych.
Cheney zabrał się do pracy i do lipca lista nazwisk została zawężona do dziewięciu kandydatów. Pretendenci wkrótce otrzymali składający się z kilkudziesięciu pytań szczegółowy kwestionariusz. Przynajmniej od czasów afery Eagletona
wszyscy praktycy i obserwatorzy amerykańskiej sceny politycznej doskonale zdają
sobie sprawę z konieczności przeprowadzania takich procedur. Wysokie standardy
sprawiają, że zatrudnianie pomocy domowej na czarno, unikanie płacenia podatków
bądź występek z czasów studenckich może przekreślić marzenia o stanowisku pub18
19
20
21
22

W.G. Mayer, The Presidential Nominations, s. 20.
S. Draper, Dead Certain: The Presidency of George W. Bush, New York: Free Press, 2007, s. 89.
Ibidem.
D. Cheney, In My Time…, s. 254–255.
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272

Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

licznym. Cała dziewiątka finalistów takie procedury przechodziła kilkakrotnie – jako
kandydaci na urzędy stanowe i federalne czy też wymagające uzyskania „rady i zgody” Senatu byli sprawdzani przez przeciwników politycznych, media oraz FBI, uzyskując pozytywne rekomendacje. Tymczasem kwestionariusz przygotowany przez
Cheneya oraz jego doradcę prawnego Davida Addingtona „był czymś, czego żaden
z finalistów nigdy wcześniej nie widział” – należało doń wpisać niemal wszystkie
fakty ze swojego życia23.
Z jednej strony jest zrozumiałe, że wiedza na temat potencjalnych kandydatów do
wiceprezydentury jest potrzebna, gdyż każda nieścisłość może potencjalnie powodować kłopoty z punktu widzenia prowadzonej kampanii. Jest jednak niejasne, dlaczego Cheney zbierał owe informacje jeszcze w lipcu. W swych wspomnieniach prezydent Bush opisuje, że właściwie przez cały okres selekcji „w myślach ciągle wracał
do [kandydatury] Cheneya”24. Ten doskonale spełniał kryteria, według których wyboru chciał dokonać Bush. Cheney pracował z ojcem gubernatora jeszcze w okresie
administracji Forda, a George W. Bush i Dick Cheney z całą pewnością mieli okazję
bliżej się poznać w okresie prezydentury George’a Busha, kiedy to przyszły gubernator okazjonalnie wykonywał dla ojca pomniejsze polityczne misje. Równie częste
okazje do spotkań mieli w późniejszym okresie w Teksasie – Bush jako gubernator,
niegdyś związany z kilkoma przedsiębiorstwami sektora wydobywczego siłą rzeczy
spotykał Dicka Cheneya, dyrektora wykonawczego firmy Halliburton, jednego z największych związanych z sektorem amerykańskich koncernów, mającym swą główną
siedzibę w Dallas. Proponując Cheneyowi wiceprezydenturę, a później kierowanie
procesem selekcji, Bush z całą pewnością miał do niego zaufanie i czuł się swobodnie w jego obecności. Jeżeli chodzi o pracę zespołową, Bush miał na myśli pozostawanie współkandydata w cieniu oraz nieusuwanie w cień prezydenta. Tutaj mógł być
spokojny – wydaje się, że wobec braku przyszłych ambicji prezydenckich Cheney
nie miał zamiaru realizować swych planów, chciał tylko pomagać w realizacji programu prezydenta Busha. Problemów nie sprawiało też doświadczenie polityczne
– w tym zakresie Dick Cheney łączył w sobie cechy zupełnie wyjątkowe.
Tajniki biurokracji Białego Domu Cheney poznał w latach 70., rozpoczynając
służbę jako pracownik jednej z komórek w Urzędzie Wykonawczym Nixona, a kończąc jako szef personelu Białego Domu Forda. Następnie zdobył doświadczenie legislacyjne, przez dziesięć lat reprezentując w niższej izbie Kongresu stan Wyoming.
Jako kongresman Cheney był członkiem Komisji Wywiadu, z czasem stając się trzecim pod względem rangi Republikaninem w Izbie Reprezentantów. Jako sekretarz
obrony w administracji Busha Cheney był jednym z architektów operacji w Zatoce
Perskiej. Wreszcie stanowisko kierownicze w koncernie Halliburton pozwoliło mu na
Kwestionariusz zawierał m.in. pytania o wyszczególnienie „the address of every residence in which
he had lived from the age of nine, every political contribution he had made since the age of eighteen,
every taped interview he’d given, and every article written about him”. L. Dubose, J. Bernstein, Vice:
Dick Cheney and the Hijacking of the American Presidency, New York: Random House, 2006, s. 140.
Więcej na temat „kwestionariusza Cheneya” zob. B. Gellman, Angler: the Cheney Vice Presidency, New
York: Penguin Press, 2008, s. 7–10.
24
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uzyskanie doświadczenia w zarządzaniu biznesowym. Wszystko to z całą pewnością
czyniło go gotowym do objęcia urzędu Prezydenta, a zatem także i Wiceprezydenta.
Jeżeli tak, to nadal jednak jest niejasne, dlaczego Cheney nie zgodził się na pierwotną propozycję Busha. Mógł mieć na uwadze pewne obawy o charakterze wyborczym. Gdy gubernator Bush po raz pierwszy przedstawił swym doradcom perspektywę formowania tandemu z Cheneyem, Karl Rove i Karren Hughes wyrazili spore
wątpliwości. Rove uwzględniał przede wszystkim brak wartości takiej kandydatury
z punktu widzenia wyborczego – Wyoming nie posiadało walorów w postaci liczby
głosów elektorskich, głosowania Cheneya w Kongresie były kontrowersyjne, podobnie jak stan zdrowia25. Bush jednak był wyraźnie zainteresowany perspektywą długoterminową, nie przejmując się zupełnie uwarunkowaniami wyborczymi.
Wydaje się zatem, że, jak zwięźle ujął to Barton Gellman, „Cheney organizował
ogólnokrajowe poszukiwanie samego siebie”26. Odrzucając ofertę na początku, Cheney nie był brany pod uwagę jako współkandydat, nie musiał zatem wypełniać żadnego kwestionariusza. Nikt nie poszukiwałby jego trupów w szafie, nie odrzuciłby
jego kandydatury z powodu nieprzydatności pod względem krótkoterminowym. Gdy
sam stanął na czele poszukiwań, był już panem sytuacji: nigdy jednoznacznie i definitywnie nie odrzucając propozycji Busha, „miał kilka miesięcy na kontemplowanie,
jakby to było być Wiceprezydentem, nim publicznie przyjął nominację”27. Gdyby od
razu przystał na ofertę, bądź poszukiwaniami kierował ktoś inny, w prasie mogłyby
się pojawić spekulacje oraz informacje na temat kontrowersji związanych z karierą
polityczną Cheneya. Sam kierował poszukiwaniami, miał więc informacje z pierwszej ręki. „Gdyby Bush wykazywał sygnały, że chce się zdecydować na inny wybór,
Cheney byłby pierwszym, który by o tym wiedział”28 i mógłby temu zapobiec. Posiadanie szczegółowych informacji, zawartych w kwestionariuszach sprawiało, że
pozostali „kandydaci stali przed Cheneyem niemal nago”29, wobec czego Cheney
mógłby na tej podstawie udzielić Bushowi negatywnej rekomendacji lub też przekazać owe informacje prasie. Tymczasem, nie musząc wypełniać kwestionariusza,
pozbywając się części akcji koncernu Halliburton oraz zmieniając swoją rejestrację
wyborczą z Teksasu na Wyoming, Cheney był gotowy na ponowną ofertę Busha.
Tym razem ją przyjął.

8.1.3. Współkandydat w kampanii wyborczej
Dokonany przez gubernatora Busha wybór Cheneya na kandydata na Wiceprezydenta spowodował kilka rodzajów reakcji. Z jednej strony chwalono Busha, że ustrzegł
się błędu swego ojca. Selekcja kandydata jednoznacznie postrzeganego jako gotowego do objęcia prezydentury z całą pewnością poprawiła notowania Busha u tych,
25
26
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którzy uważali go za zbyt niedoświadczonego i intelektualnie niegotowego na sprawowanie urzędu szefa egzekutywy. Ze swoim doświadczeniem w sprawach zagranicznych i militarnych oraz wiedzą w zakresie bezpieczeństwa narodowego Dick
Cheney idealnie równoważył swego partnera w dziedzinach, w których Bush jako
gubernator Teksasu nie miał okazji nabrać biegłości.
Jednocześnie jednak okazało się, że drobiazgowe poszukiwanie trupów w szafie
u innych potencjalnych kandydatów do wiceprezydentury najwyraźniej nie objęło
Dicka Cheneya, choć główni doradcy kampanii Busha zarzekali się, że także Cheney
został dokładnie prześwietlony. Wyraźny jednak brak przygotowania kampanii na
ujawnienie pewnych faktów z politycznego życia Cheneya spowodował zakłopotanie części elektoratu republikańskiego, Demokratom dostarczył amunicji na tandem
przeciwników, a opinii publicznej kazał zadać jedno z odwiecznych politycznych
pytań – kto kontroluje kontrolujących?
Proste zestawienie faktów na temat tego, jak głosował Cheney jako członek Izby
Reprezentantów, dało jego przeciwnikom możliwość prezentowania republikańskiego współkandydata jako „prawicowego ekstremisty”30. Okazało się bowiem, że będąc w Kongresie, Cheney głosował przeciwko takim inicjatywom ustawodawczym
jak wezwanie przez Kongres w rezolucji do uwolnienia z południowoafrykańskiego
więzienia Nelsona Mandeli czy też ustanowienie Dnia Martina Luthera Kinga31. Cheney był też przeciw między innymi przyznaniu środków na lunch w szkołach czy
też finansowaniu przez budżet ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które właśnie
straciły pracę32. Prasa powątpiewała też w deklarowaną chęć służby na rzecz dobra
publicznego przez osobę, która mieszkając w Dallas, nie głosowała w czternastu na
szesnaście elekcji33.
Równie wiele kontrowersji wzbudzał ujawniony w sierpniu roku 2000 fakt przyznania Cheneyowi przez koncern Halliburton odprawy emerytalnej w wysokości
400 tysięcy notowanych na giełdzie opcji na akcje firmy, z których większość Cheney mógł spieniężyć dopiero po swojej ewentualnej inauguracji. W artykule wstępnym „New York Times” widział w tym potencjalny konflikt interesów, a w innym
dziennikarz zwracał uwagę, że „cena akcji Halliburton zmienia się w dużej mierze
wraz ze zmianą ceny benzyny. Gdy zatem Cheney zatrzyma opcje, zarobi na nich wraz
ze wzrostem cen benzyny, co może być również pochodną polityki administracji”34
w zakresie energetyki.
Wobec takich informacji Cheney był w głębokiej defensywie także ze względu na
to, że jako weryfikujący innych potencjalnych współkandydatów posiadał na temat
wszystkich informacje, które stawiałyby ich w złym świetle, zatem mogły zaszkodzić kampanii, a więc także i ich wiceprezydenckim aspiracjom. Jeden z drobiazgowo weryfikowanych miał stwierdzić zresztą, że „Dick Cheney wie o nim więcej, niż
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jego matka, ojciec i żona”35. Pytanie, czy Cheney przeszedłby test, jaki sam zaaplikował innym, pozostało bez odpowiedzi.
Wraz z Konwencją Wyborczą Partii Republikańskiej Dick Cheney znalazł się
w nowej roli: atakującego tandem Demokratów. Już w przemówieniu przyjmującym
wiceprezydencką nominację swej partii Cheney podjął retorykę, której trzymał się
przez całą późniejszą kampanię wyborczą. Cheney zarzucał administracji Clintona,
a więc także i Gore’owi, ograniczenie działalności armii oraz zaniedbanie obszaru
obrony narodowej, samemu Gore’owi zaś to, że „nie jest on w stanie sprostać zadaniu głównodowodzącego armią”36. Gdy z kolei przemawiał przed sympatykami Partii
Republikańskiej, Cheney obiecywał „twardą walkę o przywróceniu honoru, prawości
i poczucia przyzwoitości w Gabinecie Owalnym”37, wzmacniając w ten sposób stosowaną przez George’a W. Busha retorykę. Co ciekawe, na krótki czas tuż przed październikową, wiceprezydencką debatą z Joe Liebermanem Cheney nieco złagodniał.
Podczas samej debaty, przeciwnie do oczekiwań, nie był napastliwy, a merytoryczny
i spokojny, rzeczowo prezentujący punkty programu Busha oraz jedynie delikatnie
krytykujący Gore’a38. Taka chwilowa zmiana wizerunku najwyraźniej przypadła do
gustu Amerykanom – w sondażu telewizji ABC, 42% ankietowanych za zwycięzcę
debaty uznało Cheneya, a jedynie 23% – Liebermana39. Po debacie Cheney kontynuował swą retorykę ataku, próbując przez to mobilizować republikańską bazę wyborców, wyraźnie wyczekując końca kampanii. Miał co prawda osobowość lidera,
nigdy jednak nie był „politykiem, który całuje dzieci” czy ściska ręce wyborców,
zabiegając o ich głosy40. Po zakończeniu kampanii Dick Cheney mógł przystąpić do
jednego ze swych ulubionych zajęć: planowania strategicznego.

8.2. OKRES PRZEJŚCIOWY
W wyborach prezydenckich takich jak te z roku 2000, o których rozstrzygnięciu de
facto zdecydował dopiero Sąd Najwyższy, niepodobna wykazać, która ze zmiennych
miała wpływ na taki rezultat elekcji. Pozycja Dicka Cheney nie była jednak zależna
od kapitału zewnętrznego czy wewnętrznego – jego największym kapitałem było porozumienie z prezydentem, a ściślej, „inny rodzaj porozumienia”, jak miał je określić
L. Dubose, J. Bernstein, Vice, s. 141.
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Cheney w rozmowie z Danem Quayle’em41. Gdy kilka miesięcy wcześniej Cheney
wyrażał zgodę na kandydowanie u boku Busha, zastrzegł, że „nie zamierza być osobą
jeżdżącą na pogrzeby, [lecz] chce być prawdziwym partnerem, pomagającym podejmować decyzje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej”42. Gubernator zgodził się na takie partnerstwo, co więcej, jeszcze latem roku 2000 powierzył współkandydatowi dowodzenie okresem przejściowym w przypadku triumfu w wyborach
prezydenckich43. Była to decyzja bezprecedensowa – podczas okresu przejściowego
wiceprezydenci elekci budowali swą pozycję lub określali swoją rolę przez negocjacje z prezydentem elektem lub jego doradcami, oraz wybierali swój personel, który
miał im pomóc w spełnianiu powierzanych przez prezydenta zadań.
Dowodzenie przez Dicka Cheneya okresem przejściowym oznaczało, że nadzorował on proces zatrudnienia ponad sześciu tysięcy członków administracji, z których
jedynie ponad tysiąc miało zajmować stanowiska, których objęcie musiało być poprzedzone pozytywną opinią Senatu44. Poza tym to właśnie Cheney rekomendował
obsadę stanowisk szefów departamentów, ich zastępców czy też licznych członków
Urzędu Wykonawczego Prezydenta. Na jego rolę niewątpliwie wpłynął też brak rozstrzygnięcia wyborów: aż do 12 grudnia nie było przecież wiadomo, kto będzie pełnić urząd Prezydenta od stycznia roku 2001. Bush i jego doradcy oraz cała opinia
publiczna zaangażowani byli w prawne batalie na temat tego, czy głosy wyborców
na Florydzie powinny być ponownie przeliczone, czy też nie, podczas gdy Cheney
rozpoczął swoją misję nazajutrz po dniu wyborów, których rozstrzygnięcie miało
nastąpić dopiero za kilka tygodni. Nie przeszkodziło to jednak Cheneyowi rozpocząć
procesu sporządzania list potencjalnych kandydatów na stanowiska sekretarzy departamentów i poniżej tego szczebla, przeprowadzać ich rekrutacji oraz dokonywać
oceny pod kątem przydatności do przyszłej administracji. Oczywiście od wydania
rekomendacji do objęcia stanowiska droga daleka. Ale Bush rutynowo aprobował
rekomendacje Cheneya: spośród szefów czterech departamentów, których szefowie
wchodzą w skład tzw. Gabinetu wewnętrznego, dwaj zostali zarekomendowani przez
współkandydata, a Bush wybrał Colina Powella oraz Johna Ashcrofta.
Jeszcze istotniejsze okazało się jednak danie Cheneyowi wolnej ręki w doborze współpracowników administracji niższego szczebla. Jako z bliska obserwujący
działania kolejnych administracji Cheney doskonale zdawał sobie sprawę, że „godni
zaufania ludzie na stanowiskach średniego szczebla będą mieli ostatnie słowo w niezliczonej ilości decyzji co do tego, gdzie przekazać środki finansowe, a gdzie nie, co
regulować, jak wprowadzać w życie”45 decyzje bądź jak je egzekwować. Umieszczenie na stanowiskach zaufanych doradców byłych podwładnych czy też osób, które
w ten czy inny sposób zawdzięczały Cheneyowi swą polityczną karierę, miało być
B. Gelman, J. Becker, Different Understanding, „The Washington Post”, 27 czerwca 2007.
B. Gellman, Angler, s. 35.
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jednym ze środków na ustalenie agendy, z jaką Dick Cheney miał objąć stanowisko
Wiceprezydenta.
By jednak powstrzymać wszelkie spekulacje, należy jasno podkreślić, że to Bush
zgodził się na aktywność Cheneya w tak wielu obszarach, będąc zdania, że wiceprezydent „powinien być aktywny w tylu dziedzinach, w ilu chce”46. Współczujący konserwatyzm zakładał aktywność prezydenta w takich obszarach, jak edukacja
czy też faith-based initiatives47. Program gospodarczy nowej administracji miał się
z kolei opierać na cięciach podatkowych oraz na stworzeniu lepszych warunków
dla działalności przedsiębiorców. Elementy gospodarcze planu Busha były również
bliskie Cheneyowi – to właśnie on miał opracować odpowiednie działanie administracji w tym zakresie i przygotować strategię legislacyjną. Cheney miał wolną rękę
w takich obszarach, jak energia, bezpieczeństwo narodowe, zasoby naturalne czy też
gospodarka i deregulacja48. Innymi słowy, „konserwatyzm fiskalny Cheneya w połączeniu ze współczującym konserwatyzmem Busha były kwintesencją duszy i serca
amerykańskiego ruchu konserwatywnego”49.
Cheney dokonał jeszcze jednego godnego uwagi posunięcia, tym razem na poziomie biurokratycznym. Otóż doradcy Cheneya mieli rutynowo uczestniczyć w spotkaniach z prezydentem i jego doradcami. Nie była to praktyka nowa, a utrwalony od
czasów administracji Cartera zwyczaj. Gdy jednak najważniejsi doradcy, tacy jak
Mary Matalin czy Lewis „Scooter” Libby, otrzymali tytuł „asystent prezydenta”, zapewniało im to dostęp do wszystkich spotkań oraz dokumentów także na poziomie
doradców. Jeśli zatem szef personelu Cheneya Libby był jednocześnie asystentem
prezydenta, „widział i miał prawo zakwestionować każde przemówienie, projekt legislacji bądź executive order, nim dotarły one do Gabinetu Owalnego”50. Co ciekawe,
nie działało to w dwie strony. Szef personelu Białego Domu Andrew Card czy też
doradca prezydenta Karl Rove nigdy nie mieli dostępu do dokumentów wiceprezydenta czy jego personelu, wpływających i wypływających z Urzędu Wykonawczego
Wiceprezydenta51. Po części należy to wiązać z reputacją Cheneya dotyczącą jego
działania bez zostawiania odcisków palców, po części z faktem, że taka komórka jak
Urząd Wykonawczy Wiceprezydenta w administracji Busha formalnie nie istniała.
Politolog Shirley Anne Warshaw wskazuje, że „kontrolując proces budżetowy, Cheney (…) usunął Urząd Wykonawczy Wiceprezydenta, a więc i asygnację budżetową,
konsolidując ją w ramach większej asygnaty [środków na funkcjonowanie] Urzędu
Wykonawczego Prezydenta”52. Taki krok okaże się istotny w późniejszych bataliach
z Kongresem czy też Głównym Biurem Obrachunkowym (General Accounting Office, GAO), jako że „zachowanie Urzędu Wykonawczego Wiceprezydenta od bycia
Ibidem, s. 51.
Na temat tego ostatniego zob. P. Napierała, Religia i polityka w USA: faith-based initiatives
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osobną pozycją w budżecie zmniejszyło [możliwość] szczegółowego badania jego
rozmiaru i kosztów”53.
Jak zatem widać, rozpoczynając służbę jako 46. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Dick Cheney miał wszystko co potrzebne do odgrywania roli, jaką sobie zaplanował. Prezydent Bush zgadzał się na powierzenie mu równorzędnej roli
w swej administracji, a umieszczeni w odpowiednich miejscach lojalni wobec Cheneya ludzie mieli zapewnić, że administracja będzie pracowała według jego zaleceń.
Wydawało się, że zgoda na współprezydenturę (co-presidency) przyniesie korzyści
obydwu stronom.

