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METAFORY I WOJNA:
SYSTEM METAFOR UŻYTY, BY USPRAWIEDLIWIĆ 

WOJNĘ W ZATOCE PERSKIEJ1

1 Referat został wygłoszony podczas trwania wojny w Zatoce Perskiej, dnia 30 stycz-
nia 1991 roku w Sali Alumnów na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Wcześniej-
sza wersja była rozpowszechniana pocztą elektroniczną od 31 grudnia 1990 r. [przypis 
tłumacza].

2 W oryginale „is sitting on our lifeline” [przypis tłumacza].

Autor wydanej w roku 1980 książki Metaphors we live by — napisanej 
wspólnie z Markiem Johnsonem (polskie wydanie Metafory w naszym życiu 
w 1988) pokazuje zakres i sposoby posługiwania się metaforami w dyskursie 
politycznym w Stanach Zjednoczonych w okresie przygotowań do pierwszej 
wojny z Irakiem w roku 1990.

Argumentacja na rzecz wojny oparta została na systemie metafor zakorze-
nionych w języku (wojna to polityka i biznes, wojna to gra, wojna to zabieg 
medyczny itp.), ale nieuświadamianych przez jego użytkowników, a przez to 
szczególnie nadających się do wykorzystania w celach przekonania społeczeń-
stwa do planowanych działań militarnych.

Metafory, eksponując pewne cechy dostrzeżone i akceptowane przez społe-
czeństwo amerykańskie, zarazem ukrywają część prawdy, tę mianowicie, która 
wynika z innego niż amerykański, arabskiego punktu widzenia, i z innej, arab-
skiej, mentalności, którą cechuje swoiste poczucie własnej godności i radykalne
nastawienie anty kolonialne.

Metafory potrafią zabijać. W dyskusji o tym, czy brać udział w wojnie
w Zatoce, użyto całej ich panoramy. O Saddamie Husajnie sekretarz Stanu 
Baker mówił, że „trzyma za gardło naszą ekonomię”1 2, a prezydent Bush, że
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szykuje na nią „stryczek”3. Generał Schwarzkopf ukazywał okupację Kuwej-
tu jako przedłużający się gwałt. George Bush powiedział, że armia amery-
kańska jest w Zatoce po to, by „bronić wolności, bronić naszej przyszłości, 
bronić niewinnych” i że powinniśmy „odeprzeć Saddama Husajna”. Saddam 
Husajn sportretowany został jako Hitler. Niezwykle ważne jest zrozumienie
roli, jaką w nakłonieniu nas do wojny odegrało myślenie za pomocą metafor.

3 W oryginale „has a stranglehold” [przypis tłumacza].

Myślenie metaforyczne nie jest samo w sobie niczym złym — stanowi po 
prostu zjawisko powszechne i nieuniknione. O skomplikowanych sytuacjach 
lub pojęciach abstrakcyjnych zwykle myślimy za pomocą przenośni. Tak na-
prawdę istnieje złożony system metafor, którego używamy automatycznie, 
a jego istnienia zwykle sobie nie uświadamiamy. W owym systemie obecne są 
metafory, za pośrednictwem których konceptualizujemy stosunki międzyna-
rodowe i wojnę. Znamy już ten system na tyle dobrze, by zdać sobie sprawę 
z jego funkcjonowania.

W metaforycznym rozumieniu sytuacji wyróżnić można dwa składniki. 
Pierwszy to rozbudowany, względnie spójny zespół metafor strukturalizują- 
cy nasze myślenie. Na przykład decydowanie o udziale w wojnie może być wi-
dziane w kategoriach analizy „kosztów” i „zysków” — przystąpienie do walki 
jest uzasadnione wtedy, gdy „cena”, jaką trzeba za nie „zapłacić”, jest niższa 
od „kosztów” nieprzystąpienia. Drugim komponentem jest zespół definicji 
metaforycznych umożliwiających zastosowanie poszczególnych metafor do 
konkretnych sytuacji. W analizowanym przypadku definicja „kosztów” musi 
być odpowiednio skonstruowana, by umożliwiać takie porównywanie.

Metaforyzacja staje się zagrożeniem wówczas, gdy skrywa prawdę o świę-
cie. Ważne jest bowiem odróżnienie tego, co metaforyczne, od tego, co do-
słowne. Ból, rany, śmierć i głód, cierpienie własne, cierpienie najbliższych
to już nie metafory, to rzeczywistość wojny, która dotknęła setki tysięcy 
ludzkich istot, zarówno Irakijczyków, jak i Kuwejtczyków czy Amerykanów.

Wojna to polityka, polityka to biznes

W wojskowości i w stosunkach międzynarodowych stosuje się metaforę 
„kosztów i zysków”. Dzieje się tak za sprawą przenośni ukutej przez Kar-
la von Clausewitza, która w polityce międzynarodowej jest przez większość
strategów traktowana jako definicyjna. Brzmi ona: WOJNA JEST TYLKO 
KONTYNUACJĄ POLITYKI INNYMI ŚRODKAMI. Karl von Clausewitz 
to pruski generał, a jego poglądy zdominowały amerykańską politykę zagra-
niczną podczas kampanii w Wietnamie. Uznawano wówczas, że znalazł on 
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sposób na racjonalne ograniczenie stosowania wojny jako narzędzia polityki
zagranicznej. Clausewitz jest znany z tego, że postrzegał wojnę w katego-
riach analizy ekonomicznej: każde państwo narodowe ma swoje cele poli-
tyczne, a wojna może być najlepszym środkiem do ich osiągnięcia; politycz-
ne „zyski” powinny być zestawione z „kosztami” działań wojennych, jakie 
dane państwo jest gotowe ponieść, a kiedy bilans jest ujemny, powinno się 
zaprzestać tych działań.

Implikowana jest tu kolejna metafora: POLITYKA TO BIZNES. Efek-
tywne działania polityczne pokazuje ona w kategoriach skutecznego zarzą-
dzania. W dobrze prosperującej firmie i w dobrze rządzonym państwie wła-
dza powinna dokładnie obliczać „koszty i zyski”. Metafora „biznesu” w połą-
czeniu z metaforą Clausewitza sprowadzają wojnę do analizy ekonomicznej: 
stawiania celów, kalkulacji „kosztów” i decydowania, czy „zyski” zrekom-
pensują poniesione „wydatki”.

Na pierwszej stronie „New York Times’a” z 12 listopada 1990 roku uka-
zał się artykuł anonsujący „narodową debatę o przystąpieniu Stanów Zjed-
noczonych do wojny w Zatoce Perskiej.” Debata opisana była w terminach 
metafory Clausewitza, a to, co metaforyczne, potraktowane było literalnie. 
„Times” postawił pytanie: „Jakie są nasze narodowe cele w Zatoce i jak wiele 
warto poświęcić, by te cele osiągnąć?” Nie dyskutowano o tym, czy metafo-
ra Clausewitza jest adekwatna, mówiono o obliczeniach różnych analityków, 
ile możemy zyskać, a ile stracić. Podobnie było podczas spotkania Senac-
kiej Komisji ds. Stosunków Międzynarodowych, gdzie dyskusja w większości 
toczyła się w ramach wyznaczonych przez ową metaforę.

