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9 

Zamiast wprowadzenia. 
O wartości rozważań nad wybranymi 

problemami epoki Pax Americana 
 
 
 

W 1780 roku Tomasz Jefferson pisał w liście skierowanym do Georga 
Clarka o roli nowo powstałego państwa amerykańskiego, które będąc barierą 
dla imperializmu brytyjskiej monarchii zamieni „niebezpiecznych wrogów 
w wartościowych przyjaciół”. W ten sposób rosnąć ma imperium wolności 
(empire of liberty), bezpośrednio utożsamione ze Stanami Zjednoczonymi1. 
Tego samego terminu użył Jefferson 29 lat później, gdy przekazując rady Ja-
mesowi Madisonowi – swemu następcy na stanowisko prezydenta – pisał, 
iż rozszerzając granice federacji powinno się stworzyć takie imperium wolności, 
jakiego idea ta nigdy wcześniej nie doświadczyła2.  

Wielu amerykańskich prezydentów realizowało to posłannictwo Ameryki 
w sferze polityki zagranicznej. Andrew Jackson powiększył terytorium Unii 
o tzw. ziemie pogranicza. James K. Polk pobił w 1848 roku Meksyk, realizując 
marzenie o państwie rozciągającym się od oceanu do oceanu. Woodrow Wil-
son włączył w 1917 roku Stany Zjednoczone do I wojny światowej, aby potem 
próbować budować nowy demokratyczny ład międzynarodowy, oparty na zu-
pełnie innych zasadach niż dotychczasowy Koncert mocarstw. Franklin De-
lano Roosevelt, angażując USA do II wojny światowej, doprowadził do upadku 
III Rzeszy Niemieckiej, jednego z największych wrogów wolności i godności 
człowieka w historii ludzkości. W XXI wieku prezydenci George W. Bush 
i Barack Obama prowadzili zaś wojnę z terrorem, próbując zlikwidować zagra-
żający demokracji liberalnej fundamentalizm islamski.  

 

                                                            
1 List Tomasza Jeffersona do Georga R. Clarka z 25 grudnia 1780 roku [online], Founders 
Online, https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-04-020295. [dostęp: 01.07. 
2018] 
2 List Tomasza Jeffersona do Jamesa Madisona z 27 kwietnia 1809 roku [online] https://foun 
ders.archives.gov/documents/Jefferson/03-01-02-0140 [dostęp: 01.07.2018] 
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Powyższe działania nie zawsze można oceniać jednak w pełni pozytywnie. 
Jacksonowska ustawa o usunięciu Indian na ziemie federalne za rzeką Missis-
sippi (Indial Removal Act) z 1830 roku skutkowała w praktyce czystkami et-
nicznymi, zaś będący efektem jej sukcesywnej implementacji Szlak Łez (Trail 
of Tears) w kategoriach współczesnego prawa międzynarodowego może zostać 
określony jako wydarzenie noszące znamiona zbrodni ludobójstwa. Prezydent 
Polk sprowokował wojnę z Meksykiem działaniami Johna C. Frémonta, który 
udając podróżnika i handlowca namawiał Kalifornijczyków do powstania. Po 
I wojnie światowej Stany Zjednoczone świadomie nie przystąpiły do zaprojek-
towanej przez Wilsona Ligi Narodów, skazując ją na porażkę. Wygrana nad III 
Rzeszą okupiona została przez miliony Europejczyków i całą Europę Wschod-
nią trwającą pół wieku komunistyczną niewolą. Obecną zaś sytuację poli-
tyczno-społeczną w Afganistanie i Iraku trudno nazwać zwycięstwem demo-
kracji i wolności.  

Przychylając się do pewnych aspektów tej krytyki, warto jednak podkre-
ślić, iż cienie amerykańskiej polityki zagranicznej nie mogą przesłonić jej ewi-
dentnych blasków. Tylko bowiem Stany Zjednoczone mogą pochwalić się po-
konaniem dwóch największych totalitaryzmów – nazistowskiej III Rzeszy i ko-
munistycznego Związku Radzieckiego. I tylko Stany Zjednoczone mogą po-
chwalić się historią w której idee wolności, republikanizmu i demokracji peł-
niły – i wciąż pełnią – tak istotną rolę na przestrzeni dziejów. Niewątpliwie, 
Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej odgrywają dziś pierwszopla-
nową rolę; do roli globalnego mocarstwa dochodziły one jednak przez ponad 
150 lat. Amerykańska historia pełna jest wydarzeń, które warto poznać i na-
mysł nad którymi stanowi cenne doświadczenie dla przyszłych pokoleń.  

Tytułowy Pax Americana3 jest efektem II wojny światowej. Terminem 
tym określa się koncepcję względnego pokoju w świecie zachodnim trwającego 
od końca II wojny światowej w 1945 roku do dziś, a będącego efektem domi-
nującej pozycji Stanów Zjednoczonych w stosunkach między państwami. Po 
okresie zimnej wojny i pokonaniu Związku Radzieckiego, Stany Zjednoczone 

                                                            
3 Szerzej patrz m.in.: T.A. Kisielewski, Imperium Americanum? Międzynarodowe uwarunkowania 
sprawowania hegemonii, Warszawa 2004, ss. 317; A. Parchami, Hegemonic Peace and Empire: 
The Pax Romana, Britannica and Americana, Taylor&Francis 2009, ss. 256; J. Muravchick, "At 
Last, Pax Americana", The New York Times, 24.01.1991; A. Lubbe, Dominacja i współzależność: 
ekonomiczne podstawy Pax Britannica i Pax Americana, Warszawa 1994, ss. 222. 
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stały się jedynym mocarstwem globalnym będącym w stanie swoje wojska wy-
słać do każdego zakątka globu.  

Wpływ Stanów Zjednoczonych na inne państwa nie ogranicza się jednak 
tylko do potęgi militarnej. Po pierwsze, państwo to ma swoje placówki dyplo-
matyczne w niemalże każdym zakątku świata (wyjątki stanowią m. in. Iran 
i Korea Północna) i utrzymuje żywe relacje z większością państw globu. Po 
drugie, amerykańska kultura jest wszechobecnym wzorcem dla przeważającej 
większości społeczeństw, obejmując zasięgiem swojego oddziaływania style ży-
wienia, sposoby ubierania, gusta muzyczne i filmowe, a także wiele innych sfer, 
mniej lub bardziej ważnych z punktu widzenia polityczno-prawnego. Po trze-
cie, interesy ekonomiczne tak samych Stanów Zjednoczonych, jak i amerykań-
skich korporacji mają bezpośredni wpływ na życie miliardów ludzi na całym 
globie.  
 Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego w 1989 roku oraz po zamachach 
na World Trade Center (WTC) 11 września 2001 roku świat stanął u progu 
nowej epoki politycznej. Jesteśmy świadkami wyjątkowych wydarzeń na arenie 
międzynarodowej. Kryzys Unii Europejskiej, spory wewnątrz NATO, regio-
nalne wojny na Ukrainie i w Syrii, aspiracje szeregu państw do zajęcia pozycji 
mocarstwa regionalnego lub globalnego są elementami, których interakcje spo-
wodują wyłonienie się nowego porządku światowego.  

Z tego też względu problemy polityki zagranicznej USA oraz ich stosunku 
do prawa międzynarodowego stanowią wymarzony wręcz przedmiot badań, 
tak dla naukowców zajmujących się naukami politycznymi, jak i specjalistów 
zainteresowanych wyzwaniami prawnomiędzynarodowymi, a namysł nad po-
lityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych wydaje się zajęciem ze wszech miar 
naukowo pożytecznym. Taki właśnie cel postawili sobie Redaktorzy książki 
oraz Autorzy, których teksty znaleźć można w niniejszej monografii. 

Książka została podzielona na trzy części. Jest to efekt założenia, iż na 
funkcjonowanie Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej należy 
spojrzeć w trzech kontekstach: historycznym, politologicznym (szczególnie po-
lityki zagranicznej) oraz prawnym. W każdym z tych trzech aspektów Autorzy 
skupili się na wybranych problemach, które uznali za najdonioślejsze i najbar-
dziej intrygujące naukowo.  
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Pierwsza część książki, zatytułowana „Z historii amerykańskiej polityki 
zagranicznej”, stanowi próbę charakterystyki i oceny polityki zagranicznej Sta-
nów Zjednoczonych w ujęciu historycznym. Pierwszy tekst jest krytyczną ana-
lizą dwóch najbardziej wpływowych teoretycznych koncepcji politycznych re-
alizowanych w praktyce przez USA w XIX wieku. Drugi artykuł, będący roz-
winięciem tematyki tzw. Doktryny Monroe, wskazuje jak szczegółowo była 
ona realizowana w praktyce. Trzeci tekst, zamykając powyższe rozważania, 
przedstawia analizę poruszanych wcześniej problemów z punktu widzenia geo-
strategicznego. W ten sposób czytelnik otrzymuje interesującą debatę na temat 
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych będącą wynikiem trzech różnych 
punktów widzenia: teoretycznej doktryny, jej praktycznej realizacji i geostrate-
gicznego wyjaśnienia oraz uzasadnienia podejmowanych w przeszłości działań.  

Druga część książki, zatytułowana „Bezpieczeństwo narodowe a polityka 
zagraniczna Stanów Zjednoczonych”, składa się z czterech podrozdziałów. Au-
torzy wskazali na te kwestie, które uznali za kluczowe dla polityki zagranicznej 
USA w kontekście bezpieczeństwa narodowego. Po pierwsze, są to problemy 
funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) jako strażnika glo-
balnego pokoju. Po drugie, poruszono zażyłe amerykańskie relacje z Izraelem, 
najbliższym sojusznikiem USA, leżącym na terenach Bliskiego Wschodu – jed-
nego z najbardziej niestabilnych politycznie regionów na świecie. Trzecim 
omawianym w drugiej części książki zagadnieniem jest militarne współdziała-
nie Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wybór akurat tego zagadnienia także nie 
powinien budzić wątpliwości, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to właśnie przez 
Arktykę (a więc także i część Kanady) przebiega najkrótsza droga z Rosji do 
Stanów Zjednoczonych. Część drugą zamyka tekst poświęcony historii NASA. 
Podjęcie tej tematyki jest uzasadnione faktem, iż w okresie zimnej wojny była 
to jedna z najważniejszych amerykańskich agencji rządowych, zaś niedawne 
zapowiedzi podjęcia na nowo podboju kosmosu stawiają ją w szeregu donio-
słych narzędzi polityki zagranicznej.   

Trzecia część monografii to rozważania dotyczące aktywności Stanów 
Zjednoczonych w kontekście wybranych kwestii prawa międzynarodowego. 
W tej sferze Autorzy wskazali takie węzłowe problemy jak kara śmierci, handel 
bronią oraz wykorzystanie postępu technologicznego w wojskowości i w ra-
mach eksploracji kosmosu.  

Zamiast wprowadzenia. … 
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Pierwszą część monografii otwiera tekst Aleksandra Lubojemskiego za-
tytułowany „19th Century American Imperialism. A Theoretical Outlook” 
(s. 39-53). Autor stawia pytanie, na ile amerykańska polityka zagraniczna upo-
ważnia do określania działań Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodo-
wej mianem polityki imperialistycznej. Aby odpowiedzieć na tak postawione 
pytanie, w pierwszej kolejności definiuje Autor samo pojęcie imperializmu, od-
nosząc się do teorii realizmu Hansa Morgenthau’a. Następnie opisuje Autor 
koncepcje Manifest Destiny oraz Doktryny Monroe na tle podejmowanych 
w XIX wieku przez Stany Zjednoczone działań na arenie międzynarodowej.  

W artykule słusznie podkreślono, że zwłaszcza współcześnie wachlarz na-
rzędzi do prowadzenia polityki, którą można określić mianem imperialnej, jest 
znacznie szerszy niż w poprzednich stuleciach. Trudno nie zgodzić się także ze 
twierdzeniem, że w epoce globalizmu podbój militarny nie zawsze jest opła-
calny. Sama zresztą historia USA oferuje przykłady, gdy korzystniejsze okazy-
wały się narzędzia natury ekonomicznej, jak choćby zakup Luizjany (1803) czy 
Alaski (1867).  

Po przedstawieniu definicji imperializmu, Autor w swym tekście skupia 
się na dwóch koncepcjach, które ukształtowały amerykańską politykę zagra-
niczną w XIX wieku: Objawionego Przeznaczenia (Manifest Destiny) i Doktry-
nie Monroe. Autor podkreślił, że jedna i druga tak naprawdę służyła do bu-
dowy potęgi USA, zarówno w drodze bezpośrednich konfliktów, tj. ekspansji 
terytorialnej, jak i pośrednich aktywności, tj. budowy sfery wyłącznych wpły-
wów politycznych. Autor słusznie zauważa, że powyższe starania, mające na 
celu alienację od europejskich konfliktów oraz wykreowanie nowej równowagi 
sił, w której Stany Zjednoczone byłyby najsilniejszym podmiotem, były aktem 
„prawdziwego geniuszu politycznego” (s. 49). 

Drugi tekst, autorstwa Macieja Skrzypka, zatytułowany jest jako „Imple-
mentacja założeń Doktryny Monroe w relacjach Stanów Zjednoczonych 
z mocarstwami europejskimi w latach 1823 – 1900” (s. 55-74). Autor zajmuje 
się w nim szczegółowo wpływem doktryny Monroe na stosunki między USA 
a europejskimi państwami. W pierwszej części czytelnik odnajdzie okoliczności 
ogłoszenia tej koncepcji oraz wskazanie osób, będących najbardziej zaangażo-
wanymi w jej ogłoszenie w prezydenckim orędziu. Za wartościowe uznać na-
leży szczegółowe przedstawienie założeń tej koncepcji, gdyż w powszechnym 
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odbiorze idea ta kojarzona jest przede wszystkim z amerykańskim izolacjoni-
zmem, tymczasem jak słusznie zauważa Autor, jej wdrożenie nie oznaczało 
braku amerykańskiej aktywności w innych częściach świata.  

Następnie Autor przedstawił opis stosunków z carską Rosją, brytyjską 
monarchią, Francją i niemiecką II Rzeszą. Autor w interesujący sposób wska-
zał, jak polityka amerykańska realizowała swe cele, współpracując lub konku-
rując z ówczesnymi mocarstwami europejskimi. Dzięki temu widać, jak skom-
plikowaną drogę przeszło amerykańskie państwo w XIX wieku: od państwa 
walczącego o utrzymanie niepodległości do zdobycia pozycji pozwalającej na 
dyktowanie warunków kooperacji międzynarodowej na terenie uznanym za 
podlegający amerykańskim wpływom politycznym. Wreszcie Autor przedsta-
wił założenia tzw. Manifest Destiny, widząc w nim jeden z elementów realizacji 
prezydenckiej doktryny z 1823 roku.  

Wraz z pierwszym tekstem tej części omawiany podrozdział tworzy udany 
dwugłos w temacie XIX-wiecznej amerykańskiej polityki zagranicznej. Pierw-
szy autor krytykuje nie tyle politykę zagraniczną USA, nie odżegnując się od 
nazwania jej imperialistyczną, ile rozziew między górnolotnymi sloganami 
o ochronie wolności i republikanizmu a praktyką polityczną, której głównym 
celem było zapewnienie Stanom Zjednoczonym jak najlepszej pozycji na are-
nie międzynarodowej. Natomiast drugi tekst w raczej aprobującym tonie wska-
zuje, że polityka zagraniczna USA odznaczała się poparciem dążeń niepodle-
głościowych republik latynoamerykańskich i szerzeniem idei republikanizmu 
w Nowym Świecie. 

Trzeci tekst w tej części, „Geopolityczna droga Stanów Zjednoczonych 
do osiągnięcia statusu światowego hegemona” (s. 75-92), jest autorstwa Łuka-
sza Wiśniowskiego. Z punktu widzenia prowadzonego wywodu, tekst składa 
się niejako z dwóch części. W pierwszej z nich Autor przedstawia historię USA 
w kontekście geopolitycznym. W oparciu o literaturę przedmiotu wskazał na 
pięć podstawowych założeń, które określały strategię polityczną USA: domi-
nację w Ameryce Północnej, brak zagrożeń na półkuli zachodniej, kontrolę nad 
podejściami morskimi, dominację nad światowymi oceanami oraz zachowanie 
światowej dominacji. W kontekście każdego z nich Autor wskazał, w jaki spo-
sób wpłynęły one na kształt polityki zagranicznej, a następnie jakie korzyści 
odniosły Stany Zjednoczone dzięki realizacji celów wyznaczonych przez owe 
warunki geopolityczne.  
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Druga część artykułu zawiera przedstawienie politologicznych koncepcji 
utrzymania światowej hegemonii. Autor przytacza w pierwszej kolejności kon-
cepcję Heartlandu autorstwa Halforda J. Mackindera4, wedle której terytoria 
obejmujące Rosję, zachodnie Chiny, Mongolię, Afganistan i Iran są trzonem 
tzw. wyspy świata, będącej naturalną twierdzą a jednocześnie obszarem, nad 
którym panowanie daje dominację nad całą kulą ziemską. W dalszej części 
przedstawia ideę pułapki Tukidydesa, zgodnie z którą w pewnym momencie 
wojna staje się nieuniknioną konsekwencją obaw dotychczasowego hegemona 
(USA) związanych ze wzrostem potęgi pretendenta do dominacji (współcze-
śnie za takiego pretendenta uchodzą komunistyczne Chiny5). Ukazując do-
tychczasowe działania Stanów Zjednoczonych w ramach walki z pretenden-
tami do hegemonii, Autor stawia śmiałą – aczkolwiek nieodosobnioną – tezę, 
iż Stanom Zjednoczonym coraz trudniej będzie utrzymać pozycje światowego 
hegemona w XXI wieku. Będąc zwolennikiem hipotezy o końcu jednobiegu-
nowego świata, Autor uznał, że najbliższy czas będzie czasem coraz zacieklejszej 
rywalizacji Stanów Zjednoczonych z pretendentami do zajęcia na arenie mię-
dzynarodowej pozycji dominującej. 

Drugą część monografii pt. „Bezpieczeństwo narodowe a polityka za-
graniczna USA” otwiera tekst Rafała Moczydłowskiego zatytułowany „Poli-
tyka zagraniczna Donalda Trumpa. Implikacje dla Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego” (s. 95-111). Autor przedstawił w nim krytyczną analizę dotychczaso-
wych działań 45. Prezydenta Stanów Zjednoczonych i jej skutków dla funk-
cjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Podkreślić należy, 
że jest to zagadnienie niezwykle aktualne i wzbudzające wiele kontrowersji. 
Prezydent Trump prowadzi bowiem twardą politykę i przy każdej okazji pod-
kreśla konieczność zwiększenia nakładów finansowych na obronność przez 
tych członków Sojuszu, którzy nie realizują w tym zakresie swych zobowiązań. 
Prowadzi to niewątpliwie do spięć między pozostałymi sojusznikami, te zaś 
mogą – przynajmniej czasowo – osłabić więzi euroatlantyckie.  

                                                            
4 H. J. Mackinder, The Geographical Pivot of History, The Geographical Journal 1904, vol. 23 
Iss. 4, s. 421-437; M.J. Mackinder, Democratic Ideas and Reality, Waszyngton 1942, ss. 213.   
5 Szerzej na temat geostrategicznych planów Chin w XXI wieku patrz m.in.: B. Góralczyk, Geo-
strategia Xi Jinpinga – Chiny ruszają w świat, Rocznik Strategiczny 2016/2017, tom 22, s. 286-
300.  
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Druga część artykułu zawiera przedstawienie politologicznych koncepcji 
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cjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Podkreślić należy, 
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Prowadzi to niewątpliwie do spięć między pozostałymi sojusznikami, te zaś 
mogą – przynajmniej czasowo – osłabić więzi euroatlantyckie.  

                                                            
4 H. J. Mackinder, The Geographical Pivot of History, The Geographical Journal 1904, vol. 23 
Iss. 4, s. 421-437; M.J. Mackinder, Democratic Ideas and Reality, Waszyngton 1942, ss. 213.   
5 Szerzej na temat geostrategicznych planów Chin w XXI wieku patrz m.in.: B. Góralczyk, Geo-
strategia Xi Jinpinga – Chiny ruszają w świat, Rocznik Strategiczny 2016/2017, tom 22, s. 286-
300.  
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Autor w swym tekście przedstawia najważniejsze zagrożenia (nazywa-
jąc je barwnie „pożarami”), z którymi boryka się obecnie amerykańska admi-
nistracja. Nie ogranicza się w swych rozważaniach wyłącznie do kwestii czysto 
politycznych, lecz odnosi się także do działań administracji Prezydenta 
Trumpa w sferze ekonomicznej. Opisuje także bezpośrednie działania prezy-
denta w ramach Sojuszu. Analizując powyższe zagadnienia, dochodzi do wnio-
sku, że nieprzewidywalność prezydenta USA jako polityka na arenie między-
narodowej nie przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie NATO, sojusz 
bowiem pełni zbyt ważną rolę jako gwarant globalnego pokoju.  

Za ważne stwierdzenie, nie tylko w kontekście naukowym, uznać należy 
podsumowanie, w którym Autor przypomina, że „sojusze czy układy nie obro-
nią państwa, jeżeli nie będzie ono posiadało własnych sił i środków do prze-
zwyciężenia kryzysu czy stawienia oporu w pierwszych dniach zagrożenia” (s. 
107). 

Drugim rozdziałem tej części jest analiza stosunków USA-Izrael zawarta 
w tekście pt. „Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec Izraela” (s. 
113-134), którego autorką jest Agata Krząstek. Temat relacji USA-Izrael na-
brał nowego kontekstu po kontrowersyjnej decyzji Prezydenta Trumpa o uzna-
niu Jerozolimy za stolicę Izraela i przeniesienia tam ambasady amerykańskiej. 
Oznaczało to koniec oczekiwania na zakończenie arabsko-izraelskiego procesu 
pokojowego, w wyniku którego to Izraelczycy i Palestyńczycy mieli samodziel-
nie osiągnąć porozumienie w kwestii statusu Jerozolimy. Decyzja ta wywołała 
z jednej strony ogromne wzburzenie wśród państw arabskich, z drugiej strony 
stanowiła zaś jednoznaczną deklarację amerykańskiego poparcia dla swojego 
sojusznika w tym regionie. Autorka artykułu w sposób udany ukazuje genezę 
zbliżenia Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz historię wzajemnych relacji tych 
dwóch państw. W tekście znajdziemy liczne wskazania, jak polityka we-
wnętrzna wpływa na politykę zagraniczną i te fragmenty tekstu uznać należy 
za wyjątkowo interesujące. Słusznie także Autorka odczytuje przesłanki leżące 
u podstaw polityki prezydenta Trumpa, pisząc, iż przede wszystkim szuka on 
„przeciwwagi dla rosnącej potęgi Iranu” (s. 129).   

Trzecim tekstem w tej części jest artykuł pt. „NORAD jako militarna jed-
ność USA i Kanady” (s. 135-158), autorstwa Kamili Chojnackiej. Tekst po-
dejmuje kluczową z geopolitycznego punktu widzenia USA problematykę za-
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bezpieczenia się przed atakiem prowadzonym przez Arktykę i biegun pół-
nocny. Należy pochwalić Autorkę za zwrócenie uwagi na powyższy aspekt 
amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego, gdyż jest on mniej znany w po-
wszechnym odbiorze. Tymczasem trzeba pamiętać, że właśnie od strony pół-
nocy Stany Zjednoczone były w sposób ciągły najbardziej zagrożone atakiem 
ze strony Związku Radzieckiego. Jasnym jest zatem, że bezpieczeństwo USA 
bezpośrednio zależy od ochrony przestrzeni powietrznej Kanady. Temu celowi 
służy właśnie działalność Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Prze-
strzeni Powietrznej i Kosmicznej (North American Aerospace Defense Com-
mand 6 – w skrócie NORAD).  

Rozdziałem zamykającym drugą część książki jest tekst autorstwa Karo-
liny Rogatko zatytułowany: „Polityka z kosmosu, czyli o powstaniu, historii 
i znaczeniu NASA” (s. 159-173). Autorka przedstawia w nim genezę oraz hi-
storię aktywności jednej z najsłynniejszych amerykańskich agencji rządowych, 
która od 1958 roku zajmuje się eksploracją przestrzeni kosmicznej – Narodo-
wej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (The National Aeronautics 
and Space Administration). Przypomina, iż działalność NASA skupiała się nie 
tylko na najbardziej medialnych misjach załogowych, ale też na szeregu innych 
aktywności. Po pierwsze,  NASA prowadzi działania związane z obserwacją na-
szej planety, które „obejmują kluczowe zagadnienia związane z atmosferą 
Ziemi, powstawaniem huraganów, cyklonów, klimatem naszej planety, ru-
chem płyt kontynentalnych, wpływem Słońca na zjawiska zachodzące w wyż-
szych partiach atmosfery (tzw. pogoda kosmiczna), testowaniem teorii grawi-
tacji” (s. 162). Po drugie, NASA zajmuje się także badaniem całego Układu 
Słonecznego oraz możliwego do obserwacji wszechświata.  
 Za najciekawszy fragment omawianego tekstu należy uznać rozważania 
przybliżające związki NASA z polityką zagraniczną. Konieczność dogonienia 
Związku Radzieckiego, który początkowo mógł poszczycić się przewagą dzięki 
wystrzeleniu Sputnika oraz Jurija Gagarina w kosmos sprawił, że NASA zaczęła 
liczyć na większą przychylność ze strony amerykańskich władz. W ten sposób 
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okres zimnej wojny, skutkujący wyścigiem zbrojeń także w kosmosie, odzna-
czał się doskonałymi warunkami polityczno-ekonomiczny dla rozwoju tej 
agencji rządowej. 

Trzecia część monografii, zgodnie z tytułem „Stany Zjednoczone a współ-
czesne wyzwania prawa międzynarodowego” skupia się na wybranych przez 
Autorów poszczególnych podrozdziałów zagadnieniach, które uznali za donio-
słe z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Są to kwestie: stosowania 
kary śmierci, międzynarodowego handlu bronią, wykorzystywania przez woj-
sko nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem samolotów bezzało-
gowych oraz uczestnictwa prywatnych firm w eksploracji kosmosu. Dwa 
pierwsze zagadnienia – kara śmierci i handel bronią – należą do tradycyjnych 
zagadnień polityki międzynarodowej. Natomiast kolejne dwa teksty poruszają 
wyzwania, jakie przyniosła ze sobą ostatnia rewolucja technologiczna.  

Pierwszy z tekstów, zatytułowany „Kara śmierci w USA w świetle przepi-
sów prawa międzynarodowego i praw człowieka” (s. 177-194), którego autorką  
jest Adriana Szymańska, dotyczy jednego z najpoważniejszych konfliktów 
ideowych między Europą a Stanami Zjednoczonymi, tj. zasadności stosowania 
kary śmierci. Należy w tym miejscu przypomnieć, iż zniesienie kary śmierci 
(w czasie pokoju) przewidziano w 1983 roku w Protokole nr 6 Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W sposób 
expressis verbis zakaz stosowania kary śmierci zawarto w art. 1 który stanowi, 
iż znosi się karę śmierci i nikt nie może być skazany na taką karę ani nie może 
nastąpić jej wykonanie. Drugim dokumentem dotyczącym tego zagadnienia 
był Protokół nr 13 przewidujący zniesienie kary śmierci także podczas wojny. 
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych karę śmierci (w 2018 roku) przewiduje 
wciąż 31 kodeksów stanowych. Jedyny okres, kiedy w USA nie wykonywano 
tzw. kary głównej przypadał na lata 1972-76. Był to efekt wyroku w sprawie 
Furman v. Georgia7. Orzeczenie wymusiło bowiem na Kongresie oraz stano-
wych legislaturach wprowadzenie zmian, które zapewniłyby, że nie będzie ona 
orzekana i wykonywana w sposób arbitralny i dyskryminujący. W 2017 roku 
przeprowadzano w USA 23 egzekucje, a do 18 lipca 2018 roku 14. Łącznie od 
1976 roku w Stanach przeprowadzono 1474 egzekucji8.  

                                                            
7 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
8 Death Penalty Information Center. Facts about the Death Penalty, [online] https://deathpen 
altyinfo.org/documents/FactSheet.pdf. [dostęp: 30.07.2018] 
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Autorka w swej rozprawie przedstawiła rys historyczny stosowania kary 
śmierci w Stanach Zjednoczonych, a następnie skonfrontowała go z charakte-
rystyką działań na arenie międzynarodowej zmierzających do likwidacji tej 
kary. W konkluzjach słusznie stwierdziła, iż w „Stanach Zjednoczonych kara 
śmierci obecna jest od wielu lat, z niewielkimi okresami abolicyjnymi, wpisując 
się niejako w obraz amerykańskiego systemu prawnego” (s. 190). Jednocześnie 
jednak warto podkreślić, że wykonywanie kary śmierci jest w USA obwaro-
wane coraz większą liczbą przepisów, zaś orzecznictwo Sądu Najwyższego 
wskazuje na sytuacje, w których jej orzeczenie jest niedopuszczalne. W wyroku 
Atkins v. Virginia9  z 2002 roku Sąd Najwyższy zakazał stosowania kary śmierci 
wobec osób upośledzonych umysłowo. W sprawie Roper v. Simmons10 z 2005 
roku wykluczył stosowanie kary śmierci wobec osób, które w czasie popełnie-
nia przestępstwa nie ukończyły 18. roku życia. W obu tych sytuacjach – jak 
stwierdził Sąd Najwyższy – kara śmierci jest sprzeczna z VIII Poprawką do 
Konstytucji Stanów Zjednoczonych, zakazującą kar okrutnych i wymyślnych.  

Drugim tekstem w trzeciej części monografii jest artykuł pt. „Handel bro-
nią konwencjonalną jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczo-
nych” (s. 195-212), autorstwa Piotra Mroczkowskiego. Jak ważnym elemen-
tem polityki międzynarodowej jest to zagadnienie może wskazywać fakt, 
iż Stany Zjednoczone od lat pozostają największym eksporterem broni na świe-
cie, a ich udział w globalnym handlu sięga 34%. Na drugim miejscu znajduje 
się Rosja z 22% udziałem, a trzeci kraj – Francja – posiada jedynie 6,7% 
udziału11.  

Autor rozpoczynając swój tekst od przedstawienia rozważań nad elemen-
tami charakterystycznymi w jego opinii dla rynku broni konwencjonalnej oraz 
cechami rynku legalnego, nielegalnego i tzw. szarej strefy handlu bronią. 
W dalszej części swej pracy przedstawia ekonomiczną analizę międzynarodo-
wego rynku zbrojeniowego. Następnie przechodzi do charakterystyki tego, 
w jaki sposób Stany Zjednoczone wykorzystują eksport broni jako narzędzie 

                                                            
9 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).  
10 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).  
11 Dane za lata 2013-2017 podane za Sztokholmskim Instytutem Badań nad Pokojem (SIPRI); 
SIPRI YEARBOOK 2018. Armaments, Disarmament and International Security Summary, 
[online], https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-06/yb_18_summary_en_0.pdf [dostęp: 
01.07.2018] 
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1976 roku w Stanach przeprowadzono 1474 egzekucji8.  

                                                            
7 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
8 Death Penalty Information Center. Facts about the Death Penalty, [online] https://deathpen 
altyinfo.org/documents/FactSheet.pdf. [dostęp: 30.07.2018] 
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9 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).  
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swojej polityki zagranicznej. Autor słusznie zwraca uwagę na takie cele jak za-
pewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wsparcie amerykańskich sojusz-
ników. W kolejnej części przedstawia wybrane sposoby eksportu broni oraz 
jego kontroli. Na koniec Autor skupia się na kwestii uchwalenia Traktatu 
o handlu bronią. W tym kontekście trafnie zauważa, iż brak ratyfikacji tego 
traktatu przez Stany Zjednoczone powoduje, że „jedna trzecia transferów broni 
konwencjonalnej na całym świecie pozostaje poza ramami Traktatu” (s. 208).  

Trzeci tekst tej części, autorstwa Mateusza Piotrowskiego, zatytułowany 
jest „Problematyka wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez 
Stany Zjednoczone” (s. 213-234). Problem używania tzw. dronów do elimi-
nowania wybranych celów doczekał się już w języku angielskim własnej nazwy 
– targeted killing – i jest jednym z poważniejszych problemów etycznych zwią-
zanych z prowadzeniem działań wojennych. I choć zarówno w prawie amery-
kańskim uchwalono przepisy dotyczące wykorzystania samolotów bezzałogo-
wych do walki z terroryzmem, a nawet wskazuje się na przepisy prawa między-
narodowego, które na to zezwalają, to jest to działanie, które wciąż wzbudza 
ogromne kontrowersje. Autor szczegółowo opisuje historię używania tego na-
rzędzia przez amerykańską administrację w czasie prowadzonych przez USA 
w ostatnich latach działań militarnych. W podsumowaniu słusznie prognozuje 
wzrost zastosowania dronów, uzasadniając to faktem, iż obecnie „są one naj-
skuteczniejszym, najbezpieczniejszym (z punktu widzenia Stanów Zjednoczo-
nych) i najbardziej opłacalnym środkiem prowadzenia asymetrycznej wojny 
z terroryzmem” (s. 225).  

Rozdziałem zamykającym ostatnią część książki jest tekst Piotra Kolczyń-
skiego pt. „The Increasing Role of the Private Sector in the Space Policy of the 
United States from the Perspective of the Public-private Cooperation and 
Space Mining” (s. 235-250). Autora tekstu pochwalić należy nie tylko za wy-
bór ważnego i trudnego zagadnienia, ale przede wszystkim za świetną realizację 
postawionego zadania badawczego. Autor wychodzi od stwierdzenia, iż XXI 
wiek to okres, w którym działalność w przestrzeni kosmicznej stała się jednym 
ze strategicznych elementów polityki zagranicznej poszczególnych państw (co 
najdobitniej widać po „kosmicznej” aktywności Chin i amerykańskich zapo-
wiedziach nowych projektów). Jednocześnie trafnie zauważa, iż współcześnie 
„podmioty sektora prywatnego grają coraz większą rolę na scenie aktywności 
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kosmicznych, stając się jednocześnie idealnym partnerem dla publicznych pro-
gramów” (s. 249).  

W pierwszej części swych rozważań Autor charakteryzuje cechy współ-
pracy publiczno-prywatnej, wskazuje na jej wagę dla polityki Stanów Zjedno-
czonych w sferze eksploracji kosmosu oraz na zalety płynące w tego rodzaju 
kooperacji. Następnie przedstawia amerykańskie przepisy z 2015 roku doty-
czące górnictwa kosmicznego oraz porównuje je do  regulacji prawa między-
narodowego.   

Podsumowując, warto podkreślić, iż niniejsza monografia skierowana jest 
do szerokiego kręgu odbiorców. Czytelnikami mogą być studenci kierunków 
humanistycznych i społecznych: prawa, prawa europejskiego, stosunków mię-
dzynarodowych, politologii, historii czy bezpieczeństwa narodowego. Do 
książki może jednak sięgnąć także szersze grono odbiorców, tj. osoby zaintere-
sowane w jakimkolwiek stopniu historią Stanów Zjednoczonych i ich polityką 
zagraniczną czy generalnie prawem i stosunkami międzynarodowymi. 

Redaktorzy niniejszej monografii chcieliby w tym miejscu złożyć ser-
deczne podziękowania recenzentom niniejszego tomu. Dla zapewnienia jak 
najwyższego poziomu merytorycznego redaktorzy zdecydowali się na zastoso-
wanie procedury double peer review, znanej z funkcjonowania najbardziej re-
nomowanych czasopism naukowych. Uwagi i spostrzeżenia prof. UJ dr. hab. 
Pawła Laidlera oraz dr. hab. Brygidy Kuźniak jako niekwestionowanych spe-
cjalistów poruszanej tematyki sprawiły, że tak poszczególne części, jak i cała 
publikacja zyskała na poziomie merytorycznym. W rezultacie, monografia 
z pewnością będzie stanowić interesującą lekturę dla osób zainteresowanych 
prawnymi i politologicznymi studiami amerykanistycznymi. 

Książka jest efektem współpracy młodych naukowców (doktorantów 
i studentów) reprezentujących różne dziedziny nauki, których łączy zamiłowa-
nie do badania historii i polityki, a także szerzej: kultury i społeczeństwa Sta-
nów Zjednoczonych. Są to najmłodsi przedstawiciele polskiej amerykanistyki, 
którzy swe pasje naukowe realizują działając w kołach naukowych, uczestnicząc 
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w konferencjach naukowych czy seminariach oraz organizując inne, intrygu-
jące projekty z pogranicza świata nauki i kultury. Należy mieć nadzieję, 
że każdy z autorów będzie dalej rozwijać amerykanistyczne zainteresowania na-
ukowe i doskonalić swój własny, niepowtarzalny warsztat badawczy.  
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In Lieu of an Introduction. 
On the Importance of Pondering 

the Problems of Pax Americana 
 
 
 

In 1780, in a letter addressed to Georg Clark, Thomas Jefferson wrote 
about the role of the newly formed American state, which, being a defendant 
against the imperialism of the British monarchy, will turn "dangerous enemies 
into valuable friends". In this vein, a growing empire of liberty directly equated 
to the United States1. The same term was used by Jefferson 29 years later, 
when, giving advice to James Madison (his successor to the presidency), he 
wrote that expanding the federation's borders should create an empire of free-
dom on an unprecedented scale2.  

Many American presidents indeed successfully accomplished this Ameri-
can mission in the sphere of foreign policy over the next two centuries. Andrew 
Jackson enlarged the territory of the Union by incorporating the vast lands of 
the frontier. James K. Polk won the war with Mexico in 1848, thereby realizing 
the ideal of a country stretching from the Atlantic to the Pacific Ocean. Wood-
row Wilson engaged the United States in World War I in 1917, and then tried 
to establish a new democratic international order based on a set of completely 
different principles than the previous Concert of Europe. Franklin Delano 
Roosevelt engaged the United States in World War II and thus contributed to 
the collapse of the Nazi Germany, one of the greatest enemies of freedom and 
human dignity in the history of mankind. In the 21st century, presidents 
George W. Bush and Barack Obama proclaimed a war on terror trying to 
eliminate the Islamic fundamentalism threatening liberal democracy.  

The abovementioned actions, however, cannot always be viewed in a pos-
itive light. The Jacksonian law mandating the removal of Indians to federal 

1 Thomas Jefferson's letter to Georg R. Clark from December 25, 1780, Founders Online, 
[online] https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-04-02-0295. [access: 01.07. 
2018]. 
2 Letter of Thomas Jefferson to James Madison from April 27, 1809, [online] https://found 
ers.archives.gov/documents/Jefferson/03-01-02-0140 [access:  01.07.2018]. 
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eliminate the Islamic fundamentalism threatening liberal democracy.  
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itive light. The Jacksonian law mandating the removal of Indians to federal 

1 Thomas Jefferson's letter to Georg R. Clark from December 25, 1780, Founders Online, 
[online] https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-04-02-0295. [access: 01.07. 
2018]. 
2 Letter of Thomas Jefferson to James Madison from April 27, 1809, [online] https://found 
ers.archives.gov/documents/Jefferson/03-01-02-0140 [access:  01.07.2018]. 
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lands beyond the Mississippi River (Indial Removal Act) of 1830 in practice 
resulted in ethnic cleansing, whereas the result of its successive implementation 
– the infamous Trail of Tears – in terms of contemporary international law can 
be defined as an event bearing the marks of the crime of genocide. President 
Polk provoked the war against Mexico with the actions of John C. Frémont, 
who, pretending to be a traveler and a trader, prompted the Californians to 
violently rebel. After the First World War, the United States consciously did 
not join the League of Nations designed by Wilson, thereby agreeing to its 
failure. The victory over the Third Reich ended with millions of Europeans 
and the entire Eastern Europe being subjected to half a century of communist 
slavery. The current political and social situation in Afghanistan and Iraq can 
hardly be called a victory of democracy and freedom.  

While we should certainly agree with some aspects of these criticisms, 
it is worth stressing that the shadows of American foreign policy usually do 
not easily overcome its popular glories. Only the United States can be proud 
of defeating the two largest totalitarian regimes in the entire history of man-
kind: the Nazi Third Reich and the communist Soviet Union. And only the 
United States can boast about a national history in which the ideas of freedom, 
republicanism and democracy have played – and are still playing – such a vital 
role. Undoubtedly, the United States is bearing a leading role in the interna-
tional arena today; but it took them over 150 years to reach the status of 
a global power. American history is thus full of events which are not only worth 
of academic explorations but also pose a valuable experience for future gener-
ations.  

The titular Pax Americana3  remains a direct corollary of World War II. 
Precisely, the term Pax Americana is used to describe the concept of relative 
peace persisting in the Western world since the end of World War II in 1945 
until this day, thanks to the dominant position of the United States in relations 
between the nations. After the Cold War and the defeat of the Soviet Union, 

3 For more, see: T.A. Kisielewski, The Americanum Empire? International conditioning of hegem-
ony, Warsaw 2004, p. 317; A. Parchami, Hegemonic Peace and Empire: The Pax Romana, Bri-
tannica and Americana, Taylor & Francis 2009, p. 256; J. Muravchick, "At Last, Pax Ameri-
cana", The New York Times, January 24, 1991; A. Lubbe, Dominance and interdependence: the 
economic basis of Pax Britannica and Pax Americana, Warsaw 1994, p. 222.  
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the United States became the only global power capable of sending its troops 
to virtually every corner of the world.   

The influence of the United States on other countries is not limited to its 
military power. First of all, the United States retain diplomatic posts almost 
everywhere in the world (with some exceptions, such as Iran or North Korea), 
and maintain diplomatic relations with the majority of nations. Second, the 
American culture is a ubiquitous pattern for the overwhelming majority of 
societies, and encompasses clothing styles, music and movie tastes, as well as 
many other spheres, more or less important from the legal and political stand-
point. Third, the economic interests of both the United States and the Amer-
ican corporations have a direct impact on the lives of billions of people around 
the globe. 

Along with the collapse of the Soviet Union in 1989 and after the attacks 
on the World Trade Center (WTC) on September 11, 2001, the world stood 
at the threshold of a wholly new political era. We are witnessing exceptional 
events taking place in the international arena. The crisis of the European Un-
ion, disputes inside of The North Atlantic Treaty Organization (NATO), re-
gional wars in Ukraine and Syria, as well as the aspirations of several countries 
to usurp the position of regional and global superpowers will have a long-last-
ing influence and result in the emergence of a new world order. 

For this reason, the problems of the U.S. foreign policy and their stance 
on various matters from the sphere of international law are an ideal subject of 
research for political scientists, international lawyers and historians. Reflecting 
upon these problems seems to have a great scholarly value. And this is the 
purpose which the authors and editors of this book had in mind when deliv-
ering it to a wider audience. 

The book has been divided into three parts. This division is based on an 
assumption that the functioning of the United States on the international 
arena should be analyzed in a (1) historical, (2) legal, and (3) political contexts. 
In each of these three respects, the Authors focused on problems which they 
considered academically intriguing and crucial for the proper analysis. 

The first part of the book, titled “From the history of the American for-
eign policy”, is an attempt to characterize and evaluate the American foreign 
policy from a historical standpoint. The first paper is a critical analysis of the 
two most influential theoretical and political concepts implemented by the 
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United States in the 19th century. The second article, an elaboration of the 
Monroe Doctrine, indicates how it was implemented in practice. The third 
paper, closing this part of the book, presents an analysis of the previously dis-
cussed problems from a geostrategic perspective. This way, the reader has 
a chance to witness a polemic on the U.S. foreign policy, stemming from three 
different points of view: (1) the theoretical doctrine, (2) its practical imple-
mentation, and (3) geopolitical justifications and explanations of actions taken 
by the American administrations in the past. 

The second part of the book, titled “National Security and the Political 
Role of the United States on the International Arena”, consists of four sub-
chapters. The authors analyzed the issues which they considered crucial for the 
U.S. foreign policy in the context of national security. What problems exactly 
is the second part of the book dealing with? First of all, the role of NATO 
functioning as a guardian of world peace. Second, the intimate relationship of 
the United States with Israel, the closest U.S. ally in the Middle East (one of 
the most politically unstable regions in the world). Third, the military coop-
eration of Canada and the United States. This particular problem deserves 
a careful analysis especially when we realize that the shortest route from Russia 
to the United States runs through the Artic (and therefore through Canada). 
The second part of the book is closed by a paper devoted to the history of the 
The National Aeronautics and Space Administration (NASA), one of the most 
important American agencies during the Cold War, which, given the recent 
announcements about the American conquest of the universe, remains an im-
portant foreign policy tool.  

The third part of the monograph is a reflection on the United States’ 
activities within the sphere of international law. Here, the Authors pointed out 
to such key issues as the death penalty, arms trade, and impact of the techno-
logical progress on the military and space explorations.  

The first part of the book is opened by Aleksander Lubojemski’s text ti-
tled “19th Century American Imperialism. A Theoretical Outlook” (pp. 39-
53). The Author asks whether the American foreign policy can be considered 
imperialistic. To answer this question, the Author first refers to the theory of 
realism of Hans Morgenthau and defines the very notion of imperialism. Next, 
he describes the concepts of Manifest Destiny and the Monroe Doctrine against 
the backdrop of international actions of the United States in the 19th century.  
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The article emphasizes that, especially today, the range of foreign policy 
tools which can be deemed imperialistic is much wider than in the previous 
centuries. It is not difficult to agree with the statement that in the era of glob-
alism, military conquests are not always profitable. By itself, the history of the 
United States offers rich examples of how economic tools (such as the Louisi-
ana Purchase in 1803 or buying of Alaska in 1867) proved to be more advan-
tageous in the long-term. 

After presenting the definition of imperialism, the Author focuses on two 
concepts that shaped the American foreign policy in the 19th century: Manifest 
Destiny and the Monroe Doctrine. The Author emphasizes that both of them, 
in fact, were supposed to buttress the United States’ power, either through 
engagement in direct conflicts (i.e. territorial expansion) or indirect activities 
(i.e. creating a sphere of exclusive political influence). The Author correctly 
observes that the abovementioned efforts, aimed at separating the United 
States from the European conflicts and creating a balance of powers in which 
America was to be the strongest actor, were an act of “real political genius” (p. 
49).  

The second paper, written by Maciej Skrzypek, is titled “The Implemen-
ation of the Monroe Doctrine in Relations Between the United States and the 
European Powers in the Years 1823-1900” (pp. 55-74). The Author treats the 
influence of the Monroe Doctrine on the relations between the United States 
and the European states. In the first part of this paper, the reader will find the 
circumstances standing behind the creation of the Monroe Doctrine and those 
who were most involved in its announcement in the presidential address at 
that time. The quality of this paper lies in the fact that it presents a detailed 
description of the main tenets of the Monroe Doctrine, which, at least in 
a common perception, is often associated with the American isolationism, but, 
as the Author stresses, the Doctrine did not translate to the lack of American 
activity in other parts of the world.   

Next, the Author presents a description of the American relations with 
the Czarist Russia, the British monarchy, and the II German Reich. The Au-
thor also shows how the United States’ policy allowed them to purse their own 
political goals, while cooperating or competing with the contemporaneous Eu-
ropean powers. This allows us to see how complex was the road of the United 
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States in the 19th century from a nation struggling to maintain its independ-
ence to a country dictating the conditions of international cooperation and 
dominating the areas subjected to the American political influence. Finally, 
the Author presents the assumptions of the so-called Manifest Destiny, consid-
ering it one of the elements of the presidential doctrine of 1823.  

Along with the first paper of this part, this subchapter creates a successful 
duet of perspectives in the subject of 19th century American foreign policy. 
The first Author criticizes not so much the U.S. foreign policy (though he does 
not refuse to call it imperialist) but the gap between the high-flown slogans 
about the protection of liberty and republicanism on the one hand, and the 
actual political practice which main goal was to elevate the United States’ po-
sition at the international arena, on the other. The second paper, in a rather 
approving tone, indicates that the U.S. foreign policy was an endorsement of 
various struggles for independence among the Latin American republics and 
a propagation of the idea of republicanism in the New World.  

The third paper in the first part of the book, “The Geopolitical Way of 
the United States to Achieve the Status of a World Hegemon” (pp. 75-92), 
is authored by Łukasz Wiśniowski. The paper is further divided into two sub-
parts. In the first subpart, the Author presents the history of the United States 
in a geopolitical context. Based on the literature of the subject, the Author 
describes five basic tenets that defined the U.S. political strategy: (1) domina-
tion in the North American continent, (2) lack of substantial threats in the 
Western hemisphere, (3) control over crucial maritime passageways, (4) dom-
ination over the world’s oceans, and (5) maintenance of the once achieved 
domination everywhere where it’s possible. In the context of all these geopo-
litical tenets, the Author shows how they influenced the shape of foreign policy 
and what benefits the United States reaped thanks to the implementation of 
the goals set by them.  

The second part of the article sets forth political concepts behind the 
maintenance of the world hegemon status. The Author first quotes the concept 
of the Heartland presented by Halford J. Mackinder4, according to which ter-
ritories covering Russia, western China, Mongolia, Afghanistan and Iran are 

4 H. J. Mackinder, The Geographical Pivot of History, The Geographical Journal 1904, vol. 23, 
no. 4, pp. 421-437; H. J. Mackinder, Democratic Ideas and Reality, Washington 1942, p. 213. 
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the core of the so-called World-Island which is a natural fortress and simulta-
neously an area over which dominance guarantees dominance over the entire 
globe. Next, the Author presents the idea of the Thucydides' trap according to 
which the war at some point becomes an unavoidable consequence of the con-
cerns of the current hegemon (the United States) about the rise in power of 
the pretender to dominance (nowadays: the communist China)5. Showing the 
previous actions of the United States in the struggle against the pretenders to 
the hegemony, the Author puts forward a bold – albeit increasingly popular – 
thesis that the United States will find it difficult to maintain their position of 
a world hegemon in the 21st century. Being a supporter of the hypothesis about 
the end of the unipolar world, the Author decided that the closest future will 
be a time of increasingly intense rivalry between the United States and the 
pretenders to the dominant position on the international arena.  

The second part of the monograph, titled "National Security and the Po-
litical Role of the United States on the International Arena”, is opened by 
a paper of Rafał Moczydłowski titled "Foreign Policy of Donald Trump. Im-
plications for the North Atlantic Alliance" (pp. 95-111). The Author presents 
a critical analysis of the policies of the 45th President of the United States and 
their effects on the functioning of NATO. It has to be stressed that this is an 
extremely actual topic that arouses much controversy. President Trump sets 
forth a harsh rhetoric and continually emphasizes the need to increase the fi-
nancial input for the defense budget on behalf of those members of NATO 
who do not fulfill their obligations in this respect. This undoubtedly leads to 
tensions between the remaining allies, the tension which may – at least tem-
porarily – weaken the Euro-Atlantic ties.  

In the paper, the Author presents the most important threats (by referring 
to them as “conflagrations”) that the American administration is currently 
struggling with. The analysis is not limited to purely political issues, but also 
applies to the activities of President Trump's administration within the eco-
nomic sphere. The Author describes the President's direct actions within 
NATO. Analyzing the abovementioned issues, the Author concludes that the 
unpredictability of the current President of the United States as a politician 

5 For more on the subject of China's geostrategic plans in the 21st century, see, among others: 
B. Góralczyk, Geostrategia Xi Jinping - China is moving into the world, Strategic Yearbook 
2016/2017, vol. 22, pp. 286-300.  
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and in the international arena does not directly affect the functioning of 
NATO, because the alliance plays too important of a role as a guarantor of 
global peace.  

In the summary of the paper, the Author reminds that "alliances or sys-
tems will not defend the state if it does not have its own strength and means 
to overcome the crisis or resist the first days of danger" (p. 107).  

The second chapter of this part is the analysis of the U.S.-Israeli relations 
conducted by Agata Krząstek, and contained in a paper titled "Foreign Policy 
of the United States Towards Israel" (pp. 113-134). The subject of the U.S.-
Israeli relations took on a new context after the controversial decision of Pres-
ident Trump to recognize Jerusalem as the capital of Israel and to move the 
American embassy there. This meant an end to the years-long Arab-Israeli 
peace processes, as a result of which the Israelis and the Palestinians were to 
independently reach an agreement in regards to the status of Jerusalem. This 
decision, on the one hand, caused a great uproar among the Arab states, and, 
on the other, it was a clear declaration of American support for its ally in the 
region. The Author of the article successfully shows the genesis of the rap-
prochement of the United States and Israel as well as the history of mutual 
relations between the two countries. The paper also contains numerous indi-
cations on how internal policy affects foreign policy – and these fragments of 
the text could be considered extremely interesting. The Author comprehends 
the premises underlying the policy of President Trump, writing that, above all, 
he is trying to "counterbalance the growing power of Iran" (p. 129).  

The third article in this part of the monograph is titled "NORAD as 
a Military Unity of the United States and Canada" (pp. 135-158), and was 
written by Kamila Chojnacka. The paper analyzes a crucial problem for the 
United States from their geopolitical standpoint, namely the issue of securing 
the country against an attack through the Arctic and from the North-West. 
The Author should be praised for drawing attention to this aspect of American 
national security, because in a common perception it is now usually forgotten. 
Meanwhile, it must be remembered that during the Cold War the United 
States were constantly facing such threats of an attack on the part of the Soviet 
Union. It is therefore clear that the American security is directly dependent 
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upon the protection of the Canadian airspace. The North American Aerospace 
Defense Command 6 (abbreviated as NORAD) serves this very purpose.  

