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Czy nowy prezydent Stanów
Zjednoczonych prowadzi nową
politykę zagraniczną i dlaczego nie?

George W. Bush nie był złym prezydentem. Był fatalnym prezydentem. Jego polityka zagraniczna nie była zła – ona była katastrofalnie zła. Tym samym, obecny gospodarz Białego Domu
może być już tylko lepszym prezydentem, gorszym bowiem
być już nie można. Dowodzą tego rekordowo niskie notowania G.W. Busha w badaniach opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc wprost: Barack Obama musi być lepszym
prezydentem, zwłaszcza że jest to polityk, który gwarantuje nadejście nowej jakości, jest kimś, kto nie miał jeszcze sposobności skompromitowania się – czy choćby tylko narażenia na
szwank swojej reputacji – w dotychczasowej karierze politycznej. Krytykowany dość często brak doświadczenia w sprawach
wielkiej polityki jest w istocie jego atutem, tak jak to było choćby w wypadku Billa Clintona.
Zarysowany w powyższym akapicie sposób myślenia jest
leitmotivem wielu wypowiedzi z jesieni 2008 roku autorstwa
wielu polityków, intelektualistów, dziennikarzy, czy choćby –
zarówno rzeczywistych, jak i domniemanych – gwiazd popkul-
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tury. Stanowili oni swego rodzaju – nomen omen – „oś nadziei”
rozpiętą od Pekinu, przez Moskwę, Berlin, Paryż, Rzym, Brukselę, Madryt, aż po sam Nowy Jork i Waszyngton. Warszawa
oczywiście nie była tu wyjątkiem. Kraje muzułmańskie i państwa Ameryki Łacińskiej były w tym względzie klasą samą dla
siebie – stopień nieprzychylności wobec 43. prezydenta USA bił
tam wszelkie dotychczasowe rekordy. Problem polega wszakże na tym, że owa „oś nadziei” dość boleśnie rozmija się z rzeczywistością, że stwierdzenia z otwierającego ten tekst akapitu
są co najmniej naiwne, żeby nie powiedzieć – nieuzasadnione.
Od razu należy wyraźnie zaznaczyć – tudzież zapewne
i uspokoić niektórych Czytelników – że bynajmniej nie chodzi
tutaj o próbę obrony niepopularnego poprzedniego prezydenta USA. Nie chodzi też o demistyfikację krytyków jego polityki zagranicznej. Ba, tu nawet nie chodzi o samego George’a
W. Busha. Niniejszy tekst jest tylko próbą zmierzenia się właśnie z opiniami tych, którzy tęsknie wyglądali w przyszłość w poszukiwaniu nowej polityki zagranicznej USA. Ujmując to nieco
inaczej – niniejszy tekst powstałby niezależnie od tego, kto zasiadałby obecnie w Białym Domu (demokrata, republikanin,
kobieta, Afroamerykanin, mormon itd.), impulsem bowiem są
właśnie owe głosy wskazujące na konieczność zmiany w amerykańskiej polityce zagranicznej. I to jest też zasadniczy cel
tego eseju: próba zmierzenia się z kwestią ciągłości i zmiany
w ramach polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Prezydentura George’a W. Busha dostarcza w tym względzie jedynie
kilku – skądinąd istotnych – przykładów.
Wypada zacząć od wyraźnej deklaracji: w wypadku polityki
zagranicznej USA mamy do czynienia z jej zasadniczą ciągłością. Co więcej – mimo wszystko – będzie tak najprawdopodobniej w przyszłości, nie wyłączając obecnej administracji.
Arsenał argumentów na poparcie takiej tezy jest dość zróżnicowany, ale tym lepiej, bo zainteresowani mogą się odwołać do
tych sfer, do których przywiązują największą wagę. I tak, warto
wskazać na cztery różne uzasadnienia, które zwięźle można
przedstawić następująco: (1) historia, (2) charakter obecnego
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zagrożenia, (3) specyfika procesu decyzyjnego oraz (4) retoryka. Przyjrzyjmy się im więc bliżej właśnie w tej kolejności.