Fakt, iż metafora Clausewitza jest tak szeroko akceptowana, skłania do 
postawienia istotnych pytań: Co dokładnie czyni ją metaforą, a nie dosłow-
nym stwierdzeniem prawdy? Dlaczego wydaje się ona politykom tak natural-
na? Jak wpisuje się w całość metaforycznego systemu rozumienia stosunków 
międzynarodowych i wojny? I, co najważniejsze, jaka rzeczywistość się za 
nią skrywa?

Aby otrzymać odpowiedź na te pytania, odwołajmy się do systemu me-
tafor, za pomocą których myślimy o polityce międzynarodowej. Rozważania 
na temat konceptualizacji kryzysu w Zatoce zostaną podzielone na dwie czę-
ści. W części pierwszej przedstawiony zostanie system metafor, za pomocą 
których rozważają sytuacje kryzysowe zarówno eksperci w dziedzinie poli-
tyki zagranicznej, jak i zwykli obywatele. Część druga ukaże, jak ów system 
został zastosowany do wojny w Zatoce.
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Część I: Systemy metafor

System „państwo to osoba”

Państwo jest konceptualizowane jako osoba wchodząca w relacje ze 
światową społecznością; wielkie obszary ziemi to jej dom; ma sąsiadów,
przyjaciół i wrogów. Krajom przypisuje się indywidualne cechy charakteru: 
mogą być spokojne lub agresywne, odpowiedzialne lub nieodpowiedzialne, 
pracowite lub leniwe.

Dobra kondycja państwa jest rozumiana w kategoriach ekonomicznych 
— jest ekonomicznym „zdrowiem”; szczęście i zdrowie4 są utożsamiane z bo-
gactwem. Poważne zagrożenie „zdrowia” ekonomicznego może więc być po-
strzegane jako śmiertelne niebezpieczeństwo. Skoro gospodarka narodowa 
jest uzależniona od importowanej ropy, dostępność tego paliwa staje się 
tożsama z dostępnością życiodajnych substancji, takich jak pokarm czy po-
wietrze (analogię tę wzmacnia obraz rurociągu, podobnego np. do przewodu 
pokarmowego czy dróg oddechowych)5.

4 W oryginale „well-being” [przypis tłumacza].
5 W oryginale mówi się o analogii „lifeline” i „pipeline” [przypis tłumacza].

Siła państwa to jego siła militarna. O tym, czy „państwo-osoba” jest do-
rosłe, stanowi poziom industrializacji. Państwa nieuprzemysłowione są „nie-
dojrzałe” , a uprzemysłowienie jest naturalnym stanem, który trzeba osią-
gnąć. Zatem kraje Trzeciego Świata to dzieci, które powinno się nauczyć, 
jak mają się rozwijać, i przywołać do porządku, jeśli zrobią coś niewłaści-
wego. Narody, które nie osiągają poziomu uprzemysłowienia uznawanego za 
normalny, są postrzegane jako dzieci opóźnione w rozwoju i oceniane jako 
„zacofane”. Rozumność jest utożsamiana z dbaniem o własne interesy.

Istnieje wewnętrzna logika użycia tych metafor: skoro w interesie każdego
człowieka jest bycie tak silnym i zdrowym, jak to tylko możliwe, to i rozumne 
państwo stara się pomnażać swoją zamożność i siłę militarną.

Interesom państwa może sprzyjać stosowanie przemocy. Można jej za-
pobiec na trzy sposoby: pierwszy to utrzymanie równowagi sił, aby żaden 
z sąsiadów nie był na tyle mocny, by zagrozić innemu, drugi sposób to użycie 
kolektywnej perswazji, że przemoc kłóci się z interesem państwa, wreszcie
trzecim sposobem jest obecność „policjanta”, na tyle silnego, by był w stanie 
odstraszyć od stosowania przemocy lub ukarać ją. „Policjant” musi działać 
w zgodzie z moralnością, w interesie wspólnoty i za jej przyzwoleniem.

Z moralnością jest jak w księgowości — przychody i rozchody muszą się 
równoważyć. Osoba, która czyni źle, zaciąga dług i należy ją zmusić, by ten 
dług spłaciła. Rachunki można wyrównać, wracając do stanu pierwotnego 
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(oddanie tego, co zostało zabrane), ale także poprzez rekompensatę lub
ukaranie winnego. Sprawiedliwość to bilansowanie stron „winien” i „ma”.

W metaforze wojna to rodzaj walki dwóch ludzi ze sobą. Stąd wzięły 
się sformułowania, że Stany Zjednoczone usiłują „wyprzeć Irak z Kuwejtu”, 
„zadać przeciwnikowi ciężki cios” lub „znokautować” go. Wojna sprawiedli-
wa jest walką wręcz w celu wyrównania moralnych rachunków.

Najpowszechniejszą dla kultury zachodniej formułą dyskursu o wojnie
jest fabuła klasycznej baśni, co pokazuje poniższy scenariusz wojny spra-
wiedliwej :

Baśń o sprawiedliwej wojnie

Występują: złoczyńca, ofiara i bohater. Bohater i ofiara mogą być tą 
samą osobą.

Scenariusz: złoczyńca krzywdzi niewinną ofiarę (wyrządzane zło to zwy-
kle agresja fizyczna, kradzież lub porwanie). Powodem jest nierównowaga sił, 
która sprowadza nierównowagę moralną. Bohater szuka sobie pomocników 
lub decyduje się sam stawić czoła złoczyńcy. Poświęca się, pokonuje prze-
szkody, zwykle odbywając trudną i wyczerpującą podróż, czasem podróż 
przez morza do nieznanych, niebezpiecznych krain.

Złoczyńca jest niegodziwy do szpiku kości, może nawet jest potworem, 
toteż jakakolwiek rozmowa z nim nie wchodzi w grę. Bohater nie ma 
wyboru, musi wydać mu bitwę, pokonać go i uratować ofiarę. Gdy to uczyni, 
równowaga moralna zostanie przywrócona. Bohater, który zawsze zachowuje 
się honorowo, i tym razem dowiedzie swojego męstwa i okryje się sławą. 
Poświęcenie się opłaci. Ofiara i cała społeczność będą mu wdzięczni.

Baśniowa fabuła zakłada asymetrię. Bohater jest odważny i prawy, a zło-
czyńca amoralny i okrutny. Bohater jest mądry. Złoczyńca może odznaczać 
się sprytem, ale nie oznacza to, że trafiają do niego racjonalne argumen-
ty. Bohaterowie po prostu nie mogą negocjować ze złoczyńcami, muszą ich 
pokonywać. Konsekwencją tego, że sprawiedliwą wojnę postrzegamy w ka-
tegoriach baśniowej fabuły, jest metafora „wróg to potwór”.

