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Több lehetséges, világlátástól függő

olvasata is van ennek az igen alapos,

kitűnően megírt könyvnek, amely

szerzője szavaival „egy 2025 utáni

megfelelő stratégiai víziót kíván

felvázolni” globális világunkra. Nincs

semmi szilárd alapja annak, hogy ne

fogadjuk el a mondandóját úgy,

ahogyan Brzezinski előadja. Nincs

objektív mód megerősíteni vagy

cáfolni, hogy minden úgy igaz, ahogy

leírja, amint azt sem, minden szavát

őszinte meggyőződés diktálja-e.

Valószínűleg lesznek olyanok, akik

úgy találják, Brzezinski vagy

helyenként nem őszintén beszél – de

hiszen veterán politikus, s lehet,

annyit mondta, hogy már maga is

elhiszi! –, vagy erős vakfoltok vannak a

gondolkodásában. A legvalószínűbb,

hogy nagyon is tudatosan beszél így.

Amerika sokban igen erős

/geo/politikai marketingjének fontos

eleme, hogy a célközönség nagy

hányada számára hiteles szószólók,

amilyen Brzezinski is, hirdetik

nagyságát, megkérdőjelezhetetlen és

nélkülözhetetlen szerepét a világ

működésének fenntartásában és

javításában, s ezzel erősítik is azt. Ezt

a feltevést támogatja, hogy egész

mondandóján vörös fonalként

húzódik végig annak hangsúlyozása:

egyetlen országnak sem lehet más

sikerre vezető útja, mint a nyugati

típusú demokrácia, amelynek

Amerika a mintaképe

és nagy védelmezője.

Eléggé reálisnak és

semmiképp sem ki-

fogásolhatónak tűnik,

hogy a kiemelkedő

tekintélyű veterán po-

litikus ezzel a köny-

vével szolgálni is akarja hazáját,

erősítve olvasóiban a meggyőződést,

hogy a világnak létszükséglete az erős

Amerika és annak vezető szerepe a

biztonság és az arra támaszkodó

fejlődés fenntartásában. Ha így van,

Brzezinski elemzéseivel és okfejté-

seivel e tekintetben is kitűnő munkát

végzett.

Spekulatív? Csak az elkerülhetetlen

mértékben. S a fejlemények várható

alakulását illetően ennél megalapo-

zottabb becslést aligha tudna bárki

más is adni, kivéve talán azokat, akik

képesek azt erővel alakítani – ők vi-

szont nem beszélnek. Olykor pedig

még tőle is meglepően szókimondó.

Csak két példa. „az EU-hoz és a

NATO-hoz hasonló intézmények

segítségével Oroszországot és

Törökországot átalakításuk mellett

ahhoz a Nyugathoz kell kapcsolni,

amely egyaránt magában foglalja az

EU-t és az Egyesült Államokat” és

„egy stratégiai indíttatású politiká-

nak leglényegesebb elve, hogy csak

egy Amerikához kapcsolt Európa tud

magabiztosan lépni kelet felé”

(kiemelések tőlem – OP).

Nem olvasni kell – minden szavát

alaposan mérlegelni, hiszen a jövő

a tét.
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„...csak egy Amerikához

kapcsolt Európa tud ma-

gabiztosan lépni kelet

felé”.
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