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Adam Puchalski

W stronê neokonserwatywnej polityki zagranicznej.

Za³o¿enia postzimnowojennych neokonserwatystów amerykañskich
w odniesieniu do polityki miêdzynarodowej

I. Wstêp

Najczêœciej mówi siê o nich
“jastrzêbie”, a z³oœliwi nazywaj¹ ich
“dinozaurami”. Oni sami zadowalaj¹ siê
mniej zoologicznym okreœleniem – neokonserwatyœci. To œrodowisko polityczne ma
obecnie decyduj¹cy wp³yw na politykê
zagraniczn¹ prezydenta jedynego wspó³czesnego supermocarstwa. Ich podstawowy cel to wzmocnienie globalnego
przywództwa USA i oparcie œwiatowego
porz¹dku na demokratycznych wartoœciach.
Jeden z g³ównych przeciwników takiej wizji
– Saddam Husajn – zosta³ obalony,
ale w niestabilnym Iraku zosta³a ona
wystawiona na powa¿n¹ próbê.
Neokonserwatyzm nie jest jednak
wytworem czasów postzimnowojennych.
Ta koncepcja polityczna niesie ze sob¹
obronê demokratycznych wartoœci, zarówno
w aspekcie wewnêtrznym, jak i zewnêtrznym. Neokonserwatyczna polityka zagraniczna to tylko efekt przywi¹zania do liberalnej demokracji i kolejny element rzeczywistoœci interpretowany przez ten nurt.

II. Neokonserwatywna to¿samoœæ

Neokonserwatyzm narodzi³ siê
w po³owie lat 60. w USA, kiedy to Irving
Kristol i Nathan Glaser zaczêli publikowaæ
pierwsze konserwatywne pismo ideologiczne “The Public Interest” (obecnie “The
National Interest” – obowi¹zkowa lektura
w Bia³ym Domu).
Warto zaznaczyæ, i¿ termin neokonserwatyzm jest myl¹cy – w krêgach intelektualnych tego œrodowiska znaleŸli siê
socjaldemokraci i libera³owie, a w mniej1

szym stopniu osoby czerpi¹ce z tradycji
konserwatyzmu. Pocz¹tkowo byli to ludzie
lewicy, z czasem jednak zmienili front,
zaczêli krytykowaæ socjalizm i broniæ
kapitalizmu. Nale¿y wspomnieæ, i¿ samo
pojêcie
neokonserwatyzm
zosta³o
stworzone przez intelektualistów lewej
strony sceny politycznej, którzy zaniepokojeni wzrastaj¹c¹ aktywnoœci¹ swoich
antagonistów, postanowili sami jasno
okreœliæ zajmowane przez nich pozycje
(po raz pierwszy termin ten zosta³ u¿yty
przez socjalistê Michaela Harringtona i jego
przyjació³: Irvinga Howe’a oraz Lewisa
Cosera, skupionych wokó³ lewicowego
pisma “Dissent”). Wspóln¹ to¿samoœæ
neokonserwatyœci zawdziêczaj¹ zatem
lewicowej krytyce; sami pojêcia neokonserwatyzm u¿ywali raczej dla wytworzenia
poczucia wspólnej przynale¿noœci, a nie dla
uto¿samienia siê z ³¹czonymi z tym nurtem
uniwersalnymi ideami1.
Wspólnym elementem wszystkich
neokonserwatystów jest zwracanie uwagi
na zagro¿enia liberalnej demokracji,
pocz¹tkowo jednak koncentrowano siê na
problemach o charakterze wewnêtrznym.
By³a to ideologiczna reakcja na kontrkulturê,
feminizm
i
rozruchy
studenckie.
Neokonserwatyœci uznawali rzeczywistoœæ
spo³eczeñstwa kapitalistycznego, choæ jej
nie idealizowali. System rynkowy by³ tu
warunkiem wzrostu gospodarczego, a demokracja liberalna – warunkiem realizacji
wolnoœci, ale twierdzono, i¿ skrajny
liberalizm i libertarianizm nios¹ ze sob¹
wiele zagro¿eñ.
Jeden z czo³owych przedstawicieli
tego œrodowiska, Irving Kristol, akcentowa³
wyodrêbnienie siê œwiata kontrkultury –
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kultury alternatywnej – jako zagro¿enia dla
liberalnej demokracji. Negowa³ on ukszta³towanie siê œwiata m³odzie¿y jako rzeczywistoœci odrêbnej od sfery ludzi doros³ych.
Rozpowszechnianie siê w kulturze masowej
pogl¹dów antymieszczañskich, gloryfikuj¹c
narkotyki oraz homoseksualizm, mia³o
poddawaæ w w¹tpliwoœæ autorytet moralny
spo³eczeñstwa2.
Kolejny z przedstawicieli neokonserwatywnego nurty myœlenia, Daniel Bell,
porównuj¹c spo³eczeñstwo przedindustrialne, industrialne i postindustrialne, zwróci³
uwagê na zagro¿enie ze strony rewolucji
technologicznej. Stwierdzi³, ¿e umacnianie
i rozszerzanie funkcji wiedzy technicznej
tworzy konflikty miêdzy ni¹ a inteligencj¹
humanistyczn¹, zaœ biurokratyzacja i komputeryzacja pracy intelektualnej stwarza
pewne ograniczenia dla twórczego myœlenia. Spadek znaczenia humanistycznych
aspektów wiedzy prowadzi z kolei do wiêkszej indywidualizacji oraz wytwarza konflikt
miêdzy elitami spo³eczeñstwa, które wykorzystuj¹ nowoczesne technologie do wsparcia w³asnego rozwoju, a szerokimi masami,
które wpad³y w hedonizm konsumpcji3.
Inny neokonserwatysta, Allan Bloom,
sugerowa³, i¿ obecnie dominuje relatywizm
moralny, brak zatem prawdziwych wartoœci,
na których mo¿na by zbudowaæ stabilne
formy egzystencji spo³ecznej. Prowadzi to
do upadku hierarchii spo³ecznej, a w³aœnie
stabilnoœæ spo³eczna jest warunkiem dokonywania przez ludzi wielkich czynów i kreowania wielkich idei.
Neokonserwatyœci nie pisali traktatów
filozoficznych, nie stworzyli te¿ ¿adnego
systematycznego wyk³adu konserwatywnego spojrzenia na œwiat. Z tego wynika³
charakterystyczny ton ich publikacji, kierowanych do masowego czytelnika, drukowanych w gazetach, periodykach, a nastêpnie, w rozszerzonej wersji, wydawanych
w postaci ksi¹¿kowej4.
Koncentrowano siê g³ównie na
aspektach polityki zagranicznej, której osi¹
by³o poszukiwanie zewnêtrznych wrogów

liberalnej demokracji i wolnego rynku.
Pocz¹tkowym elementem wspólnym dla
polityki zagranicznej tego œrodowiska sta³
siê antykomunizm, najpe³niej wyra¿aj¹cy siê
w posuniêciach Ronalda Reagana, ale po
upadku “¿elaznej kurtyny” has³o to straci³o
na znaczeniu. Lata 90. to okres reorientacji
neokonserwatywnej polityki zagranicznej.
W mojej pracy chcia³bym siê jednak odnieœæ
do “okresu triumfu” polityki neokonserwatywnej, czyli do czasów rz¹dów administracji
prezydenta Geogre’a W. Busha.

III. Kszta³towanie siê œrodowiska
postzimnowojennych
neokonserwatystów
1. Integracja œrodowiska

Pocz¹tków neokonserwatywnej polityki, w odniesieniu do postzimnowojennych
stosunków miêdzynarodowych, nale¿y
szukaæ w po³owie lat 90., kiedy to w Partii
Republikañskiej miêdzy izolacjonistami,
pragmatykami oraz globalistami wybuch³
spór wokó³ kszta³tu polityki zagranicznej
USA. Poszukiwano nowego wizerunku partii
po klêsce wyborczej George’a Busha,
jednoczeœnie wskazuj¹c na b³êdy ustêpuj¹cego prezydenta w polityce zagranicznej.
Pojawia³y siê sugestie, ¿e Bush senior
powinien wykorzystaæ operacjê “Pustynna
Burza” do obalenia Saddama Husajna
i rozpoczêcia fali demokratyzacji w œwiecie
arabskim, konstatowano równie¿, i¿ fiaskiem zakoñczy³ siê palestyñsko-izraelski
proces pokojowy, zapocz¹tkowany porozumieniem z Oslo. W opinii niektórych
polityków republikañskich, b³¹d zaniechania George’a Busha spowodowa³ wzrost
zagro¿enia USA ze strony fundamentalizmu
islamskiego oraz dyktatorskich re¿imów
uzbrojonych w broñ masowego ra¿enia.
Klêska George’a Busha w konfrontacji z Clintonem oraz powy¿sze zaniechania
w prowadzonej przez niego polityce zagranicznej wp³ynê³y na rozpoczêcie krystalizowania siê bardziej ostrej linii politycznej.

