Walter Lippmann - Zahraniční politika Spojených států.
referát do obecných dějin 20. století

Studie Zahraniční politika Spojených států (originální název U.S. Foreign Policy) vyšla v USA roku 1943. Ve své době to byla práce aktuální politologická, ale nyní dobře slouží jako komentovaná historická analýza zahraniční politiky USA v první polovině 20. století (přesněji od války se Španělskem 1898 po vstup USA do 2. světové války v roce 1941). autor sice mluví o politice posledních padesáti let, ale vrací se často do minulosti (zejména do 19. století, někdy i do dob vzniku Spojených států) aby našel vhodný příměr, nebo ukázal na rozdíly Lippmann v úvodu ke studii píše, že se pokusí dokázat, že taková zahraniční politika, která USA dobře sloužila po celé 19. století přestala po roce 1900 vyhovovat a chce dokázat, že USA se nepodařilo tuto politiku změnit a proto “náš národ nebyl po více než čtyřicet let připraven ani na vedení války, ani na uspořádání míru, a že byl vnitřně rozerván neshodami o amerických zahraničních stycích.” Lippmann, Walter: Zahraniční politika a válečné cíle Spojených států, Praha 1946, s. 7
Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zejména obecný historický exkurz do vývoje zahraniční politiky USA, kde autor ukazuje a ostře kritizuje, často na konkrétních případech, její úpadek a rozporuplnost např. Lippmann, c.d., s. 36; v létě 1939 byla omezena Obchodní smlouva s Japonskem, čímž ministerstvo zahraničí vyhlásilo Japonsku hospodářskou válku, zároveň ale bylo zamítnuto zrušení embarga na zbraně, takže Británie a Francie nemohly nakupovat zbraně proti Německu - spojenci Japonska od roku 1936 “Senátní výbor ponoukal k válce v Tichomoří, zatímco vědomě odmítal postarati se o posílení našich odvěkých obraných linií v Atlantickém oceáně. Tuto monstrózní pošetilost jsme na začátku války vydávali za zahraniční politiku.”, stejně jako kritizuje typický americký isolacionismus. Ve druhé části Lippmann analyzuje vztahy USA ke konkrétním zemím, zejména k Velké Británii, Rusku, Číně.
Na počátku svých výkladů Lippmann píše, že od dob Monroeovy doktríny Monroe, James - americký prezident, demokrat, v úřadě 1817-1825; Monroeova doktrína - závazek, že Spojené státy si berou pod ochranu západní polokouli a budou odporovat tvoření evropských imperií na této polokouli i za cenu války; důležitou podmínkou byla podpora ze strany Velké Británie, která jediná se mohla v této oblasti nějak více angažovat až do konce války se Španělskem neměl americký národ zapotřebí formovat zahraniční politiku, což vedlo k tomu, že byla sama podstata zahraniční politiky USA zapomenuta. Politika může být formována jen za předpokladu, že zahraniční závazky národa a moc národa jsou uvedeny v rovnováhu a při tom by měl zůstat značný přebytek moci v rezervě. Zahraničním závazkem míní Lippmann závazek sjednaný vně kontinentálních hranic USA, který při podrobném rozboru může znamenat, že pro něj USA povedou válku. Moc znamená sílu potřebnou k tomu, aby se válce zabránilo, nebo, pokud válka propukne, aby byla pro USA vítězná. Jedná se nejen o síly ze zdrojů USA ale i od spojenců. 
