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Neokonserwatyzm na tle systemu partyjnego
w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Wprowadzenie

P

o zamachach z 11 wrzeœnia 2001 r. Stany Zjednoczone Ameryki rozpoczê³y seriê
dzia³añ nazwanych przez administracjê ówczesnego prezydenta Georga W. Busha
globaln¹ wojn¹ z terroryzmem1. Jednoczeœnie, wraz z uderzeniem na Afganistan, a nastêpnie na Irak, pojawi³a siê gor¹ca debata na temat wp³ywu amerykañskiej myœli neokonserwatywnej, na podejmowane na œwiecie militarne dzia³ania Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Neokonserwatyzm zosta³ uznany g³ówn¹ determinant¹ wszelkich posuniêæ
G. W. Busha. Jednak¿e neokonserwatyœci swój sukces, osi¹gniêty przede wszystkim
w pierwszej kadencji G. W. Busha na stanowisku prezydenta USA, okupili nie tylko utrat¹
mo¿liwoœci dalszego wp³ywania na politykê pañstwa2, ale tak¿e os³abieniem pozycji
zajmowanej dotychczas w Partii Republikañskiej. Dosz³o do pewnego rodzaju implozji,
po okresie wzrostu znaczenia neokonserwatyzmu w amerykañskim ¿yciu politycznym.
St¹d te¿ nale¿a³oby zastanowiæ siê w jaki sposób narodzi³a siê myœl neokonserwatywna,
jakie by³y jej g³ówne za³o¿enia, kontrastuj¹c to ze specyfik¹ amerykañskiej sceny politycznej. Obserwuj¹c wspó³czesny neokonserwatyzm i drogê jak¹ pokona³ od koñca lat
szeœædziesi¹tych XX w. do pierwszych lat XXI w. mo¿na uchwyciæ mozaikê interesów
oraz pogl¹dów charakterystycznych dla amerykañskiej polityki. Jest to kwestia kluczowa, gdy¿ nawet wewnêtrzne sprawy mocarstwa czêstokroæ maj¹ prze³o¿enie na sprawy
œwiata. Jednoczeœnie dziêki dostrze¿eniu obrazu przemian zachodz¹cych wœród neokonserwatystów mo¿na uciec od schematycznego oceniania partii politycznych w USA,
przy u¿yciu obowi¹zuj¹cych w Europie standardów.

Neokonserwatyzm – kwestie definicyjne
Neokonserwatyzm, jako nazwa uto¿samiana z pewn¹ grup¹ wspólnych koncepcji oraz
perspektyw¹ oceniania wydarzeñ oraz opisu œwiata, narodzi³ siê na prze³omie lat szeœædzie1
Okreœlenie globalna wojna z terroryzmem, z ang. Global War On Terror na sta³e wpisa³o siê w strukturê oficjalnych wyst¹pieñ administracji prezydenta G. W. Busha, maj¹c przede wszystkim na celu w³¹czenie wszelkich podejmowanych na ca³ym œwiecie dzia³añ militarnych w jeden nurt walki z siatk¹ terrorystyczn¹ Al-Kaidy. Jednoczeœnie
wraz ze zmian¹ na stanowisku prezydenta, globalna wojna z terroryzmem zosta³a zast¹piona okreœleniem Overseas
Contingency Operation. Zob. S. Wilson, A. Kamen, ‘Global War On Terror’ Is Given New Name, „The Washington Post”,
25.03.2009, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/24/AR2009032402818.html, 1.06.2010.
2
Przyk³adowo Condoleezza Rice, wraz z objêciem stanowiska sekretarza stanu w administracji G. W. Busha odciê³a siê od polityki firmowanej przez neokonserwatystów, twierdz¹c, ¿e teraz bêdziemy uprawiaæ dyplomacjê i realizowaæ politykê prezydenta Busha; cyt. za: M. Fita-Czuchnowska, £agodne imperium, „Wprost” 2005, nr 8,
http://www.wprost.pl/ar/73679/Lagodne-imperium/?I=1160, 1.06.2010.