8.3. WICEPREZYDENT W ADMINISTRACJI BUSHA
Nadanie temu okresowi sprawowania urzędu Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych miana współprezydentury wiąże się z przyznaniem Dickowi Cheneyowi roli
niemal równoważnej z rolą prezydenta. Oczywiście, jako szef egzekutywy, to prezydent ostatecznie podejmuje wszelkie decyzje. Ich konsekwencje spadają na jego
konto i to prezydent odpowiada za nie politycznie i wizerunkowo. Przyjęty przez
Busha model korporacyjny sprawił, że głównym operatorem prezydenta stał się
wiceprezydent Cheney. W artykule prasowym z grudnia roku 2000 Dana Milbank
sugerował, że przyjęcie takiego modelu może prowadzić do sytuacji, w której „Dick
Cheney stanie się premierem, a Bushem będzie głową państwa, sprawującą funkcje
ceremonialne”54.
Istotnie, zgoda prezydenta na model korporacyjny, połączona z doświadczeniem
politycznym wiceprezydenta oraz obudową instytucjonalną, jaką Dick Cheney stworzył podczas okresu przejściowego, sprawiły, że stał się on najpotężniejszym jak do
tej pory wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Owa potęga przejawiała się w kilku obszarach. Po pierwsze, Cheney był z prezydentem zawsze, gdy ten podejmował
decyzję. Taka aktywność nie jest nadzwyczajna – również Mondale i Gore doradzali prezydentom przed podjęciem każdej decyzji. Szybko jednak należy dodać drugi
element – podejmowanie zadań liniowych. I znów na myśl przychodzi poprzednik
Cheneya na stanowisku wiceprezydenta, Al Gore. Jego udziałem również było kilka
istotnych zadań liniowych, co więcej, kilka obszarów polityki publicznej było wręcz
oddelegowanych wiceprezydentowi do opracowania. W przeciwieństwie jednak do
Gore’a, który zrezygnował z przewodzenia grupie roboczej mającej przygotować założenia reformy systemu ochrony zdrowia, tłumacząc, że to mogłoby mu przeszkodzić w wykonywaniu innych obowiązkach, Cheney nigdy nie wyrażał podobnych
obiekcji, niestrudzenie pracując na rzecz swej administracji. Był wszędzie – nie tylko
był pomocny prezydentowi w podjęciu każdej decyzji w dziedzinach polityki zagra-
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nicznej, bezpieczeństwa narodowego czy spraw gospodarczych, ale większość z nich
także od początku do końca monitorował.
Wiceprezydent był pośrednio lub bezpośrednio obecny przy delegowaniu poszczególnych zadań przez prezydenta, omawianiu ich przez każdy szczebel personelu Białego Domu przez konsultacje z kongresmanami obu partii, lobbowanie na rzecz
poparcia przez nich projektów administracji oraz zachęcanie do wyrażenia poparcia
programów prezydenta przez opinię publiczną czy też doglądanie, by interes administracji był reprezentowany podczas głosowań w Kongresie. Tym, co wyróżniało
Cheneya, był fakt, że na każdym z powyższych etapów wiceprezydent był jednym
z najważniejszych, kształtujących rzeczywistość aktorów. Podczas gdy Mondale
i Gore są kojarzeni jako uczestnicy najważniejszych decyzji, Cheney jest postrzegany jako architekt większości działań, które zostały podjęte podczas prezydentury
George’a W. Busha, szczególnie podczas pierwszej kadencji.
Taki stan rzeczy wymaga innej niż wcześniejsza konstrukcji dalszej części podrozdziału. W odniesieniu do czterech poprzednich wiceprezydentów wyliczyłem
i omówiłem ich funkcje według typologii Goldsteina i Lighta, w przypadku zaś Cheneya przedstawię rolę wiceprezydenta w kształtowaniu polityki gospodarczej, bezpieczeństwa narodowego oraz zagranicznej administracji George’a W. Busha. Okazuje się, że to, co pozostawiła po sobie ta administracja, w dużej mierze kształtowane
było przez jej wiceprezydenta, Richarda B. „Dicka” Cheneya.
Nadzorowanie procesu opracowywania założeń budżetu federalnego przez wiceprezydenta Cheneya z jednej strony łączyło w sobie cechy funkcji instytucjonalnej
i opracowywania założeń polityki publicznej, z drugiej wymagało uzgadniania niektórych elementów polityki budżetowej w Kongresie. O ile niegdyś niepodobna było
pomyśleć, by to właśnie Wiceprezydent nadzorował z ramienia Białego Domu proces budżetowy, w przypadku Busha i Cheneya stało się to w wyniku uzgodnionego
podziału obowiązków. Już jako szef personelu administracji Forda oraz sekretarz
obrony Cheney kilkakrotnie uczestniczył w budżetowych bataliach. Należy również
pamiętać, że początek kariery politycznej Dicka Cheneya to właśnie zajmowanie
się sprawami ekonomicznymi w administracji Nixona55, co pozwoliło mu nabyć na
tyle dużej biegłości, by w Białym Domu Busha to właśnie wiceprezydent co tydzień
omawiał tematy gospodarcze z Alanem Greenspanem56. Rezultatem takiego stopnia
zaangażowania Cheneya było zainteresowanie prezydenta Busha sprawami ekonomicznymi na dość ogólnym poziomie. W tym zakresie George W. Bush interesował
się jedynie doktrynalnym obniżaniem podatków oraz znalezieniem środków finansowych dla bliskich jego sercu faith-based initiatives.
Obniżka podatków leżała także w kręgu zainteresowania Cheneya – była elementem procesu budżetowego, jak również stałym lejtmotywem konserwatystów,
szczególnie takich, którzy, jak wiceprezydent Cheney, byli zwolennikami koncepcji
ekonomii podaży. Ponieważ plan podatkowy Busha z okresu kampanii wyborczej
zakładał zmniejszenie ciężarów podatkowych na rzecz państwa o 1,6 biliona dolarów
R.W. Stevenson, E. Bumiller, Cheney Exercising Muscle on Domestic Policies, „New York
Times”, 18 stycznia 2005.
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w ciągu dziesięciu lat, nazajutrz po pomyślnym dla Busha orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie Bush v. Gore, Cheney spotkał się z sześcioma umiarkowanymi
senatorami republikańskimi, by lobbować na rzecz poparcia przez nich programu
prezydenta elekta w zakresie przyszłych propozycji cięć podatkowych57. Jest symptomatyczne, że Cheney spotkał się właśnie z tymi senatorami – w związku z rozdaniem
miejsc w Senacie w listopadzie roku 2000 stan posiadania obu partii miał w izbie
wyższej rozkładać się po równo, 50 do 5058. Gdyby zatem owa szóstka umiarkowanych Republikanów poparła plan prezydenta, przy słusznie zakładanej jedności konserwatystów, to wiceprezydent Cheney oddałby decydujący o losach projektu głos.
Nieco energiczniejszą pracę lobbingową wiceprezydent Cheney musiał wykonać
w Izbie Reprezentantów, gdzie od 3 stycznia 2001roku przewaga Demokratów wynosiła 9 głosów (221 do 212)59. Początkowo Cheney nie zdołał pozyskać poparcia
ze strony Blue Dogs, czyli tych Demokratów, którzy deklarowali fiskalny konserwatyzm60. Wraz jednak z pierwszymi niepowodzeniami Cheney zmienił taktykę,
a posłużyć miało mu do tego porozumienie ze spikerem Dennisem Hastertem. Otóż
jeszcze w trakcie okresu przejściowego Hastert, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Środków i Zasobów (Ways and Means) Billem Thomasem, pozwolił
wiceprezydentowi zająć biuro w budynku Izby Reprezentantów, w rezultacie czego
– jako pierwszy, i jedyny do tej pory, wiceprezydent – Cheney miał do swej dyspozycji biura w obu izbach Kongresu61. O ile nie jest jasne, jaki wpływ na decyzję
Hasterta miało zatrudnienie jego syna Evana jako członka personelu wiceprezydenta62, o tyle najwyraźniej posiadanie drugiego biura w Kongresie okazało się skuteczne podczas działań lobbingowych. Gdy przyszło do głosowań, Cheney spędził na
Kapitolu cały dzień, doglądając, czy administracji nie zabraknie głosów. Tych było
aż nadto, a obniżka podatków w wysokości 1,35 biliona dolarów w ciągu dziesięciu
lat została uchwalona w Izbie Reprezentantów większością 230 do 197, a w Senacie
62 do 38 głosów63.
Przy następnej rundzie obniżek podatków, dokonanej przez administrację Busha,
wiceprezydent oddał głos rozstrzygający w Senacie, przy czym w tym wypadku to
właśnie Cheney był głównym rzecznikiem i architektem tej obniżki. Gdy jesienią
roku 2002 USA trzeci kwartał z rzędu notowały spowolnienie gospodarcze, zgodnie
z teorią ekonomii podaży, Cheney zaproponował obniżkę podatków, która miałaby
wygenerować wzrost gospodarczy. Obniżki miały dotyczyć między innymi redukcji
danin od dywidend i zysków kapitałowych. Gdy na proponowane przez Cheneya
zmiany negatywnie zareagowali sekretarz skarbu Paul O’Neill i dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej (National Economic Council) Lawrence Lindsey, Cheney
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wymógł na prezydencie ich dymisje64. Redukcji podatków od zysków kapitałowych
w dalszym ciągu nie popierał jednak prezydent – dlatego Komisja Środków i Zasobów otrzymała projekt budżetu z propozycją zatytułowaną Divided Exclusion to
Eliminate Double Taxation of Corporate Earnings65. Jednak szef Komisji Bill Thomas, stary przyjaciel Cheneya, zgodził się na użyczenie swego kongresowego biura
wiceprezydentowi. W toku prac Komisji Thomas zaproponował zmiany, w których
rezultacie przedstawiona przez prezydenta sekcja odnosząca się do propozycji podatkowych nazywała się teraz Reduction in Taxes on Dividends and Capital Gains,
i zawierała propozycje przepisów forsowane przez wiceprezydenta66. Z Komisji
Budżetowej Senatu, po ciężkich bojach, wyszedł projekt, który trafił tam w wersji
przesłanej przez prezydenta. Musiała się zatem zebrać Wspólna Komisja obu izb,
by uzgodnić wspólny projekt, poddać go pod ponowne głosowanie oraz, po przyjęciu projektu, przesłać do prezydenta. Który jednak projekt powinien być brany pod
uwagę?
Przed podjęciem działań w tej sprawie przewodniczący Komisji Budżetowych
obu izb, Bill Thomas i Chuck Grassley, spotkali się z Bushem i Cheneyem, by uzgodnić stanowiska. Oznajmili oni prezydentowi, że są w stanie przeprowadzić jeden lub
drugi projekt, i tylko od decyzji prezydenta zależy, który będzie przez nich forsowany.
W tej sytuacji ciężar przekonania prezydenta do opowiedzenia się za projektem Izby
Reprezentantów wziął na siebie, z powodzeniem, Cheney. Izba Reprezentantów poparła projekt zmniejszenia podatku od dywidend i zysków kapitałowych stosunkiem
głosów 231 do 200, a w Senacie głosy rozłożyły się po równo, 50 do 50. 23 maja roku
2003 wiceprezydent Dick Cheney zdecydował o przyjęciu przez Kongres projektu,
którego był autorem, a któremu sprzeciwiał się prezydent, co najlepiej wyrażało się
w propozycjach projektów, jakie prezydent Bush przesłał do rozważenia deputowanym. Mimo to Cheney w dalszym ciągu forsował swój pomysł, który ostatecznie stał
się prawem. Nigdy wcześniej żaden wiceprezydent nie próbował za plecami szefa
egzekutywy zmieniać raz podjętej przez niego decyzji.
Wiceprezydent miał jeszcze większe możliwości oddziaływania w zakresie
kształtowania budżetu dzięki stworzeniu przez siebie Grupy Rewizji Budżetowej
(Budget Review Group, BRG), w której, prócz Cheneya, znaleźli się sekretarz skarbu O’Neill, szef Narodowej Rady Ekonomicznej Lindsey, szef OMB Mitch Daniels
oraz szef personelu Białego Domu Andrew Card. Jak wiadomo, jedną z funkcji OMB
jest odgrywanie „roli koordynacyjnej w stosunku do innych jednostek administracyjnych, ma też kompetencje do weryfikacji przedstawianych przez nie preliminarzy
budżetowych”67. Szczególnie istotna jest tutaj ta druga funkcja, w praktyce pozwalająca na rewizję przedstawianych przez poszczególne departamenty i agencje federalne próśb budżetowych. W wielu administracjach owe dokonywane przez OMB
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rewizje kończyły się przeważnie kłótniami w Gabinecie Owalnym, gdzie sekretarze
apelowali osobiście u prezydenta o zmianę decyzji Biura68. Powołana przez Cheneya grupa miała właśnie zajmować się owymi apelacjami. Shirley Anne Warshaw
słusznie wskazuje, że „trudno sobie wyobrazić, by poprzedni dyrektorzy OMB – David Stockman u Reagana, Richard Darman u Busha czy Leon Panetta i Alice Rivlin
u Clintona – pozwolili sobie na tego typu nadzór przez wiceprezydenta”69. Grupa
jednak służyła jako efektywny instrument izolowania prezydenta od wewnętrznych,
często osobistych i pozostających też w sferze ambicjonalnej, konfliktów w administracji70. W obydwu przypadkach BRG dawała wiceprezydentowi swoistą władzę
nad sakiewką, przynajmniej gdy mowa o budżecie egzekutywy.
Kolejnym istotnym zadaniem, którego opracowanie przypadło w udziale wiceprezydentowi, były założenia polityki energetycznej. Zapewnienie USA bezpieczeństwa
energetycznego – bez drastycznego wzrostu cen oraz przy utrzymaniu stanu środowiska naturalnego – jest naturalnym zadaniem wszystkich amerykańskich prezydenckich administracji po drugiej wojnie światowej. Ponieważ skalę istotności polityki
energetycznej uświadomiły wydarzenia lat 70., prezydent Carter, przy współudziale
Kongresu, powołał do życia Departament Energetyki, który połączył w sobie kompetencje licznych agencji rządowych. Kwestie energetyczne stały się także jednym z tematów kampanii wyborczej roku 2000, co związane było z kryzysem energetycznym
w Kalifornii, gdzie kilkakrotnie doszło do przerw w dostawie energii elektrycznej na
wielką skalę, a ceny prądu wzrosły o kilkaset procent.
Bezpieczeństwo energetyczne stało się zatem, tuż po sprawach budżetowych,
priorytetem administracji tuż po inauguracji. 30 stycznia prezydent powołał pod
przewodnictwem wiceprezydenta zespół, który miał „opracować sposoby redukcji
amerykańskiego uzależnienia od zagranicznej ropy oraz zachęcić do rozbudowy rurociągów i elektrowni na terenie całego kraju”71. O randze grupy roboczej świadczy
też fakt, że jej członkami, prócz Cheneya, było jeszcze siedmiu sekretarzy, dwóch
dyrektorów federalnych agencji rządowych, dyrektor OMB Mitch Daniels oraz dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej Lawrence Lindsey. Taki skład grupy roboczej
wynikał przede wszystkim z rangi zagadnień, jakie miała ona opracować. Wszak
polityka energetyczna łączy w sobie zainteresowanie takich obszarów, jak polityka
gospodarcza, zagraniczna, handlowa czy ochrony środowiska. Nie wiemy niestety,
jaki był wpływ przedstawicieli poszczególnych departamentów czy komórek rządowych na prace Komisji i jej końcowy raport. Stało się tak z powodu utajnienia przez
wiceprezydenta dokumentów na temat prac Komisji.
Jeżeli chodzi o sam raport, to prace nad nim zakończyły się dość szybko – już
w połowie maja roku 2001 dokument został przekazany prezydentowi. Zawarte
w nim niektóre rekomendacje okazały się jednak dość kontrowersyjne. Na przykład grupa rekomendowała otwarcie na eksploatację pod względem poszukiwania
B. Gelman, Angler, s. 260.
S.A. Warshaw, The Co-Presidency of Bush and Cheney, s. 106–158.
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i wydobywania ropy i gazu wrażliwych ekologicznie terenów na Alasce i w Arktyce.
Ponadto postulowane zwiększenie amerykańskiego bezpieczeństwa energetycznego
miałoby się odbyć kosztem kilkudziesięciu miliardów dolarów w postaci subsydiów
i kredytów podatkowych dla przedsiębiorstw przemysłów paliwowego, jądrowego
i węglowego, przy jednoczesnym poluzowaniu norm ochrony środowiska72.
Publikacja raportu spotkała się z ogromną krytyką, głównie ze względu na brak
konsultacji z ekologami – ci ujawnili, że w ramach prac grupy roboczej konsultowano się z nimi tylko raz, a wiceprezydent nie był na tym spotkaniu obecny73. Skoro
zatem prace grupy roboczej miały w istotny sposób dotykać kwestii wpływu nowej
polityki energetycznej, ale w konsultacjach nie uczestniczyli eksperci grup ekologicznych, kto zatem współtworzył ów program? Odpowiedź na to pytanie pozostaje
niesprecyzowana, jako że prace grupy roboczej nie były transparentne ani dla opinii publicznej, ani dla Kongresu. Wobec pojawiających się plotek, że w spotkaniach
grupy roboczej biorą udział przedstawiciele koncernów energetycznych, dwóch kongresmanów zwróciło się do Davida Walkera, dyrektora GAO74, z prośbą o zbadanie działań i składu grupy roboczej75. Gdy Walker wysłał do Biura Wiceprezydenta
list z prośbą o przekazanie dokumentów dotyczących prac grupy roboczej, radca
prawny wiceprezydenta David Addington odmówił, argumentując, że „Wiceprezydent jest konstytucyjnie chroniony przed koniecznością ujawniania, z kim i kiedy się spotkał”76. Gdy sytuacja powtarzała się jeszcze kilkakrotnie, David Walker
zdecydował się na przygotowanie pozwu sądowego, domagając się ujawnienia listy
uczestników spotkań w ramach prac grupy roboczej, co zdarzyło się po raz pierwszy
w osiemdziesięcioletniej historii istnienia Biura77. Jednakże w grudniu roku 2002
sąd Dystryktu Columbia odrzucił wniosek GAO78, co było znaczącym zwycięstwem
Cheneya i Addingtona oraz forsowanej przez nich doktryny unitary executive.
Równocześnie jednak z wystąpieniem GAO na drogę sądową Kongres oraz Rada
Ochrony Zasobów Naturalnych (Natural Resources Defense Council) zdołały uzyskać kilkadziesiąt tysięcy stron dokumentów z Departamentu Energetyki. Okazało
się wówczas, że przewodnicząc grupie roboczej, wiceprezydent Cheney spotkał się
z czterystoma osobami i lobbystami reprezentującymi operujące w sektorze energetycznym firmy i organizacje. Jednocześnie wiceprezydent nie miał wiele czasu
dla przedstawicieli organizacji ekologicznych79. Wkrótce ujawniono wiadomość
Report of the National Energy Policy Development Group, 16 maja 2001.
B. Gelman, Angler, s. 92.
74
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mailową jednego z członków personelu oddelegowanych do pracy przy grupie roboczej, zwracającego się do pracownika szczebla kierowniczego firmy zajmującej
się wydobyciem gazu naturalnego słowami: „Gdybyś był królem albo wodzem, co
zawarłbyś w narodowym programie energetycznym, szczególnie w odniesieniu do
gazu naturalnego?”80. Szybko zestawiono to z informacją, że „osiemnastu spośród
dwudziestu pięciu czołowych darczyńców na rzecz Partii Republikańskiej, związanych z sektorem energetycznym, doradzało wiceprezydentowi Cheneyowi”81 przy
sporządzaniu założeń raportu. Natychmiast pojawiły się oskarżenia o konflikt interesów, a nawet o korupcję. Prezydentowi wypomniano, że w czasie kampanii wyborczej, zapewne wobec licznych zapowiedzi Gore’a o kontynuacji programów na rzecz
ochrony środowiska, występował z podobnymi propozycjami. Tymczasem, tuż po
inauguracji, prezydent dokonał kilku istotnych posunięć: poprosił prawników z Departamentu Sprawiedliwości o przegląd będących w toku pozwów, jakie federalna
Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency, EPA) wytoczyła
elektrowniom węglowym, jednostronnie zdecydował o nierespektowaniu przez USA
uzgodnień protokołu Kyoto, podpisał executive order, w swej treści przypominający
rekomendacje, jakie administracji Busha przesłało American Gas Association82.
Działalność grupy roboczej, choć żadna z jej rekomendacji nie zyskała aprobaty
Kongresu83, należy jednak uznać za sukces Cheneya. Wiceprezydent, który poprosił
George’a W. Busha o przydzielenie mu zadania związanego z polityką energetyczną84, mógł w oficjalną rekomendację zamienić swoją głęboką wiarę, że „bezpieczeństwo narodowe i zdrowie ekonomiczne wymagało zwiększenia produkcji energii, co
z kolei wymagało redukcji duszących [przemysł energetyczny] przepisów”85. Choć
te z rekomendacji, które wymagały akcji Kongresu, nie zostały podjęte na Kapitolu,
administracja wprowadziła je, stosując jednostronne akty administracyjne, jak executive orders czy signing statements. Działania te pozwoliły Cheneyowi osiągnąć cel,
jakim było stworzenie „administracji przyjaznej biznesowi”86.
Jeżeli jakieś jedno wydarzenie można by określić jako kwintesencję pozycji wiceprezydenta Cheneya w administracji Busha, był to z pewnością 11 września roku
2001, kiedy to Dick Cheney jako de facto urzędujący Prezydent kierował z Białego
Domu działaniami rządu amerykańskiego. Oczywiście był to zbieg okoliczności, inaczej niż w czerwcu roku 2002 i lipcu roku 2007, kiedy to prezydent musiał dwukrotnie poddać się zabiegom wziernikowania okrężnicy (kolonoskopii), i zgodnie z przepisami XXV poprawki przekazał tymczasowo wiceprezydentowi swoje obowiązki.
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11 września roku 2001, gdy porwane przez terrorystów samoloty pasażerskie wbiły
się w wieże World Trade Center w Nowym Jorku, prezydent przebywał na Florydzie,
promując jeden ze swoich programów polityki społecznej, No Child Left Behind.
W Białym Domu przebywał wówczas Cheney, który nie posiadając jeszcze żadnych
potwierdzonych informacji, zastanawiał się, jak to możliwe, by w słoneczny dzień
samolot tak po prostu uderzył w ponadczterystumetrowy budynek. Gdy po chwili
wiceprezydent włączył telewizję i zobaczył, jak drugi samolot uderza w południową
wieżę, natychmiast zrozumiał, że USA stały się celem ataku terrorystycznego. Po
kolejnych kilkunastu minutach centrala Secret Service otrzymała informacje o kolejnym porwanym samolocie, który kierował się w stronę Waszyngtonu. Agenci natychmiast ewakuowali wiceprezydenta z jego biura w Zachodnim Skrzydle, nakazując
udanie się do znajdującego się pod Białym Domem bunkra, i stamtąd reagowanie
na dalsze wydarzenia. Bunkier, znany oficjalnie jako The Presidential Emergency
Operations Center, został wybudowany w latach 40. dla prezydenta Roosevelta na
wypadek ataku na amerykańską stolicę. Ponieważ to właśnie bunkier miał gwarantować zachowanie ciągłości władzy i z tego miejsca miały być podejmowane dalsze
decyzje, znajdowały się tam duże zapasy wody i pożywienia oraz przede wszystkim
naszpikowane elektroniką pomieszczenia, mające zapewnić łączność z niezbędnymi
do podejmowania dalszych działań ośrodkami. Właśnie stąd wiceprezydent Cheney
kontaktował się z prezydentem, członkami Gabinetu, liderami Kongresu oraz odpowiednimi wojskowymi centrami dowodzenia.
Dick Cheney niewątpliwie był do takiego zadania przygotowany. W latach 80.
prezydent Reagan, w obawie przed atakiem nuklearnym ZSRR, powołał do życia
tzw. Projekt 908, którego celem było opracowanie planu działania na wypadek ataku
– plan miał dotyczyć przygotowania procedur gwarantujących zapewnienie trwałości
władzy państwowej. Projekt nadzorował ówczesny wiceprezydent Bush, a głównymi
postaciami, przygotowującymi operacyjne plany działania, byli ówczesny kongresman z Wyoming Dick Cheney oraz ówczesny dyrektor w koncernie farmaceutycznym Donald Rumsfeld. Według planu na wypadek ataku trzy grupy (złożone z członków personelu Departamentów Stanu, Skarbu i Obrony, agencji federalnych oraz
CIA) miały niezależnie od siebie opuścić Waszyngton, a następnie przejąć kontrolę
nad aparatem władzy. Projekt Cheneya i Rumsfelda zawierał nie tylko suche plany,
ale również ćwiczenia praktyczne – podczas nich zbierał się personel wymienionych
instytucji i pod dowództwem Cheneya lub Rumsfelda wsiadał do, będącego w dyspozycji Projektu 908, samolotu znajdującego się w bazie lotniczej Andrews. Na jego
pokładzie członkowie grupy spośród członków Gabinetu desygnowali prezydenta,
a za pomocą najnowocześniejszego sprzętu telekomunikacyjnego przygotowywali
i komunikowali odpowiedź rządu na dziejące się wydarzenia. Plany nie przewidywały za to ustanowienia nowego Kongresu, ponieważ, jak powiedział jeden z biorących udział w symulacji, „byłoby łatwiej działać bez nich”87. W ramach ćwiczeń
ich uczestnicy często zostawali w powietrzu po kilka dni. Projekt został zakończony
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dopiero po inauguracji administracji Clintona88. Zdobyta podczas tych symulacji
wiedza i doświadczenie przydały się Cheneyowi 11 września.
Już podczas pierwszej rozmowy, przeprowadzonej ze wspomnianego bunkra,
Cheney zalecał prezydentowi niewracanie do Waszyngtonu do czasu wyjaśnienia
sytuacji. Następnie wiceprezydent, na polecenie Busha, poinformował liderów Kongresu o zaistniałej sytuacji oraz „polecił im udanie się do podziemnych schronów
przeznaczonych dla wysokiej rangi oficjeli rządowych”89. Ponieważ prezydent nie
powrócił do Waszyngtonu aż do wieczora, to wiceprezydent Cheney, jak ujął to jeden z uczestniczących w wydarzeniach w bunkrze członek personelu Białego Domu,
„sprawował pieczę [nad wszystkim]. To on dowodził. Wszelkie informacje przekazywaliśmy jemu. Wiceprezydent czuł się odpowiedzialny za rekomendowanie decyzji
prezydentowi”90.
Przynajmniej jedną decyzję wiceprezydent podjął też najwyraźniej samodzielnie,
co powoduje pewne kontrowersje natury konstytucyjnej. Otóż rankiem 11 września
porwane zostały cztery samoloty – dwa uderzyły w wieże World Trade Center, trzeci
w Pentagon. Czwarty samolot, United Airlines 93 z Newark do San Francisco, znajdując się nad Ohio, zawrócił i skierował się w stronę Waszyngtonu. Poinformowano
o tym wiceprezydenta, dodając przypuszczenie, że samolot najprawdopodobniej zamierza uderzyć w Biały Dom lub Kapitol. Standardową procedurą w takich sytuacjach jest wysłanie myśliwców, by nawiązały kontakt z porwaną maszyną i piloci
zmusili kontrolujących ją do lądowania, a jeśli to się nie uda – zestrzelili. Gdy zatem
doradca wojskowy spytał wiceprezydenta o zgodę na zestrzelenie samolotu, Cheney zezwolenia udzielił – jak ujął to szef personelu wiceprezydenta Lewis „Scooter”
Libby – „szybko i zdecydowanie”91, później jeszcze dwukrotnie je potwierdzając.
Problem polega jednak na tym, że taką decyzję, jako głównodowodzący armią, podjąć może jedynie prezydent. To prawda, że działaniami w Białym Domu dowodził
wówczas Cheney, ale działo się tak dlatego, że prezydent był poza Waszyngtonem.
Nie był jednak wówczas niezdolny do sprawowania swego urzędu i jedynie on mógł
taką decyzję podjąć – wiceprezydent nie znajduje się bowiem w linii dowodzenia
militarnego, jak jest to w linii sukcesji. Tymczasem Cheney skontaktował się z prezydentem w sprawie zestrzelenia samolotu dopiero po wyraźnej sugestii zastępcy szefa
personelu Białego Domu Joshuy Boltena, który zasugerował, by wydany przez Cheneya rozkaz został potwierdzony przez prezydenta. W licznych późniejszych wywiadach, wspomnieniach Busha i Cheneya, a nawet w ich zeznaniach przed kongresową
Komisją badającą wydarzenia z 11 września, prezydent i wiceprezydent utrzymywali, że Cheney przekazał rozkaz zestrzelenia samolotu po konsultacji z prezydentem.
Tymczasem raport Komisji wskazuje, że nie znaleziono dowodu, by rozmowa w tej
sprawie nastąpiła przed interwencją Boltena. Zrozumiałe, że sytuacja była nadzwyczajna, zagrożenie duże, możliwość łączności z prezydentem nienajlepsze – wszystNa temat tzw. Projektu 908 zob. J. Mann, The Armageddon Plan, „Atlantic”, March 2004.
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ko to wymagało zatem szybkiego działania. Barton Gelman argumentuje, że „jeśli
wiceprezydent odłożył prawo na bok, miał ku temu mocne podstawy. Jednak Bush
i Cheney tego nie powiedzieli, nie przywołali obrony koniecznej”92, utrzymując, że
z prawnego punktu widzenia wszystko było w porządku, choć liczne dowody świadczą o czym innym93.
Wydarzenia z 11 września całkowicie przeorientowały politykę administracji
Busha – jej celem miało się teraz stać przede wszystkim uchronienie kraju przed
kolejnym atakiem terrorystycznym oraz znalezienie i ukaranie winnych zamachów.
W mającej wkrótce nastąpić wojnie z terrorem Dick Cheney miał odegrać jedną
z głównych ról. Bush zapowiedział to zresztą jeszcze wtedy, gdy pytał Cheneya,
czy zostanie kandydatem na Wiceprezydenta – Bush stwierdził wówczas: „Jeśli sytuacja będzie dobra, będę potrzebował twojej rady, ale kiedy będzie zła, będę jej
potrzebował jeszcze bardziej. Zarządzanie kryzysem jest zasadniczą częścią [twojej]
pracy”94. Czasy rzeczywiście zapowiadały się trudne, a co najmniej – niepewne. Doświadczony w sprawach zagranicznych, militarnych i bezpieczeństwa wiceprezydent
był właśnie tym człowiekiem, którego oczekiwał i potrzebował mniej biegły w tych
kwestiach prezydent Bush.
Przyjmując bardzo ograniczoną klasyfikację podjętych przez administrację Busha
działań wobec zagrożenia terrorystycznego, można powiedzieć, że miały one charakter jawny i niejawny. Do pierwszych z całą pewnością należy zaliczyć powołanie
w ramach struktury Białego Domu Biura ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Office
of Homeland Security), przeforsowanie przez administrację ustawy znanej jako Patriot Act czy też uzyskanie przez prezydenta zgody Kongresu (wyrażonej w rezolucji
obu izb 14 września roku 2001) na:
(…) użycie wszelkiej koniecznej i stosownej siły przeciw państwom, organizacjom lub
osobom, które [szef egzekutywy] wskaże jako odpowiedzialne za zaplanowanie, zatwierdzenie, przeprowadzenie albo pomoc w przeprowadzeniu ataków z 11 września 2001,
bądź udzieliły schronienia tym organizacjom lub osobom, w celu zapobieżenia wszelkim
przyszłym aktom międzynarodowego terroryzmu przeciw Stanom Zjednoczonym95.