B. Kõpeczi, Konserwatyzm i nowa prawica, Warszawa 1986, str. 64.
B. Kõpeczi, op. cit, str. 68.
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W stronê neokonserwatywnej polityki zagranicznej
Jednak po³owa lat 90. to nadal okres
zachowawczych propozycji w dziedzinie
polityki zagranicznej w Partii Republikañskiej, których wyrazicielem by³ m.in.
Robert Dole, kandydat republikanów
w wyborach prezydenckich w 1996r.
Konserwatywne skrzyd³o ugrupowania
krytykowa³o bierne stanowisko Dole’a
wobec zagro¿eñ terrorystycznych, negowa³o równie¿ jego “politykê ob³askawiania
bestii ostrz¹cych sobie k³y na USA”. Wraz
z pora¿k¹ wyborcz¹ kandydata republikañskiego, otworzy³a siê przed republikañskimi
konserwatystami droga do sukcesu.
Sprzeciw wobec polityki zagranicznej
rz¹dz¹cej ekipy Clintona i luka powsta³a po
klêsce Dole’a sprawi³y, ¿e po raz kolejny
politycy doby Reagana spróbowali wp³yn¹æ
na kszta³t amerykañskiej polityki zagranicznej, a przez to – na bieg dziejów œwiata.
W polityce miêdzynarodowej ukszta³towa³a
siê grupa “jastrzêbi” domagaj¹cych siê od
USA zdecydowanych posuniêæ. Wœród
ideologów tego œrodowiska znaleŸli siê:
William Kristol (syn Irvinga Kristola, podobnie jak ojciec przekonany o ogromnej mocy
mediów, w 1995r. za³o¿y³ tygodnik Weekly
Standard, obecn¹ trybunê neokonserwatystów), Robert Kagan, Francis Fukuyama,
Paul Wolfowitz (g³ówny strateg neokonserwatywny), Norman Podhoretz (emerytowany redaktor naczelny “Commentary”)
oraz Michael Leeden. Z neokonserwatywn¹
wizj¹ œwiata byli równie¿ zwi¹zani politycy:
Richard Perle (w administracji Reagana
zastêpca sekretarza obrony ds. bezpieczeñstwa narodowego), Donald Rumsfeld,
Dick Cheney, Eliott Abrams, Richard Armitage i Lewis Libby.

2. Ofensywa polityczna

Szybko zwolennicy zdecydowanej
polityki zagranicznej przyst¹pili do ofensywy
politycznej. Pierwsz¹ postzimnowojenn¹
salw¹ neokonserwatystów by³ opublikowany
w 1996r. na ³amach dwumiesiêcznika
“Foreign Affairs” artyku³ Williama Kristola
i Roberta Kagana W stronê neokonserwatywnej polityki zagranicznej. Krytykowano
w nim administracjê Clintona oraz republi-
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kañskich izolacjonistów i konserwatywnych
“realistów” za skazywanie amerykañskiej
potêgi na upadek, proponowano powrót do
“dobrotliwej hegemonii” w polityce zagranicznej z czasów administracji Ronalda
Reagana, tak by “postawiæ pod œcian¹
dyktatorów i autorytarne re¿imy” oraz umocniæ rolê USA jako stra¿nika porz¹dku miêdzynarodowego. Za³o¿enia neokonserwatystów mia³y byæ zrealizowane przez:
radykalne zwiêkszenie wydatków na obronê
i “moralnie przejrzyst¹” politykê zagraniczn¹.
Jednoczeœnie trwa³ proces instytucjonalizacji i strukturalizacji œrodowiska
neokonserwatystów. W 1997r. z inicjatywy
Williama Kristola i Roberta Kagana utworzono “organizacjê edukacyjn¹” o nazwie
Projekt dla nowego amerykañskiego stulecia, która mia³a propagowaæ powy¿sze
cele, a nastêpnie, za spraw¹ Irvinga
Kristola, przedstawiciele neokonserwatywnego punku widzenia rozpoczêli wspó³pracê
z American Enterprise Insitute (AEI), jedn¹
z najstarszych i najwiêkszych instytucji
opiniotwórczych w Waszyngtonie.
Kolejnym krokiem by³a próba wywarcia wp³ywu na postawê rz¹dz¹cej administracji Clintona. Grupa polityków, która
uprzednio wspar³a Projekt dla nowego
amerykañskiego stulecia (Kristol, Kagan,
Fukuyama, Dick Cheney, Donald Rumsfeld,
Paul Wolfowitz, Lewis Libby) w 1998r.
podpisa³a siê pod listem do Billa Clintona
z apelem o podporz¹dkowanie polityki
zagranicznej USA pryncypiom wyznawanym przez neokonserwatystów. By³o to
jednoczeœnie otwarte wezwanie do obalenia
re¿imu Saddama Husajna. Wtedy ich
nazwiska kojarzy³y siê opinii publicznej
jedynie z “frustratami” roni¹cymi ³zy za er¹
Reagana, lecz wkrótce œwiat mia³ poznaæ
skutki ich dzia³añ: Cheney by³ wówczas
“tylko” prezesem teksañskiej korporacji
Halliburton, Rumsfeld prezesem firmy
farmaceutycznej Gilead Sciences, a Wolfowitz dziekanem Szko³y Zaawansowanych
Studiów Miêdzynarodowych na Johns
Hopkins University.
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3. Hurtem do w³adzy

Po wygranych przez Busha wyborach
prezydenckich w 2000r. znaczna grupa
polityków zaanga¿owanych w postzimnowojenne neokonserwatywne inicjatywy
objê³a wysokie funkcje rz¹dowe lub uzyska³a znaczny wp³yw na politykê. W swoim
ugrupowaniu byli oni jednym z dominuj¹cych stronnictw, ponadto mieli doœwiadczenie w polityce zagranicznej, którego
nowemu prezydentowi brakowa³o, a tak¿e
wspó³pracowali ju¿ z administracj¹ Busha
seniora.
Dick Cheney obj¹³ urz¹d wiceprezydenta, Donald Rumsfeld – sekretarza
obrony, Paul Wolfowitz, g³ówny strateg
neokonserwatystów, zosta³ zastêpc¹ Rumsfelda, Richard Armitage zosta³ powo³any na
funkcjê zastêpcy sekretarza stanu, John
Bolton zacz¹³ odpowiadaæ za sprawy bezpieczeñstwa miêdzynarodowego w Departamencie Stanu, a Eliott Abrams kierowa³
sprawami bliskowschodnimi w Radzie
Bezpieczeñstwa Narodowego.
Rumsfeld i Wolfowitz stworzyli przy
Departamencie Obrony doradzaj¹c¹ im
w sprawach strategicznych Radê Polityki
Obronnej (na jej czele stan¹³ Richard Perle,
który w marcu 2003r. zrezygnowa³ z tej
funkcji, pozostaj¹c jednak cz³onkiem Rady).
W jej sk³ad weszli m.in. Eliot A. Cohen
(dyrektor Programu Studiów Strategicznych
na Johns Hopkins University, cz³onek AEI),
Newt Gingrich (by³y przewodnicz¹cy Izby
Reprezentantów, cz³onek AEI), Dan Qayle,
James Woolsey (by³y dyrektor CIA)
i George Schultz (sekretarz stanu w rz¹dzie
Reagana). AEI sta³ siê g³ównym zapleczem
administracji. Poza wymienionymi ju¿
osobami dzia³aj¹ tam tak¿e: Lynne Cheney
(¿ona wiceprezydenta), Jeane Kirkpatrick
(ambasador przy ONZ za Reagana),
Michael Ledeen (doradca Departamentu
Stanu i Pentagonu za Reagana). Do tego
grona do³¹czy³ swego czasu Radek
Sikorski, w latach 2002-2005 wiceminister
w rz¹dzie Jerzego Buzka, który w AEI obj¹³
nastpnie kierownictwo programu Nowa
Inicjatywa Atlantycka.

Przyst¹piono do wcielania w ¿ycie
wy¿ej wymienionych za³o¿eñ, choæ pocz¹tkowo napotykano na powœci¹gliwe
stanowisko Busha.