Definicja metaforyczna

Najbardziej naturalnym sposobem moralnego usprawiedliwienia wojny 
jest wpisanie jej w fabułę baśni. Czyni się to poprzez definicję metaforyczną, 
czyli udzielenie odpowiedzi na pytania: kto jest ofiarą? kto złoczyńcą? 
kto bohaterem? na czym polega wina? co należy uznać za zwycięstwo? 
W zależności od udzielonych odpowiedzi powstają różne warianty tego 
samego scenariusza.
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Skorzystał z tego prezydent Bush, kiedy próbował usprawiedliwić udział 
w wojnie w Zatoce. Początkowo, nie mogąc wprost opowiedzieć swojej 
historii, używał dwu różnych zestawów definicji metaforycznych, skutkiem 
czego powstały dwa różne scenariusze:

Scenariusz samoobrony: złoczyńcą jest Irak, bohaterem — Stany Zjedno-
czone, ofiarą — Stany Zjednoczone i inne uprzemysłowione państwa; działa-
nia złoczyńcy stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo, gdyż niosą zagrożenie 
dla „zdrowia” ekonomicznego ofiary.

Scenariusz ocalenia: złoczyńcą jest Irak, bohaterem — Stany Zjednoczo-
ne, ofiarą — Kuwejt, który doświadczył napaści i gwałtu.

Amerykanie nie mogli zaakceptować scenariusza samoobrony, gdyż ozna-
czałoby to uzyskanie ropy za cenę ludzkiego życia. Toteż dzień po przepro-
wadzeniu ankiety, w której pytano respondentów, o co gotowi są walczyć, 
rząd zdecydował się na scenariusz ocalenia, który poparło społeczeństwo, 
media oraz Kongres, gdyż dawał moralne usprawiedliwienie wojny.

Metonimia „władca to państwo”

Metaforze „państwo to osoba” towarzyszy metonimia „władca to pań-
stwo”. Irak można więc utożsamić z Saddamem Husajnem. W rezultacie już 
nie amorficzne państwo, lecz konkretna osoba zaczyna odgrywać rolę zło-
czyńcy w scenariuszu wojny sprawiedliwej. Owa metonimia przywoływana 
była za każdym razem, gdy prezydent Bush mówił, „musimy pozbyć się 
Saddama z Kuwejtu”. Warto dodać, że stosuje się ona jedynie do przywód-
ców uważanych się za uzurpatorów, dlatego też dziwnie brzmiałoby zdanie 
„George Bush wkroczył do Kuwejtu.”

Metafory eksperckie

Specjaliści od stosunków międzynarodowych mają dodatkowo system
metafor mający podkreślać racjonalność. Najważniejszymi w tym systemie 
są metafora „osoby działającej racjonalnie” i metafora Clausewitza. Są one 
traktowane literalnie, uczy się ich na kursach i podaje za prawdę. Poniżej 
zostanie pokazane, co dokładnie stanowi o tym, że metafora Clausewitza 
jest niczym innym jak metaforą. Przyjrzymy się metaforom przez nią 
presuponowanym. Zacznijmy od metafor potocznych, za pomocą których 
rozumiemy związki przyczynowe.
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System „przyczyny ekonomicznej”

Ten system metafor służy rozumieniu działań intencjonalnych, które 
zmierzają do osiągnięcia pozytywnych efektów, ale mogą też przynieść skutki 
negatywne. Składają się nań trzy metafory:

Transfer przyczynowy

Metafora ta ukazuje działania intencjonalne jako obiekty transferu. 
Skutek jest konceptualizowany jako obiekt przenoszony od przyczyny do 
obszaru oddziaływania. Na przykład mówi się, że sankcje „przynoszą” 
Irakowi kłopoty ekonomiczne i analogicznie: kłopoty ekonomiczne Iraku 
„pochodzą” od sankcji.

Wymiana na coś wartościowego

Wartością danej rzeczy jest to, co gotowi bylibyśmy na nią wymienić. 
Za każdym razem kiedy pytamy, czy „warto” wziąć udział w wojnie iracko- 
-kuwejckiej, stosujemy metaforę wymiany na coś wartościowego i metaforę 
transferu przyczynowego.

Szczęście i zdrowie (well-being) to bogactwo

Jak już wspomniałem, szczęście i zdrowie są metaforycznie utożsamiane 
z bogactwem. Bogactwo tworzą rzeczy wartościowe. Kiedy przybywa nam 
szczęścia i zdrowia, mówimy, że je „zyskujemy”. Możemy je także „tracić”. 
Konsekwencją metafory „bogactwa” jest zamiana tego, co jakościowe, na to, 
co ilościowe. W rezultacie nie tylko porównujemy rzeczy nieporównywalne, 
ale wręcz sprowadzamy wszystko do arytmetycznych kalkulacji.

Te trzy metafory są stosowane razem. Za ich sprawą postrzegamy wszel-
kie działania jako operacje ekonomiczne, w których oblicza się koszty i zyski.

Ryzyko

Ryzyko to działanie podjęte, by osiągnąć pozytywny cel, takie, którego 
skutek nie jest pewny i gdzie istnieje znaczne prawdopodobieństwo niepo-
myślnego rezultatu. Skoro za sprawą metaforycznego systemu „przyczyny 
ekonomicznej” w pozytywnych efektach działań widzimy „zyski”, a w nega-
tywnych „koszty”, naturalne jest i to, że we wszelkie ryzykowne działania 
sprowadzamy do ryzyka finansowego, a ściślej hazardu.
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Ryzyko to hazard

Żeby wygrać w grach hazardowych, trzeba postawić stawki, które moż-
na stracić. Kiedy pytamy, co jest „stawką” w tej wojnie, używamy meta-
for „przyczyny ekonomicznej” oraz „hazardu”. Mówiąc o wojnie w Zatoce, 
prezydent Bush stosuje metaforę „pokera”. Oświadcza, że byłoby głupotą 
„pokazywać karty”, czyli upubliczniać informacje o strategicznych posunię-
ciach.

Matematyzacja metafor

Metafory „przyczyny ekonomicznej” oraz „hazardu” leżą u podstawy 
potocznego rozumienia działań ryzykownych. Tutaj dochodzi do głosu ma-
tematyka: teoria prawdopodobieństwa, teoria podejmowania decyzji i teoria 
gier. Omawiane metafory są tak powszechne w codziennych użyciach języka, 
że ich metaforyczności nie zauważamy. Dlatego też w naukach społecznych 
odnoszenie matematyki hazardu do wszelkich działań ryzykownych nie jest 
niczym wyjątkowym i bywa, że stanowi podstawę naukowych badań nad 
ryzykiem, podejmowanych w celu zmniejszenia ryzykowności.

Działanie racjonalne

W naukach społecznych, zwłaszcza ekonomii, jako jednostkę racjonalną 
zwykło się postrzegać kogoś, kto działa we własnym interesie, czyli chce 
maksymalnie polepszyć swój stan. Zagorzali zwolennicy takiego poglądu 
gotowi są nawet w czynach altruistycznych widzieć pobudki egoistyczne, 
jako że czyny takie pozwalają poczuć się dobrym oraz wywołują wdzięczność
u innych.

