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Washington, Jefferson, Jackson, Buchanan, Cleveland, Wilson, Harding, Roosevelt, Eisenhower, Kennedy,
Johnson, Bush, Clinton - rozpustnicy, ojcowie dzieci z nieprawego øo a, wynajmuj cy sobie prostytutki,
uzale nieni od seksu erotomani.1 Dlaczego Amerykanie tak cz sto wybieraj sobie jako przywódców ludzi,
którzy zdradzaj i upokarzaj ony swoimi kompulsywnymi romansami i seksem, a nie dojrzaøych m czyzn
umiej cych kocha je, szanowa i by im wiernymi?
To nie przypadek, e z wymienionych trzynastu prezydentów USA a jedenastu prowadziøo te ci kie
dziaøania wojenne, gdy pozostaøych dwudziestu o miu, którzy dochowywali wierno ci onom, byøo
nastawionych raczej pokojowo. Przyda si postawi oczywiste pytanie: czy narody, kiedy czuj si gotowe
wyruszy na wojn , mog nie wiadomie wybiera przywódc tak, jak niektóre prymitywne plemiona - czyli
wedøug jego zdolno ci podbijania zarówno kobiet, jak wrogów?
Na pocz tku zgodnie uwa ano, e poniewa Clinton byø w czasie wojny wietnamskiej „draftdodgerem,” to nie poprowadzi Ameryki na wojn . Ale byøo to kompletn nieprawd jeszcze przed wojn w
Jugosøawii. Wedøug ksi ki Ramsey’a Clarka The Children Are Dying: The Impact of Sanctions on Iraq,2
Clintonowi udaøo si , wskutek naøo enia embarga na Irak, zabi milion irackich dzieci - niemal tyle ile zgin øo
wskutek nazistowskiego holokaustu! Wydaje si zostaø on wydelegowany do roli dostarczyciela Ameryce ofiar
do po wi cenia w sposób niewywoøuj cy poczucia winy: w Iraku - poprzez jego „niewidoczne” ludobójstwo
dzieci, w Jugosøawii - poprzez doprowadzenie do wysiedle mieszka ców Kosowa, sprowokowanych jego
nalotami bombowymi, i nawet przypadku wøasnych skandali - poprzez dostarczenie Ameryce na caøy rok siebie
jako dogodnej ofiary do ukarania za nasze grzechy.
To, e Clinton nie wiadomie zgøosiø si na ochotnika do roli ofiary przebøagalnej, jest oczywiste.
Miesi ce przed nawi zaniem romansu z Monik Lewinsky media peøne byøy doniesie o jego wyskokach
seksualnych i przeci gaj cych si na nocne godziny debat w Biaøym Domu, dotycz cych ataków, jakie
przypu ciø Chief Sacrificial Priest Kenneth Starr, rozw cieczony seksualnymi nadu yciami, za które prezydent
mógø by skazany. Czøonkowie gabinetu Clintona dzie w dzie ostrzegali go, aby nie ryzykowaø kolejnej
erupcji naøogu, gdy tym razem zostanie zøapany. On jednak, czuj c, e zbiorowy sen o potrzebie po wi cenia
domaga si od niego dobrowolnej ofiary, wbrew wszystkiemu nawi zaø romans i w chwilach, kiedy kochanka
obsøugiwaøa go seksualnie, wygl daø z okien Biaøego Domu by sprawdzi , czy zagl daj w nie szperacze Starra.