IV. Za³o¿enia postzimnowojennej
polityki zagranicznej
neokonserwatystów
1. Zród³a

Analizuj¹c za³o¿enia postzimnowojennego neokonserwatyzmu w odniesieniu
do polityki zagranicznej, trudno znaleŸæ ich
Ÿród³o lub myœliciela, który by³by autorytetem dla ca³ego œrodowiska. Wielu obserwatorów wskazuje na pokrewieñstwo postulatów tej grupy z pogl¹dami Leo Straussa,
filozofa z po³owy XX wieku, idealizuj¹cego
u w³adców cnoty opisywane przez Platona,
neguj¹cego odrzucenie transcendencji
i przeœwiadczenie, ¿e cz³owiek jest w³adc¹
swojego losu. Znaczna grupa neokonserwatystów (np. Perle i Kagan) odcina siê
jednak od zwi¹zków ideowych ze Straussem, a Wolfowitz wrêcz wyœmiewa pomys³,
¿e móg³by byæ zwolennikiem jego
twierdzeñ. Wolfowitz nie pozwala tak¿e na
jednoznaczne etykietowanie swoich
pogl¹dów, zaprzecza te¿, by mia³ jak¹œ
wielk¹, globaln¹ strategiê.
Jak ju¿ wspomnia³em, neokonserwatyœci nie stworzyli ¿adnego systematycznego wyk³adu konserwatywnego spojrzenia na
œwiat. Mimo trudnoœci w klasyfikacji neokonserwatywnych zapatrywañ na politykê
miêdzynarodow¹, mo¿na uznaæ, ¿e za³o¿enia tego œrodowiska nawi¹zuj¹ do reaganizmu. Wiêkszoœæ przedstawicieli omawianego nurtu by³a zwi¹zana z administracj¹
Ronalda Reagana i popiera³a jego
spojrzenie na politykê miêdzynarodow¹
w kategoriach dobra i z³a, a po upadku
komunizmu zwraca³a uwagê na koniecznoœæ dalszej “ofensywy demokratycznej”.
Podobnie jak niedawno zmar³y prezydent, postzimnowojenni neokonserwatyœci
s¹ œwiadomi potêgi USA. Nale¿y zaznaczyæ,
i¿ po sukcesie w konfrontacji z “imperium
z³a”, si³a i znaczenie Stanów Zjednoczonych
wyraŸnie wzros³a. W zwi¹zku z tym neokon-
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serwatyœci, wywieraj¹c wp³yw na politykê
prezydenta Busha, maj¹ do dyspozycji
ogromne instrumentarium, jakim jest si³a
militarna i gospodarcza USA. Zbigniew
Brzeziñski (daleki od pogl¹dów neokonserwatystów) stwierdza, ¿e po zwyciêstwie
w zimnej wojnie, w historii dosz³o do bezprecedensowej sytuacji – istnieje tylko jedno
supermocartwo o zasiêgu œwiatowym,
dominuj¹ce w czterech g³ównych sferach:
kulturalnej (amerykañska kultura, mimo
swojego infantylizmu, posiada si³ê przyci¹gania innych spo³eczeñstw), technologicznej (najwiêksza na œwiecie iloœæ zg³oszonych patentów), gospodarczej (amerykañska gospodarka jest jedn¹ z najbardziej
konkurencyjnych na œwiecie) i wojskowej
(niekwestionowana przewaga militarna)5.
Neokonserwatyœci, œwiadomi potêgi
w³asnego kraju, uwa¿aj¹, ¿e ich misj¹ jest
wykorzystanie jej w odpowiedni sposób.
To poczucie misji jest zreszt¹ g³êboko
zakorzenione w œwiadomoœci amerykañskiego spo³eczeñstwa ju¿ od czasów jego
powstania. Od pocz¹tku swego istnienia
m³ody kraj silnie poszukiwa³ odrêbnoœci
i d¹¿y³ do odró¿nienia siê od dawnej
metropolii – Wielkiej Brytanii – wskazuj¹c na
misjê, któr¹ ma do wype³nienia. Przekonanie osadników amerykañskich zosta³o
szybko ustrukturalizowane: w 1845r. John L.
O’Sullivan, redaktor nowojorskiego
dziennika “Morning News” oraz pisma
“Democratic Review”, w jednym z artyku³ów
redakcyjnych na temat aneksji Oregonu
nakreœli³ doktrynê Boskiego Przeznaczenia.
Uzna³ on, i¿ Amerykanie to naród wybrany,
który znajduje siê pod szczególn¹ opiek¹
Opatrznoœci oraz, ¿e, ze wzglêdu na ich
wyj¹tkowe zalety, Bóg przeznaczy³ im specjalne zadanie rozumiane w dwóch aspektach: wewnêtrznym (osi¹gniêcie maksimum
praw i wolnoœci w swoim kraju) i zewnêtrznym (przewodzenia innym narodom
i nauczania ich sprawiedliwoœci i prawdy
oraz zaszczepienie cywilizacji narodom
zacofanym).
Pocz¹tkowo postrzegano doktrynê
Boskiego Przeznaczenia w aspekcie religij5
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nym, ale szybko zaczêto j¹ przenosiæ do
przestrzeni politycznej, d¹¿¹c do spopularyzowania idei republikañskich i swobód
obywatelskich. Misyjnoœæ w³asnych idei
dodawa³a si³y i ¿ywotnoœci amerykañskiej
dyplomacji, a poczucie odrêbnoœci umo¿liwia³o realizowanie postulatu traktowania
w³asnej polityki zagranicznej w sposób
odmienny ni¿ pozosta³ych pañstw.
Trzecim czynnikiem, który uwidoczni³
siê ju¿ w dzia³aniach administracji Reagana,
a póŸniej w posuniêciach neokonserwatystów, jest niemal ewangeliczna wiara w to,
¿e jedynym dobrym ustrojem jest demokracja, a wszyscy ludzie powinni d¹¿yæ do
wprowadzenia tego systemu rz¹dów.
To oddanie ideom demokratycznym po
czêœci wynika równie¿ z charakteru amerykañskiego spo³eczeñstwa: w przeciwieñstwie do pañstw europejskich, Stany Zjednoczone nie posiadaj¹ doœwiadczenia
innego ustroju ni¿ demokracja liberalna;
powszechnie uznaje siê wiêc, i¿ jest to
jedyna opcja polityczna. Du¿e znaczenie ma
tu tak¿e teoria demokratycznego pokoju:
przeœwiadczenie, ¿e demokracje nie atakuj¹
demokracji, zatem w interesie USA i innych
krajów zachodnich le¿y forsowanie zmian
demokratycznych na œwiecie.
Zród³em neoonserwatyzmu jest wiêc
amerykañska potêga, misyjnoœæ amerykañskiego spo³eczeñstwa oraz ewangeliczne
przywi¹zanie do demokracji. Powy¿sze idee
s¹ powszechne w spo³eczeñstwie Stanów
Zjednoczonych, ujawnia³y siê ju¿ wielokrotnie w jego dzia³aniu. Jednak postzimnowojenny neokonserwatyzm to ich radykalna
wersja, to d¹¿enie do wykorzystania w pe³ni
tych trzech czynników. D¹¿y siê tu do
poszerzania obszaru œwiata objêtego liberaln¹ demokracj¹, temu d¹¿eniu towarzyszy
poczucie wype³niania misji, a instrumentarium do zrealizowania tego celu stwarza
potêga militarna kraju. Tworzy siê zatem
Pax Americana, który jest radykalniejsz¹
wersj¹ starych amerykañskich idea³ów.
“Ameryka musi pogodziæ siê z tym, ¿e
wesz³a w erê budowania narodów na du¿¹
skalê i bez ¿adnych ustêpstw” – twierdzi
Robert Kagan.

Z. Brzeziñski, Wielka Szachownica, Warszawa 1998, str. 24.
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2. Wróg zewnêtrzny

Po³¹czenie potêgi USA, przeœwiadczenia o misji i ewangelicznej wiary w demokracjê, wp³ywa na sposób postrzegania
innych ni¿ liberalna demokracja i kapitalizm
opcji ustrojowych. Neokonserwatyœci szybko dostrzegaj¹ dzia³ania i idee rzucaj¹ce
wyzwanie zachodniemu ustrojowi, traktuj¹c
je jako zewnêtrzne zagro¿enia liberalnej
demokracji i d¹¿¹c do wyeliminowania ich
przy u¿yciu wszystkich dostêpnych
œrodków. Do grona wrogów amerykañskiego (a przez to œwiatowego) systemu
zalicza siê kolejno: imperializm, faszyzm,
komunizm, a ostatnio “wojuj¹cy islam”.
Wœród neokonserwatystów panuje
przekonanie, i¿ ludzie samoczynnie i dobrowolnie d¹¿¹ do demokracji, a dzia³ania USA
maj¹ jedynie prowadziæ do wyeliminowania
zewnêtrznych elementów blokuj¹cych jej
powstanie. W tej perspektywie kolejne
wojny œwiatowe oraz zimna wojna s¹ postrzegane jako sukcesy USA w konfrontacjach z zewnêtrznymi przeciwnikami
liberalnej demokracji, a ich konsekwencj¹
jest zlikwidowanie czynników uniemo¿liwiaj¹cych rozwój systemów demokratycznych
oraz rozszerzanie siê krêgu pañstw objêtych dobrodziejstwem wolnoœci. Wrogiem
nie s¹ tu konkretne narody czy spo³eczeñstwa, ale re¿imy, które nie pozwalaj¹
wypracowaæ mieszkañcom danego kraju
standardów demokracji.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ unika siê tu
arbitralnego kwalifikowania wszystkich
rz¹dów niedemokratycznych do grupy
wrogów. Zwraca siê uwagê na konflikt
z aktualnie g³ównym przeciwnikiem (imperializm, faszyzm, komunizm, “wojuj¹cy
islam”) i jego sojusznikami zagra¿aj¹cym
z zewn¹trz liberalnej demokracji.
Dla osi¹gniêcia sukcesu USA gotowe s¹ do
daleko id¹cych kompromisów i wspó³pracy
z pañstwami i si³ami, które nie s¹ demokratyczne, ale wspieraj¹ Amerykanów w ich
dzia³aniach i zwalczaj¹ g³ównego wroga
demokracji (np. sojusz z ZSRR podczas

walki z faszyzmem, sojusz z dyktaturami
w Ameryce £aciñskiej w walce z tamtejszymi partyzantkami komunistycznymi,
sojusz z Pakistanem w walce z “wojuj¹cym
islamem”).