The closing chapter of the second part of the book is a text by Karolina 
Rogatko titled "Politics from Space: The Origin, History and Significance of 
NASA" (p. 159-173). The Author presents the genesis and history of the ac-
tivity of one of the most famous American governmental agencies, which, since 
1958, deals with the exploration of space: The National Aeronautics and Space 
Administration. The Author reminds us that NASA's activities focused not 
only on the missions known from the popular television, but also on a number 
of other enterprises. First of all, NASA conducts activities related to the obser-
vation of our planet which "cover the most important issues related to the 
atmosphere of the Earth, formation of hurricanes, cyclones, climate, move-
ments of the continental plates, influence of the Sun on the phenomena oc-
curring in the upper parts of the atmosphere (the so-called cosmic weather), 
and testing of the theory of gravity "(p. 162). Moreover, NASA also analyzes 
the entire solar system and closely observes the universe.  

The most interesting part of the discussed paper is perhaps the consider-
ation that illuminates NASA's links to foreign policy. The need to catch up 
with the Soviet Union, which initially boasted about sending the Sputnik and 
Yuri Gagarin into space, allowed NASA to receive rich support from the Amer-
ican authorities. Thus, the period of the Cold War, resulting in an armament 
race also in space, can be now characterized as a period of excellent political 
and economic conditions for the development of this governmental agency.  

The third part of the monograph, in line with its title "The United States 
and the Challenges Facing International Law", focuses on the issues which the 
Authors of the following subchapters considered important from the point of 
view of international law, such as the death penalty, international arms trade, 
the use of new technologies by the military (with particular attention paid to 
unmanned aircraft), and the participation of private companies in the explo-
rations of space. The first two issues – the death penalty and the arms trade – 
traditionally belong to the field of international politics. The two subsequent 
papers address the challenges brought by the last technological revolution.  

6 Until 1981, the organization appeared under the name of the North American Air Defense 
Command. 
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The first of the papers, titled "The Death Penalty in the United States in 
the Light of International Law and Human Rights" (pp. 177-194), is authored 
by Adriana Szymańska, and is devoted to one of the most serious ideological 
conflicts between Europe and the United States, that is the justification of the 
death penalty. It should be recapitulated here that the abolition of the death 
penalty (in the time of peace) was provided for in 1983 in Protocol No. 6 of 
the European Convention for the Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms. The use of the death penalty is expressly prohibited in article 
1, which stipulates that the death penalty shall be abolished and that no one 
shall be condemned to such punishment, nor can it be enforced. The second 
document on relevant issue was Protocol No. 13, which foresees the abolition 
of the death penalty also during the war. Meanwhile, in the United States, the 
death penalty is still a valid law in 31 state statutes (as of 2018). The only 
period when the capital punishments were not executed was during the years 
1972-76. This was the result of the judgment in Furman v. Georgia7. The rul-
ing forced Congress and the state legislatures to introduce changes to the law 
that would ensure that the death penalty will not be adjudicated and per-
formed arbitrarily and discriminatorily. In 2017, 23 executions were carried 
out in the United States, and by July 18, 2018 there were 14. In total, 1474 
executions were carried out in the United States since 19768.  

In the article, the Author presents a historical outline of the employment 
of the death penalty in the United States, and then confronts it with the inter-
national activities aimed at abolishing of this form of punishment. In the con-
clusions, the Author rightly states that “in the United States, the death penalty 
has been prevalent for so many decades, with only short abolition periods, that 
it remains inscribed in the American legal system "(p. 190). At the same time, 
however, it is worth noting that the execution of the death penalty in the 
United States is now subject to an increasing number of limiting provisions; 
the Supreme Court's case law indicates situations in which it is unacceptable 
to sentence someone for a death penalty. In Atkins v. Virginia (2002), the Su-

7 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
8 Death Penalty Information Center. Facts about the Death Penalty, [online] https://deathpenal-
tyinfo.org/documents/FactSheet.pdf. [access: 30.07.2018]. 
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preme Court prohibited the use of the death penalty against people with men-
tal disabilities9. In Roper v. Simmons (2005), the Court ruled that the death 
penalty cannot be used against persons who were under the age of 18 when 
they committed a crime10. In both of these situations – as the Supreme Court 
had stated – the death penalty is in conflict with the 8th Amendment to the 
U.S. Constitution barring the government from imposing cruel and unusual 
punishments.  

The second paper in the third part of the monograph is the article titled 
"Conventional Arms Trade as a U.S. Foreign Policy Tool" authored by Piotr 
Mroczkowski (pp. 195-212). As an important element of international poli-
tics, the weight of this issue may be proven by the fact that the United States 
has been the world's largest arms exporter for years, and the U.S. share in the 
relevant global trade reaches 34%. Russia comes second, with a 22% share, 
and the third country is France which has only a 6.7% share in the market11.  

The Author begins his paper with the presentation of the most funda-
mental elements of the conventional arms market and the respective features 
of the legal, illegal and the so-called gray arms trading markets. Further, the 
Author introduces an economic analysis of the international defense market. 
He then characterizes how the United States uses arms exportation as a tool of 
its foreign policy. The Author draws attention to such goals of this conduct as 
ensuring internal security and supporting the American allies. Subsequently, 
the Author presents selected modes of weapon exportation and its control. Fi-
nally, the Author focuses on the adoption of the Arms Trade Treaty (ATT). In 
this context, as he notes, the failure of the United States to ratify the treaty 
translates into "one-third of the conventional arms transfers remaining outside 
the scope of the Treaty" (p. 208).  

The third article in this part of the book, written by Mateusz Piotrowski, 
is titled "The Use of Unmanned Aerial Vehicles by the United States" (pp. 
213-234). The issue of using drones for elimination of selected targets has re-
ceived a distinct name in English – targeted killing – and it remains one of the 

9 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002). 
10 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005). 
11 Data for 2013-2017 provided by the Stockholm Institute for Peace Research (SIPRI); SIPRI 
YEARBOOK 2018. Armaments, Disarmament and International Security Summary, [online] 
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-06/yb_18_summary_en_0.pdf [access: 01.07. 
2018] 
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major ethical problems associated with modern warfare. And although laws on 
the use of unmanned aircraft to fight terrorism have been passed in the United 
States, and even some provisions of international law allow for such actions, it 
still arouses great controversy. The Author closely describes the history of using 
this tool by the American administrations during the military activities of the 
United States in the recent years. The summary of the paper predicts the in-
crease in the use of drones, insofar as they are "the most effective, safest (from 
the point of view of the United States) and economical means of asymmetric 
war against terrorism" (p. 225).  

The closing article of the last part of the book is Piotr Kolczyński's paper 
titled “The Increasing Role of the Private Sector in the Space Policy of the 
United States from the Perspective of the Public-private Cooperation and 
Space Mining” (pp. 235-250). The Author of the paper should be praised not 
only for the choice of such an important and difficult issue, but also for the 
great work on the research question. The Author begins his analysis by stating 
that the 21st century is a period when space activities have become the main 
strategic elements of foreign policy of many countries (this trend is well-illus-
trated by the cosmic activity of China and the American announcements of 
new space projects). At the same time, the Author notes, today “the private 
sector’s entities are playing an increasingly important role within the space ac-
tivity arena, becoming an ideal partner for state-funded or government-run 
programs” (p. 249).  

In the first part of his analysis, the Author characterizes the basic features 
of the public-private cooperation, points out to its importance for the United 
States' policy in the sphere of space exploration, and lays out the advantages 
stemming from this type of cooperation. Then, he presents the U.S. legal pro-
visions of 2015 regarding cosmic mining and compares them with the relevant 
regulations existing within the international law.  

In summary, it is worth emphasizing that this monograph is addressed to 
a wide range of readers: students as well as researchers of humanities and social 
sciences such as law, European law, international relations, political science, 
history or national security. It is not only students and researchers, however, 
who may find the monograph interesting. The book may be worthwhile also 
for people generally interested in the history and foreign policy of the United 
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States (to any extent), and those simply fascinated by international law and 
international relations as such.  

Editors would like to express the words of gratitude for the reviewers of 
this volume. To ensure the highest substantive level, the editors chose to em-
ploy the double peer review procedure, known from the most renowned aca-
demic journals. Helpful comments and tips from professor Paweł Laidler and 
professor Brygida Kuźniak (both from the Jagiellonian University) – unques-
tioned specialists in the discussed subject matters – allowed the editors to im-
prove the scholarly quality of the specific subchapters as well as the entire pub-
lication. As a result, the monograph will certainly be an interesting reading for 
those interested in legal and political American studies.  

Lastly, as the editors are obliged to note, the book is a result of our rich 
cooperation with young scholars (students and Ph.D. students) who represent 
various fields of study but all share the same passion for research of history and 
politics, and, more broadly, culture and society of the United States. They are 
the members of the youngest generation advancing the field of American stud-
ies in Poland, who pursue their academic goals by working in scholarly associ-
ations, participating in academic conferences and seminars, and by organizing 
other, intriguing projects and events, often connecting the worlds of academia 
with the world of culture. We hope that every of our Authors will continue to 
develop his or her passion for American studies and further improve their re-
search. 
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19th Century American Imperialism. 
A Theoretical Outlook 

 
 
 

The concept of American Imperialism has been apparent in not only 
political debate, but also academic debate, since the moment the United 
States of America had become a “great power”1, a term used mainly in inter-
national relations studies, but also used in political discourse. The United 
States have been an important player in international politics from at least 
the start of the XX century and it’s role and power have substantially grown 
since then. The importance of the American Imperialism seems to have risen 
since the fall of the USSR, as many academics, and politicians, have stated 
that international politics henceforth have become unipolar2, a term which 
is also widely criticized3. Therefore American Imperialism has been an im-
portant part of the international political system since the beginning of the 
rise of the United States, but since the fall of the USSR, it’s meaning is of 
upmost importance, not only to the closest neighbors of the USA, but to the 
whole world. This being said, a thorough review of the history of American 
Imperialism is needed, especially through an outlook done in light of inter-
national relations theory. 

 

 

                                                            
1 J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York 2014, p. 238-245. 
2 See: K. Waltz, Structual Realism after the Cold War, International Security 2000, vol. 25, no. 
1, p. 5-41; Idem, The Emerging Structure of International Politics, International Security 1993, 
vol. 18, no. 2, p. 44-79. 
3 R. Skarzyński, Anarchia I Policentryzm: Elementy Teorii Stosunków Międzynarodowych, Biały-
stok 2006, p. 1-15. 
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What imperialism is 

There have been many scholars and politicians, especially in the United 
States, who oppose the use of the term imperialism to define the foreign 
policies of their country4. Therefore, a short definition must be made to 
define what imperialism indeed is, specifically in international relations theo-
ry, to show that indeed the US has been imperialistic in certain, if not all, 
periods of it’s existence. The term imperialism has gained a very negative 
meaning since the beginning of the XX century, thus in the XXI century no 
country would want to be labeled imperialistic. 

The definition of imperialism has varied throughout academic and po-
litical history. In general, imperialism means methods of extending the power 
and dominion of a nation direct territorial conquest or by gaining indirect 
control over the political or economic life of other areas5. There are numer-
ous theories of imperialism, with the most popular being the economical 
theories of imperialism created mainly by Lenin6 and Hobson7. Lenin 
blamed capitalism for creating imperialism, which was a drive to exploit less-
er developed countries through taking them over either through warfare 
or economical methods. Hobson also attributed imperialism to capitalism, 
thus calling it an morally wrong policy of dominating other countries, which 
was mostly carried out by countries that had a capitalist system. Therefore 
in these economic theories, imperialism is merely a tool used by the bour-
geoisie class of the strongest countries to exploit the lesser developed coun-
tries. 
 Even though these theories have been popular among scholars, this 
paper will focus on international relations theory and the definitions of impe-
rialism, with it’s roots, laid out mostly by realists, who are the leading schol-
ars in IR theory and out of all the schools in IR theory tend to study imperi-
alism and power most often. In contrast to scholars who claim that the causes 
of imperialism are found in economical causes, realists argue that the true 
origins of imperialism are found in either the nature of human beings and 
the fact that domination is a part of this nature, the meaning of the anar-
                                                            
4 J. Nye, Soft power: The means to success in world politics, New York 2004, p. 134-138. 
5 See: definition of imperialism in Merriam-Wesbter dictionary. 
6 V. Lenin, Imperialism, the Highest Stage of Capitalism: A Popular Outline, New York, 1939. 
7 J. Hobson, Imperialism: A Study. Part II, New York 1902. 
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chical society in international politics and the way anarchy drives state to 
dominate other states or that the most powerful nations, “great powers”, 
drive to dominate other countries because of their rank in the international 
system8. The causes vary from scholar to scholar and from paradigm to para-
digm (for example classical realism tends to derive the foundations of realism 
from the human nature, whereas neorealists blame the anarchy of the inter-
national system), but all fundamentally agree upon most of these claims.  
 The leading scholar of the realist school, Hans J. Morgenthau, defined 
imperialism as “a policy that aims at the overthrow of the status quo, 
at a reversal of the power relations between two or more countries”9. Which 
means that once a state gains it’s desired position in the international politi-
cal system, it will stop and try to hold on to the status quo it created. Alt-
hough Morgenthau defines imperialism and defending the status quo as two 
completely different policies, there are vast similarities and it may be hard to 
differentiate them. Some scholars would even define this as they assume that 
the end game of every foreign policy of great powers is to become the global 
hegemon, a task very hard or even impossible to obtain10.  
 Morgenthau also points out three methods of imperialism used by 
countries11. They are: military imperialism – the oldest of all the methods 
of imperialism, a constant part of human political history and although 
it is a “tough game to play”, it surely does give some of the highest and most 
spectacular benefits; economic imperialism – a method which was developed 
largely in the XIX century but gained it’s real affluence in the XX century, 
specifically after the Second World War; and cultural imperialism – Morgen-
thau defines this method as based on ideology, the evolution of the world 
after the fall of the USSR gave birth to an entirely new phenomenon in cul-
tural imperialism called soft power. As we shall see in the upcoming chapters, 
the United States has used all three of these methods in different periods of 
times.  

                                                            
8 R. Menon, J. R. Oneal. Explaining Imperialism: The State of the Art as Reflected in Three 
Theories, Polity 1986, vol. 19, no. 2, p. 169-93. 
9 H. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York 1960, 
p. 59. 
10 J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics … , p. 140-143. 
11 H. Morgenthau, Politics Among Nations … , p. 72-76. 
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 Thus when scholars try to avoid the term of imperialism, specifically 
when speaking about American foreign policy, they try and narrow the defi-
nition to a militaristic expansion, hence they say that the United States are 
not imperialistic because they do not have direct control over other countries, 
just as the United Kingdom had in the XIX century12. Although they may be 
some sense in this and indeed the United States do not have such direct con-
trol over vast continents, this does not mean that the US is not and in the 
past was not imperialistic. Just as international politics change, so does the 
term of imperialism. As we have seen beforehand, imperialism does not mean 
just militaristic expansion and creating puppet states over conquered territo-
ries. Imperialism also relies on economical ties that may indirectly control 
not only specific countries but also groups of countries through the control 
of different international organizations such as the International Monetary 
Fund. Imperialism also relies on cultural and ideological methods, which in 
an even better way indirectly control the actions of hordes of populations. 
The extensive use of soft power by the United States is indeed a cultural 
method of imperialism, which will be shown further below.  

The United States has had truly imperialistic periods of history, using 
militaristic methods just like any other state, even though Washington has 
always shrouded these imperialistic policies in a cloak of fighting for peace 
and democracy13 and even though these methods are not used anymore be-
cause of the changing nature of imperialism, it does not mean that the Unit-
ed States do not follow such policies or even at they do not wish to follow 
such policies. 

This being said, one may see that imperialism is not a simple process of 
wars and battles as it was centuries ago. It is a much more complex process 
which is made up of various methods that can directly or indirectly influence 
the decisions made by other countries for the benefit of the imperialistic 
country. This means that by definition all countries can be imperialistic and 
imperialism may be equal to the drive for power pursued by states in interna-

                                                            
12 J. Nye, Soft power …, p. 134-138. 
13 P. B. Potter, The Nature of American Territorial Expansion, The American Journal of Inter-
national Law 1921, vol. 15, no. 2, p. 189-197. 
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tional system, the root of the realist paradigm14. Great powers tend to show 
imperialistic policies the most often, because they have enough power to 
actually change the international system for their favor. Thanks to the vast 
power they possess they have the means to actually create an empire through 
militaristic, economical and cultural methods. All great powers from Rome 
and Athens to the United Kingdom and the United States have pursued 
imperialistic policies in their history15.  

A definition of imperialism which only limits itself to territorial expan-
sion does not have much use in the global information age, where vast con-
quest is not profitable. Consequently, this does not mean that imperialism 
does not exist anymore; it has just adjusted to the XXI century, as it had 
beforehand to other periods of time when trade or economic expansion was 
more important than territorial expansion.  

For the sake of this paper, imperialism will be defined as a policy pur-
sued by countries to gain and maintain the leading position in the interna-
tional political system by militaristic, economic and cultural methods. Fur-
ther, imperialism may mean any action conducted by a state for their own 
benefit that go beyond their own sovereignty. Therefore imperialism is not 
equal to territorial expansion, but anything from creating military bases 
in another country to creating military alliances where at least one state be-
cause of this alliance loses a part of their own will16.  

Manifest Destiny and territorial expansion 

The creation of the United States at the end of the XVIII century was 
a start of a new era. The upcoming Napoleonic Wars in Europe meant that 
all the European great powers had to concentrate purely on the Old Conti-
nent, thus their gaze was swept away from the Americas. The void of power 
in the New World also meant that a great power had to arise sooner or later 
to fill the void. The Americans driven by their spirit and bravery started to 
spread democracy and all of the American virtues to the East and South. This 

                                                            
14 J. Czaputowicz, Teorie Stosunków Międzynarodowych: Krytyka I Systematyzacja, Warszawa 
2008, p. 72-78. 
15 K. Waltz, Theory of International Politics, New York 1979, p. 26. 
16 R. Zevin, An Interpretation of American Imperialism, The Journal of Economic History 
1972, vol. 32, iss. 2, p. 316-360. 
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was, as many had put it17, Manifest Destiny, the destiny of the United States 
to build a democratic country that spread from ocean to ocean.  

The first large extension of American sovereignty was the Louisiana 
Purchase in 1803, which massively extended American rule in the North 
American continent. It also posed a threat to Spanish rule in the Caribbean, 
as the final borders of Florida were not completely cleared out. The United 
States sent two military regiments to clearly notify that these lands are in fact 
American now, a signal which was understood by all countries18.  

The next stage was the War of 1812, which was started because of many 
reasons - such as the rising imperialistic ambitions of the United States - 
which Great Britain could not handle. Some historians are divided if indeed 
the Americans wanted to annex British territories in the Northern part of 
North America, as the peace treaty signed did not change anything concern-
ing British rule over these parts, therefore the war itself, being an important 
part of American history, did not largely alter American expansionism in 
today’s Canada, as it had not begun19.  

The following years brought the annexation of Oregon and territories 
surrounding it, however the biggest part of this journey came with Texas. 
The annexation of Texas in 1845 was the start of territorial expansion in the 
Pacific, which President James K. Polk set out to do20. The Mexican-
American War fought from 1846 to 1848 was a direct outcome of the acqui-
sition of Texas by the United States, which was still thought of Mexican 
territory by the Mexican government. The loss that Mexico suffered had 
catastrophic outcomes for their country and fantastic gains for the United 
States. The Mexican Cession gave the United States a vast territory consisting 
of California, Utah, New Mexico, Nevada, Colorado and Wyoming (Texas 
also stayed American but was not part of the Cession). This was the third 

                                                            
17 J. W. Pratt, The Origin of "Manifest Destiny", The American Historical Review 1927, 
vol. 32, no. 4, p. 795-798. 
18 R. Zevin, An Interpretation of American Imperialism … , p. 323. 
19 Ibidem, p. 323-324. 
20 G. L. Rives, The United States and Mexico, 1821-1848: A History of the Relations Between the 
Two Countries from the Independence of Mexico to the Close of the War with the United States, 
1913, p. 658-659. 
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biggest American expansion in their history21 and looking at it from the XXI 
century, probably the most profitable22. The Mexican-American War was 
a clear example of almost a textbook imperialistic war started by the United 
States to annex not only Texas but also large parts west of Texas.  

The expansion towards the Pacific Ocean was motivated not only by the 
concept that Americans are destined to create a state spreading throughout all 
of America, but also by the willingness to create new markets. The annexa-
tion of such vast territories created a new spirit for Americans which was seen 
in the enlargement of their economy. The expansion of the United States 
that ended in 1848 which brought together two oceans was one of the most 
energetic and useful things that happened to the former colony and it gave 
the citizens of the USA a vital sense of accomplishment and victory23. This 
expansion is also a prime example of the first type of imperialism – military 
conquest, which is also the simplest kind. In the era of these conquests the 
United States did not yet have enough instruments to use neither economic 
imperialism nor cultural imperialism, but thanks to the immense acquisition 
of lands, this was going to change.  

Although after the Mexican-American War, the United States had 
spread from ocean to ocean, the spirit of Manifest Destiny had not withered 
out; it had just changed directions towards the Pacific and the Caribbean24. 
The threatening of Japan in 1853 to open it’s borders to trade was a clear 
imperialistic act according to our definition. The United States did not con-
quer Japanese territories, they had just used a threat to force upon the Japa-
nese government to open a trading route for the benefit of Washington. The 
purchase of Alaska from the Russian Tsar and the creation of a de facto pup-
pet state in Hawaii furthered American territorial imperialism and did not 
stop until the Spanish felt threatened.  

                                                            
21 Territorial Acquisitions of the United States from 1776 to 1900, The Journal of Education 
1901, vol. 54, no. 15, p. 248, [online] http://www.jstor.org/stable/44053966 [access: 23.06. 
2019]. 
22 The annual Gross Domestic Product of California alone is that of France for example, see: 
World Bank GDP Indicators 2016. 
23 A. R. L. Cayton, Amerykańska Ekspansja Terytorialna w Latach 1783-1848, [in:] Historia 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. vol. 2, red. A. Bartnicki, D. T. Critchlow, Warszawa 1995, 
p. 199-200. 
24 R. Zevin, An Interpretation of American Imperialism …, p. 325. 
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The main reason of the Spanish-American War in 1898 was the fact 
that the United States started directly supporting Cuban revolutionaries who 
were fighting for their independence against the Spanish Empire. This start-
ed a war that lasted a couple of weeks, which had fatal repercussions to the 
Spanish Empire, practically ending it. In the Paris Treaty signed between the 
two countries, the United States of America was allowed temporary control 
of Cuba, but most importantly became the owner of Guam, Puerto Rico and 
the Philippines. The last of these newly gained territories started to become 
a problem for the United States, as a revolution against the Americans had 
begun. The US started to pacify the revolution under the slogans of bringing 
civilization to the Philippines and to protect them from European imperial-
ism25 - an ironic motive as the outcome of American policies meant that 
European imperialism would be replaced by American imperialism. When 
the revolution had been completely pacified, the US created a de facto colony 
out of the Philippines, naming a governor who was supposed to rule the 
islands26. This meant that the US, who had been a small colony not much 
over a hundred years before this, had now become a vast and powerful naval 
empire spreading from the coast of the Atlantic Ocean to the archipelagos 
of the Pacific Ocean and controlling parts of the Caribbean Sea. Therefore, 
in a way, became a colonial empire.  

This short history of US territorial expansion and the use of Manifest 
Destiny as a tool for this expansion is nothing else but a highly imperialistic 
policy. The notion that American expansion was used to spread democracy 
all over the continent was nothing else than a cover-up for the imperialistic 
nature of the country. The fact that the United States used warfare to claim 
territories (the Spanish-American War and the Mexican-American War) 
or used the threat of force (the threat used against the Japanese) shows the 
true nature of the policies pursued by Washington in the XIX century. 

 

 

                                                            
25 K. Michałek, Stany Zjednoczone a Polityka Światowa w 1898-1917, [in:] Historia Stanów 
Zjednoczonych Ameryki vol. 3, red. A. Bartnicki, D. T. Critchlow, Warszawa 1995, p. 314-
316. 
26 Ibidem, p. 316. 
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The Monroe Doctrine 

XIX century brought not only Manifest Destiny, a policy, which we 
have seen, is purely imperialistic in it’s form. When in 1823 President James 
Monroe and his cabinet feared that European colonialism and imperialism 
may once again strike the newly independent states of South and Central 
America, they had decided to announce what is now called the Monroe Doc-
trine. The message to Congress on the 2nd of December contained in itself 
a clear signal that the Americas are not open to the influence of European 
powers and that the United States will not interfere in European problems. 
This seemed to be a fair trade, however what President Monroe showed 
as a care for the independence of the newly found countries was clearly an act 
of imperial ambitions27.  
 The United States, when creating the Monroe Doctrine, used their 
position as a growing power to dominate all affairs in the Western hemi-
sphere. An act of colonization or imperialism by any European great power, 
which were still stronger than the United States in the beginning of the XIX 
century, would mean an act of aggression against Washington, not because 
they actually cared about the well-being or independence of South and Cen-
tral American countries, but because they signalized that these parts of the 
world are now under their influence. The fact that the United States pursued 
a policy which was fundamentally “American”, which is anti-colonial, does 
not mean that they pursued a policy that was anti-imperialistic. As we have 
seen in the first section of this paper, imperialism does not mean creating 
direct areas of control. Therefore one may call the Monroe Doctrine “impe-
rial anti-colonialism”28, meaning that indeed the US did not want the loss of 
statehood of the South and Central American countries, because Washington 
could control them indirectly.  
 The fact that the Monroe Doctrine was indeed an imperialistic policy 
can be proved by a few examples from history. The first example is one 
of purely political and ideological nature. The doctrine was intended to pro-
tect the newfound South American countries and try to promote the republi-
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The main reason of the Spanish-American War in 1898 was the fact 
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all over the continent was nothing else than a cover-up for the imperialistic 
nature of the country. The fact that the United States used warfare to claim 
territories (the Spanish-American War and the Mexican-American War) 
or used the threat of force (the threat used against the Japanese) shows the 
true nature of the policies pursued by Washington in the XIX century. 
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can system of government. Although this was only the nice pretext on which 
the doctrine was built, even this façade turned out to be false. The United 
States had no problem recognizing and working with Brazil, which was at the 
beginning of the XIX century a monarchy and called itself and empire. Nor 
did Washington have any problem when the British Empire “stole” and an-
nexed the Falkland Islands from Argentina. The balance of power within 
Europe, which the United States were not supposed to care about, was more 
important than the territorial sovereignty of Argentina. The fact that the 
United States did not enter a conference which was aimed at creating a mu-
tual defense treaty between Southern and Central American countries 
showed it’s disinterest in creating such binding treaties. Therefore even 
though Washington tried to make the whole world see the Monroe Doctrine 
as a purely helpful program for the newfound Latin American countries, 
their actions towards certain problems did not entirely overlap with the polit-
ical statements.  
 The second problem was the interference in European affairs. Though 
Monroe clearly stated that the United States were not to enter the European 
balance of power, they did play a part in it maybe even unwillingly. Wash-
ington kept close relations with many European capitals, especially it’s ex-
metropolis, in case one country tried to broaden their borders and create 
a colony in the Americas. The fact that George Canning, the British Secre-
tary of State for Foreign Affairs, wrote a letter to Washington clearly stating 
that Great Britain was fine with the dismemberment of the Spanish Empire 
and that they would not intervene in American foreign policy concerning the 
ex-Spanish colonies29. This shows that the United States played a part 
in European politics, as their moves in the Western hemisphere affected Eu-
ropean great powers, thus these great powers either accepted American policy 
or rejected it, which created tensions between countries, as it did with Spain.  
 The concept of the Monroe Doctrine was therefore imperialistic not 
only in action but also in theory. The sole purpose of this doctrine was 
to abandon the old balance of power which was created by European great 
powers and encompassed the majority of the Old World and create a new 
balance of power within the New World – to create an American system 

                                                            
29 E. M. May, The Making of the Monroe Doctrine, Harvard 1975, p. 5-10. 
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in the Western hemisphere30. A vision of unilateralism in the Western part 
of the globe was probably one of the most important visions Washington had 
in the XIX century. To break away from Europe and create a new balance 
of power where the United States were the strongest country in system was 
an act of true political genius.  
 Therefore the creation of the Monroe Doctrine in which a “hemispheri-
cal empire” was created meant that the United States had their own area in 
which they could conduct their imperialistic foreign policy without the in-
tervention of other great powers was a luxury that no other great power had. 
The Monroe Doctrine may be understood as a “vague proclamation” that 
Washington was ready to protect it’s newfound balance of power, empire 
and any vital interests in had in the Western Hemisphere31. 
 Under international relations theory, the Monroe Doctrine may be seen 
as an act of all imperialism, be it militaristic, economical or cultural. The 
United States had used all three methods of imperialism to gain dominance 
over the Western Hemisphere through the Monroe Doctrine. The militaris-
tic method was clearly used against Spain during the Spanish-American War 
and Washington certainly gave notice that it would use force to defend their 
interests in the both Americas. The uses of all kinds of economical weapons 
to assure American dominance have been apparent from the XIX century 
to the XXI century. However, the most important method of imperialism 
used in the Monroe Doctrine seems to be the cultural/ideological one. The 
United States in creating a completely new balance of power created with 
it also it’s position as the dominant and most powerful country in the system. 
This meant that it had the role of protecting not only the balance of power 
but also any intrusions from powers that would want to obscure this balance, 
thus the newfound countries in both Americas could have actually seen the 
United States as the protector of their independence. This was true, because 
the vital interest of Washington was to keep these countries independent, but 
not because of a glorious mission to spread republicanism but because 
through the assurance of sovereignty of the newfound states the United 
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States could dominate them, thus creating a vast empire without the need 
of colonization.  

The creation of a large territorial empire from ocean to ocean thanks 
to Manifest Destiny, the extension of this empire by gaining Alaska in the 
North, the Philippines and Guam in the West and Puerto Rico and Cuba 
in the South and the creation of a completely new balance of power system 
in the Western hemisphere marked the peak of American imperialism in the 
XIX century. Thanks to all these events gained by different methods of impe-
rialism, the United States were able to enter the XX century as a great power 
which would in time determine the outcome of the XX century and remain 
the only superpower in at the turn of the century.  

The theoretical outlook on American imperialism helps in assessing 
what exactly imperialism is and how it works and also if American policies in 
the XIX century were imperialistic. The problem remains if American foreign 
policy after the XIX century, during the XX century and especially now, 
during the XIX century, is imperialistic. As many international relations 
scholars agree that the vast use of “soft power” by the United States and mili-
taristic interventions in all parts of the world are a clear example of US for-
eign policy, some differ upon calling it imperialistic. As this may be prob-
lematic nowadays, in a hundred years, after the balance of power will change 
and history will be unraveled, a true answer to the problem of American 
imperialism in our times may be given - just as the answer to XIX century 
American imperialism has been given now.  
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Streszczenie 

XIX-wieczny Amerykański Imperializm – 
zarys teoretyczny 

Amerykański imperializm jest terminem, który był często używany za-
równo w dyskursach akademickich, jak i w debatach politycznych. Siła Sta-
nów Zjednoczonych zmieniła się w czasie, jednak USA od ponad dwóch 
stuleci odgrywają ważną rolę w polityce międzynarodowej, jednak prawdziwy 
początek amerykańskiego imperializmu przypada na XIX wiek. W związku 
z tym, należy dokonać dokładnej oceny teorii stosunków międzynarodowych, 
wyjaśniając, w jaki sposób Stany Zjednoczone zbudowały swoją drogę do 
stania się najpotężniejszym krajem na świecie. Pierwszą rzeczą, jaka jest poru-
szona w niniejszym tekście, jest próba określenia, czym jest imperializm 
i polityka imperialistyczna, i czy rzeczywiście Stany Zjednoczone mogą być 
nazwane imperialistycznymi. W tym artykule autor przyjrzy się dwóm XIX-
wiecznym aspektom, które stworzyły nowoczesne państwo amerykańskie: 
Manifest Destiny z amerykańskim ekspansjonizmem i Doktryną Monroe. 
Artykuł pokaże, w jaki sposób te dwa aspekty wzmocniły Stany Zjednoczone 
na początku XIX wieku i jak wpłynęły one na pozycję USA w globalnej rów-
nowadze sił. Artykuł opisuje, czy te dwie wspomniane wizje rzeczywiście były 
częścią szerzenia demokracji i praw człowieka, czy też były jedynie instrumen-
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tami politycznymi wykorzystywanymi do zwiększenia amerykańskiej domi-
nacji - a tym samym były polityką imperialistyczną. 

Słowa kluczowe: American imperialism, Manifest Destiny, Monroe Doc-
trine, Imperialism. 
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Implementacja założeń Doktryny 
Monroe’a w relacjach 

Stanów Zjednoczonych z mocarstwami 
europejskimi w latach 1823 – 1900 

 
 
 

Niezbędnym elementem funkcjonowania każdego państwa na arenie mię-
dzynarodowej jest realizacja jego własnych interesów w polityce zagranicznej. 
Choć początki państwowości USA datujemy na lata 1774–1787, to ich ak-
tywna obecność w stosunkach międzynarodowych, jak przekonuje W. Do-
brzycki, rozpoczęła się wraz z kolejnym stuleciem1. Właśnie wtedy pojawiła się 
pierwsza w historii Stanów Zjednoczonych doktryna w zakresie polityki zagra-
nicznej. Tematem niniejszego artykułu będzie realizacja założeń zawartych 
w Doktrynie Monroe’a w relacjach z mocarstwami europejskimi w la-
tach 1824–19002. Autor za główny cel postawił sobie obronę słuszności stwier-
dzenia, że owa koncepcja odegrała kluczową rolę w kształtowaniu i realizowa-
niu polityki zagranicznej USA względem państw Starego Kontynentu do 
końca XIX w. Głównymi pytaniami towarzyszącymi autorowi były te doty-
czące istoty owej doktryny i jej modyfikacji, a także kształtu relacji Stanów 
Zjednoczonych Ameryki z mocarstwami europejskimi od lat 20. XIX w., aż do 
końca tego stulecia. Przedmiotem zainteresowania w większości publikacji na 
ten temat jest znaczenie Doktryny Monroe’a w relacjach z Ameryką Łacińską. 

                                                            
1 W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945, War-
szawa 1996, s. 66. 
2 Autor za L. Patusiakiem wyróżnia państwa, które uznaje za mocarstwa europejskie, których 
relacje ze Stanami Zjednoczonymi zasługują na wyróżnienie; Zob. więcej, L. Patusiak, Dyplo-
macja Stanów Zjednoczonych (XVIII – XIX w.), Warszawa 1978. 
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Niniejszy artykuł ma zwrócić uwagę na jej rolę w stosunkach między Waszyng-
tonem a najważniejszymi stolicami na Starym Kontynencie.   

Orędzie Monroe’a zostało określone przez D. M. Dozera za najważniejszą 
w historii USA doktrynę polityczną, regulującą relacje z Ameryką Łacińską3. 
P. Zaremba określił ją jako „pozorną twierdzę i podstawę amerykańskiej poli-
tyki i amerykańskiego izolacjonizmu"4. Jak pokaże poniższa charakterystyka, 
nie odcisnęła ona jedynie piętna na relacjach na półkuli zachodniej. 
W przekonaniu autora tezy  wyłożone w tym orędziu rozpoczęły nowy okres 
w relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a wiodącymi państwami euro-
pejskimi, których główną osią był antagonizm wokół przyszłego ładu między-
narodowego. Istotą nowego porządku miał być konflikt między republikań-
skim Zachodem a monarchistycznym Starym Kontynentem. Wyraz dała temu 
choćby odpowiedź George’a Bancrofta, posła amerykańskiego w Berlinie, na 
aluzję przedstawiciela brytyjskiego do ubioru waszyngtońskiej służby zagra-
nicznej. Bancroft skwitował zarzut o noszeniu przez amerykańskich dyploma-
tów stroju grabarzy słowami: „Ubieramy się odpowiednio na dworach euro-
pejskich ponieważ reprezentujemy sobą pogrzeb monarchii”5.  

W przekonaniu autora problem poruszany w tym artykule jest istotny 
z kilku powodów. Po pierwsze, Doktryna Monroe’a jest pierwszą amerykańską 
koncepcją prowadzenia polityki zagranicznej w skali globalnej, którą W. Do-
brzycki określił słowami „niewiele jest w historii stosunków międzynarodo-
wych koncepcji tak kontrowersyjnych, a jednocześnie tak żywotnych i trwa-
łych, jak doktryna Monroe’a”6. Po drugie, był to program obowiązujący aż do 
osiągnięcia przez USA statusu supermocarstwa. Po trzecie zakładał on istnienie 
dwóch odmiennych systemów, republikańskiego na półkuli zachodniej i mo-
narchistycznego na półkuli wschodniej. Zapowiadał konflikt Nowy Świat ver-
sus Stary Świat, republika versus monarchia. Doktryna Monroe’a legła u pod-
staw wielu koncepcji, od izolacjonizmu po nacjonalizm i ekspansjonizm, co 
świadczy o jej szerokim zastosowaniu w amerykańskiej myśli politycznej. Nie 
ulega również wątpliwości, że jak żadna doktryna XIX w. wpłynęła ona na roz-
wój polityczno-gospodarczy półkuli zachodniej. Doprowadziła ona ponadto 

                                                            
3 D. M. Dozer, The Monroe Doctrine, Its Modern Signifiance, New York 1967, s. 3. 
4 Cyt. za: P. Zaremba, Historia Stanów Zjednoczonych, London 1968, s. 134.  
5 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 447. 
6 W. Dobrzycki, Historia …, s. 79. 

Implementacja założeń Doktryny Monroe’a … 

57 

do intensyfikacji działań amerykańskiej służby zagranicznej, odpowiedzialnej 
za wprowadzenie wielu innowacyjnych praktyk, które w przyszłości weszły do 
kanonu tzw. „nowej dyplomacji”.Pod pojęciem doktryna rozumie się ze-
spół norm określających realizację wartości ideologicznych, które mogą stać się 
programem politycznym. Jedną z głównych funkcji doktryny politycznej jest 
inspirowanie celów politycznych i określanie, jak je realizować7. 

Zanim jednak autor przejdzie do samej doktryny słów kilka wypada po-
święcić Jamesowi Monroe, który według Roberta Murraya należy do grupy 
prezydentów „więcej niż przeciętnych”8. Był on piątym prezydentem USA, 
sprawował swój urząd w latach 1817–1825. Doświadczenie zbierał jako kon-
gresman, senator, dyplomata, poseł w Paryżu, a w końcu Sekretarz Stanu9. 
Podczas swojej prezydentury dał poznać się jako rzecznik ekspansji terytorial-
nej. Swoją aktywną politykę zagraniczną względem Ameryki Łacińskiej rozpo-
czął, kiedy doszło do liberalizacji w ramach hiszpańskiego imperium kolonial-
nego. Jako sympatyk tych zmian obawiał się jednak, że państwa takie jak Chile, 
Brazylia czy Argentyna będą szukały wsparcia w europejskich monarchiach, na 
czele z Wielką Brytanią10. Kontynent południowoamerykański, który oceniany 
był jako dobrze prosperujący rynek zbytu i baza surowcowa, a jednocześnie 
charakteryzujący się słabymi systemami politycznymi, przyciągał wzrok całego 
świata. By jak najszybciej stać się liczącym się graczem w regionie, w 1822 r. 
USA oficjalnie dokonały uznania Kolumbii i Meksyku jako niepodległych 
państw. Akt ten L. Patusiak uważa za przełomowy w relacjach z państwami 
latynoamerykańskimi11. 

                                                            
7 J. Skrzypek, Podstawowe problemy współczesnych ruchów i doktryn politycznych, [w:] Podstawy 
nauk politycznych. Podręcznik dla szkół wyższych, Warszawa 1977, s. 183-193. 
8 R. Murray w 1983 r. dokonał klasyfikacji jakościowej prezydentów USA sondując opinie 864 
historyków amerykańskich; Zob. więcej: L. Patusiak, Prezydenci - Stany Zjednoczone od Jerzego 
Waszyngtona do Abrahama Lincolna, Warszawa 1989, s. 8-9.  
9 Przewodził on misji dyplomatycznej, która wypracowała treść układu o zakupie Luizjany  
w 1803 r. W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815 – 
1914, Warszawa 1996, s. 67. 
10 Do probrytyjskich przywódców Ameryki Łacińskiej należał Simon Bolivar, który nie był prze-
konany w skuteczność demokratycznych instytucji na gruncie nowopowstałych państw hispa-
noamerykańskich; J. W. Pratt, A History of United States Foreign Policy, New York 1995, s. 181. 
11 Tamże, s. 190. 
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3 D. M. Dozer, The Monroe Doctrine, Its Modern Signifiance, New York 1967, s. 3. 
4 Cyt. za: P. Zaremba, Historia Stanów Zjednoczonych, London 1968, s. 134.  
5 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 447. 
6 W. Dobrzycki, Historia …, s. 79. 
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7 J. Skrzypek, Podstawowe problemy współczesnych ruchów i doktryn politycznych, [w:] Podstawy 
nauk politycznych. Podręcznik dla szkół wyższych, Warszawa 1977, s. 183-193. 
8 R. Murray w 1983 r. dokonał klasyfikacji jakościowej prezydentów USA sondując opinie 864 
historyków amerykańskich; Zob. więcej: L. Patusiak, Prezydenci - Stany Zjednoczone od Jerzego 
Waszyngtona do Abrahama Lincolna, Warszawa 1989, s. 8-9.  
9 Przewodził on misji dyplomatycznej, która wypracowała treść układu o zakupie Luizjany  
w 1803 r. W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815 – 
1914, Warszawa 1996, s. 67. 
10 Do probrytyjskich przywódców Ameryki Łacińskiej należał Simon Bolivar, który nie był prze-
konany w skuteczność demokratycznych instytucji na gruncie nowopowstałych państw hispa-
noamerykańskich; J. W. Pratt, A History of United States Foreign Policy, New York 1995, s. 181. 
11 Tamże, s. 190. 



Maciej Skrzypek 

58 

2 grudnia 1823 r. James Monroe przesłał do Kongresu „Orędzie prezy-
denta Stanów Zjednoczonych Jamesa Monroe’a w sprawie polityki nieinter-
wencji”, w którym przedstawił najważniejsze kierunki rozwoju polityki zagra-
nicznej. Wśród nich znalazło się m.in. stwierdzenie, że półkula zachodnia nie 
jest już przedmiotem kolonizacji i uzyskuje swoistą niepodległość. USA każdą 
próbę ingerencji lub narzucenia europejskiego systemu politycznego, sprzecz-
nego z republikańskim duchem w zachodniej hemisferze, uznają za zagrożenie 
pokoju i bezpieczeństwa. James Monroe zapewnił w nim również, że Waszyng-
ton nie będzie brał udziału w europejskich wojnach i nie będzie się mieszał 
w sprawy Starego Kontynentu. Zaznaczył również wspominany już wcześniej 
podział na dwa odmienne światy12. Nazwa doktryny zaczęła funkcjonować po-
wszechnie dopiero w połowie lat 50. XIX w., a za jej popularyzatorów uważa 
się amerykańskich zwolenników ekspansjonizmu13.   

Historycy nie są zgodni co do autorstwa tego orędzia. Wielu badaczy 
wskazuje, że stoi za nią ówczesny Sekretarz Stanu John Quincy Adams14. Nie 
ulega wątpliwości, że był on osobą, z której zdaniem w zakresie polityki zagra-
nicznej liczył się Monroe, ale to prezydent ponosił pełną odpowiedzialność za 
treść dokumentu15.  

Ogromne zasługi Adamsa w procesie tworzenia orędzia podkreśla również 
N.A. Graebner, który zaznacza, że przyszły prezydent USA był głównym kre-
atorem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec mocarstw euro-
pejskich,  a także orędownikiem rozwiązania problemu rosyjskiej obecności na 
Alasce. To właśnie za namową Sekretarza Stanu, James Monroe miał dokonać 
oficjalnego uznania odrębności zachodniej hemisfery i uczynienia jej wolną od 
wpływów europejskich16. Obok Adamsa wskazuje się na wpływy mentora po-
litycznego prezydenta Monroe’a – Thomasa Jeffersona, który wskazał mu po-
trzebę wprowadzenia teorii izolacjonizmu17. Natomiast brytyjscy historycy wy-

                                                            
12 Monroe Doctrine; December 2 1823, Lilian Goldman Law Library, [online] http://ava 
lon.law.yale.edu/19th_century/monroe.asp [dostęp: 08.01.2018]. 
13 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 336. 
14 J. W. Pratt, A History …, s.168. 
15 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 318 - 320. 
16 N. A. Graebner, John Quincy Adams: Empiricism and Empire, [w:] Makers of American Diplo-
macy. From Benjamin Franklin to Henry Kissinger, red. F.J. Merli, T. A. Wilson, Waszyngton 
1974, s. 128.  
17 P. Zaremba, Historia …, s. 116. 
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suwają wobec amerykańskich badaczy zarzut o niedocenieniu wpływu ówcze-
snego ministra spraw zagranicznych Jego Królewskiej Mości George’a Can-
ninga18. To stanowisko podtrzymuje również P. Zaremba, który w samym orę-
dziu widzi wyraz współpracy dwóch państw anglosaskich. Twierdzi on, że dok-
tryna ta nie miałaby prawa bytu bez potęgi brytyjskiej floty. W interesie Bry-
tyjczyków było nie dopuścić do restauracji hiszpańskiego imperium na półkuli 
zachodniej19. To właśnie Londyn wystąpił z propozycją wspólnego aktu potę-
piającego kolonializm w Ameryce Łacińskiej, jednak została ona odrzucona 
przez administrację Monroe’a20. 

Doktryna miała chronić Amerykę Południową przed interwencja mo-
carstw kolonialnych, a także przekierować uwagę Paryża, Berlina czy Londynu 
w stronę Azji i Afryki. W gruncie rzeczy było to tylko jednostronne oświadcze-
nie prezydenta, które nie było wiążące nawet dla jego administracji, ponieważ 
katalog uprawnień głowy państwa w zakresie polityki zagranicznej nie przewi-
duje, by orędzie skierowane do Kongresu rodziło skutki prawne21. L. Patusiak 
uważa ją za pierwszy akt Stanów Zjednoczonych dotyczący gotowości do walki 
o niepodległość innego państwa na arenie międzynarodowej. Od tego czasu 
nad półkulą zachodnią rozciągnąć miał się protektorat amerykański. Monroe 
w imieniu USA wystąpił jako strażnik niepodległości republik hispanoamery-
kańskich. Z czasem orędzie w Ameryce Łacińskiej streszczano ironicznie „Ame-
ryka dla USA”22. Polityka Waszyngtonu wobec południowych sąsiadów miała 
na celu obronę „ogólnoamerykańskich interesów gospodarczych i politycz-
nych”23. 

Istotnym elementem Doktryny Monroe’a była neutralność w zakresie 
spraw europejskich. Akt ten odebrano z pewną niechęcią, a nawet oburzeniem 
w Europie, której przewodziło wtedy Święte Przymierze 24. Sojusz ten stał na 

                                                            
18 Zob. więcej, L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 319. 
19 P. Zaremba, Historia …, s. 136. 
20 W. Dobrzycki, Historia …, s. 81. 
21 P. Woll, R. H. Binstock, America’s Political System, New York 1984, s. 343. 
22 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 334 – 335.  
23 Cyt. za J. Kiwerska, Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjed-
noczonych od Wilsona do Roosvelta, Poznań 1995, s. 22. 
24 Zob. więcej, tamże, s. 323 – 324; W. Dobrzycki, Historia …, s. 81; Jednak żadne państwo 
europejskie nie zaprotestowało oficjalnie przeciwko treści orędzia. W ocenie J. W. Pratta USA 
wciąż były zbyt słabym państwem, bez znaczących wpływów na stosunki międzynarodowe, dla-
tego uznano je za nieistotne; J. W. Pratt, A History …, s. 179; M. Low wskazuje, że wynikało to 
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2 grudnia 1823 r. James Monroe przesłał do Kongresu „Orędzie prezy-
denta Stanów Zjednoczonych Jamesa Monroe’a w sprawie polityki nieinter-
wencji”, w którym przedstawił najważniejsze kierunki rozwoju polityki zagra-
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w sprawy Starego Kontynentu. Zaznaczył również wspominany już wcześniej 
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12 Monroe Doctrine; December 2 1823, Lilian Goldman Law Library, [online] http://ava 
lon.law.yale.edu/19th_century/monroe.asp [dostęp: 08.01.2018]. 
13 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 336. 
14 J. W. Pratt, A History …, s.168. 
15 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 318 - 320. 
16 N. A. Graebner, John Quincy Adams: Empiricism and Empire, [w:] Makers of American Diplo-
macy. From Benjamin Franklin to Henry Kissinger, red. F.J. Merli, T. A. Wilson, Waszyngton 
1974, s. 128.  
17 P. Zaremba, Historia …, s. 116. 
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suwają wobec amerykańskich badaczy zarzut o niedocenieniu wpływu ówcze-
snego ministra spraw zagranicznych Jego Królewskiej Mości George’a Can-
ninga18. To stanowisko podtrzymuje również P. Zaremba, który w samym orę-
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na celu obronę „ogólnoamerykańskich interesów gospodarczych i politycz-
nych”23. 

Istotnym elementem Doktryny Monroe’a była neutralność w zakresie 
spraw europejskich. Akt ten odebrano z pewną niechęcią, a nawet oburzeniem 
w Europie, której przewodziło wtedy Święte Przymierze 24. Sojusz ten stał na 

                                                            
18 Zob. więcej, L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 319. 
19 P. Zaremba, Historia …, s. 136. 
20 W. Dobrzycki, Historia …, s. 81. 
21 P. Woll, R. H. Binstock, America’s Political System, New York 1984, s. 343. 
22 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 334 – 335.  
23 Cyt. za J. Kiwerska, Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjed-
noczonych od Wilsona do Roosvelta, Poznań 1995, s. 22. 
24 Zob. więcej, tamże, s. 323 – 324; W. Dobrzycki, Historia …, s. 81; Jednak żadne państwo 
europejskie nie zaprotestowało oficjalnie przeciwko treści orędzia. W ocenie J. W. Pratta USA 
wciąż były zbyt słabym państwem, bez znaczących wpływów na stosunki międzynarodowe, dla-
tego uznano je za nieistotne; J. W. Pratt, A History …, s. 179; M. Low wskazuje, że wynikało to 
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straży ancien régime’u, od którego chciały się odciąć Stany Zjednoczone. Wspo-
mnianą koncepcję dwóch hemisfer sformułował już Jerzy Waszyngton w 1796 
r., kiedy określił zachodnią półkulę jako wolną od europejskich wpływów25. 
Natomiast Tomasz Jefferson, jako mentor polityczny Jamesa Monroe’a, wpły-
nął na włączenie koncepcji dwóch światów do orędzia. W obawie przed euro-
pejskimi wojnami postulowali oni połączenie ze Starym Kontynentem jedynie 
umowami handlowymi. To właśnie w takich konfliktach jak wojny napoleoń-
skie Amerykanie widzieli największe zagrożenie, jakie niosło ze sobą wiązanie 
się z Europą26. Jako państwo z Nowego Świata, USA „otoczone” były przez 
imperia europejskie, dlatego tak bardzo zależało im na emancypacji całej za-
chodniej hemisfery27. Zinstytucjonalizowany wtedy izolacjonizm J. Kiwerska 
uważała za pierwszą tendencję w relacjach z Europą, która miała uniezależnić 
rozwój Ameryki od „ambicji, rywalizacji i celów państw europejskich”28.  

Badacze nie są zgodni co do tego, czy tezy zawarte w orędziu Monroe’a 
zasługują na miano doktryny. Do krytyków takiego podejścia należy Roque 
S. Peña, który za amerykańskimi komentatorami zarzuca jej zbyt szeroką moż-
liwość interpretacji, co prowadzić może do odmiennych konkluzji i sposobów 
rozwiązywania problemów w polityce zagranicznej29. W ocenie tego autora był 
to anachronizm i przesąd, który nie nosił znamion jednolitej koncepcji, co po-
zwoliło, by kolejni prezydenci, jak chociażby James K. Polk czy William 
McKinley, dokonywali jego swobodnych modyfikacji30. Rozumiana jako dok-
tryna obronna, a nawet samoobronna, nigdy jednak nie stała się częścią prawa 
międzynarodowego31. Jak zauważa J. W. Pratt, na początku drugiej dekady 
XIX w. nie istniało zagrożenie interwencją mocarstw europejskich w zachod-

                                                            
również z niezrozumienia tego orędzia, którego do końca nie zrozumieli sami Amerykanie; 
M. Low, The Attitude of Europe toward the Monroe Doctrine, Annals of the American Academy 
of Political and Social Science International Relations of the United States 1914, nr 54, 
s. 102. 
25 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 179. 
26 Waszyngton wierzył, że zakończona wojna z Wielką Brytanią w 1812 r. będzie pożegnaniem 
się z europejską polityką; P. Zaremba, Historia …, s. 134. 
27 W. Dobrzycki, Historia …, s. 60. 
28 Cyt. za J. Kiwerska, Między …, s. 9. 
29 D. M. Dozer, The Monroe …, s. 3. 
30 R. S. Peña, A Doctrine of Intervetion, [w:] The Monroe Doctrine, Its Modern Signifiance, New 
York 1967, s. 40, 48. 
31 E. Root, The Real Monroe Doctrine, [w:] The Monroe Doctrine …, s. 54.  
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niej hemisferze, dlatego orędzie to odegrało znikomą rolę w kształtowaniu po-
lityki Starego Kontynentu względem Nowego Świata32.  

