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I. Wstêp
Najczêœciej mówi siê o nich“jastrzêbie”, a z³oœliwi nazywaj¹ ich“dinozaurami”. Oni sami zadowalaj¹ siêmniej zoologicznym okreœleniem – neokon-serwatyœci. To œrodowisko polityczne maobecnie decyduj¹cy wp³yw na politykêzagraniczn¹ prezydenta jedynego wspó³-czesnego supermocarstwa. Ich podsta-wowy cel to wzmocnienie globalnegoprzywództwa USA i oparcie œwiatowegoporz¹dku na demokratycznych wartoœciach.Jeden z g³ównych przeciwników takiej wizji– Saddam Husajn – zosta³ obalony,ale w niestabilnym Iraku zosta³a onawystawiona na powa¿n¹ próbê.Neokonserwatyzm nie jest jednakwytworem czasów postzimnowojennych.Ta koncepcja polityczna niesie ze sob¹obronê demokratycznych wartoœci, zarównow aspekcie wewnêtrznym, jak i zewnê-trznym. Neokonserwatyczna polityka zagra-niczna to tylko efekt przywi¹zania do liberal-nej demokracji i kolejny element rzeczy-wistoœci interpretowany przez ten nurt.

II. Neokonserwatywna to¿samoœæ
Neokonserwatyzm narodzi³ siêw po³owie lat 60. w USA, kiedy to IrvingKristol i Nathan Glaser zaczêli publikowaæpierwsze konserwatywne pismo ideo-logiczne “The Public Interest” (obecnie “TheNational Interest” – obowi¹zkowa lekturaw Bia³ym Domu).Warto zaznaczyæ, i¿ termin neokon-

serwatyzm jest myl¹cy – w krêgach inte-lektualnych tego œrodowiska znaleŸli siêsocjaldemokraci i libera³owie, a w mniej-

szym stopniu osoby czerpi¹ce z tradycjikonserwatyzmu. Pocz¹tkowo byli to ludzielewicy,   z czasem jednak zmienili front,zaczêli krytykowaæ socjalizm i broniækapitalizmu. Nale¿y wspomnieæ, i¿ samopojêcie neokonserwatyzm zosta³ostworzone przez intelektualistów lewejstrony sceny politycznej, którzy zanie-pokojeni wzrastaj¹c¹ aktywnoœci¹ swoichantagonistów, postanowili sami jasnookreœliæ zajmowane przez nich pozycje(po raz pierwszy termin ten zosta³ u¿ytyprzez socjalistê Michaela Harringtona i jegoprzyjació³: Irvinga Howe’a oraz LewisaCosera, skupionych wokó³ lewicowegopisma “Dissent”). Wspóln¹ to¿samoœæneokonserwatyœci zawdziêczaj¹ zatemlewicowej krytyce; sami pojêcia neokonser-
watyzm u¿ywali raczej dla wytworzeniapoczucia wspólnej przynale¿noœci, a nie dlauto¿samienia siê z ³¹czonymi z tym nurtemuniwersalnymi ideami1.Wspólnym elementem wszystkichneokonserwatystów jest zwracanie uwagina zagro¿enia liberalnej demokracji,pocz¹tkowo jednak koncentrowano siê naproblemach o charakterze wewnêtrznym.By³a to ideologiczna reakcja na kontrkulturê,feminizm i rozruchy studenckie.Neokonserwatyœci uznawali rzeczywistoœæspo³eczeñstwa kapitalistycznego, choæ jejnie idealizowali. System rynkowy by³ tuwarunkiem wzrostu gospodarczego, a de-mokracja liberalna – warunkiem realizacjiwolnoœci, ale twierdzono, i¿ skrajnyliberalizm i libertarianizm nios¹ ze sob¹wiele zagro¿eñ.Jeden z czo³owych przedstawicielitego œrodowiska, Irving Kristol, akcentowa³wyodrêbnienie siê œwiata kontrkultury –
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1 R. Skar¿yski, Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998, str. 318.
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kultury alternatywnej – jako zagro¿enia dlaliberalnej demokracji. Negowa³ on ukszta³to-wanie siê œwiata m³odzie¿y jako rzeczywi-stoœci odrêbnej od sfery ludzi doros³ych.Rozpowszechnianie siê w kulturze masowejpogl¹dów antymieszczañskich, gloryfikuj¹cnarkotyki oraz homoseksualizm, mia³opoddawaæ w w¹tpliwoœæ autorytet moralnyspo³eczeñstwa2.Kolejny z przedstawicieli neokonser-watywnego nurty myœlenia, Daniel Bell,porównuj¹c spo³eczeñstwo przedindustrial-ne, industrialne i postindustrialne, zwróci³uwagê na zagro¿enie ze strony rewolucjitechnologicznej. Stwierdzi³, ¿e umacnianiei rozszerzanie funkcji wiedzy technicznejtworzy konflikty miêdzy ni¹ a inteligencj¹humanistyczn¹, zaœ biurokratyzacja i kom-puteryzacja pracy intelektualnej stwarzapewne ograniczenia dla twórczego myœle-nia. Spadek znaczenia humanistycznychaspektów wiedzy prowadzi z kolei do wiêk-szej indywidualizacji oraz wytwarza konfliktmiêdzy elitami spo³eczeñstwa, które wyko-rzystuj¹ nowoczesne technologie do wspar-cia w³asnego rozwoju, a szerokimi masami,które wpad³y w hedonizm konsumpcji3.Inny neokonserwatysta, Allan Bloom,sugerowa³, i¿ obecnie dominuje relatywizmmoralny, brak zatem prawdziwych wartoœci,na których mo¿na by zbudowaæ stabilneformy egzystencji spo³ecznej. Prowadzi todo upadku hierarchii spo³ecznej, a w³aœniestabilnoœæ spo³eczna jest warunkiem doko-nywania przez ludzi wielkich czynów i kreo-wania wielkich idei.Neokonserwatyœci nie pisali traktatówfilozoficznych, nie stworzyli te¿ ¿adnegosystematycznego wyk³adu konserwatyw-nego spojrzenia na œwiat. Z tego wynika³charakterystyczny ton ich publikacji, kiero-wanych do masowego czytelnika, drukowa-nych w gazetach, periodykach, a nastêp-nie, w rozszerzonej wersji, wydawanychw postaci ksi¹¿kowej4.Koncentrowano siê g³ównie naaspektach polityki zagranicznej, której osi¹by³o poszukiwanie zewnêtrznych wrogów

liberalnej demokracji i wolnego rynku.Pocz¹tkowym elementem wspólnym dlapolityki zagranicznej tego œrodowiska sta³siê antykomunizm, najpe³niej wyra¿aj¹cy siêw posuniêciach Ronalda Reagana, ale poupadku “¿elaznej kurtyny” has³o to straci³ona znaczeniu. Lata 90. to okres reorientacjineokonserwatywnej polityki zagranicznej.W mojej pracy chcia³bym siê jednak odnieœædo “okresu triumfu” polityki neokonserwa-tywnej, czyli do czasów rz¹dów administracjiprezydenta Geogre’a W. Busha.
III. Kszta³towanie siê œrodowiska
postzimnowojennych
neokonserwatystów
1. Integracja œrodowiska

Pocz¹tków neokonserwatywnej poli-tyki, w odniesieniu do postzimnowojennychstosunków miêdzynarodowych, nale¿yszukaæ w po³owie lat 90., kiedy to w PartiiRepublikañskiej miêdzy izolacjonistami,pragmatykami oraz globalistami wybuch³spór wokó³ kszta³tu polityki zagranicznejUSA. Poszukiwano nowego wizerunku partiipo klêsce wyborczej George’a Busha,jednoczeœnie wskazuj¹c na b³êdy ustêpuj¹-cego prezydenta w polityce zagranicznej.Pojawia³y siê sugestie, ¿e Bush seniorpowinien wykorzystaæ operacjê “PustynnaBurza” do obalenia Saddama Husajnai rozpoczêcia fali demokratyzacji w œwieciearabskim, konstatowano równie¿, i¿ fias-kiem zakoñczy³ siê palestyñsko-izraelskiproces pokojowy, zapocz¹tkowany porozu-mieniem z Oslo. W opinii niektórychpolityków republikañskich, b³¹d zanie-chania George’a Busha spowodowa³ wzrostzagro¿enia USA ze strony fundamentalizmuislamskiego oraz dyktatorskich re¿imówuzbrojonych w broñ masowego ra¿enia.Klêska George’a Busha w konfronta-cji z Clintonem oraz powy¿sze zaniechaniaw prowadzonej przez niego polityce zagra-nicznej wp³ynê³y na rozpoczêcie krystalizo-wania siê bardziej ostrej linii politycznej.
2 B. Kõpeczi, Konserwatyzm i nowa prawica, Warszawa 1986, str. 64.
3 B. Kõpeczi, op. cit, str. 68.
4 R. Skar¿yski, op. cit, str. 320.



