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                                        DANIEL ŠIMEK

HENRY ALFRED KISSINGER – UMĚNÍ DIPLOMACIE
(Od Richelieua k pádu Berlínské zdi)

	Z anglického originálu Diplomacy, vydaného nakladatelstvím Simon & Schuster v New Yorku v roce 1994, přeložil Miloš Calda. Vydal PROSTOR, nakladatelství s. r. o. Jedná se o vydání třetí s rozsahem 952 stran.

Pár slov k autorovi
Americký politik, diplomat a politolog H. A. Kissinger se narodil v německém Furthu v roce 1923. Jeho rodina uprchla v roce 1938 před nacistickou perzekuci Židů do USA, kde Kissinger získal státní občanství v roce 1943. Vystudoval ekonomiku v City Gollege v NY a absolvoval Harvard College a doktorát získal v roce 1954 na Harvardově univerzitě. Zde působil jako profesor dějin diplomacie a politologie až do konce 60. let. Zároveň pracoval jako poradce pro různé americké vládní činitele v letech 1955-68, za vlády Dwighta Eisenhowera, Johna Kennedyho a Lyndona Johnsona. Za prezidentství R. Nixona a G. Forda vykonával funkci předsedy rady pro národní bezpečnosti (leden 1969 – listopad 1975) a zároveň se stal 56. ministrem zahraničí USA (září 1973 – leden 1977). Henry Kissinger obdržel řadu amerických i mezinárodních ocenění, z nichž nejvýznamnější je Prezidentská medaile svobody (nejvyšší americké civilní vyznamenání) z roku 1977, Medaile za svobodu z roku 1986 a Nobelovu cenu za mír z roku 1973.

Struktura knihy
Toto velmi rozsáhlé dílo je rozděleno do 31 kapitol, které pojednávají o nejdůležitějších politických událostech posledních 350 let, od doby kardinála Richelieua až po konec studené války. Těžiště celé knihy ale leží v dějinách 20. století, resp. důraz klade na vše, co přivedlo svět na práh 1. světové války, a vůbec se do důsledku se věnuje všemu, co po ní následovalo až rozpadu sovětského impéria. Nezbytnou součástí celého díla jsou mapy, seznam fotografií a také jmenný rejstřík. 