Zastosowanie systemu „przyczyny ekonomicznej” przy jednoczesnym 
postrzeganiu racjonalności jako działania we własnym interesie sprowadza
tę ostatnią do zwiększania zysków i zmniejszania kosztów. Innymi słowy: 
racjonalność to maksymalizacja zysków.

Powyższa metafora presuponuje metafory „przyczyny ekonomicznej” 
oraz „hazardu” i zakłada, że matematyczna teoria gier ma zastosowanie 
do wszelkich ryzykownych działań. W rezultacie fachowcy w dziedzinie eko-
nomii matematycznej stają się „naukowymi” specjalistami od działań racjo-
nalnych, czyli takich, które przynoszą maksimum zysku przy minimalnych 
kosztach.

Do metafory „państwo to osoba” dodajmy teraz metaforę „racjonalność 
to maksymalizacja zysków”. Otrzymujemy metaforę: polityka międzynaro-
dowa to biznes.
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W tej metaforze państwo jest „osobą działającą racjonalnie”, zainte-
resowaną osiągnięciem jak największego „zysku” przy jak najmniejszych
„kosztach”. Jej działania to „transakcje”. Metafora „biznesu” zakłada ma-
tematyczną kalkulację kosztów i zysków oraz teorię gier (której uczy się 
studentów na stosunkach międzynarodowych). Metafora Clausewitza, pre-
ferowana przez strategów zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, 
presuponuje ten system.

Metafora Clausewitza: „Wojna jest tylko kontynuacją 
polityki innymi środkami”

Skoro polityka to „biznes”, wojna jest kwestią zwiększania politycznych 
„zysków” i zmniejszania „strat”. W pojęciu Clausewitza wojna jest uspra-
wiedliwiona wtedy, kiedy uczestniczenie w niej przynosi większe „zyski” niż 
nieuczestniczenie. Moralność jest w tym równaniu nieobecna, chyba że postę-
pując moralnie, można coś „zyskać” lub „stracić” coś, działając niemoralnie.

Metafora Clausewitza pozwala więc na usprawiedliwienie wojny jedy-
nie na poziomie pragmatycznym, nie zaś moralnym. Aby uczynić to na obu 
poziomach, należy spoić w jedno metaforę „baśni o wojnie sprawiedliwej” 
i metaforę Clausewitza: poświęcenie baśniowego bohatera musi być zrówna-
ne z Clausewitzowskim „kosztem”, a jego zwycięstwo z „zyskiem”.

Metafora Clausewitza jest doskonałą metaforą ekspercką, kierowaną do 
specjalistów od politycznych kalkulacji zysków i strat. Uzasadnia stosowanie 
rachunku ekonomicznego, teorii prawdopodobieństwa, teorii decyzji oraz 
teorii gier, czyniąc politykę zagraniczną dziedziną racjonalną i naukową.

Metaforę tę powszechnie uznaje się za prawdziwą w sensie dosłownym.
Przyjrzyjmy się więc, co dokładnie czyni ją metaforą. Po pierwsze to, że 
jest oparta na metaforze „państwo to osoba”. Po drugie, że ukazując poli-
tykę jako rachunek ekonomiczny sprowadza coś, co jest wymierne w sensie 
jakościowym — ludzkie istoty — do kategorii ilościowej — kosztów i zy-
sków. Po trzecie, utożsamia racjonalność z osiąganiem zysków. Po czwarte, 
pozwala na widzenie wojny w jednym tylko wymiarze — osiągania korzyści 
w polityce, konceptualizowanej jako biznes.

Wojna to brutalne przestępstwo

Aby uświadomić sobie, co skrywa metafora Clausewitza, powinniśmy 
pomyśleć o alternatywnej metaforze wojny, takiej, która nie jest używana 
ani przez zawodowych strategów, ani przez zwykłych ludzi.

WOJNA TO BRUTALNE PRZESTĘPSTWO: MORDERSTWO, NA-
PAD, PORWANIE, PODPALENIE, GWAŁT I KRADZIEŻ.
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Metafora ta ukazuje wojnę jedynie w wymiarze moralnym, a nie na 
przykład politycznym czy ekonomicznym. Eksponuje w niej to, co w innych 
okolicznościach byłoby poważnym przestępstwem.

Pomiędzy użyciem metafory Clausewitza a metafory „wojna to prze-
stępstwo” zaznacza się asymetria. Pierwsza stosowana jest do portretowania
„nas”, druga „ich”, przeciwników. Inwazja Iraku na Kuwejt była opisywa-
na w terminach morderstwa, kradzieży i gwałtu. O inwazji amerykańskiej 
nigdy nie mówiło się jako o morderstwie, napadzie, podpaleniu. Co więcej, 
plany Ameryki ukazywano w kategoriach Clausewitzowskich, jako rozsądną 
kalkulację. O inwazji Iraku nie mówiono, że to racjonalne posunięcie Sad-
dama Husajna, lecz działanie szaleńca. „My” jesteśmy rozsądni, moralni, 
odważni, podczas gdy „oni” to bezrozumni zbrodniarze.

Wojna to gra

Dawno zostało już zauważone, że konceptualizujemy wojnę jako grę, taką 
jak szachy, lub sport: futbol, boks. Metafora ta wyraźnie wyodrębnia zwy-
cięzcę i przegranego oraz zakończenie gry. Podkreśla myślenie strategiczne, 
pracę zespołową i poziom przygotowania, ukazuje widzów na arenie świata, 
chwałę zwycięstwa i wstyd porażki.

Metafora „gry” jest traktowana bardzo poważnie. Na Zachodzie ma-
my długą tradycję ćwiczenia oficerów w szachach i grach zespołowych. Żoł-
nierz jest uczony wygrywać. Może to prowadzić do konfliktu metafor, jak 
to miało miejsce podczas wojny w Wietnamie. Metafora Clausewitza kazała 
maksymalizować „zyski” geopolityczne, co nie zawsze jest tożsame z osią-
gnięciem absolutnego zwycięstwa militarnego. Stwierdzenie, że w Wietnamie 
walczyliśmy „z jedną ręką przywiązaną na plecach”, będące bokserską wersją 
metafory „gry”, odnosi się do ograniczeń, jakie nakładało przyjęcie zasad 
Clausewitzowskich.

Wojna to operacja medyczna

Istnieje też potoczna metafora, w której nieprzyjacielskie oddziały wi-
dziane są jako rak, który może się rozprzestrzenić. W tej metaforze „opera-
cja” militarna staje się zabiegiem higienicznym, „oczyszczeniem” z „komó-
rek rakowych”. Bombardowania są ukazywane jako „chirurgiczne zabiegi” 
pozbywania się wszystkiego, co może służyć celom militarnym. Metafora 
wzmocniona jest poprzez obraz metalicznie lśniących instrumentów wojen-
nych, zwłaszcza samolotów.
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Pierwsze dni wojny

Wszystkie opisane powyżej systemy metafor pojawiły się w telewizyjnych 
transmisjach z pierwszych dni wojny.

