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Liliana Sonik: Cały ten zgiełk  

Babcia i kryzys międzynarodowy  

Barack Obama przerwał kampanię wyborczą, by czuwać u wezgłowia chorej babci. Tę informację podały 

chyba wszystkie poważne światowe media i jeszcze więcej tabloidów. Nie ma powodów, by 

kwestionować autentyczność przywiązania Obamy do babci, ale ta choroba spadła mu z nieba. No bo 

jaka kobieta nie poczuje sympatii dla faceta, który walcząc o fotel prezydenta USA, rzuca wszystko, by 

zająć się chorą babcią? W dodatku babcia Obamy jest białą starszą panią. A tak się składa, że starsze 

białe kobiety głosują na ogół na republikanów. Która z nich nie chciałaby mieć wnuka tak kochającego, 
tak przykładnego i tak oddanego?  

Ani mi w głowie krytykować Obamę. Ostatecznie daje dobry przykład milionom wnuczków. Sztabowcy tę 

przerwę w kampanii zatwierdzili i wykorzystali na wszystkie możliwe sposoby. Polityka się tabloidyzuje: jej 

widoczny wierzchołek góry lodowej stanowi emocjonalny przekaz "dobrze widoczny w obrazku", jak 
mówią w telewizji.  

W czasie, gdy Obama leciał na Hawaje, Joe Biden, jego kandydat na wiceprezydenta powiedział: 

"Zapamiętajcie moje słowa - nie minie sześć miesięcy, nim świat przetestuje charakter prezydenta 

Obamy, tak jak Sowieci testowali Johna Kennedy'ego. Będziemy mieli kryzys międzynarodowy, 
spreparowany kryzys".  

W 1961 roku, siedem miesięcy po zaprzysiężeniu nowego prezydenta USA, Sowieci zaczęli budowę 

muru berlińskiego. Wkrótce potem na Kubę skierowano 50 tysięcy radzieckich żołnierzy i rozpoczęło się 

instalowanie rakiet z głowicami nuklearnymi. W 1962 Chruszczow groził: "Jeśli Stany Zjednoczone chcą 

wojny, będziemy mieli piekło". Kryzys kubański został zażegany, lecz w zasadzie cała prezydentura 
Kennedy'ego przebiegała pod znakiem ogromnego napięcia.  

Nietrudno więc zgadnąć, co miał na myśli Biden w odniesieniu do Kennedy'ego, ale jakie czarne 

scenariusze przewiduje wybitny bądź co bądź senator i przewodniczący Komisji Spraw 

Międzynarodowych dla prezydentury Obamy, tego nie wiemy. Tym bardziej, że o ile wyjazd Obamy do 
babci wywołał ogólny zachwyt, to wypowiedź Bidena przyjęto źle.  
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