O obsahu knihy
	Hned na začátku je třeba říci, že tato publikace nám umožňuje jedinečným způsobem nahlédnout do „kuchyně“ americké diplomacie, která nám přibližuje momenty, které rozhodovaly o osudech milionů lidí, v jakém společenském řádu budou moci (ne)svobodně žít, neboť tak velikou politickou moc ve svých rukou dosud nikdo nikdy neměl. A kdo s ní disponoval? Spojené státy americké po roce 1945. Cesta k ní ale nebyla nelehká. Vždyť v roce 1890 byla americká armáda svojí velikostí na 14. místě až za Bulharskem. Americké námořnictvo bylo menší než italské, přestože americký průmysl produkoval 13x více než italský. USA se neúčastnily mezinárodních konferencí a zacházelo se s ní jako s druhořadou mocností. Koncem 80. let 19. století začala Amerika budovat své námořnictvo, které ještě v roce 1880 bylo menší než chilské, brazilské či argentinské. I když britské královské námořnictvo chránilo Ameriku před nájezdy evropských mocností, vůdcové USA nepovažovali Británii za ochránce své země. Ba naopak. Po celé 19. století byla Británie vnímána jako největší hrozba pro americké zájmy, a za nejvážnější strategickou hrozbu bylo pokládáno její královské námořnictvo. Až Theodore Roosevelt (1901-1909, 26. rep.) zdůrazňoval, že je jeho povinností rozšířit svůj vliv na celý svět!
	Mezi Rooseveltem a Wilsonem existovaly rozdíly v úloze USA ve světě. Roosevelt požadoval, aby USA se staly jen jednou zemí z mnoha, ale mocnější než většina ostatních a také součástí elitní skupiny velmocí. Naproti tomu Wilson  (1913 – 1921, 28. dem.) přiznával USA neomezené právo angažovat se v cizině:“Nic, co se týká lidstva nám nemůže být cizí či lhostejné.“ Wilson zdůvodňoval mezinárodní úlohu Ameriky mesianisticky. „Amerika má závazek nikoli vyvažovat moc, nýbrž šířit své zásady po celém světě. Za Wilsonova prezidentství se Amerika stala hlavním účastníkem světové politiky. Wilson byl původcem ideje univerzální světové organizace, Společnosti národů (dnes OSN), která měla udržovat mír na základě systému kolektivní bezpečnosti nikoli pomocí aliancí. 
	Wilsonův „lék na mír“ – Společnost národů, založená na principu KOLEKTIVNÍ BEZPEČNOSTI, vycházel z předpokladu, že se národy světa sjednotí proti agresi, nespravedlnosti. Prvním výsledkem Wilsonova idealismu v praxi byla po 1. světové válce Versailleská mírová konference. Bylo na ni pozváno 27 států, konference se měla stát fórem všech národů světa, nakonec se změnila v zápas všech proti všem. Když konference končila, měla 58 různých výborů, většina z nich se zabývala územními otázkami. Pro každou zemi byl vytvořen zvláštní výbor. Navíc existovaly výbory zabývající se vinou za válku a válečnými zločinci, reparacemi, přístavy, vodními cestami atd. Dohromady se členové výborů konference účastnili 1646 schůzí. Vše se neúměrně prodlužovalo. Příčina? Hlavy států jednaly nejvíce o tom, co náleželo do kompetencí jejich ministerstev zahraničí a věnovaly se i dalším podrobnostem, a ty hlavní problémy, kvůli kterým se tu všichni sešli, se snažily vyhnout nebo je alespoň úspěšně oddalovaly. V praxi byl dalším hlavním problémem konference rozdíl mezi americkou koncepcí mezinárodního pořádku a koncepcí evropskou, zvláště francouzskou. Pro Francii byla myšlenka kolektivní bezpečnosti příliš obecnou zárukou, ona požadovala na konferenci záruky, které by se vztahovaly na konkrétní situaci (pro případ napadení Německem). Americká delegace takové záruky Francii samozřejmě odepřela. Je to ale paradoxní, ale Versailleská smlouva i přes svá odvetná ustanovení zvýšila zranitelnost Francie, tak strategickou výhodu Německa. Před válkou čelilo Německo silným sousedům, jak na východě, tak na západě. Nemohlo ani jedním směrem expandovat, aniž by narazilo na významný stát – Francie, R-U nebo na Rusko. Avšak po Versailleské smlouvě již na východě neexistovala protiváha. Francie byla oslabena, R-U se rozpadlo a Rusko se načas ocitlo mimo hru (viz občanská válka). Největší psychologickou pohromou Smlouvy byl článek 231, takzvaná klauzule o válečné vině. Konstatovalo se v ní, že Německo bylo JEDINÝM viníkem vypuknutí 1. světové války. Tento článek se také týkal reparací – nebyla v něm stanovena konkrétní výše reparací pro Německo. Stanovena byla až roku 1921 – 132 mil zlatých marek. Výše reparací byla posléze upravena  - DAWESŮV výbor z roku 1924 – po následující 5 let bude Německo platit snížené reparace. V l. 1924-29 Německo zaplatilo 1 mld. dolarů a získalo půjčky z větší části ze USA v hodnotě zhruba 2 mld. dolarů, z toho vyplývá, že německé reparace vlastně platila AMERIKA, zatímco Německo  využívalo přebytky z amerických půjček k modernizaci svého průmyslu!!!!!!Tak autoři versailleského uspořádání dosáhli přesného opaku toho, co zamýšleli. Pokusili se fyzicky oslabit německo, avšak místo toho jej posílili geopoliticky (viz výše). Z dlouhodobého hlediska získalo Německo po Versailles daleko lepší výchozí postavení k ovládnutí Evropy, než mělo před válkou. Jakmile Německo zpřetrhalo pouta odzbrojení, což bylo jen otázkou času, muselo se vrátit na scénu SILNĚJŠÍ než kdykoli předtím. Výstižně to vyjádřil HAROLD NICOLSON: „Přijížděli jsme do Paříže s důvěrou, že zakrátko vytvoříme nový pořádek, avšak odjížděli jsme s přesvědčením, že nový pořádek jen pokazil ten starý.“ (?!)
I vrchní francouzský velitel a maršál FERDINAND FOCH měl pravdu, když o Versailleské smlouvě prohlásil:“Toto není mír. Je to příměří na 20 let.“