Wypada podkreślić, że okres 1825-1840 w historii dyplomacji USA okre-
śla się jako„chude lata”, bez znaczących osiągnięć w polityce zagranicznej, którą 
zdominowały napięcia z Wielką Brytanią33. Mimo polepszenia relacji m.in. 
z Rosją, pierwsze lata po ogłoszeniu orędzia nie należały do pełnych sukcesów 
na arenie międzynarodowej. W. Dobrzycki stawia nawet tezę, że „uśpienie” 
owej doktryny trwało aż do ostatnich dekad XIX wieku34. Jak pokaże jednak 
charakterystyka relacji z poszczególnymi państwami ze Starego Kontynentu, 
już w latach zaraz po jej wprowadzeniu zauważyć możemy pewne przesłanki 
jej obowiązywania i respektowania. 

Na długo przed oficjalnym ogłoszeniem Doktryny Monroe’a Rosjanie 
utworzyli na Alasce swoje gubernatorstwo, gdzie swoją działalność prowadzili 
carscy kupcy35. Pierwsze lata po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych 
w 1809 r. upłynęły pod znakiem wypracowywania licznych umów handlo-
wych36. Amerykanie, zaniepokojeni możliwą dalszą ekspansją Rosjan ku Kali-
fornii, zakwestionowali w końcu ich obecność na kontynencie. To właśnie 
obawa przed dalszą ekspansją caratu skłoniła w ocenie W. Dobrzyckiego rząd 
USA do wydania pierwszego w historii komunikatu, w którym zapowiedział, 
że zachodnia hemisfera przestaje odtąd być obiektem kolonizacji37. Aleksander 
I jako nieformalny lider Świętego Przymierza miał być głównym adresatem 
owego orędzia, w którym tak wyraźnie podkreślono antymonarchistyczne ko-
rzenie zachodniej półkuli38. Ponadto jak przekonuje J. W. Pratt w orędziu tym 
znalazło się wiele zapisów wcześniej przedstawionych rosyjskiemu posłowi 
w Waszyngtonie przez Sekretarza Stanu39.  

                                                            
32 J. W. Pratt, A History …, s. 178. 
33 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 350. 
34 W. Dobrzycki, Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 1989, s. 373. 
35 Początek ich osadnictwa datuje się na lata 40. XVIII w.; H. Nakajima, The Monroe Doctrine 
and Russia: American Views of Czar Alexander I and Their Influence upon Early Russian-American 
Relation, Diplomatic History 2007, vol. 31, iss. 3, s. 447. 
36 Tamże, s. 337. 
37 Miało to miejsce w roku 1821 r. w postaci reakcji na ukaz cara Aleksandra I.; Zob. więcej 
W. Dobrzycki, Historia …, s. 80. 
38 D. M. Dozer, The Monroe …, s. 4. 
39 J. W. Pratt, A History …, s.171. 
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również z niezrozumienia tego orędzia, którego do końca nie zrozumieli sami Amerykanie; 
M. Low, The Attitude of Europe toward the Monroe Doctrine, Annals of the American Academy 
of Political and Social Science International Relations of the United States 1914, nr 54, 
s. 102. 
25 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 179. 
26 Waszyngton wierzył, że zakończona wojna z Wielką Brytanią w 1812 r. będzie pożegnaniem 
się z europejską polityką; P. Zaremba, Historia …, s. 134. 
27 W. Dobrzycki, Historia …, s. 60. 
28 Cyt. za J. Kiwerska, Między …, s. 9. 
29 D. M. Dozer, The Monroe …, s. 3. 
30 R. S. Peña, A Doctrine of Intervetion, [w:] The Monroe Doctrine, Its Modern Signifiance, New 
York 1967, s. 40, 48. 
31 E. Root, The Real Monroe Doctrine, [w:] The Monroe Doctrine …, s. 54.  
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32 J. W. Pratt, A History …, s. 178. 
33 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 350. 
34 W. Dobrzycki, Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 1989, s. 373. 
35 Początek ich osadnictwa datuje się na lata 40. XVIII w.; H. Nakajima, The Monroe Doctrine 
and Russia: American Views of Czar Alexander I and Their Influence upon Early Russian-American 
Relation, Diplomatic History 2007, vol. 31, iss. 3, s. 447. 
36 Tamże, s. 337. 
37 Miało to miejsce w roku 1821 r. w postaci reakcji na ukaz cara Aleksandra I.; Zob. więcej 
W. Dobrzycki, Historia …, s. 80. 
38 D. M. Dozer, The Monroe …, s. 4. 
39 J. W. Pratt, A History …, s.171. 
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W kwietniu 1824 r. podpisano porozumienie demarkacyjne, w którym 
granicę wytoczono na 54 stopniu szerokości północnej40. Akt ten uznano po-
wszechnie za pierwszy sukces orędzia Monroe’a41. W czasie wojny krymskiej 
Stany Zjednoczonej ogłosiły neutralność, pomimo to były „cichym” sojuszni-
kiem caratu42. Natomiast Rosja opowiedziała się po stronie Unii w czasie 
wojny secesyjnej, jako jedyne mocarstwo ze Starego Kontynentu43.  

Po zakończeniu wojny secesyjnej przystąpiono do prac nad umową doty-
czącą zakupu Alaski przez USA. Decyzja ta podyktowana była zarówno pobud-
kami politycznymi jak i ekonomicznymi. Zarządzające carską częścią Alaski 
Towarzystwo Rosyjsko-Amerykańskie z początkiem lat 60. owego stulecia sta-
nęło na skraju bankructwa. Ponadto, po przegranej wojnie z lat 1854-1857 
Rosja zdała sobie sprawę, że nie będzie w przyszłości zdolna obronić tego tery-
torium przed atakiem czy to ze strony Stanów Zjednoczonych, czy Imperium 
Brytyjskiego44. Do przeprowadzenia takiej transakcji Rosja była już gotowa de-
kadę wcześniej, a wojna krymska dostarczyła kolejnych argumentów do jej fi-
nalizacji45. Na mocy umowy sporządzonej w 1867 r. dwór carski przekazał 
Alaskę w posiadanie Waszyngtonu. Administracja amerykańska uznała to za 
niezwykle korzystną propozycję ze względu m.in. na położenie geostrategiczne 
i dostęp do łowisk na zachodnim wybrzeżu. Był to kolejny akt umocnienia się 
USA na zachodniej półkuli46.  

Z czasem wspólnym mianownikiem w relacjach między USA a Rosją stała 
się wrogość wobec Londynu47. Wśród antagonizmów, które występowały pod 
koniec wieku, należy wskazać obawę Rosji przed ekspansją USA na Dalekim 

                                                            
40 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 343. 
41 N. A. Graebner, John Quincy Adams …, s. 131. 
42 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 347.  
43 Tamże, s. 705. 
44 W. Dobrzycki, Historia …, s. 88. 
45 J. W. Pratt, A History …, s. 324. 
46 Tamże, s. 326 – 327; L. Patusiak, Dyplomacja…, s. 549-550. Akt ten początkowo politycy 
amerykańscy uznali za „fanaberię” Sekretarza Stanu Williama H. Sewarda; W. Dobrzycki, Hi-
storia …, s. 88; W ocenie P. Zaremby Seward był zwolennikiem interpretacji orędzia Monroe’a 
jako prawa USA do „aneksji wszystkiego, na co przyjdzie jej ochota”; Cyt. za P. Zaremba, Hi-
storia …, s. 298. 
47 H. Nakajima, The Monroe …, s. 442.   
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Wschodzie, do którego zdominowania przygotowywał się właśnie car. Z kry-
tyką społeczeństwa amerykańskiego spotkała się rosyjska polityka wobec 
mniejszości etnicznych, szczególnie Żydów48.  

Wzajemna sympatia, którą można było zauważyć w omawianym okresie 
między dworem carskim a administracją kolejnych prezydentów USA, nie cha-
rakteryzowała relacji Waszyngtonu z innymi państwami europejskimi, czego 
najlepszym przykładem były stosunki z Wielką Brytanią. Nastroje antybrytyj-
skie, powstałe w okresie wojny o niepodległość, odżyły w roku 1812 r., kiedy 
wybuchła kolejna wojna, której ceną znów była suwerenność Stanów Zjedno-
czonych. Mimo że jej zakończenie dwa lata później rozpoczęło okres zbliżania 
się Waszyngtonu i Londynu, czego owocem był podpisany w 1817 r. układ 
normalizacyjny i handlowy, to społeczeństwo amerykańskie wciąż pozostawało 
sceptycznie nastawione do Imperium Brytyjskiego49. Samo ogłoszenie treści 
Doktryny Monroe’a przyczyniło się bardziej do podrażnienia, niż do ukojenia 
tych relacji, mimo że zawierała ona wiele punktów zbieżnych z propozycją 
wspomnianego już ministra spraw zagranicznych Jego Królewskiej Mości50. 
Paradoksalnie to Wielka Brytania do połowy czwartej dekady XIX w. była pań-
stwem, które bardziej zaangażowało się w realizację postanowień z 1823 r., 
pełniąc rolę mediatora i aktywnego członka sporów Francji z państwami Ame-
ryki Południowej51. Kolejnym wydarzeniem godnym odnotowania jest włącze-
nie Teksasu w 1845 r. w struktury Unii. Jak przekonuje W. Dobrzycki doko-
nano tego w obawie, przed uznaniem przez Londyn Teksasu jako niepodle-
głego państwa, co wzmocniłoby pozycję Brytyjczyków w Ameryce Północnej52.  

Przełomowym wydarzeniem w relacjach amerykańsko-brytyjskich było 
podpisanie w 1850 r. traktatu, który swoją nazwę wziął od nazwisk królew-
skiego ambasadora w Waszyngtonie Henry’ego L. Bulwera i Sekretarza Stanu 
Johna Claytona. Jego główne założenia dotyczyły wspólnych planów budowy 
międzyoceanicznego kanału na terenie Nikaragui. Najważniejszą częścią było 
jednak zobowiązanie Londynu do powstrzymania się w przyszłości od koloni-

                                                            
48 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 710 - 713. 
49 L. Patusiak, Historia …, s. 67 - 69. 
50 J. W. Pratt, A History …, s. 180. 
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52 W. Dobrzycki, Ameryka …, s. 83. 
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W kwietniu 1824 r. podpisano porozumienie demarkacyjne, w którym 
granicę wytoczono na 54 stopniu szerokości północnej40. Akt ten uznano po-
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zacji Ameryki Środkowej, które należy uznać za kolejny sukces polityki zagra-
nicznej USA, nakreślonej przez Jamesa Monroe’a w 1823 r. Prawdopodobnie 
do przedstawienia takiej inicjatywy przez ambasadora brytyjskiego była rosnąca 
pozycja Waszyngtonu w regionie, przejawiająca się w przyjaznych relacjach 
z Kolumbią53.   

Anglofobia przybrała na sile, kiedy amerykańscy rybacy zaczęli rościć so-
bie prawo do połowów wzdłuż wybrzeży kanadyjskich, co spotkało się wyraź-
nym sprzeciwem Londynu. Spór ten jednak, dzięki zabiegom dyplomatycz-
nym nie przerodził się w konflikt i zakończony został podpisaniem układu 
5 czerwca 1854 r. Poza korzyściami gospodarczymi, akt ten poprawił relacje 
na linii Waszyngton – Londyn54. Nie wyeliminował jednak powszechnej nie-
chęci względem Anglików w społeczeństwie amerykańskim, która dała o sobie 
wyraz w tym samym roku, kiedy wybuchła wspomniana już wojna krymska. 
Nie bez znaczenia była liczna mniejszość północnoirlandzka, która podsycała 
te nastroje55. 

W momencie wybuchu wojny secesyjnej, Anglicy dokonali odwetu, 
wspierając pośrednio Konfederację przy zachowaniu oficjalnej neutralności56. 
Przywódcy stanów południowych liczyli na zdecydowane poparcie udzielone 
przez imperia kolonialne w postaci uznania ich suwerenności. By przyspieszyć 
ten akt, wprowadziły one tzw. politykę King Cotton, która polegała na wstrzy-
maniu eksportu bawełny do Europy od 1 czerwca 1861 r57. Wielka Brytania 
razem z Francją gotowe były podjąć mediację, która miała zapewnić niepodle-
głość stanom południowym58. W czasie wojny domowej w USA doszło do in-
cydentu, kiedy to morskie siły Unii zatrzymały brytyjski parowiec z dyploma-
tami Konfederacji, który mógł postawić oba te państwa na skraju wojny59.   

                                                            
53 W. Dobrzycki, Ameryka …, s. 101 - 102. Traktat ten był jednak wielokrotnie łamany przez 
obie strony. Zob. więcej, tamże, s. 102. 
54 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 449 – 450. 
55 Tamże, s. 451. 
56 Tamże, s. 508; Historycy amerykańskiej dyplomacji określają ją mianem wojny „systemowej”, 
różnej od konfliktów europejskich. Zastosowane w niej modele działań wojennych były nie-
znane na Starym Kontynencie, co w sposób znaczący wpłynęło na bierną postawę mocarstw zza 
oceanu; K. Michałek Dyplomaci i okręty. Z dziejów polityki zagranicznej Skonfederowanych Sta-
nów Ameryki 1861-1865, Warszawa 1987, s. 220. 
57 Ostatecznie Wielka Brytania, a za nią Francja i Hiszpania uznała Konfederatów za stronę 
wojującą; Zob. więcej, W. Dobrzycki, Ameryka …, s. 90. 
58 Zob. więcej, L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 516 – 517. 
59 Zob. więcej, W. Dobrzycki, Ameryka …, s. 90. 
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Postanowienia zawarte w Doktrynie Monroe’a, mimo że rozciągały do-
minację Waszyngtonu nad zachodnią hemisferą w kwestiach politycznych, nie 
uodporniały tego regionu na gospodarcze wpływy państw europejskich. Naj-
lepszym przykładem jest obecność w tym rejonie właśnie Wielkiej Brytanii, 
która dzięki ogromnym kwotom przeznaczonym na pożyczki, kierowanym 
głównie do państw Ameryki Środkowej, do końca XIX w. pozostała najbardziej 
wpływowym państwem w dziedzinie gospodarki60. Pomimo burzliwych sto-
sunków w przedstawionym okresie, Wielką Brytanię można za D. M. Dozerem 
uznać za państwo najbardziej respektujące postanowienia orędzia. Wspo-
mniany już brytyjski minister spraw zagranicznych Canning stał się ikoną for-
sowanego przez rząd Jego Królewskiej Mości dwustronnego oświadczenia 
o potępieniu kolonizacji Ameryki Środkowej w przyszłości61.Wielka Brytania 
była państwem europejskim, które pomimo ogłoszenia neutralności sympaty-
zowało z USA w wojnie z Hiszpanią. Na konflikt ten negatywnie zareagowała 
Europa Zachodnia, wcześniej wysyłając notę do prezydenta McKinleya, by ten 
w imię humanitaryzmu powstrzymał się od działań wojennych62.    

Przełomem w postrzeganiu Doktryny Monroe’a na arenie międzynarodo-
wej była I Konferencja Haska w 1899 r., kiedy  przedstawiciele Wielkiej Bry-
tanii uznali, że wynika z niej tradycyjne prawo USA do rozwiązywania kon-
fliktów na półkuli zachodniej. Deklaracja ta była asumptem do uznania dok-
tryny jako zwyczaju w stosunkach międzynarodowych63.  

Francja również należała do mocarstw europejskich, które w czasie wojny 
secesyjnej szukały szansy do wystąpienia przeciwko Doktrynie Monroe’a64. 
W poprzednich dekadach, kiedy doszło m.in. do aneksji Oregonu przez Wa-

                                                            
60 Tamże, s. 101. 
61 D. M. Dozer, The Monroe …, s. 11; USA w tym okresie przejawiały niechęć do wiązania się 
w kwestiach politycznych i innymi państwami za pomocą porozumień czy wspólnych oświad-
czeń. Podobnie było w przypadku państw Ameryki Łacińskiej, w relacjach z którymi rząd ame-
rykański stronił od zawiązywania sojuszy militarnych; Zob. więcej, W. Dobrzycki, Historia …, 
s. 82. 
62 Brytyjczycy kierowali się prawdopodobnie obawą przed rosnącą siła II Rzeszy, wobec czego 
szukali nowych sojuszników; L. Patusiak, Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898 – 1945, War-
szawa 1974, s. 21 – 23. 
63 D. M. Dozer, The Monroe …, s. 15. 
64 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 559. 



Maciej Skrzypek 

64 

zacji Ameryki Środkowej, które należy uznać za kolejny sukces polityki zagra-
nicznej USA, nakreślonej przez Jamesa Monroe’a w 1823 r. Prawdopodobnie 
do przedstawienia takiej inicjatywy przez ambasadora brytyjskiego była rosnąca 
pozycja Waszyngtonu w regionie, przejawiająca się w przyjaznych relacjach 
z Kolumbią53.   

Anglofobia przybrała na sile, kiedy amerykańscy rybacy zaczęli rościć so-
bie prawo do połowów wzdłuż wybrzeży kanadyjskich, co spotkało się wyraź-
nym sprzeciwem Londynu. Spór ten jednak, dzięki zabiegom dyplomatycz-
nym nie przerodził się w konflikt i zakończony został podpisaniem układu 
5 czerwca 1854 r. Poza korzyściami gospodarczymi, akt ten poprawił relacje 
na linii Waszyngton – Londyn54. Nie wyeliminował jednak powszechnej nie-
chęci względem Anglików w społeczeństwie amerykańskim, która dała o sobie 
wyraz w tym samym roku, kiedy wybuchła wspomniana już wojna krymska. 
Nie bez znaczenia była liczna mniejszość północnoirlandzka, która podsycała 
te nastroje55. 

W momencie wybuchu wojny secesyjnej, Anglicy dokonali odwetu, 
wspierając pośrednio Konfederację przy zachowaniu oficjalnej neutralności56. 
Przywódcy stanów południowych liczyli na zdecydowane poparcie udzielone 
przez imperia kolonialne w postaci uznania ich suwerenności. By przyspieszyć 
ten akt, wprowadziły one tzw. politykę King Cotton, która polegała na wstrzy-
maniu eksportu bawełny do Europy od 1 czerwca 1861 r57. Wielka Brytania 
razem z Francją gotowe były podjąć mediację, która miała zapewnić niepodle-
głość stanom południowym58. W czasie wojny domowej w USA doszło do in-
cydentu, kiedy to morskie siły Unii zatrzymały brytyjski parowiec z dyploma-
tami Konfederacji, który mógł postawić oba te państwa na skraju wojny59.   

                                                            
53 W. Dobrzycki, Ameryka …, s. 101 - 102. Traktat ten był jednak wielokrotnie łamany przez 
obie strony. Zob. więcej, tamże, s. 102. 
54 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 449 – 450. 
55 Tamże, s. 451. 
56 Tamże, s. 508; Historycy amerykańskiej dyplomacji określają ją mianem wojny „systemowej”, 
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szawa 1974, s. 21 – 23. 
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szyngton w 1845 r. Paryż odpowiedział komunikatem o potrzebie wzmocnie-
nia swojej aktywności w tym regionie ku „zachowaniu równowagi sił”65. Wy-
raźne było kurczenie się wpływów francuskich za oceanem.  Okazją do zmiany 
tego stanu była interwencja wojsk brytyjskich, hiszpańskich i francuskich 
w Meksyku za niespłacanie kredytów przez tamtejszy kongres66. Napoleon III 
postanowił utrzymać obecność swoich sił w tym kraju pod pretekstem obrony 
katolicyzmu67. Zajęły one w czerwcu 1863 r. stolicę kraju, na co USA opowie-
działy się przeciwko przywróceniu monarchii w Meksyku. Waszyngton był 
jednak zbyt zaangażowany w wojnę domową, by stawić opór siłom francuskim. 
Tym, co wstrzymywało działania dyplomacji Unii przeciw mocarstwom euro-
pejskim była obawa przed odwetowym uznaniem Konfederacji za suwerenne 
państwo. Problem w Meksyku udało się jednak rozwiązać dzięki pracy Sekre-
tarza Stanu Wiliama H. Sewarda i zmianom układu sił w Europie. W styczniu 
1866 r. Napoleon III wydał rozkaz o wycofaniu sił francuskich z Meksyku. 
Spór ten historycy uznają za walkę o uznanie ważności obowiązywania orędzia 
prezydenta Monroe’a, na którą Waszyngton wcale się nie powołał68.  

Na poprawę relacji z Paryżem liczyła administracja amerykańska po usta-
nowieniu III Republiki. Okazało się jednak, że nadszedł czas największych jak 
dotąd antagonizmów w relacjach między oboma państwami. Areną rywalizacji 
stała się Ameryka Łacińska. Waszyngton za kolejną próbą godzenia w istotę 
omawianej doktryny uznał propozycję wspólnej akcji wraz z Paryżem i Londy-
nem na rzecz zakończenia konfliktu między Chile a Peru (1879-1884). Ame-
rykanie bacznie obserwowali poczynania Francuzów w Wenezueli i na Haiti. 
Wyraźne ostrzeżenie wysunęli jednak dopiero, gdy w 1895 r. siły francuskie 
pojawiły się w Brazylii69. 

                                                            
65 Już w 1821 r. Paryż domagał się otwarcia rynków Ameryki Łacińskiej na produkty znad Sek-
wany; D. Perkins, Europe, Spanish America, and the Monroe Doctrine, The American Historical 
Review 1922, vol. 27, iss. 2, s. 208. 
66 Od opuszczenia w 1821 roku Meksyku przez Hiszpanię kraj ten był targany rewolucjami  
i zamachami stanów, w ramach których ścierały się interesy dwóch największych partii – libera-
łów i klerykałów, wspieranych przez różne europejskie stolice. F. Bancroft, The French in Mexico 
and the Monroe Doctrine, Political Science Quarterly 1896, vol. 11, no. 1, s. 30. 
67 Do interwnecji państw europejskich doszło w momencie wybuchu tam wojny domowej. Wy-
nikało to również z obawy, że Stany Zjednoczone dokonają zajęcia całego Meksyku; Zob. więcej, 
J. W. Pratt, A History …, s. 340 – 343. 
68 Sekretarz Stanu wiedząc, że nie stanowi ona części prawa międzynarodowego uznał ją za zbyt 
słaby argument. F. Bancroft, The French  …, s. 31-33, 43. 
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Różnice zdań obejmowały jednak zagadnienia polityki zagranicznej poza 
półkulą zachodnią. USA zaprotestowały wobec uczynienia z Liberii protekto-
ratu francuskiego, do czego doszło w 1879 r. Kolonialna polityka zarówno Pa-
ryża jak i Londynu była obiektem ataków w prasie amerykańskiej70. Główną 
osią w relacjach na linii Waszyngton – Paryż po zakończeniu wojny secesyjnej 
do końca wieku stały się relacje handlowe, które nie były jednak regulowane 
żadnym traktatem71. W relacjach tych nie brakowało jednak przyjaznych ge-
stów, czego najlepszym przykładem jest podarowanie Statuy Wolności przez 
naród francuski Amerykanom w 1883 r72.   

Stosunki ze zjednoczonymi Włochami miały dla Waszyngtonu trzecio-
rzędne znaczenie. Część przedstawicieli imigrantów z południowych Włoch 
w USA rozwijało struktury mafijne, szczególnie w okolicach Nowego Orleanu. 
Jednym z najgłośniejszych incydentów było zabójstwo miejscowego szefa poli-
cji, o które oskarżeni byli Włosi. W odwecie miejscowa społeczność dokonała 
linczu na podejrzanych, którzy uprzednio zostali uniewinnieni przez ławę przy-
sięgłych. Z tego powodu w 1891 r. doszło do wzajemnego odwołania przed-
stawicieli dyplomatycznych w obu państwach. Ostatecznie rząd USA wypłacił 
rodzinom ofiar linczu odszkodowania w łącznej wysokości 25 tys. dolarów73. 

Zupełnie inną strategię Stany Zjednoczone przyjęły w relacjach ze zjed-
noczonymi pod berłem cesarza Wilhelma II Niemcami. Rząd amerykański 
zdał sobie sprawę, że poprawne ułożenie z nową potęgą na Starym Kontynen-
cie, którą była II Rzesza, jest priorytetem w zakresie polityki europejskiej. Pa-
miętano sympatię Prus okazaną Unii w okresie wojny secesyjnej74. Bismarck, 
mimo że był przeciwnikiem Doktryny Monroe’a, w odczuciu Waszyngtonu 
miał zapewnić nowy ład w Europie75. Z czasem Niemcy stały się potęgą rów-
nież w zakresie gospodarki, co zmusiło USA do wprowadzenia wysokich ceł 
protekcjonistycznych na towary zza Oceanu. Niemcy natomiast obawiali się 
zalania swojego rynku towarami amerykańskimi, które były wyraźnie tańsze. 
                                                            
70 Tamże, s. 691. 
71 Zob. więcej, tamże, 692 – 694. 
72 Tamże, s. 694. 
73 Tamże, s. 694 – 696. 
74 Tamże, s. 697. 
75 Pierwszy kanclerz II Rzeszy uznał orędzie Monroe’a za „międzynarodową zuchwałością” USA; 
H. Kraus, What European Countries Think of the Monroe Doctrine, The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science. International Relations of the United States 1914, vol. 
54, s. 109. 
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Niemieccy inwestorzy zaznaczali swoją obecność szczególnie w Brazylii i We-
nezueli, czemu bacznie przyglądał się rząd amerykański76. Z czasem coraz to 
śmielsza polityka kolonialna II Rzeszy, tak jak brytyjska i francuska, stawała się 
obiektem ataku opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Ustąpienie ze sta-
nowiska Bismarcka i ostatnia dekada XIX stulecia nie przyniosły przełomu 
w relacjach na linii Berlin – Waszyngton. Sprzeczności gospodarcze i walka 
o nowe rynki spowodowały wzrost nastrojów antyamerykańskich nad Re-
nem77. 

Orędzie Jamesa Monroe’a z 1823 r. było również zapowiedzią przesunię-
cia centrum polityczno-gospodarczego z Europy na Półkulę Zachodnią78. Na 
kanwie tej doktryny, jak przekonują historycy, powstały amerykańskie dążenia 
mocarstwowe. W interpretacji wielu badaczy był to panamerykanizm w wyda-
niu waszyngtońskim, w którym niektóre republiki Ameryki Łacińskiej widziały 
obietnicę ochrony ze strony USA79. Nie dziwi to D. M. Dozera, który zawarte 
w niej sympatie i wyrazy solidarności względem walczących o niepodległość 
republik na południu uważa za zabieg przykrywający merytoryczne braki80. 
Program, który wykluczał interwencję zza oceanu, nie wspominał nic o podob-
nych działaniach ze strony Waszyngtonu81.  

Koncepcją, która na wiele lat określiła ów ekspansjonizm był program 
Boskiego Przeznaczenia (Manifest Destiny). Zakładał on podbój ziem na za-
chód od Missisipi ku ziemiom, które traktowano jako przeznaczone USA. Au-
torem terminu jest John L. O’Sullvan, redaktor nowojorskiego Democratic 
Review, który w grudniu 1845 r. w artykule na temat aneksji Oregonu uznał, 
że Bóg umożliwił Waszyngtonowi zajęcie całego kontynentu82. Rozumiano to 
w kategoriach prawa i obowiązku narzuconego przez Stwórcę. Koncepcja ta 
stała się częścią polityki zagranicznej USA na długie lata usprawiedliwiającą 
ekspansję na Półkuli Zachodniej. W ujęciu idealistycznym program ten służyć 

                                                            
76 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 700 - 701. 
77 Tamże, s. 704. 
78 D. M. Dozer, The Monroe …, s. 7. 
79 Tamże, s. 8 – 10. 
80 Tamże, s. 56. 
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miał szerzeniu republikanizmu na cała zachodnią hemisferę83. Już w tym roz-
winięciu orędzia Monroe’a zauważamy amerykańską „misję” odnowienia ludz-
kości zdegenerowanej przez europejskie i azjatyckie despotyzmy84. Tekst ten 
powstał w okresie, kiedy kolejne administracje waszyngtońskie coraz mocniej 
zwracały się ku rozwiązaniom zaproponowanym w 1823 r. P. Zaremba zau-
waża, że droga do koncepcji Boskiego Przeznaczenia wiodła od pożegnalnej 
mowy Waszyngtona, przez nauki Jeffersona, Doktrynę Monroe’a i mowy in-
nych polityków, co świadczy jak wiele wydarzeń złożyło się na wykreowanie 
teorii ekspansji narodowej85. „Dziejowe przeznaczenie” USA było rozszerze-
niem tez zawartych w orędziu z 1823 r86.  

By zrozumieć, czym kierowano się przyjmując Manifest Destiny za funda-
ment polityki zagranicznej, spojrzeć należy na czwartą dekadę XIX stulecia, 
która przyniosła znaczne zdobycze terytorialne Stanom Zjednoczonym (Tek-
sas, Oregon, Nowy Meksyk), na zgliszczach hiszpańskiego imperium. USA 
wyrosły na znaczącego gracza na arenie międzynarodowej, z którym liczyć mu-
siały się potęgi europejskie87. 

W. Dobrzycki uznał ten program za niespójny slogan, który nigdy nie 
został przedstawiony na żadnym dokumencie, a jego podstawową funkcją było 
rozpowszechnianie mitu o dziejowej roli USA88. Pod koniec stulecia na pod-
stawie Manifest Destiny opracowano koncepcję Nowego Boskiego Przeznacze-
nia, która uzasadniała ekspansję poza kontynent. Idea ta narodziła się, kiedy 
kontynentalne imperium, przekształcone z państwa rolniczego w centrum 
przemysłowe, rozpoczęło poszukiwania nowych rynków zbytu i terenów boga-
tych w surowce. Potencjalne zdobycze wiązały się konfrontacją z europejskimi 
mocarstwami. Stało się tak w 1898 r. kiedy doszło do wojny z Hiszpanią 
o dominację w rejonie Karaibów i na Filipinach. 

W rozważaniach nad kształtem polityki zagranicznej USA w XIX w. bar-
dzo często porusza się kwestię izolacjonizmu, zwracając uwagę, że była to pod-
stawa aktywności USA w stosunkach międzynarodowych do Wielkiej Wojny. 

                                                            
83 Tamże, s. 378. 
84 G. H. Warren, Imperial Dreamer: Wiliam Henry Seward and American Destiny,[w:] Makers of 
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86 Tamże, s, 334. 
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Nie popełnia się błędu, gdy przez izolacjonizm rozumie się trzymanie się z dala 
od europejskich sporów politycznych, co nie przekreślało aktywności USA 
w innych rejonach świata89. Początkiem izolacji miało być rosnące poczucie 
separacji od europejskich problemów, w ramach tzw. „koncertu atlantyc-
kiego”, który rozpoczął się w drugiej dekadzie XIX w90. Nie dziwi siła oddzia-
ływania tej tradycji, skoro rodziła się ona równocześnie z początkiem brytyj-
skiego osadnictwa w Ameryce91. Oczywiście doktryna, która stanowi przed-
miot tej refleksji, nie dotrwała do końca XIX w. w stanie nienaruszonym92. 
Zanim Theodore Roosvelt w oparciu o orędzie Monroe’a określił USA jako 
policję międzynarodową na półkuli zachodniej, bazowali na nim również ame-
rykańscy nacjonaliści oraz przyszli zwolennicy dyplomacji dolarowej93.  

Przechodząc do konkluzji wykazać możemy, że żadna inna amerykańska 
koncepcja prowadzenia polityki zagranicznej w XIX w. nie rzutowała tak zna-
cząco na owe stosunki ze Starym Kontynentem jak właśnie orędzie 5. Prezy-
denta USA. Jego główne postulaty o nieangażowaniu się w europejskie spory, 
poparcie dążeń niepodległościowych republik latynoamerykańskich i szerzenie 
idei republikanizmu w Nowym Świecie na długie lata określiły kierunki poli-
tyki zagranicznej, którym wierne były kolejne administracje94. Jako pierwsza 
w historii doktryna na zachodniej półkuli rzuciła ona wyzwanie monarchi-
stycznej Europie w dziedzinie dominacji w tym rejonie świata. W ocenie 
J. Kiwerskiej przez cały niemal XIX w. Stary Kontynent i Stany Zjednoczone 
żyły w dwóch odrębnych światach95. Wraz z biegiem lat po ogłoszeniu orędzia 
prezydenta Monroe’a, pozycja mocarstw zza Oceanu w Ameryce Łacińskiej 
ulegała pogorszeniu w obliczu rosnącej popularności tez zawartych w owym 
przemówieniu96. Jej wprowadzenie dla Starego Kontynentu oznaczało kolejne 

                                                            
89 Tamże, s. 783. 
90 P. Zaremba, Historia …, s. 135. 
91 J. Kiwerska, Między ..., s. 10. 
92 M. Low wskazał, że na przełomie wieków istniały już trzy „szkoły” interpretacji Doktryny 
Monroe’a; M. Low, The Attitude …, s. 104.  
93 L. Patusiak, Dyplomacja …, s. 750 – 751. 
94 Według W. E. Lingelbacha doszło nawet do rozszerzenia jej na aspekty finansowe i gospo-
darcze; W. E. Lingelbach, The Monroe Doctrine and American Participation in European Affairs, 
The Annals of the American Academy of Political and Social Science. The Place of the United 
States in a World Organization for the Maintenance of Peace 1921, vol. 96. 
95 J. Kiwerska, Między …, s. 11. 
96 Jak przekonuje D. M. Pletcher odtąd relacje między Ameryką Łacińską a państwami europej-
skimi odbywały się na zasadach narzuconych przez Waszyngton; D. Pletcher, James K. Polk and 
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pęknięcie w polityce kolonializmu, dla której pierwszym wstrząsem była ame-
rykańska wojna o niepodległość97. Ponadto podtrzymała ona przekonanie 
o nadchodzącej i nieuniknionej konfrontacji dwóch antagonistycznych syste-
mów, republikanizmu i monarchizmu. Tym co najbardziej niepokoiło imperia 
europejskie, było podważenie polityki kolonialnej względem terytoriów od 
Ziemi Ognistej do Półwyspu Murchisona. Ta koncepcja zdefiniowała cele po-
lityki zagranicznej USA na kolejne dziesięciolecia, a także ukształtowała sposób 
myślenia o niej, przez co pozostała najdłużej żywotną doktryną w historii Sta-
nów Zjednoczonych, a jej poszczególne elementy znajdziemy w każdym innym 
autorskim programie następnych prezydentów. 
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Summary 

The Implementation of the Monroe Doctine 
in Relations Between the United States and the 

European Powers in the Years 1823-1900 

 

The object of this article are relations between US with european power 
states since declaring Monroe’s Doctrine to end of this century. The aim of 
this article is to verife the thesis that President Monroe’s Speech to Congres in 
1823 had been crucial issue for foreign politics, especially in relationship with 
Europe. The author try to answer for questions about what is the essence of 
this doctrine and how looked the terms with United States with Russia, Great 
Britian, France, Germany and Italy. Moreover the author focus on Monroe’s 
Speech modifications for 1840. First article describe James Monroe’s political 
biography, thesis of his speech to Congres, relations with european powers, 
development of american imperialism. The finally part is expending conclu-
sions and defend the thesis and summarize that any of other policital ideas in 
XIX century didn’t influence on american terms with Europe that Monroe’s 
Doctrine.  

Key words: Monroe Doctrine, US foreign policy, diplomacy, US – Europe. 
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Geopolityczna droga 
Stanów Zjednoczonych do osiągnięcia 

statusu światowego hegemona 

 
 
 
Uwagi wstępne 

Stany Zjednoczone są młodym państwem. Mimo swojego młodego 
wieku udało im się osiągnąć pozycję hegemona światowego w nieprawdopo-
dobnie krótkim czasie. Są również pierwszym krajem, które może korzystać 
ze swojej potęgi do wpływania na każdy region świata. USA zawdzięczają 
swoją potęgę położeniu geograficznemu. Ono bowiem definiuje ich geopoli-
tykę oraz geostrategię. Realizacja kolejnych założeń geostrategicznych miała 
na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa kraju, ale przyczyniła się rów-
nież do osiągnięcia statusu mocarstwa. Już początek historii USA jest zdefi-
niowany przez jej geopolitykę. Podczas wojny o niepodległość, w której ad-
wersarzem była Wielka Brytania, to dzięki położeniu kolonii za Atlantykiem 
dawni suwereni mieli ograniczone możliwości do prowadzenia działań zbroj-
nych na terenie Ameryki. Kolejne wojny były prowadzone w sposób mający 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, a to wiązało się 
z ograniczeniem wpływów państw europejskich na terenie obu Ameryk. Chęć 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa, a więc nie tylko przetrwania, ale również 
rozwoju, doprowadziła USA do sytuacji, w której powstał chaos na arenie 
międzynarodowej, który przyczynił się do osiągnięcia przez statusu hegemona 
światowego. 

Stany Zjednoczone były światowym mocarstwem przez blisko połowę 
swojej egzystencji, a supermocarstwem pozostają od ponad dwudziestu lat1. 

                                                            
1 R. Białoskórski, R. Kobryński, M. Sułek, Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił 
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Uwagi wstępne 
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swoją potęgę położeniu geograficznemu. Ono bowiem definiuje ich geopoli-
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nych na terenie Ameryki. Kolejne wojny były prowadzone w sposób mający 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, a to wiązało się 
z ograniczeniem wpływów państw europejskich na terenie obu Ameryk. Chęć 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa, a więc nie tylko przetrwania, ale również 
rozwoju, doprowadziła USA do sytuacji, w której powstał chaos na arenie 
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Stany Zjednoczone były światowym mocarstwem przez blisko połowę 
swojej egzystencji, a supermocarstwem pozostają od ponad dwudziestu lat1. 

                                                            
1 R. Białoskórski, R. Kobryński, M. Sułek, Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił 
w procesie zmian. Raport potęgometryczny, Warzawa 2017, s. 74. 



Łukasz Wiśniowski 

76 

Wykorzystały nadarzające się szanse, dzięki którym zdystansowały się od 
innych państw. Osiągnięcie statusu hegemona światowego nie oznacza jednak 
realizacji interesów narodowych. Stany Zjednoczone są zainteresowane 
utrzymaniem swojego prymatu na świecie. W tym celu przedsiębiorą odpo-
wiednie działania. Nie wydają się one jednak być wystarczające, gdyż naj-
prawdopodobniej hegemonia USA nie będzie trwała dłużej niż trzy dekady. 
Chiny są zbyt potężne, by Stany Zjednoczone mogły je zignorować. Amery-
kanie boją się, że Chińczycy pozbawią ich pozycji hegemona, a Chińczycy są 
niezadowoleni z porządku światowego promującego interesy i kulturę Stanów 
Zjednoczonych. Ta kwestie może mieć przełożenie na dekompozycję obecne-
go, jednobiegunowego porządku świata. Nowy porządek nie będzie wyni-
kiem upadku USA, ale utraty przez nie statusu hegemona. 

Geopolityka Stanów Zjednoczonych 

Stany Zjednoczone znajdują się na mackinderowskich peryferiach świa-
ta. Nie zmienia to jednak faktu, że położenie geograficzne USA jest dla Ame-
rykanów niezwykle korzystne. Rdzeniem USA są dorzecza rzek Missisipi 
i Missouri. System rzek, który sięga daleko w głąb kontynentu, zapewnia 
żyzność gleb oraz komunikację rzeczną, która jest dalece mniej kosztowna od 
komunikacji lądowej (trzeba budować i utrzymywać jedynie pojazdy, a nie 
również drogi). Dzięki temu tranzyt żywności z regionów rolnych do wiel-
kich miast jest ułatwiony, co przekłada się na szybki wzrost gospodarczy. 
Geografia USA definiuje ich specyfikację jako państwa morskiego. Na wy-
brzeżach Ameryki znajduje się wiele naturalnych portów (zatok, przylądków). 
Umożliwia to optymalizacje kosztów budowy portów sztucznych, z których 
mogą być eksportowane towary. Pacyfik i Atlantyk stanowią barierę unie-
możliwiającą innym państwom dokonanie inwazji morskiej na tereny USA 
w sytuacji, w której US Navy dysponuje wystarczającymi siłami by utrzymać 
bezpieczeństwo na wybrzeżach. Dzięki temu Stany Zjednoczone mogą bez-
karnie prowadzić politykę izolacji. Izolacjonizm był praktykowany przez 
Stany Zjednoczone między innymi w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego2. Amerykanie dysponują ponadto surowcami naturalnymi, które za-

                                                            
2 E. Haliżak, R. Kuźniar, Stosunki Międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie, War-
szawa 1996, s. 64. 
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pewniają im rozwój i korzyści handlowe3. Napływ imigrantów, którzy asymi-
lują się ze społeczeństwa zapewnia Stanom Zjednoczonym tanią siłę roboczą, 
co stanowi kolejną determinantę rozwoju gospodarczego USA4. Wszystkie te 
czynniki przekładają się na ogromny i wykorzystywany przez USA potencjał 
gospodarczy oraz bezpieczne granice. 

Stany Zjednoczone mają poczucie własnej wyjątkowości. Działania USA 
na arenie międzynarodowej cechują się poczuciem obowiązku pełnienia misji 
wdrażania najlepszego systemu politycznego, który powstał. Rzeczą oczywistą 
jest, że najlepszym systemem z punktu widzenia Amerykanów jest system 
obowiązujący w samych Stanach Zjednoczonych. Nie należy przez to rozu-
mieć konkretnych rozwiązań legislacyjnych, atoli ideologicznych podstaw 
systemu. Do tych należy między innymi liberalizm, egalitaryzm, kapitalizm 
oraz demokracja5. Stąd USA działają dwójnasób. Z jednej strony Stany Zjed-
noczone zabiegają, by każde państwo mogło samo stanowić o swoim losie, 
co trzeba wcześniej tym państwom umożliwić. Przerodziło się to w krucjaty 
ideologiczne, które miały na celu przykładowo pozbawienie władzy dyktato-
ra, który działał w sposób urągający prawom człowieka. Można przypuszczać, 
że Amerykanie uważają, że każda przez nich prowadzona wojna była wojną 
szlachetną6. Było również to widoczne podczas procesu dekolonizacji oraz 
demokratyzacji państw afrykańskich. Z drugiej strony najlepszą drogą do 
promowania własnych wartości jest doskonalenie ich we własnym państwie. 
Ta specyfika sprawia, że Stany Zjednoczone są rozdarte pomiędzy interwen-
cjonizmem i izolacjonizmem7.  

Priorytetem każdego państwa, nie wyłączając USA, jest zapewnienie bez-
pieczeństwa własnych mieszkańców. Im państwo dysponuje większą potęgą, 
tym może zabezpieczać ludność efektywniej. Tym sposobem podejście strate-
giczne Stanów Zjednoczonych można zawrzeć w następującej myśli: the use of 
power to secure the state (użycie potęgi do zabezpieczenia państwa)8.  
                                                            
3  J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o Wojnie, Warszawa 2016, s. 101-103. 
4 Więcej na temat imigracji: J. Higham, Rola imigracji w historii Ameryki, [w:] Dwieście lat 
USA, red. E. Hardwick, D. M. Potter i in., Warszawa 1984, s. 232-257. 
5  National Security Strategy of the United States of America, The White House, [online] 
www.whitehouse.gov [dostep: 20.06.2018], s. 2, 41-42. 
6  L. Pastusiak, Stany Zjednoczone – Europa Zachodnia, Polska, Szczecin 1987, s. 18-19. 
7  H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 17-18. 
8 M. Howard, The Forgotten Dimensions of Strategy, Foreign Affairs 1979, vol. 57, no. 5, 
s. 975. 
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3  J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o Wojnie, Warszawa 2016, s. 101-103. 
4 Więcej na temat imigracji: J. Higham, Rola imigracji w historii Ameryki, [w:] Dwieście lat 
USA, red. E. Hardwick, D. M. Potter i in., Warszawa 1984, s. 232-257. 
5  National Security Strategy of the United States of America, The White House, [online] 
www.whitehouse.gov [dostep: 20.06.2018], s. 2, 41-42. 
6  L. Pastusiak, Stany Zjednoczone – Europa Zachodnia, Polska, Szczecin 1987, s. 18-19. 
7  H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 17-18. 
8 M. Howard, The Forgotten Dimensions of Strategy, Foreign Affairs 1979, vol. 57, no. 5, 
s. 975. 
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Integralną częścią geostrategii USA są jej paradygmaty. Definiują one 
zarówno pozycję kraju na arenie międzynarodowej, jak i bezpieczeństwo 
obywateli. Należy wyróżnić pięć paradygmatów, wśród których są: dominacja 
w Ameryce Północnej, brak zagrożeń na półkuli zachodniej, kontrola nad 
podejściami morskimi, dominacja nad światowymi oceanami oraz zachowa-
nie światowej dominacji. Poniższe rozważania są oparte w znacznej mierze na 
przemyśleniach Georga Friedmana oraz Jacka Bartosiaka, jednak podobne 
podejście przejawia również chociażby Julian Skrzyp9.  

Dominacja w Ameryce Północnej 

Stany Zjednoczone dominują obecnie na swoim kontynencie. Posiadają 
jednak dwóch rywali regionalnych, tj. Kanadę i Meksyk. We wcześniejszych 
wiekach Ameryka Północna była również pod władztwem imperiów zakłada-
jących na jej terenach kolonie. Do tych należały Wielka Brytania, Francja, 
Rosja oraz Hiszpania. W chwili utworzenia Stanów Zjednoczonych były one 
potężniejsze. Wielkie dystanse, które zapewniał Atlantyk jako strefa buforo-
wa, powodowały trudność utrzymania krajom europejskim posiadłości za-
morskich. Z tego powodu prowadzenie wojen w Ameryce było utrudnione 
pod względem logistyki. Tłumienie buntów kolonijnych było kosztowne, 
a czasem wręcz nieopłacalne. Amerykanie mogli więc walczyć ponosząc niższe 
koszty od bogatych państw europejskich. Aby utrzymać swoją pozycję mię-
dzynarodową i uchronić swoje kolonie, Europejczycy zwalczali buntowników 
lub sprzedawali swoje kolonie. Stany Zjednoczone korzystały z pojawiających 
się szans. Zdobywały nowe ziemie zarówno poprzez zbrojną inkorporację, jak 
i wykup. 

Stany Zjednoczone posiadały i posiadają żyzne tereny rolnicze, do któ-
rych należą terytoria pomiędzy Appalachami a Górami Skalistymi. Sieć rzek 
ułatwiająca transport dóbr produkowanych w tym regionie zawężała się 
w okolicach Nowego Orleanu. Przejęcie kontroli nad tym regionem było 
kwestią kluczową dla bezpieczeństwa USA. Udało się to osiągnąć w dwóch 
bitwach. Bitwa pod Nowym Orleanem w 1814 roku10 okazała się zwycię-

                                                            
9 J. Skrzyp, Geopolityka i geostrategia wybranych mocarstw w regionie Oceanu Indyjskiego i za-
chodniego Pacyfiku, Zeszyty Naukowe AON 2013, nr 1(90), s. 24. 
10 A. Bartnicki, K. Michałek, I. Rusinowa, Encyklopedia Historii Stanów Zjednoczonych Amery-
ki, Warszawa 1992, s. 223. 
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stwem Amerykanów nad Brytyjczykami oraz uniemożliwiła Wielkiej Brytanii 
czerpanie korzyści płynących z możności nakładania ceł przy ujściach nowo-
orleańskich rzek. Bitwa pod San Jacinto w 1836 roku11 pomiędzy Teksań-
czykami i Meksykanami stanowiła zwycięstwo tych pierwszych, co ograniczy-
ło Meksykowi możliwości sukcesywnego osiągnięcia dominacji w Ameryce 
Północnej12. 

Chociaż największym zagrożeniem bezpieczeństwa USA były Meksyk 
i Wielka Brytania, Amerykanie dokonywała ekspansji również kosztem in-
nych sąsiadów. Do tych z początku należeli przede wszystkim rdzenni India-
nie. Następnym posunięciem było opanowanie systemu rzecznego Missisipi 
i Missouri poprzez zakup Luizjany. Umocniono swoją strategiczną obecność 
w regionie poprzez wspomniane konflikty z Brytyjczykami i Anglikami, 
a także zakup Florydy od Hiszpanów13. Wielka Brytania została wyparta 
również  z Oregonu. Dzięki rewolucji w transporcie osadnicy mogli zajmo-
wać nowe ziemie na zachodzie kosztem rdzennej ludności14. Agresywna eks-
pansja USA sprawiła, że w latach 1819-1853 terytorium państwa powiększy-
ło się o 80%15. Dalsza ekspansja prowadzona była na zachodzie kontynentu. 
Tam adwersarzami byli przeważnie Indianie. Sporadycznie pojawiające się 
konflikty graniczne pomiędzy USA i Meksykiem lub Kanadą nie miały tak 
fundamentalnego dla państwa znaczenia, ale dzięki nim rozwiązano spór 
o dominacje w Ameryce Północnej. Nieco odmiennie do tego zagadnienia 
podchodzi Paweł D. Miller, który priorytet nadaje zapewnieniu bezpieczeń-
stwa obywateli Ameryki. Postulat ten określił hasłem: defending the homeland 
(obrona ojczyzny) 16. 

 

Brak zagrożeń w Ameryce Północnej i Południowej 

                                                            
11 Tamże, s. 283. 
12 G. Friedman, Następne 100 lat, Warszawa 2009, s. 56. 
13 W. Dobrzycki, Proces kształtowania się zachodniej hemisfery (Ameryka Anglosaska i Łacińska), 
[w:] Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, red. W. Dobrzycki, Warszawa 2007, 
s. 71-72. 
14 M. Jones, Historia USA, Gdańsk 2003, s. 138 - 140. 
15  J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o Wojnie …, s. 103-104. 
16  P. D. Miller, Five Pillars of American Grand Strategy, Survival 2012, vol. 54, no.5. 
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9 J. Skrzyp, Geopolityka i geostrategia wybranych mocarstw w regionie Oceanu Indyjskiego i za-
chodniego Pacyfiku, Zeszyty Naukowe AON 2013, nr 1(90), s. 24. 
10 A. Bartnicki, K. Michałek, I. Rusinowa, Encyklopedia Historii Stanów Zjednoczonych Amery-
ki, Warszawa 1992, s. 223. 
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stwem Amerykanów nad Brytyjczykami oraz uniemożliwiła Wielkiej Brytanii 
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Brak zagrożeń w Ameryce Północnej i Południowej 

                                                            
11 Tamże, s. 283. 
12 G. Friedman, Następne 100 lat, Warszawa 2009, s. 56. 
13 W. Dobrzycki, Proces kształtowania się zachodniej hemisfery (Ameryka Anglosaska i Łacińska), 
[w:] Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, red. W. Dobrzycki, Warszawa 2007, 
s. 71-72. 
14 M. Jones, Historia USA, Gdańsk 2003, s. 138 - 140. 
15  J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o Wojnie …, s. 103-104. 
16  P. D. Miller, Five Pillars of American Grand Strategy, Survival 2012, vol. 54, no.5. 
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Hegemonia w Ameryce Północnej musiała zostać podparta zabezpiecze-
niem interesów USA w całym Nowym Świecie. Ten składał się z obu Ame-
ryk. Ameryka Południowa musiałaby wygenerować potęgę, która przewyższa-
łaby hegemona Ameryki Południowej. Aby tak się stało, musiałaby być ona 
zdominowana przez państwa europejskiej lub musiałaby się zregionalizować. 
Z upływem wieków wpływy europejskie słabły coraz bardziej, by finalnie 
zniknąć niemal całkowicie. Unifikacja państw Ameryki Południowej wydaje 
się z kolei nieprawdopodobna, co jest wynikiem różnic kulturowych, kolida-
cji interesów oraz ukształtowaniem geograficznym kontynentu. Jest on bo-
wiem podzielony na dwie strefy: strefę południowo-wschodnią (Argentyna, 
Urugwaj, Paragwaj, Brazylia itd.) oraz północno-zachodnią (Chile, Peru, 
Kolumbia, Wenezuela itd.). Jako że obie Ameryki są de facto wyspami, gdyż 
pomiędzy nimi jedynym przesmykiem lądowym są wąskie tereny Panamy, 
zagrożenie desantem morskim w dalszej mierze stanowi problem USA17. 