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si¹tych i siedemdziesi¹tych XX w. Na pocz¹tku u¿ywano, w pewnym sensie b³êdnie, okreœlenia nowy konserwatyzm3, które od 1976 r., jak wskazuje John Ehrman, zosta³o zast¹pione
wspó³czeœnie funkcjonuj¹c¹ nazw¹ – neokonserwatyzm. Autorem tego terminu by³ Michael
Harrington, który okreœli³ nim prawicowych socjalistów, teraz jednak oznacza³ on by³ego libera³a, który przesun¹³ siê na prawo4. Co istotne w kontekœcie rozwoju neokonserwatyzmu,
samo przyporz¹dkowanie do tej grupy mia³o na pocz¹tku pejoratywny wydŸwiêk i by³o
w szczególnoœci u¿ywane przez krytyków pierwszych myœlicieli neokonserwatywnych5. St¹d
te¿, nie mo¿e wywo³ywaæ zdziwienia pewnego rodzaju zdystansowanie siê od tej nazwy samych noekonserwatystów. Dobitnie ukaza³ to przyk³ad jednego z ojców za³o¿ycieli obozu
neokonserwatystów Irvinga Kristola, który posun¹³ siê nawet do negacji istnienia neokonserwatyzmu jako ca³oœciowej struktury – nie ma czegoœ takiego jak neokonserwatyzm6 – chocia¿
sam wczeœniej niejako zaakceptowa³ przypisanie go do neokonserwatystów stwierdzaj¹c, ¿e:
jestem intelektualist¹ ‘neokonserwatywnym’, czy to dobrze, czy Ÿle7. I. Kristol sformu³owa³
tak¿e interesuj¹c¹ definicjê samego neokonserwatyzmu, stwierdzaj¹c, ¿e jest to liberalizm
napadniêty przez rzeczywistoœæ8. Lecz wbrew problemom z sam¹ nazw¹ nie ma w¹tpliwoœci,
¿e od prze³omu lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w. pojawi³a siê w USA pewna
grupa myœlicieli i intelektualistów, którzy formu³owali w miarê spójne pogl¹dy mieszcz¹ce
siê w obrêbie nazywanego dziœ nurtu myœli neokonserwatywnej. Nale¿y przy tym dostrzec
fakt, ¿e przejœcie na ‘konserwatywny styl myœlenia’ nie oznacza³o jednak asymilacji z tradycyjnym konserwatyzmem, lecz stworzenie w jego ramach nowej alternatywy9.
Pierwsi neokoserwatyœci dysponowali w wiêkszoœci wspólnot¹ doœwiadczeñ p³yn¹cych
z okresu funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych tzw. ¿ywotnego centrum. J. Ehrman
wskazuje, ¿e termin ‘¿ywotnego centrum’ sta³ siê skrótow¹ nazw¹ liberalnego antykomunizmu, ukszta³towanego w latach czterdziestych. Dlatego neokonserwatyzm, wbrew nazwie kieruj¹cej jego ideowe Ÿród³a ku tradycyjnemu konserwatyzmowi, siêga³ raczej tradycjom
amerykañskiego liberalizmu. Szczególnie, ¿e historia dwudziestowiecznego konserwatyzmu
w Stanach Zjednoczonych jest histori¹ doœæ szczególn¹. W 1950 roku Lionel Trilling ocenia³
wrêcz, ¿e w ‘dzisiejszych Stanach Zjednoczonych liberalizm nie jest tylko dominuj¹c¹, ale
wrêcz jedyn¹ tradycj¹ intelektualn¹’10. St¹d te¿ mo¿na wnioskowaæ, ¿e wstêpne u¿ywanie
okreœlenia neokonserwatyzm mia³o wiêc na celu próbê wypchniêcia zwolenników pogl¹dów
neokonserwatywnych z g³ównego nurtu liberalizmu poprzez skorelowanie go z tradycyjnym
amerykañskim konserwatyzmem, uto¿samianym przede wszystkim z osob¹ Russela Kirka.
Nale¿y dodaæ tak¿e, i¿ niektórzy, z przysz³ych ojców za³o¿ycieli obozu neokonserwatywnego, w m³odoœci dzia³ali jeszcze bardziej po lewej stronie amerykañskiego ¿ycia politycznego,
lawiruj¹c m.in. wokó³ myœli trockistowskiej. Tego rodzaju wczesne doœwiadczenia wp³ynê³y
3

Jan Tokarski zwraca uwagê, ¿e okreœlenie nowi konserwatyœci by³oby bardziej poprawne w kontekœcie myœlicieli skupionych wokó³ Russella Kirka i jego twórczoœci; J. Tokarski, Neokonserwatyœci a polityka USA w nowym
wieku, Kraków 2006, s. 15.
4
J. Ehrman, Neokonserwatyzm, Poznañ 2000, s. 61.
5
Przyk³adem mo¿e byæ wypowiedŸ Eugene`a Goodhearta, która zosta³a opublikowana w lewicowym periodyku
„Nation”, w odniesieniu do jednego z twórców neokonserwatyzmu Normana Podhoretza. Zob. J. Ehrman, Neokonserwatyzm, Poznañ 2000, s. 58.
6
Ibidem, s. 61.
7
Ibidem, s. 61.