    73

Jednak po³owa lat 90. to nadal okreszachowawczych propozycji w dziedziniepolityki zagranicznej w Partii Republi-kañskiej, których wyrazicielem by³ m.in.Robert Dole, kandydat republikanóww wyborach prezydenckich w 1996r.Konserwatywne skrzyd³o ugrupowaniakrytykowa³o bierne stanowisko Dole’awobec zagro¿eñ terrorystycznych, nego-wa³o równie¿ jego “politykê ob³askawianiabestii ostrz¹cych sobie k³y na USA”. Wrazz pora¿k¹ wyborcz¹ kandydata republikañ-skiego, otworzy³a siê przed republikañskimikonserwatystami droga do sukcesu.Sprzeciw wobec polityki zagranicznejrz¹dz¹cej ekipy Clintona i luka powsta³a poklêsce Dole’a sprawi³y, ¿e po raz kolejnypolitycy doby Reagana spróbowali wp³yn¹æna kszta³t amerykañskiej polityki zagra-nicznej, a przez to – na bieg dziejów œwiata.W polityce miêdzynarodowej ukszta³towa³asiê grupa “jastrzêbi” domagaj¹cych siê odUSA zdecydowanych posuniêæ. Wœródideologów tego œrodowiska znaleŸli siê:William Kristol (syn Irvinga Kristola, podob-nie jak ojciec przekonany o ogromnej mocymediów, w 1995r. za³o¿y³ tygodnik Weekly
Standard, obecn¹ trybunê neokonserwa-tystów), Robert Kagan, Francis Fukuyama,Paul Wolfowitz (g³ówny strateg neokonser-watywny), Norman Podhoretz (emeryto-wany redaktor naczelny “Commentary”)oraz Michael Leeden. Z neokonserwatywn¹wizj¹ œwiata byli równie¿ zwi¹zani politycy:Richard Perle (w administracji Reaganazastêpca sekretarza obrony ds. bezpie-czeñstwa narodowego), Donald Rumsfeld,Dick Cheney, Eliott Abrams, Richard Armi-tage i Lewis Libby.
2. Ofensywa polityczna

Szybko zwolennicy zdecydowanejpolityki zagranicznej przyst¹pili do ofensywypolitycznej. Pierwsz¹ postzimnowojenn¹salw¹ neokonserwatystów by³ opublikowanyw 1996r. na ³amach dwumiesiêcznika“Foreign Affairs” artyku³ Williama Kristolai Roberta Kagana W stronê neokonserwa-
tywnej polityki zagranicznej. Krytykowanow nim administracjê Clintona oraz republi-

kañskich izolacjonistów i konserwatywnych“realistów” za skazywanie amerykañskiejpotêgi na upadek, proponowano powrót do“dobrotliwej hegemonii” w polityce zagra-nicznej z czasów administracji RonaldaReagana, tak by “postawiæ pod œcian¹dyktatorów i autorytarne re¿imy” oraz umoc-niæ rolê USA jako stra¿nika porz¹dku miê-dzynarodowego. Za³o¿enia neokonserwa-tystów mia³y byæ zrealizowane przez:radykalne zwiêkszenie wydatków na obronêi “moralnie przejrzyst¹” politykê zagra-niczn¹.Jednoczeœnie trwa³ proces instytu-cjonalizacji i strukturalizacji œrodowiskaneokonserwatystów. W 1997r. z inicjatywyWilliama Kristola i Roberta Kagana utwo-rzono “organizacjê edukacyjn¹” o nazwie
Projekt dla nowego amerykañskiego stu-
lecia, która mia³a propagowaæ powy¿szecele, a nastêpnie, za spraw¹ IrvingaKristola, przedstawiciele neokonserwatyw-nego punku widzenia rozpoczêli wspó³pracêz American Enterprise Insitute (AEI), jedn¹z najstarszych i najwiêkszych instytucjiopiniotwórczych w Waszyngtonie.Kolejnym krokiem by³a próba wywar-cia wp³ywu na postawê rz¹dz¹cej admini-stracji Clintona. Grupa polityków, którauprzednio 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 Clintonaz apelem o podporz¹dkowanie politykizagranicznej USA pryncypiom wyzna-wanym przez neokonserwatystów. By³o tojednoczeœnie otwarte wezwanie do obaleniare¿imu Saddama Husajna. Wtedy ichnazwiska kojarzy³y siê opinii publicznejjedynie z “frustratami” roni¹cymi ³zy za er¹Reagana, lecz wkrótce œwiat mia³ poznaæskutki ich dzia³añ: Cheney by³ wówczas“tylko” prezesem teksañskiej korporacjiHalliburton, Rumsfeld prezesem firmyfarmaceutycznej Gilead Sciences, a Wolfo-witz dziekanem Szko³y ZaawansowanychStudiów Miêdzynarodowych na JohnsHopkins University.
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3. Hurtem do w³adzy
Po wygranych przez Busha wyborachprezydenckich w 2000r. znaczna grupapolityków zaanga¿owanych w postzimno-wojenne neokonserwatywne inicjatywyobjê³a wysokie funkcje rz¹dowe lub uzyska-³a znaczny wp³yw na politykê. W swoimugrupowaniu byli oni jednym z dominuj¹-cych stronnictw, ponadto mieli doœwiad-czenie w polityce zagranicznej, któregonowemu prezydentowi brakowa³o, a tak¿ewspó³pracowali ju¿ z administracj¹ Bushaseniora.Dick Cheney obj¹³ urz¹d wiceprezy-denta, Donald Rumsfeld – sekretarzaobrony, Paul Wolfowitz, g³ówny strategneokonserwatystów, zosta³ zastêpc¹ Rums-felda, Richard Armitage zosta³ powo³any nafunkcjê zastêpcy sekretarza stanu, JohnBolton zacz¹³ odpowiadaæ za sprawy bez-pieczeñstwa miêdzynarodowego w Depar-tamencie Stanu, a Eliott Abrams kierowa³sprawami bliskowschodnimi w RadzieBezpieczeñstwa Narodowego.Rumsfeld i Wolfowitz stworzyli przyDepartamencie Obrony doradzaj¹c¹ imw sprawach strategicznych Radê PolitykiObronnej (na jej czele stan¹³ Richard Perle,który w marcu 2003r. zrezygnowa³ z tejfunkcji, pozostaj¹c jednak cz³onkiem Rady).W jej sk³ad weszli m.in. Eliot A. Cohen(dyrektor Programu Studiów Strategicznychna Johns Hopkins University, cz³onek AEI),Newt Gingrich (by³y przewodnicz¹cy IzbyReprezentantów, cz³onek AEI), Dan Qayle,James Woolsey (by³y dyrektor CIA)i George Schultz (sekretarz stanu w rz¹dzieReagana). AEI sta³ siê g³ównym zapleczemadministracji. Poza wymienionymi ju¿osobami dzia³aj¹ tam tak¿e: Lynne Cheney(¿ona wiceprezydenta), Jeane Kirkpatrick(ambasador przy ONZ za Reagana),Michael Ledeen (doradca DepartamentuStanu i Pentagonu za Reagana). Do tegogrona do³¹czy³ swego czasu RadekSikorski, w latach 2002-2005 wiceministerw rz¹dzie Jerzego Buzka, który w AEI obj¹³nastpnie kierownictwo programu NowaInicjatywa Atlantycka.

Przyst¹piono do wcielania w ¿yciewy¿ej wymienionych za³o¿eñ, choæ po-cz¹tkowo napotykano na powœci¹gliwestanowisko Busha.
IV. Za³o¿enia postzimnowojennej
polityki zagranicznej
neokonserwatystów
1. Zród³a