Kontrola nad podejściami morskimi 

Stany Zjednoczone są permanentnie zagrożone inwazją morską. W celu 
przeciwdziałania takowej, USA przedsiębiorą odpowiednie kroki.  Pierwszym 
z nich jest osiągnięcie całkowitej kontroli nad podejściami morskimi sprawo-
wanej przez amerykańską marynarkę wojenną. Wokół Ameryki jest kilka 
kluczowych lokacji. To, kto nad nimi panuje definiuje bezpieczeństwo 
USA18. Do kluczowych lokacji należą między innymi Panama, Kuba, Alaska, 
Hawaje, czy też Guam. Stany Zjednoczone nabyły od Rosji Alaskę w 1867 
roku, dokonały aneksji Hawajów w 1898 roku, a także podporządkowały 
sobie Kubę. Amerykanie przejęli w zamian za Land-Lease kolejne tereny od 
Wielkiej Brytanii, do których należały bazy w zachodniej półkuli. Brytyjczycy 
pozostali jednak w Nowej Szkocji oraz na Bahamach. Również Islandia oraz 
Azory zostały podporządkowane USA19.  

Wśród strategicznych podejść morskich do Ameryki Północnej szcze-
gólne znaczenie mają niektóre wyspy. Jeśli Stany Zjednoczone posiadają 
w swojej strefie wpływów Kubę, mogą kontrolować handel morski na Karai-
bach. Jeśli jednak Kuba jest niezależna, albo podległa innemu podmiotowi na 
                                                            
17  G. Friedman, Następne 100 lat …, s. 57-58. 
18  Tamże, s. 59. 
19  J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o Wojnie …, s. 104-105. 
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arenie międzynarodowej, osiągnięcie dominacji na Morzu Karaibskim jest 
utrudnione. Kuba jest szczególnie istotna w rywalizacji USA z mocarstwem 
konkurencyjnym. Istnieje możliwość przeprowadzenia inwazji morskiej 
z terenów Kuby podobnie jak została dokonana przez Stany Zjednoczone 
inwazja na Normandię z Wysp Brytyjskich w trakcie II wojny światowej. 
Kuba może być również wysuniętym posterunkiem dla obcego mocarstwa, 
które jest zdolne do przeprowadzania akcji zaczepnych zagrażających Stanom 
Zjednoczonym, podobnie jak Tajwan stwarza zagrożenie Chinom. Dowiódł 
tego kryzys kubański w 1962 roku, podczas którego rozmieszczono na Kubie 
pociski balistyczne średniego zasięgu. W przyszłości Kuba może się okazać 
kluczowa w kolejnych konfliktach Stanów Zjednoczonych z adwersarzami. 
Islandia i Bermudy oraz Hawaje i Guam stanowią miejsca, na których można 
się zatrzymać w drodze przez oceany okalające Amerykę Północną. Państwa, 
które chciałyby dokonać inwazji na inny kontynent muszą mieć porty, 
w których mogą się zatrzymać i dokonać uzupełnień. Bez nich zaoceaniczna 
projekcja sił byłaby kosztowna i niemożliwa dla niektórych rodzajów wojsk.  

Dominacja nad światowymi oceanami 

Kontrola nad podejściami morskimi nie oznacza, że Stany Zjednoczone 
są bezpieczne. Kraj dysponujący większą potęgą morską od USA w dalszej 
mierze może przejąć podejścia morskie oraz dokonać inwazji na kontynent 
amerykański. Aby temu przeciwdziałać, żaden kraj nie może dysponować 
potężniejszą marynarką wojenną niż USA. Wielka Brytania dominowała na 
morzach i oceanach świata dysponując marynarką większą niż amerykańska, 
francuska, czy też hiszpańska. Potęga brytyjska została jednak złamana 
w wyniku dwóch wojen światowych, które doprowadziły do redukcji brytyj-
skich sił morskich. Stale bogacące się USA dysponowały odpowiednim po-
tencjałem, dzięki któremu mogły wystawić marynarkę wojenną, która okazała 
się potężniejsza od marynarek innych państw razem wziętych. US Navy  kon-
troluje wszelkie morza i oceany świata, co oznacza, że każdy statek i okręt 
może być obserwowany, zatrzymany, a nawet zatopiony przez Ameryka-
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nów.20 Już na przełomie XIX i XX wieku amerykańscy stratedzy planowali 
osiągnięcie morskiej supremacji przez USA21. 

Zgodnie z koncepcją Alfreda Mahana, Stany Zjednoczone zbudowały 
własną potęgę morską22. Przekopanie kanału w Panamie umożliwiło USA 
strategiczne połączenie Atlantyku z Pacyfikiem, co przełożyło się na ekspansję 
wpływów amerykańskich na Hawaje, czy też Filipiny. Sukcesywnie starano 
się ograniczyć strategiczną obecność imperiów europejskich w Azji Wschod-
niej. Stosowano w tym celu politykę „Otwartych Drzwi”. W trakcie II wojny 
światowej Amerykanie przejęli japońskie bazy morskie oraz wykorzystały 
wzajemne unicestwienie flot najpotężniejszych państw świata w celu osiągnię-
cia dominacji. W trakcie zimnej wojny Europa stała się de facto protektora-
tem amerykańskim. Australia i Nowa Zelandia musiały legitymizować hege-
monię USA na Pacyfiku. Przełożyło się to na ustanowienie nowego porządku 
na świecie, w którym prymat wiodą Stany Zjednoczone23. 

Stany Zjednoczone są imperium morskim. Posiadają łatwość akumulacji 
kapitału, który jest dobrze wykorzystywany. Priorytetem Stanów Zjednoczo-
nych jest handel. Najbardziej lukratywnym rodzajem handlu jest od wielu 
stuleci handel morski. Kontrola nad ścieżkami handlowymi stała się więc 
jednym z najistotniejszych dążeń USA. Dzięki osiągnięciu dominacji mor-
skiej to USA są podmiotem, który kształtuje i kontroluje handel międzyna-
rodowy. Przejawia się to również w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 
USA, gdzie podkreślana jest waga dostępu do wolnego handlu morskiego24. 
Oznacza to, że w razie pojawienia się podmiotu mogącego zagrozić USA, 
Amerykanie mogą poddawać rywala represjom gospodarczym, a nawet doko-
nywać embarg handlowych, blokad portów oraz przechwytywania lub znisz-
czenia statków, które mogą działać na korzyść wroga. Jest to działanie nie-
zgodne z prawem międzynarodowym, ale jeśli pojawi się potrzeba, bezpie-
czeństwo jest wartością ważniejszą od prawa międzynarodowego. Z drugiej 

                                                            
20 G. Friedman, Następne 100 lat …, s. 59-60. 
21 Z. Brzeziński, Wielka Szachownica, Warszawa 1999, s. 3. 
22 L. Moczulski, Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2000, s. 21-23. 
23 J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o Wojnie …, s. 105-108. 
24 National Security Strategy …, s. 19, 40, 46, 47, 50. 
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strony USA są narażone na nowe zagrożenia mogące zagrozić interesom han-
dlowym, jak chociażby cyberzagrożenia25.  

Dominacja morska przekłada się na tworzenie narzędzi pozwalających 
na utworzenie warunków do powstania hegemonii światowej. Stany Zjedno-
czone osiągnęły swój status nie tylko dzięki potędze militarnej, ale również 
gospodarczej, ideologicznej oraz politycznej. USA zmusiły przykładowo resztę 
świata do przyjęcia systemu Bretton Woods26. Sprawił on, że to USA decydo-
wały o wartości pieniądza, gdyż USD (dolar amerykański) stał się walutą 
rozliczeniową na arenie międzynarodowej dzięki swojemu parytetowi w sto-
sunku do złota. Amerykańskie podejście do demokracji i liberalizmu domi-
nuje nie tylko w Europie, ale posiada również wielu zwolenników na całym 
świecie. Pakt Północnoatlantycki zabezpiecza północnoatlantyckie szlaki 
morskie i utwierdza dominację USA na Zachodzie.  

Zachowanie dominacji 

Zdobycie hegemonii nie oznaczało końca problemów USA. Amerykanie 
moglą stracić światową dominację w chwili, gdy przestaliby panować na mo-
rzach i oceanach świata. Aby temu przeciwdziałać, Stany Zjednoczone nie 
mogą dopuścić do sytuacji, w której powstaje flota mająca potencjał projekcji 
sił przewyższający potęgę Stanów Zjednoczonych. USA zdecydowały się na 
udzielenie możliwości wolnego przepływu przez kontrolowane przez nich 
akweny. Jeśli USA stają się światowym żandarmem na wodach świata, nikt 
inny nie musi finansować własnej floty. Z drugiej strony działania USA są 
ukierunkowane w sposób, w który inne państwa są obligowane do niefinan-
sowania floty. Pobudzenie lokalnych konfliktów przynosi rezultat w koncen-
tracji danego państwa na tworzeniu wojsk lądowych, a nie morskich. Jest to 
metoda „kija i marchewki”, której realizacja może być trudna27.  

Regionem, w którym najprawdopodobniej powstaną państwa mogące 
anulować pozycję Stanów Zjednoczonych jako światowego hegemona jest 
Euroazja. Tereny obrzeży Heartlandu (strefy zewnętrznej, mapa. 1.) mają 
potencjał mogący wygenerować kolejnego światowego hegemona. Zanim to 

                                                            
25 R. D. Hooker jr, The Grand Strategy of the United States. INSS Strategic Monograph, Wa-
szyngton 2014, s. 15. 
26 J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o Wojnie …, s. 106. 
27 G. Friedman, Następne 100 lat …, s. 60-62. 
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20 G. Friedman, Następne 100 lat …, s. 59-60. 
21 Z. Brzeziński, Wielka Szachownica, Warszawa 1999, s. 3. 
22 L. Moczulski, Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2000, s. 21-23. 
23 J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o Wojnie …, s. 105-108. 
24 National Security Strategy …, s. 19, 40, 46, 47, 50. 
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strony USA są narażone na nowe zagrożenia mogące zagrozić interesom han-
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25 R. D. Hooker jr, The Grand Strategy of the United States. INSS Strategic Monograph, Wa-
szyngton 2014, s. 15. 
26 J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o Wojnie …, s. 106. 
27 G. Friedman, Następne 100 lat …, s. 60-62. 
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się jednak stanie, państwa znajdujące się na obrzeżach muszą się zregionali-
zować lub jedno z nich musi zdominować pozostałe państwa w swoim są-
siedztwie. Siła, która w ten sposób powstanie będzie zainteresowana przeję-
ciem zasobów euroazjatyckich, a może to osiągnąć przez zdominowanie Bra-
my Heartlandu, a więc regionu „przejściowego” pomiędzy Heartlandem i jego 
obrzeżami. Pozwoli to na narzucenie woli politycznej całemu Heartlandowi. 
Oznacza to, że najpoważniejszym pretendentem do osiągnięcia statusu rywala 
hegemona światowego są państwa położone w Europie Środkowej, Wschod-
niej oraz w Chinach28. Tym sposobem państwami, przez które USA czują się 
zagrożone są Rosja oraz Chiny29.  

Mapa 1. Wyspa Świata 

 

Źródło: L. Moczulski, Geopolityka …, s. 13. 

Stany Zjednoczone pięć razy były świadkiem powstania państwa mogą-
cego zdominować Euroazję. Dotyczy to Francji podczas wojen napoleoń-
skich, Niemiec podczas I oraz II wojny światowej, Japonii podczas II wojny 
światowej oraz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) w 
okresie zimnej wojny. Każda próba utworzenia imperium Euroazjatyckiego30 

                                                            
28 J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o Wojnie …, s. 90-98. 
29 National Security Strategy …, s. 2, 8, 25, 27, 38, 45. 
30 Z wymienionych państw tylko nieliczne miały aspiracje osiągnięcia statusu hegemona świa-
towego. Francja dla przykładu chciała zdominować samą Europę, ale rezultatem tego byłoby 
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zakończona była jednak niepowodzeniem. Stany Zjednoczone są zaintereso-
wane implikacją zasady „dziel i rządź”, dzięki której mogą stymulować potęgę 
państw w Europie i Azji. Chociaż Amerykanie nie są zainteresowani europej-
ską zasadą równowagi sił na arenie międzynarodowej, dbają by państwa wza-
jemnie się kontrolowały i reagowały w chwili, gdy jedno z nich staje się zbyt 
potężne31. 

Strefy „przejściowe” na obrzeżach Euroazji są prawdopodobnie jedyny-
mi miejscami, w których może powstać nowy hegemon światowy. Istnieje 
jednak możliwość powstania mocarstwa, które może być na tyle potężne, 
że swoimi działaniami doprowadzi do utraty prymatu USA na świecie, ale 
jednocześnie będzie zbyt słabe, by samemu stać się hegemonem. Sytuacja taka 
oznaczać będzie, że świat przestanie być jednobiegunowy, a stanie się wielo-
biegunowy. Istnieją kraje, które zyskując odpowiednią potęgę, mogłyby do 
takiej sytuacji doprowadzić. Do tych należy między innymi Chiny, Iran (Per-
sja), Japonia, Turcja, Brazylia, Indie, państwa Europy Zachodniej, koalicja 
państw islamskich oraz państwa znajdujące się w strefach „przejściowych”. 
USA działają w sposób mający za zadanie powstrzymywanie nadmiernego 
wzrostu potęgi wymienionych państw w odniesieniu do własnej potęgi. De-
stabilizacja niektórych regionów świata jest jednak trudna i nie zawsze sku-
teczna, czego przykładem są Chiny.  

Pułapka Tukidydesa 

Starożytny grecki historyk Tukidydes tworząc swoje dzieło, Wojny Pelo-
poneskie, uznał, że przyczyną konfliktów pomiędzy Spartą i Atenami był 
szybki wzrost potęgi Aten32. Przed rozpoczęciem wojen peloponeskich Sparta 
dominowała na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Dysponowała 
największą lądową siłą militarną oraz szerokimi wpływami politycznymi. 
Z drugiej strony ówczesne Ateny zyskiwały rosnącą potęgę poprzez uczynie-
nie swojego miasta ważnym ośrodkiem handlu morskiego oraz kultury. Spar-
ta obawiała się, że Ateny staną się potężniejsze i przejmą pozycję greckiego 

                                                                                                                                       
strategiczne zwiększenie wpływów w Azji Centralnej, co umożliwiłoby późniejsze osiągnięcie 
światowej dominacji. 
31 H. Kissinger, Dyplomacja …, s. 21-23. 
32 Tukidydes, Wojna Peloponeska, [online] http://biblioteka.kijowski.pl/antyk%20grecki/%20 
tukidydes%20-%20wojna%20peloponeska.pdf, [dostęp: 10.03.2017]. 
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miasta-hegemona i ustanowią nowy porządek korzystny dla Aten. Ateny 
z kolei czuły frustrację z powodu zbyt małego udziału w spartańskim porząd-
ku Grecji. Napięcie spowodowane takim stanem rzeczy znalazło swoje ujście 
w konflikcie zbrojnym (rozpoczętym przez słabszych sojuszników hegemona 
i pretendenta). Zarówno Sparta, jak i Ateny działały racjonalnie. Oba pań-
stwa nawet jeśli nie zamierzały rozpoczynać wojny, to musiały rozpocząć 
rywalizację zbrojną. Pułapka Tukidydesa jest więc sytuacją, w której preten-
dent zyskuję wystarczającą potęgę by kontestować obowiązujący porządek, 
a hegemon chce chronić porządek, który promuje jego hegemonię. Sytuacja 
ta często skutkuje rozpoczęciem konfliktu zbrojnego33. 

Stany Zjednoczone miały do czynienia z pułapką Tukidydesa parokrot-
nie. Pierwszym przypadkiem najistotniejszym z punktu widzenia drogi USA 
do osiągnięcia pozycji hegemona światowego była rywalizacja z Wielką Bry-
tanią. Albion był rywalem USA w osiągnięciu supremacji na Atlantyku 
i innych akwenach świata. Ponadto, Anglia była historycznym rywalem, któ-
ry mógł w przyszłości ponownie próbować odnowić swoje wpływy w Amery-
ce. To Stany Zjednoczony stały się pretendentem, który chciał zweryfikować 
istniejący porządek świata, w którym Zjednoczone Królestwo wprawdzie nie 
było hegemonem, ale jego potęga w dużej mierze decydowała o ładzie mię-
dzynarodowym. Stany Zjednoczone nie wpadły jednak w pułapkę Tukidyde-
sa i nie doszło do wojny. Pojawili się inni pretendenci kontestujący angielski 
prymat. Niemcy dwukrotnie próbowały zdominować Europę. Dwukrotnie 
się to nie powiodło, ale obie wojny światowe doprowadziły do znaczącej de-
waluacji potęgi brytyjskiej i eskalacji potęgi amerykańskiej. W wyniku wojen 
światowych Zjednoczone Królestwo nie było w stanie podjąć rywalizacji 
z USA, a same Stany Zjednoczone osiągnęły status mocarstwa światowego. 

Chociaż spór z Wielką Brytanią o dominację zakończył się bez wojny 
pomiędzy hegemonem i pretendentem, nie oznaczało to, że USA stały się 
hegemonem światowym. Po drugiej wojnie światowej narodziło się nowe 
mocarstwo, które, podobnie jak Stany Zjednoczone, planowało zdominować 
świat. ZSRR był w przeciwieństwie do USA państwem lądowym. Jego poło-
żenie w Heartlandzie sprawiło, że znajdował się poza możliwością projekcji sił 
USA. Niemożność dokonania inwazji morskiej na tereny ZSRR i vice versa, 
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sprawiła, że wybuch otwartej wojny byłby niekorzystny dla obu stron. Za-
miast tego rywalizowano na peryferiach imperiów drogą zbrojną,  polityczną, 
ideologiczną oraz gospodarczą. Stany Zjednoczone wygrały konflikt z ZSRR, 
co pozbawiło USA konkurenta do statusu hegemona. Stany Zjednoczone 
stały się najpotężniejszym państwem w historii świata.   
  Powyższe casusy były dowodem na to, że pułapki Tukidydesa można 
uniknąć. Sztuka ta nie powiodła się Stanom Zjednoczonym w trzech przy-
padkach. USA musiały powstrzymać powstanie europejskiej potęgi z Niem-
cami na czele. Obie wojny światowe odbyły się z udziałem Amerykanów, 
którzy chcieli uniemożliwić regionalizację Europy. Po wojnach, Stany Zjed-
noczone starały się destabilizować Europę poprzez dyplomacje i konferencje 
pokojowe, czego wynikiem była próba utworzenia nowej równowagi sił. 
Trzecim konfliktem była wojna z Japonią, która zamierzała wyprzeć wpływy 
Stanów Zjednoczonych ze wschodniej Euroazji i zastąpić je swoimi. Krwawa 
wojna została zakończona bombardowaniem atomowym prowadzonym przez 
Stany Zjednoczone na Japonię oraz utworzeniem protektoratu na wyspy 
japońskie.  

Nowy porządek świata 

Hegemoniczny status Stanów Zjednoczonych jest obecnie wątpliwy. 
Dwudziestolecie jednobiegunowego porządku świata kończy się lub już się 
skończyło. Chiny dysponują wystarczającą potęgą umożliwiającą im zakwe-
stionowanie dominacji USA. Rywalizacja pomiędzy potęgami doprowadzi do 
konfliktu, który może przybrać formę wojny zimnej lub gorącej. Według 
Georga Friedmana34 oraz Zbigniewa Brzezińskiego35 rywalizacja rozstrzygnie 
się z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych.  Imperium cywilizacji zachodniej 
posiada większy potencjał militarny, polityczny oraz ekonomiczny, przy po-
mocy którego zdystansuje Chiny oraz utrzyma swój prymat na świecie. Ist-
nieje jednak kilka alternatywnych możliwości rozwoju sytuacji na arenie mię-
dzynarodowej. USA może bowiem przegrać rywalizację z Chinami. Wygrana 
Chin nie oznacza zniszczenia USA, ale udowodnienie, że jednobiegunowy 
porządek świata należy do przeszłości. Innymi słowy mówiąc – Chiny żeby 

                                                            
34 G. Friedman, Następne 100 lat …, s. 107-120. 
35 Z. Brzeziński, Wizja Strategiczna, Warszawa 2013, s. 13-54. 



Łukasz Wiśniowski 

86 

miasta-hegemona i ustanowią nowy porządek korzystny dla Aten. Ateny 
z kolei czuły frustrację z powodu zbyt małego udziału w spartańskim porząd-
ku Grecji. Napięcie spowodowane takim stanem rzeczy znalazło swoje ujście 
w konflikcie zbrojnym (rozpoczętym przez słabszych sojuszników hegemona 
i pretendenta). Zarówno Sparta, jak i Ateny działały racjonalnie. Oba pań-
stwa nawet jeśli nie zamierzały rozpoczynać wojny, to musiały rozpocząć 
rywalizację zbrojną. Pułapka Tukidydesa jest więc sytuacją, w której preten-
dent zyskuję wystarczającą potęgę by kontestować obowiązujący porządek, 
a hegemon chce chronić porządek, który promuje jego hegemonię. Sytuacja 
ta często skutkuje rozpoczęciem konfliktu zbrojnego33. 

Stany Zjednoczone miały do czynienia z pułapką Tukidydesa parokrot-
nie. Pierwszym przypadkiem najistotniejszym z punktu widzenia drogi USA 
do osiągnięcia pozycji hegemona światowego była rywalizacja z Wielką Bry-
tanią. Albion był rywalem USA w osiągnięciu supremacji na Atlantyku 
i innych akwenach świata. Ponadto, Anglia była historycznym rywalem, któ-
ry mógł w przyszłości ponownie próbować odnowić swoje wpływy w Amery-
ce. To Stany Zjednoczony stały się pretendentem, który chciał zweryfikować 
istniejący porządek świata, w którym Zjednoczone Królestwo wprawdzie nie 
było hegemonem, ale jego potęga w dużej mierze decydowała o ładzie mię-
dzynarodowym. Stany Zjednoczone nie wpadły jednak w pułapkę Tukidyde-
sa i nie doszło do wojny. Pojawili się inni pretendenci kontestujący angielski 
prymat. Niemcy dwukrotnie próbowały zdominować Europę. Dwukrotnie 
się to nie powiodło, ale obie wojny światowe doprowadziły do znaczącej de-
waluacji potęgi brytyjskiej i eskalacji potęgi amerykańskiej. W wyniku wojen 
światowych Zjednoczone Królestwo nie było w stanie podjąć rywalizacji 
z USA, a same Stany Zjednoczone osiągnęły status mocarstwa światowego. 

Chociaż spór z Wielką Brytanią o dominację zakończył się bez wojny 
pomiędzy hegemonem i pretendentem, nie oznaczało to, że USA stały się 
hegemonem światowym. Po drugiej wojnie światowej narodziło się nowe 
mocarstwo, które, podobnie jak Stany Zjednoczone, planowało zdominować 
świat. ZSRR był w przeciwieństwie do USA państwem lądowym. Jego poło-
żenie w Heartlandzie sprawiło, że znajdował się poza możliwością projekcji sił 
USA. Niemożność dokonania inwazji morskiej na tereny ZSRR i vice versa, 

                                                            
33 J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o Wojnie …, s. 554-559. 

Geopolityczna droga Stanów Zjednoczonych … 

87 

sprawiła, że wybuch otwartej wojny byłby niekorzystny dla obu stron. Za-
miast tego rywalizowano na peryferiach imperiów drogą zbrojną,  polityczną, 
ideologiczną oraz gospodarczą. Stany Zjednoczone wygrały konflikt z ZSRR, 
co pozbawiło USA konkurenta do statusu hegemona. Stany Zjednoczone 
stały się najpotężniejszym państwem w historii świata.   
  Powyższe casusy były dowodem na to, że pułapki Tukidydesa można 
uniknąć. Sztuka ta nie powiodła się Stanom Zjednoczonym w trzech przy-
padkach. USA musiały powstrzymać powstanie europejskiej potęgi z Niem-
cami na czele. Obie wojny światowe odbyły się z udziałem Amerykanów, 
którzy chcieli uniemożliwić regionalizację Europy. Po wojnach, Stany Zjed-
noczone starały się destabilizować Europę poprzez dyplomacje i konferencje 
pokojowe, czego wynikiem była próba utworzenia nowej równowagi sił. 
Trzecim konfliktem była wojna z Japonią, która zamierzała wyprzeć wpływy 
Stanów Zjednoczonych ze wschodniej Euroazji i zastąpić je swoimi. Krwawa 
wojna została zakończona bombardowaniem atomowym prowadzonym przez 
Stany Zjednoczone na Japonię oraz utworzeniem protektoratu na wyspy 
japońskie.  

Nowy porządek świata 

Hegemoniczny status Stanów Zjednoczonych jest obecnie wątpliwy. 
Dwudziestolecie jednobiegunowego porządku świata kończy się lub już się 
skończyło. Chiny dysponują wystarczającą potęgą umożliwiającą im zakwe-
stionowanie dominacji USA. Rywalizacja pomiędzy potęgami doprowadzi do 
konfliktu, który może przybrać formę wojny zimnej lub gorącej. Według 
Georga Friedmana34 oraz Zbigniewa Brzezińskiego35 rywalizacja rozstrzygnie 
się z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych.  Imperium cywilizacji zachodniej 
posiada większy potencjał militarny, polityczny oraz ekonomiczny, przy po-
mocy którego zdystansuje Chiny oraz utrzyma swój prymat na świecie. Ist-
nieje jednak kilka alternatywnych możliwości rozwoju sytuacji na arenie mię-
dzynarodowej. USA może bowiem przegrać rywalizację z Chinami. Wygrana 
Chin nie oznacza zniszczenia USA, ale udowodnienie, że jednobiegunowy 
porządek świata należy do przeszłości. Innymi słowy mówiąc – Chiny żeby 

                                                            
34 G. Friedman, Następne 100 lat …, s. 107-120. 
35 Z. Brzeziński, Wizja Strategiczna, Warszawa 2013, s. 13-54. 



Łukasz Wiśniowski 

88 

wygrać nie mogą zostać pokonane przez USA. Stany Zjednoczone miałyby 
utrudnione zadanie, gdyż musiałyby dokonywać projekcji sił na Morzu Chiń-
skim znajdującym się po drugiej stronie Pacyfiku. Jest to przedsięwzięcie 
kosztowne oraz logistycznie trudne do realizacji. Rywalizację pomiędzy obo-
ma mocarstwami może również wykorzystać inny gracz na arenie międzyna-
rodowej, jak Rosja, Iran, Japonia, czy też Indie. Ponadto, rywalizacja może 
nie przyjąć formy wojny, co może przełożyć się na kolejne scenariusze. Chiny 
nie są jednak zainteresowane otwartym konfliktem ze Stanami Zjednoczo-
nymi. Chińczycy mają świadomość, że ciężką pracą uświadomią światu, 
że centrum ludzkości jest nie w Waszyngtonie, ale w Pekinie, tak jak było 
w przeszłości36.  

Zakończenie jednobiegunowego porządku świata oznacza powstanie 
nowego porządku światowego. Ten będzie jednak poprzedzony chaosem. 
Zbigniew Brzeziński opisał ten chaos jako „postamerykańską szamotaninę”. 
Państwa pozbawione ochrony światowego żandarma będą skazane na rywali-
zację z potężniejszymi państwami. Taka rywalizacja będzie niekorzystna dla 
słabszych państw, które mogą zostać podporządkowane mocarstwom. Ogra-
niczony zostanie handel oraz wolności37. Chaos towarzyszący krystalizacji 
nowego porządku świata jest zagrożeniem oraz szansą dla każdego państwa na 
świecie. W związku z tym nie wiadomo, które państwa znajdą się w uprzywi-
lejowanej pozycji w nowym, wielobiegunowym świecie. Jednakże rywalizacja 
z Chinami może zakończyć się status quo, czyli kontynuacją jednobieguno-
wego porządku świata. Świat dwubiegunowy jest mało prawdopodobny, gdyż 
żadne państwo nie dysponuje potęgą podobną do Stanów Zjednoczonych. 
Zamiast tego świat może stać się wielobiegunowy. Kolejne dekady pokażą, 
w którą stronę zmieni się świat. 

Uwagi końcowe 

Stany Zjednoczone Ameryki wykorzystały swoje korzystne położenie 
geograficzne, co przełożyło się na przedsięwzięcie kolejnych kroków, które 
sukcesywnie doprowadziły kraj do osiągnięcia statusu mocarstwa. Za sprawą 
Wielkiej Strategii USA wygrały rywalizację o dominację nie tylko na wła-
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snym kontynencie, ale również na terenie obu Ameryk. Orientacja na morza 
i oceany przełożyła się na zabezpieczenie linii brzegowej państwa, przez co 
Stany mogły zostać uznane za państwo geopolitycznie bezpieczne. Odpo-
wiednia dyplomacja oraz potencjał militarny doprowadziły do dewaluacji 
potęgi Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii oraz Związku Radzieckiego. Po 
upadku ZSRR powstała niezapełniona przestrzeń geopolityczna, która została 
zapełniona przez USA, co przełożyło się na zdobycie hegemonii nad światem. 
Stany Zjednoczone były pierwszym hegemonem światowym w historii. Dzię-
ki swojej pozycji mogą kontrolować handel morski i wszystko to, co jest 
z tym związane. Po około dwudziestu latach dominacji, Stany Zjednoczone 
najprawdopodobniej straciły faktyczną hegemonię, na co wpływ miał wzrost 
potęgi Chin. W przyszłości może narodzić się konflikt pomiędzy Waszyngto-
nem i Pekinem, który zmieni ład świata z jednobiegunowego na wielobiegu-
nowy. Będzie się to wiązało z chaosem na arenie międzynarodowej, a zatem 
z niepewną przyszłością Stanów Zjednoczonych jako najpotężniejszego mo-
carstwa na świecie. Należy jednak pamiętać, że nawet gdy hegemonia USA 
nie przetrwa dłużej niż trzydzieści lat, to są one pierwszym krajem, który 
osiągnął ten status i z tego względu należy im się wyjątkowe miejsce w histo-
rii. 
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Summary 

The geopolitical Way 
of the United States to achieve 
the Status of a World Hegemon 

The United States of America (USA) is a young country formed in the 
second half of the eighteenth century. Less than two centuries later, it be-
came one of the world's greatest powers. Starting with the proclamation of 
independence from Great Britain, through war, intense west and south ex-
pansion, construction of the navy, gaining bridgeheads expanding her own 
sphere of influence, military interventions on other continents, diplomatic 
actions, organizations of economic order in the world and conducting pivot 
to the Pacific, the USA achieved the dominant power in a short time. They 
fell into the Thucydides' Trap, and twice they managed to evade it and gain 
influence at the expense of Great Britain and the Union of Soviet Socialist 
Republics. The future potential conflict over the world order between the US 
and China remains open. The current position of the US has been achieved 
through the successive implementation of geopolitically appropriate strategic 
assumptions, thus achieving independence, securing its own borders by dom-
inating the continent, securing its own coastline, building a navy capable of 
projecting forces in all seas and oceans of Earth to secure maritime trade and 
control of potential contenders who want to take over the international posi-
tion of the USA. In the article the above issues will be analyzed in which key 
issues in US history will be presented, presented through the prism of geopo-
litical causes and consequences, taking into account in particular the strategy 
that the US has been guided by for most of its history. The result of the de-
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liberations is the definition of geopolitical trends repeated in history and the 
potential position of the USA in the future. 
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Północnoatlantyckiego∗ 

 
 
 

Wstęp 

 Prezydentura Donalda Trumpa trwa oficjalnie od 20 stycznia 2017 roku. 
Nie da się ukryć ani zaprzeczyć, że głowa państwa będącego supermocarstwem 
ponosi wielką odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie politykę. Z tego 
też względu warto przyjrzeć się działaniom podejmowanym przez administra-
cję Trumpa na arenie międzynarodowej. Języczkiem u wagi powinna być skru-
pulatna analiza potencjalnych skutków jakie może nieść realizacja założeń po-
lityki zagranicznej czterdziestego piątego prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Zwłaszcza, gdy decyzje podejmowane przez głowę jednego państwa 
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo organizacji międzynarodowych czy glo-
balne. Niewątpliwie z taką sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku. Do-
brze prowadzona może decydować o wzroście bezpieczeństwa nie tylko USA, 
ale również może być gwarantem bezpieczeństwa o charakterze globalnym. Źle 
prowadzona – źródłem niestabilności wewnętrznych i zewnętrznych. 
 Znajdujemy się w okresie nagłych przemian na arenie międzynarodowej. 
Stany Zjednoczone powoli tracą swoją pozycję hegemona na rzecz Chin. 
Co za tym idzie jesteśmy świadkami zmiany świata jednobiegunowego na rzecz 

∗ Artykuł powstał w oparciu o wystąpienie wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej „Stany Zjednoczone a dyplomacja, polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe" or-
ganizowanej dnia 22 listopada 2017 roku przez Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The 
American Law Society” oraz Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter 
Gentes” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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świata wielobiegunowego. To również powoduje że warto przyjrzeć się reak-
cjom administracji Donalda Trumpa na (można powiedzieć) nowe rozdanie 
w polityce światowej od czasu zakończenia zimnej wojny. 
 Analiza problemowa podzielona została na dwie części: przedstawienie 
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz implikacji dla Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego (dalej NATO). Polityka zagraniczna została podzielona na 
dwa obszary kluczowe dla Donalda Trumpa: kwestie bezpieczeństwa i kwestie 
gospodarcze. Badania podjęto na dwóch kluczowych płaszczyznach. Pierwszą 
jest scharakteryzowanie i ocena głównych założeń polityki zagranicznej 
Trumpa (reorientacja polityki na sprawy związane z międzynarodowym terro-
ryzmem czy posiadaniem broni nuklearnej). Języczkiem u wagi Donalda 
Trumpa jest Korea Północna jako zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na 
świecie. Drugą jest wpływ działań podejmowanych przez USA na arenie mię-
dzynarodowej dla przyszłości funkcjonowania NATO i bezpieczeństwa państw 
członkowskich. 

Do sporządzenia wystąpienia wykorzystano przede wszystkim analizę do-
stępnej publicystyki. Zagadnienie polityki zagranicznej prowadzonej przez Do-
nalda Trumpa jest tak aktualne, że dotychczas nie powstały pozycje książkowe, 
które analizowałyby działania podejmowane przez administrację amerykańską. 
Oparto się przede wszystkim na artykułach zawartych w anglojęzycznych cza-
sopismach o polityce międzynarodowej: International Security, Foreign Policy, 
materiałach Komisji Europejskiej, jak również raportach think tanków zajmu-
jących się sprawami międzynarodowymi np. Brookings Institution. Na potrzeby 
wystąpienia przeprowadzono również wywiad badawczy z doktorem Grzego-
rzem Kostrzewa-Zorbasem1. Odniesienia do przeprowadzonej rozmowy 
można znaleźć w całym artykule, osobiste przemyślenia doktora zostały opa-
trzone cytatami. 

Warto zaznaczyć, że problematyka podjęta w artykule jest dynamiczna, 
zależna od wielu czynników składowych. Prezydentura Donalda Trumpa na-
dal trwa przez co może to mieć wpływ na aktualność tego opracowania, 
a co za tym idzie jakość wniosków, jakie pojawią się w toku analizy. 

1 Nauczyciel akademicki Wojskowej Akademii Technicznej, politolog, dziennikarz, dyplomata. 
Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Waszyngtonie. Uczeń Zbigniewa 
Brzezińskiego. 
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Głównym problemem badawczym postawionym w kontekście artykułu 
jest wpływ polityki zagranicznej Donalda Trumpa na działanie NATO. Czy ta 
sfera działalności politycznej w wykonaniu aktualnego prezydenta USA 
wpływa w istotny sposób na Sojusz Północnoatlantycki i państwa członkow-
skie (zwłaszcza europejskie)? W związku z tak postawionym problemem hipo-
teza badawcza brzmi: Polityka zagraniczna Donalda Trumpa jest prowadzona 
w sposób niezrozumiały, realne działania nie pokrywają się z interesem pań-
stwowym Stanów Zjednoczonych, jednak nie mają one większego wpływu na 
ogólną kondycję Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

W kontekście bezpieczeństwa – gaszenie pożarów 

Tak jak zostało to już powiedziane, kluczowymi dla Donalda Trumpa 
obszarami polityki zagranicznej są: polityka bezpieczeństwa i polityka gospo-
darcza. W kontekście bezpieczeństwa działania administracji opierają się na re-
agowaniu na kryzysy dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego, a przede 
wszystkim bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i wybranych 
sojuszników. Wymienia się przede wszystkim siedem głównych kierunków 
działania, wyzwań stojących przez administracją Donalda Trumpa, obszarów 
zainteresowań. Są to2: ISIS – problem terroryzmu islamskiego (zwłaszcza 
w Syrii i Libii), zagrożenie rosyjskie, zagrożenie ze strony Korei Północnej, 
kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, Turcja, Chiny, które poprzez 
nowy Jedwabny Szlak próbują odzyskać miano mocarstwa globalnego oraz 
Iran. 

Zwalczenie terroryzmu jest głównym priorytetem w polityce zagranicznej 
Donalda Trumpa. Już w swoim inauguracyjnym przemówieniu skupił 
on swoją uwagę właśnie na kwestie zagrożenia terrorystycznego3. Proces ten 
realizowany jest nie tyle w związku z zapewnianiem bezpieczeństwa global-
nego, a przede wszystkim zapewnianiem bezpieczeństwa Ameryce i Ameryka-
nom. Przytoczyć można słowa Donalda Trumpa z jednego z jego wystąpień: 
„Jeśli chodzi o terroryzm, zrobimy wszystko, co konieczne, aby chronić nasz 

2 J. Fishel, 7 Major Foreign Policy Challenges Facing President Donald Trump, ABC News, 
[online] http://abcnews.go.com/International/major-foreign-policy-challenges-facing-president 
-elect-donald/story?id=43416486 [dostęp: 07.02.2018]. 
3 Inauguracyjne wystąpienie Donalda Trumpa; The Inaugural Address, The White House, 
[online] https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ [dostęp: 07. 
02.2018]. 
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naród”4. Reagowanie na zagrożenie terrorystyczne według Donalda Trumpa 
opiera się na trzech elementach: tworzenie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczo-
nych, utrzymywanie gotowości do reagowania i utrzymywanie zagrożenia na 
dystans. Trzecie działanie połączone jest z tworzeniem sił i środków oraz na-
rzędzi niezbędnych do likwidacji zagrożenia terrorystycznego. Faktycznie, 
Trump został chyba jednym z najefektywniej działających prezydentów w tym 
kontekście. Można powiedzieć, że w dużej mierze Państwo Islamskie zostało 
pokonane5. 
 Drugim obszarem szczególnego zainteresowania polityki zagranicznej 
Trumpa jest Rosja. Jest to zrozumiałe z kilku względów. Warto odnieść się 
w tym momencie do opinii jakimi dzielił się Trump w trakcie kampanii pre-
zydenckiej. Nie od dziś wiadomo, że Trump szczególnie ceni przywódców au-
torytarnych, którzy dominują nad swoim krajem i pozostają przy władzy wiele 
lat. Przed i podczas kampanii zauważalny był podziw Trumpa w kierunku 
Wladimira Putina. W 2014 roku na platformie społecznościowej Twitter za-
mieścił taki oto wpis: „Wierzę, że Putin będzie kontynuował odbudowę Impe-
rium Rosyjskiego. On nie ma respektu w stosunku do Obamy czy Stanów 
Zjednoczonych!”6. Trump już w kampanii chwalił Putina, że jest lepszym, sil-
niejszym przywódcą niż Obama. Już w trakcie kampanii kandydat na prezy-
denta USA mówił, że jeśli zostanie wybrany chciałby poprawić stosunki 
z Kremlem. Wpłynęłoby to na ułatwienie współpracy na wielu polach, przede 
wszystkim reakcji na wyzwania o charakterze globalnym. Niektórzy bali się,  
że Trump zdolny jest do zniesienia sankcji nałożonych na Federację Rosyjską 
w związku z bezprawnym zajęciem Krymu7.  

4 President Donald J. Trump Protects America Through Lawful Detention of Terrorists, The White 
House, [online] https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-
protects-america-lawful-detention-terrorists/ [dostęp: 07.02.2018]. 
5 A. Exum, What Trump Got Right in Foreign Policy in 2017, The Atlantic, [online] https:// 
www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/trump-foreign-policy/549671/ [dostęp: 
07.02.2018]. 
6 A. Kaczynski, C. Massie, N. McDermott, 80 times Trump talked about Putin, CNN Politics, 
[online]ahttp://edition.cnn.com/interactive/2017/03/politics/trump-putin-russia-timeline/ 
[dostęp: 08.02.2018]. 
7 K. Larres, Donald Trump and America’s Grand Strategy: U.S. foreign policy toward Europe, Rus-
sia and China, Global Policy 2017, vol. 8, iss. 2. 
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W związku z wykrytym przez amerykańskie służby specjalne8 rosyjskim 
wpływie na wyniki wyborów w USA realizowanym środkami cyberwojny9, 
najbliższe polityczne otoczenie Trumpa wraz z szefami służb wywiadowczych 
uznali za stosowane nierealizowanie obietnic przedwyborczych związanych ze 
stosunkami na linii USA – Rosja. Co więcej, Kongres rozszerzył sankcje nało-
żone na Federację Rosyjską w związku z sytuacją na Krymie i ograniczył moż-
liwości Trumpa w kontekście ich znoszenia. Przyjęto ustawę, która ogranicza 
samodzielne uchylanie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wcześniej na-
łożonych sankcji i nakłada obowiązek współpracy najważniejszej osoby w pań-
stwie z Kongresem w tej materii10. Widać tutaj wewnętrzne spory i zupełnie 
inną wizję prowadzenia polityki zagranicznej na linii Trump – współpracow-
nicy oraz Trump – Kongres. 

Jak zauważa dr Kostrzewa-Zorbas: „W ostatecznym rozrachunku polityka 
zagraniczna administracji Donalda Trumpa wobec Rosji jest przynajmniej nie 
słabsza niż polityka poprzedniej administracji”11 (zwłaszcza po roku 2014). 
Jednym z głównych elementów potwierdzającym tę tezę jest fakt umieszczenia 
na wschodniej flance NATO w Europie amerykańskich sił zbrojnych. Plan ten 
został stworzony za kadencji Baracka Obamy, jednakże w całości został on zre-
alizowany przez Donalda Trumpa. Mamy tutaj do czynienia z pełną ciągłością 
i konsekwencją działania obu administracji. 

Inne kryzysy bezpieczeństwa mają miejsce przede wszystkim na Bliskim 
Wschodzie (związany przede wszystkim z zagrożeniem terrorystycznym), ale 
do pewnego czasu dominującym przestrzeń medialną na całym świecie był ten 
północnokoreański (mimo że jest starszy od tych na Bliskim Wschodzie). 
Głównym wyzwaniem w kontekście kryzysu północnokoreańskiego jest przy-
spieszenie programu jądrowego i rakietowego, który zagraża bezpieczeństwu 
nie tylko sojusznikom USA w regionie, ale również globalnemu. Kryzys ten 
przechodzi fazy spokojniejsze i agresywniejsze, a obecnie jesteśmy świadkami 

8 M. A. Piotrowski, Amerykańskie oceny dotyczące ingerencji Rosji w przebieg wyborów prezydenc-
kich w USA, PISM, [online] https://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-8-1450 [dostęp: 08. 
02.2018]. 
9 Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections, [online] https://www.dni. 
gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf [dostęp: 08.02.2018]. 
10 A. Dąbrowski, A. Legucka, Sankcje USA wobec Rosji, PISM, [online] http://www.pism.pl/pu 
blikacje/biuletyn/nr-73-1515 [dostęp: 08.02.2018]. 
11 Wywiad badawczy z doktorem Grzegorzem Kostrzewa-Zorbasem przeprowadzony na po-
trzeby artykułu. 
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naród”4. Reagowanie na zagrożenie terrorystyczne według Donalda Trumpa 
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w tym momencie do opinii jakimi dzielił się Trump w trakcie kampanii pre-
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lat. Przed i podczas kampanii zauważalny był podziw Trumpa w kierunku 
Wladimira Putina. W 2014 roku na platformie społecznościowej Twitter za-
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4 President Donald J. Trump Protects America Through Lawful Detention of Terrorists, The White 
House, [online] https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-
protects-america-lawful-detention-terrorists/ [dostęp: 07.02.2018]. 
5 A. Exum, What Trump Got Right in Foreign Policy in 2017, The Atlantic, [online] https:// 
www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/trump-foreign-policy/549671/ [dostęp: 
07.02.2018]. 
6 A. Kaczynski, C. Massie, N. McDermott, 80 times Trump talked about Putin, CNN Politics, 
[online]ahttp://edition.cnn.com/interactive/2017/03/politics/trump-putin-russia-timeline/ 
[dostęp: 08.02.2018]. 
7 K. Larres, Donald Trump and America’s Grand Strategy: U.S. foreign policy toward Europe, Rus-
sia and China, Global Policy 2017, vol. 8, iss. 2. 

Polityka zagraniczna Donalda Trumpa … 

99

W związku z wykrytym przez amerykańskie służby specjalne8 rosyjskim 
wpływie na wyniki wyborów w USA realizowanym środkami cyberwojny9, 
najbliższe polityczne otoczenie Trumpa wraz z szefami służb wywiadowczych 
uznali za stosowane nierealizowanie obietnic przedwyborczych związanych ze 
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spieszenie programu jądrowego i rakietowego, który zagraża bezpieczeństwu 
nie tylko sojusznikom USA w regionie, ale również globalnemu. Kryzys ten 
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8 M. A. Piotrowski, Amerykańskie oceny dotyczące ingerencji Rosji w przebieg wyborów prezydenc-
kich w USA, PISM, [online] https://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-8-1450 [dostęp: 08. 
02.2018]. 
9 Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections, [online] https://www.dni. 
gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf [dostęp: 08.02.2018]. 
10 A. Dąbrowski, A. Legucka, Sankcje USA wobec Rosji, PISM, [online] http://www.pism.pl/pu 
blikacje/biuletyn/nr-73-1515 [dostęp: 08.02.2018]. 
11 Wywiad badawczy z doktorem Grzegorzem Kostrzewa-Zorbasem przeprowadzony na po-
trzeby artykułu. 
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fazy najostrzejszej. Można nawet powiedzieć, że jest to nowy kryzys w miejscu 
tego starego. Spowodowane jest to tym, że Korea Północna zademonstrowała 
nową broń o dużej mocy – broń wodorową (czyli broń opartą na reakcjach 
rozszczepienia wodoru)12. Jest to jakościowy skok w ramach tego kryzysu, nie 
tylko jeżeli chodzi o broń, ale i o sposoby przemieszczenia tej broni. Korea 
Północna zademonstrowała rakietę balistyczną zdolną osiągnąć cele w głębi 
USA13. To stwarza nie tylko większe zagrożenie dla samych Stanów Zjedno-
czonych, ale również dla NATO (atak na Stany Zjednoczone będzie trakto-
wany jako atak na całe NATO i pozwoli drugi raz w historii aktywować sła-
wetny artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego). W ramach tego kryzysu USA 
ogłosiły zakończenie „strategicznej cierpliwości” wobec Korei Północnej i pod-
jęły działania zmierzające do zaostrzenia sankcji Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. W tym samym czasie, USA rozmieściły w Korei Południowej ele-
menty systemu przeciwrakietowego THAAD14. Z drugiej strony Donald 
Trump był nad wyraz aktywny na Twitterze15 (który po raz pierwszy stał się 
metodą prowadzenia polityki zagranicznej supermocarstwa) i w kontekście za-
grożenia północnokoreańskiego dzielił się ze społecznością agresywnymi wy-
powiedziami, które zwiększały poziom napięcia i mogły prowadzić do wybu-
chu otwartego konfliktu16. 

Ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej pokazują jednak, że sy-
tuacja w regionie Bliskiego Wschodu nie jest ustabilizowana. Można powie-
dzieć, że to dzięki Donaldowi Trumpowi, który 08.05.2018 roku wycofał USA 
z porozumienia nuklearnego z Iranem. Działanie te idealnie wpisuje się w pod-
pisaną pod koniec poprzedniego roku strategię bezpieczeństwa narodowego 

12 North Korea claims hydrogen bomb test was 'perfect success,' 6th nuclear test, FOX News, [online] 
http://www.foxnews.com/world/2017/09/03/quake-in-north-korea-may-have-been-nuclear- 
test.html [dostęp: 08.02.2018]. 
13 L. Martinez, E. McLaughlin, M. Keneally, North Korea says it tested new, nuclear-capable 
ICBM that can reach continental US, ABC News, [online] http://abcnews.go.com/Interna-
tional/north-korea-fires-1st-missile-months-south-korean/story?id=51437178 [dostęp: 08.02. 
2018]. 
14 Zob. Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD), Global Security, [online] https:// 
www.globalsecurity.org/military/library/budget/fy2016/dot-e/bmds/2016thaad.pdf [dostęp: 
08.02.2018]. 
15 Oficjalne konto twitterowe prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, [online] 
https://twitter.com/realDonaldTrump [dostęp: 22.06.2018]. 
16 A. Dąbrowski, Polityka zagraniczna USA w rok po zwycięstwie Donalda Trumpa, PISM, 
[online] http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-107-1549 [dostęp: 08.02.2018]. 
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USA, która stanowi, że konieczna jest reorientacja polityki USA, która zakła-
dała że przyłączanie rywali do instytucji międzynarodowych, paktów czy glo-
balnego handlu spowoduje rozwój współpracy, zmianę stosunków na przy-
jazne17. Według twórców aktualnej strategii takie założenie jest fałszywe. Taką 
samą strategię działania przyjął Trump, który odrzuca koncepcję współpracy 
z Iranem, a do tego nakłada sankcje ekonomiczne (wycofanie licencji na eks-
port do Iranu dóbr i usług związanych z przemysłem lotniczym, z przemysłem 
metalurgicznym, a po 180 dniach sankcje na transakcje związane z handlem 
ropy). Iran w odpowiedzi na wypowiedzenie umowy przez USA pozostał 
stroną porozumienia, jednakże z zastrzeżeniem, że pozostaje tylko krótki czas 
na rokowania, które utrzymają porozumienie w mocy. Po tym czasie „Iran bę-
dzie wzbogacał uran bardziej niż w przeszłości” – poinformował prezydent 
Iranu, Rouhani18. To oznacza, że problem Bliskiego Wschodu jest daleki od 
rozwiązania. Iran posiadający bronią nuklearną jest podobnym zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa globalnego jakim jest Korea Północna. 

Tak jak zostało wspomniane Trump reaguje na te kryzysy: albo pozosta-
wiając przygotowanie i przeprowadzenie reakcji wysokim przedstawicielom ad-
ministracji w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, albo słowami, ostrymi 
wypowiedziami mnożonymi przy okazji wygłaszanych oświadczeń (rzadko 
Donald Trump udziela zgody na zadawanie pytań) oraz na wcześniej wspo-
mnianym Twitterze. 

Kwestie ekonomiczne  

 Wymiar ekonomiczny ograniczony jest wyłącznie do handlu (eksport, 
import towarów i usług). W czasie kampanii wyborczej Donald Trump mówił 
również o inwestycjach, o światowym systemie finansowym, jednakże z tego 
względu, że praktycznych działań w tym zakresie nie było więc nie warto się 
nad tym pochylać. Co do handlu międzynarodowego to Donald Trump reali-
zuje pewne elementy swojego programu w tym konkretne obietnice wyborcze.  

17 National Security Strategy of the United States of America, [online] http://n-5-7.dcs.red 
cdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p1/f/b3bbccd6c008e727785cb81b1aa08ac5/1a7f3c30-
f1f0-4e61-b000-e71e134e34d7.pdf [dostęp: 15.05.2018]. 
18 Trump wycofuje USA z porozumienia nuklearnego z Iranem, wprowadza sankcje, PAP, [online] 
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1403625,trump-wycofuje-usa-z-porozumienia-nuklear-
nego-z-iranem-wprowadza-sankcje.html [dostęp: 15.05.2018]. 
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ICBM that can reach continental US, ABC News, [online] http://abcnews.go.com/Interna-
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https://twitter.com/realDonaldTrump [dostęp: 22.06.2018]. 
16 A. Dąbrowski, Polityka zagraniczna USA w rok po zwycięstwie Donalda Trumpa, PISM, 
[online] http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-107-1549 [dostęp: 08.02.2018]. 
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17 National Security Strategy of the United States of America, [online] http://n-5-7.dcs.red 
cdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p1/f/b3bbccd6c008e727785cb81b1aa08ac5/1a7f3c30-
f1f0-4e61-b000-e71e134e34d7.pdf [dostęp: 15.05.2018]. 
18 Trump wycofuje USA z porozumienia nuklearnego z Iranem, wprowadza sankcje, PAP, [online] 
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1403625,trump-wycofuje-usa-z-porozumienia-nuklear-
nego-z-iranem-wprowadza-sankcje.html [dostęp: 15.05.2018]. 
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Przede wszystkim chodzi o renegocjację porozumienia NAFTA (północ-
noamerykańskiego porozumienia o wolnym handlu) z tym zastrzeżeniem, 
że jeżeli Stany Zjednoczone nie uzyskają satysfakcjonujących ustępstw 
ze strony Kanady i Meksyku to USA mogą jednostronnie wystąpić z porozu-
mienia19. Według Trumpa jest to „najgorsza umowa handlowa w historii 
świata”. 

Kolejną ekonomiczną kwestią, która cieszy się zainteresowaniem Donalda 
Trumpa są negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyj-
nego (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership). Były one rali-
zowane na linii Unia Europejska – administracja Baracka Obamy, jednakże 
zostały zamrożone przez administrację Donalda Trumpa. Unia Europejska jest 
otwarta do ponownego otwarcia rozmów i pod nadzorem państw członkow-
skich monitoruje sytuację możliwości rozpoczęcia kolejnych faz negocjacji. 
Wydarzenie te (zamrożenie negocjacji) jest wydarzeniem mniej konkretnym 
niż potencjalne wyjście z NAFTA, gdyż w tym przypadku możemy mówić 
tylko o prawdopodobnych utraconych korzyściach dla Stanów Zjednoczonych 
czy Unii Europejskiej. 