8
T. Lindberg, Neoconservatism’s Liberal Legacy, „Policy Review”, October–November 2004,
http://www.hoover.org/publications/policyreview/3436416.html, 1.06.2010.
9
J. Tokarski, Neokonserwatyœci…, op. cit., s. 20.
10
Ibidem, s. 14.
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na póŸniejszy kszta³t najwa¿niejszych koncepcji neokonserwatywnych. Mo¿na odnieœæ siê
przyk³adowo do uznania uniwersalnych aspiracji liberalizmu, jako kluczowej drogi w rozwoju spo³eczeñstw. Tego rodzaju pogl¹dy znajd¹ swój wyraz w pragnieniu budowy lepszego
œwiata, w oparciu o rozszerzanie strefy oddzia³ywania liberalnej demokracji przez Stany
Zjednoczone Ameryki. Tod Lindberg zwróci³ uwagê, ¿e wczesny neokonserwatyzm wypracowa³ na bazie doœwiadczeñ cztery kluczowe elementy wp³ywaj¹ce na póŸniejsz¹ politykê
neokonserwatystów znajduj¹cych siê u sterów administracji G. W. Busha juniora11. Zdaniem
T. Lindberga by³o to, po pierwsze silne powi¹zanie wartoœci z polityk¹. Natomiast drugim
elementem, na który T. Lindberg zwróci³ uwagê, by³o przekonanie o systemie samoutrwalania siê porz¹dku ustanowionego w oparciu o wzorce liberalne, zarówno w ¿yciu spo³ecznym,
jak i gospodarczym. Dwa nastêpne wed³ug T. Lindberga by³y zwi¹zane z potrzeb¹ rozszerzania oddzia³ywania porz¹dku liberalnego poza swoje dotychczasowe granice oraz obronie ju¿
istniej¹cych re¿imów demokratycznych. Neokonserwatyœci uto¿samiaj¹c stan idealny z liberaln¹ demokracj¹, nale¿y dodaæ ¿e w klasycznym amerykañskim ujêciu, najpierw d¹¿yli do
wyeliminowania koncepcji komunizmu, jako bezsprzecznie najwiêkszego rywala liberalnej
demokracji na œwiecie, by po zimnej wojnie z równ¹ si³¹ zwalczaæ re¿imy niedemokratyczne,
w g³ównej mierze w obrêbie Bliskiego Wschodu. Dostrzegalny jest w tym przypadku swoisty
demokratyczny internacjonalizm, który jednoczeœnie zosta³ skorelowany z interesem Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Kojarzony ze wczesnym etapem rozwoju myœli neokonserwatywnej w USA Daniel Patrick Moynihan, wyrazi³ to przekonanie w s³owach: nie bêdzie walki
o wolnoœæ osobist¹ (czy niepodleg³oœæ lub przetrwanie narodu) gdziekolwiek w Europie, Azji,
Afryce czy Ameryce £aciñskiej, która nie odbi³aby siê na polityce amerykañskiej12.
Pocz¹tek formowania siê obozu neokonserwatywnego w USA jest œciœle zwi¹zany z dwiema
postaciami – wspomnianym ju¿ Irvingiem Kristolem oraz Normanem Podhoretzem. Obaj, od
pocz¹tku kariery, nale¿eli do grona wybitnych komentatorów politycznych, aktywnie uczestnicz¹cych w toczonych na prze³omie lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w. dysputach ideologicznych w Stanach Zjednoczonych13. Ich dzia³alnoœæ skupia³a siê w g³ównej
mierze wokó³ pism: „The Commentary” oraz „The National Interest”14. Te dwa periodyki
sta³y siê sztandarowymi przyk³adami promocji nowych koncepcji, okreœlanych mianem neokonserwatyzmu. Publikowa³y w nich swoje artyku³y najwiêksze autorytety myœli neokonserwatywnej tj. Jeane Kirkpatrick, Seymour Martin Lipset czy te¿ Walter Laqueur. By³o to
niew¹tpliwe grono intelektualistów, których po³¹czy³y wspólne wartoœci oraz chêæ ich implementowania w amerykañskiej polityce. Jednak najwiêkszym spoiwem neokonserwatyzmu
sta³y siê przemiany zachodz¹ce na lewej stronie amerykañskiego ¿ycia politycznego. Negacja
roli Stanów Zjednoczonych Ameryki jako lidera demokratycznego œwiata, os³abienie wewnêtrzne spo³eczeñstwa amerykañskiego w okresie wojny wietnamskiej czy te¿ wzrost nastrojów defetystycznych i szkaluj¹cych USA wspieranych przez Now¹ Lewicê, wywo³ywa³o
niepokój wœród nadal uznaj¹cych konsensus ¿ywotnego centrum neokonserwatystów. Innego
rodzaju wspóln¹ platform¹ dla neokonserwatystów sta³o siê postrzeganie funkcjonowania
11

Por. T. Lindberg, Neoconservatism’s…, op. cit.