Historia
Historia amerykańskiej polityki zagranicznej ukazuje nam spory – jak na jedno państwo – wachlarz możliwych zachowań na
arenie międzynarodowej. Bez wielkiej przesady można spojrzeć na przeszłość przez pryzmat ciągłej próby zbalansowania
polityki zewnętrznej pomiędzy dwoma biegunami: izolacjonizmem a interwencjonizmem (czasem w samych Stanach
Zjednoczonych określanym też jako internacjonalizm, jednak
wobec określonych konotacji historycznych w języku polskim
pozostańmy przy tym pierwszym określeniu). Przez pewną
(a ściślej rzecz ujmując – większą) część swojej historii niepodległe Stany Zjednoczone starały się realizować nic innego
jak swoją wersję splendid isolation. Przez wiele lat USA mogły
sobie bowiem pozwolić na komfort nieingerowania w sprawy globalne (europejskie), gdyż były po prostu daleko od tych
sporów, które od stuleci toczyły mocarstwa Starego Świata. Co
warte podkreślenia, Stany Zjednoczone były daleko zarówno
w sensie jak najbardziej dosłownym (Atlantyk), jak i przenośnym (zainteresowanie głównie sprawami „własnego podwórka”). W najbardziej znanej wersji ten tok rozumowania przedstawił oczywiście prezydent James Monroe w swoim orędziu
z 2 grudnia 1823 roku, w kilkanaście lat później krótko podsumował to Alexis de Tocqueville:
„Polityka zagraniczna Amerykanów jest nader prosta. Można niemal powiedzieć, że nikt ich nie potrzebuje i oni nie potrzebują nikogo”1.

Obok nurtu izolacjonistycznego, także od początku niezależnego bytu Stanów Zjednoczonych, istniał – w różnym natężeniu – nurt promujący aktywizm na arenie międzynarodowej.
1