Jednocześnie podjęto liczne działania niejawne, których charakter i zakres
w przeważającej mierze pozostaje tajny. Znane są przynajmniej trzy decyzje, które
– gdy zostały ujawnione – odbiły się szerokim echem, powodując reperkusje natury
politycznej.
16 grudnia roku 2005 dziennik „New York Times” ujawnił, że prezydent Bush
wyraził zgodę na inwigilację obywateli amerykańskich przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency, NSA) bez konieczności uzyskania
zgody sądu96. Inicjatorem takiego działania był dyrektor agencji, generał Michael
B. Gelman, Angler, s. 126.
Na temat działań wiceprezydenta Dicka Cheneya 11 września 2001 r. zob. The 9/11 Commission
Report, s. 38–42; B. Gelman, Angler, s. 117–130; Ch. Savage, Takeover, s. 3–7.
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Hayden, który wskazał na inwigilowanie bez zgody sądu jako jeden ze sposobów
ochrony ziemi amerykańskiej przed zagrożeniem terrorystycznym97. Prezydent polecił opracowanie szczegółów, czym zajęli się Hayden, dyrektor CIA George Tenet
oraz Cheney, Libby i Addington. O ile pierwsi dwaj dbali o przygotowanie programu
na poziomie operacyjnym, wiceprezydent i jego doradcy zajęli się polityczną formułą
zatwierdzenia projektu oraz implikacjami prawnymi. Na poziomie prawnym, zgodnie z forsowaną przez Cheneya i Addingtona doktryną unitary executive, prezydent
jako głównodowodzący armią miał uprawnienia do jednostronnej autoryzacji programu bez konieczności uzyskania zgody Kongresu, mimo że nowo powstający projekt
był niezgodny z Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (FISA). Na poziomie
politycznym Cheney zdecydował, że prezydent – znów zgodnie z założeniami unitary executive – może autoryzować program nawet bez konsultacji z kongresmanami.
Żadne dyskusje na ten temat nie odbyły się również wewnątrz egzekutywy – podczas
cotygodniowego lunchu z prezydentem, 4 października roku 2001, „Cheney zaprezentował Bushowi założenia programu wraz z przygotowanym przez Addingtona
projektem rozkazu, który został zaakceptowany i podpisany przez prezydenta”98.
W ciągu kolejnych czterech miesięcy, równie tajemniczo i jednostronnie, wiceprezydent doprowadził do wprowadzenia w życie dwóch ściśle z sobą połączonych
instrumentów w walce z terroryzmem. Otóż tuż po rozpoczęciu działań wojennych
w Afganistanie pojawił się problem, jak postępować ze schwytanymi tam osobami podejrzanymi o członkostwo w Al-Kaidzie. W normalnych sytuacjach procedura
prawna jest znana: legislatywa określa, co jest naruszeniem prawa i jaka kara za to
grozi, przedstawiciele egzekutywy są odpowiedzialni za schwytanie, zebranie dowodów i zaprezentowanie ich przedstawicielom judykatywy, którzy wydają wyrok
oraz rozpatrują ewentualną apelację. Taką też procedurę – sądzenia podejrzanych
o terroryzm przed sądami cywilnymi – zaproponowali podczas konsultacji międzyresortowych prawnicy z Departamentu Sprawiedliwości. Prawnicy Departamentu
Obrony sugerowali z kolei przeprowadzenie postępowań przed sądami wojskowymi,
wychodząc z założenia, że rozprawy przed nimi mogą się odbywać na całym świecie, podczas gdy przed sądami cywilnymi – jedynie na terytorium USA, co mogłoby
stanowić pewne zagrożenie99.
Wobec przeciągających się negocjacji zastępca radcy prawnego Białego Domu
Timothy Flanigan postanowił je przyspieszyć, prosząc o pomoc w tej sprawie Davida Addingtona. W tej sytuacji proces przygotowania rozwiązania, sposób jego sformułowania oraz zatwierdzenia przez prezydenta przypominał przedstawiony wyżej.
Główną rolę w jego sformułowaniu odegrał Addington, a w jego przygotowaniu nie
brali udziału ani przedstawiciele Departamentu Stanu, ani NSC, nie mówiąc o członkach Kongresu100. Poproszony o przedstawienie opinii prawnik z Departamentu
Obrony nie mógł podczas zapoznawania się z dokumentem zrobić jego kopii ani
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żadnych notatek101. Podobnie jak miesiąc wcześniej, Cheney zaprezentował projekt
prezydentowi, który zatwierdził go podczas lunchu 13 listopada roku 2001102. Ponieważ był to rozkaz dla Departamentu Obrony, dokument powinien też uzyskać odpowiedni obieg wewnątrz Białego Domu. Nic takiego jednak nie nastąpiło.
Przygotowany przez Addingtona projekt – podpisany przez radcę prawnego prezydenta Alberto Gonzalesa, mający pozytywną opinię prawną Johna Yoo z Urzędu
Radcy Prawnego w Departamencie Sprawiedliwości – był zgodny z koncepcją unitary executive. Nie zakładał sądzenia podejrzanych o terroryzm ani przed sądami
cywilnymi, ani wojskowymi – prezydent upoważniał w nim Departament Obrony do
stworzenia systemu komisji wojskowych, które miałyby całkowitą jurysdykcję nad
zatrzymanymi103. Dzień po zatwierdzeniu i podpisaniu przez Busha projektu wiceprezydent Cheney w publicznym przemówieniu oświadczył, że „gwarantuje, iż [zatrzymane] jednostki będą traktowane tak, jak wierzymy, że na to zasługują”104.
Przyznać trzeba, że to ostatnie stwierdzenie jest dość subiektywne, zgodne jednak
z charakterem zatwierdzonego przez Busha projektu, który zawierał dość zaskakujące przepisy. Otóż na ich mocy to prezydent ustalałby, kto jest terrorystą i kto udzielał
mu pomocy, żaden sąd nie miałby prawa do rozpatrzenia apelacji od wyroku, podsądny nie miałby prawa do zapoznania się z ciążącymi na nim dowodami, a komisje
wojskowe mogłyby brać pod uwagę dowody uzyskane w wyniku tortur105. Problem
tych ostatnich zresztą też wkrótce się pojawił.
We wspomnianym powyżej przemówieniu wiceprezydent stwierdził, że podejrzani o terroryzm członkowie Al-Kaidy i talibowie „nie zasługują, by byli traktowani
jak jeńcy wojenni”106. Inaczej mówiąc, rząd amerykański słowami swego drugiego
najważniejszego przedstawiciela kwestionował posiadanie przez schwytanych w Afganistanie praw na mocy Konwencji Genewskich. Wkrótce za słowami poszły też
czyny. 7 lutego roku 2002 George W. Bush podpisał notatkę, w której czytamy, że
„zgodnie z moim uprawnieniami głównodowodzącego armią [postanowiłem], że
żadna z klauzul [Konwencji] Genewskich nie ma zastosowania do konfliktu z Al-Kaidą w Afganistanie ani nigdzie indziej na świecie, ponieważ Al-Kaida nie jest stroną
Konwencji”107. Takie postawienie sprawy oznaczało de facto, że schwytani w Afganistanie, a później także w Iraku, na podstawie wydanego przez prezydenta rozkazu,
mogli być – i byli – poddawani torturom. I nawet jeśli Cheney tłumaczył, że działania
takie zostały podjęte w celu „uzyskania informacji wywiadowczych” służących spełnieniu konstytucyjnego obowiązku Prezydenta – „ochrony [narodu amerykańskiego] przed wszystkimi wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi”108, takie postawienie
sprawy budzi wątpliwości natury nie tylko etycznej. Prezydent bowiem jednostronCh. Savage, Takeover, s. 137.
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nie zdecydował, że Stany Zjednoczone nie będą respektować przepisów Konwencji
Genewskiej na tej samej co w dwóch poprzednich przypadkach podstawie. Według
przygotowanej przez Johna Yoo opinii prawnej Prezydent posiadał prawo do takiego
działania zgodnie z koncepcją unitary executive, której założenia zostaną zaprezentowane w następnym podrozdziale.
Przyczyny i geneza amerykańskiego zaangażowania w Iraku w marcu roku 2003
zostały szeroko opisane w licznych opracowaniach. W kontekście niniejszej monografii warto pokrótce przyjrzeć się działalności wiceprezydenta Dicka Cheneya podczas miesięcy prowadzących do amerykańskiej interwencji.
Wydaje się, że Cheney nie był doktrynerem w kwestii ostatecznego rozprawienia się z Saddamem Husajnem, chociaż, jako sekretarz obrony w administracji
George’a Busha, był jednym z autorów planu interwencji w Zatoce Perskiej, na mocy
którego „oddziały amerykańskie miały się znaleźć w zachodniej części Iraku, daleko od Kuwejtu, którego ratunek był amerykańską misją”109. Tuż po jej wypełnieniu
Cheney poparł decyzję prezydenta Busha o wstrzymaniu działań i niepodejmowaniu marszu na Bagdad, której to decyzji publicznie bronił jeszcze w roku 1994110.
Był zatem w tej kwestii bardziej elastyczny niż chociażby Donald Rumsfeld. Bob
Woodward pisze, że Rumsfeld był na punkcie Saddama Husajna, z którym spotykał
się osobiście jako sekretarz obrony w połowie lat 70., co najmniej przewrażliwiony.
W roku 1995, w czasie wspólnej wizyty w Wietnamie z Kenem Adelmanem,
Rumsfeld przetrzymał go do trzeciej nad ranem, przekonując, jak okropnie starszy
Bush pokpił sprawę w Iraku. Nigdy nie powinien był godzić się ani na przerwanie
ognia, ani na pozostawienie Saddama przy władzy, a poza tym należało zniszczyć
więcej irackich sił, korzystając z pretekstu, że trwa wojna111.
Rumsfeld najwyraźniej nigdy nie przestał myśleć o Iraku – kwestię konieczności
podjęcia interwencji poruszał zarówno na pierwszych posiedzeniach NSC w styczniu
roku 2001, jak i podczas pierwszego spotkania Rady w nowej rzeczywistości politycznej, to znaczy po atakach z 11 września. Wówczas „prezydent zbył Rumsfelda.
Chciał koncentrować się na Afganistanie, Al-Kaidzie i Osamie bin Ladenie”112.
Zdanie to podzielał wiceprezydent, który „dołączył do sprzeciwiających się interwencji Colina Powella, George’a Teneta oraz Andrew Carda”, jednocześnie stwierdzając, że „nie wyklucza zaatakowania Iraku w przyszłości”113. Presja na otwarcie
frontu irackiego stała się jednak wysoka jeszcze tej jesieni. Saddam Husajn ściągnął
na siebie gniew Amerykanów, kiedy to w reakcji na wydarzenia 11 września stwierdził, że „niezależnie od sprzecznych uczuć ludzkich wobec tego, co stało się wczoraj
w Ameryce, Stany Zjednoczone zbierają ciernie zasiane na całym świecie przez ich
władców”114.
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Do tego, wkrótce po 11 września, do wielu budynków federalnych zaczęły przychodzić przesyłki pocztowe zawierające trujący środek – wąglik. W toku dyskusji
na posiedzeniach NSC ich uczestnicy doszli do wniosku, że wydarzenia te są wynikiem działań jednego podmiotu, a tak ogromnie skomplikowane logistycznie operacje musiały się odbyć przy współpracy jakiegoś państwa115. Cheney zapewne musiał
natychmiast to skojarzyć z wydarzeniami roku 1988, kiedy to, zasiadając w Komisji
wywiadu Izby Reprezentantów, otrzymał informację, że iracki dyktator zaatakował
Kurdów bronią chemiczną116. Kolejnych ataków terrorystycznych, tym razem z użyciem broni biologicznej lub chemicznej, wiceprezydent Cheney po 11 września obawiał się najbardziej117. Podejmując w swych wspomnieniach temat iracki, prezydent
Bush stwierdza z kolei, że Saddam Husajn „odrzucił wszystkie możliwości. Jedyną
logiczną konkluzją, jaka się nasuwała, wydawało się to, że najwyraźniej miał coś do
ukrycia – i to coś tak ważnego, że gotów był z tego powodu iść na wojnę”118.
Z podobnego założenia musiał wychodzić również wiceprezydent. Gdy Bush
i Cheney poważnie omawiali sprawę Iraku na początku roku 2002119, w wygłoszonym niedługo później dorocznym prezydenckim Orędziu o stanie państwa Bush użył
słynnej formuły „oś zła”, zaliczając do państw zbójeckich kolejno Irak, Iran i Koreę
Północną120. To właśnie wiceprezydent „najenergiczniej twierdził, że Husajn wznawia swój program nuklearny”121 i w licznych wystąpieniach przekonywał opinię publiczną o związkach dyktatora z Al-Kaidą. Gdy latem roku 2002 media spekulowały
o możliwym podjęciu przez administrację kursu na Bagdad, Cheney wystąpił z przemówieniem, w którym kategorycznie stwierdzał, że „nie ma najmniejszych wątpliwości, że Saddam Husajn dysponuje bronią masowego rażenia. I nie ma wątpliwości,
że gromadzi tę broń, by użyć jej przeciw naszym przyjaciołom, sojusznikom i przeciwko nam”122. Jak dziś już wiemy, w Iraku żadnej broni nie znaleziono, a Mohamed
Atta nie spotkał się w Pradze z agentami irackiego wywiadu, co Cheney publicznie podawał za casus belli. Wiceprezydent starał się jednak nie tylko przekonać do
konieczności podjęcia interwencji prezydenta i opinię publiczną, ale też zaszkodzić
tym, którzy podważali prezentowane przez administrację dowody przeciw Irakowi.
W Orędziu o stanie państwa wygłoszonym w styczniu roku 2003 prezydent Bush
zawarł zdanie, iż „rząd brytyjski dowiedział się, że Saddam Husajn starał się niedawno uzyskać w Afryce znaczne ilości uranu”123. Jednakże na początku lipca tego samego roku emerytowany dyplomata Joseph Wilson opublikował w dzienniku „New
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York Times” artykuł, w którym opisał swoją podróż do Afryki i na Bliski Wschód,
gdzie udał się rok wcześniej, by zbadać sprawę sprzedaży uranu. Opierając się na
swych rozlicznych kontaktach, Wilson zebrał informacje, które pozwoliły mu dojść
do wniosku, że z różnych powodów niemożliwe było, by Niger był dostawcą uranu
do Iraku. Przekazana jednak do Białego Domu informacja miała zostać zignorowana124. Tydzień po artykule Wilsona Robert Novak ujawnił w swoim felietonie w „The
Washington Post”, że żona Wilsona, Valerie Plame, była oficerem operacyjnym CIA,
pracującym w obszarze broni masowego rażenia125. Plame była jednak tajną agentką,
której status pozostawał tajemnicą do czasu ujawnienia przez Novaka jej prawdziwego zajęcia. W toku przeprowadzonego śledztwa okazało się, że jednym z informatorów Novaka był Lewis „Scooter” Libby, wówczas szef personelu wiceprezydenta
Dicka Cheneya126.
Libby nigdy nie ujawnił, czy działał na zlecenie wiceprezydenta, niemniej znając sposób działania Cheneya, trudno oczekiwać, by treść rozmów Libby’ego z Novakiem nie była akceptowana przez wiceprezydenta. Podsumowując wątek wojny
w Iraku, nie sposób sądzić, by podejmując decyzję o interwencji w Iraku, prezydent
Bush nie był do niej zachęcony przez wiceprezydenta.