Baśń: Amerykańscy żołnierze to „bohaterowie” używający swojej cu-
downej broni, by zadać cios demonicznemu „złoczyńcy”. W telewizji były
obszerne relacje, w których prezentowano magiczne właściwości tej broni.

Sport: Dowódcy mówili swoim żołnierzom „To jest nasz superbowl”.6 
Rozgrywki futbolu amerykańskiego sprawiły, że wyobrażenia sportu i wojny 
połączyły się i zaczęły być stosowane wymiennie. Piloci wracający z bombar-
dowań pokazywali sobie „piątki” i machali palcami wskazującymi na znak 
„Jesteśmy najlepsi!”. Straty w ludziach rejestrowane były w formie tablicy 
wyników. Nazwa głównej taktyki amerykańskiej przejęta była z futbolu.

6 Termin oznaczający główną nagrodę (puchar) w rozgrywkach futbolu amerykań-
skiego [Jrzypis tłumacza].

Koszty i zyski: w czasie pierwszego bombardowania urzędnicy Pentagonu 
i politycy republikańscy zaczęli mówić, że niezwykle wysokie wydatki na 
zbrojenia w ciągu ostatnich piętnastu lat „opłaciły się” i były mądrą 
inwestycją.

Medycyna: powtarzające się w nieskończoność portretowanie działań 
wojennych jako „zabiegów chirurgicznych”.

Krótko mówiąc, podczas wojny metafory te ujawniły się w całej pełni. 
Sprawiły one, że pewne aspekty działań wojennych były ukazane wyraźnie, 
a inne ukryte. O tym, co było ukryte, zasadniczo się nie dyskutowało.

Część II: Zastosowanie metafor

Czy Saddam jest nieracjonalny?

Złoczyńca w baśni o wojnie sprawiedliwej może być sprytny, ale nie 
może być rozsądny. Demonowi nie można niczego wyperswadować, używając 
racjonalnych argumentów, nie można też z nim negocjować. Logika metafory 
wymaga więc, by Saddam Husajn był nieracjonalny. Ale czy był on taki
w rzeczywistości?

Stanowiło to nie lada problem dla polityków rządowych. Używana przez 
strategów metafora Clausewitza wymagała bowiem, by przeciwnik był ra-
cjonalistą i dążył do zwiększenia własnych „zysków” i zminimalizowania 
„kosztów”. Nasza strategią od samego początku było „zwiększanie kosztów” 
Saddama Husajna, co oznaczało przyjęcie założenia, że nasz wróg myślał ra-
cjonalnie i działał we własnym interesie.
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Jednocześnie był on nazywany nieracjonalnym. Od tego zależała bo-
wiem możliwość użycia argumentu broni nuklearnej. Gdyby Saddam Hu-
sajn myślał racjonalnie, bałby się tysięcy bomb wodorowych znajdujących 
się w amerykańskich magazynach (Izrael, jak się ocenia, także posiada od 
100 do 200 bomb atomowych gotowych do użycia). Zdobycie najprostszej, 
nawet nieprzetestowanej bomby, zajęłoby Husajnowi co najmniej osiem mie-
sięcy, a może nawet pięć lat. Zatem argumentowanie, że irackiego przywódcy 
nie można odstraszyć naszym i izraelskim arsenałem nuklearnym, byłoby 
uzasadnione tylko przy założeniu nieracjonalności Saddama Husajna.

Przez analogię do Hitlera, Saddam Husajn ukazywany jest jako zbrodni-
czy szaleniec. Mit niemieckiego przywódcy każę w Hitlerze widzieć raczej 
irracjonalnego demona niż wyrachowanego, brutalnego polityka. Zgodnie 
z tym mitem Monachium było pomyłką, a Niemcy mogły być powstrzymane 
bardzo wcześnie, gdyby Anglia przystąpiła do wojny. Nawet jeśli to prawda, 
nie oznacza to trafności analogii. Nawet jeśli Saddam jest Hitlerem, Irak 
to nie Niemcy. Ze swoimi siedemnastoma (a nie, jak Niemcy, siedemdzie-
sięcioma) milionami ludzi i słabością ekonomiczną po prostu nie stanowił 
zagrożenia dla świata.

Saddam Husajn w rzeczywistości jest niemoralny, okrutny i brutalny, 
ale nie ma dowodów na to, że myśli nieracjonalnie. Wszystko, co uczynił, 
począwszy od eliminacji przeciwników politycznych aż do inwazji na Kuwejt, 
było działaniem we własnym interesie.

Kuwejt jako ofiara

Mówiąc o ofierze, zwykle mamy na myśli ofiarę niewinną. Dla Irakijczy-
ków Kuwejt na pewno nie był niewiniątkiem. Wojna z Iranem doprowadziła 
Irak niemal do bankructwa. Irakijczycy sądzili, że walczyli w niej po czę-
ści za sprawę Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej, gdzie szyici poparli rewolucję 
islamską Homeiniego. Kuwejt najpierw zgodził się pomóc finansowo w tej 
wojnie, lecz po jej zakończeniu zażądał zwrotu długu. Zainwestował też setki 
milionów w Europie, Ameryce i Japonii, ale nie chciał inwestować w Iraku 
i pomóc odbudować ten kraj. Przeciwnie, rozpoczął z nim coś w rodzaju 
wojny ekonomicznej — nadprodukcję ropy, by obniżyć jej cenę.

Co więcej, Kuwejt dosłownie wwiercił się w terytorium irackie na polu 
naftowym Rumailah i eksploatował tamtejsze złoża ropy. Czerpał też korzy-
ści skupując iracką walutę po bardzo niskim kursie. Zamożni Kuwejtczycy 
podczas wycieczek do Iraku kupowali tam towary po cenach jak na wyprze-
daży. Wśród tych towarów był alkohol i prostytutki — sieroty i wdowy po 
zabitych na wojnie, które ze względu na kondycję finansową państwa nie 
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miały innych źródeł utrzymania. Wszystko to nie przysporzyło Kuwejtczy- 
kom sympatii Irakijczyków, cierpiących z powodu ponad 70% inflacji.

Nie tylko Iran, ale i inne narody muzułmańskie miały powody, by nie
lubić Kuwejtu. W zamożnym Kuwejcie był niedostatek siły roboczej, toteż 
sprowadzano robotników z innych krajów islamskich, zatrudniając ich przy 
najgorszych pracach. Podczas inwazji w osiemsettysięcznym Kuwejcie było 
2,2 miliona zagranicznych robotników, traktowanych jak istoty drugiej ka-
tegorii. Krótko mówiąc, dla Irakijczyków i innych krajów arabskich ekspor-
tujących siłę roboczą, Kuwejt jest ostatnim kandydatem do roli niewinnej
ofiary.

