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 Patrycja Rutkowska, Polityka Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki wobec Indo-
chin [recenzja książki Indochiny w ame-
rykańskiej polityce powstrzymywania do 
1963 roku]

Polityka prowadzona przez Stany Zjed-
noczone Ameryki Północnej zawsze 

interesowała nie tylko polityków, ale także 
badaczy politologów oraz internacjologów. 
Każde posunięcie jest śledzone i dokładnie 
analizowane tak, by móc wyciągnąć wnio-
ski, ocenić, w jakim stopniu i do czego są 
zdolne Stany Zjednoczone Ameryki Pół-
nocnej jako mocarstwo światowe. Indo-
chiny w amerykańskiej polityce powstrzy-
mywania to temat niezwykle interesują-
cy, zwłaszcza, że nie jest on dość często po-
dejmowany do eksploracji. Tego wyzwania 
podjęli się młodzi badacze z Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, Marcin Adamczyk oraz 
Oskar Szuflet. Książka zatytułowana Indo-
chiny w amerykańskiej polityce powstrzy-
mywania do 1963 roku przedstawia polity-
kę prowadzoną przez Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej w pierwszym okresie 
zaangażowania w Indochinach. 

Książka składa się z sześciu rozdziałów i 
epilogu. Brakuje w niej wstępu, który po czę-
ści zastępuje rozdział pierwszy („Wprowa-
dzenie do badań”, s. 5–12), w którym auto-
rzy podejmują się wyjaśnienia celu i zakresu 
pracy oraz aktualnego stanu badań. Przed-
stawiają metody badawcze, z których korzy-
stali  podczas badań, a także hipotezy ba-
dawcze, wyjaśnienie struktury pracy, czy po-
dejście teoretyczne, które zastosowali. Auto-
rzy w jasny sposób przedstawiają cel i zakres 
pracy, metody badawcze i hipotezy, jednak-
że dość pobieżnie odnoszą się do aktualnego 

stanu badań i wyjaśnienia, czemu dokład-
nie podjęli się eksploracji tego problemu. 
Sama struktura pracy wydaje się być logicz-
na i usystematyzowana, co pozwala czytelni-
kowi na zgłębienie problemu. Rozdziały pra-
cy podzielone są pomiędzy trzy kolejne ad-
ministracje prezydenckie: Trumana, Eisen-
howera i Kennedy’ego. Autorzy racjonalnie 
wyjaśniają, czemu przyjęli taką strukturę 
pracy, co wydaje się być najlepszym z możli-
wych sposobem, by w jasny i klarowny spo-
sób przedstawić problem badawczy. 

Drugi rozdział pracy autorzy poświę-
cili polityce Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej wobec Indochin za admi-
nistracji Harry’ego S. Trumana („Polityka 
Stanów Zjednoczonych wobec Indochin za 
administracji Harry S. Truman”, s. 13–38). 
W polityce prowadzonej przez prezydenta 
Trumana autorzy wyszczególniają geopoli-
tyczne i moralne podłoże polityki powstrzy-
mywania. W zwięzły, ale tym samym nie 
spłycony sposób, prezentują politykę Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
w tym okresie. Przedstawiony został także 
wpływ wojny w Korei na konflikt w Indo-
chinach. Sposób prezentacji jest prosty i lo-
giczny, co niewątpliwie pozwala czytelniko-
wi, który nie do końca odnajduje się w tej 
tematyce, na zgłębienie wiedzy, a czytelni-
kowi bardziej zaawansowanemu, na posze-
rzenie jej. W rozdziale zostaje wyjaśniona 
również geneza amerykańskiej polityki po-
wstrzymywania wobec Indochin. Wnioski 
na koniec rozdziału nie są zbyt obszerne, 
lecz jak przedstawiono w rozdziale pierw-
szym, zbiorczo (z rozdziału drugiego i trze-
ciego) znajdą się one w rozdziale czwartym. 