J. Ehrman, Neokonserwatyzm, op. cit., s. 95.
13
J. Ehrman wskazuje, ¿e talenty Kristola polega³y przede wszystkim na umiejêtnoœci szybkiego i klarownego pisania na ró¿norodne tematy i lepiej predestynowa³y go do roli kompilatora, egzegety i popularyzatora idei ni¿ do wymyœlania nowych koncepcji. Cyt. za. J. Ehrman, Neokonserwatyzm, op. cit., s. 65.
14
Oba czasopisma s¹ wydawane do dnia dzisiejszego i dysponuj¹ w³asnymi stronami internetowymi. Zob. „The
National Interest”, http://www.nationalinterest.org, 1.06.2010; „The Commentary”, http://www.commentarymagazine.com/, 1.06.2010.
12
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pañstwa Izrael i obrona jego polityki kwestionowanej m.in. na forum ONZ. Jednak¿e myœliciele neokonserwatywni nie odcinali siê od problemów stricte wewnêtrznych oraz ideologicznych, m.in. negatywnie ustosunkowuj¹c siê do za³o¿eñ modernistycznych. Nale¿a³oby
skonstatowaæ, ¿e neokonserwatyzm przede wszystkim odniós³ siê do pozycji Stanów Zjednoczonych na œwiecie, œciœle okreœlaj¹c rolê, jak¹ powinno pe³niæ to pañstwo w polityce miêdzynarodowej. St¹d te¿ neokonserwatyzm nie stanowi zjawiska jednowymiarowego, daj¹cego siê
sprowadziæ jedynie do kwestii polityki zagranicznej. Neokonserwatywna filozofia polityki zawiera w sobie równie¿ wyraŸnie wykrystalizowane stanowisko na temat polityki gospodarczej, wobec kultury masowej, nowoczesnoœci oraz tradycji religijnej15.

Neokonserwatyzm a partie polityczne
Na tle rozwoju neokonserwatyzmu w Stanach Zjednoczonych Ameryki mo¿na dostrzec
specyfikê funkcjonowania dwóch najwiêkszych amerykañskich partii politycznych. Partie
w USA dzia³aj¹ w oparciu o w³asne wzorce, które nie s¹ analogiczne do standardów europejskich. Dlatego Ch. O. Jones stwierdzi³: omawianie partii amerykañskich jest zadaniem trudnym. Jest wysi³kiem podobnym do prób uk³adania cz¹stek ³amig³ówki na wartkim nurcie
wody. Nie ma jakiejkolwiek przyczyny, by cz¹stki te zachowa³y swoj¹ pozycjê. W rzeczywistoœci
wszystkie si³y dzia³aj¹ w kierunku niweczenia ich zespolenia16. Neokonserwatyzm wy³ania³
siê, gdy jego g³ówni przedstawiciele pozostawali w orbicie Partii Demokratycznej. Nie by³o
to równoznaczne w wiêkszoœci z ich przynale¿noœci¹ do samych struktur partyjnych. Jako intelektualiœci, zajmuj¹cy siê w g³ównej mierze publicystyk¹ d¹¿yli raczej do zaszczepienia
w³asnych koncepcji aktywnym politykom. Kluczowe by³o dostrze¿enie aspektu zainteresowania neokonserwatystów stykiem œwiata polityki i wartoœci, przez co daleko by³o im do partyjnego kierownictwa skupiaj¹cego uwagê na dzia³aniach w g³ównej mierze skierowanych na
zdobycie w³adzy na szczeblu federalnym, jak i stanowym. Albowiem najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ amerykañskich partii politycznych jest ich wyborczy charakter. Partie nie s¹
organizacjami ideologicznymi, a jedynie wyborczymi koalicjami, zachowuj¹cymi swoj¹ to¿samoœæ tylko dla jednego celu, jakim jest wygrywanie kolejnych wyborów na ró¿nych poziomach struktury organizacyjnej pañstwa i okrêgów wyborczych17. Tego rodzaju obserwowanie
i komentowanie sytuacji spo³eczno-politycznej w USA przez neokonserwatystów, niejako
z oddali, by³o szczególnie mo¿liwe w okresie dominacji Partii Demokratycznej na amerykañskiej scenie politycznej. Jednak w okresie prezydentury Lyndona Johnsona pozycja
Demokratów, jako dotychczas najwa¿niejszej si³y politycznej, zosta³a zachwiana na rzecz
konkurencyjnych Republikanów. Szybki rozwój ruchów zwi¹zanych z Now¹ Lewic¹ os³abi³
tak¿e podstawy kluczowej zgody w kwestii stosunku do roli USA na œwiecie. Irving Kristol
twierdzi³, ¿e to w³aœnie rol¹ intelektualistów w polityce zagranicznej jest przekazywanie
wskazówek intelektualnych i moralnych18. Dlatego neokonserwatyœci nie mogli nadal pozostawaæ w swoim odczuciu tylko obserwatorami i recenzentami prowadzonej przez USA polityki. Jednoczeœnie sama wewnêtrzna struktura Partii Demokratycznej, wokó³ której skupione
15