Oczywiście nie usprawiedliwia to koszmarnych zbrodni popełnionych na 
Kuwejtczykach przez armię iracką. Ukazuje jedynie część tego, co ukrywa się 
za metaforą „ofiary”. „Prawowity rząd” Kuwejtu jest w istocie represyjną 
monarchią.

Co to jest zwycięstwo?

W baśni i w grze zwycięstwo jest łatwe do określenia. Kiedy zostanie 
osiągnięte, baśń i gra się kończą. W przypadku kryzysu w Zatoce tak się nie 
dzieje. Historia jest procesem ciągłym, a „zwycięstwo” nabiera sensu jedynie 
w kontekście historycznego trwania.

Celami prezydenta Stanów Zjednoczonych były całkowite wyparcie Ira-
ku i przywrócenie monarchii w Kuwejcie. Nikt jednak nie wierzył, że tu 
zakończy się cała sprawa, jeśliby Saddam Husajn miał pozostać u władzy. 
Generał Powell zeznał w Senacie, że gdyby Saddam wycofał i utrzymał swo-
je siły militarne, Stany Zjednoczone będą musiały „wzmocnić inne państwa 
w tym regionie”, by zachować równowagę sił. Oznacza to najprawdopodob-
niej uzbrojenie Assada w Syrii, który jest równie niebezpieczny jak Saddam. 
Czy uzbrojenie innego „złoczyńcy” liczyłoby się jako zwycięstwo?

Co zatem byłoby „zwycięstwem” w obecnej wojnie? Załóżmy, że poko-
namy Irak, niszcząc jego potencjał militarny. Jak ten kraj miałby być dalej 
rządzony? Żaden postawiony przez nas marionetkowy rząd nie mógłby dzia-
łać efektywnie, ponieważ znienawidziłby go cały naród. W związku z tym, że 
Saddam zniszczył całą opozycję, jedynym skutecznym rządem byłaby jego 
partia Baas. Czy byłoby zwycięstwem umocnienie pozycji przyjaciół Sadda-
ma? Jeśli nie, to jaka jest alternatywa? A gdyby Irak pozbawiony został siły 
militarnej, jak miałby się bronić przed Syrią i Iranem? Z naszej perspektywy 
na pewno nie byłoby zwycięstwem, gdyby któreś z tych dwu państw przeję-
ło rolę Iraku. Gdyby zrobiła to Syria, wówczas arabski nacjonalizm Assada 
stałby się zagrożeniem. Jeśli Iran, fundamentalizm islamski byłby się jeszcze 
silniejszy i bardziej niebezpieczny.
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Najbliższe „zwycięstwu” byłoby dla Stanów Zjednoczonych: wyparcie 
Irakijczyków z Kuwejtu, zostawienie Irakowi tylko tyle wojska, by umożliwić 
mu obronę przed Syrią i Iranem, pozbawienie Saddama władzy i pozosta-
wienie u steru partii Baas, mającej jednak tylko tyle siły, by się bronić, ale 
niebędącej w stanie nikomu zagrażać, wreszcie utrzymywanie ceny ropy na 
odpowiednio niskim poziomie.

Pojawiają się jednak problemy: nie jest oczywiste, że uda się odsunąć 
Saddama od władzy, nie niszcząc jednocześnie większości irackiego poten-
cjału militarnego. Dokonalibyśmy inwazji arabskiego kraju, czym wzbudzi-
libyśmy nienawiść całego świata islamskiego. Niewątpliwie wywołałoby to 
wzrost terroryzmu i brak współpracy ze strony państw arabskich. Pokonu-
jąc arabskie państwo nacjonalistyczne, wzmocnilibyśmy islamski fundamen-
talizm. W Iraku utrzymałaby się okrutna dyktatura sprawowana przez ko-
lesiów Saddama. Przywracając rząd w Kuwejcie, podsycilibyśmy nienawiść 
biednych do bogatych w całym świecie arabskim, co zwiększyłoby desta-
bilizację. Nawet to, co jest najbliższe zwycięstwu, nie wygląda szczególnie 
zwycięsko.

Jeśli militarnie osłabimy Irak, wywoła to najprawdopodobniej wojnę do-
mową. Cała rzecz była rozważana przez rząd amerykański, który zdecydo-
wał, że nie można dopuścić ani do zwycięstwa szyitów (co wzmocniłoby 
Iran), ani Kurdów (co zagroziłoby Turcji). Oznacza to, że nie będziemy za-
pobiegać sytuacji, w której sunnicka mniejszość Saddama Husajna zwycięży 
i najpewniej będzie mordować szyitów i Kurdów. Czy będzie to zwycięstwo?

Zważywszy na to, że strawiono dziesiątki tysięcy godzin na planowaniu, 
jak wygrać wojnę, bardzo niewiele czasu i wysiłku poświęcono na wyjaśnie-
nie, co byłoby dla nas zwycięstwem.

Arabski punkt widzenia

Metafory, za pomocą których konceptualizujemy kryzys w Zatoce, ukry-
wają przed naszymi oczami przekonania najsilniej obecne w świecie arab-
skim: nacjonalizm i islamizm. Pierwszy dąży do stworzenia narodu arabskie-
go w oparciu o kryterium rasy, drugi do teokratycznego, wielkiego państwa 
islamskiego. Są względem siebie w opozycji, mają jednak wiele wspólnego — 
oba korzystają z metafory rodziny, braterstwa arabskiego i braterstwa islam-
skiego, które uważają za bardziej prawomocne od istniejących dziś państw.
Arabowie nie zgadzają się z metaforą „państwo to osoba”, gdyż ta zakłada 
trwałość obecnych granic.

Nasze metafory ukrywają także to, co bodaj najważniejsze w potocznej 
świadomości Arabów: ich poczucie godności. We wspomnianych dwu ru-
chach politycznych Arabowie szukają sposobów przywrócenia owej godności 
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przez zjednoczenie. Dla wielu Arabów granice państw wytyczone przez kolo- 
nialistów są bezprawne, burzą koncepcję braterskiej jedności i przyczyniają 
się do ubóstwa milionów ludzi.

Dla owych milionów pozytywną stroną inwazji Saddama na Kuwejt było 
zakwestionowanie podziałów politycznych i wydobycie na światło dzienne 
różnic między biednymi i bogatymi, które są rezultatem linii granicznych 
wytyczonych na piasku. Jeśli w regionie ma panować pokój, a granice nadal 
obowiązywać, bogate kraje arabskie muszą poczynić duże inwestycje w celu 
udzielenia pomocy biednym. Dopóki w świecie arabskim panuje tak duża 
dysproporcja między biednymi i bogatymi, wielu biednych nadal będzie wi-
dzieć w ideach superpaństwa, czy to nacjonalistycznego, czy islamistycznego, 
rozwiązanie własnych problemów. I region nadal pozostanie niestabilny.

Obecne podziały polityczne sprawiają, że państwa arabskie nieustannie 
kłócą się między sobą i z tego powodu są słabe w porównaniu do krajów
Zachodu. Dla rzeczników jedności arabskiej to, co my nazywamy „stabilno-
ścią”, oznacza utrzymującą się słabość.