Wedøug jego biografa, w domu rodzinnym Clinton graø rol ofiarnego bohatera - „opiekuna” i
„ochroniarza” swojej rodziny i swojej matki, Virginii.3 Ojczym Clintona, alkoholik byø tak wobec niej brutalny,
e strzelaø do niej z pistoletu, co zapisaøo si w pami ci pi cioletniego wówczas Billy’ego, który dwukrotnie
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powstrzymaø Rogera go od rzeczywistego zabójstwa Virginii.4 Rola rodzinnego bohatera ofiarnego oczywi cie
pomogøa Clintonowi sta si bøyskotliwym politykiem, wyczuwa nie wiadome potrzeby emocjonalne innych i
po wi ca swoje warto ci w zamian za pochlebstwa. Brakowaøo miøo ci w jego rodzinie. Ojczym, noszony
przez pijackie ataki furii, biø Billy’ego i jego babk , która opiekowaøa si wnukiem w najmøodszych latach, gdy
matka przebywaøa poza domem lub miaøa „podøy, wybuchowy humor.” Matka bez w tpienia sama chøostaøa
chøopca, tak samo jak babka, jej matka, chøostaøa j w dzieci stwie.5
Obok nadu y fizycznych, Clinton byø tak e dzieckiem odrzuconym, gdy matka, porzuciøa go w
niemowl ctwie na dwa lata, wyje d aj c do innego miasta by uczy si piel gniarstwa, a gdy podrósø,
rutynowo porzucaøa go, by oddawa si hazardowi. „Wychowywaøem si w tego typu kulturze, gdzie zawsze
trzeba byøo mie szcz liw min i nie pokazywa bólu ani agonalnego cierpienia” - wspominaø po latach.6
Psychoterapeuta Jerome Levin przypisuje id c w setki kobiet erotomani Clintona bezpo redni jego
osamotnionemu, peønemu cierpie dzieci stwu:
„Virginia Kelly (matka Billy’ego) do zøudzenia przypomina Monik Lewinsky. Ten sam gruby makija ,
taka sama fryzura i takie samo ogólne, caøo ciowe wra enie. Clinton, czøowiek, który straciø matk , znalazø jej
zamiennik. … Jego spu cizna jako DDA (dorosøego dziecka alkoholika) zmuszaøa go do zapeøniania tej pustki z
dzieci stwa seksem i do powielenia wzorca uzale nie zarówno jego biologicznych, jak i przysposobionych
rodziców.”7
To, e Clinton powielaø t sknot za matk , wida w søowach, jakie wypowiedziaø do Moniki Lewinsky
po tym, jak przeniesiono j z Biaøego Domu: „Czemu musieli ci zabra ode mnie?” To samo pytanie musiaø
stawia sobie w dzieci stwie, gdy porzucaøa go matka. Tak e Juanita Broaddrick - która oskar yøa Clintona o
molestowanie, pogryzienie i perwersyjne zgwaøcenie jej - wygl daøa bardzo podobnie od jego matki, a w
dodatku byøa jej piel gniark .
Obok odtwarzania scenariusza zdrady odczuwanej od matki, w regularnym, trwaj cym latami poni aniu
ony mo emy oczywi cie widzie wyraz nie wiadomej w ciekøo ci Clintona na rodzicielk za wczesne
porzucenie - z t ró nic , e w jego romansach role si odwracaøy i teraz on byø stron zdradzaj c , a ona
zdradzan .
Romans Clintona byø nie tyle skandalem „wokóø seksu” ile „wokóø straty.” Kliniczne badania nad
osobami uzale nionymi od seksu dowodz , e w swoich erotycznych podbojach wyra aj one nie tyle swoje
po danie, ile rozpaczliwie zwalczaj wewn trzne poczucie porzucenia przez rodzica, brak mocy sprawczej i
fragmentacj „ja.” Poczucie impotencji - niewystarczaj cej potencji - jest ródøem wszystkich form
erotomanii.8 A tak e wojen.