Analizuj¹c za³o¿enia postzimnowo-jennego neokonserwatyzmu w odniesieniudo polityki zagranicznej, trudno znaleŸæ ichŸród³o lub myœliciela, który by³by autoryte-tem dla ca³ego œrodowiska. Wielu obserwa-torów wskazuje na pokrewieñstwo postu-latów tej grupy z pogl¹dami Leo Straussa,filozofa z po³owy XX wieku, idealizuj¹cegou w³adców cnoty opisywane przez Platona,neguj¹cego odrzucenie transcendencjii przeœwiadczenie, ¿e cz³owiek jest w³adc¹swojego losu. Znaczna grupa neokons-erwatystów (np. Perle i Kagan) odcina siêjednak od zwi¹zków ideowych ze Straus-sem, a Wolfowitz wrêcz wyœmiewa pomys³,¿e móg³by byæ zwolennikiem jegotwierdzeñ. Wolfowitz nie pozwala tak¿e najednoznaczne etykietowanie swoichpogl¹dów, zaprzecza te¿, by mia³ jak¹œwielk¹, globaln¹ strategiê.Jak ju¿ wspomnia³em, neokonserwa-tyœci nie stworzyli ¿adnego systematyczne-go wyk³adu konserwatywnego spojrzenia naœwiat. Mimo trudnoœci w klasyfikacji neo-konserwatywnych zapatrywañ na politykêmiêdzynarodow¹, mo¿na uznaæ, ¿e za³o¿e-nia tego œrodowiska nawi¹zuj¹ do reaganiz-mu. Wiêkszoœæ przedstawicieli omawia-nego nurtu  by³a zwi¹zana z administracj¹Ronalda Reagana i popiera³a jegospojrzenie na politykê miêdzynarodow¹w kategoriach dobra i z³a, a po upadkukomunizmu zwraca³a uwagê na konie-cznoœæ dalszej “ofensywy demokratycznej”.Podobnie jak niedawno zmar³y prezy-dent, postzimnowojenni neokonserwatyœcis¹ œwiadomi potêgi USA. Nale¿y zaznaczyæ,i¿ po sukcesie w konfrontacji z “imperiumz³a”, si³a i znaczenie Stanów ZjednoczonychwyraŸnie wzros³a. W zwi¹zku z tym neokon-
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serwatyœci, wywieraj¹c wp³yw na politykêprezydenta Busha, maj¹ do dyspozycjiogromne instrumentarium, jakim jest si³amilitarna i gospodarcza USA. ZbigniewBrzeziñski (daleki od pogl¹dów neokonser-watystów) stwierdza, ¿e po zwyciêstwiew zimnej wojnie, w historii dosz³o do bez-precedensowej sytuacji – istnieje tylko jednosupermocartwo o zasiêgu œwiatowym,dominuj¹ce w czterech g³ównych sferach:kulturalnej (amerykañska kultura, mimoswojego infantylizmu, posiada si³ê przyci¹-gania innych spo³eczeñstw), technologicz-nej (najwiêksza na œwiecie iloœæ zg³oszo-nych patentów), gospodarczej (amerykañ-ska gospodarka jest jedn¹ z najbardziejkonkurencyjnych na œwiecie) i wojskowej(niekwestionowana przewaga militarna)5.Neokonserwatyœci, œwiadomi potêgiw³asnego kraju, uwa¿aj¹, ¿e ich misj¹ jestwykorzystanie jej w odpowiedni sposób.To poczucie misji jest zreszt¹ g³êbokozakorzenione w œwiadomoœci amerykañ-skiego spo³eczeñstwa ju¿ od czasów jegopowstania. Od pocz¹tku swego istnieniam³ody kraj silnie poszukiwa³ odrêbnoœcii d¹¿y³ do odró¿nienia siê od dawnejmetropolii – Wielkiej Brytanii – wskazuj¹c namisjê, któr¹ ma do wype³nienia. Przeko-nanie osadników amerykañskich zosta³oszybko ustrukturalizowane: w 1845r. John L.O’Sullivan, redaktor nowojorskiegodziennika “Morning News” oraz pisma“Democratic Review”, w jednym z artyku³ówredakcyjnych na temat aneksji Oregonunakreœli³ doktrynê Boskiego Przeznaczenia.Uzna³ on, i¿ Amerykanie to naród wybrany,który znajduje siê pod szczególn¹ opiek¹Opatrznoœci oraz, ¿e, ze wzglêdu na ichwyj¹tkowe zalety, Bóg przeznaczy³ im spe-cjalne zadanie rozumiane w dwóch aspek-tach: wewnêtrznym (osi¹gniêcie maksimumpraw i wolnoœci w swoim kraju) i zewnê-trznym (przewodzenia innym narodomi nauczania ich sprawiedliwoœci i prawdyoraz zaszczepienie cywilizacji narodomzacofanym).Pocz¹tkowo postrzegano doktrynêBoskiego Przeznaczenia w aspekcie religij-

nym, ale szybko zaczêto j¹ przenosiæ doprzestrzeni politycznej, d¹¿¹c do spopulary-zowania idei republikañskich i swobódobywatelskich. Misyjnoœæ w³asnych ideidodawa³a si³y i ¿ywotnoœci amerykañskiejdyplomacji, a poczucie odrêbnoœci umo¿li-wia³o realizowanie postulatu traktowaniaw³asnej polityki zagranicznej w sposóbodmienny ni¿ pozosta³ych pañstw.Trzecim czynnikiem, który uwidoczni³siê ju¿ w dzia³aniach administracji Reagana,a póŸniej w posuniêciach neokonserwatys-tów, jest niemal ewangeliczna wiara w to,¿e jedynym dobrym ustrojem jest demo-kracja, a wszyscy ludzie powinni d¹¿yæ dowprowadzenia tego systemu rz¹dów.To oddanie ideom demokratycznym poczêœci wynika równie¿ z charakteru amery-kañskiego spo³eczeñstwa: w przeciwieñ-stwie do pañstw europejskich, Stany Zjed-noczone nie posiadaj¹ doœwiadczeniainnego ustroju ni¿ demokracja liberalna;powszechnie uznaje siê wiêc, i¿ jest tojedyna opcja polityczna. Du¿e znaczenie matu tak¿e teoria demokratycznego pokoju:przeœwiadczenie, ¿e demokracje nie atakuj¹demokracji, zatem w interesie USA  i innychkrajów zachodnich le¿y forsowanie zmiandemokratycznych na œwiecie.Zród³em neoonserwatyzmu jest wiêcamerykañska potêga, misyjnoœæ amerykañ-skiego spo³eczeñstwa oraz ewangeliczneprzywi¹zanie do demokracji. Powy¿sze idees¹ powszechne w spo³eczeñstwie StanówZjednoczonych, ujawnia³y siê ju¿ wielokrot-nie w jego dzia³aniu. Jednak postzimno-wojenny neokonserwatyzm to ich radykalnawersja, to d¹¿enie do wykorzystania w pe³nitych trzech czynników. D¹¿y siê tu doposzerzania obszaru œwiata objêtego libe-raln¹ demokracj¹, temu d¹¿eniu towarzyszypoczucie wype³niania misji, a instrumen-tarium do zrealizowania tego celu stwarzapotêga militarna kraju. Tworzy siê zatem
Pax Americana, który jest radykalniejsz¹wersj¹ starych amerykañskich idea³ów.“Ameryka musi pogodziæ siê z tym, ¿ewesz³a w erê budowania narodów na du¿¹skalê i bez ¿adnych ustêpstw” – twierdziRobert Kagan.

5 Z. Brzeziñski, Wielka Szachownica, Warszawa 1998, str. 24.
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2. Wróg zewnêtrzny
Po³¹czenie potêgi USA, przeœwiad-czenia o misji i ewangelicznej wiary w de-mokracjê, wp³ywa na sposób postrzeganiainnych ni¿ liberalna demokracja i kapitalizmopcji ustrojowych. Neokonserwatyœci szyb-ko dostrzegaj¹ dzia³ania i idee rzucaj¹cewyzwanie zachodniemu ustrojowi, traktuj¹cje jako zewnêtrzne zagro¿enia liberalnejdemokracji i d¹¿¹c do wyeliminowania ichprzy u¿yciu wszystkich dostêpnychœrodków. Do grona wrogów amerykañ-skiego (a przez to œwiatowego) systemuzalicza siê kolejno: imperializm, faszyzm,komunizm, a ostatnio “wojuj¹cy islam”.Wœród neokonserwatystów panujeprzekonanie, i¿ ludzie samoczynnie i dobro-wolnie d¹¿¹ do demokracji, a dzia³ania USAmaj¹ jedynie prowadziæ do wyeliminowaniazewnêtrznych elementów blokuj¹cych jejpowstanie. W tej perspektywie kolejnewojny œwiatowe oraz zimna wojna s¹ po-strzegane jako sukcesy USA w konfron-tacjach z zewnêtrznymi przeciwnikamiliberalnej demokracji, a ich konsekwencj¹jest zlikwidowanie czynników uniemo¿liwia-j¹cych rozwój systemów demokratycznychoraz rozszerzanie siê krêgu pañstw objê-tych dobrodziejstwem wolnoœci. Wrogiemnie s¹ tu konkretne narody czy spo³e-czeñstwa, ale re¿imy, które nie pozwalaj¹wypracowaæ mieszkañcom danego krajustandardów demokracji.Nale¿y zaznaczyæ, i¿ unika siê tuarbitralnego kwalifikowania wszystkichrz¹dów niedemokratycznych do grupywrogów. Zwraca siê uwagê na konfliktz aktualnie g³ównym przeciwnikiem (impe-rializm, faszyzm, komunizm, “wojuj¹cyislam”) i jego sojusznikami zagra¿aj¹cymz   zewn¹trz liberalnej demokracji.Dla osi¹gniêcia sukcesu USA gotowe s¹ dodaleko id¹cych kompromisów i wspó³pracyz pañstwami i si³ami, które nie s¹ demo-kratyczne, ale wspieraj¹ Amerykanów w ichdzia³aniach i zwalczaj¹ g³ównego wrogademokracji (np. sojusz z ZSRR podczas

walki z faszyzmem, sojusz z dyktaturamiw Ameryce £aciñskiej w walce z tamtej-szymi partyzantkami komunistycznymi,sojusz z Pakistanem w walce z “wojuj¹cymislamem”).
3. “Wojuj¹cy islam”