A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce. PIW, Warszawa 1976, s. 118.
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Najprościej jest się w tym miejscu odwołać do amerykańskich interwencji zbrojnych. Spośród szeregu zestawień oferowanych w literaturze są także i takie, które obejmują okres
właśnie od czasu uzyskania niepodległości przez USA. Analiza wskazuje jasno: pomimo – czy też: równolegle z – żywym
nurtem izolacjonistycznym, siły zbrojne USA interweniują od
zawsze w najróżniejszych zakątkach świata. Nie powinno być
zaskoczeniem, że ów szczególny ranking otwierają kraje Ameryki Łacińskiej oraz kraje słabe czy też takie, które powszechnie są uznawane za niespełniające elementarnych standardów
demokratycznych (ten drugi wyznacznik dotyczy naturalnie
interwencji po drugiej wojnie światowej, kiedy rozwinęły się
empiryczne badania porównawcze systemów politycznych)2.
Jaki jednak płynie dla nas wniosek z faktu istnienia – równolegle – tak przeciwstawnych sposobów zachowań, jak izolacjonizm i interwencjonizm? Czy nie jest to raczej oczywisty dowód na niestałość, zmienność polityki zagranicznej USA? Otóż
niekoniecznie. Jest tak dlatego, że wobec siły faktów historycznych można bez większego ryzyka powiedzieć, że oba te
nurty będą dalej wciąż współwystępowały. Co istotne: mówimy właśnie o ich współistnieniu w ramach danej administracji. Historia podpowiada bowiem, że taki sposób działania jest
jak najbardziej do pogodzenia w ramach urzędowania jednego prezydenta. Wytłumaczenie tego – wydawać by się mogło
nielogicznego działania – jest bardzo proste: izolacjonizm
2
Zob. np. M. Marshall, K. Jaggers, Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2003, http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity; A. Przeworski, M. Alvarez, J.A. Cheibub, F. Limongi, Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990, Cambridge University
Press, Cambridge 2000; T. Landman, J. Häusermann, Map-Making and Analysis
of the Main International Initiatives on Developing Indicators on Democracy and
Good Governance. University of Essex Human Rights Centre, Essex 2003; T. Vanhanen, A New Dataset for Measuring Democracy, 1810–1998, „Journal of Peace
Research”, no. 2, 2000. Z kolei na temat samych interwencji zbrojnych USA zob.
ciekawe zestawienie w: R.F. Grimmett, Instances of Use of United States Armed
Forces Abroad, 1798–1999. Congressional Research Service. The Library of Congress, Washington, D.C., 1999, czy też w: F.D. Wormuth, E.B. Firmage, To Chain the
Dog of War. The War Power of Congress in History and Law. Southern Methodist
University Press, Dallas 1986, s. 133–149.
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i interwencjonizm są niczym innym jak „tylko” instrumentami amerykańskiej polityki zagranicznej, a nie jej istotą. Kolejni
prezydenci sięgali po nie właśnie instrumentalnie, pragmatycznie, o ile tylko istniało jakiekolwiek uzasadnienie, że przyniosą
oczekiwane rezultaty. W tym świetle rewolucyjna wolta, jakiej
na przestrzeni kilkunastu miesięcy przed wybuchem drugiej
wojny światowej dokonał Franklin D. Roosevelt, okazuje się
całkowicie zgodna z ówczesnymi amerykańskimi interesami.
W ten sposób zmiana wektora polityki o 180 stopni staje się
nie tylko czymś uzasadnionym i wytłumaczalnym, lecz wręcz
urasta to do rangi racji stanu, autor tych różnych polityk zaś
zostaje postawiony w panteonie największych amerykańskich
prezydentów3.
Wtórnym wątkiem powyższych rozważań jest debata, która
stała się kilka lat temu centralnym punktem sporów transatlantyckich – chodzi o wybór między multilateralizmem a unilateralizmem (lub jak ktoś woli: między działaniem koncyliacyjnym a egoistycznym). Jak dobrze wiemy, to drugie nastawienie
miało być znakiem firmowym poprzedniej administracji, czy
też szerzej – republikanów. Sęk w tym, że ani historia, ani teraźniejszość nie potwierdzają tej popularnej opinii. Istnieją
dziesiątki przykładów, kiedy Amerykanie działali samodzielnie,
obecnie zaś – Irak i Afganistan są tutaj akurat dobrymi przykładami – prowadzą politykę razem z innymi. Nie mylmy więc
– względnej – swobody działania Stanów Zjednoczonych z ich
unilateralizmem.
A zatem, tak jak poprzednicy, tak i obecny prezydent będzie
najprawdopodobniej łączył w swoim działaniu ogień z wodą,
czyli izolacjonizm z interwencjonizmem, gdyż tak jak dotychczas, będą one pragmatycznie traktowane wyłącznie jako sposoby na zagwarantowanie realizacji amerykańskich interesów
za granicą. Dokładnie tak samo jest w wypadku multilateralizmu i unilateralizmu.