	Wilsonův odkaz žil dlouhá desetiletí. Jde o takový odkaz, že se Amerika snažila udržet stabilitu pomocí KOLEKTIVNÍ BEZPEČNOSTI a nikoli tradičním evropským přístupem – ALIANCEMI A MOCENSKOU ROVNOVÁHOU. Tradiční aliance byly zaměřeny proti specifickým hrozbám. Kolektivní bezpečnost nedefinuje žádné konkrétní ohrožení, neposkytuje záruky žádné konkrétní zemi a proti nikomu nevystupuje diskriminačně. Teoreticky je postavena tak, aby zamezila KAŽDÉMU ohrožení míru, bez ohledu na to, odkud přijde a proti komu bude zaměřeno. Aliance VŽDY předpokládají konkrétního potenciálního protivníka, kolektivní bezpečnost ABSTRAKTNĚ brání mezinárodní právo. V alianci je příčinou války ÚTOK na zájmy či na bezpečnost jejích členů. V systému kolektivní bezpečnosti je příčinou války PORUŠENÍ PRINCIPU MÍROVÉHO ŘEŠENÍ SPORŮ, přičemž se předpokládá, že na něm mají všechny národy světa společný zájem. (konec doslovné citace)
	Bohužel ale žádná agrese nikdy nebyla poražena uplatněním principu KOLEKTIVNÍ BEZPEČNOSTI. Např. – 1932 dobývají Mandžuska Japonskem, anexe Habeše 1936 Itálií, anšlus Rakouska a zřízení protektorátu Čechy a Morava – na to vše Společnost národů prakticky nereagovala, a pokud ano, tak velmi nesměle.

Další příčinou (2. světové války) bylo LOCARNO 1925. A. Briand, A. Chamberlain a G. Stresemann sice obdrželi Nobelovu cenu míru, ale za jakou cenu ... (viz 50 mil obětí 2. světové války) Tito výše jmenovaní státníci se na této konferenci ne snad vědomě vyhnuli SKUTEČNÝM PROBLÉMŮM. Locarno nenastolilo evropský mír, nýbrž definovalo budoucí BOJIŠTĚ. Německo uznalo své západní hranice avšak Stresemann nebyl ochoten uznat východní hranice! Italská účast byla zcela formální, Itálii šlo o to, aby byla uznána jako velmoc. Výsledek konference: Locarno, které bylo v roce 1925 prohlašováno za obrat k trvalému míru, se ve skutečnosti stalo začátkem konce versailleského mezinárodního pořádku. Od té doby se stále více vytrácel rozdíl MEZI VÍTĚZEM A PORAŽENÝM z 1. světové války.

	
	Mnichovská konference (29. – 30. 9. 1938) se stala konečnou Hitlerovy strategie. Je to paradoxní, neboť do té doby se Hitler mohl vždy odvolávat na pocit viny za versailleské nespravedlnosti, který hledal v demokratických státech. Po Mnichovu se jeho jedinou zbraní stala hrubá síla. Je to dosti podivné, ale všichni očití svědkové mnichovské konference se shodli, že Hitler vypadal sklesle a vůbec nepůsobil triumfálně. CHTĚL VÁLKU HNED. Hitler odjížděl z Mnichova s pocitem, že byl PODVEDEN!