Po tomto základním vymezení pojmů se Lippmann zabývá formováním kontinentálních hranic USA v letech 1803 - 1853. Během tohoto období se USA vyrovnávají se Španělskem, Francií a Velkou Británií. Důležitou roli hraje i vztah ke státům Střední a Jižní Ameriky, které USA mezinárodně uznávají jako první na světě. Tady se projeví chyba Monroeovy doktríny, kterou je spoléhání na neexistující smlouvy mezi USA a Británií, protože podpora od britského námořnictva je základem moci USA v Tichomoří. Toto se projeví například při průniku Napoleona III. do Mexika r. 1859, kdy Velká Británie, nevázána žádnou smlouvou s USA Napoleonovu počínaní neodporuje, i když s ním nesouhlasí a je jasné že tato výprava bytostně ohrožuje USA Navíc USA získávaly území velmi vzdálená od vlastního kontinentálního státu, počínaje koupí Aljašky od Ruska r. 1867 Třeba Filipíny získané na Španělsku byly 7000 námořních mil od pobřeží Kalifonie, ale jen 700 mil od Číny nebo 1400 mil od japonské Jokohamy (blíže tamtéž, s. 25). Na základě Monroeovy doktríny tak USA na sebe přijaly závazek bránit teritoria “od Aljašky až po Filipíny, od Grónska po Brazílii a Patagonii” tamtéž s. 77. Ve dvacátém století (tedy, do 2. světové války) se USA už k ničemu dalšímu nezavázaly, všechny další závazky jen rozvíjely to, co bylo dáno během 19. století. Lippmann suše konstatuje, že dějiny zahraničních styků USA ve dvacátém století jsou nepřetržitá řada neúspěchů dokazující, že se nepodařilo závazky ze století předchozího udržet v rovnováze, následkem čehož se USA musely účastnit dvou světových válek, na které nebyly připraveny.
V kapitole nazvané příznačně Úpadek amerických zahraničních styků (1898 - 1941) Lippmann chválí Theodora Roosevelta jako posledního amerického prezidenta, který měl skutečnou zahraniční politiku. Následuje kritika amerického isolacionismu a spoléhání se na podporu britského námořnictva (jak to vyplývalo z Monroeovy doktríny) protože ve druhé polovině 19. století nebyla na světě moc, co by americko-britské “spojenectví” v úvozovkách, protože až do 2. světové války nebylo nikdy podloženo žádnou mezistátní smlouvou (viz. pozn. 5) v Tichomoří mohla vážněji ohrozit. Bohužel, americký isolacionismus a pacifismus, projevující se v omezování zbrojení a snaze udržet mír za každou cenu, se naplno projevil v první světové válce. Podle Lippmanna tak dochází k situaci, kdy USA vstupují do války pouze s nejasnou představou proč. Zmiňuje se tu o různých příčinách, které se obvykle udávají a na základě svých předchozích tvrzení dokazuje, že tomu tak není. Podle něj bylo nejdůležitější příčinou boj za bezpečnost USA, což se ale prezidentu Wilsonovi nepodařilo vysvětlit obyvatelům USA Wilson vstup do války obhajoval legalistickými, moralistickými a idealistickými důvody, nikoliv nějakými fakty, blíže tamtéž, s. 31-34. Toto, společně s isolacionismem, byl také důvod nevstoupení USA do Společnosti národů. Po válce se také opět projevil americký pacifismus, vedoucí k tomu, že USA poctivě dodržovaly smlouvy o odzbrojení a činily nátlak na odzbrojení Británie a Francie, což vedlo k tomu, že Japonsko získalo v Tichomoří mocenskou převahu. Bohužel, i když události jako okupace Mandžuska ukazovaly, že se blíží další mocenské střetnutí, USA nijak nerozšiřovaly své vojenské síly ani neuzavíraly spojenecké smlouvy, které by bránily zájmy USA v Tichomoří. Zahraniční závazky převážily možnost jejich splnění a veřejné mínění i politici v USA se postupně rozdělily do několika skupin s různými zájmy spory se týkaly odvolání neutrality, odvolání embarga na zbraně, zachování naprosté isolace a splnění všech požadavků Japonska, později i zákona o půjčce a pronájmu. Sjednocení se projevilo až po vstupu USA do války. Až teď tedy Lippmann vidí možnost, že USA budou mít opět pevnou zahraniční politiku.
Na dalších stránkách se Lippmann zabývá “přeludy”, které dlouhodobě ovlivňují zahraniční politiku. Jedná se o ideu míru, ideu odzbrojení, vztah ke spojencům a kolektivní bezpečnost. Prakticky ukazuje, že tyto “přeludy” americkou politiku posedly, politikové slepě věřili všem smlouvám a závazkům, které kdy USA uzavřely a nikterak se nesnažili reagovat na změnu situace v následujících letech. Případné snahy o některé další úpravy mezinárodních smluv, týkajících se například zbrojení buď vyšly naprázdno, nebo jen utvrdily ostatní v tom, že si mohou dělat co chtějí a nikdo jim do toho nebude zasahovat. To se, naneštěstí pro USA, nejvíce projevilo na příkladu Japonska, které se v meziválečném období stalo skutečnou tichomořskou velmocí, aniž by někdo výrazněji poukázal na to, že porušuje mezinárodní smlouvy. Lippmann tu prakticky ukazuje, že je nutno vytvořit systematický tlak, co by vynucoval dodržování mezinárodních úmluv, které jinak ztrácí smysl.