3

Na temat rankingu prezydentów USA zob. np. A. Schlesinger, Jr., The Ultimate
Approval Rating, „New York Times Magazine”, December 15, 1996, s. 47–51.
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Charakter obecnego zagrożenia
Jeżeli wytłumaczenie historyczne wydaje się niewystarczające, to odwołajmy się do kolejnego zaproponowanego powyżej:
chodzi o charakter obecnego zagrożenia.
Mówiąc o „obecnym zagrożeniu” w polityce zagranicznej,
mam naturalnie na myśli global war on terrorism (GWOT).
W tym miejscu – póki co – warto oddać sprawiedliwość krytykom poprzedniej administracji: rezultaty wojny z terroryzmem
są wręcz zawstydzająco znikome w porównaniu z rozmachem
prowadzonych działań. Ale i tym razem może to stanowić argument na rzecz ciągłości w polityce zagranicznej USA. Dość
skromne rezultaty GWOT to jedna strona medalu, drugą wypełnia, zresztą równie mało krzepiąca, idea. Otóż, to tzw. doktryna Busha okazała się jedynym spójnym programem działania
made in USA wobec międzynarodowego terroryzmu. Jakie bowiem były jej realne alternatywy? Natychmiastowe wycofanie
się? Zanegowanie działań militarnych? Przypomnijmy, że obecny (przełom lat 2008 i 2009) sposób działania zarówno w Iraku, jak i Afganistanie, różni się od tego z lat – odpowiednio –
2003 i 2001. Stawiając sprawę wprost – Amerykanie są niejako
skazani na doktrynę Busha, nawet po jego odejściu z Białego
Domu, gdyż jest to jednak jedyny realny scenariusz działania
w przedmiotowej kwestii. Czy w sprawie wojny z terroryzmem
istniała – w sensie realnym, nie retorycznym – doktryna Schroedera, Chiraca lub Putina? Z pewnością treści nie zastąpią tylko
słowa o konieczności współdziałania w zwalczaniu wspólnego
zagrożenia.
Lecz są jeszcze dwa dodatkowe istotne elementy, wskazujące na spore prawdopodobieństwo odziedziczenia przez nowego prezydenta zasad doktryny Busha. Otóż, po pierwsze,
doktryna Busha odwołuje się do szeregu zasad konstruujących
amerykańską tożsamość. Jeżeli sięgniemy do źródła (a jest
nim w tym wypadku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
z września 2002 roku oraz jej nieco zmieniona wersja z marca
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2006 roku)4, to odnajdziemy tam zarówno wątki o charakterze
realistycznym, jak i idealistycznym. Jest tam mowa zarówno
o konieczności działania razem z innymi państwami, jak i o poczuciu amerykańskiej wyjątkowości, o konieczności aktywnego promowania zasad demokratycznych, o nieuchronności
sprzeciwiania się złu we wszelkich jego postaciach i w najdalszych zakątkach globu („Świat ma nie tylko być po prostu
bezpieczniejszy, ale ma być i lepszy”). I w końcu, co znamienne, nie brak tam odwołań o charakterze religijnym. Nie łudźmy się: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego była – i wciąż
jednak jest – dokumentem, pod którym podpisałby się bodaj
każdy inny prezydent, gdyby tylko zasiadał w Białym Domu
w 2002 roku. Strategia mogła być tak samo dzieckiem Alberta
Gore’a i Josepha Liebermana, jak była George’a W. Busha i Richarda Cheneya, gdyby tylko ta pierwsza para wygrała wybory w 2000 roku. Biorąc pod uwagę rzeczywistą treść strategii,
spoglądanie na nią wyłącznie przez pryzmat neokonserwatywnego spisku jest sporym nadużyciem. Zaprzeczyć zaś celom
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, to jak zaprzeczyć fundamentom amerykańskiej ideologii.
Tym samym przechodzimy do drugiego argumentu na rzecz
możliwości kontynuowania zasad wyrażonych w doktrynie
Busha: otóż obiecywała ona – i, jak chcą niektórzy, zagwarantowała – zbyt wiele samym Amerykanom, aby mogli ją z czystym
sumieniem porzucić. Który ambitny naród świata, posiadając
odpowiednie ku temu środki, nie chciałby być rozgrywającym
na arenie międzynarodowej? „Promocja wolności, sprawiedliwości i ludzkiej godności”, „Ameryka musi kontynuować
przywództwo” – poprzestańmy tylko na tych dwóch krótkich
cytatach ze strategii w wersji z 2006 roku5. Czy jest to mało?
A zarazem – czy są to sprawy, którym ktoś może się świadomie
sprzeniewierzyć? Niezależnie od krytycznych opinii amerykań4
Zob., odpowiednio, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2002/index.html oraz
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/.
5
National Security Strategy of the United States of America, March 2006, http://
www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/ (12.11.2008).
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ska polityka w Iraku wcale nie wyznaczyła granic potęgi USA,
lecz granice słabości innych państw i organizacji międzynarodowych z ONZ na czele. Stany Zjednoczone parły do wojny,
szukały odpowiedniego pretekstu – tak, to prawda. Prawdą jest
też to, że nie mogąc liczyć na niektórych sojuszników, postanowiono stworzyć słynną „koalicję chętnych”. I prawdą w końcu
jest i to, że obecnie amerykańska obecność militarna w Iraku
jest sankcjonowana przez znakomitą większość środowiska
międzynarodowego.
Sygnał dla wyborców w USA jest więc czytelny: jesteśmy
wciąż na tyle silni, że stać nas na realizowanie własnych interesów bez oglądania się na innych, jeżeli inni się z nami nie
zgadzają, to tym gorzej dla nich. Można to wyrazić jeszcze dosadniej: wielokrotnie Ameryka udowadniała, że jest w stanie
poradzić sobie bez świata, lecz świat bez Ameryki skazany jest
na klęskę lub przynajmniej niepewność. Drzwi do neoizolacjonizmu oraz do ucieleśnienia amerykańskiej mitologii z jej poczuciem wyjątkowości zostają uchylone.