Kolejny, trzeci rozdział recenzowa-
nej publikacji „Indochiny w amerykań-
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skiej polityce powstrzymywania do 1963 
roku”, (Polityka odstraszania za admini-
stracji Dwighta D. Eisenhowera, a kwestia 
Indochin, s.  39– 55), odnosi się do polity-
ki prowadzonej przez prezydenta Dwigh-
ta D. Eisenhowera, w kontekście Indochin. 
Struktura rozdziału jest podobna do po-
przedniego. Autorzy na początku wprowa-
dzają czytelnika do tematu, następnie zaś 
konsekwentnie prezentują działania admi-
nistracji prezydenckiej, w  tym przypadku 
Dwighta D. Eisehowera. 

Rozdział czwarty („Uniwersalizm a par-
tykularyzm – ocena dorobku Trumana 
i Eisehowera”, s. 56–62), jak zostało wska-
zane już na samym początku publikacji, 
poświęcony został podsumowaniu dorob-
ku administracji Trumana i Eisehowera. 
Są to wnioski z rozdziału drugiego i roz-
działu trzeciego. Autorzy podsumowu-
ją oba kierunki działań dwóch odrębnych 
administracji, ale także wskazują na ich ce-
chy wspólne. Wyciągają konkretne wnioski, 
które następnie wyrażają.

Rozdział piaty („Eskalacja działań w In-
dochinach za administracji Johna F. Kenne-
dy’ego”, s. 63–100) dotyczył działań w Indo-
chinach w czasie sprawowania władzy przez 
prezydenta Johna F. Kennedy’ego. W pierw-
szym podrozdziale zostają wskazane zało-
żenia teoretyczne polityki powstrzymywa-
nia prowadzonej przez JFK. Następnie auto-
rzy odnoszą się do kwestii Laosu, którą dość 
skrupulatnie przedstawiają. W  rozdzia-
le pierwszym badacze podkreślili istotność 
działań w ramach polityki prowadzonej 
przez JFK i uzasadniają oddzielenie tychże 
działań w publikacji od poprzednich dwóch 
administracji – Trumana i Eisehowera, co 
wydaje się zrozumiałe i adekwatne. Nie-

wątpliwie pozwoliło to autorom na wyod-
rębnienie najbardziej zintensyfikowanego 
okresu działań władzy w cezurze w ramach 
polityki Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej wobec Indochin do 1963 roku. 

Całościowe podsumowanie efektów po-
lityki prowadzonej za prezydentury Joh-
na F. Kennedy’ego znalazły się w rozdzia-
le szóstym („Zgubny testament, czy-
li ocena dorobku prezydenta Kennedy’ego”, 
s. 101– 110), gdzie zakończono analizę dzia-
łań prowadzonych za czasów prezydentu-
ry Trumana, Eisehowera i Kennedy’ego wo-
bec Indochin. Wnioski nie są bardzo rozbu-
dowane, w porównaniu do rozdziału, któ-
ry prezentował politykę prowadzoną przez 
Kennedy’ego, zresztą jak wspomnieli auto-
rzy, najbardziej zintensyfikowaną, lecz są 
wystarczające i weryfikują postawione na 
początku hipotezy. Publikacja zwieńczona 
jest epilogiem, w którym badacze przedsta-
wiają przyczynek do dalszych badań w ra-
mach analizy autonomiczności w podejmo-
waniu bieżących decyzji politycznych i stra-
tegicznych przez sukcesora władzy (Adam-
czyk, Szuflet, 2017, s. 111).

Książka Indochiny w amerykańskiej poli-
tyce powstrzymywania do 1963 roku przygo-
towana przez Marcina Adamczyka i Oska-
ra Szufleta, składa się z sześciu rozdziałów 
bez wstępu, z epilogiem. Zawiera 109 stron 
merytorycznego tekstu i 10 stron bibliogra-
fii. Źródła, z których korzystali autorzy, są 
dość obszerne. Badania przeprowadzone 
przez Adamczyka i Szufleta niewątpliwie 
systematyzują wiedzę w tym zakresie i dają 
przyczynek do dalszych badań, bo choć te-
matyka nie jest najnowszą, to wciąż wyma-
ga dalszej eksploracji. 
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