8.4. MODEL WICEPREZYDENTURY
Prześledziliśmy do tej pory, jaka była droga George’a W. Busha do prezydenckiej
nominacji w cyklu wyborów roku 2000, w jakich okolicznościach kandydatem
na Wiceprezydenta został Dick Cheney oraz na czym polegała jego działalność jako
Wiceprezydenta. Rozpatrując to ostatnie, można stwierdzić, że na poziomie zakresu
podejmowanych zadań oraz obszaru zainteresowań wiceprezydent Cheney był bezsprzecznie najważniejszym doradcą prezydenta Busha. Był również bezpośrednio
odpowiedzialny za takie obszary działalności egzekutywy, jak nadzorowanie procesu
formułowania budżetu federalnego, polityki deregulacyjnej czy kwestii związanych
z bezpieczeństwem narodowym. Zadania te zostały wiceprezydentowi delegowane
ze względu na brak doświadczenia prezydenta Busha w tych dziedzinach. System
polityczny Teksasu, gdzie przed zwycięstwem w wyborach prezydenckich Bush był
przez pięć lat gubernatorem, większe kompetencje przyznaje legislaturze stanowej.
Egzekutywa nie pełni tam funkcji li tylko ceremonialnych, aczkolwiek główną siłą
sprawczą polityki w The Lone Star State są członkowie legislatury127.
Rozważając możliwości, jakie dawała selekcja kandydata na Wiceprezydenta,
Bush od początku skłaniał się do wyboru osoby, która posiadając odpowiednie doJ. Wilson, What I Didn’t Find in Africa, „The New York Times”, 6 lipca 2003.
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świadczenie polityczne i kwalifikacje, byłaby dla niego pomocnikiem i przewodnikiem po federalnej stolicy. Latem roku 2000 Bush mówił do Cheneya, że „nie wie,
co wyląduje na jego biurku, ale będzie potrzebował kogoś, kto widział to wcześniej, kogoś, kto dopomoże mu podejmować dobre decyzje”128. Jednocześnie Bush
przyjął korporacyjny model zarządzania swą administracją – prezydent, niczym
prezes firmy, deleguje zadania podległym mu osobom, głównie oficerowi operacyjnemu – wiceprezydentowi. Dick Cheney był na taki podział bez wątpienia chętny,
ale i przygotowany. Mając styczność z Waszyngtonem od początku lat 70., Cheney
był niestrudzonym poszukiwaczem i konsumentem wszelkich informacji, które pomogłyby realizować jego polityczne cele. Cheney pracował od świtu do zmierzchu,
biorąc udział w spotkaniach deputowanych, personelu wszystkich szczebli Gabinetu
oraz Białego Domu. Ponieważ prezydent „Bush poprosił wiceprezydenta o zajęcie
się wywiadem (…), Cheney wizytował siedziby CIA, NSA i Agencji Wywiadu Departamentu Obrony”129, co poprzednim wiceprezydentom niemal się nie zdarzało.
Taka postawa znacząco kontrastowała ze stylem prezydenta. W przeciwieństwie
do Clintona, znanego z prowadzenia spotkań roboczych i konsultacji do późnych
godzin nocnych, Bush kończył swój dzień relatywnie wcześnie. Prezydent miał
w zwyczaju zjadać obiad o 6.30 po południu, co było sygnałem końca dnia pracy130.
Cheney natomiast, który czterech zawałów serca przed 60. rokiem życia nie dorobił
się zapewne, pracując od 9.00 do 17.00, podobnego zaangażowania oczekiwał od
swoich współpracowników. Do przeprowadzenia swojej batalii wiceprezydent Cheney zatrudnił oddanych mu ludzi, doskonale przy tym znających Waszyngton. Szef
personelu wiceprezydenta Lewis „Scooter” Libby pracował kiedyś jako podwładny
Dicka Cheneya w Departamencie Obrony. Radca prawny zaś, David Addington, po
raz pierwszy zetknął się w Cheneyem, gdy ten jako kongresman przewodniczył pracom grupy przygotowującej Raport mniejszości w sprawie Iran-Contras. Personel
Cheneya brał udział we wszystkich spotkaniach doradców prezydenta, gdzie nierzadko odgrywał dominującą rolę. Sam Cheney, jak zostało to opisane w poprzednim
podrozdziale, również miał duży wpływ na formułowaną politykę, nadzorując proces budżetowy, przewodnicząc grupom roboczym czy też doradzając prezydentowi,
z którym widywał się nader często. Richard Haas stwierdził, że Cheney
miał trzy [duże] kęsy jabłka. Jego personel był obecny na każdym spotkaniu. Wiceprezydent uczestniczył w posiedzeniu Principals Committee, a następnie w spotkaniu sam
na sam z prezydentem. I biorąc pod uwagę wychodzące z biura wiceprezydenta opinie,
wprowadzało to do systemu pewną stronniczość131.

Biorąc pod uwagę, że Cheney był w centrum wydarzeń, posiadał delegowane
przez prezydenta uprawnienia i wykonywał powierzone mu przez prezydenta zadania, jego wiceprezydenturę można, za Shirley Anne Warshaw, określić mianem
S. Draper, Dead Certain, s. 89.
B. Woodward, Plan ataku, s. 23.
130
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131
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współprezydentury132. Wszak wszystkie najważniejsze decyzje i programy podejmowane przez prezydenta powstawały przy współudziale wiceprezydenta. Dziedzictwo
Busha w bardzo dużym stopniu jest zatem także dziedzictwem Cheneya.
Oprócz zakresu odpowiedzialności istnieje jednak jeszcze drugi poziom, jakim
jest styl wiceprezydentury. I tutaj bilans wiceprezydenta Dicka Cheneya przedstawia się już mniej imponująco. Okazuje się, że nieobjęty systemem równowagi i hamulców wiceprezydent również może sprawować swój urząd w sposób imperialny.
Określenie „równowaga i hamulce” (checks and balances) czy też uzupełnianie się
i równoważenie władz tradycyjnie odnoszą się do szerszego ujęcia, w którym nawzajem równoważą się i uzupełniają ustawodawczy, wykonawczy i sądowniczy segment
władzy. Politolog Joel Goldstein wskazuje, że na wiceprezydenta może także oddziaływać wewnętrzna równowaga i hamulce w postaci prezydenta, personelu Białego
Domu czy też mediów i opinii publicznej133.
Niemal strategicznym celem każdego wiceprezydenta jest sprawienie, by być
uważanym za konstruktywną postać swej administracji, która regularnie doradza
prezydentowi i zajmuje się działaniami w różnych obszarach, które deleguje szef
egzekutywy. Tak postrzegany wiceprezydent ma duże szanse na sukces, gdy zdecyduje się zawalczyć o prezydenturę samodzielnie, najpierw w prawyborach, następnie
w wyborach powszechnych. Cheney jednak, jeszcze przed przyjęciem wiceprezydenckiej oferty od Busha, zdeklarował, że samodzielnie o prezydenturę ubiegał się
nie będzie. Pozostaje niejasne, czy Cheney nie posiadał prezydenckich ambicji, czy
też zdawał sobie sprawę, że jego szanse nawet na uzyskanie nominacji swej partii
byłyby niewielkie. Znikał zatem hamulec w postaci reakcji mediów i opinii publicznej, o które Dick Cheney nie dbał. W jednym z wywiadów oznajmił, że „wahania
nastrojów opinii publicznej nie mogą służyć administracji jako drogowskaz do prowadzenia polityki”134. Cheney miał misję do wykonania i nie reagował na to, o co tak
dbali wszyscy wiceprezydenci w okresie po reformach. Nie mając planów ubiegania
się o prezydenturę, mógł sobie na to pozwolić.
Tradycyjnym hamulcem dla wiceprezydenckiego wpływu jest też personel i biurokracja Białego Domu. Jak jednak żaden inny wiceprezydent przed nim Cheney był
niegdyś szefem personelu. Wiedział zatem, jak ten system działa, jakie są jego silne
i słabe strony, gdzie znajdują się luki, a zatem także jak można ów system obejść.
W roku 1999 na konferencji historyków zajmujących się prezydenturą, Cheney powiedział, że „proces obiegu dokumentów do i z Gabinetu Owalnego, to, kto uczestniczy w spotkaniach, kogo słucha prezydent, kto ma szansę porozmawiać z nim,
zanim podejmie decyzję, jest absolutnie krytyczne”135. W swych wspomnieniach
Dan Quayle zanotował, że Cheney był „czasami małomówny i skory do ostrożności,
wiedział, jak z wyprzedzeniem planować działania polityczne (…), i był skłonny podejmować ryzyko”136. Dlaczego zatem, mając ku temu okazję – zarządzając okresem
132
133
134
135
136
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przejściowym – nie stworzyć systemu, który służyłby potrzebom wiceprezydenta,
i obsadzić go oddanymi sobie ludźmi? Nawet jeśli Cheney wcześniej bezpośrednio
z kimś nie pracował, przez sieć swych licznych znajomości mógł łatwo sprawdzić
konserwatywne referencje kandydatów na członków personelu Białego Domu czy
poszczególnych departamentów, które to referencje byłyby później zweryfikowane
przez rozmowy z zakwalifikowanymi do dalszego etapu kandydatami. Rozmowy
prowadzili Cheney, Addington oraz Libby. Zrekrutowani bądź zatrudnieni z rekomendacji wiceprezydenta byli między innymi szef OMB Mitch Daniels, jego zastępca Sean O’Keefe, zastępca sekretarza obrony Paul Wolfowitz, zastępca doradcy ds.
bezpieczeństwa narodowego Stephen Hadley, koordynujący pracę wywiadu Douglas
Feith czy szefujący Defense Planning Board, Richard Perle. Wszyscy oni byli związani z wiceprezydentem od lat 70. bądź też byli jego podwładnymi w Departamencie
Obrony137, a pracę w administracji George’a W. Busha Cheneyowi zawdzięczała też
niezliczona liczba członków personelu niższego szczebla, którzy w swych codziennych zadaniach kierowali się często lojalnością wobec niego138.
Gdyby ktoś miał wątpliwości, wiceprezydent zawsze uprzejmie wskazywał
miejsce w szeregu. Gdy któregoś dnia jeden z asystentów zasugerował, że trzeba
być może przekazać GAO dokumenty Grupy Roboczej ds. Energetyki, Cheney odrzekł, by więcej tego nie robił139. Symboliczne przywoływanie do porządku, także
zewnętrznych w stosunku do struktury Białego Domu aktorów, było też pokazem dla
tych, którzy mogliby niegdyś podać w wątpliwość wytyczany przez wiceprezydenta kierunek. Pierwszą ofiarą Cheneya w tym zakresie stał się gubernator Oklahomy
Frank Keating. Podczas okresu przejściowego media spekulowały, że jest on jednym
z faworytów do objęcia stanowiska Prokuratora Generalnego. Wkrótce w pewnym
dzienniku pojawiła się informacja, że pod koniec lat 80. jeden z biznesmenów przekazał Keatingowi „podarunek” w postaci sfinansowania czesnego jego dzieci. Keating szybko oświadczył, że nie będzie się ubiegał o żadne stanowisko w administracji
Busha. Doskonale jednak wiedział, skąd ową informację gazeta zdobyła. Wcześniej
o tym fakcie wiedzieli jedynie ofiarodawca i obdarowany. Wiedział o tym również
Cheney – latem roku 2000 Keating jako potencjalny kandydat do wiceprezydentury
wypełnił wspomniany na początku rozdziału szczegółowy kwestionariusz, w którym
tę informację umieścił140.
Podobną taktykę Cheney stosował także już w trakcie pełnienia urzędu wiceprezydenta. Gdy sekretarz skarbu Paul O’Neill oraz szefowa Agencji Ochrony Środowiska Christine Ann Whitman wyrażali dezaprobatę wobec jego dictum, zostali zdymisjonowani. Gdy proces wiceprezydentowi wytoczył dyrektor GAO David
Walker, Cheney napisał list do kongresmanów, w którym również domagał się jego
zdymisjonowania141. Gdy sąd Dystryktu Columbia odrzucił pozew GAO, Walker nie
137
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zdecydował się na apelację – został ostrzeżony, że w razie podjęcia takich działań
budżet Biura może zostać zagrożony142. Gdy wreszcie jeden z pracowników National
Archives domagał się przesłania wiceprezydenckich dokumentów, Cheney „podjął
nieudaną próbę zlikwidowania komórki, w której ów pracownik był zatrudniony,
jako formę kary za nieroztropność”143.
Kolejnym hamulcem wiceprezydenckiej władzy mógłby być też Gabinet. Nawet
w sytuacji gdy od kilku dekad to w Białym Domu przygotowywane są założenia
programów, które później trafiają do Kongresu jako projekty egzekutywy, członkowie Gabinetu są konstytucyjnymi oficerami, ich nominacje muszą być zatwierdzone
przez Senat, a opracowanie projektów polityki publicznej odbywa się we współpracy
ich podwładnych z przedstawicielami prezydenta. Według licznych modeli teoretycznych racjonalny proces podejmowania decyzji polega na tym, by „wyznaczyć
cele, uszeregować wartości, przeanalizować alternatywy i konsekwencje oraz dokonać wyboru”144. W praktyce, jak zwięźle opisał to jeden z byłych członków personelu
NSC,
(…) pomysł polega na tym, by oficjele szczebla roboczego spotkali się, aby wynegocjować program, przesuwać go w górę szczebel po szczeblu, na każdym z nich go udoskonalać, dopóki nie osiągnie [poziomu] Gabinetu bezpieczeństwa narodowego, znanego
jako Principals Committee. Długa droga projektu do przedstawienia go temu gremium,
urzędującym w Situation Room Białego Domu, ma zapewnić w takim stopniu jak to tylko
możliwe, że zachowana została należyta staranność i że agencje, których projekt dotyczy,
mają udział w jego tworzeniu145.

Dotyczy to co prawda kwestii formułowania polityki zagranicznej, niemniej bardzo podobnie wygląda droga projektów w polityce wewnętrznej146. Dopiero ze spotkania Principals Committee projekt trafia do dyskusji z udziałem prezydenta, który
podejmuje decyzję o potrzebie dalszych modyfikacji lub przyjmuje program. Nim
jednak odpowiednio sformułowany dokument z podpisem prezydenta opuści Biały
Dom, również musi przejść odpowiednią procedurę. Powinien być parafowany przez
asystentów prezydenta oraz przedstawicieli OMB, jak również posiadać certyfikację
Departamentu Sprawiedliwości, że jest zgodny z prawem147. Proces ten ma zapewniać, że wychodzące z Białego Domu decyzje nie są podjęte pochopnie.
W Białym Domu George’a W. Busha powyższe procedury nie zawsze jednak
były przestrzegane, co jest o tyle zaskakujące, że jako szef personelu Cheney zdecydowanie przestrzegał przed decyzjami podejmowanymi „przy okazji”, czyli takimi,
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które „podejmowane są od ręki, a których uważnie nie przemyślano”148, i które nie
przeszły długiej, przedstawionej wyżej drogi. Paradoksalnie w administracji Busha to właśnie Cheney był częstym inicjatorem tego typu decyzji. Gdy w listopadzie
roku 2001 prezydent udzielił zgody na utworzenie specjalnych komisji wojskowych
do sądzenia podejrzanych o terroryzm, Cheney nie uznał za stosowne, by pomysł
był przedyskutowany przez Principals Committee. Colin Powell i Condoleezza Rice
o podpisaniu tej decyzji przez Busha dowiedzieli się już po fakcie, przy czym sekretarz stanu – z CNN149. Gdy w styczniu roku 2003 prezydent publicznie oznajmił, że
dowody posiadania przez Irak broni masowego rażenia Colin Powell zaprezentuje na
forum ONZ, co było pomysłem Cheneya, Bush nie przedyskutował tego wcześniej
ze swoim sekretarzem stanu150.
Mimo nawet takiego sposobu podejmowania decyzji przez Cheneya i jego doradców jest co najmniej zastanawiające, dlaczego Powell, Rice, a także inni sekretarze
i członkowie administracji nie próbowali interweniować w tej sprawie u prezydenta.
Jeszcze bardziej zastanawiające jest, dlaczego prezydent Bush przed podjęciem ważnych decyzji nie próbował rozpatrzyć większej liczby możliwości i nie szukał innych
niż wiceprezydencki głosów doradczych. Joel Goldstein wskazuje, że jedną z przyczyn takiego postępowania mogła być cecha jego przywództwa polegająca na delegowaniu większości zadań, a będąca konsekwencją „awersji do szczegółów”151. To
wiceprezydent był namiętnym konsumentem informacji, podczas gdy szef egzekutywy wydawał się bardziej zainteresowany „publiczną częścią polityki, jak na przykład wystąpieniami i przemówieniami”152 i całym związanym z tych blichtrem. Tuż
po zaprzysiężeniu Condoleezza Rice powiedziała zresztą Richardowi Clarke’owi,
głównemu doradcy ds. przeciwdziałania terroryzmowi, by „nie przygotowywał
dla prezydenta zbyt długich notatek i raportów, ponieważ nie jest on namiętnym
czytelnikiem”153.
Delegowanie zadań wiceprezydentowi oznaczać też mogło, że to Cheney przedstawiał prezydentowi opcje wyboru. Codzienne rano, zanim raport wywiadowczy był
przekazywany prezydentowi, najpierw widział go Cheney. Wiceprezydent znał treść
raportu, „był obecny przy przedstawianiu go prezydentowi, a zadając określone pytania, mógł mieć pewność, że Bush będzie poinformowany o sprawach, które Cheney
uważał za istotne”154. Gdy jednak wiceprezydent przeforsował wbrew zaleceniom
i decyzji prezydenta obniżkę podatku od zysków kapitałowych, stało się jasne, że
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Bush nad swym wiceprezydentem nie panuje. Sam prezydent zdał sobie z tego sprawę jednak dopiero w marcu roku 2004.
Otóż program inwigilacji obywateli bez zgody sądu musiał być przedłużany
przez prezydenta co 45 lub 90 dni. Częścią tego procesu był też prokurator generalny, który musiał zaświadczać o legalności programu. John Ashcroft czynił to jednak
rutynowo, ponieważ zielone światło dla takich prezydenckich działań dawał Urząd
Radcy Prawnego Departamentu Sprawiedliwości z Johnem Yoo na czele. Gdy jednak Yoo zrezygnował z posady w administracji, jego miejsce zajął Jack Goldsmith,
który z czasem zaczął mieć wątpliwości co do zasadności wydawanych przez Yoo
opinii prawnych. Goldsmith poinformował o nich zastępcę Ashcrofta, Jamesa Comeya, który tę opinię podzielał. Swe obiekcje Comey przekazał Ashcroftowi, na co
ten stwierdził, że wobec tego w następnym cyklu nie poświadczy, że ów program
jest zgody z prawem. Gdy niedługo później Ashcroft poważnie zachorował, Comey
stał się pełniącym obowiązki Prokuratora Generalnego, władnym podejmować wiążące decyzje. Wkrótce Comey oznajmił Cheneyowi, Addingtonowi, radcy prawnemu prezydenta Gonzalesowi oraz szefowi personelu Cardowi to, co Goldsmith
sygnalizował od kilku miesięcy – że program jest niezgodny z prawem, w związku
z czym jego autoryzacja nie zostanie przedłużona. Data upływała 11 marca, lecz
prezydent dopiero dzień wcześniej został o takim zagrożeniu poinformowany przez
Cheneya i Gonzalesa. O wyrażanych przez Departament Sprawiedliwości wątpliwościach wiedzieli oni jednak już od kilku tygodni, podobnie jak o tym, że w razie
jednostronnego przedłużenia programu Comey, dyrektor FBI Robert Mueller oraz
kilkunastu najważniejszych prawników z Departamentu Sprawiedliwości gotowych
było zrezygnować na znak protestu. Gdyby to nastąpiło, byłby to ogromny problem
polityczny dla administracji, szczególnie na osiem miesięcy przed wyborami. Można
przypuszczać, że szybko również prasa dowiedziałaby się o przyczynach dymisji.
Tymczasem o ich groźbie prezydent dowiedział się dopiero 11 marca od samego Comeya. Cheney wiedział o tym od kilku tygodni, i choć na pewno zdawał sobie sprawę
z implikacji masowych dymisji, nie mówiąc już o problemach prawnych, postanowił
nie kłopotać tym prezydenta155.
Czy jednak prezydent może w jakikolwiek sposób wiceprezydenta ukarać za tego
typu niesubordynację? Naturalnym hamulcem wydaje się zastąpienie go w kolejnym
cyklu wyborczym innym kandydatem. Sam Cheney zresztą w połowie roku 2003 zasygnalizował prezydentowi taką możliwość, na co Bush jednak nie przystał156. Krok
taki jest bowiem zawsze postrzegany jako przyznanie, że błąd został popełniony podczas pierwszej selekcji. W przypadku Cheneya zastąpienie go innym kandydatem
byłoby dla Busha nieroztropne z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, traciłby
wówczas swego najważniejszego doradcę i „oficera operacyjnego”, i rzeczywiście
trudno było znaleźć w Partii Republikańskiej dorównującego mu doświadczeniem
i znajomością tajników pracy Waszyngtonu pretendenta. Po drugie, co ważniejsze,
155
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do realizowania koncepcji politycznych niezbędne jest posiadanie do tego demokratycznej legitymacji, czyli wyborczego zwycięstwa. Nie wiadomo jednak, czy bez
Cheneya Bush mógłby zapewnić sobie reelekcję. To przecież wiceprezydent był
głównym politycznym czempionem konserwatystów oraz świata biznesowego157.
Brak Cheneya w tandemie byłby dla nich ważnym sygnałem, że być może w nowym
rozdaniu ich interesy nie będą już tak dobrze reprezentowane.
Istotnym elementem tej układanki była również żona wiceprezydenta, Lynne.
W przypadku małżeństwa Cheneyów, podobnie jak Clintonów, zasada jest prosta
– gdy „głosujesz na jedno, dostajesz dwa”. O ile Dick Cheney były jednym z guru
konserwatystów politycznych, o tyle Lynne Cheney miała taką samą pozycję wśród
konserwatystów kulturowych. Wprowadzony przez Jamesa Davisona Huntera termin
wojen kulturowych odnosi się do takich obszarów życia społecznego, jak rodzina,
edukacja, religia czy sztuka158. Skoro zatem Bush jako współczujący konserwatysta
nie zdołał przyciągnąć do urn wyborców religijnych w roku 2000, jeszcze trudniej
byłoby w roku 2004 przyciągnąć ich bez Lynne Cheney.
Drugim instrumentem prezydenckiej kontroli mogło być odsunięcie wiceprezydenta na dalszy plan. Takie posunięcie również niosło z sobą pewne ryzyko. Jak
argumentował Richard Neustadt, „dziennikarze obsługujący Biały Dom natychmiast
uświadomiliby sobie taką degradację”159, z całą pewnością szeroko by ją zrelacjonowali, a wkrótce też ustalili jej źródło. W roku wyborczym takie informacje zwyczajnie nie służą prezydentowi ubiegającemu się o reelekcję.
Równowaga i hamulce wobec wiceprezydenta mogły zatem być zastosowane dopiero podczas drugiej kadencji. Prezydent nie delegował już Cheneyowi tylu zadań,
wiceprezydent był również objęty większą kontrolą przez szefa personelu Białego
Domu Joshuę Boltena, tego samego, który 11 września jako jedyny zasugerował
wiceprezydentowi, by otrzymał od prezydenta potwierdzenie wydanego rozkazu
zestrzelenia zmierzającego ku Waszyngtonowi samolotu. Kulminacją demonstracji
końca wpływu wiceprezydenta na George’a W. Busha była sprawa ułaskawienia dla
skazanego Lewisa „Scootera” Libby’ego, byłego szefa personelu wiceprezydenta.
Kilkanaście miesięcy wcześniej prezydent, postępując zgodnie ze swymi uprawnieniami160, złagodził już karę, jaką nałożył na Libby’ego sąd. Mimo to Cheney nakłaniał prezydenta na podpisanie ułaskawienia przez ponad dwa miesiące – od okresu
po wyborach prezydenckich roku 2008 aż do inauguracji Baracka Obamy 20 stycznia
roku 2009. Po konsultacjach z prawnikami Bush pozostał niewzruszony na apele
wiceprezydenta, co w początkowym okresie ich administrowania zapewne by się nie
zdarzyło161.
W drugiej kadencji Bush nie omieszkał w dalszym ciągu korzystać ze swego podstawowego instrumentu sprawowania władzy – z powodzeniem forsowanej przez
Dicka Cheneya teorii unitary executive. Klasyczne koncepcje amerykańskiej pre157
158
159
160
161