	Stalin se nejvíce obával koalice všech kapitalistických států, které by najednou napadly SSSR. V roce 1927 popsal Stalin sovětskou strategii stejně jako Lenin o 10 let dříve „ ..... velmi závisí na tom, zda se nám podaří oddálit nevyhnutelnou válku s kapitalistickým světem až do doby, kdy KAPITALISTÉ ZAČNOU BOJOVAT MEZI SEBOU.“ Není proto pochyb, že Mnichov potvrdil Stalinova podezření vůči demokraciím. Nic jej však nemohlo zásadně odvrátit od snahy splnit to, co považoval za svou bolševickou povinnost – postavit kapitalisty proti sobě navzájem a nedovolit, aby se SSSR stal obětí jejich válek.

F. D. Rooseveltem (1933-45, 32 dem.) se USA vrací na evropskou politickou scénu umocněno rovněž jeho nástupcem H. Trumanem (1945-53, 33 dem.) – měl „pouze“ středoškolské vzdělání. Truman chápal vznikající zápas a vůbec celou STUDENOU VÁLKU mezi USA a SSSR jako soupeření dobra se zlem, nikoli jako záležitost sfér politického vlivu.  SSSR si upevnil svou nadvládu nad východní Evropou pomocí Varšavského paktu, bylo to spojenectví, jehož členové v něm zůstávali z donucení. Británie a USA měly odlišné názory na komunismus reprezentovaný východním blokem v čele se SSSR. W. Churchil sice zadržování komunismu podporoval, ale nehodlal vyčkávat na zhroucení komunismu. Snažil se dějiny utvářet a nespoléhat se, že se dějiny napíši samy. Šlo mu o dojednání dohody. Churchil chtěl zmenšit oblast sovětského vlivu, avšak v omezené míře byl ochoten koexistovat se sovětskou mocí. Naproti američtí představitelé téměř nesnášeli sféry vlivu. Chtěli sféru protivníka ZNIČIT a nikoli ji zmenšit. Raději byli ochotni jakkoli dlouho čekat na totální vítězství a na zhroucení komunismu.
	Příkladem americké diplomatické nerozvážnosti může být korejská válka 1950-53. USA na základě Wilsonových idejí se ocitla ve válce, aby naplnila rezoluci OSN. Nezasahovala do vzdáleného místního konfliktu, nýbrž se postavila proti útoku na celý svobodný svět s cílem zatlačení severokorejských sil zpět tam, odkud zahájily útok na 38. rovnoběžku. Amerika se tak v duchu Wilsonova idealismu ocitla ve válce, pro kterou neměla žádnou doktrínu. Bránila vzdálenou zemi, s níž ji nepoutal, jak sama prohlásila, žádný strategický zájem. Diplomatickou nerozvážností je myšleno to, že si Amerika neujasnila cíle, a proto nepochopila, jaký národní strategický zájem by měla na Korejském poloostrově sledovat, jejím základním cílem bylo ukázat, že agrese NEZŮSTANE NEPOTRESTÁNA.
Američtí státníci si moc dobře uvědomovali, že kdyby se smířili s komunistickou okupací Koreje, ohrozili by tím americké postavení v Asii, zvláště rozhodující vztah Ameriky k Japonsku. Válka si vyžádala 150 000 mrtvých či zraněných amerických vojáků, a to ve válce, která nedospěla k jednoznačnému výsledku. Američané považovali za hlavního strůjce celého konfliktu SSSR.

	4. 4. 1949 podepsáním Washingtonské deklarace vznikla Severoatlantická aliance. Zakládajících členů bylo 12 (USA, Kanada, Francie, Británie, Benelux, Itálie, Island, Dánsko, Norsko, Portugalsko + 1952 Řecko, Turecko, + 1955 SRN, + 1982 Španělsko + 1999 ČR, Polsko, Maďarsko). Byla to první vojensko-politická aliance, do které USA vstoupily v době míru. Pro Trumana a Eisenhowera bylo účelem NATO postavit se na odpor proti sovětské agresi! Pro Kennedyho spočíval účel NATO ve vytvoření nového světového pořádku. 