Ostatnim punktem jest wycofanie podpisu Stanów Zjednoczonych 
z partnerstwa transpacyficznego (TPP – Trans Pacific Partnership) z udziałem 
państw po trzech stronach Pacyfiku. Trump wycofał ratyfikację projektu rok 
temu i nie zaproponował żadnej alternatywy. W rezultacie Chiny zgłosiły 
swoją kandydaturę na lidera (która nie została do tej pory przyjęta). Porozu-
mienie bez USA będzie wprowadzone w życie po koniecznych modyfika-
cjach20. Zgoda na podpisanie została zatwierdzona przez pozostałe państwa 
biorące udział w partnerstwie: Australię, Brunei, Chile, Japonię, Kanadę, Ma-
lezję, Meksyk, Nową Zelandię, Peru, Singapur i Wietnam. Takie rozegranie 
powoduje, że Stany Zjednoczone stają się wielkim nieobecnym, nie mają kon-
struktywnej alternatywy i zostają z niczym, jeżeli chodzi o ten obszar. Zlikwi-
dowanie (czy też zmniejszenie) aktywności w kategorii współtworzenia ekono-

19 Trump says terminating NAFTA would yield the 'best deal' in renegotiations, CNBC, [online] 
https://www.cnbc.com/2018/01/17/trump-nafta-termination-negotiation.html [dostęp: 08.02. 
2018]. 
20 J. Wingrove, E. Nobuhiro, Y. Takeo, Pacific Nations Agree to Save TPP Trade Pact After 
Trump Quit, Bloomberg, [online] https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-23/tpp- 
members-complete-text-seek-to-sign-by-march-singapore-says [dostęp: 10.02.2018]. 
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micznego systemu wokół Pacyfiku, gdzie skupia się większość gospodarki świa-
towej bez przedstawienia żadnej alternatywy powoduje, że Stany Zjednoczone 
świadomie oddają fotel lidera ekonomicznego Chinom. Nie rekompensuje 
tego wielka azjatycka podróż Donalda Trumpa, która nie przyniosła konkret-
nych rezultatów w skali makro. Podpisane zostały umowy handlowe przez 
firmy z USA opiewające na 253 mld dolarów, jednakże realizacja ich jest nie-
pewna21. Warto nadmienić, że w PPT uczestniczą pozostałe państwa NAFTA 
(Kanada i Meksyk) co może znacząco utrudnić uzyskiwanie przez USA 
ustępstw w ramach renegocjacji północnoamerykańskiego porozumienia 
o wolnym handlu. Działania mikro podjęte podczas podróży azjatyckiej nie są 
żadnym wyrównaniem poniesionych strat. 

Jak już zostało wspomniane na wstępie kadencja Trumpa nie jest jeszcze 
nawet na półmetku. Trudno w takim wypadku uznać powyższe decyzje za stra-
tegicznie wiążące i ostateczne. Być może w niedalekiej przyszłości w związku 
z ważnymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej administracja Donalda 
Trumpa wycofa się z tych decyzji. Być może idea tworzenia nowego Jedwab-
nego Szlaku przez Chiny zmusi USA do rozpoczęcia nowych negocjacji, któ-
rych celem miałoby być np. ograniczenie wpływu Chin na kraje europejskie. 
Nie należy zapominać, że nadal pozostają one ważnym elementem polityki za-
granicznej USA. 

Zgodnie ze swoim hasłem wyborczym America first! Donald Trump więk-
szą wagę przykłada do zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego w pań-
stwie, niż na kanwie organizacji międzynarodowych czy poprzez udział w po-
rozumieniach handlowych. Podczas kampanii przedwyborczej Trump obiecy-
wał wyjście z wielostronnych umów handlowych. Działanie to ma na celu 
ochronę rynku pracy oraz interesów amerykańskich przedsiębiorców. Trump 
podaje przede wszystkim jeden argument w stosunku do tych umów: są one 
niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych. Z drugiej jednak strony mimowolnie 
oddają miejsce giganta w światowym handlu Chinom wybierając drogę swoi-
stego ekonomicznego izolacjonizmu. Stany Zjednoczone już są drugą co do 
wielkości gospodarką świata w kategoriach realnych (została wyprzedzona wła-

21 M. Przychodniak, Azjatycka podróż Donalda Trumpa – nieudana próba odzyskania przez USA 
inicjatywy w regionie, PISM, [online] http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-110-1552 
[dostęp: 10.02.2018]. 
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19 Trump says terminating NAFTA would yield the 'best deal' in renegotiations, CNBC, [online] 
https://www.cnbc.com/2018/01/17/trump-nafta-termination-negotiation.html [dostęp: 08.02. 
2018]. 
20 J. Wingrove, E. Nobuhiro, Y. Takeo, Pacific Nations Agree to Save TPP Trade Pact After 
Trump Quit, Bloomberg, [online] https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-23/tpp- 
members-complete-text-seek-to-sign-by-march-singapore-says [dostęp: 10.02.2018]. 
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śnie przez Chiny). Czy to oznacza, że Polska i Europa ma się czego bać w kon-
tekście obietnic ochrony wschodniej flanki NATO i strategicznej obecności 
wojsk amerykańskich? Czy polityka izolacjonizmu przeniesie się również na 
kwestie bezpieczeństwa? 

Stanowisko Donalda Trumpa w sprawie NATO 

 Jak już zostało wspomniane wcześniej Donald Trump przeprowadził plan 
administracji Baracka Obamy w związku z umieszczeniem na wschodniej 
flance NATO amerykańskich sił zbrojnych. Potwierdza to, że NATO w oczach 
Donalda Trumpa nadal jest ważnym elementem tworzącym bezpieczeństwo 
na półkuli północnej. Jednakże, początki nie były tak różowe, jak mogłoby się 
wydawać. W trakcie trwania kampanii przedwyborczej Trump zszokował Eu-
ropę po stwierdzeniu, że może nie przyjść z pomocą sojusznikom NATO, jeśli 
zostaną zaatakowani22. To kwestionuje podstawową zasadę sojuszu w myśl któ-
rej: atak wymierzony w jednego z sojuszników uważany jest za atak na wszyst-
kich i zobowiązuje do podjęcia działań uznanych za stosowne przez konkretne 
państwo. Abstrahując od skuteczności takiego zapisu artykułu piątego Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, słowa Trumpa wskazywały na totalne ignorowanie za-
pisów. Oznaczałoby to nie mniej, ni więcej a to, że NATO tak naprawdę nie 
jest zdolne do podjęcia działań, obrony własnych członków i zapewnienia bez-
pieczeństwa na półkuli północnej. W tym samym czasie Trump wypowiadał 
pochlebne informacje o Putinie, o konieczności zbliżania się i pojednania. To 
mogłoby mieć mordercze konsekwencje dla sojuszu amerykańsko-europej-
skiego istniejącego już 69 lat. Według Judy Dempsey z think tanku Carnegie 
Europe: „Jeżeli członek NATO zostałby zaatakowany przez Rosję, 
a Waszyngton nie przyszedłby mu z pomocą, to byłby koniec NATO”23.  

Autor artykułu stoi na stanowisku, że Moskwa może potencjalnie tworzyć 
impas w krajach nadbałtyckich, Łotwie, Litwie i Estonii, przez zastosowanie 
podobnej taktyki, jak podczas interwencji na Ukrainie. Wielu z obywateli pań-
stw nadbałtyckich identyfikuje siebie jako etnicznych Rosjan. Kreml mógłby 
w ramach pomocy braciom – Rosjanom, uciśnionym przez zachodnie rządy, 

22 A. Smith, Donald Trump’s NATO Stance Threatens ‘West’ as We Know It: Experts, NBC News, 
[online] https://www.nbcnews.com/politics/2016-election/donald-trump-s-nato-stance-threat 
ens-west-we-know-it-n681926 [dostęp: 10.02.2018]. 
23 Tamże. 
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wtargnąć na terytorium tych państw i zaanektować pewne terytorium czy też 
całe państwo (kazus Ukrainy). Donald Trump stanąłby przed ogromnym dy-
lematem: czy bronić narodów bałtyckich i ryzykować wojnę z Rosją czy zbaga-
telizować art. 5 i w efekcie spowodować dezintegrację NATO. 

Jednak, jak pokazuje upływ czasu, oświadczenia które złożone zostały 
przez Trumpa zostały przewartościowane. Czy to zasługa samego prezydenta 
czy jego najbliższych współpracowników? O tym się zapewne nigdy nie do-
wiemy. Jednak, tak samo z Rosją, jak i z NATO to co było głoszone podczas 
kampanii wyborczej nie zostało na szczęście spełnione. Kryzys na linii Rosja – 
USA w związku z wpływem na wyniki wyborów, a co za tym idzie konieczność 
„gaszenia pożaru” skłoniło Donalda Trumpa do zainteresowania Europą nie 
mniejszego niż poprzednich administracji. W kontekście NATO zauważalna 
jest kontynuacja polityki administracji Obamy z jej ostatnich lat (zwłaszcza od 
2014 roku czyli agresji Rosji na Ukrainę i szczytu NATO w Newport). Nie 
polepszył jej, ale również jej nie pogorszył. Najprawdopodobniej oddał całą 
władzę w tej dziedzinie dowódcom sił zbrojnych, którzy stali się gwarantami 
ciągłości, gdyż to oni staliby się głównymi odpowiedzialnymi za potencjalne 
niepowodzenie NATO w odstraszaniu Rosji itp. 

Jak zauważa celnie dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas: „Poza kontynuacją nie 
widać nic nowego, nie ma nowych pomysłów, inicjatyw co można zauważyć 
np. po długości pierwszego szczytu NATO z udziałem Trumpa w Brukseli 
(trwał kilka godzin, a nie dwa dni jak zwykle i nie było serii dokumentów wy-
dawanych po szczycie, które zwyczajowo są ogłaszane)”24. Zatem NATO swo-
jej strategii nie zmieniło w ogóle od poprzedniego szczytu w Warszawie z pre-
zydentem Obamą. Trump nie podjął też żadnych jednostronnych decyzji po-
lityczno-wojskowych mających wpływ na działalność NATO np. co do prze-
kształcenia amerykańskich sił zbrojnych. Zmiany w NATO są nieuniknione 
w dłuższej perspektywie czasu, jednakże na razie są tylko kontynuowane wcze-
śniejsze programy np. modernizacji niektórych rodzajów broni nuklearnej oraz 
budowy niektórych nowych systemów broni i przenoszenia broni jądrowej 
i konwencjonalnej (np. bombowiec strategiczny z opcją latania bezzałogo-
wego). 

24 Wywiad badawczy z doktorem Grzegorzem Kostrzewa-Zorbasem przeprowadzony na po-
trzeby artykułu. 
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Wycofanie wojsk amerykańskich ze wschodniej flanki NATO wydaje się 
być bardzo mało prawdopodobne. Żaden obecny konflikt na arenie między-
narodowej nie jest aż tak duży, aby zmusił Trumpa do przerzucenia wojsk sta-
cjonujących np. w Polsce do np. Korei Północnej. Kryzys północnokoreański 
jest kryzysem nuklearnym i szczerze powiedziawszy siły konwencjonalne nie 
były zbyt dużym potencjalnym wzmocnieniem w tym konflikcie, ani nie ode-
grają zbyt ważnej roli. Inne kryzysy nie wymagają takich działań, albo są zwią-
zane z terenem Europy. 

Z drugiej jednak strony warto zaznaczyć, że Donald Trump ma pewne 
obiekcje co do działania państw w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zwraca on 
uwagę na to, że niektóre państwa nie podchodzą poważnie do obowiązków 
wynikających z budowania zdolności wojskowych na potrzeby swojej obron-
ności, ale również całego Sojuszu. Chodzi tutaj przede wszystkim o wydatki 
obronne, które miały sięgać dwóch procent PKB danego państwa. USA wydaje 
około 3,6 procenta podczas gdy pozostali sojusznicy średnio 1,35 procenta. 
USA płaci również dwadzieścia procent kosztów bezpośrednich związanych 
z działaniem NATO. Tak więc pretensje prezydenta USA wobec NATO, 
że mniejsi członkowie nie przykładają się do pracy jest w tym zakresie zasadna. 
Mimo tego, jak już zostało wspomniane Trump podtrzymał decyzje Obamy 
dotyczące zwiększenia obecności sił USA w Europie. Zaproponował również 
zwiększenie budżetu Europejskiej Inicjatywy Wzmocnienia (ERI) z 3,4 mld 
dol. do 4,8 mld dol. w 2018 r., co pozwoli na jeszcze więcej ćwiczeń wojsk 
amerykańskich z europejskimi sojusznikami w regionie25. 

Podsumowanie 

 Stany Zjednoczone nadal są bardzo ważnym aktorem w polityce między-
narodowej. Mimo działań podejmowanych przez D. Trumpa na tej arenie 
(czasem niezrozumiałych i nieracjonalnych) nadal są liczącym się państwem, 
który kształtuje bezpieczeństwo nie tylko w regionie, ale również bezpieczeń-
stwo globalne. Stany Zjednoczone wiedzą, że Europa jest obszarem bardzo 
ważnym z punktu widzenia jej interesów, dlatego wcześniej lub później przyjdą 
z pomocą, gdy będzie tego wymagała sytuacja międzynarodowa. Nie mogą zu-
pełnie się odizolować, gdyż to stanowiłoby przyczynek do ich klęski. O ile 
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Trump może jako ekonomista nie rozumieć pewnych spraw związanych z bez-
pieczeństwem o tyle jego współpracownicy (jak do tego czasu) nie pozwalają 
by prezydent podejmował decyzje niekorzystne nie tylko dla Stanów Zjedno-
czonych, ale i dla bezpieczeństwa globalnego (tak jak to miało miejsce np. 
w sprawie Rosji i konieczności zbliżania się do Federacji Rosyjskiej i budowa-
nia przyjaznych stosunków). Z jednej strony można wyliczyć zalety nowego 
przywództwa np.: skuteczne zwalczanie terroryzmu w państwach Bliskiego 
Wschodu czy też stabilizacja ekonomiczna w państwie. Z drugiej natomiast 
można wytykać błędy jak nierozsądna międzynarodowa polityka gospodarcza, 
oddawanie pola Chinom w tworzeniu bezpieczeństwa ekonomicznego państw 
Pacyfiku. Można powiedzieć, że Trump jako przywódca jest naturalny. Żaden 
prezydent demokratycznego państwa nie spełnił w stu procentach pokłada-
nych w nim nadziei, żaden nie był idealny. Ale nie można również powiedzieć, 
że Donald Trump jest prezydentem beznadziejnym czy słabym – jest prezy-
dentem raczej „średnim”. Ot taki średniak. Jednak z punktu widzenia NATO 
należy powiedzieć, że jego polityka nic nie zmienia w działaniu NATO. Pro-
wadzona polityka nie ma większego wpływu na Sojusz Północnoatlantycki 
i z tego Europa na pewno może się cieszyć. Obecność wojsk amerykańskich 
w Europie ma charakter strategiczny dla kontynentu i dopóki czujemy tę obec-
ność, można się czuć prawie bezpiecznie. Prawie, gdyż nie upoważnia to żad-
nego z państw do zaniedbania własnych działań w kontekście zapewniania bez-
pieczeństwa i tworzenia sił i środków, które będą w stanie w sytuacji kryzysu 
odpowiedzieć i obronić te państwo przed zagrożeniem. Decydenci europejscy 
nie mogą zapomnieć o tym, że nikt nie zadba lepiej o bezpieczeństwo danego 
państwa niż to państwo. Żadne sojusze czy układy nie obronią państwa, jeżeli 
nie będzie ono posiadało własnych sił i środków do przezwyciężenia kryzysu 
czy stawienia oporu w pierwszych dniach zagrożenia i Polacy powinni o tym 
wiedzieć najlepiej po wydarzeniach z II wojny światowej. 
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Summary 

Foreign Policy of Donald Trump. 
Implications for The North Atlantic Alliance 

The essence of article is an analysis of Trump's foreign policy realised 
during his presidency. Primarly the analysis is based on characterising main 
premisses of this policy and the influence of this policy on NATO.  

A brooding about that theme is mainly focused on aspects of global and 
regional security in a broad sense. The article is based on analysis of available 
journalism. The theme is so current that until now there is no real scientific 
publications. So far, there were based on articles published in international 
policy journals: International Security, Foreign Policy, European Commis-
sion's materials, as well as think tanks' raports, which working on international 
issues, eg. BrookingsInstitution. Especially, for this article, a research interview 
with Dr. Grzegorz Kostrzewa-Zorbas was also conducted. 

The research was undertaken on three levels: the issue of guaranteeing 
safety, points related to foreign economic policy and the impact of these on 
Donald Trump's policy in the context of cooperation with NATO. Conclu-
sions result from the analysis of these three elements. The article’s objective is 
to answer to question whether the United States is a guarntor of safety in the 
modern world or rather it causes instability and even a kind of threat. 
As a result of the research, it is statement that the priority for D. Trump firstly 
is to secure his own citizens and American interests. The secondary issue 
is being a guarantor of global security in all fields. However, as far as coopera-
tion with NATO is concerned, the foreign policy of the Donald Trump's 
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administration does not adversely affect this cooperation - NATO is still an 
important element of the global security system. 
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Polityka zagraniczna 
Stanów Zjednoczonych wobec Izraela 

 
 
 
Niezmiennie duża rola Izraela w bliskowschodniej polityce sugeruje roz-

ważenie tematu pod kątem zarówno przede wszystkim historycznym oraz po-
litologicznym.  Zważywszy na ostatnie doniesienia medialne oraz politykę pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa warto przeanalizować 
współczesną historię państwa żydowskiego. Poprzez analizę wielu źródeł chcia-
łabym uwypuklić określone trendy oraz kierunki tych relacji. W ten sposób 
możliwe będzie zrozumienie wzajemnych zależności na przestrzeni dekad. Po-
przez zestawienie najważniejszych wydarzeń oraz zbieżnością interesów poli-
tycznych chciałabym podjąć przedstawieniu i analizie te relacje.  

Już w pierwszej połowie XIX wieku ujawnili się entuzjaści idei narodowej, 
twierdzący, że podstawą ludzkiego postępu mogą być tylko narody, które uważali 
za najwyższą formę rozwoju społeczeństwa1. Kwestia żydowska od samego po-
czątku miała charakter zdecydowanie bardziej nietypowy. XIX wiek przyniósł 
koncepcję narodowościową, która wpłynęła również na naród żydowski. Stało 
się jasne, że Żydzi stanowią naród jak każdy inny. Żydowscy nacjonaliści 
uznali, że, jak każdy inny naród, mają prawo do własnej siedziby narodowej. 
Według nich mogła ona znajdować się wyłącznie na terenie ówczesnej Pale-
styny. Żydzi, na czele z Teodorem Herzlem, postrzegali Bliski Wschód jako 
lekarstwo, które pomoże żydowskiej duszy, bolejącej z powodu europejskiego anty-
semityzmu2. Etniczna koncepcja narodu zbudowana przez Moesa Hessa pomo-
gła wytłumaczyć żądania względem Palestyny,3 którą syjoniści traktowali jako 
miejsce święte, skąd nadejdzie zbawienie. 

                                                            
1 A. Chwalba, Wiek XIX, Warszawa 2008, s. 285. 
2 Tamże, s. 625. 
3 S. Sand, Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski, Warszawa 2011, s. 348.  
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Pragnienia narodu izraelskiego mogły się choć w części spełnić w 1917 
roku. Na podstawie deklaracji Balfoura naród żydowski miał otrzymać swoją 
siedzibę w Palestynie bez naruszania praw Arabów. Już w 1921 do Palestyny 
przybyło ok. 40 tys. Żydów, co dwukrotnie przewyższało liczbę przewidzianą 
w ustawie imigracyjnej4. Niemalże natychmiast doszło do pierwszych starć po-
między napływającą ludnością a Arabami. Tzw. biała księga Chruchilla, mająca 
zmniejszyć napięcia, podkreślała, że Wielka Brytania nie zamierza przekształcić 
całej Palestyny w państwo izraelskie. Wciąż jednak narastały wzajemne anta-
gonizmy, związane także z nasilającą się migracją Żydów. Silny napływ imi-
grantów wywoływał zdecydowany sprzeciw ludności arabskiej5. Kolejna „biała 
księga” z roku 1938 kładła jeszcze większy nacisk na potrzebę nawiązania dia-
logu i wspólne poszukiwanie rozwiązań. 

W czasie II wojny światowej wszystkie trzy zainteresowane strony – Bry-
tyjczycy, Arabowie i Żydzi – nabrały przekonania, że istniejący od 1920 man-
dat brytyjski musi wygasnąć6. Holocaust i Nowy Syjon  były ze sobą organicznie 
związane7.  Śmierć 6 mln Żydów uczyniła ich żądania silnymi moralnie na arenie 
europejskiej8. Jednocześnie Brytyjczycy nie chcieli znieść restrykcji imigracyj-
nych, co stanowiło wielki problem, ze względu na wciąż napływającą na ten 
teren ludność żydowską. Wtedy antagonizm pomiędzy Żydami i Arabami na 
terenie Palestyny osiągnął punkt kulminacyjny. Wzrost napięcia powodowała 
przede wszystkim kwestia ewentualnej niepodległości Palestyny, w której rządy 
mieli objąć stanowiący większość Arabowie. Na ten pomysł nie przystali Żydzi, 
obawiając się prześladowań. W 1945 rozpoczęła się wojna partyzancka pod 
wodzą Ben Guriona. 

Stany Zjednoczone wyszły z drugiej wojny światowej jako czołowa potęga 
militarna i gospodarcza na arenie międzynarodowej. Amerykanie byli jedy-
nymi posiadaczami bomby atomowej oraz zajmowali coraz wyższą pozycję  

                                                            
4 W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815 – 1945, 
Warszawa 1996, s. 501.  
5 Tamże. 
6 K. Michałek, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900- 2001, Warszawa 2004. 
7 P. Johnson, Historia Żydów, Kraków 1993. 
8 J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010. 
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w handlu światowym9. Stawiało to Stany Zjednoczone w roli mocarstwa 
w nowym bipolarnym układzie sił, jaki zaczął się tworzyć wraz z początkiem 
zimnej wojny. Kolejni prezydenci starali się utrzymać tę dominującą pozycję 
i jednocześnie przeciwstawiać się rosnącej agresji ze strony ZSRR. Już pierwsze 
lata powojenne pokazały, że Stany Zjednoczone porzuciły politykę opartą na 
doktrynie izolacjonizmu, kierując swoją politykę na tory globalne10. Na taki 
grunt trafił problem powstania państwa izraelskiego. Syjonizm w tym okresie 
rozwijał się bardzo prężnie, również ze względu na powojenną sytuację. Wiel-
kim sojusznikiem tej idei stał się rząd USA, który, będąc pod bezpośrednim 
wpływem  organizacji żydowskich, publicznie poparł postulat powstania pań-
stwa Izrael na terytorium Palestyny. 

Bardzo istotne dla Żydów było poparcie syjonizmu przez prezydenta 
Harry’ego S. Trumana, którym z jednej strony z pewnością kierowały względy 
etyczne, z drugiej zaś - niezbędne polityczne wyrachowanie. Zdawał sobie 
sprawę z tego, że bez wsparcia żydowskich organizacji bardzo ciężko będzie mu 
wygrać zbliżające się wybory. W 1949 roku kampania opierała się na trzech I – 
Irlandii, Italii i Izraelu11. Od momentu zrzeczenia się mandatu przez Brytyj-
czyków, organizacje żydowskie bardzo mocno naciskały na powstanie państwa 
izraelskiego. Kluczowe okazało się forum Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych w 1947 roku. Powstały wówczas dwa plany. Mniejszość proponowała 
powstanie państwa dwunarodowego. Jednak decydujący okazał się głos więk-
szości,  która przedstawiła plan nowego podziału Palestyny: na państwo ży-
dowskie oraz arabskie. Jerozolima miała zostać bezpaństwowa. Istotne było 
energiczne poparcie Trumana, dzięki któremu wniosek został przyjęty.  Prezy-
dent był przekonany, że najlepszą polityką wobec Żydów ocalałych z Holocau-
stu, będzie pozwolenie im na osiedlanie się w Palestynie. W 1948, poszukując 
wszelkich możliwych sojuszników, uznał państwo izraelskie12. Należy zwrócić 
uwagę na to, że ani Amerykański Departament Stanu ani Brytyjskie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych nie chciały powstania państwa żydowskiego. Uwa-
żano, że Zachód poniesie klęskę na terenach, które to państwo miało objąć. 

                                                            
9 A. Bartnicki, Donald T. Critchlow, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945- 1990, War-
szawa 1994  
10 K. Michałek, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945 -1992, Warszawa 
1995, s. 40. 
11 H. Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2004. 
12 Tamże. 
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7 P. Johnson, Historia Żydów, Kraków 1993. 
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29 listopada 1947 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych zo-
stała przyjęta rezolucja nr 181, która mówiła o podziale Palestyny pomiędzy 
Żydów i Arabów. Tę decyzję poparły oczywiście Stany Zjednoczone oraz, co 
ciekawe, Kreml. Rosjanie mieli nadzieję, że nowopowstałe państwo żydowskie 
stanie się bezpośrednim narzędziem do pozyskania wpływów, które do tej pory 
posiadała Wielka Brytania. Państwa ościenne wyrażały swój  sprzeciw cho-
ciażby przez utworzenie Ligii Państw Arabskich, w której skład wchodziły m. 
in. Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Jordania, Liban i Syria.  Terytorium 18 pań-
stw członkowskich obejmowało obszar, na którym znajdowało się ok. 60 % świa-
towych złóż ropy naftowej, co zwiększało zainteresowanie ze strony obu supermo-
carstw13. Przywódcy państw arabskich, korzystając z sytuacji, starali się wypra-
cować sobie pozycję politycznej dominacji w regionie, co tylko wzmagało już 
zaogniony konflikt. Niepodległość Izraela została ogłoszona przez Żydowską 
Radę Narodową 14 maja 1948 roku. Wtedy też wybuchł konflikt nazywany 
pierwsza wojną z państwami arabskimi lub wojną o niepodległość. Wojna ta 
stała się początkiem ciągnącego się kilkadziesiąt lat sporu. Jednocześnie wiązało 
się to ze stałym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w regionie, który 
wcześniej miał być tylko źródłem ropy. 

Egipt, Irak, Syria i Transjordania wypowiedziały wojnę nowopowstałemu 
państwu. Walki toczyły się przede wszystkim na terytorium byłego mandatu 
Palestyny, a także częściowo na Półwyspie Synaj.  Słabo skoordynowana wojna 
zakończyła się w lutym 1949 przez interwencję Narodów Zjednoczonych, 
które finalnie doprowadziły do porozumienia wszystkich stron i zawieszenia 
broni. Było to militarne zwycięstwo Izraela, który prócz umocnienia swojej 
pozycji zyskał ponad 20% terytorium więcej, niż przewidywała to rezolucja 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Państwa arabskie nazwały tę wojnę ka-
tastrofą i nie uznały oficjalnie państwa żydowskiego na terenie Mandatu Pale-
styny. 

Kluczowa okazała się sekwencja czasowa, która pozwoliła na narodziny 
i przede wszystkim na przetrwanie Izraela. Powoli zmieniała się amerykańska 
polityka, jako że narastające napięcia zimnowojenne osłabiały powojenny ide-
alizm, co zmusiło Trumana do słuchania rad Pentagonu i Departamentu 

                                                            
13 W. Roszkowski, Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1997, s. 208. 
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Stanu. Decyzja prezydenta o uznaniu państwa Izrael nie oznaczała wprawdzie 
jeszcze, że Amerykanie gwarantują istnienie państwa, stanowiła jednak początek 
uwikłania USA w konflikt na Bliskim Wschodzie14. 

Państwa Ligii Arabskiej zachowały dystans, ponieważ po wojnie lat 1948 
– 49 wciąż za jeden z głównych celów swojej polityki międzynarodowej uzna-
wały zlikwidowanie Państwa Izrael. Sytuacja zmieniła się, kiedy w 1952 roku 
do władzy w Egipcie po królu Faruku doszedł Gamal Naser. W tym momencie 
najbardziej problematyczny ze względu na swoje wielkie znaczenie gospodar-
cze, okazał się Kanał Sueski. Choć został wybudowany i otwarty jako wspólne 
przedsięwzięcie egipsko-francuskie, to w 1875 rząd brytyjski nabył kontrolny 
pakiet akcji i zaczął faktycznie nim władać. Pozycję Brytyjczyków potwierdzała 
ciągła obecność wojsk, które pilnowały bezpiecznego przepływu statków z ko-
lonii. Gdy nowopowstały rząd Nasera zaczął domagać się wycofania się sił 
zbrojnych z Egiptu, inicjatywę tę poparły Stany Zjednoczone. Dulles i Eisen-
hower zawarli traktat  brytyjsko- egipski, którego głównym postulatem był 20 
miesięczny termin wycofania armii. Dla USA sojusz z Naserem był korzystny 
ze względu na budowę wielkiej elektrowni wodnej na Nilu, w Asuanie. Taka 
polityka wiązała się z krytyką i oporem ze strony ugrupowań żydowskich  
w Stanach. Dulles wycofał się ze swojej polityki w 1956 roku. Było to spowo-
dowane z jednej strony pogróżkami ze strony Izraela, z drugiej sprzeciwem 
kongresmanów z Południa, którzy obawiali się konkurencji egipskiej bawełny. 
Tak więc kiedy Naser zwiększył obroty handlowe z Blokiem Wschodnim 
i uznał Chińską republikę Ludową, Stany Zjednoczone wycofały się z oferty 
udzielania Egiptowi pożyczki. Naser w odpowiedzi na wrogą politykę USA 
znacjonalizował Kompanię Kanału Sueskiego i przeznaczył uzyskane stąd do-
chody na budowę Zapory Asuańskiej. Taka polityka przyniosła mu wzrost pre-
stiżu w całym świecie arabskim, a tym samym postawiła Izrael w jeszcze bar-
dziej zagrożonej pozycji. Po nieskutecznych negocjacjach Francji i Wielkiej 
Brytanii, których interesy najbardziej ucierpiały, siły izraelskie zajęły cały Pół-
wysep Synaj i Strefę Gazy chociaż jeszcze niedawno negocjatorzy zbombardo-
wali egipskie bazy lotnicze i zajęli Port Said. Rzekomo miało to stanowić 
ochronę Kanału. Interwencja brytyjsko-francuska została niemal jednogłośnie 

                                                            
14 J. Heideking, Amerykańscy prezydenci 41 historycznych portretów od Jerzego Waszyngtona do 
Billa Clintona, Wrocław 1999. 
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29 listopada 1947 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych zo-
stała przyjęta rezolucja nr 181, która mówiła o podziale Palestyny pomiędzy 
Żydów i Arabów. Tę decyzję poparły oczywiście Stany Zjednoczone oraz, co 
ciekawe, Kreml. Rosjanie mieli nadzieję, że nowopowstałe państwo żydowskie 
stanie się bezpośrednim narzędziem do pozyskania wpływów, które do tej pory 
posiadała Wielka Brytania. Państwa ościenne wyrażały swój  sprzeciw cho-
ciażby przez utworzenie Ligii Państw Arabskich, w której skład wchodziły m. 
in. Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Jordania, Liban i Syria.  Terytorium 18 pań-
stw członkowskich obejmowało obszar, na którym znajdowało się ok. 60 % świa-
towych złóż ropy naftowej, co zwiększało zainteresowanie ze strony obu supermo-
carstw13. Przywódcy państw arabskich, korzystając z sytuacji, starali się wypra-
cować sobie pozycję politycznej dominacji w regionie, co tylko wzmagało już 
zaogniony konflikt. Niepodległość Izraela została ogłoszona przez Żydowską 
Radę Narodową 14 maja 1948 roku. Wtedy też wybuchł konflikt nazywany 
pierwsza wojną z państwami arabskimi lub wojną o niepodległość. Wojna ta 
stała się początkiem ciągnącego się kilkadziesiąt lat sporu. Jednocześnie wiązało 
się to ze stałym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w regionie, który 
wcześniej miał być tylko źródłem ropy. 

Egipt, Irak, Syria i Transjordania wypowiedziały wojnę nowopowstałemu 
państwu. Walki toczyły się przede wszystkim na terytorium byłego mandatu 
Palestyny, a także częściowo na Półwyspie Synaj.  Słabo skoordynowana wojna 
zakończyła się w lutym 1949 przez interwencję Narodów Zjednoczonych, 
które finalnie doprowadziły do porozumienia wszystkich stron i zawieszenia 
broni. Było to militarne zwycięstwo Izraela, który prócz umocnienia swojej 
pozycji zyskał ponad 20% terytorium więcej, niż przewidywała to rezolucja 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Państwa arabskie nazwały tę wojnę ka-
tastrofą i nie uznały oficjalnie państwa żydowskiego na terenie Mandatu Pale-
styny. 

Kluczowa okazała się sekwencja czasowa, która pozwoliła na narodziny 
i przede wszystkim na przetrwanie Izraela. Powoli zmieniała się amerykańska 
polityka, jako że narastające napięcia zimnowojenne osłabiały powojenny ide-
alizm, co zmusiło Trumana do słuchania rad Pentagonu i Departamentu 
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Stanu. Decyzja prezydenta o uznaniu państwa Izrael nie oznaczała wprawdzie 
jeszcze, że Amerykanie gwarantują istnienie państwa, stanowiła jednak początek 
uwikłania USA w konflikt na Bliskim Wschodzie14. 

Państwa Ligii Arabskiej zachowały dystans, ponieważ po wojnie lat 1948 
– 49 wciąż za jeden z głównych celów swojej polityki międzynarodowej uzna-
wały zlikwidowanie Państwa Izrael. Sytuacja zmieniła się, kiedy w 1952 roku 
do władzy w Egipcie po królu Faruku doszedł Gamal Naser. W tym momencie 
najbardziej problematyczny ze względu na swoje wielkie znaczenie gospodar-
cze, okazał się Kanał Sueski. Choć został wybudowany i otwarty jako wspólne 
przedsięwzięcie egipsko-francuskie, to w 1875 rząd brytyjski nabył kontrolny 
pakiet akcji i zaczął faktycznie nim władać. Pozycję Brytyjczyków potwierdzała 
ciągła obecność wojsk, które pilnowały bezpiecznego przepływu statków z ko-
lonii. Gdy nowopowstały rząd Nasera zaczął domagać się wycofania się sił 
zbrojnych z Egiptu, inicjatywę tę poparły Stany Zjednoczone. Dulles i Eisen-
hower zawarli traktat  brytyjsko- egipski, którego głównym postulatem był 20 
miesięczny termin wycofania armii. Dla USA sojusz z Naserem był korzystny 
ze względu na budowę wielkiej elektrowni wodnej na Nilu, w Asuanie. Taka 
polityka wiązała się z krytyką i oporem ze strony ugrupowań żydowskich  
w Stanach. Dulles wycofał się ze swojej polityki w 1956 roku. Było to spowo-
dowane z jednej strony pogróżkami ze strony Izraela, z drugiej sprzeciwem 
kongresmanów z Południa, którzy obawiali się konkurencji egipskiej bawełny. 
Tak więc kiedy Naser zwiększył obroty handlowe z Blokiem Wschodnim 
i uznał Chińską republikę Ludową, Stany Zjednoczone wycofały się z oferty 
udzielania Egiptowi pożyczki. Naser w odpowiedzi na wrogą politykę USA 
znacjonalizował Kompanię Kanału Sueskiego i przeznaczył uzyskane stąd do-
chody na budowę Zapory Asuańskiej. Taka polityka przyniosła mu wzrost pre-
stiżu w całym świecie arabskim, a tym samym postawiła Izrael w jeszcze bar-
dziej zagrożonej pozycji. Po nieskutecznych negocjacjach Francji i Wielkiej 
Brytanii, których interesy najbardziej ucierpiały, siły izraelskie zajęły cały Pół-
wysep Synaj i Strefę Gazy chociaż jeszcze niedawno negocjatorzy zbombardo-
wali egipskie bazy lotnicze i zajęli Port Said. Rzekomo miało to stanowić 
ochronę Kanału. Interwencja brytyjsko-francuska została niemal jednogłośnie 
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potępiona przez światową opinią publiczną. Był to moment przełomowy także 
dlatego, że USA i ZSRR po raz pierwszy opowiedziały się po tej samej stronie. 
Fiasko operacji w tym regionie miało daleko idące konsekwencje15. 

Po 1953 roku Eisenhower i Dulles odeszli od polityki uprawianej przez 
Trumana i Achesona, która uwzględniała głównie interesy Izraela. Cechą cha-
rakterystyczną polityki Eisenhowera było umiarkowanie. We wspomnianym 
duecie, jako bardziej lekkomyślny odbierany był John Foster Dulles, który 
sprawował funkcję sekretarza stanu 16. Takie połączenie bardzo długo nad wy-
raz dobrze kreowało politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. 

Chcąc podtrzymać przyjaźń z państwami arabskimi rządzący zdystanso-
wali się od brytyjskich i francuskich interesów gospodarczych. W 1955 roku 
Dulles zakończył tworzenie łańcucha sojuszów wzdłuż północnej flanki Bli-
skiego Wschodu. Miały one zapobiec rosyjskiej penetracji. Z inicjatywy Ame-
rykanów Wielka Brytania zawarła układ z Turcją, Irakiem, Iranem i Pakista-
nem, tworząc Pakt Bliskowschodni (Middle East Treaty Organisation),potocz-
nie Pakt Bagdadzki. 

Potem dołączenie Turcji do NATO, która była najdalej wysuniętym, strate-
gicznym państwem17. Eisenhower, od początku przeciwny nacjonalizacji Ka-
nału Sueskiego oraz samowoli państw europejskich, zmusił Wielką Brytanię do 
wycofania się z regionu do czasu zakończenia konfliktu i opuszczenia Egiptu. 
Przypieczętował w ten sposób upadek kolonializmu europejskich mocarstw, 
które teraz znalazły się w cieniu supermocarstwa – USA. Wkrótce Eisenhower 
został zmuszony do wypełniania próżni, jaka powstała po wycofaniu się Euro-
pejczyków18. Wycofanie się Izraela z ziem zajętych podczas agresji w 1956 nie 
osłabiło w żadnym stopniu jego konfliktu ze światem arabskim19. Narastający 
ruch niepodległościowy doprowadził do utworzenia Organizacji Wyzwolenia 
Palestyny na konferencji w Jerozolimie w 1964 roku. 

Jednocześnie po aprobacie Kongresu w 1957 roku weszła w życie tzw. 
doktryna Eisenhowera, w myśl której Stany Zjednoczone miały pomagać pań-
stwom Bliskiego Wschodu także militarnie. Podstawą takiej polityki była chęć 

                                                            
15 M. A. Jones , Historia USA, Gdynia 2016. 
16 Tamże. 
17 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, Poznań 2002.  
18 J. Heideking, Amerykańscy prezydenci …, s. 450. 
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zabezpieczenia przed ewentualną agresją komunistyczną, której widmo wciąż 
wisiało nam tym regionem. Domagano się większej niezależności grup naro-
dowych Bliskiego Wschodu oraz zapewnienia pomocy i współpracy z pań-
stwami, które o to poproszą. Najważniejsza jednak okazała się możliwość użycia 
sił zbrojnych w celu zapewnia integralności terytorialnej i niezależności narodów, 
które o nią poproszą20. 

Z jednej strony Harry S. Truman i Dwight D. Eisenhower sprawowali 
urząd prezydencki w okresie „dumnych dekad”, kiedy „kraina Boga powróciła 
do minionej chwały”. Z drugiej strony był to okres, w którym rozwiązywanie 
problemów odkładano „na później”, przez co wyzwania czasu, z którymi radzono 
sobie w taki właśnie sposób, zebrały plon w „dekadzie rozczarowań” czyli w latach 
60. XX w21. 

Ten okres nie przyniósł wielu zmian w polityce pomiędzy USA a Izrae-
lem. Polityka kolejnych prezydentów skupiała się na innych obszarach. Prezy-
denturę młodego, rzutkiego Johna F. Keenedy'ego zdominowała inwazja 
w Zatoce Świń. Objęcie przez niego urzędu nie spowodowało żadnej zasadni-
czej zmiany w polityce bliskowschodniej22. Lyndon B. Johnson musiał zmagać 
się z kontrowersyjną wojną w Wietnamie, przez co nie zmienił znacząco kursu 
polityki względem Bliskiego Wschodu.  Jego administracja poparła agresję 
Izraela na Egipt, Syrię i Jordanię w 1967 roku. Przedstawił on także politykę 
pięciu zasad, którymi powinny się kierować państwa uwikłane w konflikt. Jed-
nocześnie Stany Zjednoczone pozostawały mocnym sojusznikiem Izraela, za-
pewniając poparcie dyplomatyczne i wsparcie militarne. Na okres rządów 
R. Nixona przypadły bunt młodzieży, nowa lewica i popisowa afera Watergate. 

W centrum konfliktu bliskowschodniego na początku lat siedemdziesią-
tych rysował się dwubiegunowy układ sił23. Stany Zjednoczone wciąż mocno 
popierały Izrael, podczas gdy Egipt i państwa arabskie mogły liczyć na wsparcie 

                                                            
20 H. A. Jamsheer, Doktryny administracji USA w systemie bezpieczeństwa państwa okresu „zimnej 
wojny”: wybrane zagadnienia, [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka, red. 
R. Majzner, Częstochowa 2013. 
21 A. Bartnicki, Donald T. Critchlow, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945- 1990 …, 
s. 343. 
22 L. Pastusiak, Prezydenci. Stany Zjednoczone od Jerzego Waszyngtona do Ronalda Reagana. Cz.3, 
Warszawa, s. 121.  
23 W. Roszkowski, Historia polityczna świata po 1945 roku …, s. 208. 
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ze strony ZSRR. Przełomem okazał się rok 1971, w którym Anwar as - Sadat 
zaoferował otwarcie Kanału Sueskiego. Izrael odmówił, ponieważ warunkiem 
była ewakuacja Półwyspu Synaj. W tym czasie Egipt pretendował do roli lidera 
w regionie. W 1973 roku zdecydował się on wraz z Irakiem, Arabią Saudyjską, 
Jordanią i Marokiem na atak na Izrael, w wyniku którego konflikt bliskowschodni 
wkroczył w nową fazę24. Pomimo bardzo silnej pozycji agresorów wojska ży-
dowskie odparły atak. To najbardziej demokratyczne państwo Bliskiego 
Wschodu miało już silnie ugruntowaną pozycję. Mimo atmosfery oblężonej 
twierdzy, Izrael rozwijał się ekonomicznie dzięki ogromnym inwestycjom zagra-
nicznym, a masy osadników żydowskich stale powiększała imigracja z różnych kra-
jów25. 

Wojna październikowa roku 1973 przyniosła ze sobą daleko idące konse-
kwencje. W Izraelu umocniło się przekonanie, że tylko siła i determinacja 
mogą uratować państwo żydowskie od klęski26. Z każdym dniem nasilały się 
ataki Organizacji Wyzwolenia Palestyny. W 1974 po wystąpieniu Jasira Ara-
fata na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, uznało ono prawo Arabów do suwe-
renności w Palestynie. Niedługo później Stany Zjednoczone przekonały Izrael 
do wycofania się na wschodni brzeg Kanału Sueskiego. Prezydent Nixon pod-
jął w tym samym czasie współpracę z Egiptem, chcąc odciąć go od wpływów 
i przede wszystkim dostaw broni ze strony ZSRR. Skutkiem podpisania dekla-
racji o przyjaźni było otwarcie kanału sueskiego latem 1975 roku. Przyczyną 
takiej polityki było stałe zapotrzebowanie na ropę na świecie, przez co nie-
zbędne okazały się  zabiegi dyplomatyczne i polityczne przeprowadzone w celu 
rozładowania napięcia. Henry Kissinger uprawiał wówczas tzw. dyplomację 
wahadłową, podróżując między Izraelem i państwami arabskimi27. Chwilowe 
porozumienia nie zapewniały jednak trwałego pokoju. 

Dopiero okres prezydentury J. Cartera przyniósł prawdziwy przełom. Już 
w toku kampanii wyborczej opowiedział się na uznaniem Jerozolimy za stolicę 
Izraela, co oznaczało aprobatę aktu aneksji arabskiej części, dokonanej w 1967 28. 
Jednym z największych i najbardziej doniosłych osiągnięć polityki Cartera było 

                                                            
24 K. Michałek, Historia Stanów Zjednoczonych …, s. 493. 
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doprowadzenie do porozumienia pomiędzy Izraelem i Egiptem w 1978 roku. 
Wówczas prezydent Egiptu Anwar Sadar przybył do Jerozolimy na zaproszenie 
izraelskiego premiera Menachema Begina. Kluczowe okazało się oświadczenie 
dotyczące tego, że Egipt jest gotowy uznać Izrael jako państwo. Ówczesny se-
kretarz stanu Cyrus Vance oraz sam prezydent postanowili wykorzystać chęć 
porozumienia. Przywódcy państw Bliskiego Wschodu zostali zaproszeni do 
prezydenckiej wilii, gdzie rozpoczęły się negocjacje. Udało się ustalić, że Izrael 
odda Egiptowi cały Synaj w zamian za uznanie przez Egipt suwerenności pań-
stwa żydowskiego. Postanowienia te zrealizowano  w pełni 4 lata później, kiedy 
ostatni izraelski osadnik opuścił Synaj. Porozumiano się także w kwestii pod-
jęcia w sprawie uchodźców palestyńskich. Jednak kiedy Begin i Sadar przyje-
chali ostatecznie podpisać traktat, żydowski przywódca dał do zrozumienia, 
że nie zamierza hamować budowy nowych osiedli na Zachodnim Brzegu Jor-
danu, czyli na terenie, który miał zostać uznany za przyszłą ojczyznę Palestyń-
czyków. Przez taką politykę Sadar został potępiony w świecie islamskim. Na-
leży jednak zwrócić uwagę na to, jak doniosły jest proces dyplomatyczny został 
wówczas zapoczątkowany. W ten sposób ryzyko konfliktu między państwami 
zostało w znacznym stopniu zmniejszone. Jak mówił Carter na połączonej sesji 
Kongresu o umowach z Camp David: „szanse na rzadkie dotychczas jasne mo-
menty w historii ludzkości. (…)  Mamy szansę na pokój , ponieważ ci dwaj 
liderzy znaleźli w sobie chęć współdziałania”29. Prezydent Carter został ostro 
skrytykowany przez większość państw arabskich za to, że nie zagwarantował 
Palestyńczykom powrotu do ziemi ojczystej.  Nadwerężony przez Izrael ogło-
szeniem przezeń planów nowego osadnictwa na Zachodnim Brzegu, traktat 
egipsko- izraelski był jednak krokiem do zapewnienia stabilności w tym regio-
nie. Stany Zjednoczone były zainteresowane pokojowym układem sił na Bliskim 
Wschodzie, który nie stwarzałby zagrożenia dla anglosaskich interesów gospodar-
czych i politycznych30. Działalność J. Cartrera na rzecz zapewnienia pokoju na 
arenie międzynarodowej została uhonorowana w 2002 r. Nagrodą Nobla31. 

                                                            
29 A. Bartnicki, Donald T. Critchlow, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945- 1990 …, 
s. 234. 
30 L. Pastusiak, Prezydenci …, s. 324. 
31 A. Bartnicki, Donald T. Critchlow, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945- 1990 ….  
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ze strony ZSRR. Przełomem okazał się rok 1971, w którym Anwar as - Sadat 
zaoferował otwarcie Kanału Sueskiego. Izrael odmówił, ponieważ warunkiem 
była ewakuacja Półwyspu Synaj. W tym czasie Egipt pretendował do roli lidera 
w regionie. W 1973 roku zdecydował się on wraz z Irakiem, Arabią Saudyjską, 
Jordanią i Marokiem na atak na Izrael, w wyniku którego konflikt bliskowschodni 
wkroczył w nową fazę24. Pomimo bardzo silnej pozycji agresorów wojska ży-
dowskie odparły atak. To najbardziej demokratyczne państwo Bliskiego 
Wschodu miało już silnie ugruntowaną pozycję. Mimo atmosfery oblężonej 
twierdzy, Izrael rozwijał się ekonomicznie dzięki ogromnym inwestycjom zagra-
nicznym, a masy osadników żydowskich stale powiększała imigracja z różnych kra-
jów25. 

Wojna październikowa roku 1973 przyniosła ze sobą daleko idące konse-
kwencje. W Izraelu umocniło się przekonanie, że tylko siła i determinacja 
mogą uratować państwo żydowskie od klęski26. Z każdym dniem nasilały się 
ataki Organizacji Wyzwolenia Palestyny. W 1974 po wystąpieniu Jasira Ara-
fata na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, uznało ono prawo Arabów do suwe-
renności w Palestynie. Niedługo później Stany Zjednoczone przekonały Izrael 
do wycofania się na wschodni brzeg Kanału Sueskiego. Prezydent Nixon pod-
jął w tym samym czasie współpracę z Egiptem, chcąc odciąć go od wpływów 
i przede wszystkim dostaw broni ze strony ZSRR. Skutkiem podpisania dekla-
racji o przyjaźni było otwarcie kanału sueskiego latem 1975 roku. Przyczyną 
takiej polityki było stałe zapotrzebowanie na ropę na świecie, przez co nie-
zbędne okazały się  zabiegi dyplomatyczne i polityczne przeprowadzone w celu 
rozładowania napięcia. Henry Kissinger uprawiał wówczas tzw. dyplomację 
wahadłową, podróżując między Izraelem i państwami arabskimi27. Chwilowe 
porozumienia nie zapewniały jednak trwałego pokoju. 

Dopiero okres prezydentury J. Cartera przyniósł prawdziwy przełom. Już 
w toku kampanii wyborczej opowiedział się na uznaniem Jerozolimy za stolicę 
Izraela, co oznaczało aprobatę aktu aneksji arabskiej części, dokonanej w 1967 28. 
Jednym z największych i najbardziej doniosłych osiągnięć polityki Cartera było 

                                                            
24 K. Michałek, Historia Stanów Zjednoczonych …, s. 493. 
25 W. Roszkowski, Historia polityczna świata po 1945 roku …, s. 280. 
26 D. Raviv, Y. Melman, A każdy szpieg to książę. Pełna historia wywiadu izraelskiego, Warszawa 
1994, s. 243 – 253. 
27 K. Michałek, Historia Stanów Zjednoczonych …, s. 494. 
28 L. Pastusiak, Prezydenci …, s. 310. 
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doprowadzenie do porozumienia pomiędzy Izraelem i Egiptem w 1978 roku. 
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liderzy znaleźli w sobie chęć współdziałania”29. Prezydent Carter został ostro 
skrytykowany przez większość państw arabskich za to, że nie zagwarantował 
Palestyńczykom powrotu do ziemi ojczystej.  Nadwerężony przez Izrael ogło-
szeniem przezeń planów nowego osadnictwa na Zachodnim Brzegu, traktat 
egipsko- izraelski był jednak krokiem do zapewnienia stabilności w tym regio-
nie. Stany Zjednoczone były zainteresowane pokojowym układem sił na Bliskim 
Wschodzie, który nie stwarzałby zagrożenia dla anglosaskich interesów gospodar-
czych i politycznych30. Działalność J. Cartrera na rzecz zapewnienia pokoju na 
arenie międzynarodowej została uhonorowana w 2002 r. Nagrodą Nobla31. 

                                                            
29 A. Bartnicki, Donald T. Critchlow, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945- 1990 …, 
s. 234. 
30 L. Pastusiak, Prezydenci …, s. 324. 
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Pomiędzy Iranem a Irakiem trwała wciąż przedłużająca się wojna, w której 
istotną rolę odgrywał islamski fundamentalizm. Obie strony zaczęły także ata-
kować tankowce w Zatoce Perskiej, która stanowiła największe zaplecze ropy 
naftowej.  Stany Zjednoczone wciąż uznawały państwo żydowskie za najbar-
dziej odpowiedniego sojusznika w rejonie. Jednocześnie starały się umiarkowa-
nie wspierać nie zradykalizowaną stronę arabską. Niestety w połowie lat 70-
tych Liban został ogarnięty widmem wojny domowej. Ten długo pozostający 
„enklawą pokoju” kraj stał się swoistym polem walki pomiędzy muzułmanami, 
Druzami, Organizacją Wyzwolenia Palestyny, arabskimi chrześcijanami, Sy-
ryjczykami i Izraelczykami (którzy reagowali na agresję OWP na swoim tery-
torium). 