3. “Wojuj¹cy islam”

Znaczna czêœæ neokonserwatystów
uwa¿a, i¿ kolejnym po imperializmie i dwóch
totalitaryzmach zagro¿eniem liberalnej
demokracji jest “wojuj¹cy islam” (a nie
terroryzm, który stanowi jedynie metodê
dzia³alnoœci6). Pojawiaj¹ siê jednak rozbie¿noœci w definiowaniu wroga.
Wariant minimalistyczny przyjmuje
Eliot Cohen, dyrektor Programu Studiów
Strategicznych na Johns Hopkins University, cz³onek AEI. Twierdzi on, ¿e przeciwnik
to pewna radykalna, choæ bardzo groŸna
forma tradycji islamskiej. “Wojuj¹cy islam”
nie tylko d¹¿y do wywierania wp³ywu na
wyznawców religii muzu³mañskiej i do podporz¹dkowania sobie krajów arabskich,
ale jego celem jest nieograniczona i powszechna w³adza. Tylko radykalni islamiœci
maj¹ obecnie œmia³oœæ rzucaæ wyzwanie
liberalnemu porz¹dkowi w kosmicznej
walce o przysz³oœæ ludzkoœci, co przek³ada
siê na pole konfliktu obejmuj¹ce ca³y œwiat.
Podobnie jak we wczeœniejszych wojnach
œwiatowych, “wojuj¹cy islam” to kohorta
potê¿nych idei, które potrafi¹ sk³oniæ ludzi do
poœwiêcenia siê dla pewnej wizji œwiata oraz
z³o¿enia w ofierze swego ¿ycia dla jej
realizacji.
Du¿o bardziej radykalny pogl¹d prezentuje Norman Podhoretz, którego przekonania balansuj¹ na granicy zaliczenia ca³ego
islamu do wrogów Zachodu (kojarzy siê to
z Huntingtonowsk¹ tez¹ o “wojnie cywilizacji”). Publicysta ten uznaje, i¿ “wojuj¹cy
islam” to wspó³czesna forma ekspansjonizmu, który niegdyœ przyczyni³a siê do
rozprzestrzenienia tej religii z miejsca jej
narodzin na terytoria Afryki Pó³nocnej,
Ba³kanów, Hiszpanii, by zatrzymaæ siê
dopiero na bramach Wiednia w 1683 roku,

M. So³tysiak, Wojna - warunek postêpu (omówienie tekstu Normana Podhoretza How to Win World
War IV opublikowanego w lutym 2002 w “Commentary”), [w:] “ResPublica Nowa”, IV 2002.
6

W stronê neokonserwatywnej polityki zagranicznej
a na wschodzie obj¹æ terytoria Indii, Iranu,
Afganistanu i Indonezji. Pothoretz, twierdz¹c, ¿e w naszych czasach islam sta³ siê
po¿ywk¹ dla terroryzmu, formu³uje zarzut
wobec ca³ej tradycji muzu³mañskiej. Uznaje
on, i¿ w samej religii muzu³mañskiej jest
coœ, co legitymizuje dzia³anie takich ludzi jak
Osama bin Laden. Jako przyk³ad Pothoretz
podaje nakaz prowadzenia œwiêtej wojny
przeciw “niewiernym”, o którym mówi
Koran. Argumentem na poparcie tej tezy jest
stwierdzenie, ¿e islam nigdzie nie dokona³
niczego porównywalnego z reformami,
które przeprowadzano pod wp³ywem
chrzeœcijañstwa czy judaizmu (jedynym
wyj¹tkiem by³a Turcja po I wojnie œwiatowej
pod œwieckimi rz¹dami Kemala Ataturka)7.
Obserwatorzy wskazuj¹, ¿e rz¹d USA
nie opowiada siê jednoznacznie po stronie
powy¿szych wniosków, chc¹c unikn¹æ
Huntingtonowskiego “zderzenia cywilizacji”,
ale prezydent George W. Bush czasem
oœwiadcza, ¿e przeciwnikiem jest “skrajna
forma islamskiego ekstremizmu” i “nowe
zagro¿enie totalitarne”, a d¹¿eniem terrorystów jest “nie tylko pozbawienie ¿ycia,
lecz tak¿e rozbicie i zniszczenie naszego
sposób ¿ycia” oraz “zmiana œwiata i narzucenie radykalnych pogl¹dów wszystkim
ludziom”, a “w Afganistanie mo¿emy zobaczyæ wizjê œwiata, jak¹ przedstawia
al-Kaida”. Prezydent stwierdzi³, i¿ natura
wroga jest dziedzictwem “wszystkich
morderczych ideologii XX wieku”, a jego
metody cechuje brutalnoœæ i zbrodniczoœæ,
chce on “zabiæ wszystkich Amerykanów i nie
rozró¿niaæ miêdzy wojskowymi a cywilami,
w tym kobietami i dzieæmi”8.
Niejednoznacznoœæ w zdefiniowaniu
wroga sugeruje, i¿ jego charakter nie jest
oczywisty i powszechnie uznawany. Mo¿na
nawet zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ postzimnowojenni neokonserwatyœci – ludzie
wychowani w dobie Reagana – próbowali
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znaleŸæ dla USA nowego przeciwnika po
upadku komunizmu. Bez w¹tpienia taki
przeciwnik ujawni³ siê 11 wrzeœnia, ale jego
charakter pozostawia nadal wiele w¹tpliwoœci, a metody walki z nim budz¹ wielkie
kontrowersje.

4. Lekcewa¿enie przeciwnika

Niezale¿nie od zdefiniowania wroga,
postzimnowojenni neokonserwatyœci zgadzaj¹ siê co do faktu, ¿e pojawi³o siê nowe
zewnêtrzne zagro¿enie dla liberalnej
demokracji. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ momentem uznania fundamentalizmu islamskiego
za przeciwnika nie by³y ataki z 11 wrzeœnia.
Ju¿ w po³owie lat 90. kszta³tuj¹ca siê grupa
postzimnowojennych neokonserwatystów
wskazywa³a na wzrost zagro¿enia ze strony
ekstremizmu muzu³mañskiego, a atak na
Word Trade Center i Pentagon mia³ byæ
efektem lekcewa¿enia zagro¿enia przez
kolejnych mieszkañców Bia³ego Domu9.
Podhoretz wskazuje, i¿ od pocz¹tku
lat 70., a na pewno od rewolucji irañskiej,
Amerykanie byli celami ataków terrorystycznych, czy to w imiê islamu, czy sprawy
palestyñskiej, a kolejne administracje
(Nixona, Forda, Cartera, Reagana, Busha)
nie poczyni³y wystarczaj¹cych kroków,
by powstrzymaæ przeciwnika. USA wielokrotne odmawia³y równie¿ u¿ycia znacz¹cych si³ przeciwko al-Kaidzie i bin Ladenowi.
Nawet Condoleezza Rice (realistka w polityce miêdzynarodowej) uzna³a, ¿e terroryœci
ju¿ od dawna byli w stanie wojny z USA,
ale Ameryka nie by³a w stanie wojny z terrorystami10. Nie dostrzegano równie¿, i¿ grono
sympatyków ekstremizmu w œwiecie
islamskim ros³o bardzo szybko, a wielu
z nich chêtnie zginê³oby œmierci¹ mêczeñsk¹ w œwiêtej wojnie przeciw Stanom Zjednoczonym – “Wielkiemu Szatanowi”.

N. Podhoretz, How to Win World War IV, [w:] “Commentary”, luty 2002.
D. Pipes, W czym Bush mia³ racjê, a w czym nie, [w:] “Jerusalem Post”, 26.09.2001;
cytaty
pochodz¹ z przemówienia George’a Busha z 20 wrzeœnia 2001r., w którym wskaza³ on kierunki
amerykañskich dzia³añ po 11 wrzeœnia.
9
N. Podhoretz, op. cit.
10
WypowiedŸ Condoleezzy Rice podczas przes³uchañ przed dwupartyjn¹ komisj¹ ds. wyjaœnienia
doniesieñ o zlekcewa¿eniu informacji o atakach terrorystycznych z 11 wrzeœnia w kwietniu 2004r.
7
8
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Skutkiem biernoœci USA by³o wykszta³cenie siê w al-Kaidzie przeœwiadczenia, ¿e mo¿na zaatakowaæ Amerykê na
jej w³asnym terytorium i ujœæ ca³o. Ekstremiœci mieli uznaæ, i¿ Stany Zjednoczone to
kraj skazany na przegran¹ w walce
z odradzaj¹c¹ siê si³¹ islamu, który ju¿ raz
podbi³ znaczn¹ czêœæ œwiata. W 1997 r.
w CNN bin Laden oœwiadczy³, ¿e mit
niemo¿noœci pokonania supermocarstw
zosta³ zniszczony wraz z przegran¹
Zwi¹zku Radzieckiego w Afganistanie11.

5. Akt wojny

Logiczn¹ konsekwencj¹ postrzegania
“wojuj¹cego islamu” za zewnêtrznego
wroga liberalnej demokracji i d¹¿enia do
jego pokonania, jest uznanie, ¿e ataki
z 11 wrzeœnia by³y aktem wypowiedzenia
wojny. Celem sta³y siê Stany Zjednoczone
i ich wartoœci; nie jest to jedynie akt
przestêpczy, lecz czêœæ skoordynowanego
wysi³ku militarnego al-Kaidy (“radykalnej
sieci terrorystów”) oraz popieraj¹cych j¹ rz¹dów12. Nie mo¿na traktowaæ cz³onków grup
terrorystycznych jak zwyk³ych przestêpców,
powinni byæ postrzegani jak nieregularne
oddzia³y zbrojnego przymierza w wojnie
przeciwko Stanom Zjednoczonym i ca³emu
cywilizowanemu œwiatu13.
Wed³ug neokonserwatystów jednym
z najwa¿niejszych wniosków wynikaj¹cych
z ataków 11 wrzeœnia jest przyjêcie do
wiadomoœci, ¿e terroryzm nie jest domen¹
samotnie dzia³aj¹cych szaleñców, ale dzie³em organizacji uzale¿nionych finansowo od
rz¹dów konkretnych pañstw14. Przedstawiciele tego œrodowiska twierdz¹, i¿ ju¿
w po³owie lat 90. podkreœlali powy¿szy
problem, domagaj¹c siê zdecydowanych
dzia³añ, jednak dotychczasowe administracje ogranicza³y siê jedynie do sankcji
dyplomatycznych i ekonomicznych. Dzieñ
11 wrzeœnia radykalnie zmieni³ sytuacjê –
nikt nie móg³ ju¿ d³u¿ej s¹dziæ, ¿e konsekN. Podhoretz, op. cit.
D. Pipes, op. cit.
13
N. Podhoretz, op. cit.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
11

12

wencj¹ zamachów na Nowy Jork i Waszyngton mog³oby byæ zwyk³e œledztwo
prowadzone przez FBI zakoñczone seri¹
aresztowañ15.