VIETNAM – autor mu věnuje celé 3 kapitoly (přes 100 stran)

Zjednodušeně se dá říci, že USA zdědily problémy Indočíny (Vietnamu) po Francii, která odešla z této oblasti v druhé polovině 50. let (1956). V té době, kdy Francie zde (v Indočíně) řešila své problémy se Eisehnhower rozhodl v roce 1954, že se nebude ve Vietnamu angažovat, což bylo spíše taktické rozhodnutí. Francouzi rozdělili Vietnam na 3 oblasti (Tonkin, Annam, a Kočinčínu) s vládami v Hanoji, Hue a Saigonu. Ve Vietnamu se Američané setkali s úplně jiným způsobem vedení boje. Američané znali a byli přizpůsobeny pro boj v Evropě, jedinou zkušenost v rozvojovém světě získaly v Koreji, kdo bylo jejich úkolem bojovat s konvenční armádou, která překročila mezinárodně uznanou demarkační linii. Bojovaly na území, kde je obyvatelstvo obecně podporovalo. Tato situace se velmi podobala té, kterou vojenští plánovači předpokládali i v Evropě. Avšak ve Vietnamu se vedla válka bez jasně definovaných frontových linií: nepřítel, který dostával dodávky z Hanoje, NEBRÁNIL NIC a útočil NA VŠE BEZ ROZDÍLU, BYL ZÁROVEŇ VŠUDE A NIKDE. 
	Americká válečná strategie: opotřebovací válka, opírající se o palebnou sílu, mechanizaci a mobilitu. Ani jedna z těchto metod nebyla ve Vietnamu použitelná. Jihovietnamská armáda, vycvičená Američany, se záhy dostala do stejné pasti jako francouzské expediční jednotky o 10 let dříve. Hanoj vystupňovala PARTYZÁNSKOU VÁLKU až na samém konci Eisenhowerova prezidentského období a i poté chvíli trvalo, než Severovietnamci dokázali vytvořit zásobovací systém pro vedení rozsáhlé partyzánské války. Aby toho dosáhli, podnikli invazi do LAOSU, malé, mírumilovné a neutrální země, přes jejíž území postavili trasu, jíž se později začalo říkat HOČIMINOVA STEZKA.
Kennedyho strategií bylo posílení Jihovietnamců, aby se sami mohli bránit komunistům. Důraz byl kladen na občanskou aktivitu a na vnitropolitické reformy. Podle nové oficiální rétoriky ve Vietnamu nešlo ani tak o bezpečnost Ameriky jako o její PRESTIŽ A VĚROHODNOST! Problém Kennedyho koncepce spočíval v tom, že výsledky by se dostavily až po desetiletích.
USA toužily po nevojenském vítězství, avšak rok od roku tušila vojenskou katastrofu, protože byla Amerika tlačena k rozhodnutí buď eskalovat vojenskou angažovanost, nebo dopustit zhroucení jižního Vietnamu. Poslední chvíle, kdy se USA mohly stáhnout z Vietnamu za přijatelnou, i když vysokou cenu, byla doba těsně před a po svržení Diema  - v 50. letech vládce Vietnamu (1. 11. 1963). V srpnu 1964 severovietnamský útok na křižník MADDOX vedl k odvetnému úderu USA proti severnímu Vietnamu (dle rezoluce o Tonkinském zálivu) zapříčinil, že USA zůstanou ve Vietnamu až konce.
	Pohromu vietnamské války nezapříčinil způsob, jakým do ní USA vstoupily, nýbrž to, že do ní vstoupila BEZ PEČLIVÉHO HODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNÝCH NÁKLADŮ A POTENCIÁLNÍCH DŮSLEDKŮ. Žádný stát by neměl vysílat půl milionu svých mladých lidí na vzdálený kontinent či dávat v sázku své mezinárodní postavení a vnitropolitickou stabilitu, dokud jeho představitelé nedokáží DEFINOVAT SVÉ POLITICKÉ CÍLE  a nenabídnou REALISTICKOU STRATEGII jejich dosažení. Washington si měl položit dvě základní otázky: Je možné zavádět demokracii a více méně současně dosáhnout vojenského vítězství. A zda budou náklady odpovídat dosaženému prospěchu!?!