S. Moore, J. Bell, The Conservative Case for Cheney, „The Weekly Standard”, 26 lipca 2004.
J.D. Hunter, Culture Wars: The Struggle to Define America, New York: Basic Books, 1991.
R. Neustadt, Vice Presidents as National Leaders, s. 189.
R.M. Małajny, Amerykański prezydencjalizm, s. 397.
P. Baker, Days of Fire: Bush and Cheney in the White House, New York: Doubleday, 2013.
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zydentury sformułowane zostały przez Edwarda Corwina oraz Richarda Neustadta.
Według pierwszej „twarda władza” (hard power) szefa egzekutywy jest wyznaczona
przez uprawnienia konstytucyjne162. Wszak prezydent nie jest królem i do realizacji
swych zamierzeń musi uzyskać zgodę Kongresu. Koncepcja Neustadta opiera się
zatem na „władzy miękkiej” (soft power) – „władzy do przekonywania” (power to
persuade) Kongresu, by podążał za prezydenckimi ideami163. Wobec jednak zauważalnej w ciągu ostatnich kilku dekad polaryzacji amerykańskiej sceny politycznej
prezydent nie zawsze dostaje od deputowanych to, czego oczekuje, dlatego by osiągnąć swe cele, sięga po takie jednostronne instrumenty, jak executive orders, executive
agreements, proclamactions, national security directives, memoranda i inne164.
Najnowszym „wynalazkiem” w tej dziedzinie jest pisemne oświadczenie (signing
statement), które sprawia, że prezydent ma ostatnie słowo w procesie legislacyjnym,
słowo, na które Kongres jak na razie nie znalazł odpowiedzi165. Właśnie pisemne
oświadczenie jest najważniejszym instrumentem Prezydenta jako zwierzchnika unitary executive. Zastosowanie tej teorii właśnie przez administrację Busha należy ściśle wiązać z osobą Dicka Cheneya. W starej waszyngtońskiej grze o uprawnienia
między Kongresem a prezydenturą Cheney wyraźnie opowiada się po stronie egzekutywy. Warto zauważyć, że w latach 70. Cheney nie postrzegał „afery Watergate
jako kryminalnego spisku, lecz jako [przejaw] walki o władzę między Kongresem
a Białym Domem”166.
W roku 1991 Cheney sugerował brak konieczności uzyskania zgody Kongresu na
wysłanie wojsk w rejon Zatoki Perskiej167, a pięć lat później w jednym z wywiadów,
odnosząc się do tej sytuacji, oświadczył, że „gdybyśmy wówczas przegrali głosowanie, mimo wszystko rekomendowałbym prezydentowi interwencję”168. W roku 2002
w wywiadzie dla Fox News Cheney wyjawił, że poza służbą, jako wiceprezydent
w administracji Busha, miał też do wykonania misję o bardziej doniosłym znaczeniu:
Jestem blisko Waszyngtonu od 34 lat. Wiele razy administracje oddawały [Kongresowi]
władzę Prezydenta do wykonywania swoich obowiązków. W tej administracji nie zamierzamy tego robić. Prezydent jest zobowiązany i zdeterminowany do bronienia tych zasad
i do przekazania urzędów, swojego i mojego, przyszłym pokoleniom w lepszym stanie,
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164
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Zob. Ch.S. Kelley, B.W. Marshall, The Last Word: Presidential Power and the Role of the Signing
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niż je zastaliśmy. Kompromis w tej fundamentalnej sprawie (…) osłabiłby prezydenturę,
czego nie chcemy169.

Zgodnie z tymi założeniami kilka miesięcy później Cheney negatywnie odnosił się do prezydenckich propozycji pytania o zgodę Kongresu w sprawie interwencji w Iraku, jak również o przyznanie Stanom Zjednoczonym mandatu na nią przez
ONZ170. W odniesieniu do misji Cheneya zwiększenia władzy urzędu Prezydenta nie
mogło być odwrotu, wyjątków i wątpliwości. Do jej wykonania Cheney potrzebował
również sojuszników, a okazją do ich zwerbowania okazał się okres przejściowy,
którym Dick Cheney dowodził. Podczas gdy wiele stanowisk politycznych zostało
obsadzonych jego byłymi współpracownikami lub podwładnymi, równie istotna była
obsada stanowisk prawniczych. Rekomendowanie kandydatów na te stanowiska było
w okresie przejściowym zadaniem Davida Addingtona, a podstawowym kryterium
było podzielanie interpretacji rozszerzonej władzy prezydenta171. Z tego powodu
ważną referencją stało się członkostwo w Federalist Society, założonym w połowie
lat 80. stowarzyszeniu, którego celem było propagowanie tzw. oryginalnej interpretacji amerykańskiej Konstytucji (originalism), w tym także doktryny unitary executive172. Z rekomendacji Addingtona w biurze radcy prawnego prezydenta, Alberto
Gonzalesa zostały zatrudnione co najmniej trzy osoby, a radcą prawnym Pentagonu
został protegowany Addingtona, William Haynes173. Członkami Federalist Society
byli też prokurator generalny John Ashcroft, Solicitor General Ted Olsen oraz ich
następcy, odpowiednio Larry Thompson i Paul Clement.
Dla Cheneya i Addingtona nie było jednak ważniejszej komórki niż osadzony
w Departamencie Sprawiedliwości Urząd Radcy Prawnego (Office of Legal Counsel,
OLC). Zawsze gdy Prezydent, poszczególne departamenty czy agencje egzekutywy mają problem z konstytucyjną interpretacją aktów prawnych, zwracają się o radę
do Prokuratora Generalnego. Ten z kolei deleguje to zadanie OLC, a wydane przez
Urząd opinie są wiążące dla wszystkich wewnątrz wykonawczego segmentu władzy174. Posiadanie zatem na tym stanowisku osoby podzielającej poglądy Cheneya
na szeroki zakres prezydenckiej władzy otwierało możliwości praktycznego zastosowania teorii unitary executive. Cheney osobiście zaangażował do pracy młodego
profesora Szkoły Prawa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Johna Yoo. Kilka
lat wcześniej Yoo zasłynął opublikowanym w „California Law Review”, opatrzonym
625 przypisami artykułem, gdzie na 139 stronach dowodził, że w sprawach dotyczą-
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cych wojny, pokoju i bezpieczeństwa narodowego Prezydent był właściwym i jedynym organem mającym moc nie tylko decyzyjną, ale i interpretacyjną175.
Już jako prawnik OLC Yoo był autorem memorandum z 25 września roku 2001,
które stało się „kamieniem węgielnym teorii prawa administracji Busha”176. Yoo powołał się w nim na teorię unitary executive, stwierdzając, że egzekutywa w całości
podlega Prezydentowi i Kongres nie ma w związku z tym prawa regulować podległych Prezydentowi departamentów, agencji czy innych komórek. Co więcej, Prezydent mógł stwierdzić, które ustawy lub inne regulacje Kongresu naruszały jego prawo do „zapewnienia egzekutywie jedności w celu i energii w działaniu”177 i zwolnić
członków egzekutywy z nałożonych na nich przez legislatywę obowiązków, nakazów i zakazów. To właśnie według tych reguł Prezydent mógł jednostronnie ocenić,
co jest zgodne z Konstytucją, a co nie. Memoranda Yoo stały się podstawą takich prezydenckich decyzji, jak inwigilowanie obywateli bez zgody sądu, utworzenie komisji
wojskowych czy też odstąpienie od Konwencji Genewskich, de facto zezwalając na
tortury schwytanych podczas wojen w Afganistanie i Iraku. Decyzje te zostały jednak
podjęte w tajemnicy. Po ich ujawnieniu były krytykowane ze względów politycznych, a ich podstawy prawne zostały zakwestionowane. Konstytucjonaliści wykazali, że w swoich memorandach oraz zamieszczonych w specjalistycznych periodykach
prawniczych artykułach Yoo, opierając swe wywody na pismach Alexandra Hamiltona, czynił to wybiórczo. Yoo miał mianowicie brać pod uwagę jedynie argumenty
Hamiltona zawarte w 70. numerze „Federalist Papers”, podczas gdy w kilku innych
numerach Hamilton wyraźnie ostrzegał przed niebezpieczeństwami związanymi ze
zbyt silną egzekutywą178.
Argumentacja Yoo była też niezgodna z orzecznictwem Sądu Najwyższego.
W sprawie Marbury v. Madison sędziowie orzekli, że „jedynie władza sądownicza
decyduje o tym, jakie jest prawo”179. Rozumienie istoty władzy wykonawczej przez
Yoo było sprzeczne z orzeczeniem w sprawie Youngstown Sheet and Tube Company
v. Sawyer180, a w sprawie Clinton v. City of New York sędziowie orzekli, że Prezydent nie może stosować weta cząstkowego (weta selektywnego)181 wobec legislacji
kongresowych, i z prawa weta może korzystać nie w stosunku do jedynie wybranych
przepisów ustaw, ale może je odrzucać w całości. Jeżeli Prezydent tego nie zrobi,
musi się do ustanowionego przez Kongres prawa stosować, dopóki sądy nie uznają
go za niekonstytucyjne182. Również Amerykańskie Stowarzyszenie Prawnicze uznało w swym raporcie pisemne oświadczenia za „sprzeczne z zasadami prawa oraz
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z konstytucyjnym systemem władzy”183. W rezultacie, po czteroletnim dochodzeniu,
śledczy Office of Professional Responsibility przy Departamencie Sprawiedliwości
orzekli, że pisząc swe memoranda ,Yoo „nie dochował staranności, rzetelności i zachował się niezgodnie z etyką zawodową”184. Również decyzje podjęte przez Busha
na podstawie memorandów Yoo zostały uznane za niezgodne z ustawą zasadniczą185.
Mimo to administracja Busha nie przestała wydawać pisemnych oświadczeń,
w których prezydent powoływał się na swoje kompetencje zwierzchnika unitary
executive. Gdy media ujawniły, że wobec schwytanych wojowników Al-Kaidy prezydent zawiesił stosowanie Konwencji Genewskich, Kongres postanowił działać.
Inicjatywie przewodził senator John McCain, weteran wojny wietnamskiej, podczas
której był torturowany. Cheney zrobił co mógł, by wylobbować u kongresmanów
brak poparcia dla zakazującej tortur ustawy, nie był jednak skuteczny. 16 grudnia
roku 2005 prezydent Bush podpisał Detainee Treatment Act, a ceremonia odbyła się
w Białym Domu. Ale wieczorem w piątek 30 grudnia roku 2005, gdy Kongres nie był
w sesji, a dziennikarze wybierali się na wyjazdy sylwestrowo-noworoczne i nikt nie
zwracał na to uwagi, wydane zostały dwa pisemne oświadczenia. W jednym z nich
czytamy, że „egzekutywa winna interpretować Punkt X [Detainee Treatment Act]
odnoszący się do zatrzymanych, w sposób zgodny z konstytucyjnym uprawnieniem
Prezydenta do nadzorowania unitary executive”186. Innymi słowy, prezydent uznawał
ustawę – którą wcześniej z fanfarami podpisał – za kolidującą z jego uprawnieniami
głównodowodzącego armią i zwalniał pozostałych członków egzekutywy ze stosowania jej przepisów.
Praktyka wydawania pisemnych oświadczeń wywodziła się z czasów prezydentury Reagana, ale w administracji Busha stała się standardową procedurą. Prezydent
Bush zawetował w ciągu ośmiu lat jedynie dwanaście ustaw, zdecydowanie mniej niż
jego poprzednicy187. Za to w wydanych 172 oświadczeniach pisemnych za niekonstytucyjne uznał 1168 punktów w ustawach Kongresu188. W pisemnych oświadczeniach
ponad stukrotnie powołał się na unitary executive – dla porównania Ronald Reagan
uczynił to tylko raz189. Pisemne oświadczenia, jak zgrabnie ujął to politolog James
Pfiffner, okazały się więc „prawem do ignorowania prawa”190.
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Podczas gdy praktyka pisemnych oświadczeń, a szerzej teoria unitary executive
były szeroko komentowane jako powrót imperialnej prezydentury191, nie jest jasne,
czy przyszli prezydenci nie będą chętnie założeń teorii stosować. Prezydent Bush powołał do sądów apelacyjnych licznych zwolenników unitary executive192. W zdaniu
odrębnym orzeczenia Sądu Najwyższego – za słuszną uznał ją Antonin Scalia193. Pracując w administracji Reagana, Samuel Alito i John Roberts w wielu swych pismach
opowiadali się za koncepcją unitary executive i szerokim stosowaniem pisemnych
oświadczeń194. Obaj są członkami Federalist Society powołanymi do Sądu Najwyższego przez prezydenta Busha. Nim otrzymali nominacje, rozmowy kwalifikacyjne
w swej wiceprezydenckiej rezydencji przeprowadzał Dick Cheney195. Jak zatem widać, argument o politycyzacji sądowniczego segmentu władzy196 należy uznać za jak
najbardziej zasadny.
W poprzednim akapicie padło określenie „imperialna prezydentura”. W niezwykle oryginalnej koncepcji Arthur Schlesinger takim mianem określił prezydenturę, która oznacza między innymi „powoływanie się na bezpieczeństwo narodowe
w każdym celu, naleganie na dyskrecję egzekutywy, odmowę udzielania informacji
Kongresowi”197. Historyk konkludował, że prezydentura wymknęła się spod kontroli,
a jej główną cechą stało się działanie na granicy prawa, często w tajemnicy. Jednocześnie Schlesinger był z jednym z najbardziej doniosłych krytyków istnienia urzędu
Wiceprezydenta, a jeden z jego artykułów na ten temat jest zawarty w aneksie do
drugiego wydania The Imperial Presidency198. Swego rodzaju chichotem historii jest,
że jeszcze pod koniec życia (Schlesinger zmarł w roku 2007) ten wybitny historyk
mógł zaobserwować przejawy istnienia imperialnej wiceprezydentury.
Przejawiała się ona w dominacji Cheneya, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
egzekutywy. Nie zgadzając się na oddanie dokumentów GAO, wiceprezydent był
poza kontrolą kongresową. Bush zapewnił też Cheneyowi niemal całkowite nieponoszenie odpowiedzialności przez podpisanie executive order, zgodnie z którym Wiceprezydent jest ochraniany przez executive privilege199. Przynajmniej w pierwszej
kadencji Cheney pozostawał też poza kontrolą wewnątrz egzekutywy – prezydent
bezgranicznie mu ufał, a personel Cheneya zdominował działania personelu Busha. David Addington był rzeczywistym autorem większości pisemnych oświadczeń
– Gonzales jedynie je podpisywał, tylko raz nie zgadzając się ze zdaniem Addingtona200. Ten ostatni był również współautorem, wraz z Johnem Yoo, memorandów
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na temat braku zastosowania konwencji genewskich wobec schwytanych w Iraku
i Afganistanie201. Barton Gellman podkreśla, że „spośród ponad trzech tuzinów prawników administracji Busha”, z którymi rozmawiał, „nie było żadnego, który wątpiłby
w status Addingtona jako primus inter pares”202.
Sam Cheney odwoływał się do różnych sztuczek, by jego działalność nie ujrzała
światła dziennego, a działanie w tajemnicy było dla wiceprezydenta na tyle istotne, by też nie poddawać się kontroli przyszłych pokoleń. Cheney skłonił bowiem
prezydenta do wydania executive order, według którego szef egzekutywy, a także
Wiceprezydent nie są zobowiązani do przekazania archiwistom dokumentów, które
uznają za tajne203. Tym większym paradoksem jest – choć być może też rację miał
Schlesinger, pisząc, iż „gdy wszystko jest tajne, nic nie jest tajne”204 – że imperialna
wiceprezydentura Dicka Cheneya pozostaje nie tylko najpotężniejszą, ale również,
w mojej subiektywnej opinii, najlepiej opisaną wiceprezydenturą.
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B. Gellman, Angler, s. 136.
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Given the right President it is possible for the right Vice President to have an impact on administration policy.
George Bush, 1987

The current system (…) allows the presidential nominee to
choose a running mate with whom he feels comfortable, who
he believes will enhance his electoral chances, and who he
believes would serve well.
Joel Goldstein, 1995

Głównym celem badawczym monografii była analiza okoliczności wiceprezydenckiej selekcji oraz określenie, czy przekładają się one na to, w jaki sposób
poszczególni wiceprezydenci sprawują swój urząd. W rozdziale I przedstawiono
genezę urzędu Wiceprezydenta i jego konstytucyjne obowiązki. W rozdziale II zaprezentowano mechanizmy wyboru kandydata na Wiceprezydenta przed rokiem 1976
oraz pozakonstytucyjne funkcje Wiceprezydenta, które wykształciły się w przeciągu
lat. Okazuje się, że zwiększone znaczenie egzekutywy, której urząd Wiceprezydenta jest częścią, przyczyniły się także do rozwoju omawianej instytucji politycznej.
Wszak wraz ze zwiększoną liczbą zadań Prezydenta więcej ich stało się też udziałem
Wiceprezydenta1. Przeprowadzona analiza konstytucyjna wykazała, że amerykańska
wiceprezydentura pozostaje urzędem niemającym zbyt wielu uprawnień. Funkcja
przewodniczenia obradom Senatu jest od dłuższego czasu zadaniem przewodniczącego pro tempore. Uprawnienie oddawania decydującego głosu w głosowaniu
senackim występuje z kolei niezwykle rzadko, choć, jak widzieliśmy w przypadku
Ala Gore’a i Dicka Cheneya, może dotyczyć bardzo ważnych kwestii (odpowiednio
– budżetu i podatków). Bardzo istotna jest natomiast funkcja sukcesora w przypadku
opróżnienia urzędu Prezydenta. By zapewnić płynne przejęcie obowiązków w takiej
sytuacji, Wiceprezydent stał się statutowym członkiem, lub obowiązkowym uczestnikiem spotkań, wszelkich możliwych gremiów, które mają za zadanie sprawującego
wiceprezydenturę na ewentualność sukcesji przygotować.
Wszystkie wymienione czynniki, czyli z jednej strony niewielka liczba konstytucyjnych zadań, z drugiej fakt, że to Wiceprezydent jest pierwszy w linii sukcesji,
a także ewolucja urzędu Wiceprezydenta, sprawiają, że charakter, zakres i częstotliwość powierzanych wiceprezydentowi zadań są zależne od szefa egzekutywy. To
właśnie prezydent, jeśli zechce, może uczynić z wiceprezydenta swego najważniej1