Kryzys nastąpił w 1980 roku, kiedy kolejne zagrożenia piętrzyły się na 
Bliskim Wschodzie. Momentem krytycznym było ogłoszenie przez Kneset 
aneksji Jerozolimy i tym samym uczynienie jej stolicą. Kiedy w 1982 roku ar-
mia Izraela wyparła OWP z południowego Libanu, Stany Zjednoczone ani nie 
poparły, ani nie potępiły inwazji. Ograniczyły się do wysłania specjalnego wy-
słannika, który miał wynegocjować pokój. ZSRR zacieśniał współpracę z arab-
skimi państwami tego rejonu, takimi jak Syria czy Libia. Siły zachodnie, który 
przybyły do Libanu, były nieustannie nękane atakami muzułmanów. Amery-
kańskie okręty wojenne oraz samoloty odpowiadały ostrzałem pozycji muzuł-
mańskich, co wzmagało niechęć Arabów. Po ataku na jedną z baz amerykań-
skich w pobliżu Bejrutu Izraelczycy wycofali się na południe kraju, a Syryjczycy 
pozostali w jego wschodniej części. Codziennością stała anarchia. Z Libanu 
wojska izraelskie wycofały się w pełni dopiero w 1985 roku. Nie zakończyło to 
jednak konfliktu, ponieważ w samym Libanie wciąż ścierały się ze sobą różne 
frakcje. Pokój pomiędzy Hezbollahem i Amalem został zawarty dopiero 
w 1989 roku. Jednak nawet to nie zakończyło wewnętrznych tarć. 

Przełomowy okazał się koniec lat 80. XX w., kiedy to na arenie między-
narodowej zdarzyły się rzeczy niebywałe: nastąpił rozpad ZSRR, a co za tym 
idzie upadek komunizmu w Europie i dalej – powstanie nienależnych od Ro-
sjan państw. Bezpośrednio spowodowało to zmianę, dzięki której to USA zo-
stały największym światowym mocarstwem.  Po niespełna półwieczu prioryte-
tem w polityce zagranicznej przestała być nieustanna walka z komunizmem, 
polityka międzynarodowa straciła więc bipolarny charakter. W tym samym 
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czasie kiedy Izraelczycy i Palestyńczycy podpisali traktat pokojowy, amerykań-
ska polityka zagraniczna zaczęła się opierać już nie na potędze militarnej, a na 
konkurencji ekonomicznej i rozwoju technologicznym32. 

W wyborach w 1992 pierwszy raz od czasów przed II wojną światową 
polityka międzynarodowa nie odgrywała zasadniczej roli33. Zakończyła się pro-
wadzona od niemalże 50 lat zimna wojna, ZSRR przestał istnieć. Charakter 
stosunków międzynarodowych z bipolarnego stawał się multicentryczny. 
Wszystkie te czynniki miały także duży wpływ na relację Stanów Zjednoczo-
nych z Bliskim Wschodem, a co za tym idzie z Izraelem. 

Prezydent Clinton kontynuował bliskowschodnią politykę swojego po-
przednika Busha i czuwał nad negocjacjami między Arabami a Izraelczykami. 
Pomimo tego, że Sadam Hussajn usiłował wciągnąć Izrael do konfliktu, bombar-
dując cele cywilne w tym kraju, rząd w Tel Awiwie nie dał się sprowokować 34. Po 
wojnie w Zatoce Perskiej inicjatywa pokojowa mocno wspierana przez Amery-
kanów i Rosjan doprowadziła do konferencji w Madrycie, gdzie zebrała się 
większość państw arabskich, a także OWP, która została zaakceptowana jako 
część delegacji jordańskiej. Choć żadna ze stron nie uważała, że wycofanie się 
z konferencji mogłoby być mądrym posunięciem, nie ustawały krwawe incy-
denty na Bliskim Wschodzie pomiędzy OWP a Izraelem. W coraz większym 
stopniu rosło także poparcie dla ugrupowań o charakterze ortodoksyjnym. 
Na fali tej popularności narodził się ekstremizm żydowski35. 

W 1993 do opinii publicznej przedostały się pierwsze informację o taj-
nych rozmowach w Oslo, które miały doprowadzić do ustanowienia palestyń-
skiej autonomii w okupowanej strefie Gazy oraz w Jerychu na zachodnim 
Brzegu „ziemia za pokój”. Szybko zaaranżowano oficjalne spotkanie w Wa-
szyngtonie, które stało się prawdziwym przełomem w relacjach bliskowschod-
nich. Ceremonii przewodniczył premier Icchak Rabin oraz Jaser Arafat, któ-
rym po wielu latach krwawej walki i wzajemnych antagonizmów udało się fi-
nalnie wypracować porozumienie, pod patronatem USA. We wrześniu mini-
ster spraw zagranicznych Szimon Peres oraz dyrektor polityczny OWP Ma-

                                                            
32 G. Brown Tindall, David E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych …. 
33 Tamże. 
34 W. Roszkowski, Historia polityczna świata po 1945 roku …, s. 410. 
35 Tamże, s. 437. 
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hmud Abbas podpisali w stolicy USA porozumienie przewidujące wprowadze-
nie autonomii palestyńskiej w Okręgu Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu. 
Uścisk dłoni pomiędzy premier Icchakiem Rabinem a Jasirem Arafatem prze-
szedł do historii. Porozumienia z Oslo i Waszyngtonu dały początek bliskow-
schodniemu procesowi pokojowemu36. Jednak wciąż zdarzały się krwawe incy-
denty prowokowane przez skrajnie nastawionych przedstawicieli obu stron, 
w postaci eksternistycznym organizacji, które zorganizowały kampanię terroru. 
W 1994 roku prezydent Clinton wymógł na przywódcy syryjskim Asadzie 
podjęcie rozmów o normalizacji stosunków w zamian za wzgórza Golan37. Pre-
zydent Syrii Asad nie godził się jednak na to porozumienie, a Syria wspierała 
terrorystyczne ataki Hamasu. 

Kolejnym etapem była normalizacja stosunków z państwami ościennymi. 
Umowa pokojowa pomiędzy Izraelem a Jordanią została parafowana w paź-
dzierniku 1994. Historyczne spotkanie przedstawicieli Izraela, Egiptu, Jorda-
nii i OWP odbyło się pół roku później w Kairze, rozpoczął się nowy etap bu-
dowania współpracy na Bliskim Wschodzie. Rola USA w porozumieniu na 
Bliskim Wschodzie okazała się duża także w roku 1998, kiedy w Wye Plantan-
tion prowadzono rozmowy pokojowe, w których brał udział ówczesny prezy-
dent USA Bill Clinton oraz król Jordanii Husajn. Owocem tych negocjacji 
było przekazanie Autonomii Palestyńskiej wiosek oraz wydanie jeńców. Strona 
palestyńska łamała jednak zawarte porozumienia w związku z czym rząd Izraela 
postanowił odstąpić od planowanego wycofania wojsk izraelskich z terytoriów 
palestyńskich. 

Stosunek do Izraela, sprawy palestyńskiej, konfliktu w Libanie, wojny iracko- 
irańskiej, fundamentalizmu islamskiego – to główne kwestie dzielące świat arab-
ski38. Od 1987 roku na Zachodnim Brzegu Jordanu narastała intifada, czyli 
masowanie powstanie ludności palestyńskiej, na okupowanych przez Izrael te-
rytoriach39. Główna organizacja Palestyńczyków, Organizacja Wyzwolenia Pa-
lestyny, wspierała te działania, które z czasem przeradzały się stopniowo 

                                                            
36 K. Michałek, Historia Stanów Zjednoczonych …, s. 728. 
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w strajki i ekonomiczny bojkot przedsiębiorstw izraelskich. W 1988 Organi-
zacja Wyzwolenia Palestyny, wykorzystując intifadę, proklamowała państwo 
palestyńskie ze stolicą w Jerozolimie. Niedługo później powstał Hamas, czyli 
Islamski Ruch Oporu, który od samego początku nawoływał do jednoczenia 
się w ramach religii muzułmańskiej40. Hamas dokonał bardzo trafnego rozróż-
nienia celów na krótkoterminowe – ustanowienie państwa na Zachodnim Brzegu 
Jordanu i w Strefie Gazy oraz długoterminowe – działanie, które ma doprowadzić 
do powstania islamskiej Palestyny na miejscu Izraela41. 

Po odrzuceniu porozumienia przez Jasera Arafata i wybuchu drugiej inti-
fady sytuacja pomiędzy zwolennikami ruchu narodowego a ugrupowaniami 
muzułmańskimi była coraz bardziej napięta. 

Współpraca Stanów Zjednoczonych z Izraelem była wielokrotnie podkre-
ślana, choćby przez prezydenta Busha, dla którego ten sojusznik stanowił do-
minantę polityki bliskowschodniej42. Po atakach 2001 roku zbieżność intere-
sów obu państw po raz wtóry potwierdziła się, tym razem w przypadku po-
strzegania zagrożenia płynącego ze strony islamskich terrorystów43. Prezydent 
Bush oparł się na czterech fundamentach: wojnie prewencyjnej, zwalczaniu za-
grożenia terrorystycznego i broni masowego rażenia, zmianie reżimu w pań-
stwach wrogich (rogue states) oraz krzewieniu demokracji44. Bush poprzez takie 
założenia nie dość, że wprowadził Stany Zjednoczone do wojny w Iraku to 
zlekceważył konflikt arabsko- izraelski. Kosztem takiej polityki było umocnie-
nie się Iranu oraz radykalizacja nastrojów, wpływająca na rozwój religijnych 
organizacji ekstremistycznych. Zagrażają one nie tylko interesom Stanów 
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42 D. E. Sanger, Bush Criticizes Arafat on Terrorism, New York Times, [online] http://www.ny 
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Zjednoczonych i sojuszników, ale także rządom państw arabskich45. Konflikt 
arabsko – izraelski w dużym stopniu określa relacje dwustronne państw zaan-
gażowanych w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy zwołano konferen-
cję w Annapolis, która miała ożywić proces pokojowy w konflikcie izraelsko – 
palestyńskim. Jednak wzniosłe idee miały w dużej mierze wydźwięk medialny 
i nie przyniosły realnych zmian, a jedynie pogłębiły operacje militarne Izraela pro-
wadzone przeciw Hamasowi w strefie Gazy46. Pomimo tego można stwierdzić, 
że całość polityki G. W. Busha miała charakter proizraelski, co przejawiało się 
w całości stosunków dyplomatycznych, pomocy militarnej i gospodarczej. 

Objęcie urzędu przez Baracka Obamę było proklamacją „nowego po-
rządku”, który determinowały zintensyfikowane negocjacje pokojowe w kon-
flikcie arabsko – izraelskim. Jest on ważny dla całego regionu i stanowi od-
zwierciedlenie nurtów politycznych. Esencją jego poglądów na politykę bli-
skowschodnią okazało się „przemówienie kairskie” wygłoszone 4 czerwca 2009 
roku, w którym podkreślał on rolę porozumienia pomiędzy Stanami Zjedno-
czonymi a wyznawcami islamu oraz namawiał do wspólnego zwalczania eks-
tremizmu. Uwydatnił także znaczenie relacji palestyńsko – izraelskich. Miejsce 
wzajemnych antagonizmów powinny zająć chęć współpracy oraz wzajemny 
szacunek. Leży to w interesie Izraela, Palestyny, Stanów Zjednoczonych i ca-
łego świata47. Wszystko to jasno wskazywało na nowy rozdział w historii tych 
relacji, który powinien przynieść opartą na zrozumieniu i dyplomacji stabiliza-
cję. Strona izraelski stanowczo odmówiła jednak podziału Jerozolimy, uznając 
ją za miasto żydowskie. B. Obama zażądał także zaprzestania polityki osadni-
czej w regionie, nie odniosło to jednak pożądanych skutków, ponieważ Izrael 
kontynuował budowę kolejnych osiedli. Podobnie sytuacja kształtowała się 
w 2010 roku, kiedy sekretarz stanu Hilary Clinton nawoływała do wznowienia 
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negocjacji. Problem znów pojawił się przy kwestii osadniczej, postulaty zaprze-
stania spotkały się z sprzeciwem ze strony Izraela i brakiem porozumienia. Sto-
sunki Stanów Zjednoczonych z Izraelem uległy pewnemu ochłodzeniu podczas 
prezydentury B. Obamy. Jego plan porozumienia pomiędzy Żydami i Pale-
styńczykami oraz komplikacje wpłynęły na zdystansowanie relacji, na które 
G.W. Bush kładł szczególny nacisk. 

Przez dużą część okresu od lat 90. do dziś Waszyngton raczej wzmacniał 
asymetrie miedzy Izraelem i Palestyńczykami, niż je łagodził 48. Poprzez wyda-
rzenia za kadencji prezydenta Busha podczas wojny w Iraku  gdzie pokój arabsko 
– izraelski miał się pojawić niemal jako produkt uboczny amerykańskiego zwycię-
stwa49. Współpraca począwszy od wspólnych konsultacji przez strefę wolego 
handlu aż do pomocy ekonomicznej i militarnej jednoznacznie kieruje do 
wniosku, że Izrael stanowi wyjątkowo istotny podmiot w bliskowschodnich 
stosunkach zagranicznych USA. Strategiczny sojusz przetrwał spory ze względu 
na uwarunkowania regionalne( dobre stosunki z Izraelem, który jest znaczącą siłą 
regionalną, leżą w amerykańskim interesie) i wewnętrzne: w amerykańskim życiu 
politycznym społeczność żydowska oraz lobby proizraelskie są istotnymi aktorami, 
a szczególnie dobre stosunku z Izraelem to domena administracji demokratycz-
nych50. 

Bliski Wschód zajmuje szczególne miejsce w na liście zasadniczych celów 
Stanów Zjednoczonych z jednej strony będąc czołowych dostawcom podsta-
wowych surowców energetycznych a z drugiej kluczem do stabilizacji stosun-
ków euroazjatyckich. W tym regionie znajduje się Izrael jeden z filarów amery-
kańskiej globalnej obecności 51. 

Bliski Wschód jest równocześnie regionem ważnym strategicznie i niezwykle 
zapalnym, w którym amerykańska polityka będzie miała bardzo poważne reper-
kusje 52.  
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Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia żydowskiego lobby w Stanach 
Zjednoczonych, niektórzy autorzy twierdzą, że to właśnie ono jest powodem 
uległości i przychylności amerykańskich polityków wobec Izraela53. Trzeba 
jednocześnie pamiętać, że pierwszą próbą zinstytualizowania środowiska lob-
bującego odbyła się w 2008 r. pod nazwą JStreet. Nie zmienia to faktu, że 
luźna koalicja ludzi i organizacji od dziesięcioleci wpływa na kształtowanie 
przychylnej Izraelowi polityki zagranicznej USA na Bliskim Wschodzie. We-
dług historyka Melvina I. Urofskiego: „Żadna inna grupa etniczna w amery-
kańskiej historii nie była tak bardzo zaangażowana w sprawy obcego państwa”. 
Lobby cechuje wyjątkowa skuteczność. Bez wątpienia wpływ amerykańskich 
Żydów miał wpływ zarówno na sam proces tworzenia się państwa jak i jego 
późniejszą pozycję w regionie.  Począwszy od decyzji prezydenta Trumana, 
który kierując się w pewnym stopniu moralami a w pewnym zapewne więk-
szym interesem politycznym. Poprzez administracja prezydenta Keenedy’ego, 
która uznała, że Izrael zasługuje na więcej pomocy w związku z rosnącym po-
parciem ZSRR dla Egiptu, Syrii i Iraku54. Postępujące wsparcie dla Izraela nie-
wątpliwie wywarło presje na Sowietów jednocześnie niosąc za sobą zaognienie 
konfliktu izraelsko – arabskiego oraz ograniczenie procesu pokojowego55. Ar-
gument przeciwwagi dla komunistów stracił moc na początku lat 90. wraz z 
upadkiem ZSRR. Wielu ekspertów jak Robert Art, Bernard Reich podkreślają 
brak strategicznego znaczenia Izraela dla Stanów Zjednoczonych. Za płaszczy-
znę współpracy moglibyśmy uznać walkę z terroryzmem jednakże ten argu-
ment można uznać za wątpliwy, ponieważ ta rozpoczęła się tak naprawdę do-
piero po 11 września 2001 r. Można by pokusić się o wniosek za Mearsheri-
mem i Waltem, że problemy Stanów Zjednoczonych z terroryzmem w dużej 
mierze biorą się właśnie z tak długiego wspierania państwa Izrael.  

O tym jak decyzje polityczne amerykańskiej administracji na Bliskim 
Wschodzie mogą oddziaływać na globalną politykę mogliśmy się przekonać 
choćby podczas wojny w Iraku. Połączenie nieprzerwanego wsparcia udzielanego 
przez USA Izraelowi i przedłużająca się okupacja terytorium Palestyny napędza 
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antyamerykańskie nastroje wśród Arabów i w całym świecie islamu, co skutkuje 
zwiększeniem zagrożenia ze strony międzynarodowego terroryzmu56.  

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt podkreślany przez Mersheimera 
i Walta, którzy twierdzą, że kolejne porozumienia jak te z Camp David czy 
rokowania pokojowe z Egiptem i jordanią opierały się na obietnicach zwięk-
szenia wkładów finansowych tem samym SUA stawały się wielkim dobro-
czyńcą Izraela.  

Na podstawie przytoczonych faktów jak wieloletniej historii zażyłych sto-
sunków można zgodzić się ze sformułowaniem Mitchella Barda i Daniela Pi-
pes, którzy twierdzili, że „z porównawczego punktu widzenia, Stany Zjedno-
czone i Izrael prawdopodobnie mają najbardziej nadzwyczajną relację w poli-
tyce międzynarodowej”.  

Stany Zjednoczone od wojny sześciodniowej w roku 1967 prowadzą po-
litykę bliskowschodnią preferującą interesy Izraela, udzielając mu bezwarun-
kowej pomocy materialnej i dyplomatycznej57. Współpraca dotyczy wielu za-
gadnień zarówno ekonomicznych, politycznych jak i dyplomatycznych. Ko-
lejni prezydenci wielokrotnie podkreślali jak istotna jest współpraca58. Przeło-
mowym momentem okazało się ogłoszenie przez Donalda Trumpa w grudniu 
2017 roku przeniesienia ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy, a tym samym 
uznanie jej za stolicę59. Prezydent uznał, że Palestyńczycy nie są gotowi do ro-
kowań pokojowych, które mogą zostać osiągnięte dopiero w przyszłości60. Pre-
zydent nie wyklucza podziału Jerozolimy, nie chce zmienić w żaden sposób 
granic czy dotychczasowej jurysdykcji. Jednocześnie polityka bliskowschodnie 
Trumpa nie opiera się na wypracowaniu sojuszu palestyńsko – izraelskiego, 
a raczej na szukaniu przeciwwagi dla rosnącej potęgi Iranu. Prezydent Trump 
podkreśla, że jego administracja będzie stać „ramię w ramię” z Żydami oraz 
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izraelskimi liderami. Twierdzi on, że wspólnie staną ani przeciwko wrogom, 
budując w ten sposób zarówno bezpieczny Izrael jak i bezpieczną Amerykę61. 
Po raz wtóry uwypukla się tutaj zbieżność interesów tych dwóch państw. Rok 
2018 pokazuje zmianę strategicznej polityki USA. Administracja Trumpa po 
raz pierwszy wystąpiła z umowy międzynarodowej, jednocześnie zakładając, 
że Iran zrezygnuje z niebezpiecznego programu nuklearnego. Po tym przemó-
wieniu sytuacja na Bliskim Wschodzie zaogniła się jeszcze bardziej. Bez wąt-
pienia taki kierunek polityki jest jednak korzystny dla strategicznego partnera 
Stanów Zjednoczonych jakimi jest państwo Izrael.  

Interes Stanów Zjednoczonych i Izraela w wielu momentach był zbieżny 
i determinował politykę zagraniczną zachodniego mocarstwa na Bliskim 
Wschodzie. Tak dzieje się do dzisiaj. Pytaniem jest jednak jakie przyniesie to 
konsekwencje w świetle przyszłości. Deklaracje stają się coraz bardziej śmiałe 
a ich rola w znaczeniu polityki globalnej coraz większa. Wzajemna kooperacja 
Stanów Zjednoczonych i Izraela zdaje się być warunkiem sine qua non istnie-
nia niezależnego państwa Izrael na Bliskim Wschodzie. Bez niej wątpliwa by-
łoby zarówno powstanie jak i dalsza pozycja państwa żydowskiego. Polityka, 
która obiera nieco inny od dobrze znanego kurs napawa niepokojem rzesze 
ludzi. To właśnie ten teren stanowi czynnik zapalny, który może okazać się 
puszką Pandory nie tylko dla tego regionu.  
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president Truman recognized the new Jewish state, it has become their new 
ally in the Middle East. Foreign policy of the United States was and still is 
connected to the Jewish people’s interests – starting with the Suez Crisis, then 
Six-Day War and Camp David agreements in the end. The next presidents 
have been maintaining the United States’ cooperation and involvement in the 
ally’s interests. However, it did not stop the antagonism in that region. The 
United States, despite Israel’s changing situation, since the time of the Six-Day 
war in 1967 has been leading their politics in the Middle East 
in a way that supports Israel’s interests. The process of creating one of the most 
significant agreement between the West and the Middle East is still an inter-
esting matter, complex and definitely something worth thinking about, con-
sidering the latest decisions of president Trump.  
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Po zakończeniu II Wojny Światowej pomiędzy Związkiem Radzieckim, 
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w wyniku ideologicznych napięć oraz dą-
żenia do doskonalenia zbrojeń rozpoczął się okres zwany Zimną Wojną. Udane 
próby jądrowe przeprowadzone przez ZSRR oraz prace nad programem mię-
dzykontynentalnych pocisków balistycznych, zdolnych do transportowania 
głowic nuklearnych, wzbudziły we władzach Stanów Zjednoczonych niepokój 
i poczucie, że przestrzeń powietrzna państwa nie jest wystarczająco zabezpie-
czona. Ze względu na geopolityczne położenie Kanady, szybko zorientowano 
się, że bezpieczeństwo USA oraz nienaruszalność przestrzeni powietrznej kraju, 
zależy od jak najlepszego zabezpieczenia kanadyjskiej przestrzeni powietrznej, 
która w przypadku konfliktu z wykorzystaniem lotnictwa oraz międzykonty-
nentalnych pocisków byłaby swoistym buforem pomiędzy Związkiem Ra-
dzieckim, a Stanami Zjednoczonymi. Integralność przestrzeni powietrznej była 
istotną kwestią zarówno dla USA, jak i Kanady, co doprowadziło do zawiązania 
sojuszu pomiędzy tymi dwoma państwami w 1958 roku.  

Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej, 
a od 12 maja 1981 roku Układ o Obronie Przestrzeni Powietrznej i Kosmicz-
nej Ameryki Północnej kontrolował ruch wrogich rakiet na globie, wynikający 
ze szczególnej ochrony przed lecącymi przez Biegun Północny radzieckimi 
bombowcami dalekiego zasięgu oraz ich skrzydlatych rakiet. Jednostka po-
ziomu pierwszego miała również za zadanie koordynację działań odwetowych.  
Zagrożenie atakiem nuklearnym zmniejszyło się w skutek rozpadu Związku 
Radzieckiego w roku 1989. Jednakże, pojawiające się współcześnie nowe nie-
bezpieczeństwa, takie jak między innymi piractwo powietrzne czy ruch samo-
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lotów podejrzanych o przemyt narkotykowy, sprawiają, że NORAD ma cha-
rakter uniwersalny. Układ o Obronie Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej 
Ameryki Północnej zwiększa zdolność USA i Kanady do zapobiegania wyżej 
wymienionym sytuacjom poprzez przechwytywanie samolotów w celu ich 
identyfikacji oraz lokalizacji celu. 

Celem tej pracy jest przedstawienie historii NORADu oraz zmian w nim 
zachodzących po zakończeniu Zimnej Wojny, mającej na celu uwidocznienie 
amerykańsko - kanadyjskiej współpracy. Ponadto istotne będzie wykazanie 
współzależności obu państw, świadczące o nieprzerwanej potrzebie istnienia 
układu.  

Potrzeba szerszej współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kanadą 
w walce z komunistyczną agresją została uwidoczniona w pierwszych dziesięciu 
latach trwania Zimnej Wojny. Nastąpiła konieczność zapewnienia bezpieczeń-
stwa na terytorium tych dwóch państw. Pierwsza udana próba zrzucenia so-
wieckiej bomby atomowej na Kazachstan 29 sierpnia 1949 roku osłabiła po-
zycję mocarstwa Stanów Zjednoczonych. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację 
było stworzenie przez USA stałego systemu obrony powietrznej opartego na 
ulokowaniu militarnych baz w Islandii, Grenlandii oraz prowincji Kanady- 
Nowej Fundlandii1.  

Rozpoczęta w 1950 roku Wojna na Półwyspie Koreańskim ukazała świa-
towe ambicje rozszerzenia swojej ideologii przez Związek Radziecki. USA roz-
poczęło dwudziestoczterogodzinną operację obrony powietrznej. Kanada za-
planowała rozmieszczenie czterech radarów wspierających dwie eskadry Kró-
lewskich Kanadyjskich Sił Lotniczych (RCAF). Wspólna ochrona koncentro-
wała się na wczesnym wykrywaniu sowieckiego ataku bombowego poprzez roz-
mieszczenie stacji radarowych. Pierwsze działania podjęto w 1951 roku po-
przez budowę systemu Pine Tree Line składającego się z 34 stacji linii radaro-
wych. System ulokowano wzdłuż amerykańsko – kanadyjskiej granicy, rozcią-
gającej się od Wyspy Vancouver do Nowej Fundlandii w przybliżeniu 49 rów-
noleżnika. Ostatecznie pierwszy skoordynowany mechanizm wczesnego 
ostrzegania sowieckich nalotów rozpoczął działalność trzy lata później. Nie-

1 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat Canada’s Secret Electronic Air War, Toronto 
2011, s. 38. 
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stety Pine Tree Line był w stanie wykryć atak z jednogodzinnym wyprzedze-
niem, w trakcie znajdowania się wrogich statków na terytorium powietrznym 
Kanady2. Jego uzupełnieniem w roku 1958 została seria 98 stacji radarowych, 
których linie przebiegały przez całe terytorium Kanady. Mid Canada- Line, 
tworzona od roku 1953, określała kierunek lotu wrogich samolotów3. Ponadto 
w ramach Amerykańskiego Projektu Obrony Cywilnej Wschodnia Rzeka pro-
klamowano powstanie zewnętrznego systemu ostrzegawczego w odległości 3, 
219 km od kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, dlatego równoległe z bu-
dową Mid – Canada Line powstawał Distant Early Warning Line (DEW). Roz-
mieszczony w okolicach 70 równoleżnika łączył Arktykę z Alaską do Grenlan-
dii składając się z 63 stacji radarowych, z czego 42 z nich znajdowały się na 
terytorium Kanady4. 

Od roku 1953 władze sowieckie zaczęły przeprowadzać serie testów za-
kładających 5 eksplozji. Pierwsza z nich odbyła się 12 sierpnia i była testem 
bomby wodorowej RDS – 6, której siłę wybuchu oszacowano na 400 kiloton5. 
Odpowiedź państw Ameryki Północnej zawarta została w memorandum wy-
stosowanym 8 grudnia 1954. Deklaracja zapewniała o całkowitej zdolności 
ataku nuklearnego Związku Sowieckiego na Amerykę Północną. Jedynym spo-
sobem zrujnowania sowieckich planów było znaczne rozszerzenie północnoa-
merykańskiej obrony powietrznej. Przede wszystkim nastąpiła konieczność 
utworzenia wczesnego ostrzegania wzdłuż wybrzeża arktycznego od Alaski po 
Ziemię Baffina, integracji północno amerykańskiego systemu obrony po-
wietrznej, a także zwiększenia obszaru działań bojowych. Oznaczało to loko-
wanie na terytorium Kanady baz myśliwców lub pocisków kierowanych. Szcze-
gólną ochroną objęto strategiczne bazy Dowództwa Obronnego, które są nie-
zbędne do uruchomienia sił odwetowych. W memorandum zawarto również 

2 B. Sistili, M. Metatawabin, G. Iannucci, L. Tsuji, An Aboriginal Perspective on the Remediation 
of Mid-Canada Radar Line Sites in the Subarctic: A Partnership Evaluation, Arctic 2006, nr 59/2, 
s. 142–154. 
3 A brief History of NORAD, North American Aerospace Defense Command Office of History 
2013, s. 5. 
4 M. Fawcett, The Politics of Sovereignty – Continental Defence and the Creation of NORAD, 
Canadian Military Journal 2010, vol. 10, no. 2, s. 37. 
5 P. Podvig, O. Bukharin, T. Kadyshev, E. Miasnikov, Russian Strategic Nuclear Forces, Moskwa 
2004, s. 441. 



Kamila Chojnacka 

136 

lotów podejrzanych o przemyt narkotykowy, sprawiają, że NORAD ma cha-
rakter uniwersalny. Układ o Obronie Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej 
Ameryki Północnej zwiększa zdolność USA i Kanady do zapobiegania wyżej 
wymienionym sytuacjom poprzez przechwytywanie samolotów w celu ich 
identyfikacji oraz lokalizacji celu. 

Celem tej pracy jest przedstawienie historii NORADu oraz zmian w nim 
zachodzących po zakończeniu Zimnej Wojny, mającej na celu uwidocznienie 
amerykańsko - kanadyjskiej współpracy. Ponadto istotne będzie wykazanie 
współzależności obu państw, świadczące o nieprzerwanej potrzebie istnienia 
układu.  

Potrzeba szerszej współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kanadą 
w walce z komunistyczną agresją została uwidoczniona w pierwszych dziesięciu 
latach trwania Zimnej Wojny. Nastąpiła konieczność zapewnienia bezpieczeń-
stwa na terytorium tych dwóch państw. Pierwsza udana próba zrzucenia so-
wieckiej bomby atomowej na Kazachstan 29 sierpnia 1949 roku osłabiła po-
zycję mocarstwa Stanów Zjednoczonych. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację 
było stworzenie przez USA stałego systemu obrony powietrznej opartego na 
ulokowaniu militarnych baz w Islandii, Grenlandii oraz prowincji Kanady- 
Nowej Fundlandii1.  

Rozpoczęta w 1950 roku Wojna na Półwyspie Koreańskim ukazała świa-
towe ambicje rozszerzenia swojej ideologii przez Związek Radziecki. USA roz-
poczęło dwudziestoczterogodzinną operację obrony powietrznej. Kanada za-
planowała rozmieszczenie czterech radarów wspierających dwie eskadry Kró-
lewskich Kanadyjskich Sił Lotniczych (RCAF). Wspólna ochrona koncentro-
wała się na wczesnym wykrywaniu sowieckiego ataku bombowego poprzez roz-
mieszczenie stacji radarowych. Pierwsze działania podjęto w 1951 roku po-
przez budowę systemu Pine Tree Line składającego się z 34 stacji linii radaro-
wych. System ulokowano wzdłuż amerykańsko – kanadyjskiej granicy, rozcią-
gającej się od Wyspy Vancouver do Nowej Fundlandii w przybliżeniu 49 rów-
noleżnika. Ostatecznie pierwszy skoordynowany mechanizm wczesnego 
ostrzegania sowieckich nalotów rozpoczął działalność trzy lata później. Nie-

1 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat Canada’s Secret Electronic Air War, Toronto 
2011, s. 38. 

NORAD…  

137

stety Pine Tree Line był w stanie wykryć atak z jednogodzinnym wyprzedze-
niem, w trakcie znajdowania się wrogich statków na terytorium powietrznym 
Kanady2. Jego uzupełnieniem w roku 1958 została seria 98 stacji radarowych, 
których linie przebiegały przez całe terytorium Kanady. Mid Canada- Line, 
tworzona od roku 1953, określała kierunek lotu wrogich samolotów3. Ponadto 
w ramach Amerykańskiego Projektu Obrony Cywilnej Wschodnia Rzeka pro-
klamowano powstanie zewnętrznego systemu ostrzegawczego w odległości 3, 
219 km od kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, dlatego równoległe z bu-
dową Mid – Canada Line powstawał Distant Early Warning Line (DEW). Roz-
mieszczony w okolicach 70 równoleżnika łączył Arktykę z Alaską do Grenlan-
dii składając się z 63 stacji radarowych, z czego 42 z nich znajdowały się na 
terytorium Kanady4. 

Od roku 1953 władze sowieckie zaczęły przeprowadzać serie testów za-
kładających 5 eksplozji. Pierwsza z nich odbyła się 12 sierpnia i była testem 
bomby wodorowej RDS – 6, której siłę wybuchu oszacowano na 400 kiloton5. 
Odpowiedź państw Ameryki Północnej zawarta została w memorandum wy-
stosowanym 8 grudnia 1954. Deklaracja zapewniała o całkowitej zdolności 
ataku nuklearnego Związku Sowieckiego na Amerykę Północną. Jedynym spo-
sobem zrujnowania sowieckich planów było znaczne rozszerzenie północnoa-
merykańskiej obrony powietrznej. Przede wszystkim nastąpiła konieczność 
utworzenia wczesnego ostrzegania wzdłuż wybrzeża arktycznego od Alaski po 
Ziemię Baffina, integracji północno amerykańskiego systemu obrony po-
wietrznej, a także zwiększenia obszaru działań bojowych. Oznaczało to loko-
wanie na terytorium Kanady baz myśliwców lub pocisków kierowanych. Szcze-
gólną ochroną objęto strategiczne bazy Dowództwa Obronnego, które są nie-
zbędne do uruchomienia sił odwetowych. W memorandum zawarto również 

2 B. Sistili, M. Metatawabin, G. Iannucci, L. Tsuji, An Aboriginal Perspective on the Remediation 
of Mid-Canada Radar Line Sites in the Subarctic: A Partnership Evaluation, Arctic 2006, nr 59/2, 
s. 142–154. 
3 A brief History of NORAD, North American Aerospace Defense Command Office of History 
2013, s. 5. 
4 M. Fawcett, The Politics of Sovereignty – Continental Defence and the Creation of NORAD, 
Canadian Military Journal 2010, vol. 10, no. 2, s. 37. 
5 P. Podvig, O. Bukharin, T. Kadyshev, E. Miasnikov, Russian Strategic Nuclear Forces, Moskwa 
2004, s. 441. 
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Plan Obrony Powietrznej oraz Program Obrony Powietrznej, których realiza-
cja miała zakończyć się do roku 19606.  

Pierwszy z nich zakładał połączenie z europejskim system wczesnego 
ostrzegania na Oceanie Atlantyckim oraz zbudowanie linii Alaska – Hawaje 
z możliwością przedłużenia do atolu Wake na Oceanie Spokojnym oraz zwięk-
szenia obszaru działań bojowych poprzez urządzenia kontrolujące statki po-
wietrzne oraz przechwytujące rakiety. Planowano budowę taktycznej linii 
wczesnego ostrzegania, zbudowanej 400 mil od istniejących systemów, w Ka-
nadzie zwanej Mongoose i znajdującej się na 55 równoleżniku. W Stanach Zjed-
noczonych planowano zwiększyć obszar działań bojowych poprzez sieć rada-
rów znajdujących się na wschodnim i zachodnim wybrzeżu, umieszczonych na 
okrętach radarowych, samolotach, a także Texas Towers – wysp wyposażonych 
w radary, zakotwiczonych na dnie szelfu kontynentalnego, które były wzoro-
wane na modelu platform wiertniczych wykorzystywanych u wybrzeży Tek-
sasu. Kolejnym punktem było możliwie jak najdalsze oddalenie wrogich samo-
lotów od ich wyznaczonych celów, a także ochrona własnych poprzez samoloty 
bliskiego wsparcia. Na początku 1957 roku przewidziano zakończenie budowy 
linii Mongoose czy modyfikację istniejącej Pine Tree Line poprzez zwiększenie 
wysokości od 40.000 do 65.000 stóp 7. 

Równolegle nastąpiła rozbudowa kanadyjskiego systemu obrony po-
wietrznej powiększonego o pięć eskadr Królewskich Kanadyjskich Sił Lotni-
czych. Jednakże ułomnością tego systemu ostrzegawczego, znajdującego się na 
granicy amerykańsko-kanadyjskiej, okazał się czas. Piloci Sił Powietrznych Sta-
nów Zjednoczonych (USAF) nie byli w stanie zapobiec dotarciu rosyjskich 
bombowców do ich wyznaczonych celów. Alternatywą miała okazać się bu-
dowa radarów mających na celu przesunięcie obszaru bitwy powietrznej z dala 
od północno – wschodnich Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo strona ame-
rykańska domagała się pozwolenia zestrzelenia wrogich samolotów na teryto-
rium Kanady przez USAF. W wyniku braku porozumienia pomiędzy dwoma 

6 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat …, s. 43. 
7 R. L’Ecuyer, Pinetreeline, [online] http://67.69.104.76:84/Pinetreeline/reports/CER/CERv20 
-486.html [dostęp: 20.12.2017]. 
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państwami w roku 1951 zaproponowano pomysł utworzenia jednego dowódz-
twa. Podlegałyby mu zarówno Stany Zjednoczone, jak i Kanada. Koncepcja ta 
zapoczątkowała powstawanie NORADu8.  

W 1954 roku amerykański stały system radarowy oraz Kanadyjskie Pine 
Tree stały się w pełni operacyjne. Królewskie Kanadyjskie Siły Lotnicze zostały 
zobligowane do ochrony rejonu rzeki Świętego Wawrzyńca oraz północnego 
obszaru Wielkich Jezior. Dowództwo Sił Powietrznych Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej na Alasce i Dowództwo Sił Powietrznych RCAF na 
Wyspie Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej wzięły pod ochronę obszar Oceanu 
Atlantyckiego, położonego na zachód od Wysp Brytyjskich. Niestety Amery-
kanie dalej zmagali się z ujednoliceniem i koordynacją wszystkich elementów 
systemu obrony. Próbą rozwiązania problemu było utworzenie Continential 
Air Defence Command (CONAD), jednoczącego działania obronne armii, ma-
rynarki oraz sił powietrznych. Współpracowano jako oddzielne podmioty, ale 
ściśle ze sobą. Na przełomie 1954/1955 roku nastąpiło jeszcze większe przeko-
nanie o potrzebie oddzielnego Dowództwa Obrony Powietrznej, które koor-
dynowałoby działania dwóch krajów, a także w natychmiastowy sposób zniwe-
lowało każde zagrożenie powietrzne. Problemem była obawa utraty kontroli 
militarnej Kanady na rzecz obcego mocarstwa – w tym przypadku Stanów 
Zjednoczonych. Wysunięto propozycję utworzenia stanowiska, a nie dowódz-
twa, które ujednolicałoby strukturę organizacji. Oddzielne dowództwo znaj-
dowałoby się pod wspólną operacyjną kontrolą zasobów obronnych dwóch 
państw. W odpowiedzi na obawy Kanady RCAF oraz USAF utrzymują własne 
dowodzenie siłami obronnymi, ostatecznie tworząc stanowisko Commander-
in-Chief Air Defence Canada United States (CINCADCANUS). W wyniku 
trwających w Kanadzie wyborów powszednich nastąpiło opóźnienie podpisa-
nia zawartego porozumienia.  Władzę utraciła panująca Partia Liberalna, a Par-
tia Postępowych Konserwatystów pod przywództwem premiera Johna Diefen-
baker’a miała negatywny stosunek do wypracowanej umowy. W obawie przed 
polityczną kompromitacją poprzedniego rządu 24 lipca 1957 roku zaaprobo-
wano porozumienie, które ostatecznie podpisano 12 września 1957 roku 
w Colorado Springs9. 

8 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat …, s. 38 - 41. 
9 Tamże, s. 44 – 45. 
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8 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat …, s. 38 - 41. 
9 Tamże, s. 44 – 45. 



Kamila Chojnacka 

140 

Po ustaleniu operacyjnego dowództwa 12 maja 1958 roku doszło do wy-
miany not dyplomatycznych pomiędzy Sekretarzem Stanu J.F Dullesem, 
a Ambasadorem Kanady N.A Robertsonem. Porozumienie zawierało kilka naj-
ważniejszych kwestii. Ustalono, że dowódcą Układu o Obronie Powietrznej 
Ameryki Północnej będzie zawsze Amerykanin, zaś jego zastępcą Kanadyjczyk. 
Funkcjonowanie Szefów Sztabu Komitetu Kanady oraz Kolegium Szefów 
Sztabów Połączonych USA będzie podlegać nadzorowi Komendanta Głów-
nego NORADu, działającemu w ramach obrony powietrznej, zatwierdzonego 
przez władze obydwu rządów. Wszelkie zmiany w kierowaniu, koordynowaniu 
i kontrolowaniu działań operacyjnych nie mogą odbyć się bez zgody najwyż-
szych organów krajowych.  Zobowiązano się do stałego informowania Orga-
nizacji Paktu Północnoatlantyckiego o ustaleniach dotyczących obrony po-
wietrznej Ameryki Północnej. Porozumienie zakładało wypracowanie planów 
i procedur, zatwierdzonych w czasie pokoju przez właściwe organy Stanów 
Zjednoczonych oraz Kanady, które należałoby stosować podczas wojny oraz 
skutecznie je wdrażać w przypadku nagłych wypadków. W drodze wzajemnego 
porozumienia ustalono, że kwestie finansowe zostaną rozstrzygnięte pomiędzy 
odpowiednimi agencjami obu rządów, natomiast zmiany w statucie mogą być 
dokonywane za zgodą władz wyższego szczebla. Dowództwo Obrony Po-
wietrznej Ameryki Północnej zakładało współpracę dwóch państw na okres 
dziesięciu lat lub krótszy w zależności od wspólnych ustaleń oraz ich wzajem-
nych interesów obronnych, których cele zgodne będą z warunkami Traktatu 
Północnoatlantyckiego10. 

Pierwszym dowódcą NORADu został generał Earle E. Partridge, a jego 
zastępcą Air Marshal Roy Slemon. Głównymi zadaniami NORADu była 
obrona powietrzna Ameryki Północnej, kontrola ruchu wrogich rakiet na glo-
bie, gromadzenie danych umożliwiających ocenę zagrożeń oraz koordynację 
działań odwetowych, za pomocą środków obrony powietrznej, obiektów 
umieszczanych na orbicie ziemskiej czy strategicznych rakietach balistycz-
nych11.  

10 Agreement between The Government of Canada and The Government of The United States of 
America Concerning the Organization and Operation of The North American Air Defence Com-
mand (NORAD), WASHINGTON, D.C., May 12, 1958, No. 263. 
11 Tajna twierdza – NORAD, [online] http://www.efilmy.tv/film,7248,Tajna-twierdza--NO 
RAD-2005-Lektor-PL.html [dostęp: 22.12.2017]. 
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W pierwszych latach współpracy Stanów Zjednoczonych z Kanadą Do-
wództwo Obrony Powietrznej mieściło się w Ent Air Force Base znajdującego 
się w Colorado Springs12. Umiejscowienie Dowództwa Obrony Powietrznej 
w dawnym szpitalu nie zapewniało skutecznej ochrony przed atakiem nukle-
arnym oraz szansy na odwet, co było głównym założeniem współpracy pomię-
dzy dwoma państwami. Początkowo zaproponowano 3 lokalizacje: podziemny 
bunkier, opuszczoną kopalnię oraz wydrążoną górę. Z racji najskuteczniejszej 
obrony wybrano trzecią propozycję. Tematem sporu rozstrzyganym pomiędzy 
inżynierami Stanów Zjednoczonych i Kanady było wybranie odpowiedniego 
szczytu. Pierwszą propozycją była Blodget Peak, drugą zaś Cheyenne Moun-
tain. Wybór padł na górę Cheyenne nie tylko ze względu na jej położenie 
w centrum Stanów Zjednoczonych ułatwiającą jej ewentualną obronę, ale rów-
nież ze względów budowy geologicznej, ponieważ posiadała twardszą skałę oraz 
była stabilna sejsmicznie. Dodatkową mocną stroną góry, było jej usytuowanie 
w pobliżu dwóch ważnych ośrodków szkoleniowych Fort Carson i United States 
Air Force Academy13. 

Budowa została podzielona na 3 etapy. Pierwszym z nich było drążenie 
tuneli, komór oraz zbiorników powstających na 2 hektarowym terenie. Pod-
czas drugiej budowano mikroaglomerację posiadającą 12 budynków (w tym 
kawiarnie, siłownię oraz sklep), własne zasoby wody, paliwa, elektrownię oraz 
system wentylacji. Wnętrze NORADu oparto na tysiącu trzystu dziewiętnastu 
sprężynach (w celu pochłonięcia siły eksplozji). Najważniejszym elementem 
była zdolność całkowitego odcięcia się od świata w przypadku ataku jądro-
wego, a w tym przetrwanie 30 dni bez pomocy z zewnątrz. Skonstruowany 
system zabezpieczeń miał wbudowaną procedurę zamknięcia wejścia, którymi 
były 3 ważące po 25 ton stalowe drzwi14.  

Końcowym elementem budowy Dowództwa Obrony Powietrznej Ame-
ryki Północnej była budowa komputera o wielkiej mocy, który połączony zo-
stałby z siecią nadzoru aktywności rakiet na całym globie. 18 czerwca 1962 
roku ukończono fazę pierwszą, a kilka miesięcy później drugą. 30 października 

12 Tamże. 
13 Megastructures - Norad National Geographic, [online] https://www.youtube.com/watch 
?v=2QSzT-vybHk [dostęp: 22.12.2017]. 
14 Tamże. 
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12 Tamże. 
13 Megastructures - Norad National Geographic, [online] https://www.youtube.com/watch 
?v=2QSzT-vybHk [dostęp: 22.12.2017]. 
14 Tamże. 
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1961 roku Rosjanie przeprowadzają próbę najpotężniejszego ładunku nukle-
arnego zwanego Car Bomba, którego moc wynosiła 58 megaton. W odpowie-
dzi współpracujące rządy amerykańsko-kanadyjskie na początku 1965 roku 
kończą budowę pierwszej linii obrony poprzez instalację wczesnego ostrzegania 
o każdym obiekcie naruszającym przestrzeń powietrzną Ameryki Północnej. 
20 kwietnia 1966 roku główną siedzibą NORADu została Cheyenne Moun-
tain. Budowa tak potężnej instalacji była komunikatem dla Bloku Sowiec-
kiego, że Stany Zjednoczone mogą zostać zaatakowane, ale są również przygo-
towane na odwet15. 

W związku z utworzeniem Układu o Obronie Powietrznej Ameryki Pół-
nocnej Stany Zjednoczone i Kanada potwierdziły swoje strategiczne zobowią-
zania16. Według dziennikarza Anthony’ego Westella „Bezpieczeństwo USA 
oznaczało bezpieczeństwo Kanady, a wojny, w których uczestniczyły Stany 
Zjednoczone, stały się wojnami toczonymi przez Kanadę”17. Pracę nad pierw-
szymi ulepszeniami samolotów myśliwskich rozpoczęto w 1958 roku poprzez 
stworzenie myśliwców Avro Arrow, zdolnym do zastąpienia nieprzekraczają-
cych bariery dźwięku Avro CF – 100. Pierwszy test przeprowadzony został 
przez polsko – kanadyjskiego pilota Janusza Zurakowskiego i dowodził świa-
towej pozycji Kanady w dziedzinie rozwoju i produkcji przemysłu lotniczego18. 
Jedynym mankamentem pierwszego myśliwca przekraczającego barierę 
dźwięku był koszt jego budowy. Obliczono, że porównywalne myśliwce można 
uzyskać za jedną czwartą ceny wytworzenia samolotów od Stanów Zjednoczo-
nych. Brak produkcji seryjnej spowodowany został nie tylko wysokimi kosz-
tami jego budowy, lecz także przekonaniem o potrzebie obrony przeciwrakie-
towej. Nowy amerykański rząd, na czele z prezydentem Johnem Kennedym 
w 1961 r. stanął wobec trudnego zadania. Należało przywrócić Kanadzie rów-
norzędne partnerstwo, a także jej pełną zdolność ochrony północno wschod-
niej granicy Stanów Zjednoczonych. Pierwszym elementem było oddanie do 

15 Ł. Michalik, Tajne centrum dowodzenia, Wirtualna Polska, [online] https://tech.wp.pl/tajne- 
centrum-dowodzenia-aby-przetrwac-sowiecki-atak-amerykanie-wydrazyli-gore-cheyenne-6222 
665509140609a [dostęp: 21.02.2018]. 
16 M. Gabryś, Stosunki kanadyjsko – amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliota Trudeau 
1968-1984, Kraków 2010, s. 34. 
17 A. Westell, Paradox: Trudeau as Prime Ministre, Scarborough, Ontario 1972, s.194. 
18 P. Grajda, Janusz Zurakowski – Pilot Doświadczalny, [online] http://zurakowskiavroarrow. 
weebly.com/ [dostęp: 27.12.2017]. 
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użytku 66 amerykańskich samolotów myśliwskich Voodoo, bez ponoszenia ja-
kichkolwiek kosztów przez rząd kanadyjski. W zamian za to Kanada została 
zobowiązana do pokrycia kosztów budowy 21 sieci radarowych, a także bu-
dowy naddźwiękowego samolotu myśliwskiego Lockheed 104 Starfighter dla 
sojuszników NATO, którego koszty pokryte zostaną przez oba państwa19.  

Na początku lat 60. XX wieku przeprowadzono pierwszą wspólną serię 
ćwiczeń personelu, łączności oraz systemu wykrywania radarów pod dowódz-
twem NORADu, podczas których doszło do pierwszego oraz najdłuższego 
uziemienia cywilnego ruchu lotniczego. Zasymulowano radziecki atak nukle-
arny na Nowy Jork, Waszyngton oraz Chicago, aby sprawdzić skuteczność sys-
temu wczesnego ostrzegania. Jego zdolność rozszyfrowania oraz zaalarmowania 
samolotów rakietowych i myśliwców przechwytujących NORADu w celu 
przeprowadzenia skutecznego kontrataku20. Operacja Skyshield składała się 
z serii 3 ćwiczeń. Pierwsza z nich obyła się 10 września 1960 roku za pomocą 
8 bombowców, Vulcan B.2, z czego jedna połowa nadleciała ze Szkocji, a druga 
z Bemudów, których przejęcie planowano przez samoloty myśliwskie McDon-
nell F-101 Voodoo21. W wyniku rozwiniętej elektronicznej budowy bombow-
ców 7 z nich osiągnęło swoje cele oraz powróciło bez jakiegokolwiek zniszcze-
nia do Nowej Fundlandii. Następna z kolei miała miejsce 15 października 
1961 roku. Ostatnia seria ćwiczeń odbyła się 2 września 1962 roku. Była to 
pierwsze taka operacja, sprawdzająca procedury mające w krótkim czasie oczy-
ścić przestrzeń powietrzną z lotów cywilnych, na wypadek ataku ze strony So-
wietów. W trakcie tego testu setki trenerów z Sił Powietrznych symulowało 
trasy oraz natężenie cywilnego ruchu lotniczego. Wynik przeprowadzonych 
ćwiczeń był tajny do 1977 w związku z obawą wykorzystania danych przez 
ZSRR, które ostatecznie ujawniały niedopracowanie systemu obronnego Ame-
ryki Północnej. Do 1999 r. do tajnych działań wojennych zakwalifikowana 
w szczególności była operacja Skyshield II. Przed ujawnieniem faktów oficjalny 

19 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat …, s. 47. 
20 R. Mola, This Is Only a Test, [online] http://www.airspacemag.com/history-of-flight/this-is- 
only-a-test-3119878/?no-ist [dostęp: 28.12.2017]. 
21 K. Darling, RAF Illustrated Avro Vulcan Part I, Big Bird Aviation Publications 2007, s. 53 - 
54. 
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15 Ł. Michalik, Tajne centrum dowodzenia, Wirtualna Polska, [online] https://tech.wp.pl/tajne- 
centrum-dowodzenia-aby-przetrwac-sowiecki-atak-amerykanie-wydrazyli-gore-cheyenne-6222 
665509140609a [dostęp: 21.02.2018]. 
16 M. Gabryś, Stosunki kanadyjsko – amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliota Trudeau 
1968-1984, Kraków 2010, s. 34. 
17 A. Westell, Paradox: Trudeau as Prime Ministre, Scarborough, Ontario 1972, s.194. 
18 P. Grajda, Janusz Zurakowski – Pilot Doświadczalny, [online] http://zurakowskiavroarrow. 
weebly.com/ [dostęp: 27.12.2017]. 
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19 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat …, s. 47. 
20 R. Mola, This Is Only a Test, [online] http://www.airspacemag.com/history-of-flight/this-is- 
only-a-test-3119878/?no-ist [dostęp: 28.12.2017]. 
21 K. Darling, RAF Illustrated Avro Vulcan Part I, Big Bird Aviation Publications 2007, s. 53 - 
54. 
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raport zawierał 100 procentową efektywność amerykańsko-kanadyjskiej linii 
obrony22. 

Kolejnym istotnym elementem współpracy państw Ameryki Północnej 
było stworzenie w latach 1957-1971 wspólnego systemu rakietowego. The Bo-
marc Missile Program został rozmieszczony wzdłuż wschodnich i zachodnich 
wybrzeży Ameryki Północnej, a także obszaru wewnątrz Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady. Pojawiły się dwie koncepcje budowy programu rakietowego 
wynikające z odmiennych poglądów w Siłach Zbrojnych USA. Pierwsza z nich 
przedstawiona została przez Wojska Lądowe. Zakładała koncepcję obrony 
obiektowej składających się z 2 typów pocisków rakietowych ziemia – powie-
trze: Nike Ajax i Nike Herkules, z których obiekty wymagające obrony po-
wietrznej, powinny bronić się posiadanymi rakietami we własnym zakresie. 
Siły Powietrzne przedstawiły plan obrony strefowej oraz zaproponowały utwo-
rzenie dalekich bezpilotowych samolotów przechwytujących. Każdy z nich 
byłby zdolny do zniszczenia przeciwnika powietrznego na dalekich podej-
ściach. Ostatecznie przyjęty został system obrony przeciwlotniczej obiektowo- 
strefowy23.  