6. IV wojna œwiatowa

Skoro 11 wrzeœnia by³ aktem
wypowiedzenia wojny, to USA jest obecnie
w stanie wojny. Jeden z przedstawicieli
neokonserawystów, Eliot Cohen, stwierdzi³,
¿e wraz z atakami na WTC i Pentagon
wybuch³a IV wojna œwiatowa. Jego koncepcja uwzglêdnia dwa aspekty – zimna wojna
by³a w istocie III wojn¹ œwiatow¹, a walka
z terroryzmem ma ogólnoœwiatowy zasiêg
i jest tak samo ró¿norodna i tak samo
wa¿na, jak poprzednie wojny œwiatowe.
Wed³ug Cohena, terroryzm to tylko
czêœæ nowej wojny œwiatowej – ma ona
wiele frontów i przybiera wiele postaci.
Terror jest tylko œrodkiem, a nie samym
problemem; inne metody walki mog¹
obejmowaæ akty przemocy dokonywane
przez samotnych bojowników, przemyt,
bunty, zgodne z prawem demonstracje
uliczne, zbiórkê pieniêdzy, nauczanie,
nawracanie, zastraszanie i – nawet –
ubieganie siê o urzêdy publiczne
w wyborach. Metody te uzupe³niaj¹ siê
nawzajem, razem sk³adaj¹c siê na wyrafinowanie i wielkie mo¿liwoœci “wojuj¹cego
islamu” na ca³ym œwiecie. Rz¹dy pañstw,
które udzieli³y terrorystom jakiejkolwiek
pomocy, musz¹ obróciæ siê przeciwko
organizacjom terrorystycznym i do³¹czyæ do
koalicji zawi¹zanej wokó³ Stanów Zjednoczonych albo zastan¹ uznane za bêd¹ce
w stanie wojny z USA – w tej wojnie nie ma
miejsca na neutralnoœæ.
Efektywna obrona nie mo¿e byæ jednak zawê¿ona do rozbijania organizacji
stosuj¹cych przemoc, sukces wymaga
strategii, która wybiega dalej ni¿ walka
z terroryzmem, konieczne jest zaanga¿owanie muzu³manów, przeciwników islamistów,

W stronê neokonserwatywnej polityki zagranicznej
intelektualistów, jednostek specjalnych,
nauczycieli i policjantów, producentów
filmowych, prokuratorów.
Twierdzenie o wybuchu IV wojny
œwiatowej wydaje siê byæ skutkiem potêgi
militarnej USA i chêci neokonserwatystów
do jej wykorzystania. Wyolbrzymienie wroga
legitymizuje najbardziej radykalne posuniêcia, by go zwalczyæ.

7. Demokratyzacja Bliskiego Wschodu

Neokonserwatyœci, uznaj¹c za przeciwnika “wojuj¹cy islam”, koncentruj¹ swoj¹
uwagê na Bliskim Wchodzie. Œrodkiem do
wyeliminowania zagro¿enia i zapewnienia
bezpieczeñstwa liberalnej demokracji jest
dokonanie demokratycznej rewolucji
w œwiecie arabskim. Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ jedynie przez dokonania kontrolowanej destabilizacji w œwiecie islamu. W ci¹gu
ostatnich kilkunastu lat œwiat islamu by³
stabilny – zabójstwa, zamachy i spo³eczne
rozruchy, które by³y na porz¹dku dziennym
w latach 1945-1990, zanik³y (z dwoma
znacz¹cymi wyj¹tkami: irackiego najazdu na
Kuwejt oraz konfliktu palestyñskoizraelskiego). Ta wzglêdna stabilnoœæ ma
jednak negatywne skutki: nieudane rz¹dy,
brak wzrostu gospodarczego, nasilenie
islamskiego radykalizmu i coraz wiêksze
represje. Niezbêdna jest zatem pewna
forma destabilizacji bêd¹ca impulsem do
zmian (mia³a ni¹ byæ wojna w Iraku). Wœród
neokonserwatystów pojawiaj¹ siê jednak
ró¿nice w stopniu radykalizmu planowanych
dzia³añ.
Wariant umiarkowany zak³ada oparcie destabilizacji na czêœciowo pokojowych
metodach – przemiany w Iraku maj¹ przynieœæ impuls do przeprowadzenia w krajach
arabskich politycznej, gospodarczej i kulturalnej liberalizacji, której skutkiem by³oby
zburzenie “arabskiego muru” autorytaryzmu
i nieustêpliwoœci. Konieczne jest równie¿
zaprowadzenie pokoju miêdzy Palestyñczykami a Izraelem (liberalizacja nie mo¿e
udaæ siê w warunkach konfliktu, który
wzmacnia ekstremizm i nienawiœæ). D¹¿y
siê tu równie¿ do zró¿nicowania œrodków
w zale¿noœci od ustroju pañstwa, wskazuj¹c
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na istotne ró¿nice miêdzy poszczególnymi
systemami rz¹dów na Bliskim Wschodzie.
Najlepiej przygotowane do pójœcia
drog¹ liberalizmu wydaj¹ siê byæ kraje
o monarchicznym ustroju (Kuwejt, Bahrajn,
Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie) – tamtejsi królowie i emirowie
sprawuj¹ w³adzê w sposób tolerancyjny,
a liberalizacja mo¿e byæ spowodowana
presj¹ spo³eczeñstwa. Znacznie trudniejsze
wyzwania stoj¹ przed Arabi¹ Saudyjsk¹,
gdzie prawa religijne maj¹ podstawowe
znaczenie dla legitymizacji w³adzy i s¹ nie
do pogodzenia z liberalnymi reformami.
Mimo to, zmiany wewnêtrzne wydaj¹ siê byæ
jedyn¹ szans¹ przetrwania rz¹dów rodziny
Saudów.
Inaczej wygl¹da sytuacja w krajach
o niedemokratycznych re¿imach. W Jordanii
reformy bêd¹ wymagaæ zmiany równowagi
spo³ecznej w kraju: przyznania mieszkaj¹cym tam Palestyñczykom wiêkszych
mo¿liwoœci uczestnictwa w ¿yciu politycznym, a to mo¿e nast¹piæ dopiero po rozwi¹zaniu konfliktu palestyñsko-izraelskiego.
Przemiany w Egipcie mog¹ wi¹zaæ siê
z postêpuj¹c¹ erozj¹ przywódczej roli
Egiptu w œwiecie arabskim na rzecz Kataru,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a nawet Syrii. Konieczne jest wskazanie,
¿e powstrzymanie tego procesu jest
mo¿liwe tylko, gdy Egipt stanie na czele
poszukiwañ islamskiej drogi do kulturowego
renesansu, liberalizmu, demokracji, reformy
oœwiaty i gospodarczego rozwoju. Wiêkszy
problem stwarza Syria – obalenie Husajna
zwróci³o uwagê œwiata na problematyczne
kwestie takie jak poparcie dla Hezbollahu,
naruszanie praw cz³owieka. Syria chce
obejœæ amerykañski plan demokratyzacji
Bliskiego Wschodu i zachowaæ wewnêtrzny
status quo, licz¹c na to, ¿e Irak oka¿e siê dla
USA “drugim Wietnamem”. Tu przemiany
mo¿e wyzwoliæ jedyne silna presja
zewnêtrzna, a nawet interwencja zbrojna.
Specyficznym przypadkiem jest Iran.
Tamtejsze spo³eczeñstwo w niedawnej
przesz³oœci wskaza³o na chêæ reform,
w ¿adnym innym arabskim kraju nie powsta³y równie silne spo³eczne i kulturalne
ruchy popieraj¹ce zmiany. Jednak nieugiêty
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opór duchowieñstwa wskazuje na obawê
przed utrat¹ w³adzy i trudnoœciami z odnalezieniem siê w œwieckim ustroju. Dzia³ania
wobec Iranu powinny mieæ zatem podobny
charakter, co w przypadku Syrii.
Wœród neokonserwatystów mo¿na
znaleŸæ te¿ zwolenników bardziej radykalnych dzia³añ. Michale Ledeen, by³y
pracownik Pentagonu, w pracy The War
Against the Terror Master twierdzi,
i¿ przeznaczeniem USA jest kreatywna
destrukcja. Wed³ug Ledeena, nieprzyjaciele Stanów Zjednoczonych nienawidz¹
amerykañskiego przyp³ywu energii i kreatywnoœci, które uwypuklaj¹ ich niezdolnoœæ
do dotrzymania kroku spo³eczeñstwu USA.
By wype³niæ historyczn¹ misjê, Ameryka
musi “zniszczyæ” wrogów w³asnego
dynamizmu, deklaruj¹c wojnê przeciw
organizacjom terrorystycznym i pañstwom,
które daj¹ im schronienie, a nawet rozpoczynaj¹c wojnê z ka¿d¹ grup¹ lub rz¹dem
podejrzanym o inklinacje do popierania
takich grup w przysz³oœci. Ten radykalny
neokonserwatysta wskazuje na konkretne
dzia³ania, które USA powinno podj¹æ: nale¿y
rozpocz¹æ od zniszczenia “wielkiej trójki
terrorystycznych re¿imów: Iranu, Iraku
i Syrii, nastêpnie rozprawiæ siê z Arabi¹
Saudyjsk¹”, a po usuniêciu dyktatur, USA
musi pozostaæ w regionie, by nadzorowaæ
rozwój demokratycznych przemian16.
Wspominany ju¿ Norman Podhoretz
twierdzi, ¿e historia wyznaczy³a Bushowi
misjê poprowadzenia walki w IV wojnie
œwiatowej przeciwko wojuj¹cemu islamowi
i narzucenia pokonanemu œwiatowi arabskiemu nowej kultury politycznej. USA mog¹
byæ zmuszone do pokonania piêciu, szeœciu, a nawet siedmiu tyranii islamskich
(³¹cznie z Autonomi¹ Palestyñsk¹).
Teoretycznie mo¿liwe jest równie¿ ustanowienie amerykañskiego protektoratu nad
saudyjskimi polami naftowymi. Zawierucha
wojenna mo¿e doprowadziæ do wy³onienia
siê nowej amerykaskiej misji polegaj¹cej na
pilnowaniu, by nowe rz¹dy w tym regionie
by³y bardziej podatne na reformy i moder-