J. Goldstein, The Modern American Vice Presidency, s. 23–34.
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szego doradcę lub partnera w sprawowaniu władzy. Równie dobrze z woli prezydenta rola wiceprezydenta może przybrać charakter ceremonialny, niemający większego
znaczenia dla funkcjonowania prezydenckiej administracji. Oczywiście prezydent
jest bardziej skłonny powierzać wiceprezydentowi istotne funkcje wówczas, gdy jest
on osobą, której w pełni może zaufać. Z tej przyczyny – oprócz faktu, że przez większą część XIX wieku to Kongres, a nie Prezydent, nadawał ton politycznym wydarzeniom w kraju – kolejni szefowie egzekutywy nie delegowali swym wiceprezydentom wielu zadań ze względu na sposób nominowania zarówno Prezydenta, jak
i Wiceprezydenta.
Partie polityczne, które pojawiły się w amerykańskim krajobrazie politycznym
niedługo po powstaniu Republiki, z czasem zaczęły organizować ogólnonarodowe
konwencje, podczas których wyłaniały swych kandydatów na Prezydenta i Wiceprezydenta. Liderzy partyjni mieli wówczas decydujący głos w wyborze kandydatów
na Wiceprezydenta, wobec czego najczęściej nad długoterminowymi czynnikami
selekcji górę brały obliczone na zwycięstwo wyborcze kryteria krótkoterminowe.
Z tego powodu przydatność współkandydatów kończyła się wraz z dniem wyborów.
„Wszelkie korzyści, jakie płynęły dla partii ze strategii «równowagi tandemu», [były
minimalizowane w związku z tym, że zastosowanie takiej strategii] gwarantowało
również to, że prezydent i wiceprezydent nie byli naturalnymi sojusznikami”2.
Wybrany nie przez późniejszego prezydenta, a przez liderów partyjnych współkandydat nie odgrywał w administracji takiej roli, jaką przypuszczalnie mógłby odgrywać, gdyby o jego selekcji zdecydował nominowany. O istnieniu takiej zależności
świadczyć może chociażby drugi okres prezydentury Andrew Jacksona (1833–1837).
To prezydent Jackson namówił Martina Van Burena na objęcie wiceprezydentury.
Jackson uczynił go wówczas swym głównym doradcą i najważniejszym pomocnikiem.
Współkandydaci wybrani przez liderów partyjnych, jeżeli nie objęli prezydentury
w wyniku sukcesji, nie mieli się jednak już tak dobrze. Nie odgrywali żadnej roli, nie
delegowano im żadnych zadań, sam zaś urząd Wiceprezydenta był określany jako
zesłanie i kończący karierę polityczny ślepy zaułek. To właśnie wtedy, mniej więcej
do roku 1940, kiedy to prezydent Franklin Delano Roosevelt osobiście zdecydował
o obsadzie urzędu Wiceprezydenta na kolejne cztery lata, na temat urzędu Wiceprezydenta wymyślano i opowiadano setki mających pejoratywny charakter mniej
lub bardziej zabawnych anegdot, jak choćby przypisywana Markowi Twainowi opowieść o matce, która miała dwóch synów. Jeden był marynarzem, drugi politykiem.
Pierwszy wypłynął w morze, drugi został Wiceprezydentem. O żadnym nigdy więcej
nie usłyszano.
Wraz z reorganizacją egzekutywy za Roosevelta, postępującą centralizacją formułowania polityki w Białym Domu oraz smutnymi epizodami prezydenckich śmierci,
poważnych chorób czy rezygnacji ewoluować zaczęła również wiceprezydentura.
Urząd otrzymał imponującą w porównaniu z poprzednimi okresami obudowę instytucjonalną, na jego sprawowanie dawali się też namówić coraz ważniejsi politycy,
którzy pełniąc teraz, prócz konstytucyjnych i ceremonialnych, także funkcje instytu2
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cjonalne i polityczne, byli coraz lepiej przygotowani do sprawowania urzędu Prezydenta, gdyby zaistniała taka potrzeba.
Jednocześnie współpraca prezydenta i wiceprezydenta była raczej intuicyjna niż
szczegółowo zaplanowana. Zmiany w tej dziedzinie przyszły wraz z przeprowadzonymi przez Partię Demokratyczną, a w ślad za nią także przez Partię Republikańską,
reformami w desygnowaniu prezydenckich kandydatów, w których wyniku liderzy
partyjni przestali mieć wpływ na to, kto będzie kandydatem ich partii na Prezydenta.
W okresie po reformach rywalizacja o prezydencką nominację jest rozstrzygnięta
długo przed rozpoczęciem partyjnej Konwencji. W odniesieniu do wiceprezydenckiej selekcji jest to o tyle istotne, że zwycięzca prawyborów i jego sztab mają teraz
więcej czasu na wybór najbardziej odpowiedniego kandydata na Wiceprezydenta
w porównaniu z okresem sprzed reform, kiedy to selekcja musiała zostać przeprowadzona często w czasie krótszym niż 24 godziny3. W rezultacie zwycięzcy prawyborów nie tylko mogą uniknąć kolejnej „afery Eagletona”, ale również – określając
kryteria wyboru na urząd Wiceprezydenta – zdecydować, w jakiej roli widzą wiceprezydenta w swej przyszłej administracji, a także wysłuchać opinii pretendentów
do wiceprezydentury na temat wizji sprawowania przez nich urzędu. Taka rozmowa
może okazać się decydująca dla przyszłych relacji prezydent–wiceprezydent, a sam
proces selekcji, jej kryteria oraz dokonany w ich rezultacie wybór współkandydata
często określany jest jako pierwszy test4 kandydata ubiegającego się o najważniejszy
urząd.
Powyższe zależności zaprezentowano w rozdziale III, gdzie dokonano również
klasyfikacji wiceprezydenckich selekcji ze względu na kryteria krótkoterminowe
(taktyczne) i długoterminowe (strategiczne). Wspomniana klasyfikacja dotyczyła kandydatów na Wiceprezydenta w okresie po reformach; uwzględniono w niej
również tych współkandydatów, których tandemy przegrały później wybory prezydenckie. Ponieważ celem opracowania było zbadanie zależności między kryteriami
wyboru a sprawowaniem urzędu Wiceprezydenta, dalsza analiza dotyczy jedynie
tandemów zwycięskich. W rozdziałach IV–VIII mogliśmy zaobserwować charakter
pięciu wiceprezydentur, co w zestawieniu z okolicznościami selekcji i ich kryteriami
prowadzi do nader interesujących wniosków. Okazuje się bowiem, że długoterminowe (strategiczne) kryteria wiceprezydenckiej selekcji są skorelowane z wiceprezydenckim sukcesem, podczas gdy kryteria krótkoterminowe (taktyczne) są sprzężone
z jego brakiem. Nim przejdziemy do dyskusji nad tym wnioskiem, zasadne wydaje się zoperacjonalizowanie dość mglistego terminu, jakim jest „wiceprezydencki
sukces”. Krótko rzecz ujmując, wiceprezydent, który odniósł sukces, to taki, który
w trakcie pełnienia przez siebie urzędu osiągnął zakładane przez samego siebie przed
jego objęciem cele.
Paul Light określa cele każdego wiceprezydenta czterostopniowo, i są to:
(1) przyszłe wybory, (2) dobra polityka publiczna, (3) izolacja od prezydenta, oraz
3
W.G. Mayer, A Brief History of Vice Presidential Selection, s. 354–355; M. Hiller, D. Kriner,
Institutional Change and the Dynamics of Vice Presidential Selection, s. 403–406.
4
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(4) „pompa i dodatki” (pomp and perquisities)5. Ze względu na to, że opracowanie
Lighta ukazało się drukiem w roku 1984, określenie celów wiceprezydenta powinno
ulec pewnej modyfikacji. Priorytetami wiceprezydenta, choć nie każdego, w dalszym
ciągu są „przyszłe wybory” oraz „dobra polityka publiczna”.
Przyszłe wybory należy tu rozumieć jako odnoszące się do udziału wiceprezydenta w wyborach prezydenckich na swój własny rachunek. Ponieważ jednak na wynik
wyborów powszechnych wpływają też inne niż styl funkcjonowania wiceprezydenta
czynniki, pod uwagę jest brane uzyskanie partyjnej nominacji. Po pierwsze, głosujący w prawyborach, jako posiadający odpowiednią identyfikację partyjną, na pewno
bacznie obserwują wiceprezydenta i wyłaniając kandydata swej partii na Prezydenta,
odpowiadają na pytanie, czy uważają wiceprezydenta za odpowiedniego kandydata
do wiceprezydentury. Równie istotny jest tutaj głos partyjnych insiderów. Ci bowiem
z całą pewnością obserwują wiceprezydenta uważnie i jeśli startujący w prawyborach
wiceprezydent uzyska większość partyjnych głosów poparcia (endorsements), które
zdecydowanie poprawią jego pozycję w rywalizacji o nominację6, można uznać, że
sposób sprawowania przez niego urzędu członkowie partii uznali za odpowiedni.
W kategorii „przyszłe wybory” możemy też wprowadzić element pośredni w postaci
ponownego znalezienia się wiceprezydenta w wyborczym tandemie. O ile w omawianym okresie wszyscy wiceprezydenci ponownie otrzymali nominacje, o tyle próby zastąpienia ich innymi kandydatami mogą świadczyć o pewnym stopniu dezaprobaty dla sposobu sprawowania urzędu.
Co do kategorii określonej jako „dobra polityka publiczna”, Light ma tutaj na
myśli to, że „wszyscy wiceprezydenci obejmując urząd, myślą o programach polityki
publicznej, do których przyjęcia będą dążyć”7. Sukcesem możemy zatem określić
sytuacje, w których programy, o jakie zabiegali wiceprezydenci, stały się projektami
administracji. Innymi słowy, za sukces wiceprezydenta w tej kategorii uznawać będziemy pozytywną odpowiedź na tzw. Nixon question. Otóż po okresie bardzo udanej wiceprezydentury, w kampanii wyborczej roku 1960 Richard Nixon jako jeden
ze swych większych atutów prezentował właśnie własną aktywną wiceprezydenturę
oraz zdobytą wówczas rozległą wiedzę, doświadczenie oraz fakt, że był ważną postacią w strukturze Białego Domu prezydenta Eisenhowera. Gdy jednak podczas konferencji prasowej spytano prezydenta, „Czy mógłby podać przykład pomysłu Nixona,
który prezydent przyjął jako swój”8, ten odparł: „Jeśli dacie mi tydzień, być może coś
przyjdzie mi do głowy. Nie pamiętam”9. Eisenhower tłumaczył później, że miał to
być żart, który jednak wprawił w spore zakłopotanie Nixona10, a też nie pomógł mu
w kampanii. Od tej pory celem każdego wiceprezydenta jest, by prezydencka odpowiedź na Nixon question była pozytywna.
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Spełnienie kryteriów „przyszłych wyborów” oraz „dobrej polityki publicznej”
w dalszym ciągu jest celem wiceprezydentów, dlatego też jego osiągnięcie można
przyjąć za miarę wiceprezydenckiego sukcesu. Ze względu natomiast na zmiany
w funkcjonowaniu urzędu Wiceprezydenta jako jego zamierzeń nie należy współcześnie brać pod uwagę proponowanych przez Lighta celów: „izolacji od prezydenta” oraz „pompy i dodatków”.
Przez izolację od prezydenta Light rozumie sytuację, w której wiceprezydent,
z powodu napiętych relacji z prezydentem lub jego personelem, ucieka w wykonywanie funkcji ceremonialnych. Należy nadmienić, że w swych rozważaniach Light jako
przykłady wymienia jedynie wiceprezydentury z okresu przed reformami11. Poza tym
izolacja od prezydenta obecnie wynika bardziej z wytworzonego kontekstu politycznego, jak na przykład prób oddalenia się Gore’a od skompromitowanego prezydenta
Clintona. W odniesieniu do całościowej działalności administracji wiceprezydent na
każdym kroku chce podkreślać swą obecność i dobre relacje z prezydentem, a nie
swoje odizolowanie.
Wreszcie określenie „pompa i dodatki” odnosi się do tych imponderabiliów, które
świadczą o powadze i prestiżu urzędu, a więc całej otoczki, jak będące w dyspozycji Wiceprezydenta limuzyny, samolot, rezydencja, ochrona Secret Service itd.12.
W okresie po reformach wszystkie te przywileje są integralną częścią sprawowania
urzędu Wiceprezydenta. Wiceprezydenci nie muszą o nie dodatkowo zabiegać, ich
posiadanie nie jest więc celem sprawowania urzędu.
Przyjmując dwa zasygnalizowane przez Lighta cele Wiceprezydenta, a dwa odrzucając, warto się zastanowić nad dodaniem jeszcze jednego. Będzie nim mianowicie kwestia przydatności i konstruktywności wiceprezydenta w administracji, której
był członkiem. Określenie przydatności to nic innego jak spojrzenie, czy w działaniach wiceprezydenta dominowało wykonywanie funkcji politycznych i instytucjonalnych czy też ceremonialnych.
Najłatwiejsza w ocenie jest z całą pewnością kategoria „przyszłe wybory”. Wiceprezydent otrzymał prezydencką nominację albo nie. Pojawiały się głosy, by w kolejnym cyklu wyborczym zastąpić go innym kandydatem lub jego obecność w tandemie
była niezagrożona.
Jeżeli chodzi o Mondale’a, to nie było żadnych wątpliwości, by w cyklu wyborczym 1980 to właśnie on ponownie ubiegał się o wiceprezydenturę u boku walczącego o reelekcję Jimmy’ego Cartera. Cztery lata później Mondale zdołał, mimo
liczącego się oponenta w postaci senatora Gary’ego Harta, uzyskać nominację prezydencką swej partii. W swych wysiłkach został poparty przez członków rodzimego
ugrupowania, uzyskując najwięcej partyjnych głosów poparcia (endorsements)13.
Również George Bush nie miał żadnych problemów z ponownym znalezieniem
się w tandemie z Reaganem. „Ruch na rzecz usunięcia Busha” – któremu przewodził Richard Nixon będący zdania, że Bush nie miał instynktu zabójcy, i sugerujący,
by wiceprezydent nie był ponownie brany pod uwagę jako współkandydat – szybko
11
12
13
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wygasł14. W roku 1988 Bush, popierany przez Reagana i członków swej partii, uzyskał nominację prezydencką Partii Republikańskiej.
Zgoła inaczej potoczyły się losy wiceprezydenta Dana Quayle’a. Mimo licznych
apeli o zastąpienie go innym kandydatem Quayle zdołał utrzymać miejsce współkandydata w cyklu wyborczym 1992. W przeciwieństwie jednak do Mondale’a,
który okazał się zwycięzcą prawyborów jako były wiceprezydent, Dan Quayle nie
powtórzył tego wyczynu. Ubiegał się co prawda o prezydencką nominację swej partii
w cyklach wyborczych 1996 i 2000, ale wycofał się po kilku pierwszych, nieudanych
prawyborach. W obu przypadkach poparcie członków rodzimego ugrupowania było
znikome15. Wobec tego trudno mówić, by w aspekcie „przyszłe wybory” wiceprezydent Quayle odniósł sukces.
Sukces stał się za to udziałem Ala Gore’a. Nie tylko dane mu było ubiegać się
ponownie o wiceprezydenturę, lecz warto też podkreślić, że jeszcze przed konwencją
Demokratów w roku 1996 Bill Clinton namaścił wiceprezydenta na swego następcę.
Cztery lata później Gore, mając ogromne poparcie członków swej partii16, łatwo zdobył prezydencką nominację.
Wydaje się, że o sukcesie możemy też mówić w przypadku Dicka Cheneya. Nie
uzyskał on wprawdzie prezydenckiej nominacji swej partii, lecz jeszcze w trakcie
cyklu wyborczego 2000 ogłosił, że w przyszłości nie będzie się o nią ubiegał. Cheney nie miał też problemów z ponownym znalezieniem się w tandemie w wyborach
roku 2004. Aczkolwiek sam wiceprezydent zaproponował prezydentowi Bushowi, że
z ponownego kandydowania zrezygnuje, prezydent jednak zdecydowanie stwierdził,
że wiceprezydent Cheney powinien kandydować jeszcze raz.
„Czy prezydent mógłby powiedzieć, który z pomysłów wiceprezydenta został zaadaptowany jako ważny program administracji?” Na Nixon question z całą pewnością twierdząco odpowiedzieliby prezydenci Carter, Clinton i George W. Bush.
Walter Mondale nie zdołał w pełni przekonać prezydenta do realizowania liberalnej agendy w jej klasycznym rozumieniu, jakkolwiek w kilku przypadkach zdołał
namówić prezydenta Cartera do podjęcia działań w różnych obszarach, a także zawrócić z drogi, którą zdawał się zmierzać prezydent.
Wiceprezydentowi Gore’owi szczególnie zależało na polityce ochrony środowiska, rozwoju technologicznym oraz bardziej agresywnej polityce USA wobec Bośni.
Wszystkie te kwestie znalazły swe odzwierciedlenie w polityce administracji Clintona.
Swoje cele zrealizował też Dick Cheney. Prezydent Bush poparł jego deregulacyjną agendę, jak również starania wiceprezydenta o przeprowadzenie drugiej rundy
obniżek podatkowych. Cheney osiągnął też swój najważniejszy cel – choć w sposób wielce kontrowersyjny i za pomocą jednostronnych instrumentów prezydenckiej
władzy, to jednak dzięki niemu prezydent Bush wzmocnił pozycję swego urzędu
w relacjach z Kongresem.
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Jeżeli chodzi o wiceprezydentów Busha i Quayle’a, ich działalności w kategorii
„polityka publiczna” nie można określić jako sukces. W przypadku Busha należy
jednak tłumaczyć ów fakt kontekstem jego selekcji – choć w prawyborach przedstawiał odmienne od Ronalda Reagana wizje, z chwilą akcesu do administracji Reagana
musiał całkowicie podporządkować się przywództwu prezydenta, i obejmując powierzony urząd, nie miał w dziedzinie polityki publicznej żadnych sprecyzowanych
celów. W przypadku zaś Dana Quayle’a liczba jego celów była ograniczona i na ogół
zgodna z agendą prezydenta, a w tych obszarach, w których wystąpiła różnica zdań
(podatki, relacje z Rosją), wiceprezydent nie potrafił przeforsować proponowanych
przez siebie rozwiązań.
Wiceprezydencka konstruktywność Mondale’a najpełniej realizowała się w funkcji doradczej. Wiceprezydent udzielał prezydentowi Carterowi kompleksowych
porad w każdej sprawie, wielokrotnie doprowadzając do zmiany prezydenckich zapatrywań, choć dla równowagi należy dodać, że wiele głosów wiceprezydenta nie
zostało wziętych przez Cartera pod uwagę. Mimo świadomego braku zaangażowania
przez Mondale’a w zadania liniowe personel Białego Domu jednoznacznie ocenił
wiceprezydenta jako konstruktywnego i ważnego członka administracji Cartera.
Bardzo przydatny dla swego prezydenta był też Al Gore. Nadzorował on kilkanaście obszarów polityki publicznej, przewodniczył kilku odpowiedzialnym za stosunki z innymi krajami komisjom, a prezydent aktywnie poszukiwał i oczekiwał jego
porad i opinii. Aktywność Gore’a była też newralgiczna dla clintonowskiego sposobu podejmowania decyzji. Gore nie tylko był konstruktywnym członkiem inner cirle
oraz stworzonego przez prezydenta triumwiratu17, ale również kilkakrotnie wymógł
na prezydencie szybkie podjęcie decyzji, gdy ten wahał się, co zrobić.
Nie sposób również przecenić konstruktywności dla swej administracji wiceprezydenta Dicka Cheneya. Na mocy zawartego z George’em W. Bushem porozumienia
Cheney był odpowiedzialny za tak newralgiczne obszary polityki administracji, jak
„sprawy gospodarcze, bezpieczeństwa narodowego czy też kwestie energetyczne”18.
W związku z przyjętym podziałem obowiązków architektem licznych prezydenckich
decyzji był wiceprezydent, co sprawia, że dziedzictwo prezydenta Busha jest w dużej
mierze także dziedzictwem Dicka Cheneya.
W zestawieniu „przydatność dla swego prezydenta” po jego negatywnej stronie
trzeba niestety umieścić wiceprezydenta Dana Quayle’a. Poza Radą ds. Konkurencyjności, którą z podobnymi wynikami mógłby pokierować zwierzchnik któregoś z departamentów, mało jest egzemplifikacji konstruktywnego wpływu Dana Quayle’a na
politykę administracji Busha. Ze względu na zakres swoich zainteresowań z okresu służby w Kongresie Quayle miał nadzieję na obszerniejsze delegowanie zadań
w polityce obronnej czy zagranicznej. W aspekcie tej pierwszej sekretarz obrony
Dick Cheney oraz przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów Colin Powell byli
na tyle silnymi osobowościami oraz ekspertami w swej dziedzinie, że samodzielnie
sprawowali nad nią pieczę. Podobnie było z polityką zagraniczną – wytrawny znawca spraw międzynarodowych prezydent Bush prowadził je we współpracy z innym
17
18

J. MacGregor Burns, J. Sorenson, Dead Center, s. 78.
B. Gellman, Angler, s. 52; S.A. Warshaw, The Co-Presidency of Bush and Cheney, s. 7.
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ekspertem, Brentem Scowcroftem, oraz swym długoletnim politycznym partnerem,
Jamesem Bakerem. Jako sekretarz stanu Baker wielokrotnie odrzucał sugestie Biura
Wiceprezydenta, by to właśnie Quayle reprezentował prezydenta Busha w delikatnych negocjacjach dyplomatycznych w Europie Zachodniej. Symptomatyczne jest
także, że w swych poświęconych okresowi sprawowania stanowiska Sekretarza Stanu wspomnieniach Baker ani razu nie wymienia wiceprezydenta Quayle’a19. Biorąc
pod uwagę tę charakterystykę, jak również cytowane w rozdziale VI wypowiedzi
osób blisko związanych z administracją Busha, a także fakt zaawansowanych prób
zastąpienia Quayle’a innym kandydatem w cyklu wyborczym 1992, można stwierdzić, że wiceprezydent Dan Quayle nie był konstruktywnym członkiem administracji
George’a Busha.
Co zaś dotyczy tego ostatniego, to sprawa jego konstruktywności jest kwestią
interpretacji. Z jednej strony Bush podjął wiele misji dyplomatycznych, które, szczególnie w Europie Zachodniej, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej były
ściśle związane z zimnowojenną strategią Ronalda Reagana. Jednocześnie z wypowiedzi doradców prezydenta wynika, że działalność doradcza wiceprezydenta niemal
nie istniała, a podczas spotkań w szerszej grupie aktywność Busha ograniczała się
do popierania wyrażonego przez prezydenta zdania. W swej ocenie uznaję mimo to
wiceprezydenturę Busha za przydatną, czyli konstruktywną, podpierając się jednak
stwierdzeniem Paula Kengora, że „prezydent [musiał] czuć się wystarczająco ufny
w zdolności swego wiceprezydenta, skoro powierzał mu tak ważne zadania” w polityce zagranicznej20. Innymi słowy, przez delegowanie takich strategicznych zadań
sam Reagan wierzył w przydatność wiceprezydenta Busha.
W podsumowaniu rozdziału III opracowania sposób sprawowania urzędu Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych umownie podzielono na konstruktywny i niekonstruktywny. Przez konstruktywne sprawowanie urzędu Wiceprezydenta rozumiem
sytuację, gdy wiceprezydenta można określić jako zaufanego doradcę prezydenta,
wypełniającego funkcje instytucjonalne i polityczne z małym zaangażowaniem
w funkcje ceremonialne. Taki wiceprezydent bierze udział w procesie podejmowania
decyzji, jest szanowany i wysoko oceniany przez personel Białego Domu, media oraz
członków rodzimego ugrupowania politycznego, a potwierdzeniem jego wysokiego
statusu jest otrzymanie nominacji prezydenckiej, jeśli się o nią ubiegał. Niekonstruktywne sprawowanie urzędu Wiceprezydenta to natomiast niewielka aktywność, zaangażowanie w funkcje ceremonialne na równi z politycznymi i instytucjonalnymi,
niskie oceny u członków personelu Białego Domu, mediów oraz członków i sympatyków rodzimego ugrupowania politycznego, co skutkuje brakiem nominacji prezydenckiej, jeżeli wiceprezydent się o nią starał.
Na podstawie dokonanych tutaj, a także w rozdziałach IV–VIII, obserwacji można ocenić, że Walter Mondale, George Bush, Al Gore i Dick Cheney to wiceprezydenci konstruktywni, a Dan Quayle to wiceprezydent niekonstruktywny. Podobne
uszeregowanie zawarte jest w podrozdziale 3.4, gdzie dokonano klasyfikacji współkandydatów ze względu na krótko- i długoterminowe kryteria ich wyboru. Zgodnie
19
20
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z tą klasyfikacją współkandydaci strategiczni to Mondale, Bush, Gore i Cheney, podczas gdy Dan Quayle to współkandydat taktyczny. Na pierwszy rzut oka wydaje się
zatem, że właśnie kryteriami selekcji tłumaczyć można realizowany przez poszczególnych wiceprezydentów sposób sprawowania wiceprezydentury.
Zarówno Mondale, jak i Gore oraz Cheney przyjęli aktywny sposób sprawowania urzędu i byli istotnie wiceprezydentami przydatnymi i konstruktywnymi. Dan
Quayle również wyrażał chęć zostania wiceprezydentem konstruktywnym, nie było
to jednak możliwe wobec powszechnego postrzegania go jako nieposiadającego prezydenckich, a zatem także i wiceprezydenckich kwalifikacji.
I znów pewną konfuzję wywołuje tutaj wiceprezydentura George’a Busha. Wcześniej nazwano ją konstruktywną, jako że nie sposób odmówić Bushowi, iż w ramach
swej wiceprezydentury nie podejmował wielu misji. Jednocześnie wiceprezydenturę
Busha określono mianem pasywnej, mimo bowiem posiadania prezydenckich kwalifikacji wiceprezydent przyjął model, który polegał na oczekiwaniu na delegowanie
przez prezydenta zadań, a nie na aktywnym ich szukaniu czy też doradzaniu szefowi
egzekutywy.
Interpretacja wiceprezydentury George’a Busha jest tutaj kluczowa dla określenia zmiennych, próbujących wyjaśnić sposób sprawowania przez niego urzędu. Jeśli
Bush był wiceprezydentem przydatnym i konstruktywnym, wyjaśnienia przyjętego
modelu wiceprezydentury szukać należy w kryteriach wiceprezydenckiej selekcji.
Jeśli jednak jeden z opisanych elementów – sposób sprawowania wiceprezydentury
(konstruktywny lub niekonstruktywny) albo jej styl (aktywny lub pasywny)21 – zostanie uznany za pejoratywny, okaże się, że interpretacja omawianych wiceprezydentur będzie polegała na tym, co Charles Ragin nazwał „wieloraką przyczynowością
koniunkturalną”22. Oznacza to ni mniej, ni więcej tylko to, że „określone kombinacje
okoliczności w określonych punktach w czasie mogą wytwarzać określone wyniki”23,
stanowiąc wyjaśnienie badanego zjawiska.
Skłaniam się ku takiej właśnie refleksji. Twierdzę, że do wyjaśnienia sposobu
sprawowania urzędu Wiceprezydenta – co winniśmy traktować jako zmienną zależną
(wyjaśnianą) – służyć musi więcej zmiennych niezależnych (wyjaśniających). Niemal ćwierć wieku temu, w klasycznym już dziś studium na temat metodologii badań
porównawczych w naukach społecznych, Ragin wprowadził pojęcia warunków koniecznych i warunków wystarczających. Warunki konieczne to takie, które muszą
wystąpić w każdym analizowanym zjawisku, a warunki wystarczające to te, które
określone zjawisko wywołują samodzielnie24.