Znaczna czêœæ neokonserwatystówuwa¿a, i¿ kolejnym po imperializmie i dwóchtotalitaryzmach zagro¿eniem liberalnejdemokracji jest “wojuj¹cy islam” (a nieterroryzm, który stanowi jedynie metodêdzia³alnoœci6). Pojawiaj¹ siê jednak rozbie¿-noœci w definiowaniu wroga.Wariant minimalistyczny przyjmujeEliot Cohen, dyrektor Programu StudiówStrategicznych na Johns Hopkins Univer-sity, cz³onek AEI. Twierdzi on, ¿e przeciwnikto pewna radykalna, choæ bardzo groŸnaforma tradycji islamskiej. “Wojuj¹cy islam”nie tylko d¹¿y do wywierania wp³ywu nawyznawców religii muzu³mañskiej i do pod-porz¹dkowania sobie krajów arabskich,ale jego celem jest nieograniczona i pow-szechna w³adza. Tylko radykalni islamiœcimaj¹ obecnie œmia³oœæ rzucaæ wyzwanieliberalnemu porz¹dkowi w kosmicznejwalce o przysz³oœæ ludzkoœci, co przek³adasiê na pole konfliktu obejmuj¹ce ca³y œwiat.Podobnie jak we wczeœniejszych wojnachœwiatowych, “wojuj¹cy islam” to kohortapotê¿nych idei, które potrafi¹ sk³oniæ ludzi dopoœwiêcenia siê dla pewnej wizji œwiata orazz³o¿enia w ofierze swego ¿ycia dla jejrealizacji.Du¿o bardziej radykalny pogl¹d pre-zentuje Norman Podhoretz, którego przeko-nania balansuj¹ na granicy zaliczenia ca³egoislamu do wrogów Zachodu (kojarzy siê toz Huntingtonowsk¹ tez¹ o “wojnie cywili-zacji”). Publicysta ten uznaje, i¿ “wojuj¹cyislam” to wspó³czesna forma ekspan-sjonizmu, który niegdyœ przyczyni³a siê dorozprzestrzenienia tej religii z miejsca jejnarodzin na terytoria Afryki Pó³nocnej,Ba³kanów, Hiszpanii, by zatrzymaæ siêdopiero na bramach Wiednia w 1683 roku,
6 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.
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a na wschodzie obj¹æ terytoria Indii, Iranu,Afganistanu i Indonezji. Pothoretz, twier-dz¹c, ¿e w naszych czasach islam sta³ siêpo¿ywk¹ dla terroryzmu, formu³uje zarzutwobec ca³ej tradycji muzu³mañskiej. Uznajeon, i¿ w samej religii muzu³mañskiej jestcoœ, co legitymizuje dzia³anie takich ludzi jakOsama bin Laden. Jako przyk³ad Pothoretzpodaje nakaz prowadzenia œwiêtej wojnyprzeciw “niewiernym”, o którym mówiKoran. Argumentem na poparcie tej tezy jeststwierdzenie, ¿e islam nigdzie nie dokona³niczego porównywalnego z reformami,które przeprowadzano pod wp³ywemchrzeœcijañstwa czy judaizmu (jedynymwyj¹tkiem by³a Turcja po I wojnie œwiatowejpod œwieckimi rz¹dami Kemala Ataturka)7.Obserwatorzy wskazuj¹, ¿e rz¹d USAnie opowiada siê jednoznacznie po stroniepowy¿szych wniosków, chc¹c unikn¹æHuntingtonowskiego “zderzenia cywilizacji”,ale prezydent George W. Bush czasemoœwiadcza, ¿e przeciwnikiem jest “skrajnaforma islamskiego ekstremizmu” i “nowezagro¿enie totalitarne”, a d¹¿eniem ter-rorystów jest “nie tylko pozbawienie ¿ycia,lecz tak¿e rozbicie i zniszczenie naszegosposób ¿ycia” oraz “zmiana œwiata i narzu-cenie radykalnych pogl¹dów wszystkimludziom”, a “w Afganistanie mo¿emy zoba-czyæ wizjê œwiata, jak¹ przedstawiaal-Kaida”. Prezydent stwierdzi³, i¿ naturawroga jest dziedzictwem “wszystkichmorderczych ideologii XX wieku”, a jegometody cechuje brutalnoœæ i zbrodniczoœæ,chce on “zabiæ wszystkich Amerykanów i nierozró¿niaæ miêdzy wojskowymi a cywilami,w tym kobietami i dzieæmi”8.Niejednoznacznoœæ w zdefiniowaniuwroga sugeruje, i¿ jego charakter nie jestoczywisty i powszechnie uznawany. Mo¿nanawet zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ post-zimnowojenni neokonserwatyœci – ludziewychowani w dobie Reagana – próbowali

znaleŸæ dla USA nowego przeciwnika poupadku komunizmu. Bez w¹tpienia takiprzeciwnik ujawni³ siê 11 wrzeœnia, ale jegocharakter pozostawia nadal wiele w¹tpli-woœci, a metody walki z nim budz¹ wielkiekontrowersje.
4. Lekcewa¿enie przeciwnika

Niezale¿nie od zdefiniowania wroga,postzimnowojenni neokonserwatyœci zga-dzaj¹ siê co do faktu, ¿e pojawi³o siê nowezewnêtrzne zagro¿enie dla liberalnejdemokracji. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ momen-tem uznania fundamentalizmu islamskiegoza przeciwnika nie by³y ataki z 11 wrzeœnia.Ju¿ w po³owie lat 90. kszta³tuj¹ca siê grupapostzimnowojennych neokonserwatystówwskazywa³a na wzrost zagro¿enia ze stronyekstremizmu muzu³mañskiego, a atak naWord Trade Center i Pentagon mia³ byæefektem lekcewa¿enia zagro¿enia przezkolejnych mieszkañców Bia³ego Domu9.Podhoretz wskazuje, i¿ od pocz¹tkulat 70., a na pewno od rewolucji irañskiej,Amerykanie byli celami ataków terrory-stycznych, czy to w imiê islamu, czy sprawypalestyñskiej, a kolejne administracje(Nixona, Forda, Cartera, Reagana, Busha)nie poczyni³y wystarczaj¹cych kroków,by powstrzymaæ przeciwnika. USA wielo-krotne odmawia³y równie¿ u¿ycia znacz¹-cych si³ przeciwko al-Kaidzie i bin Ladenowi.Nawet Condoleezza Rice (realistka w poli-tyce miêdzynarodowej) uzna³a, ¿e terroryœciju¿ od dawna byli w stanie wojny z USA,ale Ameryka nie by³a w stanie wojny z terro-rystami10. Nie dostrzegano równie¿, i¿ gronosympatyków ekstremizmu w œwiecieislamskim ros³o bardzo szybko, a wieluz nich chêtnie zginê³oby œmierci¹ mêczeñ-sk¹ w œwiêtej wojnie przeciw Stanom Zjed-noczonym – “Wielkiemu Szatanowi”.

7 N. Podhoretz, How to Win World War IV, [w:] “Commentary”, luty 2002.
8 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.
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Skutkiem biernoœci USA by³o wy-kszta³cenie siê w al-Kaidzie przeœwiad-czenia, ¿e mo¿na zaatakowaæ Amerykê najej w³asnym terytorium i ujœæ ca³o. Ekstre-miœci mieli uznaæ, i¿ Stany Zjednoczone tokraj skazany na przegran¹ w walcez odradzaj¹c¹ siê si³¹ islamu, który ju¿ razpodbi³ znaczn¹ czêœæ œwiata. W 1997 r.w CNN bin Laden oœwiadczy³, ¿e mitniemo¿noœci pokonania supermocarstwzosta³ zniszczony wraz z przegran¹Zwi¹zku Radzieckiego w Afganistanie11.
5. Akt wojny

Logiczn¹ konsekwencj¹ postrzegania“wojuj¹cego islamu” za zewnêtrznegowroga liberalnej demokracji i d¹¿enia dojego pokonania, jest uznanie, ¿e atakiz 11 wrzeœnia by³y aktem wypowiedzeniawojny. Celem sta³y siê Stany Zjednoczonei ich wartoœci; nie jest to jedynie aktprzestêpczy, lecz czêœæ skoordynowanegowysi³ku militarnego al-Kaidy (“radykalnejsieci terrorystów”) oraz popieraj¹cych j¹ rz¹-dów12. Nie mo¿na traktowaæ cz³onków grupterrorystycznych jak zwyk³ych przestêpców,powinni byæ postrzegani jak nieregularneoddzia³y zbrojnego przymierza w wojnieprzeciwko Stanom Zjednoczonym i ca³emucywilizowanemu œwiatu13.Wed³ug neokonserwatystów jednymz najwa¿niejszych wniosków wynikaj¹cychz ataków 11 wrzeœnia jest przyjêcie dowiadomoœci, ¿e terroryzm nie jest domen¹samotnie dzia³aj¹cych szaleñców, ale dzie-³em organizacji uzale¿nionych finansowo odrz¹dów konkretnych pañstw14. Przedsta-wiciele tego œrodowiska twierdz¹, i¿ ju¿w po³owie lat 90. podkreœlali powy¿szyproblem, domagaj¹c siê zdecydowanychdzia³añ, jednak dotychczasowe admini-stracje ogranicza³y siê jedynie do sankcjidyplomatycznych i ekonomicznych. Dzieñ11 wrzeœnia radykalnie zmieni³ sytuacjê –nikt nie móg³ ju¿ d³u¿ej s¹dziæ, ¿e konsek-

wencj¹ zamachów na Nowy Jork i Waszyn-gton mog³oby byæ zwyk³e œledztwoprowadzone przez FBI zakoñczone seri¹aresztowañ15.
6. IV wojna œwiatowa