J. Tokarski, Neokonserwatyœci…, op. cit., s. 23.
W. Zakrzewski, Szczególne cechy amerykañskiego systemu partyjno-politycznego i ich geneza, w: Instytucje
i doktryny prawno-polityczne Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1974, s. 66.
17
A. Pu³³o, Ustroje pañstw wspó³czesnych, Warszawa 2006, s. 124.
18
J. Ehrman, Neokonserwatyzm, op. cit., s. 64.
16
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by³o poparcie neokonserwatystów, uleg³a tak¿e znacz¹cym wewnêtrznym perturbacjom skutkuj¹cym chocia¿by zmianami w sposobie wyboru kandydata do fotela prezydenta19. W drugiej po³owie lat szeœædziesi¹tych Partia Demokratyczna ulega³a stopniowemu os³abieniu.
Herbert Parmet odkry³, ¿e za administracji Johnsona podjête zosta³y decyzje co do finansowania i sponsorów partii, które nadw¹tli³y j¹ organizacyjnie, a skumulowany efekt wojny
(wietnamskiej), bojówkarstwa czarnych i inflacji doprowadzi³ do sporów frakcyjnych20. Owo
os³abienie leg³o niew¹tpliwie u podstaw przegranej, w kluczowych dla amerykañskiego ¿ycia
politycznego, wyborach prezydenckich z 1968 r.21 Klêska Huberta Humphrey`a wywo³a³a
presjê na przeprowadzenie szeroko zakrojonych reform w ³onie Demokratów. Symbolem
zmian mia³ staæ siê George McGovern, jednak¿e wprowadzone innowacje okreœlane mianem
Nowej Polityki, by³y negatywnie oceniane przez neokonserwatystów. Uznawali oni reformy
McGoverna za przejaw odejœcia od tradycyjnego liberalizmu w kierunku dominacji nurtów
lewicowych w Partii Demokratycznej. Ich niezadowolenie spotêgowa³o zdobycie nominacji
na kandydata partii w wyborach prezydenckich w³aœnie przez G. McGoverna. Neokonserwatyœci opowiedzieli siê wówczas za odrzucon¹ w ³onie partii kandydatur¹ Henry`ego Jacksona.
Niemo¿noœæ skutecznego przeforsowania popieranego kandydata poskutkowa³a dostrze¿eniem faktu, jak¹ przewagê dawa³o zapewnienie sobie poparcia dzia³aczy partyjnych. St¹d te¿,
niew¹tpliwie, aby aktywniej wp³ywaæ na dzia³ania Partii Demokratycznej po wyborach
(z 1972 r.) za³o¿yli organizacjê pod nazw¹ Coalition for a Democratic Majority22, aby zjednoczyæ zwolenników Humphreya i Jacksona, jak równie¿, mówi¹c s³owami Wattenberga, ‘stoczyæ
bitwê o duszê Partii Demokratycznej na poziomie idei i problemów’. Oprócz Wattenberga
i Decter cz³onkami komitetu za³o¿ycielskiego byli Max Kampelman (by³y doradca Humphreya), Jeane Kirkpatrick i Penn Kemble (mianowany dyrektorem organizacji). Na liœcie
sympatyków znalaz³y siê takie osoby, jak Danel Bell, Nathan Glazer, Seymour Martin Lipset,
Michael Novak, Podhoretz, Richard Pipes (profesor Harvardu i zwolennik Jacksona) oraz
przywódca robotniczy Albert Shanker23. By³a to próba silniejszego, ni¿ to mia³o miejsce
wczeœniej, w³¹czenia siê œrodowiska neokonserwatywnego do ¿ycia partii. Aktywnoœæ swoistej organizacji afiliowanej wobec samej partii mia³a byæ platform¹ do uzyskania szerokiego
poparcia w celu zatrzymania reform McGoverna. Dostrzegalne jest tu charakterystyczne
po³o¿enie silnego nacisku na tego rodzaju organizacje funkcjonuj¹ce wokó³ struktur sensu
stricte partyjnych. Ich aktywnoœæ w pewnym sensie zastêpuje brak owej ideologicznoœci,
w samej strukturze partii. S¹ one kuŸniami pogl¹dów politycznych przek³adanych na konkretne dzia³ania w przypadku zwyciêstwa w wyborach, stanowi¹ tak¿e wa¿ne zaplecze intelektualne polityków. Nale¿y nadmieniæ, ¿e neokonserwatyœci dzia³aj¹cy w koalicji na rzecz
demokratycznej wiêkszoœci, opierali siê na doœwiadczeniach wyniesionych z okresu rywalizacji antykomunistycznych libera³ów z Americans for Democratic Action z frakcj¹ progresywistów Henry`ego A. Wallacea, skupionych wokó³ Progressive Citizens of America.