Ve druhé části své studie se Lippmann zabývá výchozí americkou pozicí pro budování zahraniční politiky, což je část silně teoretická a dále tu rozebírá vztahy USA - Británie (a zbytek Evropy), dále USA - Rusko a USA - Čína a jejich založení po skončení války. Jeho teorií je to, že politika, pokud je zdravá, vynutí si přijetí, je nutno ji poměřovat jejími přednostmi, nikoliv popularitou. “Na zahraniční politice závisí život, jmění a čest národa.” tamtéž, s. 62
Budovat zahraniční politiku je nutno na základě nějakého nastínění životních zájmů USA. Tím by primárně měla být obrana amerického území proti cizím velmocím. Hranice obrany ale nejsou kontinentálními hranicemi USA již od vyhlášení Monroeovy doktríny. o to podivněji působí skutečnost, že obranné smlouvy s Kanadou a Mexikem, nejbližšími sousedy USA, byly podepsány až roku 1940 resp. 1941, i když potvrzovaly stav existující už od 19. století Důležitou otázkou zůstával vztah k Jižní Americe, protože její případné obsazení Německem, Japonskem či někým jiným by významně ohrozilo pozici USA. Navíc, v Jižní Americe není velmoc, která by zajistila bezpečnost kontinentu a proto tento úkol musí plnit USA (společně s Británií). Je proto potřeba aby USA opustily koncept pasivní obrany koncept pasivní obrany znamená, že s obranou se začíná teprve poté, co dojde k přímému napadení, viz tamtéž, s. 67 , zděděný z 19. století, protože bezpečnost USA v současné době sahá “až po pobřeží Evropy, Afriky a Asie.” tamtéž, s. 68
Nyní Lippmann navrhuje novou koncepci zahraniční politiky USA. Ta závisí zejména na vztazích s Británií, Ruskem a Japonskem, což jsou nejbližší velmoci schopné přímo ohrozit USA nebo jeho pozici v Novém světě. Německo, jako nová velmoc (po roce 1900), do toho může zasáhnout jako spojenec či protivník některého z dříve zmíněných států, protože jinak nemá v Novém světě žádnou pozici. Životním zájmem USA zůstává obrana Jižní Ameriky, zároveň je ale zahraniční politika závislá na vztazích mezi ostatními velmocemi, “neboť jen velmoci mohou vést velké války.” tamtéž, s. 71 Dobrým příkladem takovéto závislosti je spojenectví Německa, Japonska a Itálie ve druhé světové válce. Lippmann zdůrazňuje nutnost vytvoření pevných spojeneckých systémů, neboť izolace státu je to nejhorší řešení, k jakému se může jeho zahraniční politika dobrat. tamtéž, s. 73-76 Následuje krátké srovnání vojenských a hospodářských možností Starého a Nového světa, které pro Nový svět znamená nutnost neizolovat se, jak se v dějinách USA často objevilo.
Poslední část knihy zabírají Lippmannovy úvahy historicko-politické: se kterými národy a za jakých podmínek uzavírat aliance, protože nelze pořád zbrojit, ani nelze věřit v naprosté odzbrojení. Jelikož je nemožné připravit se na všechny náhody a možné kombinace v mezistátních vztazích, je potřeba zmenšit nejistotu pomocí diplomacie a tím snížit počet možných odpůrců. 
Za nejdůležitější základ zahraničních vztahů USA považuje Lippmann vztah k Británii. Poctivě rozepisuje, co všechno Británie má a jak tím pomáhá USA a naopak tady se asi ukazuje největší chyba Lippmannových úvah, protože Lippmann prakticky neuvažuje možnost, že by se britské impérium, potažmo koloniální systémy ostatních zemí, mohly rozpadnout a vzniklé státy by mohly ovlivňovat světové dění a zároveň by oslabily Británii. Podobně by tomu mělo být s Francií, jejíž pád r. 1940 způsobil velké změny v poměru sil (zde je možné zmínit Lippmannův odhad, že po válce Francie zřejmě již nezíská zpět své mocenské postavení), a dále také s Holandskem a jemu podobnými malými státy s velkými koloniemi.