Skoro 11 wrzeœnia by³ aktemwypowiedzenia wojny, to USA jest obecniew stanie wojny. Jeden z przedstawicielineokonserawystów, Eliot Cohen, stwierdzi³,¿e wraz z atakami na WTC i Pentagonwybuch³a IV wojna œwiatowa. Jego koncep-cja uwzglêdnia dwa aspekty – zimna wojnaby³a w istocie III wojn¹ œwiatow¹, a walkaz terroryzmem ma ogólnoœwiatowy zasiêgi jest tak samo ró¿norodna i tak samowa¿na, jak poprzednie wojny œwiatowe.Wed³ug Cohena, terroryzm to tylkoczêœæ nowej wojny œwiatowej – ma onawiele frontów i przybiera wiele postaci.Terror jest tylko œrodkiem, a nie samymproblemem; inne metody walki mog¹obejmowaæ akty przemocy dokonywaneprzez samotnych bojowników, przemyt,bunty, zgodne z prawem demonstracjeuliczne, zbiórkê pieniêdzy, nauczanie,nawracanie, zastraszanie i – nawet –ubieganie siê o urzêdy publicznew wyborach. Metody te uzupe³niaj¹ siênawzajem, razem sk³adaj¹c siê na wyrafi-nowanie i wielkie mo¿liwoœci “wojuj¹cegoislamu” na ca³ym œwiecie. Rz¹dy pañstw,które udzieli³y terrorystom jakiejkolwiekpomocy, musz¹ obróciæ siê przeciwkoorganizacjom terrorystycznym i do³¹czyæ dokoalicji zawi¹zanej wokó³ Stanów Zjed-noczonych albo zastan¹ uznane za bêd¹cew stanie wojny z USA – w tej wojnie nie mamiejsca na neutralnoœæ.Efektywna obrona nie mo¿e byæ jed-nak zawê¿ona do rozbijania organizacjistosuj¹cych przemoc, sukces wymagastrategii, która wybiega dalej ni¿ walkaz terroryzmem, konieczne jest zaanga¿owa-nie muzu³manów, przeciwników islamistów,
11 N. Podhoretz, op. cit.
12 D. Pipes, op. cit.
13 N. Podhoretz, op. cit.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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intelektualistów, jednostek specjalnych,nauczycieli i policjantów, producentówfilmowych, prokuratorów.Twierdzenie o wybuchu IV wojnyœwiatowej wydaje siê byæ skutkiem potêgimilitarnej USA i chêci neokonserwatystówdo jej wykorzystania. Wyolbrzymienie wrogalegitymizuje najbardziej radykalne posu-niêcia, by go zwalczyæ.
7. Demokratyzacja Bliskiego Wschodu

Neokonserwatyœci, uznaj¹c za prze-ciwnika “wojuj¹cy islam”, koncentruj¹ swoj¹uwagê na Bliskim Wchodzie. Œrodkiem dowyeliminowania zagro¿enia i zapewnieniabezpieczeñstwa liberalnej demokracji jestdokonanie demokratycznej rewolucjiw œwiecie arabskim. Cel ten mo¿na osi¹-gn¹æ jedynie przez dokonania kontrolowa-nej destabilizacji w œwiecie islamu. W ci¹guostatnich kilkunastu lat œwiat islamu by³stabilny – zabójstwa, zamachy i spo³ecznerozruchy, które by³y na porz¹dku dziennymw latach 1945-1990, zanik³y (z dwomaznacz¹cymi wyj¹tkami: irackiego najazdu naKuwejt oraz konfliktu palestyñsko-izraelskiego). Ta wzglêdna stabilnoœæ majednak negatywne skutki: nieudane rz¹dy,brak wzrostu gospodarczego, nasilenieislamskiego radykalizmu i coraz wiêkszerepresje. Niezbêdna jest zatem pewnaforma destabilizacji bêd¹ca impulsem dozmian (mia³a ni¹ byæ wojna w Iraku). Wœródneokonserwatystów pojawiaj¹ siê jednakró¿nice w stopniu radykalizmu planowanychdzia³añ.Wariant umiarkowany zak³ada opar-cie destabilizacji na czêœciowo pokojowychmetodach – przemiany w Iraku maj¹ przy-nieœæ impuls do przeprowadzenia w krajacharabskich politycznej, gospodarczej i kultu-ralnej liberalizacji, której skutkiem by³obyzburzenie “arabskiego muru” autorytaryzmui nieustêpliwoœci. Konieczne jest równie¿zaprowadzenie pokoju miêdzy Palestyñ-czykami a Izraelem (liberalizacja nie mo¿eudaæ siê w warunkach konfliktu, którywzmacnia ekstremizm i nienawiœæ). D¹¿ysiê tu równie¿ do zró¿nicowania œrodkóww zale¿noœci od ustroju pañstwa, wskazuj¹c

na istotne ró¿nice miêdzy poszczególnymisystemami rz¹dów na Bliskim Wschodzie.Najlepiej przygotowane do pójœciadrog¹ liberalizmu wydaj¹ siê byæ krajeo monarchicznym ustroju (Kuwejt, Bahrajn,Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arab-skie) – tamtejsi królowie i emirowiesprawuj¹ w³adzê w sposób tolerancyjny,a liberalizacja mo¿e byæ spowodowanapresj¹ spo³eczeñstwa. Znacznie trudniejszewyzwania stoj¹ przed Arabi¹ Saudyjsk¹,gdzie prawa religijne maj¹ podstawoweznaczenie dla legitymizacji w³adzy i s¹ niedo pogodzenia z liberalnymi reformami.Mimo to, zmiany wewnêtrzne wydaj¹ siê byæjedyn¹ szans¹ przetrwania rz¹dów rodzinySaudów.Inaczej wygl¹da sytuacja w krajacho niedemokratycznych re¿imach. W Jordaniireformy bêd¹ wymagaæ zmiany równowagispo³ecznej w kraju: przyznania mieszka-j¹cym tam Palestyñczykom wiêkszychmo¿liwoœci uczestnictwa w ¿yciu politycz-nym, a to mo¿e nast¹piæ dopiero po rozwi¹-zaniu konfliktu palestyñsko-izraelskiego.Przemiany w Egipcie mog¹ wi¹zaæ siêz postêpuj¹c¹ erozj¹ przywódczej roliEgiptu w œwiecie arabskim na rzecz Kataru,Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a na-wet Syrii. Konieczne jest wskazanie,¿e powstrzymanie tego procesu jestmo¿liwe tylko, gdy Egipt stanie na czeleposzukiwañ islamskiej drogi do kulturowegorenesansu, liberalizmu, demokracji, reformyoœwiaty  i gospodarczego rozwoju. Wiêkszyproblem stwarza Syria – obalenie Husajnazwróci³o uwagê œwiata na problematycznekwestie takie jak poparcie dla Hezbollahu,naruszanie praw cz³owieka. Syria chceobejœæ amerykañski plan demokratyzacjiBliskiego Wschodu i zachowaæ wewnêtrzny
status quo, licz¹c na to, ¿e Irak oka¿e siê dlaUSA “drugim Wietnamem”. Tu przemianymo¿e wyzwoliæ jedyne silna presjazewnêtrzna, a nawet interwencja zbrojna.Specyficznym przypadkiem jest Iran.Tamtejsze spo³eczeñstwo w niedawnejprzesz³oœci  wskaza³o na chêæ reform,w ¿adnym innym arabskim kraju nie po-wsta³y równie silne spo³eczne i kulturalneruchy popieraj¹ce zmiany. Jednak nieugiêty
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opór duchowieñstwa wskazuje na obawêprzed utrat¹ w³adzy i trudnoœciami z odna-lezieniem siê w œwieckim ustroju. Dzia³aniawobec Iranu powinny mieæ zatem podobnycharakter, co w przypadku Syrii.Wœród neokonserwatystów mo¿naznaleŸæ te¿ zwolenników bardziej rady-kalnych dzia³añ. Michale Ledeen, by³ypracownik Pentagonu, w pracy The War
Against the Terror Master twierdzi,i¿ przeznaczeniem USA jest kreatywnadestrukcja. Wed³ug Ledeena, nieprzyja-ciele Stanów Zjednoczonych nienawidz¹amerykañskiego przyp³ywu energii i krea-tywnoœci, które uwypuklaj¹ ich niezdolnoœædo dotrzymania kroku spo³eczeñstwu USA.By wype³niæ historyczn¹ misjê, Amerykamusi “zniszczyæ” wrogów w³asnegodynamizmu, deklaruj¹c wojnê przeciworganizacjom terrorystycznym i pañstwom,które daj¹ im schronienie, a nawet rozpo-czynaj¹c wojnê z ka¿d¹ grup¹ lub rz¹dempodejrzanym o inklinacje do popieraniatakich grup w przysz³oœci. Ten radykalnyneokonserwatysta wskazuje na konkretnedzia³ania, które USA powinno podj¹æ: nale¿yrozpocz¹æ od zniszczenia “wielkiej trójkiterrorystycznych re¿imów: Iranu, Irakui Syrii, nastêpnie rozprawiæ siê z Arabi¹Saudyjsk¹”, a po usuniêciu dyktatur, USAmusi pozostaæ w regionie, by nadzorowaærozwój demokratycznych przemian16.Wspominany ju¿ Norman Podhoretztwierdzi, ¿e historia wyznaczy³a Bushowimisjê poprowadzenia walki w IV wojnieœwiatowej przeciwko wojuj¹cemu islamowii narzucenia pokonanemu œwiatowi arab-skiemu nowej kultury politycznej. USA mog¹byæ zmuszone do pokonania piêciu, szeœ-ciu, a nawet siedmiu tyranii islamskich(³¹cznie z Autonomi¹ Palestyñsk¹).Teoretycznie mo¿liwe jest równie¿ ustano-wienie amerykañskiego protektoratu nadsaudyjskimi polami naftowymi. Zawieruchawojenna mo¿e doprowadziæ do wy³onieniasiê nowej amerykaskiej misji polegaj¹cej napilnowaniu, by nowe rz¹dy w tym regionieby³y bardziej podatne na reformy i moder-