Specyfika procesu decyzyjnego
Przejdźmy do trzeciego argumentu na rzecz zasadniczej ciągłości polityki zagranicznej USA, a jest nim coś, co krótko można
by ująć jako „specyfika procesu decyzyjnego”.
Pod tym pojęciem kryje się skomplikowana sieć powiązań
między rozwiązaniami konstytucyjnymi, orzecznictwem sądów
federalnych (naturalnie z Sądem Najwyższym na czele) a wymogami praktyki politycznej. Akurat w tym obszarze osoba
nowego prezydenta na pewno zostanie ulokowana w innym
miejscu, niż znajdował się poprzedni prezydent. Dzieje się
tak dlatego, że decydujące znaczenie mają tutaj cechy osobowościowe: styl działania, ambicje, obawy, możliwości intelektualne, skłonność do konfliktu/kompromisu itp. Jest to zatem
unikalna – w wymiarze jednostkowym – struktura, która determinuje działania zwierzchnika władzy wykonawczej.
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Ujmując rzecz nieco inaczej: prezydent stoi na czele całej
administracji federalnej, jest jej zwierzchnikiem (chief executive), niejako zatem naturalnie wpływa na bieżącą politykę kraju. Jest to wszakże tylko część obrazu. O ile bowiem to, rzecz
jasna, do prezydenta należy rola pierwszoplanowa, o tyle tylko sporadycznie zdarza się, żeby to on, od początku do końca,
w sensie realnym, jak najbardziej ścisłym, podejmował jakąś
decyzję. Polityka zagraniczna nie jest tu wcale wyjątkiem.
Dość często zdarza się spotykać opinie, jakoby była to ta
sfera aktywności państwa, w której możliwości działania prezydenta są większe niż w polityce wewnętrznej. Owocem takiego rozumienia skuteczności politycznej była w połowie lat
sześćdziesiątych słynna koncepcja „dwóch prezydentur” autorstwa Aarona Wildavsky’ego6. Szybko okazało się jednak, że
nie posiada ona wcale waloru uniwersalnego, nie jest sytuacją
typową, a wręcz odwrotnie – okazała się aberracją charakteryzującą tylko określone, dość nieliczne, administracje.
Praktyka wskazuje, że rola prezydenta ogranicza się do zaprezentowania strategicznych celów, priorytetów polityki, co
– w sytuacjach typowych – zazwyczaj odbywa się za pomocą
dorocznych, styczniowych, orędzi o stanie państwa. Reszta należy do Kongresu (odpowiednie ustawodawstwo i działalność
kontrolna) oraz właśnie całej administracji federalnej. Bardzo
często to właśnie od urzędników – niekiedy zaskakująco niskiego szczebla – zależy los prezydenckich inicjatyw. Warto też
pamiętać, że konflikty pomiędzy głównym lokatorem Białego
Domu a jego podwładnymi – tudzież pomiędzy zwierzchnikami
różnych zainteresowanych instytucji – wcale nie należą do wyjątków, a też mają wpływ na politykę7. Skoro jednak wydaje się,
że działalność prezydenta niekoniecznie musi być gwarantem
zmiany, to może klucza należy szukać w procedurze wyborczej?
6
A. Wildavsky, The Two Presidencies [w:] S.A. Shull (red.), The Two Presidencies: A Quarter Century Assessment. Nelson-Hall, Chicago 1991, s. 11–25.
7
Wystarczy wspomnieć o konfliktach między sekretarzem stanu a prezydenckim doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego za czasów R. Nixona
(William P. Rogers–Henry Kissinger) czy też J. Cartera (Cyrus Vance–Zbigniew
Brzeziński).
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Praktyka podpowiada, że także i wybory wcale nie muszą
być automatycznie zagrożeniem dla stabilności rządów. Jakkolwiek władza prezydenta jest spora, to jest to władza – prawnie i zwyczajowo – ograniczona. Stąd dokonanie rzeczywistej
zmiany jest daleko bardziej trudne, niż tylko zmiana osoby samego prezydenta. Zmiana realna wymaga zmiany przekonań
całego społeczeństwa, zmiany amerykańskich wartości, naruszenia unikalnego konsensusu społecznego.
Co wszakże z tytułowymi perspektywami na nową jakość,
na zmianę dotychczasowego stanu rzeczy? Odpowiedź jest
stosunkowo prosta. O ile bowiem nie zajdą jakieś nieprzewidywalne, wyjątkowe, okoliczności – co zresztą jest zastrzeżeniem w stosunku do wszystkich czterech proponowanych tutaj
argumentów – to szansa na rewolucyjną, na miarę oczekiwań,
zmianę ulokowania prezydenta w strukturze władzy jest znikoma. Póki co, żaden z liczących się graczy na amerykańskiej
scenie politycznej nie prezentuje jakiegoś planu reformy ładu
instytucjonalnego. I w tym wypadku dziedzictwo poprzedniego prezydenta okaże się najprawdopodobniej decydujące dla
kształtu poczynań jego następcy; będzie istotnym punktem odniesienia, a nie odwrotu od podjętych już działań. Nowy jest
tylko styl sprawowania władzy.