W tym samym czasie nastąpiła również ochrona Ameryki Północnej 
przed lecącymi przez Biegun Północny radzieckimi bombowcami dalekiego za-
sięgu Tu-95 oraz od ich skrzydlatych rakiet odpalanych od bombowców. 
W odpowiedzi wypracowano przeciwlotniczą rakietę skrzydlatą dalekiego za-
sięgu posiadającą pociski wystrzeliwane z ziemi, przeznaczone do zwalczania 
celów powietrznych. Ostatecznie wypracowano dwie koncepcje i zadecydo-
wano o wyposażeniu rakiety w odłamkową głowicę bojową, której waga wy-
nosiła 180 kg oraz wyposażeniu rakiety w głowicę jądrową W40 o mocy 10 
kiloton. Zadaniem NORADu było wykrycie celu poprzez stacje radioloka-
cyjne, które z kolei przekazywały liniami przewodowymi informację do SAGE, 
podającą sygnał uruchomienia rakiet. Rakiety startowały za pomocą autopi-
lota, a po ich zbliżeniu do celu włączano głowicę samonaprowadzania. Dodat-
kowo cel określano za pomocą naziemnych stacji radiolokacyjnych, których 
równolegle nie można było zakłócić24. W ramach ćwiczeń 23 października 

22 Operation Skyshield Sonicbomb, [online] http://www.sonicbomb.com/modules.php?name 
=News&file=print&sid=121 [dostęp: 28.12.2017]. 
23 A brief History …, s. 17. 
24 Z. Przęzak, Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy CIM-10 Bomarc, [online] http://infowsparcie. 
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1957 roku program rakietowy Bomarc sukcesywnie przechwycił i zniszczył sta-
tek bezzałogowy B – 17, znajdujący się 100 mil od Atlantyku25.  

Zbudowano 9 baz rakietowych w Stanach Zjednoczonych: w Hrabstwie 
Suffolk w stanie Nowy Jork, Langely w stanie Wirginia, Otis w stanie Massa-
chusetts, Dow w stanie Maine, Niagara Falls w stanie Nowy Jork, Kincheole 
w stanie Michigan, McGuire w stanie New Jersey, Duluth w stanie Minnesota 
oraz w Hurlburt Field w stanie Floryda. 31 grudnia 1961 roku rozmieszczono 
dwa dywizjony Bomarc w Kanadzie: North Bay, Ontario oraz w La Macaza, 
Quebec, jednak głowice jądrowe przechowywano w oddzielnym miejscu26.  

W latach 1964- 1972 stopniowo rozformowano dywizjony Bomarc 
z przyczyny przestarzałego systemu, który nie spełniał odpowiednich wymagań 
do nowych, rozwijających się radzieckich strategicznych rakiet balistycznych. 
1 kwietnia 1972 roku dwa kanadyjskie dywizjony rakietowe zostały przygoto-
wane do dezaktywacji. Ostatecznie 31 października 1972 roku rozbrojono 
ostatnią działającą bazę pocisków rakietowych Bomarc w Langely Air Force 
Base, w stanie Wirginia kończąc amerykańsko – kanadyjski program rakietowy. 
Rozbrojone rakiety przez wiele lat służyły jako tarcze powietrzne, które limito-
wały rakiety naddźwiękowe ZSRR27. 

Pierwsze odnowienie Układu o Obronie Powietrznej Ameryki Północnej 
odbyło się w marcu 1968 roku. W porozumieniu zawarto dodatkowo element 
odnowy wspólnej obrony na kolejne 5 lat z jego rocznym wypowiedzeniem. 
Z powodu braku zdolności ofensywnych, mogących skutecznie odeprzeć atak 
radziecki Kanada zobowiązała się do wycofania z antybalistycznego systemu 
rakietowego28. W tym samym czasie premierem Kanady został Pierre Elliott 
Trudeau. Głównymi założeniami nowej polityki była przede wszystkim 
ochrona suwerenności Kanady siłami kanadyjskimi, która poświadczyłaby 
o zdolnościach ofensywnych państwa brytyjskiego oraz współpracę z USA 
w ramach NORADu29.  

net/wria/o_autorze/pzr_bomarc.html [dostęp: 01.01.2018]. 
25 A brief History …, s. 17. 
26 CIM-10 BOMARC, World Heritage Encyclopedia, [online] http://www.worldheritage. 
org/articles/CIM-10_Bomarc [dostęp: 03.01.2018]. 
27 A brief History …, s. 21. 
28 NORAD Selected Chronology, Federation of American Scientists, [online], http://fas.org/ 
nuke/guide/usa/airdef/norad-chron.htm [dostęp: 03.01.2018]. 
29 M. Gabryś, Stosunki kanadyjsko – amerykańskie …, s. 44 – 51. 
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22 Operation Skyshield Sonicbomb, [online] http://www.sonicbomb.com/modules.php?name 
=News&file=print&sid=121 [dostęp: 28.12.2017]. 
23 A brief History …, s. 17. 
24 Z. Przęzak, Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy CIM-10 Bomarc, [online] http://infowsparcie. 
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1957 roku program rakietowy Bomarc sukcesywnie przechwycił i zniszczył sta-
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net/wria/o_autorze/pzr_bomarc.html [dostęp: 01.01.2018]. 
25 A brief History …, s. 17. 
26 CIM-10 BOMARC, World Heritage Encyclopedia, [online] http://www.worldheritage. 
org/articles/CIM-10_Bomarc [dostęp: 03.01.2018]. 
27 A brief History …, s. 21. 
28 NORAD Selected Chronology, Federation of American Scientists, [online], http://fas.org/ 
nuke/guide/usa/airdef/norad-chron.htm [dostęp: 03.01.2018]. 
29 M. Gabryś, Stosunki kanadyjsko – amerykańskie …, s. 44 – 51. 
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W 1968 roku ZSRR poprzez loty bombowców dalekiego zasięgu nad te-
rytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady testowało siły obronne USA przy 
użyciu sondy wykrywającej radary wczesnego ostrzegania oraz czas ewentual-
nego kontrataku. W odpowiedzi NORAD umieścił kanadyjskie samoloty my-
śliwskie Voodoo w Chanton oraz amerykańskie w Lorning AFB, które 28 
czerwca po raz pierwszy przechwytują i identyfikują sowieckiego bombowca. 
W październiku 1971 roku w ramach Programu Wsparcia Obronnego (DSP) 
przeprowadzono pierwszą udaną synchronizację orbity satelitarnej, opartą na 
rakietach wczesnego ostrzegania. W roku 1973 stały amerykański system rada-
rowy zastąpiono nowo powstałym Joint Suivellance System. Program wykorzy-
stywania radarów pozwolił Kanadzie przedefiniować regionalne granice oraz 
stworzyć plany budowy obiektów kontrolujących kanadyjską przestrzeń po-
wietrzną w North Bay. 10 lat później JSS zastąpił podziemny przestarzały sys-
tem SAGE. Jego budowa na powierzchni ziemi świadczyła o pewności wza-
jemnego zniszczenia wojujących ze sobą państw, gdyby ZSRR planowało atak 
na jej dowództwo30. 10 maja 1973 roku przedłużono współpracę Stanów Zjed-
noczonych i Kanady w ramach Układu o Obronie Powietrznej do 12 maja 
1975 roku, nie wprowadzając żadnych zmian w treść porozumienia. 8 maja 
1975 roku w drodze wymiany not dyplomatycznych zawarto główne powody 
przedłużenia układu amerykańsko – kanadyjskiego, określającego kolejne 5 lat 
wspólnej ochrony. Stwierdzono, że pociski balistyczne stanowią główne zagro-
żenie dla państw Ameryki Północnej, a więc konieczność efektywnego utrzy-
mania nadzoru przestrzeni powietrznej jest niezbędna do zapewnienia suwe-
renności dwóch państw. Ustalono, że należy monitorować wszelkie działania 
w przestrzeni kosmicznej w znaczeniu taktycznym oraz strategicznym. Pod-
trzymano wykluczenie Kanady z udziału w programie obrony przeciwrakieto-
wej. Odnowienie umowy 12 maja 1975 roku rozszerzało rolę NORADu o ob-
serwację przestrzeni kosmicznej, co przyczyniło się do skonstruowania Space 
Detection and Tracking System ulokowanego w St. Margarets, w pełni opera-
cyjnego w 1976 roku31. 

12 maja 1981 roku po raz kolejny odnowiono Układ o Obronie Powietrz-
nej Ameryki Północnej. Wprowadzono niewielką ilość zmian między innymi: 

30 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat …, s. 25. 
31 NORAD Selected Chronology …. 

NORAD…  

147

przeredagowano nazwę na North American Aerospace Defense. Wynikiem wy-
równania regionalnych granic była zmiana nazwy 22 Regionu NORADu na 
Kanadyjski Północny Region z główną siedzibą w North Bay, Ontario. Od-
rzucono amerykańskie zastrzeżenia dotyczące pocisków balistycznych Ka-
nady32. 18 marca 1985 roku Sekretarz Obrony Caspar W. Weinberger i Ka-
nadyjski Minister Obrony Erik Nielsen podpisali Memorandum Modernizacji 
Obrony Powietrznej Ameryki Północnej, zezwalając na budowę Północnego 
Systemu Ostrzegania (NWS), zastępującego Distant Early Warning (DEW). 
NWS składał się z 11 radarów dalekiego zasięgu i 36 radarów bliskiego zasięgu, 
znajdujących się wzdłuż Oceanu Arktycznego i obejmujących 4.8 km długości 
i 320 km szerokości. Budowę NWS zawarto w piątym odnowieniu współpracy 
amerykańsko – kanadyjskiej, podpisanej przez kanadyjskiego Premiera Briana 
Mulroneya i Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana w mieście 
Quebec. Modernizację zakończono w 1990 roku33.  

Podstawowym założeniem ochrony powietrznej Stanów Zjednoczonych i 
Kanady było przesunięcie ewentualnego pola walki jak najdalej od zaludnio-
nych i przemysłowych obszarów dwóch państw. W 1985 roku przedstawiono 
plan, który zakładał użycie Lotniczego Systemu Ostrzegania i Kontroli. Cała 
koncepcja opierała się na odstraszeniu sowieckiego przeciwnika, który miał 
zdawać sobie sprawę, że nie będzie w stanie dokonać ataku, nie wcześniej niż 
nastąpi odwetowe uderzenie zapoczątkowane przez Stany Zjednoczone34.  

Po blisko 40 latach rywalizacji pod względem politycznym, militarnym, 
a także ideologicznym nastąpił koniec Zimnej Wojny. Wdrażanie strategii 
zbrojeniowej opartej o nowe technologie, a więc zaangażowanie Związku Ra-
dzieckiego w niekontrolowany wyścig zbrojeń doprowadził do gospodarczego 
upadku ZSRR. Amerykańska Inicjatywa Obrony Strategicznej (Strategic De-
fense Initiative), potocznie nazwana Gwiezdnymi Wojnami, przedstawiona zo-
stała przez prezydenta Ronalda Reagana35. Program zakładał zestrzelenie wy-

32 A brief History …, s. 25. 
33 North Warning System, National Defence and the Canadian Armed Forces, [online] http:// 
www.forces.gc.ca/en/news/article.page?doc=north-warning-system/hgq87x9w [dostęp: 05.01. 
2018]. 
34 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat …, s. 79. 
35 R. Reagan, Presenting Strategic Defense Initiative, National Security Decision Directive Num-
ber 172, The White House, Washington, 30 March 1985. 
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32 A brief History …, s. 25. 
33 North Warning System, National Defence and the Canadian Armed Forces, [online] http:// 
www.forces.gc.ca/en/news/article.page?doc=north-warning-system/hgq87x9w [dostęp: 05.01. 
2018]. 
34 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat …, s. 79. 
35 R. Reagan, Presenting Strategic Defense Initiative, National Security Decision Directive Num-
ber 172, The White House, Washington, 30 March 1985. 
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mierzonych w Stany Zjednoczone radzieckich rakiet za pomocą międzykonty-
nentalnych pocisków nuklearnych, niszczących wrogie rakiety w przestrzeni 
kosmicznej. Dokonano prób kończących się neutralizacją rakiet, co potwier-
dziło ZSRR o nowej potędze militarnej USA. W rzeczywistości wykonano imi-
tację radzieckich rakiet, które wyposażono w aparaturę naprowadzającą dla 
amerykańskich rakiet obronnych. Same Stany Zjednoczone nie były w stanie 
sfinansowania takiego przedsięwzięcia36.  

W związku ze zneutralizowaniem nuklearnego zagrożenia ze strony ZSRR 
oraz umocnienia USA, jako jedynego supermocarstwa 24 stycznia 1989 roku 
rząd kanadyjski formalnie potwierdził koncepcję walki z narkotykami przy 
użyciu możliwości militarnych, jakie daje NORAD. Opublikowano plan kam-
panii zwalczania narkotyków Snowfence 90 Campaign, zakładający ogólne stra-
tegie oraz kwestie utworzenia formacji wspierających krajowe działania anty-
narkotykowe. W 1992 roku zamknięto System Obserwacji i Śledzenia Prze-
strzeni oraz pozostałe stacje radarowe DEW. 28 marca 1996 odnowiono po-
rozumienie NORADu, zawierające kontrolę oraz ostrzeganie Ameryki Północ-
nej przed atakiem w przestrzeni kosmicznej. Rok później Regionalne Powietrzne 
Centrum Operacyjne przeniesiono z North Bay, Ontario do nowo powstałego 
Kanadyjskiego Regionu NORADu (CANR) z główną siedzibą w Winnipeg. Od 
roku 2000 wznowiono loty rosyjskich bombowców Tu – 95 nad obszarem 
Alaski. Odpowiedzią NORADu było umieszczenie myśliwców w pierwotnych 
bazach operacyjnych do 15 grudnia 2000 roku. Utworzono 3 Powietrzne Cen-
tra Operacyjne (CONR, CANR, ANR)37.  

11 września 2001 roku doszło do zamachów terrorystycznych na teryto-
rium USA. Terroryści uprowadzili 4 samoloty pasażerskie. Do dnia dzisiej-
szego niewyjaśnioną kwestią pozostaje spóźniona reakcja Układu o Ob-ronie 
Powietrznej i Kosmicznej Ameryki Północnej, jako głównego kontrolera ruchu 
lotniczego. 1 lutego 1999 roku rozpoczęto przygotowania do ćwiczeń, mają-
cych na celu symulację uprowadzenia samolotów pasażerskich oraz ich uderze-
nie w rozmaite cele. Jednym z nich były bliźniacze wieże World Trade Center 
oraz Pentagon. W kwietniu 2001 roku odrzucono plan symulacji ustalonych 

36 B. Fischer, A Cold War Conundrum: The 1983 Soviet War Scare, CIA, [online] https://www. 
cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/a- 
cold-war-conundrum/ [dostęp: 05.01.2018]. 
37 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat …, s. 79. 
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dwa lata wcześniej budynków ze względu na mało realistyczny scenariusz. 
4 miesiące później wywiad izraelski przekazał CIA informację dotyczącą pla-
nowanych ataków terrorystycznych. Istnieje wiele hipotez tłumaczących brak 
szybkiej reakcji NORADu. Pierwszą z nich są odbywające się 11 września 2001 
roku ćwiczenia symulujące porwanie samolotów pasażerskich w północno-
wschodnim sektorze. Po otrzymaniu o godzinie 8.40 informacji o ataku terro-
rystycznym z Centrum w Bostonie pułkownik Dawne Deskins, nadzorująca 
szkolenie, uznała ją za jeden z elementów przeprowadzanego manewru. Nieo-
ficjalnie istnieje przypuszczenie, że NORAD dysponowało informacją upro-
wadzenia samolotu od godziny 8.31. Po raz pierwszy od wojny Jom Kippur w 
1973 roku NORAD określił gotowość bojową obniżając Defcon do poziomu 
3. Kolejną sporną kwestią jest wydanie rozkazu startu 21 minut po drugim 
uderzeniu, dwóm wielozadaniowym samolotom F-16 z Bazy Sił Powietrznych 
Langley, leżącym 240 km na południe od Waszyngtonu i Pentagonu, celem 
przechwycenia uprowadzonych samolotów. Istnieje przypuszczenie, że gdyby 
NORAD zareagował zgodnie z procedurami uprowadzony American Airlines 
LOT 11 zostałby przechwycony 16 minut przed czasem, w jakim uderzył w 
kompleks WTC38.  

Bezpośrednim następstwem ataku terrorystycznego było przeprowadzenie 
Operacji Noble Eagle. Część misji zakładała patrole walki powietrznej wykony-
wane przez uzbrojone samoloty myśliwskie nad terytorium całego kraju, które 
odpowiadały za przechwycenie i ewentualne zastrzelenie porwanych samolo-
tów. Misję wspierały Siły Powietrzne Gwardii Narodowej (ANG) wraz z rezer-
wowymi eskadrami. Głównym celem było zapobiegnięcie kolejnym atakom 
terrorystycznym, wykorzystującym samoloty komercyjne. Do 2005 roku No-
ble Eagle kosztowała 27 mld USD. Nadal trwają patrole obrony powietrznej. 
W Kandzie przeprowadzono operację Yellow Ribbon Operation, zamykając po 
raz pierwszy w historii kanadyjską przestrzeń powietrzną39. Ponadto w 2006 r. 
rozszerzeniem amerykańsko – kanadyjskiej współpracy było podpisanie przez 

38 S. Kozak, Operacja Dwie Wieże, Warszawa 2007, s. 45, 48, 107. 
39 M. Reents, Operation Noble Eagle and the use of combat air patrols for Homeland Defense, 
Monterey 2008, s. 2 – 5. 
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36 B. Fischer, A Cold War Conundrum: The 1983 Soviet War Scare, CIA, [online] https://www. 
cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/a- 
cold-war-conundrum/ [dostęp: 05.01.2018]. 
37 G. Wilson, Norad and The Soviet Nuclear Threat …, s. 79. 
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dwa lata wcześniej budynków ze względu na mało realistyczny scenariusz. 
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rystycznym z Centrum w Bostonie pułkownik Dawne Deskins, nadzorująca 
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wadzenia samolotu od godziny 8.31. Po raz pierwszy od wojny Jom Kippur w 
1973 roku NORAD określił gotowość bojową obniżając Defcon do poziomu 
3. Kolejną sporną kwestią jest wydanie rozkazu startu 21 minut po drugim 
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wane przez uzbrojone samoloty myśliwskie nad terytorium całego kraju, które 
odpowiadały za przechwycenie i ewentualne zastrzelenie porwanych samolo-
tów. Misję wspierały Siły Powietrzne Gwardii Narodowej (ANG) wraz z rezer-
wowymi eskadrami. Głównym celem było zapobiegnięcie kolejnym atakom 
terrorystycznym, wykorzystującym samoloty komercyjne. Do 2005 roku No-
ble Eagle kosztowała 27 mld USD. Nadal trwają patrole obrony powietrznej. 
W Kandzie przeprowadzono operację Yellow Ribbon Operation, zamykając po 
raz pierwszy w historii kanadyjską przestrzeń powietrzną39. Ponadto w 2006 r. 
rozszerzeniem amerykańsko – kanadyjskiej współpracy było podpisanie przez 

38 S. Kozak, Operacja Dwie Wieże, Warszawa 2007, s. 45, 48, 107. 
39 M. Reents, Operation Noble Eagle and the use of combat air patrols for Homeland Defense, 
Monterey 2008, s. 2 – 5. 
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USA i Kanada umowy odnowienia NORADu zakładającego misję ostrzegania 
morskiego40. 

W 2009 roku przeprowadzono serię lotów szkoleniowych, sprawdzają-
cych zdolność szybkiego reagowania nad przestrzenią powietrzną m.in.: No-
wego Orleanu, Wyspy Vancouver, Luizjany, Nevady, Chicago czy Południo-
wego Teksasu41. Od roku 2013 wykonano wojskowe loty szkoleniowe między 
innymi w obrębach: Nowego Meksyku, południowo wschodniej Arizony, No-
wego Jorku i Los Angeles. 6 lutego 2016 roku wykryto i śledzono ruch pół-
nocnokoreańskiej rakiety orbitalnej, nie stwierdzając zagrożenia dla Ameryki 
Północnej42. Cztery dni później główne dowództwo Peterson Air Force Base 
wspólnie z Continental United States NORAD Region przeprowadziły w rejonie 
Waszyngtonu wojskowe loty szkoleniowe, doskonalące samoloty przechwytu-
jące43. 

W 2010 roku Rosja, Stany Zjednoczone i Kanada uczestniczyły w pier-
wszej w historii serii wspólnych ćwiczeń obrony przestrzeni powietrznej Vigi-
lant Eagle. Porozumienie o współpracy wojskowej podpisane zostało przez pre-
zydentów Władimira Putina i Baracka Obamy. Lot składał się z dwóch części. 
Pierwsza zakładała symulację porwania samolotu pasażerskiego Boeing 757 
w drodze z Alaski na Daleki Wschód i przechwycenie samolotu nad Oceanem 
Spokojnym przez NORAD. Następnie przekazanie go rosyjskim myśliwcom, 
ze względu na bliskie położenie. Druga część zakładała identyczną sytuację. 
Zmieniono kierunek lotu, a „porwane” samoloty leciały w kierunku Alaski. 
Ćwiczenia argumentowano zapobieganiem ewentualnych zagrożeń terrory-
stycznych przez wspólne wykrywanie, śledzenie, identyfikację oraz przechwy-
cenie wrogich samolotów, przechodzących przez granice międzynarodowe. 

40 S. Chair, Canada and the Defence of North America: NORAD and aerial readiness, Ottawa 
2016, s. 18. 
41, NORAD exercise (…), Norad and USNORTHCOM Public Affairs, [online], http://www. 
norad.mil/Newsroom/tabid/3170/Year/2009/Default.aspx [dostęp: 05.02.2018]. 
42 NORAD statement on North Korea Missile Launch Norad and USNORTHCOM Public Af-
fairs, [online] http://www.norad.mil/Newsroom/PressReleases/tabid/3993/Article/652263/ 
norad-statement-on-north-korea-missile-launch.aspx [dostęp: 05.02.2018]. 
43 NORAD exercise planned for Washington, D.C. Norad and USNORTHCOM Public Affairs, 
[online] http://www.norad.mil/Newsroom/PressReleases/tabid/3993/Article/653851/norad-ex 
ercise-planned-for-washington-dc.aspx [dostęp: 05.02.2018]. 
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W 2014 roku ćwiczenia Vigilant Eagle zostały zawieszone, ze względu na ro-
syjski udział w wojnie w Donbasie44. 

W 2015 roku NORAD i USNORTHCOM wraz z Meksykańskimi Si-
łami Powietrznymi uczestniczyły w ćwiczeniach Amalgam Eagle 15, mających 
na celu zwiększenie kontroli przestrzeni powietrznej pomiędzy Stanami Zjed-
noczonymi i Meksykiem. Najważniejszymi elementami było udoskonalenie 
procedur zapewniających wzajemne ostrzeganie i przekazywanie informacji do-
tyczących podejrzanych i nielegalnych lotów, a także monitorowanie granicy 
amerykańsko-meksykańskiej45. W 2017 r. Przedstawiciele NORADu, 
US Northern Command, meksykańskich wojskowych oraz amerykańskich 
i meksykańskich federalnych agencji cywilnych po raz kolejny wzięli udział 
w Amalgam Eagle 17 46. 

Niewątpliwie priorytety Północnoamerykańskiego Układu o Obronie 
Powietrznej i Kosmicznej uległy znacznej transformacji niż jego pierwotne za-
łożenia, jednak wydarzenia takie jak: rosyjska aneksja Krymu czy wzrost czę-
stotliwości rosyjskich ćwiczeń wojskowych w regionie Arktyki potwierdzają 
potrzebę istnienia amerykańsko – kanadyjskiego porozumienia, jak i ciągle ist-
niejącego pola rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Rosją47.  

Jednakże należy podkreślić, że w kwestiach militarnych Kanada w dużej 
mierze opiera się na współpracy z USA. Tym samym niektórzy badacze twier-
dzą, że kanadyjski udział w sojuszu takim jak np. NORAD ogranicza niezależ-
ność polityki wojskowej państwa, z uwagi na dominującą pozycję Stanów 
Zjednoczonych. Niewątpliwym przykładem jest m.in. wypowiedź profesora 
Uniwersytetu Queen’s w mieście Kingston, Kima R. Nossala, który uważa, iż 
Kanada nigdy nie była w stanie podjąć decyzji odstąpienia od sojuszu, gdyż 

44 T. Balfe, Exercise Vigilant Eagle 2010 Ground Breaking Engagement with Russia, The Canadian 
Air Force Journal 2011, vol. 4, no. 1, s. 21-23. 
45 Ch. H. Jacoby jr., Statement of General - United States Northern Command and North American 
Aerospace Defense Command before The House Armed Services Committee, 20 March 2013, s. 21. 
46 NORAD, USNORTHCOM and the Mexican Air Force successfully accomplish objectives 
in AMALGAM EAGLE 17, Norad and USNORTHCOM Public Affairs, [online] http://www. 
norad.mil/Newsroom/Article/1249167/norad-usnorthcom-and-the-mexican-air-force-success 
fully-accomplish-objectives-i/ [dostęp: 05.02.2018]. 
47 Wojskowe ćwiczenia lotnicze Rosji nad Morzem Barentsa, Informacyjna Agencja Radiowa, 
[online] http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1387315,Wojskowe-cwiczenia-lotnicze-Rosji 
-nad-Morzem-Barentsa [dostęp: 05.02.2018]. 
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44 T. Balfe, Exercise Vigilant Eagle 2010 Ground Breaking Engagement with Russia, The Canadian 
Air Force Journal 2011, vol. 4, no. 1, s. 21-23. 
45 Ch. H. Jacoby jr., Statement of General - United States Northern Command and North American 
Aerospace Defense Command before The House Armed Services Committee, 20 March 2013, s. 21. 
46 NORAD, USNORTHCOM and the Mexican Air Force successfully accomplish objectives 
in AMALGAM EAGLE 17, Norad and USNORTHCOM Public Affairs, [online] http://www. 
norad.mil/Newsroom/Article/1249167/norad-usnorthcom-and-the-mexican-air-force-success 
fully-accomplish-objectives-i/ [dostęp: 05.02.2018]. 
47 Wojskowe ćwiczenia lotnicze Rosji nad Morzem Barentsa, Informacyjna Agencja Radiowa, 
[online] http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1387315,Wojskowe-cwiczenia-lotnicze-Rosji 
-nad-Morzem-Barentsa [dostęp: 05.02.2018]. 
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zostałoby to odebrane jako „nieprzyjazny akt o negatywnych strategicznych 
implikacjach”48.  

Niemniej, warto zauważyć pozytywny aspekt uzależnienia Kanady od 
USA w kwestii bezpieczeństwa. Zgodnie z zasadami NORADu, wysokość wy-
datków na potrzeby sojuszu jest uzależniona od populacji zaangażowanych 
państw. Tym samym Kanada pokrywa ok. 10 procent całkowitych kosztów 
systemów NORAD, co oznacza, że jest chroniona przez amerykański arsenał 
wojskowy za stosunkowo małą cenę49. Ponadto NORAD stanowi płaszczyznę 
stałego dialogu i wymiany informacji wywiadowczych pomiędzy państwami. 
Wydaje się więc, że zarówno rząd w Ottawie, jak i rząd w Waszyngtonie będą 
dążyć do nieprzerwanego istnienia układu, ustalając wspólne normy, proce-
dury i standardy zachowań w obszarach wojskowości i bezpieczeństwa50.  

Tym samym współczesne misje NORADu skupiają się na kontroli prze-
strzeni kosmicznej, która polega na przetwarzaniu, ocenie i rozpowszechnianiu 
informacji o obiektach wytworzonych przez człowieka, a znajdujących się w ko-
smosie. Istotnym czynnikiem bilateralnej współpracy państw jest również nad-
zór nad przestrzenią powietrzną, a w tym kierowanie i koordynowanie działań 
operacyjnych USA i Kanady. Ponadto rządy obu państw kooperują w zakresie 
ostrzeżeń o morskich zagrożeniach, jak i ewentualnych atakach na Amerykę Pół-
nocną, które byłyby możliwe poprzez poszczególne obszary morskie czy we-
wnętrzne drogi wodne51. Co więcej, możliwość budowy oraz instalacji nowego 
wyposażenia łączności w kompleksie Cheyenne Mountain, w obliczu pojawia-
jących się zagrożeń, jakimi jest między innymi rozwój wywołującej impuls elek-
tromagnetyczny tzw. Bomby E potwierdza potrzebę integracji i kooperacji obu 
państw. 

Wskutek tego, istnienie NORADu jest niezbędne do zachowania bezpie-
czeństwa przestrzeni powietrznej i kosmicznej Ameryki Północnej o czym 
świadczy wspólne oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera 
Kanady Justina Trudeau z 13 lutego 2017:  

48 M. Gabryś, T. Soroka, Canada as selective power. Canada’s Role and International Position after 
1989, Kraków 2017, s. 26, 27. 
49 Tamże, s. 26, 27. 
50 T. Soroka, Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej 
(NORAD), [w:] Kanada na przełomie XX i XIX wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, red. 
M. Kijewska – Trembecka, Kraków 2013, s. 152. 
51 S. Chair, Canada and the Defence of North America …, s. 18, 19. 
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(…) Północnoamerykańskie Dowództwo Obrony Prze-
strzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) ilustruje siłę 
naszego wzajemnego zaangażowania. Siły Stanów Zjedno-
czonych i Kanady wspólnie prowadzą ostrzeżenia lotnicze, 
kontrolę przestrzeni powietrznej i ostrzeżenia morskie 
w obronie Ameryki Północnej. Będziemy pracować nad mo-
dernizacją i poszerzeniem naszego partnerstwa w tych klu-
czowych dziedzinach, jak również w cyberprzestrzeni i prze-
strzeni kosmicznej52. 

Podsumowując, współczesną rolą NORADU jest zachowanie czuj-
ności i kontrola potencjalnych zagrożeń, współpraca z innymi agencjami 
rządowymi, śledzenie niebezpieczeństwa wynikającego z piractwa po-
wietrznego, jak i samolotów podejrzanych o przemyt narkotykowy. Tym 
samym obydwa kraje skupiają się na walce z terroryzmem, wspólnej 
ochronie granic, a także współpracy wywiadowczej, co świadczy o jedno-
litym spojrzeniu na podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom 
zewnętrznym i wewnętrznym. W związku z powyższym, pomimo poja-
wiających się rozbieżności pomiędzy USA i Kanadą, militarne porozumie-
nie rządu w Waszyngtonie z rządem w Ottawie jest korzystne dla obu 
państw. Ponadto siły NORADu zapewniają obronę przestrzeni powietrz-
nej podczas wydarzeń państwowych, wymagających zapewnienia szcze-
gólnego bezpieczeństwa, takich jak: ochrona powietrzna podczas Naro-
dowej Konwencji Republikanów i Demokratów, inauguracji prezyden-
tów USA, szczytów G8, misji wahadłowców kosmicznych NASA, a nawet 
wydarzeń sportowych Super Bowl. Świadczy to o uniwersalnym charakte-
rze sojuszu, a także o adaptacji nowych zadań NORADu, które pierwot-
nie nie należały do kompetencji układu.  
 

 

 

52 Joint Statement from President Donald J. Trump and Prime Minister Justin Trudeau, The White 
House, [online] https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-
donald-j-trump-prime-minister-justin-trudeau/ [dostęp: 27.02.2018]. 
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wojskowy za stosunkowo małą cenę49. Ponadto NORAD stanowi płaszczyznę 
stałego dialogu i wymiany informacji wywiadowczych pomiędzy państwami. 
Wydaje się więc, że zarówno rząd w Ottawie, jak i rząd w Waszyngtonie będą 
dążyć do nieprzerwanego istnienia układu, ustalając wspólne normy, proce-
dury i standardy zachowań w obszarach wojskowości i bezpieczeństwa50.  

Tym samym współczesne misje NORADu skupiają się na kontroli prze-
strzeni kosmicznej, która polega na przetwarzaniu, ocenie i rozpowszechnianiu 
informacji o obiektach wytworzonych przez człowieka, a znajdujących się w ko-
smosie. Istotnym czynnikiem bilateralnej współpracy państw jest również nad-
zór nad przestrzenią powietrzną, a w tym kierowanie i koordynowanie działań 
operacyjnych USA i Kanady. Ponadto rządy obu państw kooperują w zakresie 
ostrzeżeń o morskich zagrożeniach, jak i ewentualnych atakach na Amerykę Pół-
nocną, które byłyby możliwe poprzez poszczególne obszary morskie czy we-
wnętrzne drogi wodne51. Co więcej, możliwość budowy oraz instalacji nowego 
wyposażenia łączności w kompleksie Cheyenne Mountain, w obliczu pojawia-
jących się zagrożeń, jakimi jest między innymi rozwój wywołującej impuls elek-
tromagnetyczny tzw. Bomby E potwierdza potrzebę integracji i kooperacji obu 
państw. 

Wskutek tego, istnienie NORADu jest niezbędne do zachowania bezpie-
czeństwa przestrzeni powietrznej i kosmicznej Ameryki Północnej o czym 
świadczy wspólne oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera 
Kanady Justina Trudeau z 13 lutego 2017:  

48 M. Gabryś, T. Soroka, Canada as selective power. Canada’s Role and International Position after 
1989, Kraków 2017, s. 26, 27. 
49 Tamże, s. 26, 27. 
50 T. Soroka, Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej 
(NORAD), [w:] Kanada na przełomie XX i XIX wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, red. 
M. Kijewska – Trembecka, Kraków 2013, s. 152. 
51 S. Chair, Canada and the Defence of North America …, s. 18, 19. 
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(…) Północnoamerykańskie Dowództwo Obrony Prze-
strzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) ilustruje siłę 
naszego wzajemnego zaangażowania. Siły Stanów Zjedno-
czonych i Kanady wspólnie prowadzą ostrzeżenia lotnicze, 
kontrolę przestrzeni powietrznej i ostrzeżenia morskie 
w obronie Ameryki Północnej. Będziemy pracować nad mo-
dernizacją i poszerzeniem naszego partnerstwa w tych klu-
czowych dziedzinach, jak również w cyberprzestrzeni i prze-
strzeni kosmicznej52. 

Podsumowując, współczesną rolą NORADU jest zachowanie czuj-
ności i kontrola potencjalnych zagrożeń, współpraca z innymi agencjami 
rządowymi, śledzenie niebezpieczeństwa wynikającego z piractwa po-
wietrznego, jak i samolotów podejrzanych o przemyt narkotykowy. Tym 
samym obydwa kraje skupiają się na walce z terroryzmem, wspólnej 
ochronie granic, a także współpracy wywiadowczej, co świadczy o jedno-
litym spojrzeniu na podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom 
zewnętrznym i wewnętrznym. W związku z powyższym, pomimo poja-
wiających się rozbieżności pomiędzy USA i Kanadą, militarne porozumie-
nie rządu w Waszyngtonie z rządem w Ottawie jest korzystne dla obu 
państw. Ponadto siły NORADu zapewniają obronę przestrzeni powietrz-
nej podczas wydarzeń państwowych, wymagających zapewnienia szcze-
gólnego bezpieczeństwa, takich jak: ochrona powietrzna podczas Naro-
dowej Konwencji Republikanów i Demokratów, inauguracji prezyden-
tów USA, szczytów G8, misji wahadłowców kosmicznych NASA, a nawet 
wydarzeń sportowych Super Bowl. Świadczy to o uniwersalnym charakte-
rze sojuszu, a także o adaptacji nowych zadań NORADu, które pierwot-
nie nie należały do kompetencji układu.  
 

 

 

52 Joint Statement from President Donald J. Trump and Prime Minister Justin Trudeau, The White 
House, [online] https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-
donald-j-trump-prime-minister-justin-trudeau/ [dostęp: 27.02.2018]. 
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realized that the security of the US and the inviolability of the airspace depends 
on the best possible protection of the Canadian airspace, which in the event of 
conflict using aviation and intercontinental missiles would be a kind of buffer 
between the Soviet Union and the United States. The airspace's integrity was 
an important issue for both the US and Canada, which led to the creation of 
an alliance between the two countries in 1958. 

The North American Aerospace Defence Command controlled the 
movement of hostile rockets on the globe, resulting in special protection from 
long-range Soviet long-range bombers and their winged rockets flying through 
the North Pole. The level one unit also had the task of coordinating retaliatory 
actions. The threat of a nuclear attack decreased as a result of the collapse 
of the Soviet Union in 1989. However, new threats emerging today, such as: 
air piracy or the movement of aircraft suspected of drug trafficking, make 
NORAD universal. The North American Aerospace Defence Command en-
hances the ability of the US and Canada to prevent the above-mentioned sit-
uations by intercepting aircraft for identification and target location. 

The aim of this work is to present the history of NORAD, its activities 
and changes in it after the end of the Cold War, aimed at making American-
Canadian cooperation visible. Nowadays NORAD not only controls the air 
space and space of North America. Monitoring the movement of hostile rock-
ets around the globe, including North Korean intercontinental ballistic mis-
siles, is proof of the American status of airspace guard around the world. An-
other important element is the possibility of building and installing new com-
munication equipment in the Cheyenne Mountain complex, in the face 
of emerging threats, which is, for example, the development of the so-called 
electromagnetic impulse E. Bombs. 

Undoubtedly, the priorities of the NORAD have been significantly trans-
formed than its original assumptions, which is why all work aims to show the 
need for American-Canadian existence due to Russia's continuing expansive 
policy, its increased presence in the Arctic and emerging in the air 
US identification zone, capable of transferring weapons to nuclear Tu-95 
bombers. 
 
Key words: NORAD, United States, Canada, The North American Aerospace 
Defence Command. 
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Polityka z kosmosu, 
czyli o powstaniu, 

historii i znaczeniu NASA 
 
 
 
Powstanie NASA 

Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (National 
Aeronautics and Space Administration, w skrócie NASA) została powołana 
1 października 1958 roku na mocy National Aeronautics and Space Act, jak 
napisano w preambule „dla zapewnienia badań lotu w atmosferze ziemkiej 
i pzoa nią, a także w innych celach”1. NASA nie jest częścią żadnego departa-
mentu, lecz ma status niezależnej agencji, która podlega bezpośrednio Prezy-
dentowi Stanów Zjednoczonych.  

Kontekst historyczny powstania NASA związany jest z tzw. zimną wojną 
i walką o dominację pomiędzy USA a ZSRR. W tym okresie to właśnie prze-
strzeń kosmiczna stała się obszarem rozgrywek pomiędzy dwoma mocar-
stwami, które dążyły do zaprezentowania przeciwnikowi swojej przewagi 
nawet w kosmosie. 4 października 1957 roku Rosjanie wystrzelili w przestrzeń 
kosmiczną pierwszego w historii sztucznego satelitę Ziemi- Sputnika I, 
a w styczniu roku nastepnego większego satelitę Sputnika II z psem Łajką na 
pokładzie2. Zaniepokojeni tymi działaniami Amerykanie byli zmuszeni do 
podjęcia kroków, które zatrzymają nasrastającą przewagę ZSRR, budzącą 
strach również w amerykańskiej opinii publicznej 3 . Dało to impuls do 
zwiększenia nakładów finansowych na lotnictwo, badania technologiczne oraz 

1  J. K. Alexander, Science Advice to NASA: conflict, consensus, partnership, leadership, 
Waszyngton 2017. 
2 R. D. Launius, NASA a History of US Civil Space Program, Floryda 1994. 
3 R. S. Arrighi, Pursuit of Power, Waszyngton 2012. 
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Powstanie NASA 
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a w styczniu roku nastepnego większego satelitę Sputnika II z psem Łajką na 
pokładzie2. Zaniepokojeni tymi działaniami Amerykanie byli zmuszeni do 
podjęcia kroków, które zatrzymają nasrastającą przewagę ZSRR, budzącą 
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1  J. K. Alexander, Science Advice to NASA: conflict, consensus, partnership, leadership, 
Waszyngton 2017. 
2 R. D. Launius, NASA a History of US Civil Space Program, Floryda 1994. 
3 R. S. Arrighi, Pursuit of Power, Waszyngton 2012. 
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tworzenie nowych agencji federalnych, które miałyby za zadanie zarządzać 
badaniami kosmicznymi i powietrznymi oraz rozwojem tego obszaru nauki. 
Niedługo potem Amerykanie wystrzelili w kosmos satelitę Explorer I, który 
udokumentował istnienie pola magnetycznego w strefie otaczającej Ziemię, 
tzw. pasy Van Allena4. W tym samym roku w kosmos wysłano ważącego 
zaledwie 3 funty satelitę Vanguard 1. Obie te misje odbyły się dzięki użyciu 
technologii, mających zastosowanie w czasie II wojny światowej przy rakietach 
typu V2. Kluczową rolę odegrał tu Wernher von Braun, jeden z głównych 
konstruktorów rakiet i współtwórca programu kosmicznego Stanów 
Zjednoczonych5.  

29 maja 1958 roku Prezydent Dwight D. Eisenhower podpisał National 
Aeronautics and Space Act6. Przedmiotem dyskusji stał się charakter nowej 
organizacji, zastanawiano się bowiem, czy ma on być wojskowy czy cywilny. 
Zdecydowano, że NASA, która rozpoczęła działalność wraz z początkiem 
października 1958 roku, będzie prowadzić niewojskową działalność 
w przestrzeni kosmicznej. NASA wchłonęłą wcześniejszy Narodowy Komitet 
Doradczy do Spraw Aeronautyki (NACA- National Advisory Committe for 
Aeoronautic) z ponad 8000 pracownikami i rocznym budżetem ponad 100 
milionów dolarów oraz trzema potężnymi laboratoriami naukowymi w Ohio, 
Wirginii i Kalifornii7.  

Obecnie na terenie USA agencja posiada 10 ośrodków badawczych, za-
trudnia ponad 19000 pracowników, a jej budżet w 2009 roku wynosił ok. 18 
miliardów dolarów8. W czasie prawie 60 lat swojej historii NASA przedsię-
wzięła i zrealizowała wiele misji mających kluczowe znaczenie dla podboju 
kosmosu przez człowieka oraz poznania praw rządzących Wszechświatem. Mi-
sje te dotyczyły odpowiedzi na istotne pytania, ważne z punktu widzenia 
współczesnej astronomii, astrofizyki i kosmologii.  

Historia pierwszych lotów załogowych została zapoczątkowana 25 maja 
1961 roku, kiedy prezydent J.F.Kenedy zapowiedział, że lądowanie i powrót 

4 NASA’s First 50 Years Historical Perspectives, red. S. J. Dick, Waszyngton 2010. 
5 W. H. Stillwell, X-15 Research Results, Waszyngton 1965. 
6 R. G. Ferguson, NASA’s First A, Aeronautics from 1958 to 2008, Waszyngton 2012. 
7 Tamże. 
8 Tamże. 
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ludzi z Księżyca zostaną przeprowadzone do końca lat 60, poprzez słowa: 
“Wierzę, że ten naród powinien zaangażować się w osiągnięcie celu jakim jest 
wylądowanie człowieka na Księżycu i jego bezpieczny powrót na Ziemię, 
przed końcem tej dekady” 9. Plany te udało się zrealizować w 1969 roku. Drugi 
etap rozwoju lotów załogowych rozpoczął się w kwietniu 1981 wraz ze startem 
pierwszego wahadłowca Columbii, pozwalającego na wielokrotne 
wykorzystanie statku kosmicznego. Program tego typu badań przestrzeni 
kosmicznej został wstępnie zaakceptowany przez prezydenta Nixona w 1972 
roku. Loty wahadłowców stworzyły kosmiczny system transportu (space 
transportations system), umożliwiający wynoszenie na orbitę różnorakich 
urządzeń badawczych (teleskop kosmiczny Hubble’a, teleskop Chandra) oraz 
ich serwisowanie, co w konsekwencji pozwoliło na utworzenie stacji 
kosmicznej (Spacelab). Budowa stacji kosmicznej była rezultatem decyzji 
Prezydenta Regana, podjętej w styczniu 1989 roku. Oryginalna nazwa stacji- 
„Wolność”, z biegiem czasu została zastąpiona przez nazwę „Międzynarodowa 
Stacja Kosmiczna” ( ISS- International Space Stadion). W jej budowie ucze-
stniczyło 15 agencji, m.in. Rosyjska Agencja Kosmiczna, Japońska, 
Kanadyjska czy Europejska Agencja Kosmiczna10.  

W styczniu 2004 roku Prezydent George W. Bush ogłosił program 
powrotu człowieka na Księżyc oraz zamierzenie długotrwałego lotu na Marsa. 
Obecne badania NASA obejmują także eksplorację planet najbliższych Ziemi 
oraz tych sięgających granic naszego układu planetarnego, ponadto gazowych 
olbrzymów takich jak Jowisz czy Saturn. Misje bezzałogowe badają powie-
rzchnię Marsa w kontekście przyszłych lotów załogowych na czerwoną pla-
netę. Już w roku 1960 T.Eith Glennan postulował, aby NASA uczestniczyła 
nie tylko w podoboju kosmosu, ale również skupiła się na problemach 
związanych z medycyną lotów kosmicznych czy wpływem środowiska poza-
ziemskiego na żywe organizmy11. Obecnie NASA bardzo intensywnie bada 
możliwość istnienia życia w, jak i poza Układem Słonecznym, poprzez poszu-
kiwanie planet podobnych do Ziemi, na których woda może znajdować się 
w stanie ciekłym.  

9 Tamże. 
10 E. S. J. Dick, NASA’s First 50 Years Historical Perspectives, Waszyngton 2010. 
11 R. G. Ferguson, NASA’s First A. Aeronautics from 1958 to 2008, Waszyngton 2012. 
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Misje NASA 

Misje przeprowadzane przez NASA można podzielić na misje związane 
z obserwacją Ziemi, misje załogowe, misje badające nasz Układ Słoneczny, 
misje badające historię i ewoulucję Wszechświata i wielkoskalowych struktur 
w nim wystepujących. Poniżej omówione zostaną misje najbardziej spek-
takularne oraz te o największym znaczeniu naukowym dla ludzkości 12.  

Obserwacje Ziemi  

Misje związane z badaniami naszej planety obejmują kluczowe zaga-
dnienia związane z astmosferą Ziemi, powstawaniem huraganów, cyklonów, 
klimatem naszej planety, ruchem płyt kontynentalnych, wpływem Słońca na 
zjawiska zachodzące w wyższych partiach atmosfery (tzw. pogoda kosmiczna), 
testowaniem teorii grawitacji.  

AIM (Aeronomy of Ice in the Mesophere) to badania zewnętrznych warstw 
atmosfery narażonych na promieniowanie kosmiczne i bezpośredni wpływ 
promieniowania pochodzącego ze Słońca oraz badanie wpływu procesów 
parowania i zależności temperaturowych na klimat Ziemi. AQUA zajmuje się 
badaniem obiegu wody w atmosferze Ziemi i wpływu działalności człowieka 
na te zjawiska. ATTREX to studia nad parowaniem wody w stratosferze, co 
istotne jest szczególnie z punktu widzenia zmian klimatycznych. Pokazują, 
że małe zmiany wilgotności i zawartości ozonu w stratosferze mają znaczeny 
wpływ na klimat. AURA i DISCVOVER-AQ to kompleksowe badania nad 
powietrzem, dynamiką atmosfery i jego właściwościami chemicznymi, 
zawartością ozonu w stratosferze (warstwa ozonu chroni Ziemie przed 
szkodliwym dla życia promieniowaniem ultrafioletowym), jakością powietrza, 
jego zanieczyszczeniami i wpływem tych czynników na ekosystemy. Zmiany 
klimatu bada także satelita Terra, monitorujący wzajemne oddziaływania 
atmosfery, lądów, oceanów, działalności człowieka oraz wpływu na nie Słońca. 
CALIPSO i ClouSat dostarczają nam informacji na temat roli chmur 
i aerozoli, występująych w atmosferze. Czynniki te regulują pogodę i klimat 
na Ziemi. Tropical Rainfall Measuring Mission dostarcza danych dotyczących 
opadów i burz w strefach tropiklanych. Ma to na celu zrozumienie istoty 

12 J. B. Ta, R.C. Trevino, Walking to Olympus, Waszyngton 2016. 
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tropikalnych cyklonów oraz przewidywanie ich nadejścia oraz potencjalnego 
wpływu działaności ludzkiej na te zjawiska. ICESat bada pokrywy lodowe oraz 
ich zmiany jak również zmiany wysokości lądów. Jest to ważne z punktu 
widzenia zmian klimatycznych i zależności grubości pokrywy lodowej 
i poziomu oceanów od klimatu na Ziemi. Badania dotyczące rozkładu chmur, 
temperatury atmosfery, procesów wegetacji i rozkładu ozonu w atmosferze 
prowadzi satelita NOAA-N. Misja satelitarna NPP dedykowana jest 
badaniom długoterminowych zmian klimatycznych. Misja CINDI bada 
wpływ pogody kosmicznej, czyli oddziaływania strumieni cząstek pocho-
dzących ze Słońca na zmiany w atmosferze Ziemi. Jest to istotne 
z powodu możliwych zakłóceń działania systemów GPS oraz komunikacji 
i nawigacji satelitarnej. Ważną rolę odgrywają działania związane z badaniem 
efektów oddziaływania naszej gwiazdy - Słońca, na magnetosferę Ziemi, 
pogodę kosmiczną, klimat. Są to problemy związane z komunikacją sateli-
tarną, misjami załogowymi czy zaburzeniami pracy urządzeń na Ziemi. Umo-
żliwiają one pozyskiwanie informacji o budowie atmosfery Słońa, jego wnętrza 
oraz fizyki wiatru słonecznego. Satelity NASA testują także przewidywania 
współczesnych teorii fizycznych jak ogólna teoria względności Einsteina, misja 
Gravity Probe B czy Gravity Recovery and Climate Experiment.  

Misje załogowe 

Mise Mercury i Gemini miały na celu przygotowanie sprzętu i załogi do 
lotu na Księżyc, a w szczególności opracowanie metod lądowania i spra-
wdzenie wpływu nieważkości na ludzki organizm. Rakieta Apollo 11 wy-
strzelona 16 lipca 1969 roku, zawierała moduł do lądowania na Księżycu, 
który wylądował na jego powierzchni 4 dni później. W trakcie owej misji 
padły słynne słowa Neila Armstronga’a “to mały krok dla cżłowieka, ale wielki 
krok dla ludzkości13”. Serie misji Apollo badały powierzchnię Księżyca, próbki 
gruntu, poruszanie się w warunkach słabej grawitacji, badanie organizmu 
człowieka podczas lotu i na Księżycu, nowe technologie skafandrów 
astronautów oraz ich materiały odporne na warunki kosmosu. Misja Apollo 
17, która odbyła się w 1972 roku, była ostatnią z nich. Program Skylab od 
1975 roku bada wpływ mikrograwitacji i nieważkości na organizm ludzki, 

13 Tamże.  
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13 Tamże.  
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wpływ długoterminowego pobytu na orbicie na organizm ludzki oraz 
przeprowadza eksperymenty medyczne i naukowe.  

Planowane misje to m.in. lot na Marsa (misja Orion) i do dalszych planet 
Układu Słonecznego, a także eksploracja asteroidów i kosmiczne loty komer-
cyjne. Nowe, dalekie podróże kosmiczne wymagają jednak wynalezienia no-
wego sposobu napędu statków kosmicznych oraz studium nad zachowaniem 
się organizmu w przestrzeni kosmicznej w trakcie długiego przelotu oraz 
wpływu tych czynników na ludzką psychikę.  

Misje badające Układ Słoneczny 

Misje badające Układ Słoneczny mają na celu dostarczenie informacji 
o planetach oraz mniejszych ciałach niebieskich takich jak komety i plane-
toidy. Misja Mars Exploration Rover poświęcona została badaniom nad 
występowaniem wody na Marsie w przeszłości i potencjalnego wystepowania 
życia na tej planecie, na co znaleziono dowody. Podobne zadanie miały misje 
Mars Reconnaissance Orbiter, Phonix Mars Lander czy Curiosity Rover, w czasie 
których szukano śladów warunków, mogących umożliwić mikrobiologiczne 
życie na czerwonej planecie. Intensywnie badany jest także Jowisz i jego 
księżyc. Misja Europa Clipper oraz wcześniejsza misja GALLILEO dotyczyły 
poszukiwania wody na księżycu Jowisza, posiadającym lodowe oceany, 
których skład chemiczny daje potencjalną możliwość powstania na nim życia.  