nizacje ni¿ obecni despoci17.Ostatecznie na liœcie celów do znisz-czenia przez si³y amerykañskie na BliskimWschodzie wysuwanej przez Podhoretza,Bennetta, Ledeena, “Wall Street Journal”czy innych radykalnych neokonserwatystówznalaz³y siê: Algieria, Libia, Egipt, Sudan,Liban, Syria, Irak, Arabia Saudyjska, Iran,a tak¿e Hezbollah, Hamas, AutonomiaPalestyñska i “wojuj¹cy islam”.Wœród postzimnowojennych neo-konserwatystów panuje przekonanie,¿e Bliski Wschód jest kluczowym regionemdla zapewnienia bezpieczeñstwa Zacho-dowi. Demokratyczna rewolucja w krajachmuzu³mañskich ma prowadziæ do poko-nania “wojuj¹cego islamu” w wojnie o przy-sz³oœæ liberalnej demokracji. Rozbie¿noœcipojawiaj¹ siê dopiero przy próbie wskazaniakonkretnych dzia³añ. Wydaje siê, i¿ ró¿nicew planowanych posuniêciach s¹ skutkiemodmiennych sposobów definiowania wrogai postrzegania zagro¿enia z jego strony.Uznanie za przeciwnika ca³ego œwiatamuzu³mañskiego prowokuje dzia³ania rady-kalne, a upatrywanie zagro¿enia jedyniew fundamentalistycznym od³amie tej religiisk³ania do wykorzystywania z³o¿onychœrodków celem eliminacji ró¿nych jegoprzejawów.
8. Zmiana strategii

Drugim rodzajem posuniêæ, któremaj¹ prowadziæ do zwalczania “wojuj¹cegoislam”, jest modyfikacja za³o¿eñ strate-gicznych USA. Trzy koncepcje strategicznebliskie postzimnowojennym neokonser-watystom uzyska³y za rz¹dów Busha statusoficjalnych doktryn USA. Kluczow¹ rolêw ich opracowaniu odegra³ Paul Wolfowitz,by³y zastêpca sekretarza obrony.Pierwsza z nich to zmodyfikowanadoktryna zniechêcania. Jej celem jestsk³anianie innych potêg do powstrzymywa-nia siê od podejmowania prób inicjowaniajakiegokolwiek wyœcigu zbrojeñ lubkonkurowania ze Stanami Zjednoczonymi
16 P. Buchanan, Pat Buchanan o wojnie z Irakiem i jej okolicach, [w:] “Dziennik Zwiazkowy”, Chicago,

21-23.03.2003 r.
17 Ibidem.
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w zakresie zdolnoœci wojskowych. Cel tenosi¹ga siê przez przekonanie przeciwnikao bezcelowoœci konkurowania z USA w wy-miarze ogólnego uzbrojenia oraz w odnie-sieniu do konkretnych kategorii potencja³uwojskowego. USA powinny stworzyæ “noweaktywa”, których samo posiadanie zniechê-ci³oby wrogów do podejmowania konkuren-cji. Przyk³adem ma tu byæ rozmieszczenieskutecznych œrodków obrony rakietowej,które mog³oby zniechêciæ inne pañstwa i si³yzbrojne do wydawania funduszy na pozys-kanie rakiet balistycznych (nie zapewnia-³yby ju¿ one realizacji celu “trzymaniaw szachu USA”)18.Druga koncepcja to doktrynaodstraszania przez pozbawienie szans(deterrence by denial). Stratedzy od latpostulowali zast¹pienie dominuj¹cej pod-czas zimnej wojny formy odstraszania przezgroŸbê wymierzenia kary – odstraszaniemprzez pozbawienie szans, czyli przeko-naniem wroga do zaniechania agresji przezuœwiadamianie mu, ¿e jego atak zostanieodparty, a cele operacyjne nie zostan¹osi¹gniête. Jeœli zniechêcanie oka¿e siênieskuteczne, mo¿e dojœæ do konkurencjiw dziedzinie zbrojeñ oraz do konfliktu,a wtedy celem staje siê w³aœnie odstra-szenie agresji. Teoria odstraszania przezpozbawienie szans obejmuje ka¿degorodzaju zdolnoœci, które mog¹ pozbawiæprzeciwnika sukcesu w osi¹ganiu swoichcelów: poza systemami obrony rakietowej,mo¿na wymieniæ tak¿e œrodki obronypasywnej, takie jak sprzêt do odka¿aniaoraz kombinezony i maski przeciwgazowedo ochrony przed broni¹ chemiczn¹i biologiczn¹19.Najwiêksze emocje budzi jednakdoktryna wyprzedaj¹cego uderzenia (pre-
emptive action). Uznaje siê, ¿e koncepcjezniechêcania czy odstraszania nie s¹skuteczne w stosunku do wroga-terrorysty,który w otwarty sposób d¹¿y do powodo-wania niczym nieuzasadnionych zniszczeñ,a którego najbardziej skuteczn¹ ochron¹

jest bezpañstwowoœæ. Zwraca siê tak¿euwagê na czêsto wystêpuj¹c¹ zbie¿noœæpañstw sponsoruj¹cych terroryzm z tymi,które d¹¿¹ do realizacji programów bronimasowego ra¿enia. Postzimnowojennineokonserwatyœci twierdz¹, ¿e “pañstwazbójeckie” i terroryœci nie zamierzaj¹ atako-waæ krajów demokratycznych za pomoc¹œrodków konwencjonalnych (ataki takieokaza³yby siê nieskuteczne), wiêc sk³aniaj¹siê ku akcjom terrorystycznym i ewentualn-emu u¿yciu broni masowego ra¿enia.Nale¿y zatem uwzglêdniæ formê samoobro-ny przez zastosowanie dzia³añ wyprzedza-j¹cych, które mog¹ byæ wykorzystane doprzeciwstawienia siê zagro¿eniom dlabezpieczeñstwa narodowego. Doktrynawyprzedzaj¹cego uderzenia zosta³a og³o-szona jesieni¹ 2002r.: Narodowa Strategia
Bezpieczeñstwa zak³ada³a mo¿liwoœæuderzenia wyprzedzaj¹cego20.Zmodyfikowana doktryna zniechêca-nia, nowa wersja doktryny odstraszaniai koncepcja wyprzedzaj¹cego uderzeniadaj¹ postzimnowojennym neokonserwatys-tom strategiczn¹ podstawê do walkiz “wojuj¹cym islamem”. Ró¿norodnoœæpowy¿szych za³o¿eñ pozwala na zastoso-wanie do walki z wrogiem bardzo szero-kiego instrumentarium, co wobec faktuzró¿nicowanych metod dzia³ania terrorys-tów na ca³ym œwiecie jest ogromnie istotne.Koncepcja dzia³añ wyprzedzaj¹cychbudzi kontrowersje po czêœci dlatego,i¿ administracja amerykañska podnios³a j¹do rangi doktryny, zamiast traktowaæ jakoopcjê dostêpn¹ wszystkim rz¹dom, dopusz-czaln¹ w wyj¹tkowych okolicznoœciach.Krytyka zosta³a zaostrzona poprzezproblemy definicyjne: rz¹d USA zdecydowa³siê stosowaæ okreœlenie “wyprzedzaj¹cawojna” w odniesieniu do tego, co wieluekspertów nazwa³oby “wojn¹ prewencyjn¹”– atak wyprzedzaj¹cy polega bowiem naszybkim dzia³aniu na podstawie dowodów,¿e wróg uderzy w najbli¿szym czasie,a wojna prewencyjna obejmuje z kolei