Retoryka
Pora zatem na krótkie spojrzenie na ostatni, czwarty, argument
na rzecz zasadniczej ciągłości: prezydencką retorykę. Taka
propozycja może wydawać się dość nieroztropna, zważywszy
chociażby na sztandarowe hasło kampanii kandydata demokratów: Change: we can believe in. Biorąc jednak pod uwagę
wypowiedzi Baracka Obamy, perspektywa realizacji tego sloganu w praktyce wcale nie jest aż tak jednoznaczna.
Jeśli chodzi o retorykę, to mamy do dyspozycji dwa możliwe
stanowiska: albo wierzymy w to, co obiecują politycy, kandydaci na określone stanowiska, albo jesteśmy sceptyczni wobec
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takiego przekazu. W obu wypadkach zwolennicy rzeczywistych
zmian powinni czuć się zaniepokojeni. Jeżeli bowiem przychylnie, z wiarą, spojrzeć na kampanijne deklaracje, to obok ciągłego połajania minionej administracji i nawoływania właśnie
do dokonania zmian Barack Obama coraz częściej powtarza,
że amerykańska obecność w Iraku jest pewną koniecznością,
że podjęte zobowiązania muszą zostać wypełnione, a dopiero
potem może nastąpić wycofanie wojsk. Doskonałym przykładem tego stylu myślenia jest słynna już wypowiedź Obamy, że
– w razie zaistnienia takiej konieczności – wcale nie zrezygnowałby z podjęcia decyzji o zbombardowaniu Pakistanu8. A zatem – i wśród demokratów obecny jest stary sposób myślenia.
Można wszakże retorykę sprowadzić do przeciwnej sytuacji i krótko skonstatować, że mamy do czynienia tylko ze słowami i gestami charakterystycznymi dla kampanii wyborczej,
więc warto chłodno traktować zapewnienia kandydatów9. Powszechnie bowiem znane są opinie fachowców od marketingu
politycznego, którzy zalecają wprowadzenie do dyskursu odpowiedniej dawki nowej jakości, obietnicy dokonania zmiany po
prostu w imię odróżnienia się od obecnego prezydenta. Jeśli
jednak mielibyśmy nie wierzyć słowom Obamy, to ponownie
pozostaje nam na horyzoncie tylko status quo. Tak czy inaczej,
wobec wspomnianych ograniczeń formalnych i nieformalnych
władzy prezydenta może on sobie pozwolić na modyfikowanie
poglądów bez konieczności natychmiastowego i nieuchronnego modyfikowania polityki kraju.
Jak zatem widać z powyżej przedstawionego szkicu, szanse na zaistnienie realnych zmian w amerykańskiej polityce zagranicznej są dość nikłe. Nie oznacza to naturalnie, że takich
8