21
Taka terminologia przywodzi na myśl pracę J.D. Barbera, The Presidential Character: Predicting
Performance in the White House, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985, który wyjaśnień w sposobie
sprawowania urzędu Prezydenta szukał w cechach osobowości poszczególnych prezydentów. Ta sfera
znajduje się poza zainteresowaniem badawczym niniejszej monografii, a podobieństwo terminologiczne
jest przypadkowe.
22
Ch. Ragin, The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies,
Berkeley: University of California Press, 1987.
23
J. Hopkin, Metody porównawcze, s. 264.
24
Ch. Ragin, The Comparative Method.
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Wydaje się, że spośród analizowanych zmiennych wszystkie muszą zaistnieć jednocześnie (osobno są konieczne, ale niewystarczające), by wiceprezydent sprawował
swój urząd konstruktywnie. Pierwszorzędną rolę odgrywa tutaj, co zrozumiałe, wola
prezydenta – to szef egzekutywy jako zwierzchnik wiceprezydenta określa jego misję w swej administracji. Jednocześnie także wiceprezydent musi chcieć aktywnie
sprawować swój urząd. Wydawać by się mogło, że te dwie zmienne są w zupełności
wystarczające. Prezydent może jednak w każdej chwili zmienić zdanie co do przydatności wiceprezydenta w swej administracji. Wyobraźmy sobie, że wiceprezydent
notorycznie nie wywiązuje się z powierzanych zadań lub jest w nich nieskuteczny.
W takiej sytuacji prezydent może dość szybko przestać te zadania delegować. Ale
nawet gdyby prezydent nadal nie reagował, prasa szybko zacznie wytykać wiceprezydentowi brak skuteczności i nieudolność. Taki czynnik prędzej czy później będzie
też miał wpływ na personel Białego Domu. Krytyka w prasie z całą pewnością uderzy w prezydenta, co z kolei może się odbić na jego notowaniach w odbiorze opinii
publicznej. Ponieważ „reputacja jest najważniejsza ze wszystkiego, co polityk posiada w Waszyngtonie”25, może to zaważyć na skutecznym przywództwie prezydenta
w Kongresie. Wszak według teorii prezydenckiego przywództwa Richarda Neustadta pozbawiony prestiżu prezydent może wiele utracić ze swej „władzy do negocjowania i przekonywania”26.
By więc uniknąć nieporozumień co do przyszłych relacji, podczas procesu selekcji zwycięzca rywalizacji o prezydencką nominację oraz pretendenci do wiceprezydentury powinni odbyć z sobą rozmowę, w której przedstawią swoje oczekiwania.
Taka wymiana zdań może dużo powiedzieć obydwu politykom o przyszłym partnerze – zwycięzca prawyborów może poznać wówczas zarówno temperament, jak
i cele polityczne potencjalnych współkandydatów, a także poznać warunki, jakich
spełnienia oni by oczekiwali. Zwycięzcy prawyborów są z reguły zawodowymi politykami – na etapie selekcji kandydata na wiceprezydenta mają zatem wiedzę na
temat swojego stylu podejmowania decyzji, znają program, jaki chcą realizować po
wygranych wyborach czy też widzą dla wiceprezydenta pewną rolę w swej przyszłej
administracji. Oczywiście na etapie selekcji współkandydata wszyscy nominowani
szukają kogoś posiadającego prezydenckie kwalifikacje, by uczynić tę osobę ważnym członkiem przyszłej administracji. Takie intencje może zweryfikować właśnie
proces selekcji.
Trzymając się teorii prezydenckiego przywództwa Richarda Neustadta – władzą
prezydenta jest „władza do przekonywania”. To właśnie na etapie wiceprezydenckiej
selekcji, podobnie jak prezydent w negocjacjach z Kongresem czy innymi aktorami
politycznymi, zwycięzca prawyborów dysponuje „władzą do przekonywania”. Przyjmując warunki pretendenta do wiceprezydentury, może przekonać tę osobę, że jej
rola w przyszłej administracji będzie doniosła. Przez wybór podyktowany kryteriami
długoterminowymi może przekonać „Waszyngtończyków”, że w swym współkandydacie widzi poważnego pomocnika w sprawowaniu władzy, a nie kogoś, kto tylko
E. Hargrove, The President as Leader: Appealing to Better Angels of Our Nature, Lawrence:
The University Press of Kansas, 1998, s. 28.
26
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pomoże zwyciężyć w wyborach i zaraz szybko zniknie. Wbrew pozorom „Waszyngtończycy”, których należy „identyfikować nie przez geografię, ale interesy”27, także
są zainteresowani, by przyszły wiceprezydent posiadał odpowiednie kompetencje.
Mogą traktować go wówczas jako „punkt kontaktu” w Białym Domu, w którym, jeśli
będzie miał tam silną pozycję, będzie mógł skutecznie próbować podsuwać szefowi
egzekutywy problemy, na których rozwiązaniu „Waszyngtończykom” szczególnie
zależy.
Wreszcie, przez przeprowadzenie długiego i dokładnego procesu selekcji nominowany może przekonać przyszły personel – zwyczajowo wyłaniany spośród członków sztabu wyborczego oraz „Waszyngtończyków” – że zależy mu na wyborze
kandydata najlepszego z możliwych. Zasygnalizowanie takiego faktu może, co pokazały przypadki Mondale’a i Gore’a, okazać się krytyczne dla sposobu sprawowania
urzędu wiceprezydenckiego. Członkami personelu Białego Domu zostają zazwyczaj
bardzo ambitne jednostki, często silnie chroniące swoje terytorium i nieoddające go
dobrowolnie28. Z jednej strony starają się służyć prezydentowi i go chronić, z drugiej
dbają o rozwój swojej politycznej kariery lub agendy. Metaforycznie ujął to Dick
Morris, pisząc: „Personel Białego Domu jest jak księżyc. Nie może świecić bez promieni słońca, prezydenta. Jeśli te promienie nie oświetlają [członków personelu],
nikt nie będzie wiedział, że jakikolwiek personel w ogóle istnieje”29.
Pretendent do wiceprezydentury nie powinien zatem zakładać, że personel Białego Domu będzie mu przyjazny, a powinien wymóc na nominowanym, by w przypadku wyborczego zwycięstwa członkowie personelu byli poinformowani, jakich
relacji z wiceprezydentem się od nich oczekuje. Pretendenci do wiceprezydentury
również dysponują podczas procesu selekcji „władzą do przekonywania”. Przez dążenie do rozmowy, przedstawienie podczas niej własnej wizji urzędu oraz określenie
celów wiceprezydentury, mogą zademonstrować nominowanemu swoją chęć objęcia
urzędu. Mondale, Gore i Cheney właśnie tak postąpili, dodając przy tym, że nie są
zainteresowani rezygnacją z dotychczasowych posad dla pełnienia li tylko ceremonialnych funkcji.
Wystąpienie takich czynników, jak wola prezydenta, wola wiceprezydenta, wybór
ze względu na kryteria długoterminowe oraz rozmowa między przyszłym prezydentem i wiceprezydentem, jak również obopólna zgoda na model wiceprezydentury
– to warunki konieczne, a więc mogące służyć wyjaśnieniu, które z wiceprezydentur
są konstruktywne, a które niekonstruktywne. W rozdziałach IV–VIII przedstawiono
modele tak sklasyfikowanych wiceprezydentur. Konstruktywne są wiceprezydentury: doradcza, partnerska i imperialna, a niekonstruktywna to tradycyjna. Wiceprezydentura proceduralna jest kwestią interpretacji. Moim zdaniem na poziomie przydatności jest ona konstruktywna, mimo że na poziomie stylu pozostaje pasywna.
Warto zwrócić uwagę, że w przypadku wiceprezydentur konstruktywnych i aktywnych podczas procesu selekcji zaistniały wszystkie powyższe zmienne. Przy27
M. Dickinson, Neustadt, New Institutionalism, and Presidential Decision Making: A Theory and
Test, „Presidential Studies Quarterly” 2005, t. 35, nr 2, s. 263.
28
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szli prezydenci i wiceprezydenci mieli wolę, by wiceprezydentura była aktywna,
a długotrwały proces selekcji wyłonił kandydatów o kwalifikacjach prezydenckich.
W trakcie selekcji zainteresowani odbyli rozmowy, w czasie których pretendenci do
wiceprezydentury przedstawili swoje propozycje wizji urzędu. Były to propozycje
wiceprezydentur konstruktywnych i aktywnych, na które zgodę wyrazili zwycięzcy prawyborów. Ponieważ były to kandydatury uznane za długoterminowe, rezultat
selekcji został pozytywnie oceniony przez „Waszyngtończyków”. Zadaniem było teraz „pomóc, ale przede wszystkim nie przeszkodzić” w trakcie kampanii wyborczej,
a w retrospektywie wybór Mondale’a i Gore’a uznany został przez obydwa sztaby za
„najlepszą decyzję podczas kampanii wyborczej”30. Podczas okresu przejściowego
należało już tylko dopilnować zawartych podczas selekcji porozumień.
W przypadku zaś wiceprezydentury niekonstruktywnej powyższe warunki nie zaistniały. Owszem, Dan Quayle chciał odgrywać inną rolę, nigdy jednak tego wobec
Busha nie wyartykułował, jak również Bush nie określił roli, jaką widzi dla wiceprezydenta w swej administracji. Bush i Quayle nie odbyli na temat roli wiceprezydenta
żadnej rozmowy podczas procesu selekcji, w związku z czym nie wiedzieli, czego od
siebie oczekiwać. Nie wiedział tego również sztab Busha – proces selekcji odbywał
się niemal w tajemnicy, a Bush także swemu personelowi nigdy nie wyjawił, jaką widzi dla wiceprezydenta rolę w swej administracji. Być może rację miał Lee Atwater,
który miał powiedzieć Quayle’owi, że był on „najlepszym królikiem jakiego mieliśmy. (…) Pozwólmy [prasie] się za nim uganiać, a będzie ona trzymać się z daleka
od rzeczy istotnych”31. Jeśli rzeczywiście taka motywacja kierowała Bushem, rola
współkandydata po wyborczym zwycięstwie była skończona. Wobec percepcji braku
kwalifikacji prezydenckich Quayle został uznany za wybór krótkoterminowy, a groźbę jego sukcesji traktowano w mediach niemal jako tragedię narodową. Bez prestiżu
– ani w Białym Domu, ani poza nim – Dan Quayle nie posiadał „władzy do przekonywania”, że może efektywnie sprawować urząd Wiceprezydenta. W rezultacie jego
wiceprezydentura nie zakończyła się sukcesem.
Jeszcze bardziej zagadkowa niż Busha pozostaje motywacja Ronalda Reagana.
Wprawdzie współkandydat George Bush posiadał prezydenckie kwalifikacje, ale
w czasie procesu selekcji Reagan i Bush nie odbyli rozmowy, która mogłaby określić wzór ich przyszłych relacji. W rezultacie pomysł Reagana na wiceprezydenturę
pozostaje niejasny. Z jednej strony, chcąc do swego tandemu zwerbować Geralda
Forda, Reagan był gotów powierzyć wiceprezydentowi naprawdę szeroki zakres
obowiązków. Z drugiej strony pozostaje niewiadome, czy chodziło tutaj o wiceprezydenta czy też o wiceprezydenta Geralda Forda. Odnosząc się w swych
wspomnieniach do wiceprezydentury Forda, Reagan przyznaje:
Nigdy nie przewidywałem jego udziału w podejmowaniu decyzji i nie zaakceptowałbym
tego, gdyby mi to zaproponowano. Myślałem, że jego doświadczenie i prestiż byłego pre-

Cyt. za: The Vice Presidency: No. 2 Made His Points, „Time”, 15 listopada 1976; J.W. Germond,
J. Witcover, Mad As Hell, s. 332.
31
Cyt. za: D. Broder, B. Woodward, The Man Who Would be President, s. 74.
30
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zydenta będą mogły być wykorzystane przy wykonywaniu zadań, którymi mógłby się
zająć32.

To wyznanie zdaje się sugerować, że Reagan nie widział dla Forda znaczącej roli
w swej administracji, przy czym ta wizja zmieniała się wraz z postępem negocjacji
między doradcami obydwu polityków, podczas których Reagan stopniowo godził się
na większy zakres działalności Forda.
Gdy jednak negocjacje z Fordem upadły, w podziale obowiązków dla Busha Reagan nie był już tak hojny. Za taki stan rzeczy ganić można także samego Busha – gdyby zabiegał o rozmowę z Reaganem, być może ten przedstawiłby wówczas swoją
wizję wiceprezydentury, Bush – swoją, ustaliliby cele, i być może udałoby się osiągnąć rozsądny kompromis i porozumienie. Do rozmowy jednak nie doszło, wobec
czego Bush musiał działać intuicyjnie. W trakcie okresu przejściowego było już za
późno – Reagan lub jego personel mogliby łatwo odsunąć Busha na boczny tor. Wobec braku określenia roli wiceprezydenta, a także braku przychylności nie do końca
ufającego mu personelu Reagana, Bush, jako „typowy polityk gabinetowy”33, przyjął pasywny model wiceprezydentury proceduralnej. Niewykluczone, że ów model
byłby inny, gdyby Bush podczas procesu selekcji porozmawiał o tym z Reaganem,
zawarł z nim w tej sprawie porozumienie, które następnie Reagan obwieściłby swemu personelowi. Warto jednak pamiętać, że proces selekcji Reagan przeprowadzał
inaczej niż Carter, Clinton czy George W. Bush. Reagan wybrał Forda i do samego
końca próbował go przekonać do wspólnego startu. Gdy to się nie udało, w ostatniej
chwili zdecydował się na Busha.
W tym miejscu, choć wiceprezydentura ta nadal pisze swoją kartę, wskazane wydaje się spojrzenie na proces selekcji obecnego wiceprezydenta Joe Bidena, jak również na sposób sprawowania przez niego urzędu. W trakcie jego selekcji wystąpiły
wszystkie wydarzenia, które wyżej zostały określone jako warunki konieczne do zaistnienia konstruktywnej i aktywnej wiceprezydentury. Zwycięzca rywalizacji o prezydencką nominację Partii Demokratycznej, Barack Obama, przedstawił współkandydatowi swoją wizję wiceprezydentury, a Joe Biden – swoją. Ze względu na swój wiek
oraz realną ocenę możliwości Biden od razu oznajmił, że nie myśli o starcie w wyścigu o prezydenturę w przyszłości (w połowie drugiej kadencji nie ustają spekulacje,
że Biden powalczy jednak o prezydencką nominację Demokratów). Ze względu na
swoje długoletnie doświadczenie na Kapitolu oraz znajomość spraw zagranicznych
chciał służyć prezydentowi radą, być łącznikiem z Kongresem oraz brać udział w misjach dyplomatycznych. Biden miał nadzieję budować swój model wiceprezydentury
na przykładach Mondale’a i Gore’a, argumentując, że chciałby zmniejszyć znaczenie urzędu Wiceprezydenta i przywrócić mu równowagę po okresie sprawowania go
przez Dicka Cheneya, którego Biden nazwał „najniebezpieczniejszym wiceprezydentem w historii”34. Obama zgodził się z taką wizją, potrzebując przede wszystkim
R. Reagan, An American Life, s. 215.
K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1900–2005,
Warszawa: Mada, 2004, s. 637.
34
P. Baker, Biden Outlines Plans to Do More With Less Power, „The New York Times”, 14 stycznia
2009; B. Knowlton, Sharp Differences between Cheney and Biden on Vice Presidential Role, „The New
York Times”, 21 grudnia 2008.
32
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doradcy w sprawach zagranicznych. Jako senator z krótkim stażem w Waszyngtonie Barack Obama nie był w polityce zagranicznej postrzegany jako biegły, co w zestawieniu z ponadtrzydziestoletnim stażem Bidena w senackiej Komisji
Spraw Zagranicznych stanowiło znaczący atut obecnego wiceprezydenta, a selekcja
Bidena jednoznacznie została uznana za przeprowadzoną według kryteriów długoterminowych. Wiceprezydentura Joe Bidena realizuje się przede wszystkim w funkcji doradczej oraz roli głównego emisariusza prezydenta w relacjach z partnerami zagranicznymi. Nie unika on też zadań liniowych, przewodnicząc Gun Violence Task
Force, Middle Class Task Force oraz Recovery Accountability and Transparency
Board, powołanej do „zapewnienia, by środki [przyznane przez Kongres do walki
z kryzysem gospodarczym] zostały zainwestowane właściwie”35. Wiceprezydent
Biden nie realizuje osobistej agendy, całkowicie poświęcając się zlecanym przez
prezydenta Obamę zadaniom. Model wiceprezydentury Bidena wydaje się zatem
kompromisem między wiceprezydenturą doradczą Mondale’a a partnerską Gore’a,
jakkolwiek rzetelna ocena będzie mogła zostać dokonana dopiero po zakończeniu służby Joe Bidena jako 47. Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych36. Już dziś
jednak widać, że do zaistnienia owego modelu wiceprezydentury niezbędne było
współwystąpienie takich zmiennych, jak wola prezydenta, wola wiceprezydenta,
selekcja oparta na kryteriach długoterminowych, rozmowa między zainteresowanymi oraz zgoda późniejszego szefa egzekutywy na zaproponowany model wiceprezydentury zarówno w trakcie selekcji, jak i w okresie przejściowym oraz po
zaprzysiężeniu.
Podsumowując niniejsze rozważania, należy podkreślić, że wystąpienie opisanych warunków koniecznych jako zmiennych wyjaśniających model sprawowania
urzędu Wiceprezydenta można ustalić jedynie na zasadzie historycznej retrospekcji.
Zmienne te nie powinny być traktowane jako elementy predyktywne dla prognozowania modelu sprawowania urzędu przez poszczególnych wiceprezydentów, ich wystąpienie nie może też samo w sobie zapewnić wiceprezydentom sukcesu. W świecie
polityki, gdzie jedyną stałą jest zmienność, wysoki lub niski kapitał polityczny, jaki
wiceprezydent posiada, rozpoczynając służbę, równie dobrze może ulec zwielokrotnieniu, jak i roztrwonieniu. O ile zawsze lepiej, by wiceprezydent posiadał wysoki
kapitał wewnętrzny i zewnętrzny, o tyle nigdy nie wiadomo, czy mimo niskiego początkowego kapitału wiceprezydent nie pokaże nadzwyczajnych umiejętności politycznych, które zmienią jego postrzeganie, a w ślad za tym stopień „władzy do
przekonywania”. Nigdy nie wiadomo, czy prezydent nagle nie zmieni zdania oraz
czy będzie skłonny wypełnić warunki porozumienia z wiceprezydentem na temat
wzajemnych relacji lub też je zmienić.
Gdy Dwight Eisenhower uczynił swym współkandydatem Richarda Nixona, nikt
nie mógł przewidzieć, że ten – mający jedynie czteroletnie doświadczenie w Izbie
Reprezentantów oraz dwuletnie w Senacie – polityk będzie tak aktywnie uczestniczył w sprawowaniu władzy. Trzy cykle wyborcze później również nikt nie mógł
35

J. Zeleny, Obama Vows, ‘We Will Rebuild’ and ‘Recover’, „The New York Times”, February 24,
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przypuszczać, że tak znakomity polityk jak Hubert Humphrey stanie się zakładnikiem nastrojów nieprzewidywalnego Lyndona B. Johnsona. Jesienią roku 2008 nikt
nie sądził, by w Białym Domu McCaina wiceprezydent Palin miała odgrywać ważną
rolę, nie jesteśmy jednak w stanie tych przypuszczeń zweryfikować. Podobnie jak
nie wiemy, czy Palin nie zostałaby jeszcze potężniejszym wiceprezydentem niż Dick
Cheney.
W okresie po reformach nominowani nadal stoją przed decyzją o wyborze współkandydata ze względu na kryteria krótko- i długoterminowe. Kryteria krótkoterminowe, jak wybór kandydata, który pomoże zjednoczyć członków partii oraz tych,
którzy identyfikują się jako jej sympatycy, a także posiadanie przez niego cech mających pomóc w zwycięstwie wyborczym, są w dalszym ciągu brane pod uwagę przez
zwycięzców prezydenckich nominacji. Nominowani przejawiają jednak większą tendencję do selekcji współkandydatów o charakterystykach długoterminowych, które
po zwycięskich wyborach mają pomóc w sprawowaniu władzy. Pierwszym celem
każdego kandydata jest przede wszystkim zwycięstwo wyborcze, ale wybór kandydata uznawanego za posiadającego kwalifikacje do prezydentury, a zatem także do
wiceprezydentury, sprawia, że również może to pomóc w odniesieniu zwycięstwa.
Jak stwierdził Al Gore,
(…) jeśli skoncentrujesz się na wyborze posiadającego kwalifikacje kandydata, automatycznie obejmie to wiele innych czynników. Ostatecznie wyborcy będą zadawać te same
pytania, zatem selekcja zdolnego [do sprawowania wiceprezydentury] kandydata pokryje
wiele innych, politycznych baz37.

Okazuje się zatem, że jeśli wybór kandydata jest dokonany ze względu na chęć
uzyskania jego późniejszej pomocy w sprawowaniu władzy, może to jednocześnie
oznaczać osiągnięcie krótko- i długoterminowych celów. Na poziomie wyborczym
może spowodować pozytywną reakcję mediów i „Waszyngtończyków” oraz wyborców niezależnych i niezdecydowanych, a na poziomie powyborczym może pomóc
prezydentowi realizować jego zadania. Wszak jeśli prezydent ma być skuteczny w podejmowanych negocjacjach, jego „pierwszą niezbędną potrzebą jest informacja”38.
Z kolei „informacja i wiedza specjalistyczna są niezbędne do określenia ryzyka wynikającego z zaangażowania w polityczną wymianę”39, do jakiej dochodzi podczas
negocjacji. Tej dostarcza personel oraz zaproszeni eksperci. Porad w tym zakresie,
szczególnie w kwestii ocen politycznych konsekwencji proponowanych programów
oraz tego, w jaki sposób przeprowadzić je przez Kongres, może udzielić także wiceprezydent, o ile ma do tego kompetencje. Z punktu widzenia sprawowania władzy
po wygranych wyborach racjonalne wydaje się desygnowanie współkandydata, który
spełnia kryteria długoterminowe. Mimo to niektórzy kandydaci do prezydentury nadal potrafią podjąć polityczne ryzyko i zdecydować się na wybór krótkoterminowy.