18 D. S. Yost, Debatuj¹c nad strategiami bezpieczeñstwa, [w:] “Nato Review”, zima 2003.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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operacje wojskowe podejmowane w celuunikniêcia prawdopodobnych, ale hipote-tycznych przysz³ych zagro¿eñ. Niektórzyobserwatorzy uznaj¹, ¿e doktryna wyprze-dzaj¹cego uderzenia oznacza d¹¿enie USAdo permanentnej wojny, chyba ¿e StanyZjednoczone zdo³a³yby wczeœniej w jakiœsposób zdominowaæ ca³y œwiat.
9. Ró¿ne podejœcia
do kwestii u¿ycia si³y

W œrodowisku neokonserwatystówpanuje przeœwiadczenie, i¿ najlepiejrozumiej¹ oni bieg wydarzeñ na œwiecie,a ich plan dzia³añ jest najbardziej skutecz-nym ci¹giem posuniêæ. Odpowiedzi¹ nakrytyczne g³osy “starej Europy” wobec ichza³o¿eñ sta³a siê wizja rozchodzenia siêdróg Europy i USA w sferze bezpieczeñstwai u¿ycia si³y. Jeden z przedstawicieliœrodowiska, Robert Kagan, w swoim eseju
Potêga i raj, wyjaœni³ przyczyny tego stanurzeczy, rozpoczynaj¹c trzeci¹ od czasuzakoñczenia zimnej wojny wielk¹ debatê natemat ³adu miêdzynarodowego (po Koñcu
historii Francisa Fukuyamy i Zderzeniu
cywilizacji Samuela Huntingtona).W swej publikacji Kagan stwierdza,¿e USA nadal ¿yje w Hobbesowskimœwiecie anarchii miêdzynarodowej, a Euro-pa wkroczy³a do œwiata Kantowskiegowiecznego pokoju. Ró¿nica ta jestspowodowane dwoma czynnikami: ró¿nic¹si³ oraz europejskim przeœwiadczeniem,¿e mieszkañcom Starego Kontynentu uda³osiê odnaleŸæ nowy porz¹dek, umo¿liwiaj¹cyzachowania pokoju.Kagan stwierdza, ¿e USA (w przeci-wieñstwie do Europy) dysponuje ogromnympotencja³em militarnym, a posiadanie si³ysk³ania do jej u¿ycia jako instrumenturegulowania stosunków miêdzynarodowych(“Kiedy masz m³otek, wszystkie problemyzaczynaj¹ wygl¹daæ jako gwoŸdzie”)21.Problem ten nie jest nowy, uwidoczni³ siê ju¿w okresie zimnej wojny. USA d¹¿y³y doprowadzenia twardej polityki wobec ZSRR,

czêsto opieraj¹c swoj¹ taktykê o militaryzmi konfrontacjê, a – zgodnie z podejœciemeuropejskim – nale¿a³o zachêcaæ ZSRR dowspó³pracy, tworzyæ wiêzy handlowe, poli-tyczne, okazuj¹c cierpliwoœæ i wyrozu-mia³oœæ (przejawem tego typu postawy by³gaullizm, Ostpolityk oraz rozmaite ruchy narzecz niezale¿noœci Europy).Ró¿nica si³y wp³ywa równie¿ nadostrzeganie zagro¿eñ – kraje militarnies³absze stoj¹ w obliczu niebezpieczeñstwaignorowania istniej¹cych problemów i nie-dostrzegania zagro¿eñ. (“Kiedy nie maszm³otka, nie chcesz, by cokolwiek wygl¹da³ojak gwóŸdŸ”22). Europejczycy czêsto twier-dz¹, ¿e USA stawiaj¹ zbyt wygórowanewymagania w kwestii osi¹gniêcia dosko-na³ego bezpieczeñstwa, gdy¿ od stuleci ¿yj¹w kraju os³anianym przez dwa oceany,a Stary Kontynent wie, jak to jest stykaæ siêz niebezpieczeñstwem. Kagan odpierajednak ten zarzut twierdz¹c, ¿e wiêkszatolerancja Europy na zagro¿enia wynikaz jej s³aboœci. Niezdolnoœæ do reakcjiprowadzi nie tylko do tolerancji, ale równie¿do zaprzeczania ich istnieniu. Ju¿ samomówienie o zagro¿eniach odró¿nia poli-tyków amerykañskich od europejskich.Kagan zwraca równie¿ uwagê na fakt,¿e tak¿e klasyfikacja zagro¿eñ jest efektemró¿nicy si³. Ka¿da ze stron koncentruje siêna zagro¿eniach, na które potrafi odpo-wiedzieæ, bo posiada niezbêdne ku temuœrodki. Amerykanie szybciej dostrzegaj¹problemy zewnêtrzne w polityce zagra-nicznej (rozprzestrzenianie broni j¹drowej,terroryzm, “pañstwa zbójeckie”), gdy¿ mog¹im stawiæ czo³a. Europejczycy mówi¹o “wyzwaniach”, z którymi mo¿na sobieporadziæ przy zaanga¿owaniu finansowym(konflikty etniczne, migracje, zorgani-zowana przestêpczoœæ, bieda, degradacjaœrodowiska).Drugim czynnikiem sprawiaj¹cym,¿e w kwestii stosunku do si³y “Amerykanies¹ z Marsa, a Europejczycy z Wenus” jestprzeœwiadczenie Starego Kontynentuo odnalezieniu nowego porz¹dku, umo¿li-
21 R. Kagan, Potêga i Raj, Warszawa 2003, str. 36.
22 Ibidem
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wiaj¹cego zachowanie pokoju. Europej-czycy, mimo ¿e dysponuj¹ ogromnympotencja³em gospodarczym, odrzucili poli-tykê si³y, która przynios³a im tyle nieszczêœæi nie chc¹ inwestowaæ w rozwój zbrojeñ.Konflikt francusko-niemiecki zosta³ rozwi¹-zany, a integracja gospodarcza uniemo-¿liwi³a prowadzenie wojen. Europejczycymówi¹ zatem o wy¿szoœci swojegorozumienia problemów bezpieczeñstwa,s¹dz¹c, ¿e odkryli sekret wiecznegoszczêœcia ludzkoœci, na który sk³adaj¹ siê:dyplomacja, kompromis, polityka ma³ychkroków, wspó³praca polityczna i gospodar-cze wiêzi. Twierdzenie o odniesionymsukcesie wymaga jednak potwierdzenia,którym ma byæ przeniesienie europejskiegocudu na inne obszary œwiata. Postawa USA,które jest sk³onne do u¿ywania si³y, jestzagro¿eniem dla misji Europy – jeœli nawetdemokratyczne mocarstwo nie przestrzegaeuropejskich zasad, to jak je wprowadziæ nainnych terenach?Kagan analizuje proces przecho-dzenia Europy od Machtpolitic do odkryciaw³asnego porz¹dku miêdzynarodowego.Wed³ug autora Potêgi i raju kantowski modelpokoju w Europie móg³ ukszta³towaæ siêtylko dziêki pomocy USA. Po II wojnieœwiatowej Europejczycy scedowali naAmerykanów strategiczne obowi¹zki w Azjii na Bliskim Wchodzie, w zwi¹zku z czymmogli zaj¹æ siê tylko w³asnymi problemami.USA przejê³y równie¿ odpowiedzialnoœæ zabezpieczeñstwo Starego Kontynentu, a je-dynym istotnym obowi¹zkiem Europy sta³osiê trwanie na pozycjach w przypadku atakuZSRR i obrona w³asnego terytorium doprzybycia USA. Kagan twierdzi, ¿e równie¿gotowoœæ Francji do podjêcia ryzyka inte-gracji europejskiej opiera³a siê na amery-kañskiej obietnicy obecnoœci militarnej naStarym Kontynencie jako gwaranta bez-pieczeñstwa.Wizja Kagana to spójna i ca³oœciowainterpretacja rozbie¿noœci i ich przyczynw kwestii u¿ycia si³y miêdzy USA a Europ¹.
Potêga i raj to jednak nie tylko wybitna praca

z zakresu interpretacji ³adu miêdzynarodo-wego, ale równie¿ Ÿród³o legitymizacjiposuniêæ neokonserwatystów. Kaganprzypisuj¹c sk³onnoœæ od u¿ycia si³y ca³emuspo³eczeñstwu amerykañskiemu, zmywaz tego œrodowiska odium radykalizmui przywi¹zania do przemocy. Esej ten³agodzi równie¿ skutki negatywnej postawyEuropy wobec dzia³añ USA, wskazuj¹c nafakt, i¿ krytyka ze strony Starego Konty-nentu jest zamykaniem siê w kategoriiw³asnych problemów oraz niewdziêcz-noœci¹ za pomoc udzielon¹ przez StanyZjednoczone.
V. Realizacja za³o¿eñ
1. Triumf Busha,
szansa neokonserwatysów