W naszej historii wyst puj periodycznie, zazwyczaj po okresach pokoju i prosperity,9 Krucjaty
Oczyszczenia - jak, opisywana przez New York Times jako niezb dne „oczyszczenie Serbii,”10 w tpliwa wojna
Clintona w Jugosøawii. S zwykle prowadzone przeciwko „zbytniej wolno ci seksualnej” i desygnuj ró ne
kozøy ofiarne. Najsøynniejsza miaøa miejsce przed pierwsz wojn wiatow , z histerycznym Wice-Komisarzem
zamykaj cym domy publiczne i reguluj cym przyzwoito na pota cówkach. Przed wojn domow , w reakcji
na now seksualn wolno lat 1850tych reformatorzy czysto ci nagle postanowili „chroni seksualn czysto
Ameryki,” wywoøuj c konflikt wewn trzny, by uprz tn „ten jeden wielki burdel” jakim byøo Poøudnie. Przed
wojn w Wietnamie, po zalegalizowaniu wydawania ksi ek Henry Millera, Obywatelski Ruch Przyzwoito ci
w Literaturze (Citizens for Decent Literature) prowadziø krajow kampani pisania listów i zamykania
kajdankami ksi gar i kiosków, by powstrzyma rozpowszechnianie „obscenicznych ksi ek.” W styczniu
1964 Time zamie ciø nawet opowiadanie o „Seksie w USA” peøne szokuj cych zda o tym, ja Ameryka staøa
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si „jednym wielkim pudøem orgonowym freudowskiej pornografii i wyuzdania.” Ameryka ska krucjata
czysto ci za drugiej kadencji Clintona dotyczyøa nie tylko prezydenckiego seksu. W miastach od Nowego Jorku
po Kaliforni próbowano zamyka sklepy z tzw. filmami dla dorosøych, „policja obyczajowa wokóø miasta
Waszyngton sprawdzaøa ka dego,” „wyøawiaj c” rozwi zøych polityków, a telewizja nadawaøa programy
deklaruj ce, e „caøy naród musi pokutowa .”11
Oskar enia Clintona funkcjonowaøy przez pewien czas jako „proces odnowy” i „sprz tanie Ameryki”12 by u y okre le felietonistów, co wydaje si dziwne bior c pod uwag , e chodzi o odwieczny sposób
oczyszczania si narodu z jego hubris (pychy), jego prosperity i jego grzeszno ci. W staro ytnej Ameryce
rodkowej, gdy pa stwo zostaøo ogarni te poczuciem, e jego dobrobyt staø si zbyt grzeszny, naczelny kapøan
wyrywaø na oøtarzu serce z piersi najlepszego gracza footballu i ofiarowywaø dnym krwi bóstwom, które w
przeciwnym razie mogøy ukara wszystkich ludzi powstrzymuj c søo ce od wzej cia nast pnego dnia.13 W ten
sposób ofiarny bohater stawaø si bogiem, gdy , podobnie jak Clinton, sam dobrowolnie zøo yø siebie w
ofierze. Dlatego liczba zwolenników Clintona, którzy byli w mniejszo ci zanim wybuchø skandal z jego
romansem, po jego ujawnieniu wzrosøa do 70 procent, z powodu aprobaty „dla pracy, jak wykonuje dla kraju.”
Innymi søowy, za stanie si narodowym kozøem ofiarnym, pojemnikiem na nasze toksyczne poczucie winy,
osi gn ø poziom poparcia spoøecznego nie notowany wcze niej przez adnego prezydenta w czasach pokoju.
To, e nasz naród czasem wybiera przywódc z powodu jego osobistych dysfunkcji emocjonalnych,
wydaje si dziwnym kaprysem. Oczywi cie inne narody cz sto wybieraj dysfunkcyjnych liderów - jak Adolfa
Hitlera czy Saddama Husseina, którzy swoje powa ne problemy emocjonalne „rozwi zywali” za pomoc
wojen kosztuj cych ycie miliony ludzi - ale zazwyczaj my limy: „Nas to nie dotyczy.” Mimo to w tpi . Wielu
historyków na przykøad jest zdania, e Ameryka wybraøa Johna F. Kennedy’ego za jego falliczn zimnowojenn
osobowo , wi c nie powinno byøo nas dziwi , kiedy wydaø rozkaz inwazji na Kub i blokowaø j embargiem
ryzykuj c spopielenie milionów Amerykanów rosyjskimi rakietami nuklearnymi, mówi c: „Je li Chruszczow
chce mi utrze nosa, to koniec.”14 Okazuje si , e to przede wszystkim z powodu imituj cych praktyczn
inwazj drwi co-ur gaj cych Rosjanom manewrów wojskowych u wybrze y Kuby Chruszczow postanowiø
umie ci na niej swoje rakiety.15 U Kennedy’ego istniaø zwi zek mi dzy jego erotomani , zmuszaj c go do
niemal codziennego zaliczania kobiet i wynajmowania prostytutek, a jego równie kompulsywn potrzeb
militarnych podbojów. To samo dotyczy Clintona. Clinton ma wiele cech, które Robert Tucker nazywa
„osobowo ci wojenn ” - dramatyzowanie siebie, skrajny narcyzm, nawracaj ce uczucia spisków
zawi zywanych przeciw niemu przez wrogów i zdolno nawoøywania do Wielkiej Krucjaty, która pokona
zagraniczne Zøo i oczy ci wiaty z jego grzeszno ci.16 Ja jeszcze dodaøbym do tego gø bok studni
osamotnienia, cz ste fantazje o zem cie i wøa ciwo dysocjowania.