nizacje ni¿ obecni despoci17.
Ostatecznie na liœcie celów do zniszczenia przez si³y amerykañskie na Bliskim
Wschodzie wysuwanej przez Podhoretza,
Bennetta, Ledeena, “Wall Street Journal”
czy innych radykalnych neokonserwatystów
znalaz³y siê: Algieria, Libia, Egipt, Sudan,
Liban, Syria, Irak, Arabia Saudyjska, Iran,
a tak¿e Hezbollah, Hamas, Autonomia
Palestyñska i “wojuj¹cy islam”.
Wœród postzimnowojennych neokonserwatystów panuje przekonanie,
¿e Bliski Wschód jest kluczowym regionem
dla zapewnienia bezpieczeñstwa Zachodowi. Demokratyczna rewolucja w krajach
muzu³mañskich ma prowadziæ do pokonania “wojuj¹cego islamu” w wojnie o przysz³oœæ liberalnej demokracji. Rozbie¿noœci
pojawiaj¹ siê dopiero przy próbie wskazania
konkretnych dzia³añ. Wydaje siê, i¿ ró¿nice
w planowanych posuniêciach s¹ skutkiem
odmiennych sposobów definiowania wroga
i postrzegania zagro¿enia z jego strony.
Uznanie za przeciwnika ca³ego œwiata
muzu³mañskiego prowokuje dzia³ania radykalne, a upatrywanie zagro¿enia jedynie
w fundamentalistycznym od³amie tej religii
sk³ania do wykorzystywania z³o¿onych
œrodków celem eliminacji ró¿nych jego
przejawów.

8. Zmiana strategii

Drugim rodzajem posuniêæ, które
maj¹ prowadziæ do zwalczania “wojuj¹cego
islam”, jest modyfikacja za³o¿eñ strategicznych USA. Trzy koncepcje strategiczne
bliskie postzimnowojennym neokonserwatystom uzyska³y za rz¹dów Busha status
oficjalnych doktryn USA. Kluczow¹ rolê
w ich opracowaniu odegra³ Paul Wolfowitz,
by³y zastêpca sekretarza obrony.
Pierwsza z nich to zmodyfikowana
doktryna zniechêcania. Jej celem jest
sk³anianie innych potêg do powstrzymywania siê od podejmowania prób inicjowania
jakiegokolwiek wyœcigu zbrojeñ lub
konkurowania ze Stanami Zjednoczonymi

P. Buchanan, Pat Buchanan o wojnie z Irakiem i jej okolicach, [w:] “Dziennik Zwiazkowy”, Chicago,
21-23.03.2003 r.
17
Ibidem.
16

W stronê neokonserwatywnej polityki zagranicznej
w zakresie zdolnoœci wojskowych. Cel ten
osi¹ga siê przez przekonanie przeciwnika
o bezcelowoœci konkurowania z USA w wymiarze ogólnego uzbrojenia oraz w odniesieniu do konkretnych kategorii potencja³u
wojskowego. USA powinny stworzyæ “nowe
aktywa”, których samo posiadanie zniechêci³oby wrogów do podejmowania konkurencji. Przyk³adem ma tu byæ rozmieszczenie
skutecznych œrodków obrony rakietowej,
które mog³oby zniechêciæ inne pañstwa i si³y
zbrojne do wydawania funduszy na pozyskanie rakiet balistycznych (nie zapewnia³yby ju¿ one realizacji celu “trzymania
w szachu USA”)18.
Druga koncepcja to doktryna
odstraszania przez pozbawienie szans
(deterrence by denial). Stratedzy od lat
postulowali zast¹pienie dominuj¹cej podczas zimnej wojny formy odstraszania przez
groŸbê wymierzenia kary – odstraszaniem
przez pozbawienie szans, czyli przekonaniem wroga do zaniechania agresji przez
uœwiadamianie mu, ¿e jego atak zostanie
odparty, a cele operacyjne nie zostan¹
osi¹gniête. Jeœli zniechêcanie oka¿e siê
nieskuteczne, mo¿e dojœæ do konkurencji
w dziedzinie zbrojeñ oraz do konfliktu,
a wtedy celem staje siê w³aœnie odstraszenie agresji. Teoria odstraszania przez
pozbawienie szans obejmuje ka¿dego
rodzaju zdolnoœci, które mog¹ pozbawiæ
przeciwnika sukcesu w osi¹ganiu swoich
celów: poza systemami obrony rakietowej,
mo¿na wymieniæ tak¿e œrodki obrony
pasywnej, takie jak sprzêt do odka¿ania
oraz kombinezony i maski przeciwgazowe
do ochrony przed broni¹ chemiczn¹
i biologiczn¹19.
Najwiêksze emocje budzi jednak
doktryna wyprzedaj¹cego uderzenia (preemptive action). Uznaje siê, ¿e koncepcje
zniechêcania czy odstraszania nie s¹
skuteczne w stosunku do wroga-terrorysty,
który w otwarty sposób d¹¿y do powodowania niczym nieuzasadnionych zniszczeñ,
a którego najbardziej skuteczn¹ ochron¹
18
19
20
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jest bezpañstwowoœæ. Zwraca siê tak¿e
uwagê na czêsto wystêpuj¹c¹ zbie¿noœæ
pañstw sponsoruj¹cych terroryzm z tymi,
które d¹¿¹ do realizacji programów broni
masowego ra¿enia. Postzimnowojenni
neokonserwatyœci twierdz¹, ¿e “pañstwa
zbójeckie” i terroryœci nie zamierzaj¹ atakowaæ krajów demokratycznych za pomoc¹
œrodków konwencjonalnych (ataki takie
okaza³yby siê nieskuteczne), wiêc sk³aniaj¹
siê ku akcjom terrorystycznym i ewentualnemu u¿yciu broni masowego ra¿enia.
Nale¿y zatem uwzglêdniæ formê samoobrony przez zastosowanie dzia³añ wyprzedzaj¹cych, które mog¹ byæ wykorzystane do
przeciwstawienia siê zagro¿eniom dla
bezpieczeñstwa narodowego. Doktryna
wyprzedzaj¹cego uderzenia zosta³a og³oszona jesieni¹ 2002r.: Narodowa Strategia
Bezpieczeñstwa zak³ada³a mo¿liwoœæ
uderzenia wyprzedzaj¹cego20.
Zmodyfikowana doktryna zniechêcania, nowa wersja doktryny odstraszania
i koncepcja wyprzedzaj¹cego uderzenia
daj¹ postzimnowojennym neokonserwatystom strategiczn¹ podstawê do walki
z “wojuj¹cym islamem”. Ró¿norodnoœæ
powy¿szych za³o¿eñ pozwala na zastosowanie do walki z wrogiem bardzo szerokiego instrumentarium, co wobec faktu
zró¿nicowanych metod dzia³ania terrorystów na ca³ym œwiecie jest ogromnie istotne.
Koncepcja dzia³añ wyprzedzaj¹cych
budzi kontrowersje po czêœci dlatego,
i¿ administracja amerykañska podnios³a j¹
do rangi doktryny, zamiast traktowaæ jako
opcjê dostêpn¹ wszystkim rz¹dom, dopuszczaln¹ w wyj¹tkowych okolicznoœciach.
Krytyka zosta³a zaostrzona poprzez
problemy definicyjne: rz¹d USA zdecydowa³
siê stosowaæ okreœlenie “wyprzedzaj¹ca
wojna” w odniesieniu do tego, co wielu
ekspertów nazwa³oby “wojn¹ prewencyjn¹”
– atak wyprzedzaj¹cy polega bowiem na
szybkim dzia³aniu na podstawie dowodów,
¿e wróg uderzy w najbli¿szym czasie,
a wojna prewencyjna obejmuje z kolei

D. S. Yost, Debatuj¹c nad strategiami bezpieczeñstwa, [w:] “Nato Review”, zima 2003.
Ibidem.
Ibidem.
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operacje wojskowe podejmowane w celu
unikniêcia prawdopodobnych, ale hipotetycznych przysz³ych zagro¿eñ. Niektórzy
obserwatorzy uznaj¹, ¿e doktryna wyprzedzaj¹cego uderzenia oznacza d¹¿enie USA
do permanentnej wojny, chyba ¿e Stany
Zjednoczone zdo³a³yby wczeœniej w jakiœ
sposób zdominowaæ ca³y œwiat.