Dalším státem, na kterém závisí bezpečnost USA je Rusko. Vztah USA a Ruska byl poznamenán tím, že státy na sebe neustále pohlížely jako “potencionální nepřítele v zádech potencionálního nepřítele” tamtéž, s. 96 a 97 a přesto se oba státy v kritických chvílích svých dějin vzájemně podporovaly například za polského povstání oficiální americká politika povstalce nijak nepodpořila, přestože ideově s nimi sympatizovala, stejně tak Rusové vystoupili proti Konfederaci; prakticky ale oba státy vždy vystupovaly tak, aby omezily zájmy a vliv Británie. V této kapitolce je také nastíněna otázka budoucího vývoje vztahu USA - Rusko - Evropa a pro nás zřejmě nejzajímavější část, kde Lippmann analyzuje, co bude s Polskem, Maďarskem, Československem a Balkánem po válce. Dějinný vývoj bohužel ukázal, že měl pravdu, když se obával, aby se nestaly pouhými satelity Sovětského svazu. Poslední otázka, kterou si Lippmann v souvislosti s Ruskem klade, zní zda “je možno, aby nastalo nějaké střetnutí životních zájmů, z něhož by se zrodilo nepřátelství?” tamtéž, s. 104 Studenou válku v té době neodhadoval asi nikdo…
Poslední státem, na který Lippmann klade důraz je Čína, ve které vidí “novou velmoc moderního světa” tamtéž, s. 105 a která po válce zřejmě nahradí v Tichomoří Japonsko. V její stabilitě vidí záruku bezpečnosti celé oblasti, i když správně uznává, že nelze odhadnout, kam vývoj Čínu v nejbližší době dovede. Zřejmě ale nepředpokládal, že v Číně se dostanou k moci komunisté a úlohu USA v podpoře Číny přeberou Rusové.
Konec knihy věnuje Lippmann úvahám nad všeobecným uspořádáním národů. Konstatuje, že evropské záležitosti se USA nikdy netýkají, ale záležitosti světové ano. Proto objeví-li se v Evropě moc, která přesáhne její hranice, stává se to také záležitostí USA. viz, pozn. 16 Jediným tvůrcem mezinárodního pořádku jest dobrá vůle nejmocnějších států (USA, Rusko, Británie, za čas Čína) k vzájemnému spojenectví. Nesmí to ale být na úkor práv ostatních států. Dále se objevuje zásadní myšlenka, že spojenectví může fungovat, jen má li nějakého nepřítele, jinak se objevují rozpory mezi spojenci a tím pádem je celý spojenecký systém ohrožen. Proto je potřeba, aby se státy vzájemně tolerovaly a byly ochotny ustoupit ze svých mocenských pozic a také aby braly ohled na menší státy a jejich vůli.

Myslím si, že kniha s odstupem téměř šedesáti let pomáhá blíže pochopit, na jak vratkých základech kdysi stála zahraniční politika i mezinárodní vliv nynější největší světové vojenské, politické i hospodářské velmoci, jakou je USA. Pravdou je, že mezinárodní vztahy v současném světě jsou zcela jiné a stavěné na jiných principech než byly před 2. světovou válkou. Proto také některé fakty, v této knize zveřejněné, působí z dnešního pohledu až neuvěřitelně a někdy dokonce zábavně. Pokud si ale toto odmyslíme, tak práce působí až hyperkriticky vůči americké politice, což mělo ale v době vzniku této studie své opodstatnění. Dnes si navíc můžeme dovolit posoudit, na kolik se Lippmann ve svých odhadech budoucího vývoje mezinárodních vztahů mýlil nebo naopak “trefil” zejména poslední část této studie, s. 80 - 118. I když to není čistě historická práce, má svůj význam a měli by se s ní seznámit zejména ti, kteří se zajímají o mezinárodní politiku a její dějiny.
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