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Amerykańska myśl polityczna przeciętnemu czytelnikowi kojarzy się albo z kolo-
rowym ruchem hippisowskim, nawołującym do wartości liberalnych, wyzwolenia 
człowieka z sieci wszechogarniającego państwa, albo z akcjami afirmacyjnymi, 
murzyńskim ruchem wyzwolenia, ochroną praw człowieka, klubami Dubois, albo 
też z myślą terrorystyczną Czarnych Panter czy Meteorologów. Publikacji na te 
tematy powstało sporo, również na polskim rynku wydawniczym.

Książka Marty du Vall dotyka jednak zgoła innej tematyki, jednakże, co au-
torka wielokrotnie podkreśliła, mocno związanej z sygnalizowanymi wyżej nurta-
mi. Jak można przeczytać w recenzji prof. Krystyny Chojnickiej (zamieszczonej 
we fragmentach na okładce):

Książka ma charakter wielowątkowy; porusza zagadnienia z zakresu historii politycznej, 
równolegle prezentuje analizę doktrynalną niezwykle zmiennych i wciąż ewoluujących, poddanych 
indywidualizacji przekonań przedstawicieli myśli neokonserwatywnej, których działalność nauko-
wa i publicystyczna w ogromnym stopniu kształtowała, i nadal kształtuje, poglądy elit intelektual-
nych i politycznych Stanów Zjednoczonych.

Książka jest studium analityczno-teoretycznym, uwzględniającym kontekst 
historyczny i sytuację społeczno-polityczną Stanów Zjednoczonych: zarówno we-
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wnętrzną, jak i zagadnienia dotyczące polityki zagranicznej. Ze względu na charak-
ter opracowania, autorka skupiła się przede wszystkim na takich problemach, jak: 
kwestie etniczne, równouprawnienie, wzrost radykalizmu społecznego w połowie 
lat 60. XX w., ocena i wpływ programów rządowych mających usprawnić politykę 
społeczną („Nowe pogranicze” Kennedy’ego, „Wielkie społeczeństwo” Johnsona) 
i gospodarczą (m.in. reaganomika). Analizując działania Stanów Zjednoczonych 
na arenie międzynarodowej, Marta du Vall zwróciła uwagę przede wszystkim na 
aspekt czynnego amerykańskiego angażowania się w politykę międzynarodową: 
począwszy od zainaugurowanej przez doktrynę Trumana zimnej wojny, poprzez 
politykę odpychania w okresie rządów Kennedy’ego i Johnsona, czas odwilży  
w kontaktach z blokiem wschodnim w okresie prezydentury Forda i Cartera, aż po 
eskalację napięcia między dwoma mocarstwami i w końcu kres „żelaznej kurtyny” 
za ostatniej kadencji Reagana. Równie ważnym zagadnieniem, z uwagi na poru-
szaną w książce problematykę, jest wojna wietnamska, która przyczyniła się do 
radykalizacji ruchów społecznych w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70. 
XX w. oraz skłoniła wielu liberałów do przejścia na pozycje lewicowe.

Publikacja została podzielona na cztery części, rozdział pierwszy: Rodowód 
amerykańskiej myśli konserwatywnej, to rzetelna analiza ideologicznych korzeni 
konserwatyzmu amerykańskiego i jego współczesnego oblicza. Za główne punk-
ty odniesienia dla amerykańskiego konserwatyzmu autorka, jak sama podkreśliła 
we wprowadzeniu, przyjęła klasyczny liberalizm, wiarę w kapitalizm, demokrację 
republikańską oraz myśl polityczną Ojców Założycieli – federalizm i antyfedera-
lizm. Dokonała również przeglądu idei występujących w Stanach Zjednoczonych 
w XX w., uważanych za konserwatywne (m.in. stara prawica, nowa prawica, liber-
tarianizm, neokonserwatyzm, paleokonserwatyzm, compassionate conservatism). 
W rozdziale drugim (Narodziny myśli neokonserwatywnej w Stanach Zjednoczo-
nych) dokonała analizy czynników i motywów, które wpłynęły na wyłonienie się 
myśli neokonserwatywnej na amerykańskiej scenie politycznej – począwszy od 
połowy lat 40., kiedy dominował liberalny konsensus w sprawach polityki zagra-
nicznej Stanów Zjednoczonych, a neokonserwatyści należeli do szeroko rozu-
mianej koalicji antykomunistycznej, do końca lat 60., gdy pod wpływem różnych 
czynników ów konsensus się załamał. Autorka skupiła się na wojnie w Wietna-
mie, sytuacji społecznej, tj. programach rządów Kennedy’ego i Johnsona, walce 
o równouprawnienie kolorowych mieszkańców Ameryki, wzroście radykalizmu,
powstaniu Nowej Lewicy oraz porażce zimnowojennych koncepcji polityki za-
granicznej. Kolejny rozdział, Neokonserwatyzm w latach 70., poświęcony został 
kwestii ugruntowania się doktryny neokonserwatywnej, która miała już wówczas 
wyraźne zręby programowe (można było wskazać głównych twórców i wyznaw-
ców tej gałęzi konserwatywnej). 