Sukces Busha w wyborach prezyden-ckich w 2000r. wyniós³ postzimnowojennychnekonserwatystów do w³adzy. Prezydent,nie posiadaj¹c wystarczaj¹cej wiedzyz dziedziny polityki miêdzynarodowej, odwo-³a³ siê do wypróbowanych republikañskichpolityków, którzy sprawdzili siê w admini-stracji jego ojca oraz Ronalda Reagana.Sukces Busha nie oznacza³ auto-matycznego triumfu postzimnowojennychneokonserwatystów – pocz¹tek republi-kañskich rz¹dów administracji mia³ chara-kter zachowawczy. Za wiêksze zagro¿enieni¿ Irak, Bush uwa¿a³ Chiny. USA nie mia³yodgrywaæ roli œwiatowego policjanta,a prezydent w swoich wypowiedziach doty-cz¹cych spraw zagranicznych podkreœla³potrzebê zachowania pokory. Dwa kluczo-we stanowiska dla polityki zagranicznejBush powierzy³ ludziom o umiarkowanychpogl¹dach (sekretarz stanu: Collin Powel;doradca ds. bezpieczeñstwa narodowego:Condoleezza Rice). W rezultacie pierwszemiesi¹ce rz¹dów prezydenta Busha cecho-wa³a pasywnoœæ w sprawach izraelsko-palestyñskich oraz uleg³oœæ wobec postu-latów Francji i Rosji, by znieœæ sankcjena³o¿one na Irak.
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2.  Wybi³a godzina
neokonserwatystów

Sytuacja zmieni³a siê radykalnie11 wrzeœnia 2001r. – zamachy na WTCi Pentagon sprawi³y, i¿ nadszed³ czasneokonserwatystów. Ich doktryna po³¹-czona z zaanga¿owaniem religijnymprezydenta wskaza³a Bushowi œrodki i celeniezbêdne do realizacji wyznaczonej muprzez Boga i historiê misji23.Ogromne znaczenia odegra³y tu w¹tkiosobiste z biografii prezydenta. FormalnieGeorge W. Bush jest cz³onkiem Koœcio³ametodystów, do którego przy³¹czy³ siê popoœlubieniu Laury Welch (przedtem by³prezbiterianinem). Prezydentowi bliski jestjednak ruch ewangelicki, który k³adzienacisk na poddanie siê woli Chrystusa jakozbawcy, uznaje Bibliê za autorytet nieomylnyw kwestiach wiary, wskazuje na potrzebêodnowy duchowej (idee te s¹ obecnew wiêkszoœci protestanckich Koœcio³ów,w chrzeœcijañskich grupach religijnychniezwi¹zanych z ¿adnym konkretnymwyznaniem oraz organizacjach, którymprzewodz¹ ewangeliccy kaznodzieje). Bushto chrzeœcijanin “narodzony na nowo”,wzmacnia to neoficzn¹ gorliwoœæ rea-lizowania przez niego nauki biblijnej.Prze³omowym momentem w ¿yciu prezy-denta by³a decyzja o zaprzestaniu piciaalkoholu, którego nadu¿ywanie grozi³orozpadem ma³¿eñstwa. W wytrwaniu w tympostanowieniu pomog³o mu do³¹czenie dogrupy studiuj¹cej Bibliê. Bush nie jestpierwszym gospodarzem Bia³ego Domu,który mimo rozdzia³u Koœcio³a od pañstwachêtnie odwo³uje siê do Boga. Robi tojednak bardziej gorliwie ni¿ jego poprzed-nicy: kiedy postanowi³ ubiegaæ siê o prezy-denturê, powiedzia³ swoim zwolennikom,¿e nakaza³ mu to zrobiæ Bóg, a obecniewierzy, ¿e amerykañski naród “zosta³wybrany przez Boga i historiê, aby byæ dlaœwiata modelem sprawiedliwoœci”24.

Po atakach z 11 wrzeœnia prezydentuzna³, ¿e jego powo³aniem jest zapewniæbezpieczeñstwo USA i nie dopuœciæ,by ginêli obywatele Stanów Zjednoczonych.Neokonserwatyœci w jego ówczesnejadministracji (Cheney, Rumsfeld, Wolfowitzitd.) podsunêli prezydentowi gotowy plandzia³ania, którego celem by³a demokraty-zacja Bliskiego Wschodu.Ju¿ 15 wrzeœnia, na pierwszej nara-dzie poœwiêconej wojnie z terroryzmemWolfowitz przekonywa³ prezydenta, ¿e,obok rozprawy z wspieraj¹cym Osamê binLadena re¿imem afgañskich talibów,konieczna jest tak¿e d³ugofalowa strategia,która pozwoli³aby na zniszczenie Ÿróde³islamskiego terroryzmu. Zastêpca sekre-tarza obrony dowodzi³, ¿e wyciszenienastrojów antyamerykañskich w œwieciearabskim oraz zaprowadzenie na BliskimWschodzie trwa³ego pokoju wymagademokratycznej transformacji. Kluczem dopowodzenia tej strategii mia³a byæ demo-kratyzacja Iraku, który dziêki stosunkowejzamo¿noœci i sekularyzacji spo³eczeñstwapowinien staæ siê wzorem dla innych pañstwregionu.
VI. Zakoñczenie
1.  Podsumowanie

Postzimnowojenny neokonserwa-tyzm jest zatem dynamiczn¹ fuzj¹ œwiado-moœci potêgi USA z jej poczuciem misji orazewangeliczn¹ wiar¹ w demokracjê.To po³¹czenie tradycyjnych amerykañskichwartoœci w ich radykalnych formach jestskierowane przeciw zewnêtrznym zagro¿e-niom liberalnej demokracji. Obecnie takimzagro¿eniem ma byæ “wojuj¹cy islam”.Neokonserwatyzm zrodzi³ siê z prze-konania o niewykorzystaniu sukcesuw konfrontacji z “imperium z³a”, którystanowi³ szansê na transformacjê na ca³ymœwiecie, 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.
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stycznego. Kontynuacj¹ dzia³a Reagana mabyæ demokratyzacja Bliskiego Wschodu,choæ pojawiaj¹ siê ró¿nice w sugerowanychsposobach osi¹gniêcia celu.
2. Ocena

Ocena za³o¿eñ neokonserwatystówjest  ambiwalentna.Profesor Uniwersytetu BostoñskiegoAndrew Bacevich pisze, ¿e ta “zapieraj¹caoddech fuzja utopizmu z ledwo skrywanymMatchpolitic nie brzmi tak, jakby by³aproduktem trzeŸwych, ostentacyjnie kon-serwatywnych republikanów, lecz jak wynikma³o prawdopodobnej wspó³pracy miêdzyWoodrowem Wilsonem i marsza³kiempolowym von Moltkem”25.Czêsto zwraca siê uwagê na ¿ydow-skie pochodzenie wiêkszoœci neokon-serwatystów, twierdz¹c, ¿e w istociereprezentuj¹ oni interesy pañstwa Izrael.Ma to byæ zwarta grupa, której prawiewszyscy cz³onkowie s¹ ¯ydami, a ich dok-trynê okreœla³o siê jako doktrynê “Busha-Szarona”. Ma to byæ “sojusz fundamenta-listów chrzeœcijañskich z ¿ydowskimineokonserwatystami, która kontrolujeWaszyngton w³aœciwie bez ograniczeñ.Ów sojusz ma byæ wrogiem pokojowychrozwi¹zañ, wrogiem arabskich rz¹dów,

narodu palestyñskiego i izraelskiego obozupokoju. Celem neokonserwatystów ma byæstworzeniu imperium amerykañskiego po-dobnego do imperium rzymskiego, ale te¿i mini-imperium izraelskiego, pod kontrol¹skrajnej, nacjonalistycznej prawicy i kolo-nistów”26.Ze strony europejskich komenta-torów, padaj¹ zarzuty o jednostronnewidzenie œwiata. Krytykuje siê przeœwiad-czenie, ¿e liberalna demokracja stanowijedyny dobry ustrój, a wszystkie narodyœwiata powinny zmierzaæ do jej osi¹gniêcia.Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ wobec brakudoœwiadczeñ USA z innymi systemamirz¹dów, tego typu sugestie nie padaj¹ podrugiej stronie Atlantyku.Postawa prezydenta Busha jestrównie¿ negowana z powodu jej religijnejmisyjnoœci. Obserwatorzy zwracaj¹ uwagêna fakt, i¿ przyj¹³ on pogl¹dy neokonser-watystów na drodze dogmatycznej, a nieracjonalnej. Trudno jednak postawiæ tenzarzut wobec intelektualistów z tego œrodo-wiska, których za³o¿enia s¹ umotywowanewieloma argumentami.Z drugiej strony obserwatorzy wska-zuj¹, ¿e wizja neokonserwatystów jestobecnie jedynym spójnym i ca³oœciowymwyobra¿eniem przysz³oœci œwiata i kierun-ków zmian po 11 wrzeœnia.

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