„Gdybyśmy mieli wiarygodne doniesienia wywiadowcze na temat cennych
celów po stronie terrorystów, a prezydent Musharraf nie zdecydowałby się na działanie – my podjęlibyśmy takie działanie”. Przemówienie Baracka Obamy w czasie
forum federacji związków zawodowych AFL-CIO, 1.08.2007 za: http://www.reuters.com/article/domesticNews/idUSN0132206420070801 (10.11.2008).
9
Zob. np. dyskusję na temat „miękkiego izolacjonizmu” G.W. Busha w czasie
kampanii prezydenckiej w 2000 roku w: I.H. Daalder, J.M. Lindsay, Bush’s Foreign
Policy Revolution [w:] F.I. Greenstein (red), The George W. Bush Presidency: An
Early Assessment. Johns Hopkins University Press, Baltimore 2003, s. 105.
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zmian nie będzie w ogóle; co więcej – nie dość, że owszem
będą, to są one nieuchronnie związane ze zmianą rządzących
w pokojowy sposób, co z kolei jest powszechnie uznawane za
jeden z wyróżników demokracji. Wspomniano powyżej o – naturalnej przecież – zmianie stylu rządzenia, co wiąże się z powołaniem nowej administracji. Wraz z nowym prezydentem
pojawia się też nowa – lub lepiej: inna – prezydencka retoryka,
gdyż po prostu należy ona do innego człowieka i jego współpracowników. Mogą się również pojawić nowe „okręty flagowe” na miarę „Sojuszu dla postępu” J. Kennedy’ego, czy też
„Wielkiego społeczeństwa” L. Johnsona – to bowiem polityka
wewnętrzna jest prawdziwą kopalnią palących problemów.
Zresztą zasadnicze pytanie brzmi: czy dla tychże problemów
wewnętrznych amerykańscy wyborcy nie poświęcą swojego (i tak dość nikłego) zainteresowania polityką zagraniczną?
Choć jest to trudne – wobec powszechnej krytyki odzwierciedlonej choćby w licznych tekstach, czy też wynikach badań
opinii publicznej – to jednak Stany Zjednoczone mogą się pochwalić zasadniczym konsensusem co do fundamentalnych
założeń swojej polityki zagranicznej. Gwoli porównania – brak
jest takiego zgodnego działania na poziomie polskich elit politycznych na przykład w kwestii szczegółów polityki europejskiej czy też polityki wschodniej. O rozbieżnościach zaś, co
do wizji polityki zewnętrznej w ramach samej UE, nawet nie
warto wspominać. A zatem to raczej polityka wewnętrzna jest
głównym motywem wielu decyzji wyborczych w USA.
„W im bardziej niepewnej i niebezpiecznej sytuacji znajduje się społeczeństwo, tym bardziej daje się odczuć potrzeba ciągłości i stabilności
w dziedzinie stosunków zagranicznych”10 –

czy można oczekiwać lepszej konstatacji, niż ta autorstwa cytowanego już A. de Tocqueville’a?
Zmienią się – jakkolwiek ważne – ale tylko: szczegóły w ramach amerykańskiej polityki zagranicznej. Zmiana jest także
oczekiwana w sprawie ogniskującej zainteresowanie opinii
10