Odniesione wówczas zwyciêstwo nad zwolennikami progresywistycznego nurtu wœród Demokratów, zbudowa³o w³aœnie konsensus ¿ywotnego centrum i do podobnego celu zmierzali

19
O strukturze partii politycznych w USA zob. szerzej: K. Nowak, System partyjny w Stanach Zjednoczonych,
Toruñ 1970, s. 56–70.
20
J. Ehrman, Neokonserwatyzm, op. cit., s.72.
21
W 1968 r. Demokrata Hubert Humphrey przegra³ wybory, a nastêpc¹ L. Johnsona na urzêdzie Prezydenta USA
zosta³ Republikanin Richard Nixon.
22
Ang. Coalition for a Democratic Majority – koalicja na rzecz demokratycznej wiêkszoœci.
23
J. Ehrman, Neokonserwatyzm, op. cit., s. 74.
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na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XX w. neokonserwatyœci. Jednak podobnie, jako to mia³o
miejsce w okresie wspierania kandydatury Henry`ego Jacksona, neokonserwatyœci nie osi¹gnêli zamierzonego celu. W samej zaœ partii po 1974 r. zwolennicy koalicji na rzecz demokratycznej wiêkszoœci zostali zmarginalizowan¹ frakcj¹. Jednakowo¿ dzia³alnoœæ w ramach
koalicji poskutkowa³a zjednoczeniem œrodowiska neokonserwatystów oraz wypracowaniem
katalogu wspólnych celów i za³o¿eñ. Pewne, jak siê póŸniej okaza³o p³onne nadzieje, wi¹zali
oni jeszcze z osob¹ D. P. Moynihana24. Jednak wraz ze zwyciêstwem Jimmy Cartera w wyborach prezydenckich z 1976 r. pozycja frakcji neokonserwatystów wœród Demokratów uleg³a
dalszemu pogorszeniu. Jednoczeœnie neokonserwatyœci przyst¹pili do ostrych ataków wymierzonych w J. Cartera i jego wspó³pracowników. Próby doprowadzenia do pojednania miêdzy prezydentem a frakcj¹ neokonserwatywn¹ na pocz¹tku 1980 r. zakoñczy³y siê fiaskiem.
Dlatego uznawszy, ¿e u demokratów nie ma ju¿ dla nich miejsca, w zimie 1980 roku neokonserwatyœci zaczêli wystêpowaæ z partii. […] Teraz przenieœli swe nadzieje na Ronalda Reagana i republikanów, spodziewaj¹c siê, ¿e zwyciêstwo konserwatystów przyniesie im wszystkie
mo¿liwoœci i korzyœci, których odmawiali im demokraci25. W ten sposób dosz³o do przesuniêcia na scenie politycznej, a neokonserwatyœci stali siê frakcj¹ Partii Republikañskiej26. Czêœæ
dzia³aczy uzyska³a dziêki poparciu R. Reagana mo¿liwoœæ wejœcia do administracji. Szczególn¹ rolê odegrali J. Kirkpatrick oraz Elliott Abrams. W tym kontekœcie nale¿y zauwa¿yæ kluczow¹ rolê stanowiska prezydenta USA w rozwoju neokonserwatyzmu. Midge Decter,
nale¿¹ca do neokonserwatywnego mainstreamu, stwierdzi³a, ¿e: je¿eli chce siê stworzyæ partyjn¹ organizacjê polityczn¹ trzeba mieæ kandydata prezydenckiego27. Dlatego neokonserwatyœci skupiali swoj¹ uwagê w g³ównej mierze na poparciu dla odpowiedniej kandydatury
przed poszczególnymi wyborami prezydenckimi i to w³aœnie przede wszystkim nieudane
próby wykreowania drugiego Trumana spowodowa³y ich wycofanie siê z Partii Demokratycznej. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Prezydent stoi na czele ca³ej egzekutywy federalnej28. Jego uprawnienia s¹ bardzo rozbudowane w zakresie m.in. prowadzenia polityki
zagranicznej29, a wiêc wiêkszoœæ postulatów neokonserwatywnych mog³a byæ zrealizowana
jedynie w przypadku uzyskania przez nich wp³ywu na administracjê prezydenck¹ i samego
Prezydenta. Po przy³¹czeniu siê do zwyciêskiego obozu R. Reagana zaistnia³o wœród neokonserwatystów ¿ywe przekonanie o mo¿liwoœci bezpoœredniego oddzia³ywania na amerykañsk¹
politykê. Szczególn¹ rolê odegrali oni w przypadku pierwszej kadencji Reagana i formu³owania g³ównych determinant polityki zagranicznej. Ich antykomunizm oraz chêæ eksportu amerykañskich wartoœci wspó³gra³a ze œwiatopogl¹dem Prezydenta. Jednak¿e okaza³o siê, ¿e
24
Jednym z powodów, dla których neokonserwatyœci wytrwali tak d³ugo w Partii Demokratycznej, by³a nadzieja,
¿e Daniel Patrick Moynihan jakimœ cudem zdo³a wykreowaæ siê na zbawcê partii i wyznawanego przez nich rodzaju
liberalizmu, tak jak trzydzieœci lat wczeœniej uczyni³ to Harry Truman. Cyt. za: J. Ehrman, Neokonserwatyzm, op. cit.,
s. 146.