37

Cyt. za: M. Hiller, D. Kriner, Institutional Change and the Dynamics of Vice Presidential Selection,

s. 418.
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R. Neustadt, Presidential Power and the Modern Presidents, s. 128–129.
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Mając powyższe na uwadze, jak również wobec braku pomocy ze strony autorów
ujęć teoretycznych trzeba przyznać, że trudno wykazać związek przyczyno-skutkowy między okolicznościami selekcji a sposobem sprawowania urzędu wiceprezydenta. Zamiast jednak wyjaśnienia kauzalnego możemy skorzystać ze słabszego w swej
mocy wyjaśnienia genetycznego, czyli takiego, gdzie „każdy fakt w opisie serii chronologicznie następujących po sobie faktów jest niezbędnym warunkiem zajścia faktu następnego”40. Skorzystanie z wyjaśnienia genetycznego jest z góry zaplanowane
– zabieg ten jest zgodny z koncepcją Charlesa Ragina, według którego „zamiast dążyć do stwierdzenia, jak często można wykryć dany związek przyczynowy, identyfikuje się warunki, z którymi mamy do czynienia w każdym dostępnym przypadku
analizowanego zjawiska (warunki konieczne)”41.
Wówczas możemy stwierdzić, że – wskazane wcześniej jako warunki konieczne – zmienne musiały wystąpić, by wiceprezydenci Mondale, Gore i Cheney mogli
sprawować urząd w sposób konstruktywny i aktywny. Gdy takie zmienne nie wystąpiły, zakończyło się to niekonstruktywną wiceprezydenturą Quayle’a. Wystąpienie
zaś jedynie niektórych z nich sprawiło, że wiceprezydenta Busha nosi znamiona konstruktywnej, ale pasywnej. Do sukcesu Mondale’a, Gore’a i Cheneya konieczna też
była wola prezydenta już w trakcie pełnienia kadencji. Z chwilą gdy prezydent Bush
zorientował się, że wiceprezydent działa poza jego nadzorem, rola Dicka Cheneya
w drugiej kadencji została znacząco zmniejszona.
Powyższe konstatacje każą zastanowić się także nad przyszłością urzędu Wiceprezydenta. Z jednej strony wydaje się, że fakt, iż Wiceprezydent jest pierwszy w linii prezydenckiej sukcesji, sprawia, że pozycja wiceprezydentury wraz z jej obudową
instytucjonalną i funkcjami politycznymi oraz instytucjonalnymi, mającymi zapewnić płynną sukcesję, zostaną utrzymane. Z drugiej strony należy pamiętać, że rola wiceprezydenta jest zależna przede wszystkim od prezydenta, jest więc konstruowana
na nowo wraz z każdą zmianą na stanowisku szefa egzekutywy. Dodatkowo istotny
jest też temperament polityczny sprawującego stanowisko wiceprezydenta i kwestia,
czy obejmujący je polityk przyjmie urząd z jego ograniczeniami, czy też tam, gdzie
to możliwe, spróbuje je przezwyciężyć. Innymi słowy, to indywidualny styl będzie
w dużej mierze decydował, czy sprawujący urząd będzie go kształtował, czy też na
odwrót, urząd ukształtuje obejmującego wiceprezydenturę. Politolog Barbara Krauz-Mozer nazywa to „podwójną zależnością” – ludzie tworzą urząd, jednocześnie będąc przezeń stwarzanymi42.
Jeszcze bardziej interesująco przedstawia się to na poziomie instytucjonalnym.
Wzrost znaczenia wiceprezydentury był możliwy przede wszystkim ze względu na
uzyskaną przez egzekutywę przewagę w relacjach z Kongresem. Zmiana w tych re40
B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 2005, s. 128
41
J. Hopkin, Metody porównawcze, s. 266; zob. też Ch. Ragin, The Comparative Method, s. 27–28,
99–101.
42
B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, s. 50. Por. W. Sokolewicz, Prezydent
i prezydentura – człowiek a instytucja (Z badań nad systemem politycznym Stanów Zjednoczonych
Ameryki) [w:] W. Skrzydło (red.) Wybrane problemy prawa konstytucyjnego, Lublin: UMCS, 1985,
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lacjach na korzyść legislatywy może zatem zredukować wiceprezydenturę do ceremonialnego kształtu. W tej układance należy też brać pod uwagę sposób wyłaniania
kandydata na Prezydenta. Zaplanowanie relacji prezydent–wiceprezydent możliwe
jest jedynie w obecnym systemie, gdzie o obsadzie wiceprezydentury decyduje nominowany, a zapewniając sobie nominację na długo przed konwencją, ma możliwość przeprowadzenia przemyślanego procesu selekcji. Obecny system prawyborów
i caucuses, ze związanymi głosami wyborców delegatami, nie jest jednak dany raz na
zawsze. Po każdym cyklu wyborczym przedstawiciele obu wielkich partii debatują
i zastanawiają się, jak system przyznawania prezydenckich nominacji ulepszyć, by
partia miała z tego jak najwięcej korzyści. Niewykluczone zatem, że ewentualne reformy obecnego systemu spowodują także inny sposób wyłaniania współkandydatów.
Na koniec warto dodać, że dynamika wzrostu znaczenia urzędu wiceprezydenckiego nie uszła także uwagi przemysłu rozrywkowego. Po niedotrzymaniu przez prezydenta słowa co do obsady na stanowisku Sekretarza Stanu główny bohater najpopularniejszego chyba serialu politycznego ostatnich lat, House of Cards, Frank Underwood
podejmuje skomplikowaną i niebezpieczną intrygę, a środkiem do osiągnięcia przez
niego swego politycznego celu jest sprawowanie właśnie urzędu Wiceprezydenta. Co
więcej, serialu na swój temat doczekała się sama wiceprezydentura. W kwietniu roku
2012 premierę na antenie amerykańskiego kanału HBO miał Veep, opowieść o pani
wiceprezydent Selinie Meyer, której perypetie, polegające na specyficznych relacjach
z prezydentem, jego doradcami, personelem Białego Domu oraz innymi aktorami politycznymi, w dużej mierze pokrywają się z tym, jak swoją pozycję w administracji
postrzegali liczni opisywani w tej monografii wiceprezydenci.
Przed niemal czterema dekadami Emmet John Hughes zaobserwował, że „z prezydentami jest jak z małżeństwami, nie ma dwóch całkowicie identycznych”43. Amerykańską prezydenturę Hughes w swojej publikacji wpisywał w tradycję the living
constitution. Jak wielokrotnie zostało to w niniejszym opracowaniu zademonstrowane, uwagę Hughesa można odnieść także do wiceprezydentury, konstatując, że częścią the living constitution jest również urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych
Ameryki.

43
E.J. Hughes, The Living Presidency: The Resources and Dilemmas of the Modern American
Presidential Office, Baltimore, MD: Penguin Books, 1974, s. 290.

Aneks

A. WICEPREZYDENCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 1789–

Wiceprezydent

Prezydent
George
Washington

Okres sprawowania urzędu wiceprezydenta

1.

John Adams

2.

Thomas
Jefferson

John Adams

4 marca 1797 – 4 marca 1801

3.

Aaron Burr

Thomas Jefferson

4 marca 1801 – 4 marca 1805

George Clinton

Thomas Jefferson
James Madison

4 marca 1805 – 20 kwietnia 1812
Po śmierci Clintona urząd Wiceprezydenta
pozostawał nieobsadzony do czasu inauguracji
następnej administracji.

4.

21 kwietnia 1789 – 4 marca 1797

5.

Elbridge Gerry

James Madison

4 marca 1813 – 23 listopada 1814
Po śmierci Gerry’ego urząd Wiceprezydenta
pozostawał nieobsadzony do czasu inauguracji
następnej administracji.

6.

Daniel D.
Tompkins

James Monroe

4 marca 1817 – 4 marca 1825

7.

John C.
Calhoun

John Quincy
Adams
Andrew Jackson

4 marca 1825 – 28 grudnia 1832
Po rezygnacji Calhouna urząd Wiceprezydenta
pozostawał nieobsadzony do czasu inauguracji
następnej administracji.

Andrew Jackson

4 marca 1833 – 4 marca 1837

Martin Van Buren

4 marca 1837 – 4 marca 1841

8.
9.

Martin Van
Buren
Richard M.
Johnson

10.

John Tyler

William H.
Harrison

4 marca – 4 kwietnia 1841
Po śmierci prezydenta Harrisona jego
urząd objął wiceprezydent Tyler. Urząd
Wiceprezydenta pozostawał nieobsadzony
do czasu inauguracji następnej administracji.

11.

George M.
Dallas

James Polk

4 marca 1845 – 4 marca 1849

Zachary Taylor

4 marca 1849 – 10 lipca 1850
Po śmierci prezydenta Taylora jego urząd
objął wiceprezydent Fillmore. Urząd
Wiceprezydenta pozostawał nieobsadzony
do czasu inauguracji następnej administracji.

12.

Millard
Fillmore
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13.

William R.
King

Franklin Pierce

4 marca – 18 kwietnia 1853
Po śmierci Kinga urząd Wiceprezydenta
pozostawał nieobsadzony do czasu inauguracji
następnej administracji.

14.

John C.
Breckenridge

James Buchanan

4 marca 1857 – 4 marca 1861

15.

Hannibal
Hamlin

Abraham Lincoln

4 marca 1861 – 4 marca 1865

16.

Andrew
Johnson

Abraham Lincoln

4 marca – 15 kwietnia 1865
Po śmierci prezydenta Lincolna jego urząd
objął Wiceprezydent Johnson. Urząd
Wiceprezydenta pozostawał nieobsadzony
do czasu inauguracji następnej administracji.

17.

Schuyler Colfax

Ulysses S. Grant

4 marca 1869 – 4 marca 1873

18.

Henry Wilson

Ulysses S. Grant

4 marca 1873 – 22 listopada 1875

19.

William A.
Wheeler

Rutherford Hayes

4 marca 1877 – 4 marca 1881

James A. Garfield

4 marca – 19 września 1881
Po śmierci prezydenta Garfielda jego
urząd objął wiceprezydent Arthur. Urząd
Wiceprezydenta pozostawał nieobsadzony
do czasu inauguracji następnej administracji.

20.

Chester A.
Arthur

21.

Thomas A.
Hendricks

Grover Cleveland

4 marca – 25 listopada 1885
Po śmierci Hendricksa urząd Wiceprezydenta
pozostawał nieobsadzony do czasu inauguracji
następnej administracji.

22.

Levi P. Morton

Benjamin
Harrison

4 marca 1889 – 4 marca 1893

23.

Adlai E.
Stevenson

Grover Cleveland

4 marca 1893 – 4 marca 1897

24.

Garret A.
Hobart

William McKinley

4 marca 1897 – 21 listopada 1899
Po śmierci Hobarta urząd Wiceprezydenta
pozostawał nieobsadzony do czasu inauguracji
następnej administracji.

25.

Theodore
Roosevelt

William McKinley

4 marca – 14 września 1901
Po śmierci prezydenta McKinleya jego
urząd objął wiceprezydent Roosevelt. Urząd
Wiceprezydenta pozostawał nieobsadzony
do czasu inauguracji następnej administracji.

26.

Charles W.
Fairbanks

Theodore
Roosevelt

4 marca 1905 – 4 marca 1909

27.

James S.
Sherman

William H. Taft

4 marca 1909 – 30 października 1912
Po śmierci Shermana urząd Wiceprezydenta
pozostawał nieobsadzony do czasu inauguracji
następnej administracji.

Aneks
28.

29.

Thomas R.
Marshall

Calvin Coolidge

31.

Charles G.
Dawes
Charles Curtis

32.

John N. Garner

33.

Henry A.
Wallace

30.
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Woodrow Wilson

4 marca 1913 – 4 marca 1921

Warren Harding

4 marca 1921 – 3 sierpnia 1923
Po śmierci prezydenta Hardinga jego urząd
objął wiceprezydent Coolidge. Urząd
Wiceprezydenta pozostawał nieobsadzony
do czasu inauguracji następnej administracji.

Calvin Coolidge

4 marca 1925 – 4 marca 1929

Herbert Hoover
Franklin D.
Roosevelt

4 marca 1929 – 4 marca 1933
4 marca 1933 – 20 stycznia 1941

Franklin D.
Roosevelt

20 stycznia 1941 – 20 stycznia 1945

34.

Harry S.
Truman

Franklin D.
Roosevelt

20 stycznia – 12 kwietnia 1945
Po śmierci prezydenta Roosevelta jego
urząd objął wiceprezydent Truman. Urząd
Wiceprezydenta pozostawał nieobsadzony
do czasu inauguracji następnej administracji.

35.

Alben W.
Barkley

Harry S. Truman

20 stycznia 1949 – 20 stycznia 1953

36.

Richard Nixon

Dwight
Eisenhower

20 stycznia 1953 – 20 stycznia 1961

37.

Lyndon B.
Johnson

John F. Kennedy

20 stycznia 1961 – 22 listopada 1963
Po śmierci prezydenta Kennedy’ego jego
urząd objął wiceprezydent Johnson. Urząd
Wiceprezydenta pozostawał nieobsadzony
do czasu inauguracji następnej administracji.

38.

Hubert H.
Humphrey

Lyndon B.
Johnson

20 stycznia 1965 – 20 stycznia 1969

Richard Nixon

20 stycznia 1969 – 10 października 1973
Po rezygnacji wiceprezydenta Agnew urząd
Wiceprezydenta pozostawał nieobsadzony
do czasu zaprzysiężenia wiceprezydenta
Forda.

39.

Spiro T. Agnew

40.

Gerald R. Ford

Richard Nixon

6 grudnia 1973 – 9 sierpnia 1974
Po rezygnacji prezydenta Nixona jego
urząd objął wiceprezydent Ford. Urząd
Wiceprezydenta pozostawał nieobsadzony
do czasu zaprzysiężenia wiceprezydenta
Rockefellera.

41.

Nelson
Rockefeller

Gerald R. Ford

19 grudnia 1974 – 20 stycznia 1977

42.

Walter F.
Mondale

Jimmy Carter

20 stycznia 1977 – 20 stycznia 1981

43.

George Bush

Ronald Reagan

20 stycznia 1981 – 20 stycznia 1989
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44.

Dan Quayle

George Bush

20 stycznia 1989 – 20 stycznia 1993

45.

Al Gore

Bill Clinton

20 stycznia 1993 – 20 stycznia 2001

46.

Dick Cheney

George W. Bush

20 stycznia 2001 – 20 stycznia 2009

47.

Joseph Biden

Barack Obama

20 stycznia 2009 –

Źródło: opracowane własne na podstawie: E. Purcell ( red.), Vice Presidents: A Biographical Dictionary,
2001.

B. Głosy elektorskie na Wiceprezydenta, 1804–2008
Wybory

Kandydat

1804

George Clinton
Rufus King

1808

Wybory

Kandydat

162
14

1860

Hannibal Hamlin
Joseph Lane
Edward Everett
Hershel V. Johnson

180
72
39
12

George Clinton
John Langdon
James Madison
James Monroe
Rufus King

113
9
3
3
47

1864

Andrew Johnson
George H.
Pendleton

212

1812

Elbridge Gerry
Jared Ingresoll

131
86

1868

Schuyler Colfax
Francis P. Blair

214
80

1816

Daniel Tompkins
John Howard
James Ross
John Marshall
Robert Harper

183
22
5
4
3

1872

Henry Wilson
Benjamin G.
Brown
Alfred H. Colquitt
John M. Palmer
Thomas E.
Bramlette
William S.
Groesbeck
Willis B. Machen
George P. Julian
Nathaniel P. Banks
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William A.
Wheeler
Thomas A.
Hendricks

185

1820

Daniel Tompkins
Richard Rush
Richard Stockton
Daniel Rodney
Robert Harper

Głosy
elektorskie

218
1
8
4
1

1876

Głosy
elektorskie

21

47
5
3
3
1
1
5
1

184

Aneks
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182
30
23
13
9
2

1880

Chester A. Arthur
William H. English

214
155

1824

John C. Calhoun
Nathan Sanford
Nathaniel Macon
Andrew Jackson
Martin Van Buren
Henry Clay
John C. Calhoun
William Smith
Richard Rush

171
7
83

1884

1828

Thomas A.
Hendricks
John A. Logan

219
182

1888
189
30
11
49
7

Levi P. Morton
Allen G. Thurman

233
168

1832

Martin Van
Buren
William Wilkins
Henry Lee
John Sergeant
Amos Ellmaker

1892

1836

Richard M.
Johnson
William Smith
Francis Granger
John Tyler

147
23
77
47

Adlai E.
Stevenson
Whitelaw Reid
James G. Field

277
145
22

1896

1840

John Tyler
Richard M.
Johnson
L.W. Tatzewell
James K. Polk

Garret A. Hobart
Arthur Sewall
Thomas E. Watson

271
149
27

1900

1844

George W.
Dallas
Theodore
Frelinghuysen

Theodore
Roosevelt
Adlai E. Stevenson

292
155

Charles W.
Fairbanks
Henry G. Davis

336
140

James S.
Sherman
John W. Kern

321
162

Thomas R.
Marshall
Hiram M. Johnson
Nicholas M. Butler

435
88
8

Hubert H.
Humphrey
William E. Miller

486
52

1848

1852

1856

1916

234
48
11
1
170
105

Millard Fillmore
William Orlandon
Butler

163

William R. King
William A.
Graham

254

John C.
Breckenridge
William L.
Dayton
Andrew J.
Donelson
Thomas R.
Marshall
Charles W.
Fairbanks

1904

127
1908

42
1912
174
114
8
1964
277
254
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1924

1928

1932

1936

1940
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Calvin Coolidge
Franklin D.
Roosevelt
Charles G.
Dawes
Charles W. Bryan
Burton K.
Wheeler

404

1968

Spiro T. Agnew
Edmund S. Muskie
Curtis E. LeMay

301
191
46

1972

Spiro T. Agnew
R. Sargent Shriver
Theodora Nathan

520
17
1

1976

Walter F.
Mondale
Bob Dole

297
241

127
382
136
13

Charles Curtis
Joseph T.
Robinson

444

John N. Garner
Charles Curtis

472
59

1980

George Bush
Walter F. Mondale

489
49

John N. Garner
Frank Knox

523
8

1984

George Bush
Geraldine A.
Ferraro

525

1988

Dan Quayle
Lloyd Bentsen
Michael Dukakis

426
111
1

1992

Al Gore
Dan Quayle

370
168

1996

Al Gore
Jack Kemp

379
179

Henry A.
Wallace
Charles L.
McNary

1944

Harry S.
Truman
John W. Bricker

1948

Alben W.
Barkley
Earl Warren
Fielding L.
Wright

87

449

13

82
432
99
303
189
39

1952

Richard Nixon
John J. Sparkman

442
89

2000

Dick Cheney
Joseph Lieberman

271
267

457
73

2004

1956

Richard Nixon
Estes Kefauver
Herman
Talmadge

Dick Cheney
John Edwards

286
252

2008

Joseph Biden
Sarah Palin

365
173

1960

Lyndon B.
Johnson
Henry Cabot
Lodge
Strom Thurmond
Barry Goldwater

1
303
219
14
1

Źródło: dane z lat 1804–1992, za: M. Nelson, Guide to the Presidency, t. II, s. 1659–1660; dane z lat
1996–2008: opracowanie własne na podstawie National Archives: http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/scores.html#1996 (10.05.2014); http://www.archives.gov/federal-register/
electoral-college/scores2.html#2004 (10.05.2014).
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C. Liczba głosów rozstrzygających w Senacie, 1789–
Wiceprezydent

Głosy
rozstrzygające

Wiceprezydent

Głosy
rozstrzygające

John Adams

29

Theodore Roosevelt

0

Thomas Jefferson

3

Charles W. Fairbanks

0

Aaron Burr

3

James S. Sherman

4

George Clinton

12

Thomas R. Marshall

8

Elbridge Gerry

6

Calvin Coolidge

0

Daniel D. Tompkins

3

Charles G. Dawes

2

John C. Calhoun

28

Charles Curtis

3

Martin Van Buren

4

John N. Garner

3

Richard M. Johnson

17

Henry A. Wallace

4

John Tyler

0

Harry S. Truman

1

George M. Dallas

19

Alben W. Barkley

8

Millard Fillmore

3

Richard Nixon

8

William R. King

0

Lyndon B. Johnson

0

John C. Breckenridge

9

Hubert H. Humphrey

4

Hannibal Hamlin

7

Spiro T. Agnew

2

Andrew Johnson

0

Gerald R. Ford

0

Schuyler Colfax

17

Nelson Rockefeller

0

Henry Wilson

1

Walter F. Mondale

1

William A. Wheeler

6

George Bush

7

Chester A. Arthur

3

Dan Quayle

0

Thomas A. Hendricks

0

Al Gore

4

Levi P. Morton

4

Dick Cheney

8

Adlai E. Stevenson

2

Joseph Biden

0

Garret A. Hobart

1

Źródło: dane za: Senat USA, http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/VPTies.pdf
(10.05.2014).
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D. Przypadki prezydenckich sukcesji
Wiceprezydent

Prezydent

Data sukcesji

Przyczyna sukcesji

1.

John Tyler

William H. Harrison

6 kwietnia 1841

Śmierć prezydenta

2.

Millard Fillmore

Zachary Taylor

10 lipca 1853

Śmierć prezydenta
Śmierć prezydenta

3.

Andrew Johnson

Abraham Lincoln

15 kwietnia
1865

4.

Chester A. Arthur

James A. Garfield

20 września
1881

Śmierć prezydenta

5.

Theodore
Roosevelt

William McKinley

14 września
1901

Śmierć prezydenta

6.

Calvin Coolidge

Warren G. Harding

3 sierpnia 1923

Śmierć prezydenta

7.

Harry S. Truman

Franklin D.
Roosevelt

12 kwietnia
1945

Śmierć prezydenta

8.

Lyndon B. Johnson

John F. Kennedy

22 listopada
1963

Śmierć prezydenta

9.

Gerald R. Ford

Richard Nixon

9 sierpnia 1974

Rezygnacja
prezydenta

Źródło: opracowane własne na podstawie: M. Nelson, Guide to the Presidency, t. II, s. 1631; E. Purcell
(red.), Vice Presidents. A Biographical Dictionary, 2001.
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E. Przypadki zastosowania zapisów XXV poprawki
do Konstytucji USA
Wiceprezydent

Prezydent

Data

Przyczyna

1.

Gerald R. Ford

Richard Nixon

10 października
1973 – 6 grudnia
1973

Po rezygnacji
wiceprezydenta Agnew
została wszczęta procedura
obsadzenia urzędu
Wiceprezydenta.

2.

Nelson
Rockefeller

Gerald R. Ford

9 sierpnia 1974
– 19 grudnia
1974

Po rezygnacji prezydenta
Nixona jego urząd objął
wiceprezydent Ford,
wobec czego została
wszczęta procedura
obsadzenia urzędu
Wiceprezydenta.

3.

George Bush

Ronald Reagan

13 lipca 1985

Przed poddaniem
się zabiegowi
chirurgicznemu prezydent
tymczasowo przekazał
Wiceprezydentowi swoje
obowiązki.

4.

Dick Cheney

George W.
Bush

29 czerwca 2002

Przed poddaniem
się zabiegowi
kolonoskopii prezydent
tymczasowo przekazał
Wiceprezydentowi swoje
obowiązki.

5.

Dick Cheney

George W.
Bush

21 lipca 2007

Przed poddaniem
się zabiegowi
kolonoskopii prezydent
tymczasowo przekazał
Wiceprezydentowi swoje
obowiązki.

Źródło: opracowane własne na podstawie: E. Purcell (red.), Vice Presidents. A Biographical Dictionary, 2001; The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/temporary_presidents.
php (10.05.2014).
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