9. Ró¿ne podejœcia
do kwestii u¿ycia si³y

W œrodowisku neokonserwatystów
panuje przeœwiadczenie, i¿ najlepiej
rozumiej¹ oni bieg wydarzeñ na œwiecie,
a ich plan dzia³añ jest najbardziej skutecznym ci¹giem posuniêæ. Odpowiedzi¹ na
krytyczne g³osy “starej Europy” wobec ich
za³o¿eñ sta³a siê wizja rozchodzenia siê
dróg Europy i USA w sferze bezpieczeñstwa
i u¿ycia si³y. Jeden z przedstawicieli
œrodowiska, Robert Kagan, w swoim eseju
Potêga i raj, wyjaœni³ przyczyny tego stanu
rzeczy, rozpoczynaj¹c trzeci¹ od czasu
zakoñczenia zimnej wojny wielk¹ debatê na
temat ³adu miêdzynarodowego (po Koñcu
historii Francisa Fukuyamy i Zderzeniu
cywilizacji Samuela Huntingtona).
W swej publikacji Kagan stwierdza,
¿e USA nadal ¿yje w Hobbesowskim
œwiecie anarchii miêdzynarodowej, a Europa wkroczy³a do œwiata Kantowskiego
wiecznego pokoju. Ró¿nica ta jest
spowodowane dwoma czynnikami: ró¿nic¹
si³ oraz europejskim przeœwiadczeniem,
¿e mieszkañcom Starego Kontynentu uda³o
siê odnaleŸæ nowy porz¹dek, umo¿liwiaj¹cy
zachowania pokoju.
Kagan stwierdza, ¿e USA (w przeciwieñstwie do Europy) dysponuje ogromnym
potencja³em militarnym, a posiadanie si³y
sk³ania do jej u¿ycia jako instrumentu
regulowania stosunków miêdzynarodowych
(“Kiedy masz m³otek, wszystkie problemy
zaczynaj¹ wygl¹daæ jako gwoŸdzie”) 21 .
Problem ten nie jest nowy, uwidoczni³ siê ju¿
w okresie zimnej wojny. USA d¹¿y³y do
prowadzenia twardej polityki wobec ZSRR,
21
22

czêsto opieraj¹c swoj¹ taktykê o militaryzm
i konfrontacjê, a – zgodnie z podejœciem
europejskim – nale¿a³o zachêcaæ ZSRR do
wspó³pracy, tworzyæ wiêzy handlowe, polityczne, okazuj¹c cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ (przejawem tego typu postawy by³
gaullizm, Ostpolityk oraz rozmaite ruchy na
rzecz niezale¿noœci Europy).
Ró¿nica si³y wp³ywa równie¿ na
dostrzeganie zagro¿eñ – kraje militarnie
s³absze stoj¹ w obliczu niebezpieczeñstwa
ignorowania istniej¹cych problemów i niedostrzegania zagro¿eñ. (“Kiedy nie masz
m³otka, nie chcesz, by cokolwiek wygl¹da³o
jak gwóŸdŸ”22). Europejczycy czêsto twierdz¹, ¿e USA stawiaj¹ zbyt wygórowane
wymagania w kwestii osi¹gniêcia doskona³ego bezpieczeñstwa, gdy¿ od stuleci ¿yj¹
w kraju os³anianym przez dwa oceany,
a Stary Kontynent wie, jak to jest stykaæ siê
z niebezpieczeñstwem. Kagan odpiera
jednak ten zarzut twierdz¹c, ¿e wiêksza
tolerancja Europy na zagro¿enia wynika
z jej s³aboœci. Niezdolnoœæ do reakcji
prowadzi nie tylko do tolerancji, ale równie¿
do zaprzeczania ich istnieniu. Ju¿ samo
mówienie o zagro¿eniach odró¿nia polityków amerykañskich od europejskich.
Kagan zwraca równie¿ uwagê na fakt,
¿e tak¿e klasyfikacja zagro¿eñ jest efektem
ró¿nicy si³. Ka¿da ze stron koncentruje siê
na zagro¿eniach, na które potrafi odpowiedzieæ, bo posiada niezbêdne ku temu
œrodki. Amerykanie szybciej dostrzegaj¹
problemy zewnêtrzne w polityce zagranicznej (rozprzestrzenianie broni j¹drowej,
terroryzm, “pañstwa zbójeckie”), gdy¿ mog¹
im stawiæ czo³a. Europejczycy mówi¹
o “wyzwaniach”, z którymi mo¿na sobie
poradziæ przy zaanga¿owaniu finansowym
(konflikty etniczne, migracje, zorganizowana przestêpczoœæ, bieda, degradacja
œrodowiska).
Drugim czynnikiem sprawiaj¹cym,
¿e w kwestii stosunku do si³y “Amerykanie
s¹ z Marsa, a Europejczycy z Wenus” jest
przeœwiadczenie Starego Kontynentu
o odnalezieniu nowego porz¹dku, umo¿li-

R. Kagan, Potêga i Raj, Warszawa 2003, str. 36.
Ibidem

W stronê neokonserwatywnej polityki zagranicznej
wiaj¹cego zachowanie pokoju. Europejczycy, mimo ¿e dysponuj¹ ogromnym
potencja³em gospodarczym, odrzucili politykê si³y, która przynios³a im tyle nieszczêœæ
i nie chc¹ inwestowaæ w rozwój zbrojeñ.
Konflikt francusko-niemiecki zosta³ rozwi¹zany, a integracja gospodarcza uniemo¿liwi³a prowadzenie wojen. Europejczycy
mówi¹ zatem o wy¿szoœci swojego
rozumienia problemów bezpieczeñstwa,
s¹dz¹c, ¿e odkryli sekret wiecznego
szczêœcia ludzkoœci, na który sk³adaj¹ siê:
dyplomacja, kompromis, polityka ma³ych
kroków, wspó³praca polityczna i gospodarcze wiêzi. Twierdzenie o odniesionym
sukcesie wymaga jednak potwierdzenia,
którym ma byæ przeniesienie europejskiego
cudu na inne obszary œwiata. Postawa USA,
które jest sk³onne do u¿ywania si³y, jest
zagro¿eniem dla misji Europy – jeœli nawet
demokratyczne mocarstwo nie przestrzega
europejskich zasad, to jak je wprowadziæ na
innych terenach?
Kagan analizuje proces przechodzenia Europy od Machtpolitic do odkrycia
w³asnego porz¹dku miêdzynarodowego.
Wed³ug autora Potêgi i raju kantowski model
pokoju w Europie móg³ ukszta³towaæ siê
tylko dziêki pomocy USA. Po II wojnie
œwiatowej Europejczycy scedowali na
Amerykanów strategiczne obowi¹zki w Azji
i na Bliskim Wchodzie, w zwi¹zku z czym
mogli zaj¹æ siê tylko w³asnymi problemami.
USA przejê³y równie¿ odpowiedzialnoœæ za
bezpieczeñstwo Starego Kontynentu, a jedynym istotnym obowi¹zkiem Europy sta³o
siê trwanie na pozycjach w przypadku ataku
ZSRR i obrona w³asnego terytorium do
przybycia USA. Kagan twierdzi, ¿e równie¿
gotowoœæ Francji do podjêcia ryzyka integracji europejskiej opiera³a siê na amerykañskiej obietnicy obecnoœci militarnej na
Starym Kontynencie jako gwaranta bezpieczeñstwa.
Wizja Kagana to spójna i ca³oœciowa
interpretacja rozbie¿noœci i ich przyczyn
w kwestii u¿ycia si³y miêdzy USA a Europ¹.
Potêga i raj to jednak nie tylko wybitna praca

83

z zakresu interpretacji ³adu miêdzynarodowego, ale równie¿ Ÿród³o legitymizacji
posuniêæ neokonserwatystów. Kagan
przypisuj¹c sk³onnoœæ od u¿ycia si³y ca³emu
spo³eczeñstwu amerykañskiemu, zmywa
z tego œrodowiska odium radykalizmu
i przywi¹zania do przemocy. Esej ten
³agodzi równie¿ skutki negatywnej postawy
Europy wobec dzia³añ USA, wskazuj¹c na
fakt, i¿ krytyka ze strony Starego Kontynentu jest zamykaniem siê w kategorii
w³asnych problemów oraz niewdziêcznoœci¹ za pomoc udzielon¹ przez Stany
Zjednoczone.