	Americká angažovanost ve Vietnamu byla vědomě omezena na cíl, kterým bylo ukázat severnímu Vietnamu, že mu nebude dovoleno zmocnit se jižního Vietnamu, a že proto jedinou možností je jednání. Navíc postupovat tak, aby nedošlo k vyvolání čínské intervence. Na konci roku 1966 řekl severovietnamský premiér PHAM-VAN-DONG: „I když jsou USA vojensky daleko silnější, nakonec prohrají, protože za Vietnam je ochotno zemřít více Vietnamců než Američanů, a protože jsou Vietnamci ochotni bojovat déle než Američané.“ Jak se ukázalo, jeho hodnocení bylo správné.
Jedinou chybu udělali Severovietnamci – tou byla ofenziva TET v lednu 1968, byla to ofenzíva proti 30 jihovietnamským provinčním hlavním městům. Jejich úder byl nečekaný. Zmocnily se klíčových cílů v Saigonu a dostaly se dokonce na půdu velvyslanectví USA a hlavního stanu generála Westmorelanda. Do rukou komunistů padlo na 25 dnů i historické hlavní město Hue. Bylo to poprvé, co partyzáni vyšli z úkrytů a účastnili se otevřeného boje. Rozhodnutí zahájit útok na celém území je donutilo bojovat na válčištích, která by si jinak nezvolili. Větší americká palebná síla zničila téměř celou partyzánskou infrastrukturu. Po celý zbytek války již partyzáni Vietkongu nebyli účinnou silou a téměř veškeré boje vedly pravidelné jednotky severovietnamské armády. 
R. Nixon (1969-1974, 37 rep.) toužil po vyjednání čestného odchodu. Za takový odchod považoval téměř vše až na to, že by přenechal bez výhrad severovietnamským komunistům miliony lidí, kterým jeho předchůdci tvrdili, že se na Ameriku mohou spolehnout.
Americká veřejnost sledovala 2 zcela neslučitelné cíle: chtěla ukončit válku, avšak nechtěla, aby USA kapitulovaly. Nixon ale zvolil třetí alternativu – cestu VIETNAMIZACE, kterou chtěl uchovat v rovnováze 3 složky amerického odchodu z Vietnamu, tj. zachovala by vnitropolitickou morálku v Americe, poskytla by Saigonu možnost postavit se na vlastní nohy a motivovala by Hanoj k dohodě. Byly zde ale určité problémy. Stažení amerických jednotek bude americké veřejnosti připadat nicotné, čím více vojáků se vrátí domů, tím více bude požadovat návrat dalších – což by nakonec vedlo k jednostran-
nému stažení. A tím v ruku v ruce souvisí to, že čím více se vojáků stáhne, tím více to povzbudí Hanoj. Nixon mohl ve Vietnamu volit pouze mezi různými zly. Ve Vietnamu stál Nixon před dvěma téměř stejně nepřijatelnými možnostmi. Po 20 letech zadržování platila Amerika cenu za přecenění svých sil, žádné jednoduché alternativy již nezbývaly. Nixon se stálým snižováním stavů vlastních sil snažil posílit postavení jižního Vietnamu v oblasti.
V roce 1972 již USA jednostranně stáhly 500 000 vojáků a Saigon formálně navrhl uspořádání svobodných voleb, zatímco Amerika nabídla, že do 4 měsíců po podepsání dohody stáhne veškeré zbývající síly. Největším paradoxem domácí americké diskuse se stalo, že Hanoj ve skutečnosti neměla na jednostranném americkém stažení zájem. Ona snažila o to, spojit odchod Američanů se svržením jihovietnamské vlády.
8. 10. 1972 se Hanoj vzdala požadavku dosažení komunistické vlády v Saigonu. 