Słabość, główny temat w świecie arabskim, jest często konceptualizowa- 
na w terminach seksualnych, nawet częściej niż na Zachodzie. Amerykań-
scy przywódcy, mówiąc o „gwałcie” na Kuwejcie, konceptualizowali słabe, 
bezbronne państwo jako kobietę, a państwo silne i zmilitaryzowane jako 
mężczyznę. Podobnie jest w przypadku Arabów, widzących w kolonizacji 
i nieustannej dominacji Zachodu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, utra-
tę własnej męskości.

Arabskie przysłowie, podobno popularne w Iraku przed amerykańską 
inwazją, brzmi: „lepiej być kogutem przez jeden dzień niż kurą przez rok”. 
Przesłanie jest jasne: lepiej jest być mężczyzną, silnym i dominującym, przez 
krótki czas niż kobietą, słabą i bezbronną, nawet jeśli miałoby to trwać 
znacznie dłużej.

Poparcie Arabów Saddam Husajn zawdzięcza w dużym stopniu temu, 
że jest postrzegany jako człowiek sprzeciwiający się Stanom Zjednoczonym. 
Nawet jeśli trwa to krótko, jest manifestacją godności. Skoro dla Saddama
obrona godności była podstawą „interesu własnego”, nie powinno dziwić, 
że chciał walczyć, by „przez jeden dzień być kogutem.” Samo tylko prze-
trwanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi uczyniło go bohaterem w świecie 
muzułmańskim.

Co kryje się za konceptualizowaniem państwa jako osoby?

Metafora „państwo to osoba”, podkreśla aspekty, w których państwo jest 
jednością, ukrywając jego wewnętrzną strukturę: zróżnicowanie klasowe i et-
niczne, rywalizację religijną, podział na partie polityczne i różnorakie lobby, 
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wpływy wojskowych i wielkich korporacji (zwłaszcza korporacji wielonaro-
dowych) .

Przyjrzyjmy się pojęciu „interes narodowy”. W interesie jednostek jest 
bycie silnym i zdrowym. Metafora „państwa-osoby” przekłada to na „interes 
narodowy”: zdrowie ekonomiczne i siłę militarną. Jednak to, co leży w „in-
teresie narodu”, może nie być w interesie wielu obywateli, grup społecznych
lub instytucji, które mogą stać się biedniejsze mimo wzrostu dochodu naro-
dowego i słabsze mimo wzmocnienia armii.

„Interes narodowy” to pojęcie metaforyczne, w Ameryce definiowane 
przez polityków. Na ogół bogaci mają na nich większy wpływ niż biedni, 
wielkie korporacje większy niż małe przedsiębiorstwa, a deweloperzy większy 
niż ekologiczni aktywiści.

Kiedy prezydent Bush stwierdza, że udział w wojnie „przysłuży się 
naszemu interesowi narodowemu”, używa metafory, która skrywa prawdę 
o tym, kto dokładnie na wojnie skorzysta, a kto straci. Na przykład w armii 
służy znacznie więcej ludzi biednych, zwłaszcza czarnych, i w rzeczywistości 
owe grupy najbardziej wskutek wojny ucierpią. Zatem wojna w mniejszym 
stopniu leży w interesie klas niższych i mniejszości narodowych niż białych 
z klas wyższych.

Nieujawniany jest także fakt, że odpowiada interesom samej armii. Woj-
skowym nie sprzyja ani obcinanie budżetu, ani ograniczanie wpływów. Woj-
na jest potwierdzeniem ich ważności i uzasadnia potrzeby finansowe. Koniec 
zimnej wojny zapowiadał redukcję rozmiarów i wpływów armii. Konflikt 
w Zatoce zagwarantował utrzymanie dawnego stanu rzeczy. Skoro generał 
lotnictwa Brent Scowcroft, dowodzący Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, 
odegrał główną rolę w doradzaniu prezydentowi wzięcia udziału w wojnie, 
wygląda na to, że wojsko aktywnie umacniało swoją pozycję.

Polityka energetyczna

Metafora „państwo to osoba” definiuje zdrowie państwa w kategoriach 
ekonomicznych — zależy ono współcześnie od importowanej ropy. Wielu ko-
mentatorów twierdziło przed wojną, że zmiana polityki energetycznej, zmie-
rzająca do uczynienia nas mniej zależnymi od tego paliwa, byłaby posunię-
ciem bardziej racjonalnym niż walka o to, by zapewnić sobie zaopatrzenie 
w tanią ropę z Zatoki. To mógłby być mocny argument, ale nie miał defini-
cyjnej siły metafory, podczas gdy definicja zdrowia ekonomicznego została 
uznana za ustaloną. W gruncie rzeczy nie walczy się z chorobą poprzez zmia-
nę definicji zdrowia. W obecnej sytuacji kryzysowej logika metafory spycha 
w cień argument zmiany polityki energetycznej.
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Nie chcę powiedzieć, że wszystko to jest wyłącznie skutkiem metafory. 
Oczywiście wpływ mają także potężne interesy korporacyjne, przeciwne fun-
damentalnym zmianom w narodowej polityce energetycznej. Pragnę jedynie 
pokazać, że korporacje mają po swojej stronie bardzo przekonujący system 
myślenia metaforycznego. Jeśli debata prowadzona jest w ramach nakreślo-
nych przez metaforę — w terminach zamachu na nasze zdrowie ekonomiczne 
— nie można redefiniować pojęcia zdrowia ekonomicznego, nie naruszając
tym samym podstaw tejże debaty. Jeśli zaś ramy dyskusji wyznacza me-
tafora ratowania ofiary, wówczas problem zmiany w polityce energetycznej 
wydaje się zupełnie nie odnosić do sprawy.

„Koszty” wojny

Metafora Clausewitza wymaga liczenia kosztów i zysków z wojny. Co 
dokładnie jest „wliczane”, a co nie? Niewątpliwie wlicza się amerykańskie 
straty w ludziach i sprzęcie oraz pieniądze wydane na operację wojskową. 
Jednak Wietnam nauczył nas, że są także koszty społeczne: zakłócenie nor-
malnego funkcjonowania, cierpienie rodzin, wpływ na psychikę weteranów, 
ich przewlekłe problemy ze zdrowiem, dodatkowo fakt, że pieniądze, zamiast 
na ważne potrzeby społeczne, wydane zostały na wojnę i utrzymanie potęż-
nej machiny militarnej.

Prawie nie mówi się o „moralnych kosztach” zabijania i trwałego oka-
leczania. Jest także moralny koszt samego używania metafory „kosztów”, 
gdyż czyniąc ilościowe zestawienia skutków wojny, ukrywamy przed sobą to, 
co jakościowe — ból i śmierć.