V. Realizacja za³o¿eñ
1. Triumf Busha,
szansa neokonserwatysów

Sukces Busha w wyborach prezydenckich w 2000r. wyniós³ postzimnowojennych
nekonserwatystów do w³adzy. Prezydent,
nie posiadaj¹c wystarczaj¹cej wiedzy
z dziedziny polityki miêdzynarodowej, odwo³a³ siê do wypróbowanych republikañskich
polityków, którzy sprawdzili siê w administracji jego ojca oraz Ronalda Reagana.
Sukces Busha nie oznacza³ automatycznego triumfu postzimnowojennych
neokonserwatystów – pocz¹tek republikañskich rz¹dów administracji mia³ charakter zachowawczy. Za wiêksze zagro¿enie
ni¿ Irak, Bush uwa¿a³ Chiny. USA nie mia³y
odgrywaæ roli œwiatowego policjanta,
a prezydent w swoich wypowiedziach dotycz¹cych spraw zagranicznych podkreœla³
potrzebê zachowania pokory. Dwa kluczowe stanowiska dla polityki zagranicznej
Bush powierzy³ ludziom o umiarkowanych
pogl¹dach (sekretarz stanu: Collin Powel;
doradca ds. bezpieczeñstwa narodowego:
Condoleezza Rice). W rezultacie pierwsze
miesi¹ce rz¹dów prezydenta Busha cechowa³a pasywnoœæ w sprawach izraelskopalestyñskich oraz uleg³oœæ wobec postulatów Francji i Rosji, by znieœæ sankcje
na³o¿one na Irak.
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2. Wybi³a godzina
neokonserwatystów

Sytuacja zmieni³a siê radykalnie
11 wrzeœnia 2001r. – zamachy na WTC
i Pentagon sprawi³y, i¿ nadszed³ czas
neokonserwatystów. Ich doktryna po³¹czona z zaanga¿owaniem religijnym
prezydenta wskaza³a Bushowi œrodki i cele
niezbêdne do realizacji wyznaczonej mu
przez Boga i historiê misji23.
Ogromne znaczenia odegra³y tu w¹tki
osobiste z biografii prezydenta. Formalnie
George W. Bush jest cz³onkiem Koœcio³a
metodystów, do którego przy³¹czy³ siê po
poœlubieniu Laury Welch (przedtem by³
prezbiterianinem). Prezydentowi bliski jest
jednak ruch ewangelicki, który k³adzie
nacisk na poddanie siê woli Chrystusa jako
zbawcy, uznaje Bibliê za autorytet nieomylny
w kwestiach wiary, wskazuje na potrzebê
odnowy duchowej (idee te s¹ obecne
w wiêkszoœci protestanckich Koœcio³ów,
w chrzeœcijañskich grupach religijnych
niezwi¹zanych z ¿adnym konkretnym
wyznaniem oraz organizacjach, którym
przewodz¹ ewangeliccy kaznodzieje). Bush
to chrzeœcijanin “narodzony na nowo”,
wzmacnia to neoficzn¹ gorliwoœæ realizowania przez niego nauki biblijnej.
Prze³omowym momentem w ¿yciu prezydenta by³a decyzja o zaprzestaniu picia
alkoholu, którego nadu¿ywanie grozi³o
rozpadem ma³¿eñstwa. W wytrwaniu w tym
postanowieniu pomog³o mu do³¹czenie do
grupy studiuj¹cej Bibliê. Bush nie jest
pierwszym gospodarzem Bia³ego Domu,
który mimo rozdzia³u Koœcio³a od pañstwa
chêtnie odwo³uje siê do Boga. Robi to
jednak bardziej gorliwie ni¿ jego poprzednicy: kiedy postanowi³ ubiegaæ siê o prezydenturê, powiedzia³ swoim zwolennikom,
¿e nakaza³ mu to zrobiæ Bóg, a obecnie
wierzy, ¿e amerykañski naród “zosta³
wybrany przez Boga i historiê, aby byæ dla
œwiata modelem sprawiedliwoœci”24.

Po atakach z 11 wrzeœnia prezydent
uzna³, ¿e jego powo³aniem jest zapewniæ
bezpieczeñstwo USA i nie dopuœciæ,
by ginêli obywatele Stanów Zjednoczonych.
Neokonserwatyœci w jego ówczesnej
administracji (Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz
itd.) podsunêli prezydentowi gotowy plan
dzia³ania, którego celem by³a demokratyzacja Bliskiego Wschodu.
Ju¿ 15 wrzeœnia, na pierwszej naradzie poœwiêconej wojnie z terroryzmem
Wolfowitz przekonywa³ prezydenta, ¿e,
obok rozprawy z wspieraj¹cym Osamê bin
Ladena re¿imem afgañskich talibów,
konieczna jest tak¿e d³ugofalowa strategia,
która pozwoli³aby na zniszczenie Ÿróde³
islamskiego terroryzmu. Zastêpca sekretarza obrony dowodzi³, ¿e wyciszenie
nastrojów antyamerykañskich w œwiecie
arabskim oraz zaprowadzenie na Bliskim
Wschodzie trwa³ego pokoju wymaga
demokratycznej transformacji. Kluczem do
powodzenia tej strategii mia³a byæ demokratyzacja Iraku, który dziêki stosunkowej
zamo¿noœci i sekularyzacji spo³eczeñstwa
powinien staæ siê wzorem dla innych pañstw
regionu.

VI. Zakoñczenie
1. Podsumowanie

Postzimnowojenny neokonserwatyzm jest zatem dynamiczn¹ fuzj¹ œwiadomoœci potêgi USA z jej poczuciem misji oraz
ewangeliczn¹ wiar¹ w demokracjê.
To po³¹czenie tradycyjnych amerykañskich
wartoœci w ich radykalnych formach jest
skierowane przeciw zewnêtrznym zagro¿eniom liberalnej demokracji. Obecnie takim
zagro¿eniem ma byæ “wojuj¹cy islam”.
Neokonserwatyzm zrodzi³ siê z przekonania o niewykorzystaniu sukcesu
w konfrontacji z “imperium z³a”, który
stanowi³ szansê na transformacjê na ca³ym
œwiecie, a nie tylko w krajach bloku komuni-

23
K. Darewicz, Pretorianie amerykañskiego imperium, [w:] “Rzeczpospolita”, dodatek “Plus –minus”,
26.04.2003.
24
A. Rogidziñska-Wickers, Z Bibli¹ w Bia³ym Domu, [w:] “Rzeczpospolita”, dodatek “Plus-Minus”,
2-4.05.2004.

W stronê neokonserwatywnej polityki zagranicznej
stycznego. Kontynuacj¹ dzia³a Reagana ma
byæ demokratyzacja Bliskiego Wschodu,
choæ pojawiaj¹ siê ró¿nice w sugerowanych
sposobach osi¹gniêcia celu.

2. Ocena

Ocena za³o¿eñ neokonserwatystów
jest ambiwalentna.
Profesor Uniwersytetu Bostoñskiego
Andrew Bacevich pisze, ¿e ta “zapieraj¹ca
oddech fuzja utopizmu z ledwo skrywanym
Matchpolitic nie brzmi tak, jakby by³a
produktem trzeŸwych, ostentacyjnie konserwatywnych republikanów, lecz jak wynik
ma³o prawdopodobnej wspó³pracy miêdzy
Woodrowem Wilsonem i marsza³kiem
polowym von Moltkem”25.
Czêsto zwraca siê uwagê na ¿ydowskie pochodzenie wiêkszoœci neokonserwatystów, twierdz¹c, ¿e w istocie
reprezentuj¹ oni interesy pañstwa Izrael.
Ma to byæ zwarta grupa, której prawie
wszyscy cz³onkowie s¹ ¯ydami, a ich doktrynê okreœla³o siê jako doktrynê “BushaSzarona”. Ma to byæ “sojusz fundamentalistów chrzeœcijañskich z ¿ydowskimi
neokonserwatystami, która kontroluje
Waszyngton w³aœciwie bez ograniczeñ.
Ów sojusz ma byæ wrogiem pokojowych
rozwi¹zañ, wrogiem arabskich rz¹dów,

25
26
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narodu palestyñskiego i izraelskiego obozu
pokoju. Celem neokonserwatystów ma byæ
stworzeniu imperium amerykañskiego podobnego do imperium rzymskiego, ale te¿
i mini-imperium izraelskiego, pod kontrol¹
skrajnej, nacjonalistycznej prawicy i kolonistów”26.
Ze strony europejskich komentatorów, padaj¹ zarzuty o jednostronne
widzenie œwiata. Krytykuje siê przeœwiadczenie, ¿e liberalna demokracja stanowi
jedyny dobry ustrój, a wszystkie narody
œwiata powinny zmierzaæ do jej osi¹gniêcia.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ wobec braku
doœwiadczeñ USA z innymi systemami
rz¹dów, tego typu sugestie nie padaj¹ po
drugiej stronie Atlantyku.
Postawa prezydenta Busha jest
równie¿ negowana z powodu jej religijnej
misyjnoœci. Obserwatorzy zwracaj¹ uwagê
na fakt, i¿ przyj¹³ on pogl¹dy neokonserwatystów na drodze dogmatycznej, a nie
racjonalnej. Trudno jednak postawiæ ten
zarzut wobec intelektualistów z tego œrodowiska, których za³o¿enia s¹ umotywowane
wieloma argumentami.
Z drugiej strony obserwatorzy wskazuj¹, ¿e wizja neokonserwatystów jest
obecnie jedynym spójnym i ca³oœciowym
wyobra¿eniem przysz³oœci œwiata i kierunków zmian po 11 wrzeœnia.

P. Buchanan, op. cit.
U. Avnery, Kto naprawdê wygra³ wojnê?, [w:] “Counterpunch”, 12.04.2003.