27. 1. 1973 – podepsání smlouvy v Paříži, Severovietnamci přijali Nixonovy podmínky (příměří pod mezinárodním dohledem, návrat zajatců a informace o pohřešovaných, hospodářská a vojenská pomoc Saigonu a rozhodnutí o politické budoucnosti jižního Vietnamu na základě svobodných voleb).

V červnu 1975 se situace opět vyhrotila, když hanojští vůdcové zahájili propagandu za sjednocení země (tj. propaganda za anexi jihu), které bylo v průběhu jednoho roku dokončeno (1976 sjednocení severního a jižního Vietnamu pod komunistickou  hanojskou vládou).

Spojené státy šly do Vietnamu proto, aby zastavily to, co považovaly za ústředně řízené komunistické spiknutí, a NEUSPĚLY. Moskva z toho vyvodila závěr, že se historický poměr sil změnil v její prospěch. Proto se snažila expandovat do Jemenu, Angoly, Etiopie a nakonec do Afghánistánu. SSSR byl však méně odolný než USA, a proto jeho přecenění vlastních sil nevedlo k očistě jako v Americe, nýbrž k rozpadu. I když se Nixon ve svém funkčním období často ocitl ve velmi nezáviděníhodné situaci, tak se mu nakonec podařilo přes indočínskou tragédii vmanévrovat svou zemi do dominantního mezinárodního postavení

Co je to DÉTENTE?
= mírová koexistence = rozvinutí pružnějších vztahů mezi USA a SSSR. Z pohledu SSSR se jedná o: otevřené vojenské nepřátelství vůči tzv. kapitalistickým zemím. Přímý konflikt (myšleno vojenský) má být vystřídán nepřímými metodami boje, tj. užíváním nevojenských prostředků (v pojetí SSSR šlo o podvratnou činnost, propagandu, politické vydírání a výzvědné operace)


	Ve 20. století ovlivnily mezinárodní řád zásadním způsobem Spojené státy. Podstata amerického přístupu k zahraniční politice spočívá podle Kissingera na přesvědčení O AMERICKÉ VÝJIMEČNOSTI – víře, že americká demokracie, její hodnoty a praxe jsou něčím nesrovnatelně lepším než systémy, které existují na starém kontinentě. Z tohoto vědomí AMERICKÉ NADŘAZENOSTI  se ovšem vyvinuly dva protikladné tendence: na jedné straně často naivní idealismus, úsilí o nápravu světa, „křížové výpravy“ za demokracií a spravedlností, jedním slovem angažování se ve jménu morálky, na straně druhé despekt vůči okolnímu světu, snaha separovat se od něj – izolacionismus (viz 1823 Monroeova doktrína – Evropa se nesmí plést do záležitostí USA, do té doby se zahraniční politika USA řídila zásadou, že se za žádných okolností nebude vměšovat do evropských záležitostí.)






	Na závěr bych se chtěl ospravedlnit za to, že jsem vědomě opomenul kapitoly, o kterých by dalo říci, že byly rovněž stěžejní pro léta nedávno minulá. Mám tím na mysli Berlínskou krizi let 1958-63, Suezskou krizi roku 1956, události téhož roku v Maďarsku a v neposlední řadě také konec studené války způsobený rozpadem SSSR v roce 1991. O těchto, ale také o úvodních kapitolách věnovaných Richelieovi, Napoleonovi III. či Bismarckovi by se dalo popsat ještě mnoho stran. Pevně ale věřím, že výše uvedený výklad dle mě nejzajímavějších událostí této knihy zestručněný mou maličkostí postačí ke splnění zadaného úkolu.


PRAMENY
Vycházejí z možnosti přístupu, kterou měl jako ministr zahraničí k mezinárodním smlouvám, interním diplomatickým dokumentům atd., cituje zde úryvky z inauguračních projevů prezidentů – H. Truman, D. Eisenhower, J. F. Kennedy, L. B. Johnson, ke své knize využil i korespondeci amerických státníků aj.
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