Zwróćmy uwagę, że za nasz „koszt” można uznać jedynie utratę czegoś, 
co jest naszą „własnością.” Rozważmy wyciek ropy, pożar i w rezultacie 
katastrofę ekologiczną. Wiedziano dużo wcześniej, że Saddam Husajn spo-
woduje taką katastrofę, jeśli rozpoczniemy inwazję. Amerykańscy dowódcy 
zadecydowali, że taki „koszt” jest akceptowalny, czyli że owa sytuacja nie 
będzie miała większego wpływu na naszych żołnierzy. Skoro ekologia tamte-
go regionu nie jest „własnością” Amerykanów, USA nie poniesie znaczących 
„kosztów”. Gdyby wyciek i pożar ropy miał miejsce na Florydzie lub w Tek-
sasie, „koszty” oceniono by jako znacznie wyższe.

Tym, co najgorsze w kalkulacji kosztów i zysków, jest fakt, że ich 
suma zawsze wynosi zero: to, co jest „kosztem” dla jednych, staje się 
„zyskiem” drugiej strony. W Wietnamie martwe ciała żołnierzy Wietkongu 
były ewidencjonowane po stronie „zysków”. Pozbawione życia istoty ludzkie 
zostały w ten sposób „zaksięgowane”.

Dużo mówi się o śmierci żołnierzy amerykańskich jako o „kosztach” woj-
ny, o zabitych Irakijczykach się nie wspomina. Metafora kosztów i zysków 
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oraz baśniowa opowieść o złoczyńcy skłania nas do dewaluacji życia Irakij-
czyków, nawet jeśli większość zabitych wcale nie było okrutnikami, ale po 
prostu niewinnymi rekrutami, rezerwistami i cywilami, kobietami, starcami 
i dziećmi.

Ameryka jako bohater

Klasyczna baśń określa cechy konstytutywne bohatera: jest to osoba, 
która ratuje niewinną ofiarę oraz pokonuje i wymierza karę winowajcy, który 
jest z gruntu zły. Czyni to z pobudek moralnych, nie kierując się żądzą zysku. 
Czy Ameryka jest bohaterem wojny w Zatoce?

Z pewnością niezbyt pasuje do nakreślonego tu profilu. Po pierwsze, 
jednym z naszych głównych celów było „przywrócenie prawowitej władzy 
w Kuwejcie.” Oznaczało to restytucję monarchii absolutnej, która nie zważa 
na prawa człowieka i wolności obywatelskie. Kuwejt też nie jest niewinną 
ofiarą, której ocalenie czyniłoby nas bohaterem.

Po drugie, konkretni ludzie, którzy cierpią wskutek naszego ataku, są 
w większości przypadków niewinni i nie brali udziału w okrucieństwach, 
jakie miały miejsce w Kuwejcie. Zabijanie i okaleczanie wielu niewinnych 
podczas pościgu za paroma złoczyńcami nie czyni z nas bohaterów.

Kwestia trzecia. W scenariuszu samoobrony Ameryka działa we własnym 
interesie. W scenariuszu ratowania trzeba działać bezinteresownie, aby 
zasłużyć na miano prawdziwego bohatera. W związku z tym pojawia się 
sprzeczność między bohaterem scenariusza samoobrony, który dba o własne 
dobro, i altruistycznym bohaterem scenariusza ratowania.

Kwestia czwarta. Ameryka będzie bohaterem w oczach członków ro-
dzin królewskich w Kuwejcie czy Arabii Saudyjskiej, ale nie będzie nim dla 
większości Arabów. Większość ta nie rozumuje w kategoriach wyznaczanych
przez nasze metafory. Arabowie widzą w nas rodzaj siły kolonialnej, uży-
wanej bezprawnie, obracanej przeciw arabskim braciom. Dla nich jesteśmy 
złoczyńcami, nie bohaterami.

Po piąte, Ameryka wspierała i zaopatrywała armię Saddama Husajna 
zanim ten rozpoczął inwazję na Kuwejt, jednak i przed tą inwazją iracki 
przywódca wcale nie był mniej okrutny dla swoich obywateli. Klasyczni 
bohaterowie nie pomagają i nie uzbrajają powszechnie znanych złoczyńców.

W Ameryce widzimy klasycznego bohatera tylko wtedy, gdy nie przy-
glądamy się zbyt dokładnie temu, w jaki sposób metafora stosuje się do 
sytuacji. Metafora „państwo to osoba” ukrywa podstawowe prawdy. Nie 
uwzględnia wewnętrznej struktury państw, każę nam widzieć w Kuwejcie 
osobę, bezbronną dziewicę z baśni, którą trzeba ocalić. Ukrywa, że Kuwejt 
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to monarchia, w której źle traktowani są członkowie opozycji oraz zagra-
niczni robotnicy. Nie ujawnia też wewnętrznej struktury Iraku, przez co nie 
uwzględnia konkretnych ludzi, którzy podczas wojny doświadczają cierpie-
nia i śmierci. Ukrywa też istnienie politycznych podziałów na szyitów, sun- 
nitów i Kurdów. Metafora nie pokazuje też wewnętrznej struktury Stanów 
Zjednoczonych, a więc i faktu, że wojna oznacza poświęcenie przede wszyst-
kim dla ubogich oraz mniejszości etnicznych, przy czym grupy te właściwie 
niczego na niej nie zyskują. Nie ujawnia też podstawowych idei, jakimi kie-
rują się politycy na Bliskim Wschodzie.

Wnioski końcowe

Świat realny istnieje i istnieje też nieuświadamiany system metafor, któ-
rego, choć sobie tego nie uzmysławiamy, używamy, aby zrozumieć rzeczywi-
stość. Metafora ogranicza to, co widzimy i eksponuje to, co już dostrzeżone. 
Po części dostarcza też struktury wnioskowania, za pomocą której myśli- 
my. Ze względu na wszechobecność metafor w myśleniu, nie zawsze możemy 
prowadzić dyskusje bez ich używania.

Myślenie metaforyczne jest nieuniknione, zwłaszcza w przypadku zagad-
nień skomplikowanych, takich jak polityka zagraniczna. Dlatego też nie je-
stem przeciwnikiem używania metafor w dyskursie politycznym. Moje uwagi 
krytyczne skierowane są po pierwsze przeciw niewiedzy o ich obecności, po 
drugie przeciw temu, że nie zwraca się systematycznej uwagi na to, czego 
nie ujawnia metafora, po trzecie przeciw nieużywaniu wyobraźni, mogącej 
przecież tworzyć przenośnie nowe, mniej szkodliwe.

Broniąc prawdy, musimy zwracać większą uwagę na mechanizm meta-
foryzacji: z tego powodu, że nie da się uniknąć przenośni w myśleniu na 
tematy polityczne, a także dlatego, że jesteśmy świadkami, jak metafory 
mogą zabijać, gdyż idą za nimi bomby.

Postscriptum

6 marca 1991 r. prezydent Bush na forum Kongresu ogłosił zwycięstwo 
w wojnie, którą usprawiedliwił w następujący sposób: „Wyzwania obecnego 
czasu były wyraźne. Saddam Husajn był złoczyńcą, Kuwejt — ofiarą”.

tłum. Aneta Wysocka