A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, s. 118.
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publicznej nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, lecz
także na świecie – chodzi o obecność żołnierzy USA w Iraku.
Nie, nie na przekór temu, co napisano powyżej, lecz właśnie
dlatego, że padły określone argumenty, nastąpi zmiana charakteru stacjonowania wojsk amerykańskich w Iraku. To też jest
argument na rzecz zasadniczej ciągłości. Dlaczego? Otóż szczegóły dotyczące tej kwestii zostały wynegocjowane pomiędzy
Waszyngtonem i Bagdadem jeszcze jesienią 2008 roku, a zatem
znowu: powstałe wówczas ustalenia są dziedziczone przez kolejnego prezydenta. To oczywiście następca G.W. Busha został
beneficjentem tego porozumienia i przejdzie do historii jako
ten prezydent, który wycofał żołnierzy amerykańskich z Iraku (pamiętajmy bowiem, że mówimy o perspektywie na lata
2008–2016, a zatem o dwóch kolejnych prezydenckich kadencjach). Jednak intelektualna uczciwość nakazuje spojrzeć na
ten proces w całej jego złożoności – stosowne decyzje podjęła
bowiem jeszcze poprzednia administracja. Rzeczą jej krytyków
może być argumentowanie, że była to swego rodzaju próba
spłacenia długu zaciągniętego przez Busha wobec Amerykanów i świata w 2003 roku.
Żadna z powyższych modyfikacji, możliwych i/lub pewnych
do wprowadzenia w życie, nie przekreśla wszakże ciągłości
amerykańskiej polityki zagranicznej w jej najistotniejszym, strategicznym sensie. Zaprzeczenie przez nowego amerykańskiego
prezydenta priorytetom tejże polityki – a wojna z terroryzmem
doskonale wpisuje się w te priorytety – byłoby zaprzeczeniem
samemu sobie, fundamentom konstruującym amerykańską
tożsamość i amerykański sposób widzenia świata. Krótko
rzecz ujmując – możliwy jest spór o środki, ale nie o cele polityki zagranicznej. Warto w tym miejscu jeszcze raz powołać się
na przypadek interwencji w Iraku, a ściślej – na funkcjonujące
w powszechnym obiegu paralele do wojny wietnamskiej. Nie
wdając się w zasadność takiego porównania, jeden szczegół
wydaje się spinać obie interwencje. Otóż w lipcu 1969 roku
ówczesny nowy prezydent Richard Nixon wypowiedział słowa,
które później stały się sensem tzw. doktryny Nixona:

246

Łukasz Wordliczek
„Aby nie być wciągniętym w nową wojnę w Azji Południowo-Wschodniej,
to musimy tam pozostać i musimy tam wciąż odgrywać istotną rolę”11.

Jeżeli Indochiny zastąpimy Bliskim Wschodem, to pod taką
deklaracją z pewnością podpisałby się każdy następca
G.W. Busha, niezależnie od tego, czy byłby to demokrata, czy
tym bardziej gdyby to był republikanin. Nam pozostaje mieć
nadzieję, że w ciągu nadchodzących czterech (ośmiu?) lat Irak
faktycznie nie stanie się drugim Wietnamem.
Prezydentura Baracka Obamy sama w sobie jest sporą rewolucją. Ale łatwe, zbyt łatwe, wnioski i przewidywania, które
mogą z tego faktu wynikać, mają drugorzędne znaczenie dla
amerykańskiej polityki zagranicznej. Niezależnie od tego, że
jego wybór stanowi fakt o historycznej doniosłości, to i tak będziemy mieli do czynienia z zasadniczą ciągłością amerykańskiej polityki zagranicznej. Jest ona bowiem unikalną próbą
znalezienia balansu pomiędzy własnymi – tak: partykularnymi
– interesami a wyznawanymi wartościami. Lakonicznie wyraził
to na przykład senator John McCain w czasie debaty 18 marca
1998 roku:
„Rozszerzenie NATO jest wymogiem określonym przez nasze amerykańskie wartości, jest też w strategicznym interesie Stanów Zjednoczonych, a wszelkie inne inicjatywy ustawodawcze są zbędne i potencjalnie
groźne”12.

Kto nie rozumie owego nierozerwalnego związku interesów
z wartościami, ten traci z pola widzenia politykę zagraniczną
USA w jej całej złożoności. Nie oczekujmy więc, że Amerykanie dostosują swoją politykę do naszych o niej wyobrażeń i do
naszych oczekiwań. Jest to działanie tyleż naiwne, co i nieroztropne.

11
Wymiana zdań z dziennikarzami w czasie konferencji prasowej na wyspie
Guam, 25.07.1969 za: J. Woolley, G. Peters, The American Presidency Project. University of California, Santa Barbara, CA (1999–2009), http://www.presidency.ucsb.
edu/ws/index.php?pid=2140 (9.11.2008).
12
Congressional Record. Senate, March 18th, 1998, S2197, za: http://thomas.loc.
gov/ (12.11.2008).