25
Ibidem, s. 150–151.
26
Nie wszyscy neokonserwatyœci przenieœli siê do Republikanów, przyk³adowo D. P. Moynihan pomimo zbie¿nych z neokonserwatystami pogl¹dów pozosta³ wierny Partii Demokratycznej.
27
J. Ehrman, Neokonserwatyzm, op. cit., s. 76.
28
Konstytucja USA stanowi, ¿e W³adza wykonawcza zostanie powierzona Prezydentowi Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Cyt. za: C. Berkin, Donios³e rozstrzygniêcie – tworzenie amerykañskiej konstytucji, Warszawa 2005, s. 218.
29
Dzia³alnoœæ Prezydenta w sferze polityki zagranicznej, formu³owaniu tej polityki i nadzorowanie jej wykonania, choæ uznawane w praktyce od pocz¹tku funkcjonowania Stanów Zjednoczonych, uzyskiwa³o stopniowo olbrzymie znaczenie w zwi¹zku z rozwijaj¹cym siê zaanga¿owaniem USA na p³aszczyŸnie stosunków miêdzynarodowych
i odchodzeniem od polityki izolacjonistycznej. Cyt. za: P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne pañstw wspó³czesnych,
Warszawa 2008, s. 109.
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sukces Stanów Zjednoczonych Ameryki, w kontekœcie zimnej wojny uderzy³ w podstawy ich
œwiatopogl¹du. Klêska ZSRR usunê³a wczeœniejsze spoiwo, wrêcz podstawowy fundament
ich to¿samoœci jako zagorza³ych antykomunistów. Zarazem neokonserwatyœci stopili siê
z szerszym ruchem konserwatywnym. Jako, ¿e s³u¿yli w administracji Reagana, oddalili siê od
demokratów i byli intelektualnymi przywódcami prawicy, ruch konserwatywny by³ dla nich
naturaln¹ przystani¹. Mimo to neokonserwatyœci wci¹¿ odró¿niali siê od tradycyjnych konserwatystów ze Œrodkowego Zachodu i Po³udnia swymi pó³nocno-wschodnimi korzeniami,
swym wojowniczym stylem i swym sekularyzmem30. Byæ mo¿e dlatego, w momencie wyborczego starcia G. Busha seniora z Williamem Clintonem, dosz³o do swoistego roz³amu
wœród neokonserwatystów. Wiêksza czêœæ z nich porzuci³a wczeœniejszy sojusz z Republikanami i wspar³a kandydata Demokratów, zaœ nieliczni pozostali przy Bushu. Jednak¿e ponowny
zwi¹zek z Parti¹ Demokratyczn¹ oraz W. Clintonem trwa³ relatywnie krótko i neokonserwatyœci powrócili na pozycjê wp³ywowej frakcji wœród Republikanów. Prawdziwym sukcesem
neokonserwatystów okaza³o siê wsparcie kandydatury G. W. Busha juniora31. Chocia¿ po wyborach nie uzyskali bezpoœrednio najwa¿niejszych dla polityki zagranicznej USA stanowisk
w administracji, to jednak ich koncepcje by³y trwale obecne wœród doradców G. W. Busha.