Dysocjowanie Clintona i znieksztaøcanie rzeczywisto ci gdy zacz ø naloty na Jugosøawi ma maøy
odd wi k w mediach, gdy caøa Ameryka pot nie dysocjuje razem z nim w obliczu kluczowych faktów
dotycz cych wywoøania tej wojny. Do dzi zasadniczo ka dy po cichu si zgadza, e NATO bombardowaøo
Jugosøawi , gdy Serbowie gwaøcili, zabijali i wysiedlali mieszka ców Kosowa. Ale nie tak si dziaøo w
rzeczywisto ci. Nawet szef CIA mówiø przywódcom kongresu, e bombardowanie popchnie Serbów do ataku,
gdy „militarne dziaøania Ameryki na Baøkanach mog spowodowa czystki etniczne … (gdy ) je li wetkniemy
nasz kij w to gniazdo, to jeszcze bardziej w nim nam cimy.”17 Zgadzaø si z tym Richard Holbrooke,
ostrzegaj c, e naloty bez w tpienia wywoøaj czystki etniczne. Jednak e tylko studencka gazeta Princeton
University podawaøa prawdziwe dane o braku przemocy przeciw ludno ci cywilnej zanim zacz øy si
bombardowania:
„Na tajnym sprawozdaniu skøadanym w ostatni czwartek przez wydziaø polityki zagranicznej Clintona
kluczowi czøonkowie Senatu siedzieli z rozdziawionymi g bami… Po tym, jak spece z zespoøu prezydenta
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uzasadnili, e Ameryka ma moralny imperatyw poøo y kres morderstwom Slobodana Miloszewicza, a jeden z
senatorów zapytaø ich: ‘Ilu Alba czyków zmasakrowaøy jego oddziaøy w tym roku?’ wysøannicy Clintona
zbledli. Zmieszani zacz li spogl da na siebie i szpera w swoich papierach. Jeden z nich strzeliø w ciemno:
’Dwa tysi ce?’ ‘Nie’ - odparø senator. ‘Ta liczba dotyczy caøego poprzedniego roku.’ Poniewa 24 marca
prezydent w or dziu do narodu odmalowaø tak przera aj cy obraz ludobójstwa na Baøkanach, senat domagaø si
liczby zabitych z ostatniego miesi ca lub cho by z miesi cy od pocz tku bie cego roku, ale nikt z zespoøu
Clintona nie umiaø jej poda . Jak si okazaøo, Kosowo tego roku byøo równie krwawe, jak powiedzmy Atlanta.
Liczb mierci (sprzed bombardowa ) wyra aøy nie tysi ce ani setki, lecz dziesi tki.”
Chocia Serbowie wykorzystali bombardowania NATO jako usprawiedliwienie dla wysiedlenia miliona
mieszka ców Kosowa, nie oznacza to jeszcze, e do tych wysiedle by doszøo, gdyby NATO nie
bombardowaøo. Ka dy powiatowy szeryf wie, e skoro jaki szaleniec napadaj c na bank wzi ø zakøadników,
nie zaczyna si go bombardowa , ze wzgl du na nich. Naloty bezsprzecznie pchn øy Serbów do masowych
wysiedle , a nie odwrotnie. Wojna l dowa wyzwala zwykle jeszcze wi cej zb dnych horrorów. Ale po
ostatnich latach pokoju i prosperity, czas dojrzaø dla Ameryki do wszcz cia nowej wojny, do nowej Krucjaty
Oczyszczenia z poczucia winy za dobrobyt, do zøo enia nowej ofiary, by oczy ci nas z naszych grzechów.
Miloszewicz okazaø si idealnym substytutem Hitlera, Serbowie - generalnie ofiary brutalnego i toksycznego
wychowania - idealnym wrogiem, a NATO, jaki Madeleine Albright powiedziaøa kiedy Collinowi Powellowi,
idealnym instrumentem wojennym: „Jaka jest korzy z posiadania tak wspaniaøego uzbrojenia i siøy, je li nie
mo emy tego nigdy wykorzysta ?” My, Amerykanie, wøa nie weszli my w nowy wojenny trans;18 rytuaø
po wi cania ofiar mo e si zacz .
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