Opisane zostały także podstawowe założenia myśli Nowej Lewicy, dla któ-
rej neokonserwatyzm stał się bez wątpienia najważniejszą siłą opozycyjną. Ostatni 
rozdział książki poświęcony został prezydenturze Ronalda Reagana – okresowi, 
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który można uznać za „czas neokonserwatystów”, wtedy też ich poglądy przestały 
być tylko teoretycznymi rozważaniami, a stały się praktyką polityczną.

Szczególnie interesująca wydaje się analiza wpływu Nowej Lewicy na 
omawiane wydarzenia. Nowa Lewica (ang. New Left, franc. La nouvelle Gauche, 
niem. Neue Linke), była ideologicznym ruchem społeczno-politycznym. Stworzyła 
zróżnicowaną mozaikę nurtów, ugrupowań, celów i pragnień, w wielu punktach 
niezgodnych ze sobą lub wręcz sprzecznych i chociaż nigdy nie istniała jako ruch 
monolityczny, powołujący się na jednolitą doktrynę i charakteryzujący się wspólną 
ideologią, wywarła ogromny wpływ na życie polityczne w drugiej połowie XX w. 
Jedynym punktem stycznym dla wielu nowolewicowych ugrupowań było hasło 
sprzeciwu wobec kapitalizmu, skrajnego autorytaryzmu oraz negacja represywne-
go systemu. Jak słusznie zauważyła autorka, to właśnie Nowa Lewica była jedną 
z przyczyn naruszenia mitu amerykańskiej demokracji – pojęcie rządzących mas 
ludowych stało się czymś anachronicznym wobec rzeczywistych mechanizmów 
władzy. Nowa Lewica w latach 60. zmierzała do stworzenia nowych instytucji, 
które z czasem miały zdominować istniejący system i stać się podstawą do stwo-
rzenia alternatywnego społeczeństwa. Bardzo celna jest obserwacja autorki, że:

centralną ideą Nowej Lewicy i całej kontrkultury była wspólnota, w której znajdowały 
odbicie poglądy anarchistyczne i socjalistyczne utopie. Neokonserwatyści uznali, że rewolta lat 60. 
była konsekwencją moralnej słabości ludzi, którzy niewłaściwie wykorzystywali ogromny poten-
cjał kapitalistycznych swobód. Rewolucja lat 60. według neokonserwatystów przyniosła delegity-
mizację autorytetu publicznego w niemal każdym aspekcie społecznego życia.

Konserwatyści te nowolewicowe błędy w politycznym status quo starali się 
szybko wyeliminować. Konserwatyzm był, co należy wyraźnie powiedzieć, domi-
nującym nurtem w amerykańskim życiu, zarówno społecznym, jak i politycznym. 
Neokonserwatyści mieli ogromny wpływ na charakter prowadzonej polityki – wy-
starczy popatrzeć na działania konserwatywnej koalicji, która wyniosła na fotel 
prezydencki Ronalda Reagana w 1980 r. Jednak tzw. czasu neokonserwatystów 
nie można kojarzyć tylko z działaniami amerykańskiej polityki tamtego czasu. Jako 
doktryna polityczna jest on wciąż aktualny, co więcej, podlega nieustannej ewolucji. 

W zakończeniu autorka pokusiła się o stwierdzenie, że neokonserwatyzm 
jest dominującym nurtem w amerykańskiej polityce, szczególnie zagranicznej. 
Szkoda, że wobec takiego stwierdzenia zakończyła analizę dokładnie w momencie 
bezwarunkowego umocnienia pozycji neokonserwatystów. Należy czekać zatem 
na drugą część analizy, w której pokazane zostanie, w jaki sposób rządy kolejnych 
amerykańskich gabinetów: Busha, Clintona, Busha jun., a nawet Obamy, realizo-
wały i realizują program nakreślony wcześniej przez neokonserwatystów.