Z koncepcjami neokonserwatywnymi nale¿a³o siê wówczas liczyæ na równi z ich realistycznymi odpowiednikami. Wyrazem tego podejœcia sta³o siê sformu³owanie tzw. Doktryny Busha,
w której z ³atwoœci¹ mo¿na by³o doszukaæ siê za³o¿eñ neokonserwatywnych. J. Tokarski napisa³, podsumowuj¹c dorobek neokonserwatystów po zakoñczeniu prezydentury Busha juniora, ¿e: kontrowersyjnoœæ œrodowiska neokonserwatystów wynika natomiast z faktu, ¿e
prezentowana przez nich filozofia stosunków miêdzynarodowych jest na wskroœ nowoczesna.
Idea³y liberalnej demokracji (nowoczesne przecie¿) ‘neocons’ chc¹ rozprzestrzeniaæ, poniewa¿
jest to zgodne z amerykañskim interesem narodowym, zaœ ich stosunek do ONZ (a zatem i prawa
miêdzynarodowego) jest – delikatnie rzecz ujmuj¹c – sceptyczny32. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
mimo pora¿ki Republikanów w wyborach prezydenckich z 2008 r. i negacji obozu neokonserwatywnego pozostan¹ oni aktywnym uczestnikiem ¿ycia politycznego USA. Szczególnie, ¿e aktywne staje siê kolejne pokolenie myœlicieli neokonserwatywnych, a struktura organizacyjna
skupiaj¹ca zwolenników neokonserwatyzmu rozros³a siê i skupia w sobie m.in. wp³ywowe
think tanki. Wspó³czeœnie prowadz¹c dyskusjê w Stanach Zjednoczonych Ameryki, dotykaj¹c¹
takich ¿ywotnych kwestii jak problem Bliskiego Wschodu, zagro¿enie terroryzmem czy te¿
przestrzeganie praw cz³owieka, wrêcz nie mo¿na pomin¹æ g³osu neokonserwatystów.

Podsumowanie
Neokonserwatyœci na trwa³e wpisali siê w barwn¹ mozaikê amerykañskiego ¿ycia politycznego. Ich koncepcje sta³y siê rozpoznawalne, znajduj¹c bezpoœrednie prze³o¿enie na wizjê
amerykañskiej polityki przede wszystkim w okresie prezydentury R. Reagana oraz G. W. Busha
juniora. Jednakowo¿ nie mo¿na demonizowaæ i przeceniaæ roli neokonserwatystów w formu³owaniu polityki USA, w szczególnoœci na pocz¹tku XXI w. Wbrew pozorom nie zdominowali oni
30

J. Ehrman, Neokonserwtyzm, op. cit., s. 187.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e G. Bush senior nie cieszy³ siê jako Prezydent USA poparciem wp³ywowych myœlicieli
neokonserwatywnych, co znalaz³o swój oddŸwiêk m.in. w braku neokonserwatystów na najwa¿niejszych stanowiskach w jego administracji.
32
J. Tokarski, Neokonserwatyœci…, op. cit., s. 208–209.
31
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ca³oœci Partii Republikañskiej, a stali siê tylko jedn¹ z najwa¿niejszych jej frakcji, co wskazuje
na specyficzny charakter amerykañskich partii politycznych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e neokonserwatyœci funkcjonowali w obu najwiêkszych amerykañskich partiach politycznych. Historia
neokonserwatystów ukazuje tak¿e, ¿e istnieje w USA trwa³a korelacja miêdzy partiami politycznymi, nastawionymi w g³ównej mierze na zwyciêstwa wyborcze, a zapleczem intelektualnym, dbaj¹cym o podbudowê z³o¿on¹ z wartoœci. Szczególna zale¿noœæ uwidoczni³a siê
równie¿ w przypadku neokonserwatystów w po³¹czeniu licznych za³o¿eñ, z natury nale¿¹cych
do myœli liberalnej, z elementami pochodz¹cymi z konserwatyzmu. Doœwiadczyæ mo¿na w tym
kontekœcie swoistego eklektyzmu myœli neokonserwatywnej. Zapewne w przysz³oœci, w przypadku powrotu do w³adzy Republikanów, dostrzegalne bêdzie oddzia³ywanie nowych myœlicieli i polityków neokonserwatywnych na politykê Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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Summary
US neoconservative thought in the context of the party system
in the United States of America
The indisputable uniqueness of the US’s political system is also reflected in its party system.
The exceptional nature of some elements that characterize the most important US political parties can be illustrated by presenting the evolution of what is called neoconservative thought.
Neoconservative roots reach back to the Democratic Party, yet the implementation of their most
important assumptions, in particular in the field of international policy, is strictly related to their
changeover to the Republican side. The objective of this paper is therefore to indicate the transition that took place in the US political stage, mainly in the period of the Ronald Reagan administration, and to determine the modern position of neoconservatism, in particular in the context of
the weakened Republican position following the election success of Barack Obama.