Wszechświat 

Celem naukowym misji jest poznanie historii i ewolucji Wszechświata 
oraz wielkoskalowych struktur w nim występujących, czarnych dziur, gwiazd 
neutronowych, a także wysokoenergetycznych zjawisk zachodzących we 
Wszechświecie takich jak błyski promieni gamma, rozerwania gwiazd przez 
czarne dziury, zderzenia gwiazd czy proces tworzenia się nowych galaktyk 
i układów planetarnych. Misja teleskopu kosmicznego Hubble’a przyniosła 
wiele spektakularnych odkryć. Jednym z ważniejszych była bezpośrednia 
obserwacja rodzących się gwiazd w mgławicy Oriona odległej od nas o 1500 
lat świetnych. Za pomocą zdjęć nadesłanych przez teleskop naukowcy mogli 
na wybranych przykładach prześledzić kolejne etapy narodzin gwiazdy, od 
momentu zagęszczania materii z obłoku międzygwiazdowego do momentu za-
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inicjowania pierwszych reakcji termojądrowych. Misja teleskopu kosmicznego 
Hubble’a przyczyniła się do powstania nowej dziedziny astronomii- 
kosmologii obserwacyjnej, badającej galaktyki powstające w odległości ponad 
13.2 miliarda lat świetlnych od nas. Teleskop wpatrując się przez ponad 28 
dni w wybrany obszar nieba rejestrował coraz to dalsze obiekty. Oczom nau-
kowców ukazały się obiekty bardzo wczesnego Wszechświata, ze zderzającymi 
się galaktykami, wybuchajacymi czarnymi dziurami i rodzącymi się masy-
wnymi gwiazdami, pokazujące jego dynamiczny charakter.  

Teleskop uczestniczył także w obserwacjach planet pozaziemskich 
i badaniu składu ich atmosfer. Badał także supermasywne czarne dziury 
w centrach galaktyk ujawniając ich destrukcyjną rolę. Zaobserwował moment 
rozerwania gwiazdy przez czarną dziurę i zaobserwał między innymi jak 
strumień rozpędzonych cząstek emitowanych z supermasywnej czarnej dziury 
tzw. struga (ang. jet) wybija z orbity gwiazdy z sądniej galaktyki. Badał także 
wpływ tych obiektów na zbiorowiska galaktyk (tzw. klastry galaktyk). Okazało 
się, że supermasywne czarne dziury wpływają na to, co dzieje się w całym 
zbiorowisku odległych od siebie o miliony lat świetnych galaktyk.  

Teleskop Hubble’a brał udział w badaniach dotyczących rozkładu 
ciemnej materii, stanowiącej ponad 23% masy Wszechświata oraz roszerzaniu 
się Wszechświata. Teleskop uczestniczył w spektakularnym projekcie 
COSMOS mającym na celu zbudowanie z danych obserwacyjnych trój-
wymiarowej mapy rozkładu ciemnej materii. Okazało się, że rozkład ciemnej 
materii przypomina strukturą gombkę i tylko małe obszary zajęte są przez 
gwiazdy i galaktyki.  

Jednym z ostatnich osiągnięć teleskopu kosmicznego było zarejestro-
wanie fali elektromagnetycznej towarzyszącej powstaniu fali grawitacyjnej 
w wyniku zderzenia dwóch gwiazd neutronowych. Powstającą fale grawi-
tacyjną zarejestrowały trzy obserwatoria do rejestracji tego typu zjawisk, nato-
miast błysk promieniowania gamma zobaczyły inne teleskopy wystrzelone 
przez NASA. 

Teleskop kosmiczny Hubble’a uczestniczył także w projekcie 
FRONTIERS, polegającm na wykorzystaniu naturalnych soczewek istnie-
jących we Wszechświecie (efekt soczewkowania spowodowany zakrzywianiem 
promieni świetlnych w pobliżu dużych mas) do obserwacji bardzo odległych 
galaktyk. 
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Innymi teleskopami śledzącymi wysokoenergetyczne zjawiska zacho-
dzące w kosmosie są teleskopy Chandra, SWIFT, HETE-2, Compton Ray 
Observatory, obserwujące promieniowane gamma nadchodzące z głębin 
Wszechświata. Dalekie obszary Wszechświata monitoruje teleskop Spitzera, 
badający promieniowanie podczerwone, które pozwala na detekcję bardzo 
odległych galaktyk. Misja teleskopu Keplera i jego następcy K2 ma za zadanie 
poszukiwanie układów planet pozaziemskich oraz życia we Wszechświecie. 
Teleskopy te na chwilę obecną znalazły ponad 2500 planet oraz 5000 
obiektów, czekających na potwierdzenie przez naukowców, że są to planety. 
Wśród nich jest ok.184 planet, na których potencjalnie może istnieć woda 
w stanie ciekłym.  

W ciągu blisko 60 lat satelity i teleskopy kosmiczne wyniesione na orbity 
przez rakiety i wahadłowce NASA przyczyniły się do lepszego poznania 
Wszechświata, poprzez badania czarnych dziur, gwiazd neutronowych, 
rodzących się gwiazd i układów plantarnych. Teleskop Hubble’a i teleskop 
Chandra pozwoliły nam zobaczyć obraz odległych o ponad 12 miliardów lat 
świetlnych galaktyk oraz supermasywnych czarnych dziur. Badania 
prowadzone przez NASA dostarczają też informacji o ciemnej materii i ciem-
nej energii, powodującej rozszerzanie się Wszechświata. Ponadto specjali-
styczne satelity mierzące parametry kosmosu i opisujące szybkość oddalania 
się od nas galatyk pozowliły ustalić wiek Wszechświata na 13,7 miliarda lat 
(satelita COBE, satelita WMAP)14.  

NASA a polityka 

Z faktu, że NASA jest agencją rządową, wypływa jej bezsprzeczny zwią-
zek z polityką USA. To od amerykańskiego Kongresu zależy, jakim budżetem 
będzie mogła dysponować Agencja i na jaką skalę działania będzie w stanie 
podjąć. Wizja „kosmicznej polityki” zależna jest więc od spojrzenia konkret-
nego Prezydenta USA, a nierzadko ma związek również z nastrojami społecz-
nymi i entuzjazmem społeczeństwa dla dalszej eksploracji kosmosu.  

Już w 1945 roku, w laboratorium marynarki USA utworzono sekcję do 
badania i eksploracji górnych warstw atmosfery. Urządzenia badawcze miały 

14 Hubble 25. A Quarter-Century of Discovery with Hubble Space Telescope, Wshington 2005. 
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być wynoszone w kosmos za pomocą rakiet typu V-2. D.Eisenhower wpro-
wadził w życie program U-2, budowy samolotu umożliwiającego obserwacje 
Ziemi z dużych wysokości, mający na celu ochronę przed potencjalnym ata-
kiem jądrowym ZSRR. Program rozwijany był przez poprzedniczkę NASA 
(NACA) i kontynuowany przez agencję, obejmował budowę całej rodziny sa-
molotów typu U-2 i ER-2 a także budowę całego systemu urządzeń do inter-
pretacji wyników obserwacji. W 1955 roku podjęta została decyzja o wystrze-
leniu sztucznych satelitów Ziemi. Podczas gdy program budowy rakiet typu 
Vanguard był w fazie przygotowań, Rosjanie wystrzelili Sputnika I. Wydarze-
nie to znacznie przyśpieszyło amerykański program badawczy mający na celu 
wyprzedzenie potencjalnego ataku nuklearnego ze strony ZSRR i zapewnienie 
prymatu USA w eksploracji kosmosu. Dalsze etapy wyścigu o prymat w ko-
smosie zaowocowały decyzją prezydenta J.F.Kenedy’ego o przeprowadzeniu 
misji lądowania na Księżycu do końca lat 60. W tym okresie polityka NASA 
skupiała się także nad projektami samolotów poruszających się z prędkościami 
zbliżonymi lub wiekszymi od prędkości dżwięku. Miało to stanowić prze-
ciwagę do europejskiego projektu Concorde. Mocny nacisk kładziono także 
na rozwijaniu nowoczesnych technologii, metod zdalnej kontroli pojazdów 
bezzałogowych i badaniach aerodynamicznych oraz materiałowych. Po 
zawieszeniu misji Apollo, w 1972 roku, NASA zaczęła intensywnie rozwijać 
ideę wprowadzenia informatyki do projektowania statków kosmicznych. 
Powstały pakiety NASTRAN i NASA Structural Analysis, pozwalające na 
badzo zaawansowane studia nad zachowaniem materiałów podczas lotów 
kosmicznych, co było spowodowane przejściem do następnego etapu podboju 
kosmosu- programu wporawdzenia wahadłowców, zaakceptowanym przez 
prezydenta Nixona w 1972 roku. Tak zwana dotryna Reagana, zakładająca 
aktywne materialne i polityczne wsparcie USA dla państw walczących 
z wpływami komunizmu, spowodowała przeniesienie wyścigu zbrojeń w prze-
strzeń kosmiczną. 23 marca 1983 roku Prezydent ogłosił program Inicjatywy 
Obrony Strategicznej- program obrony antybalistycznej z wykorzystaniem 
broni rozmieszczonej w kosmosie. Kluczową rolę miały spełniać nowoczesne, 
bardzo kosztowne technologie rakietowe i laserowe, w rezultacie dopro-
wadzające do zapaści ekonomicznej potencjalnego przeciwnika. Po katastro-
fie promu kosmicznego Challenger Prezydent Reagan zdecydował, że USA 
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musi realizować kolejne cele, czego rezultatem była decyzja o budowie stacji 
kosmicznej. 

Vision for Space Exploration, ogłoszona 14 stycznia 2004 r. przez Prezy-
denta George’a W.Bush’a, była aktem określającym przyszłość NASA i jej 
główne założenia na kolejne lata działalności. Zakładał on między innymi po-
wrót Amerykanów na Księżyc do 2020 r. (Constellation Programme) i budowę 
tam stałej bazy, która miałaby być punktem wyjścia dla dalszych wypraw 
w Kosmos, m.in. na Marsa, a także dokończenie budowy Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej15.  

Zmiana na stanowisku Prezydenta przyniosła zmiany również w założe-
niach polityki kosmicznej Stanów Zjednoczonych. Barack Obama zdecydo-
wał się usunąć program Constelletion, którego celem było opracowanie no-
wego systemu transportu ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną 16 . 
Część funduszy Agencji została skierowana do sektora prywatnego, zasilając 
budżety wybranych firm łącznie kwotą 50 mln USD17. Przemówienie Baracka 
Obamy, wygłoszone 15 kwietnia 2010 r. w Centrum Kosmicznym imienia 
Johna F. Kennedy’ego, zakładało, że po roku 2025 nastąpi lot do planetoidy, 
a po 2030 na orbitę Marsa18. Powiedział on, że po 50 lat po powstaniu NASA 
głównym celem nie jest sięganie do coraz dalszych odległości w kosmosie. Ce-
lem jest badanie zdolności człowieka do pracy, działalności, badań naukowych 
oraz bezpiecznego życia poza Ziemią, w granicznych przypadkach do długo-
trwałego pobytu, a czasem nawet nieokreślonego z góry czasu pobytu poza 
Ziemią. Aby wypełnić to zadanie nie tylko trzeba rozszerzać zakres działalności 
człowieka w kosmosie, ale także wzmacniać przywództwo Ameryki w kosmo-
sie i na Ziemi19. 

15 International Space Station Facilities. Research in Space 2017 and Beyond, red. J S. Nelgut, 
Waszyngton 2017. 
16 R. D. Launius, NASA a History of US Civil Space Program …. 
17 Tamże. 
18 K. Chang, Obama Vows Renewed Space Program, New York Times, [online] http://www.ny-
times.com/2010/04/16/science/space/16nasa.html, [dostęp: 15.02.2018]. 
19 National Space Policy of the United States of America, NASA, [online] https://www.nasa. 
gov/sites/default/files/national_space_policy_6-28-10.pdf, [dostęp: 15.02.2018]. 
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Zmiana strategii kosmicznej Stanów Zjednoczonych, zakładająca 
wzmocnienie roli lidera w podboju kosmosu, była elementem kampanii wy-
borczej Donalda Trumpa. Specjalnym doradcą ds. programu kosmicznego zo-
stał mianowany Robert Walker w październiku 2016 r., czyli już pod koniec 
trwającej wtedy kampanii prezydenckiej20. Świadczy to o tym, że kosmos jest 
ważną częścią politycznych rozgrywek, a wizja jego rozwoju stanowi jeden 
z istotnych aspektów podlegających ocenie wyborców. Walker, mówiąc o pla-
nach zmian w amerykańskim programie kosmicznym, określił je jako: „wizjo-
nerskie, wiodące, angażujące, trwałe”21. Proces zmian w kosmicznej polityce 
ma być podporządkowany dziewięciu kluczowym warunkom, wśród których 
znalazły się m.in. ugruntowanie przywództwa i sprawczej roli USA w prze-
strzeni kosmicznej poprzez inwestycje w nowe technologie, bezpieczeństwo  
i zatrudnienie, przywrócenie do działania Narodowej Rady Kosmicznej z wi-
ceprezydentem USA jako przewodniczącym w celu koordynacji rządowych 
działań w zakresie polityki kosmicznej, eksploracja Układu Słonecznego jesz-
cze przed końcem obecnego stulecia, zwiększenie udziału sektora prywatnego 
w prowadzeniu badań na niskiej orbicie okołoziemskiej22. Najważniejszym ce-
lem USA ma być ponowne lądowanie misji załogowych na Księżycu i zago-
spodarowanie przestrzeni pomiędzy Ziemią a Księżycem. Doświadczenie i in-
frastruktura wykorzystana w tych przedsięwzięciach ma być podstawą do lo-
tów załogowych na Marsa. Przedsięwzięcia te mają być zaangażowane pomioty 
międzynarodowe i prywatne, aby włączyć do projektów NASA tzw. New 
Space, czyli sektor prywatny, zajmującymi się technologią kosmiczną. Inwe-
stycja środków finansowych w prywatnych podwykonawców ma przyspieszyć 
rozwój nowych technologii, znajdujących zastosowanie w wielu innych bran-
żach jak telekomunikacja, motoryzacja, medycyna. Proponowana przez 
Trumpa redukcja budżetu agencji ma dotknąć głównie badań klimatycznych 
prowadzonych przez NASA23.  

20 P. Kamasa, Dziewięć kluczowych punktów polityki kosmiecznej Donalda Trumpa, Space24, 
[online] http://www.space24.pl/przemysl/dziewiec-kluczowych-punktow-polityki-kosmicnej-
donalda-trumpa [dostęp: 15.02.2018].  
21 Tamże. 
22 Tamże. 
23 A. Dąbrowski, Zmiana w strategii kosmicznej Stanów Zjednoczonych, PISM, [online] https:// 
www.pism.pl/files/?id_plik=24046 [dostęp: 15.02.2018]. 
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USA zdaje się obawiać konkurencji ze strony Chin, na co wskazują do-
kumenty strategiczne Stanów Zjednoczonych, zakładające m.in. zakaz współ-
pracy technologicznej z tym państwem w zakresie technologii kosmicznej24. 
Obawę budzi zapewne możliwość wykorzystania przestrzeni kosmicznej jako 
areny rywalizacji militarnej, podobnie jak w czasach zimnej wojny . 

Podsumowanie  

Rosnące zainteresowanie kosmosem i astrofizyką sprawia, że przestrzeń 
kosmiczna staje się tematem zainteresowania państw, polityków, mediów 
i zwykłych ludzi. Historia NASA pokazuje, jak ważnym wydarzeniem histo-
rycznym było powołanie do życia agencji, a przeprowadzone przez nią misje 
dowodzą, jak bardzo przyczyniła się ona do rozwoju nauki. Dzięki NASA ko-
smos staje się „bliższy” i bardziej zrozumiały. Jej działania przynoszą korzyści 
dla ogółu społeczności międzynarodowej, jednak są także elementem polityki 
zagranicznej państw. W przyszłości znaczenie kosmosu z pewnością wzrośnie 
w miarę nowych odkryć astrofizycznych i misji kosmicznych, a także objęciem 
tej przestrzeni regulacjami prawnymi i chęcią jej zagospodarowania przez inne 
kraje. Pozycja NASA w polityce międzynarodowej może więc stale wzrastać, 
czyniąc ją coraz bardziej istotną kwestią w kontekście dyplomacji i działalności 
politycznej USA.  

Podsumowując dotychczasowe działania NASA i jej poprzedniczki mo-
żemy stwierdzić, że poprzez odpowiednią politykę dotyczącą kierunku badań 
naukowych i wytwarzania nowych technologii agencja realizowała odpowied-
nie do warunków geopolitycznych założenia polityki USA. W pierwszym eta-
pie swojej działalności polityka NASA skierowana była na stworzenie techno-
logii pozwalających na wyprzedzenie potencjalnego ataku jądrowego ze strony 
ZSRR, oraz wyprzedzenie radzieckich usiłowań podboju kosmosu, co też wią-
zało się z technologiami mającymi przełożenie militarne. Polityka szybkiego 
rozwoju zaawansowanych technologii (komputery, technologie informa-
tyczne) doprowadzić miała do takich samych usiłowań w Związku Sowieckim 
i doprowadzić kraj do zapaści ekonomicznej (program Gwiezdnych Wojen). 
Po okresie zimnej wojny usiłowania NASA koncentrowały się na dalszym roz-

24 Tamże. 
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woju zaawansowanych technologii (oczywiście technologie te mają też bezpo-
średnie zastosowanie w przemyśle zbrojeniowym), badaniach podstawowych 
dotyczących przestrzeni kosmicznej, możliwości długotrwałego przebywania 
ludzi w kosmosie w kontekście planowanych wypraw na Księżyc i Marsa. 
NASA kontynuuje także wyścig o prymat w eksploracji kosmosu i poszukiwa-
nia planet pozaziemskich.  

Co przyniesie przyszłość? Zapewne kontynuowane będą prace dotyczące 
badań podstawowych dotyczących istoty naszego Wszechświata (teleskop 
Hubble’a będzie miał wkrótce swojego następcę teleskop Webba) oraz napędu 
rakietowego i innych alternatywnych form pokonywania odległości w kosmo-
sie. Świadczą o tym duże środki finansowe przeznaczane na poszukiwanie pla-
net pozaziemskich , brak pełnego dostępu do danych z misji Keplera i K2. 
Trwa wyścig o odkrycie nowej Ziemi i życia w kosmosie. 
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Chandra allow us to see pictures of the distant Universe, we see pictures of 
over 12 billion light year remote galaxies and supermassive black holes. Due 
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connection with the U.S.A. politics. The history of the term of office of the 
succeeding presidents envisages the fact that the ‘cosmic politics’ plays the key 
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Kara śmierci w Stanach Zjednoczonych 
w świetle standardów 

prawa międzynarodowego 
i praw człowieka 

 

Wstęp 

 Co jakiś czas w mediach na nowo rozbrzmiewa ze wszech miar kon-
trowersyjny temat kary śmierci. Najczęściej dzieje się to wówczas, gdy nie-
dawno miała miejsce egzekucja, jakkolwiek zawsze jest to sprawa głośna, 
w końcu nie jest to środek penalny orzekany ot tak. Kwestia ta prawdopodob-
nie nadal pozostanie sporna, bowiem w aspekcie kary śmierci nie brakuje ani 
zwolenników, ani jej zdecydowanych przeciwników, a ponadto obie strony są 
w stanie przedstawić racjonalną argumentację. W kontekście dopuszczalności 
kary śmierci jako ultima ratio szczególnie interesujące są aspekty prawnomię-
dzynarodowe, a zwłaszcza szeroko rozumiana idea praw człowieka. Na pięć-
dziesiąt stanów, z których składają się Stany Zjednoczone – w trzydziestu jeden 
z nich kara śmierci jest legalna1. W 2015 roku Stany Zjednoczone znalazły się 
wśród pięciu państw, które wówczas wykonały najwięcej egzekucji: po Chi-
nach, Iranie, Pakistanie i Arabii Saudyjskiej2. Niemniej jednak, istnieje ten-
dencja spadkowa w odniesieniu do liczby wykonywanych egzekucji, bowiem 
w 1999 roku liczba ta wyniosła 98, podczas gdy w 2017 roku były to 23 egze-
kucje3. Liczba wyroków, skazujących na karę śmierci, również wyraźnie spadła, 

                                                            
1 States with and without the death penalty, Death Penalty Information Center, [online] www. 
deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty [dostęp: 04.02.2018]. 
2 Kara śmierci: największa liczba egzekucji od 25 lat, Amnesty International, [online] www.amne 
sty.org.pl/kara-smierci-najwieksza-liczba-odnotowanych-egzekucji-od-ponad-25-lat [dostęp: 
04.02.2018]. 
3 Facts about the Death Penalty, Death Penalty Information Center, [online] www.deathpenal 
tyinfo.org/documents/FactSheet.pdf [dostęp: 04.02.2018]. 
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bowiem, porównując te same lata, w 1999 wydano aż 279 takich wyroków, 
natomiast w 2017 roku – 39.  

W tym miejscu należy przedstawić statystyki w formie wykresu4, który 
w najlepszy sposób zobrazuje istotne tendencje dotyczące skazywania na karę 
śmierci oraz dokonywanych egzekucji. 

 

 

 

Ponadto w 2016 roku Stany Zjednoczone nie znalazły się już w pierwszej 
piątce państw świata, które wykonały najwięcej egzekucji, co również potwier-
dza wspomnianą wyżej tendencję spadkową. W kontekście niniejszego arty-
kułu pragnę przede wszystkim zastanowić się nad prawnymi aspektami do-
puszczalności kary śmierci w jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata, 
a ponadto nad moralnymi reperkusjami legalności tego środka penalnego. 

Zarys historii kary śmierci 

Kara śmierci pojawia się w istocie od zarania dziejów, powszechnie stoso-
wana była też w Europie. Warto jednak choćby przybliżyć zarys historii tejże 
kary, jeżeli chodzi o USA. Początki wiążą się ze śmiercią George’a Kendalla, 
kapitana brytyjskiej armii, który został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny. 

                                                            
4 Wykres sporządzony na podstawie danych z oficjalnej strony organizacji Death Penalty Infor-
mation Center. 
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Wykonana na nim w 1608 roku egzekucja za szpiegowanie na rzecz Hiszpanii 
jest jednocześnie pierwszą wykonaną karą śmierci na terenie współczesnych 
Stanów Zjednoczonych. Szpiegostwo nawet dziś jest uznawane za jedno z cięż-
szych przestępstw, jednakże w XVII wieku karę śmierci orzekano nie tylko 
w takich przypadkach, bowiem przewidziana była także za kradzieże, włama-
nia, fałszerstwa, a nawet za czarownictwo5. Wyraźnie zatem widać, że spektrum 
możliwości wymierzania tej bądź co bądź najsurowszej z kar, było bardzo sze-
rokie. Wobec tego zaczęły pojawiać się znaczące głosy, sprzeciwiające się idei 
kary śmierci oraz podważające jej celowość. Na gruncie europejskim sprzeciw 
wobec kary śmierci antycypował chociażby włoski prawnik Cesare Beccaria. 
W swoim słynnym dziele „O przestępstwach i karach” z 1764 roku prowadził 
rozważania, czy „w kraju mającym rząd dobrze zorganizowany, kara śmierci 
jest karą rzeczywiście pożyteczną i sprawiedliwą?”6. Możliwe do zaobserwowa-
nia są także refleksje, zgodne z ideą praw człowieka, jakoby życie było nad-
rzędną wartością. 

W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych także zaczęto kwestiono-
wać fakt, jakoby orzekanie kary śmierci było uzasadnione w przypadkach cho-
ciażby przestępstw przeciwko własności7. Ponadto pojawiły się pierwsze ruchy 
abolicjonistyczne. Istotną prawnie zmianą stało się wprowadzenie VIII Po-
prawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, którą uchwalono w 1779 r. 
w ramach Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki. Stanowi ona między 
innymi, że nie wolno stosować kar okrutnych (cruel) lub wymyślnych (unu-
sual). Biorąc pod uwagę fakt, iż karę śmierci można wykonać na wiele sposo-
bów, nie da się ukryć, że część z nich mogłaby z powodzeniem zostać uznana 
za jedne z tych, których owa VIII Poprawka zakazuje. Sądzę, że miało to nie-
mały wpływ na to, iż w 1846 roku Michigan jako pierwszy stan zniósł karę 
śmierci. W ślad za nim w przeciągu następnych 7 lat karę śmierci zniosły także 
stany Rhode Island i Wisconsin8. Abolicja pojawiała się także w innych regio-
nach, niemniej jednak większość stanów pozostała przy wymierzaniu tego 
środka penalnego. Jednakże największe transformacje miały miejsce w XX 

                                                            
5 W. Kwiatkowski, Zagadnienie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zeszyty prawni-
cze 2012, vol. 12, nr 3, s. 117. 
6 C. Beccaria, O przestępstwach i karach, Warszawa 1959, s. 142. 
7 J. R. Acker, The death penalty: an American history, Contemporary Justice Review 2003, vol. 
6, no. 2, s. 170. 
8 Tamże, s. 171. 
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wieku. Wówczas w 1969 roku podpisano Amerykańską Konwencję Praw 
Człowieka. W artykule 4 mowa jest o prawie do życia, a w ustępie drugim 
pojawia się kwestia kary śmierci – mogła ona zostać nałożona tylko w przy-
padku najpoważniejszych przestępstw. Ponadto ten środek penalny nie mógł 
być przywrócony w stanach, które go zniosły. W tym miejscu należy przyto-
czyć jeden z najważniejszych wyroków, jeśli mowa o kwestiach dotyczących 
kary śmierci. Mianowicie jest to sprawa Furman v. Georgia z 1972 roku, 
w której Sąd Najwyższy uznał, że kara śmierci jest karą okrutną i wymyślną, 
niezwykłą, wobec czego jest zakazana przez VIII Poprawkę9. Ponadto, jeden 
z sędziów w uzasadnieniu stwierdził, że jest to wyjątkowa kara, a prawo nie 
dopuszcza wymierzania jej „złośliwie i kapryśnie”10. Z uwagi na to, że system 
common law bazuje na precedensach, ówczesne orzecznictwo kierowało się wy-
tycznymi, stworzonymi przez tę sprawę – można by powiedzieć, że na karę 
śmierci zostało nałożone moratorium11. Swoisty okres abolicji nie trwał jednak 
zbyt długo. Już w 1976 roku wydane zostało orzeczenie w sprawie Gregg v. 
Georgia, które zmodyfikowało decyzję w sprawie Furman v. Georgia. Uznano 
bowiem, że w przypadku kary śmierci za zbrodnię zabójstwa w żadnym wy-
padku nie narusza ona VIII Poprawki12. Nie oznaczało to jednak, że ten środek 
penalny powinien być zawsze orzekany w ramach swoistego odwetu na sprawcy 
zabójstwa. Sąd podkreślił, że kara ta powinna być ograniczona poprzez odpo-
wiednie ustawodawstwo, aby wyeliminować nieproporcjonalne czynniki13. 
Tym samym zastosowanie znajduje powszechna reguła, jeśli chodzi o stosowa-
nie prawa, bowiem można by rzec, iż każdą sprawę należy badać ad casum. 

W 1977 roku w stanie Utah wykonano karę śmierci po raz pierwszy po 
swoistym okresie abolicji tego środka penalnego. Rozstrzelany został Gary 

                                                            
9 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
10 A. Jezusek, Kara śmierci w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych 2010, r. 14, z. 4, s. 103. 
11 Ł. Machaj, „There will never be another execution in this country”: The anti-death penalty argu-
ments in Furman v. Georgia, [w:] Prawo życia i śmierci. Zeszyt VII, red. M. Sadowski, Wrocław 
2013, s. 188. 
12 Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976). 
13 M. Abu Gholeh, Dopuszczalność kary śmierci w kontekście Ósmej Poprawki a orzeczenie Gregg 
v. Georgia (1976), [w:] Identyfikacja granic wolności i praw jednostki, red. M. Jabłoński, Wrocław 
2016, s. 93. 
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Mark Gilmore, któremu kara ta została wymierzona za dwa zabójstwa14. Ska-
zany, mając do wyboru rozstrzelanie i powieszenie, wybrał rozstrzelanie i jed-
nocześnie zrzekł się prawa do odwołania. Według statystyk z października 
2014 roku, od czasu przywrócenia kary śmierci w USA wykonano ją 1389 
razy15. 

Kara śmierci a prawo do życia 

Społeczeństwo zawsze było i prawdopodobnie będzie podzielone, jeśli 
chodzi o kwestię kary śmierci, bowiem nie da się ukryć, że gdy słyszy się 
o bestialskich zbrodniach, jakie niektórzy ludzie zdolni są popełnić, to nie 
dziwi fakt, że pojawiają się głosy, iż w takich sytuacjach kara śmierci jest jedyną 
słuszną karą. Z drugiej zaś strony, wymiar sprawiedliwości również nie jest nie-
omylny, a w tych przypadkach ryzyko pomyłki wyraźne jest aż nadto, gdyż 
nikomu nie da się przywrócić życia, co zauważył już Sąd Najwyższy Stanów 
Zjednoczonych w przytaczanym wyżej orzeczeniu Furman v. Georgia. Motyw 
niewinnego, skazanego na śmierć, pojawia się także w kulturze, jak chociażby 
w słynnym filmie „Zielona mila”, który powstał na podstawie książki Stephena 
Kinga. W tym miejscu warto zacytować słowa Olega Ałkajewa – człowieka, 
który był katem na Białorusi. Wspominał on bowiem, że: „Człowiek, na któ-
rym wykonuje się wyrok śmierci, to już nie jest ten zbrodniarz z sali sądowej. 
(…) Ten, który staje podczas egzekucji w obliczu śmierci, to ktoś budzący li-
tość, biedak, wrak człowieka. Nie umiem tego oddać słowami (…). To trzeba 
zobaczyć”16. Czy zatem w takiej sytuacji należy uznać, że podstawowe prawo 
człowieka, jakim jest prawo do życia, powinno obejmować także zbrodniarzy? 

Idea taka przyświeca organizacjom międzynarodowym, które od lat wal-
czą o zakaz kary śmierci na całym świecie. Jedną z takich organizacji jest Amne-
sty International. Sprzeciw wobec kary śmierci uzasadniany jest w tym przy-
padku przede wszystkim sprzecznością z najbardziej podstawowym prawem 
człowieka, które stanowi swoisty fundament wszystkich praw, a mianowicie 
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stęp: 07.02.2018]. 
15 Tamże; U.S. executions since 1976, [online] www.clarkprosecutor.org/html/death/usexe-
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wieku. Wówczas w 1969 roku podpisano Amerykańską Konwencję Praw 
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z prawem do życia. Odpowiadając na najczęstsze pytania odnośnie do tego za-
gadnienia, Amnesty International stwierdza, że egzekucja skazanego, który za-
bił inną osobę, nie jest sprawiedliwością, a jedynie rewanżem17. Wobec tego, 
kara śmierci jest przede wszystkim nieludzka i w zasadzie równa się torturom. 
Można by jednak stwierdzić, że w związku z rozwojem medycznym i technicz-
nym, możliwe są jak najbardziej humanitarne sposoby wykonania orzeczonego 
środka penalnego. Przyznam jednak, że sformułowanie „humanitarna kara 
śmierci” brzmi dość paradoksalnie. Koordynator badań Amnesty Internatio-
nal, Eric Prokosch, odniósł się do tego w następujący sposób: „Okrucieństwo 
tortur jest oczywiste. Podobnie jak tortury, egzekucja jest skrajnym, fizycznym 
i psychicznym atakiem na osobę, która została już bezradna wobec władz pań-
stwowych”18. Jeżeli skazany czeka latami w kolejce na wykonanie na nim wy-
roku w tzw. death row, to jest to niewyobrażalny ciężar psychiczny, który ni-
czemu nie sprzyja. Taka osoba, co do zasady, nie zostanie zresocjalizowana, 
bowiem, kolokwialnie mówiąc, nie ma już potrzeby, aby to robić, skoro została 
„spisana na straty”. Życie w takim oczekiwaniu na egzekucję trudno nawet na-
zwać realizowaniem prawa do życia, jest to bardziej wegetacja, która w gruncie 
rzeczy niczemu nie służy w sensie penalnym. 

Realizacja postulatów praw człowieka w ramach działalności Amnesty In-
ternational zmierza przede wszystkim do całkowitego zniesienia możliwości 
wymierzania kary śmierci, jednak nie wszystkie postulaty są natychmiast moż-
liwe do zrealizowania. Każde bowiem ograniczenie stosowania tegoż środka 
penalnego staje się osiągnięciem, jeśli mowa o ochronie praw człowieka. Już 
wspominany wcześniej przepis w Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, 
ograniczający orzekanie kary śmierci do najpoważniejszych przestępstw, sta-
nowi wyraz minimalizowania wykonywania tego ostatecznego środka penal-
nego. Podobne przepisy znajdowały się także w późniejszych aktach prawnych. 
Przykładem może być art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który 
enigmatycznie stanowi o prawie do życia każdego człowieka, jednak w kontek-

                                                            
17 The death penalty: your questions answered, Amnesty International, [online] www.amnesty. 
org/en/what-we-do/death-penalty/death-penalty-your-questions-answered [dostęp: 07.02. 
2018]. 
18 E. Prokosch, Human rights v. The death penalty, Abolition and Restriction in Law and Prac-
tice, Amnetsy International, [online] www.amnesty.org/en/documents/ACT51/002/2007/en 
[dostęp: 07.02.2018], s. 2. 
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ście kary śmierci artykuł ten uzupełniony został rezolucją nr 2857 Zgromadze-
nia Ogólnego ONZ. Owa rezolucja stanowi, iż należy stopniowo ograniczać 
liczbę przestępstw zagrożonych tą karą, aby efektywnie zagwarantować prawo 
do życia19. 

Niepodważalny jest także fakt, iż w kwestii ochrony prawa do życia do-
niosłe znaczenie mają procedury, bowiem niezwykle istotne jest, aby w przy-
padku orzekania kary śmierci zagwarantowany był sprawiedliwy proces (fair 
trial) i zachowane wszelkie prawa oskarżonego. Niesłuszne skazania zawsze od-
ciskają piętno na człowieku - nie da się ukryć, że kara śmierci powiązana jest 
z poniesieniem najwyższej ceny. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której ska-
zana zostaje osoba niewinna i ponosi śmierć za czyn, którego nie dokonała. 
Aby zapobiec takiej ewentualności, w 1992 roku w Stanach Zjednoczonych 
powstała organizacja non-profit o nazwie Innocence Project. Jej działalność 
opiera się na oczyszczaniu skazanych z zarzutów. Na oficjalnej stronie Inno-
cence Project widnieją zdjęcia ludzi, którzy zostali uniewinnieni już po prawo-
mocnym wyroku. Większość z nich spędziła kilka lub kilkanaście lat w więzie-
niu, co pokazuje, że nawet amerykański system prawny, uważany przecież za 
jeden z lepszych na świecie, nie jest nieomylny, a możliwość popełnienia błędu 
nie jest wykluczona. Najbardziej zaskakujące jest jednak to, iż pomyłki zdarzają 
się również w przypadku osób skazanych na karę śmierci, co potwierdza fakt, 
że wykazano niewinność osiemnastu osób. Przebywali oni przez wiele lat 
w więzieniach w tzw. death row – skazani za przestępstwa, których nie popeł-
nili20. Wobec tego natychmiast nasuwa się pytanie: ile osób zostało skazanych 
i nikt nie zdążył wykazać ich niewinności, bo egzekucja została wykonana… ? 

Kara śmierci w USA w świetle orzecznictwa 

Historia kary śmierci w Stanach Zjednoczonych pokazuje, iż tendencje 
w judykaturze niejednokrotnie się zmieniały. Począwszy od najbardziej zna-
nych, wspominanych już powyżej orzeczeń Furman v. Georgia oraz Gregg v. 
Georgia, jak też w wyrokach z ostatnich lat, najczęstszym zarzutem jest naru-
szenie VIII Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Naruszenie to, 
w opinii skarżących, pojawia się na różnorodnych płaszczyznach. Sprawa 

                                                            
19 Tamże, s. 3. 
20 The Innocent and the Death Penalty, Innocent Project, [online] www.innocenceproject.org/the 
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Thompson v. Oklahoma zdaje się być o tyle kontrowersyjna, że stan faktyczny 
dotyczy nieletniego sprawcy, skazanego na karę śmierci. Mianowicie chodzi 
o piętnastolatka, który aktywnie współuczestniczył w brutalnym morderstwie. 
Według prawa Oklahomy był jeszcze dzieckiem, jednakże uznano, iż w świetle 
wszystkich okoliczności należy go osądzić jak dorosłego. Ławie przysięgłych 
okazano kolorowe zdjęcia ciała zamordowanego, co – jak podnosiła obrona – 
z pewnością miało wpływ na końcowy werdykt tejże ławy. Sąd Najwyższy osta-
tecznie uznał, choć nie jednomyślnie, iż egzekucja osoby, która miała poniżej 
szesnastu lat w chwili popełnienia czynu, naruszyłaby VIII Poprawkę, a po-
nadto stwierdził także, iż obraziłoby to pewne standardy przyzwoitości21. 
 Rok później wydane zostało równie znaczące orzeczenie w sprawie Stan-
ford v. Kentucky. W tym przypadku skazany był w wieku dokładnie 17 lat 
i 4 miesięcy w chwili popełnienia czynu, którym to było: morderstwo, sodomia 
pierwszego stopnia oraz kradzież pierwszego stopnia wraz z przywłaszczeniem 
mienia. Uznano, iż z uwagi na okoliczności, orzeczenie kary śmierci w tym 
przypadku było słuszne, a ponadto nałożenie kary śmierci na osobę, która 
w chwili popełnienia czynu miała 16 bądź 17 lat, nie stanowi naruszenia zakazu 
wymierzania kar „okrutnych i wymyślnych” w świetle VIII Poprawki22. Tym 
samym poprzez takie orzeczenie Sądu Najwyższego nastąpiła liberalizacja kara 
śmierci oraz dopuszczono możliwość jej orzekania wobec osób, które w chwili 
popełnienia czynu były powyżej 16. roku życia.  

Powyższe orzeczenie niejako przestało być aktualne z chwilą wydania wy-
roku w sprawie Roper v. Simmons w 2005 roku. W tym przypadku siedemna-
stoletni Simmons dopuścił się morderstwa, które wcześniej zaplanował. Został 
skazany na śmierć już po ukończeniu 18. roku życia. Próbował się odwoływać 
od tego wyroku, jednakże nie przynosiło to oczekiwanego skutku. Jednakże 
w 2002 roku zapadł wyrok w sprawie Atkins v. Virginia, w którym Sąd Naj-
wyższy orzekł, iż egzekucja na osobach chorych umysłowo jest niezgodna 
z VIII Poprawką, bowiem kara śmierci na takich osobach byłaby karą okrutną, 
niezgodną z celami penologicznymi, którym taka egzekucja ma służyć23. W tej 
sytuacji Simmons podniósł, iż rozumowanie ze sprawy Atkins v. Virginia po-
zwala stwierdzić, iż orzeczenie kary śmierci wobec osoby, która popełniła czyn 
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Kara śmierci w USA … 

185 

zanim osiągnęła 18. rok życia również jest niezgodne z Konstytucją. Ostatecz-
nie w sprawie Roper v. Simmons zapadł wyrok, iż VIII oraz XIV Poprawka do 
Konstytucji zakazują skazywania na karę śmierci przestępców, którzy nie ukoń-
czyli 18 lat w chwili popełnienia czynu zabronionego, zamieniając tym samym 
karę Simmonsa na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd stwierdził 
także, że chociaż w świetle wspomnianego wcześniej orzeczenia Stanford v. 
Kentucky możliwe było orzeczenie kary śmierci wobec nieletnich przestępców, 
to jednak wypracowano swoisty „narodowy konsensus” przeciwko takim egze-
kucjom od czasu powyższego wyroku z 1989 roku24. 

Standardy międzynarodowe 

Prawo do życia jako nadrzędnej wartości człowieka pojawia się niemalże 
w każdej konstytucji, jak również we wszystkich aktach prawa międzynarodo-
wego, które o prawach człowieka traktują. Kara śmierci pojawia się jednak czę-
sto w odrębnych przepisach, które stanowią o niej expressis verbis, nakazując jej 
znoszenie, czy chociażby ograniczenie jej orzekania do pewnej kategorii prze-
stępstw25. Szczególny dorobek w tej kwestii widać w ustawodawstwie europej-
skim, bowiem w XX wieku powszechna stała się rezygnacja z ostatecznego 
środka penalnego, co w pewnym sensie wiąże się z rozwojem Rady Europy oraz 
Unii Europejskiej. Obecnie w żadnym państwie członkowskim Unii Europej-
skiej kara śmierci nie jest stosowana. W 1983 roku uchwalono protokół 
nr 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który definitywnie zniósł 
karę śmierci w czasie pokoju. Artykuł pierwszy tego protokołu stanowi bo-
wiem: „Znosi się karę śmierci. Nikt nie może być skazany na taką karę, ani nie 
może nastąpić jej wykonanie”26; w kolejnym przepisie dopuszczano jednak 
możliwość orzekania tego środka penalnego za czyny popełnione w czasie 
wojny lub bezpośredniego zagrożenia wojną. Bezwzględna likwidacja kary 
śmierci, nawet w czasie wojny, nastąpiła w protokole nr 13 w 2002 roku.  

Stany Zjednoczone stanowią jednak odrębny byt od krajów europejskich, 
czego wyrazem jest chociażby zupełnie inny system prawny. Jakkolwiek akty 
prawa europejskiego nie mają zastosowania do USA, tak istnieją umowy mię-
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Adrianna Anna Szymańska 

184 

Thompson v. Oklahoma zdaje się być o tyle kontrowersyjna, że stan faktyczny 
dotyczy nieletniego sprawcy, skazanego na karę śmierci. Mianowicie chodzi 
o piętnastolatka, który aktywnie współuczestniczył w brutalnym morderstwie. 
Według prawa Oklahomy był jeszcze dzieckiem, jednakże uznano, iż w świetle 
wszystkich okoliczności należy go osądzić jak dorosłego. Ławie przysięgłych 
okazano kolorowe zdjęcia ciała zamordowanego, co – jak podnosiła obrona – 
z pewnością miało wpływ na końcowy werdykt tejże ławy. Sąd Najwyższy osta-
tecznie uznał, choć nie jednomyślnie, iż egzekucja osoby, która miała poniżej 
szesnastu lat w chwili popełnienia czynu, naruszyłaby VIII Poprawkę, a po-
nadto stwierdził także, iż obraziłoby to pewne standardy przyzwoitości21. 
 Rok później wydane zostało równie znaczące orzeczenie w sprawie Stan-
ford v. Kentucky. W tym przypadku skazany był w wieku dokładnie 17 lat 
i 4 miesięcy w chwili popełnienia czynu, którym to było: morderstwo, sodomia 
pierwszego stopnia oraz kradzież pierwszego stopnia wraz z przywłaszczeniem 
mienia. Uznano, iż z uwagi na okoliczności, orzeczenie kary śmierci w tym 
przypadku było słuszne, a ponadto nałożenie kary śmierci na osobę, która 
w chwili popełnienia czynu miała 16 bądź 17 lat, nie stanowi naruszenia zakazu 
wymierzania kar „okrutnych i wymyślnych” w świetle VIII Poprawki22. Tym 
samym poprzez takie orzeczenie Sądu Najwyższego nastąpiła liberalizacja kara 
śmierci oraz dopuszczono możliwość jej orzekania wobec osób, które w chwili 
popełnienia czynu były powyżej 16. roku życia.  

Powyższe orzeczenie niejako przestało być aktualne z chwilą wydania wy-
roku w sprawie Roper v. Simmons w 2005 roku. W tym przypadku siedemna-
stoletni Simmons dopuścił się morderstwa, które wcześniej zaplanował. Został 
skazany na śmierć już po ukończeniu 18. roku życia. Próbował się odwoływać 
od tego wyroku, jednakże nie przynosiło to oczekiwanego skutku. Jednakże 
w 2002 roku zapadł wyrok w sprawie Atkins v. Virginia, w którym Sąd Naj-
wyższy orzekł, iż egzekucja na osobach chorych umysłowo jest niezgodna 
z VIII Poprawką, bowiem kara śmierci na takich osobach byłaby karą okrutną, 
niezgodną z celami penologicznymi, którym taka egzekucja ma służyć23. W tej 
sytuacji Simmons podniósł, iż rozumowanie ze sprawy Atkins v. Virginia po-
zwala stwierdzić, iż orzeczenie kary śmierci wobec osoby, która popełniła czyn 

                                                            
21 Thompson v. Ohlahoma, 487 U.S. 815 (1988). 
22 Stanford v. Kentucky, 492 U.S. 361 (1989). 
23 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002). 

Kara śmierci w USA … 

185 

zanim osiągnęła 18. rok życia również jest niezgodne z Konstytucją. Ostatecz-
nie w sprawie Roper v. Simmons zapadł wyrok, iż VIII oraz XIV Poprawka do 
Konstytucji zakazują skazywania na karę śmierci przestępców, którzy nie ukoń-
czyli 18 lat w chwili popełnienia czynu zabronionego, zamieniając tym samym 
karę Simmonsa na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd stwierdził 
także, że chociaż w świetle wspomnianego wcześniej orzeczenia Stanford v. 
Kentucky możliwe było orzeczenie kary śmierci wobec nieletnich przestępców, 
to jednak wypracowano swoisty „narodowy konsensus” przeciwko takim egze-
kucjom od czasu powyższego wyroku z 1989 roku24. 

Standardy międzynarodowe 

Prawo do życia jako nadrzędnej wartości człowieka pojawia się niemalże 
w każdej konstytucji, jak również we wszystkich aktach prawa międzynarodo-
wego, które o prawach człowieka traktują. Kara śmierci pojawia się jednak czę-
sto w odrębnych przepisach, które stanowią o niej expressis verbis, nakazując jej 
znoszenie, czy chociażby ograniczenie jej orzekania do pewnej kategorii prze-
stępstw25. Szczególny dorobek w tej kwestii widać w ustawodawstwie europej-
skim, bowiem w XX wieku powszechna stała się rezygnacja z ostatecznego 
środka penalnego, co w pewnym sensie wiąże się z rozwojem Rady Europy oraz 
Unii Europejskiej. Obecnie w żadnym państwie członkowskim Unii Europej-
skiej kara śmierci nie jest stosowana. W 1983 roku uchwalono protokół 
nr 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który definitywnie zniósł 
karę śmierci w czasie pokoju. Artykuł pierwszy tego protokołu stanowi bo-
wiem: „Znosi się karę śmierci. Nikt nie może być skazany na taką karę, ani nie 
może nastąpić jej wykonanie”26; w kolejnym przepisie dopuszczano jednak 
możliwość orzekania tego środka penalnego za czyny popełnione w czasie 
wojny lub bezpośredniego zagrożenia wojną. Bezwzględna likwidacja kary 
śmierci, nawet w czasie wojny, nastąpiła w protokole nr 13 w 2002 roku.  

Stany Zjednoczone stanowią jednak odrębny byt od krajów europejskich, 
czego wyrazem jest chociażby zupełnie inny system prawny. Jakkolwiek akty 
prawa europejskiego nie mają zastosowania do USA, tak istnieją umowy mię-

                                                            
24 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005). 
25 Por. w pkt III niniejszego artykułu. 
26 Europejska Konwencja Praw Człowieka. Protokół 6, Dz.U. 1993 nr 61, poz. 284. 



Adrianna Anna Szymańska 

186 

dzynarodowe, których kraj ten również jest sygnatariuszem. Wśród nich znaj-
dują się wspomniane już wcześniej Amerykańska Konwencja Praw Człowieka 
oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Wprawdzie Amerykańska Kon-
wencja Praw Człowieka już w swojej pierwotnej wersji wprowadzała przepis 
dotyczący kary śmierci, to ponadto w 1990 roku przyjęto Protokół Dodatkowy 
o Zniesieniu Kary Śmierci. Jego brzmienie jest podobne do protokołu 
nr 6 EKPC, mianowicie znosi całkowicie karę śmierci, pozwalając jednak na 
zachowanie tego środka penalnego w czasie wojny27. 

W tym kontekście należy wspomnieć ponadto o Międzynarodowym Pak-
cie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku. Karze śmierci poświęcono 
cały artykuł 6, który warto w tym miejscu zacytować: 

Artykuł 6 

1. Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to 
powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie 
pozbawiony życia. 

2. W krajach, w których kara śmierci nie została zniesiona, wyrok 
śmierci może być wydany jedynie za najcięższe zbrodnie, zgodnie 
z ustawą, która obowiązywała w chwili popełnienia zbrodni i nie 
narusza postanowień niniejszego Paktu i Konwencji o zapobieganiu 
i karaniu zbrodni ludobójstwa. Kara ta może być wykonana tylko 
na podstawie prawomocnego wyroku wydanego przez właściwy sąd. 

3. W przypadku, gdy pozbawienie życia stanowi zbrodnię ludobój-
stwa, jest oczywiste, że żadne postanowienie niniejszego artykułu nie 
upoważnia żadnego Państwa-Strony niniejszego Paktu do uchylania 
się w jakikolwiek sposób od zobowiązań przyjętych przez nie na pod-
stawie postanowień Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni lu-
dobójstwa. 

4. Każdy skazany na śmierć ma prawo ubiegać się o ułaskawienie 
lub zamianę kary. Amnestia, ułaskawienie lub zamiana kary śmierci 
mogą być zastosowane we wszystkich przypadkach. 

                                                            
27 International Standards on the death penalty, Amnesty International, [online], www.am-
nesty.org/en/documents/ACT50/001/2006/en [dostęp: 09.02.2018]. 
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5. Wyrok śmierci nie będzie wydany w odniesieniu do przestępstw 
popełnionych przez osoby w wieku poniżej 18 lat i nie będzie wyko-
nywany w stosunku do kobiet ciężarnych. 

6. Nie można powoływać się na żadne postanowienie niniejszego ar-
tykułu w celu opóźnienia lub niedopuszczenia do zniesienia kary 
śmierci przez jakiekolwiek Państwo-Stronę niniejszego Paktu28. 

Mimo że minęło ponad 50 lat od podpisania tego Paktu, przepis ten po-
zostaje nad wyraz aktualny. Wyraźnie widać, że chęć ograniczania kary śmierci 
wynika z przyrodzonego prawa do życia. W przepisie zawarte są szczegółowe 
postanowienia co do tego, wobec kogo nie można orzekać kary śmierci. Istotne 
zdają się także wspomniane już wcześniej aspekty proceduralne, bowiem nawet 
osoba, wobec której za dokonane przez nią czyny orzeczona została ta swoista 
ultima ratio, ma prawo ubierać się o ułaskawienie lub zamianę kary. Ponadto 
w 1989 r. powstał Drugi Protokół Fakultatywny do tegoż paktu w sprawie 
zniesienia kary śmierci. Rozpoczyna się on słowami, wyrażającymi przekona-
nie, iż zniesienie kary śmierci przyczynia się do wzmocnienia poszanowania 
ludzkiej godności29. Idea praw człowieka wskazuje bowiem, że wszyscy jeste-
śmy równymi istotami ludzkimi i nie ma wartości większej, aniżeli życie. Za-
tem to podstawowe nie powinno być naruszane w żaden sposób, w tym także 
poprzez orzekanie ostatecznego środka penalnego, którego zamierzeniem jest 
pozbawienie życia osoby skazanej. 

Kara śmierci w USA po 2000 roku 

Wydawać by się mogło, że wraz z nadejściem XXI wieku, swoista walka 
o prawa człowieka przestała mieć znaczenie, bowiem wszystkie kraje są już „cy-
wilizowane” i szanują godność ludzką. Nie jest to jednak do końca zgodne ze 
stanem faktycznym. Wprawdzie XX wiek utorował drogę w tym aspekcie, jak-
kolwiek w stuleciu dwóch wojen światowych i wielkich przemian polityczno-
gospodarczych potrzeba troski o prawa człowieka jako jednostki była większa 
niż kiedykolwiek, jednakże obecne stulecie nie jest doskonałe. Zwłaszcza 

                                                            
28 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz.U. 1977 nr 38, poz. 167. 
29 Drugi Protokół Fakultatywny do MPPOiP, Dz.U. 2014 poz. 891. 
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w kontekście kary śmierci należy zaznaczyć, iż nadal zdarzają się błędy proce-
duralne czy nieudane egzekucje, co stanowi kategoryczne naruszenie prawa do 
życia. Szczególną rolę odgrywają tutaj metody wykonywania środka penalnego. 

Metodę najpowszechniejszą stanowi zastrzyk trucizny30. Można by sądzić, 
iż zastrzyk z odpowiednią dawką mieszaniny substancji, które tworzą truciznę, 
jest najbardziej humanitarnym sposobem wykonania ostatecznego środka pe-
nalnego. Nie jest to jednak takie oczywiste, bowiem zdarzały się w historii wy-
konywania tejże kary sytuacje, gdy egzekucja przebiegała zdecydowanie nie tak, 
jak powinna. Przykładem może być chociażby wykonanie wyroku w 2014 roku 
na skazanym, który nazywał się Joseph Wood. Egzekucja ta trwała blisko dwie 
godziny, ponadto skazany był świadomy jeszcze ponad godzinę od rozpoczęcia 
procedury31. Dyrektor Departamentu Więziennictwa w Arizonie tłumaczył, 
iż czas kompletnej egzekucji dla każdego jest fizjologicznie zindywidualizo-
wany32. Niemniej wydaje się, że tak długa śmierć zdecydowanie odbiega od 
normy wykonywania tejże kary i, nie spełniając tym samym proceduralnych 
wymogów, powoduje nadmierne cierpienie skazanego. 

W tym aspekcie niemałą rolę odegrało orzeczenie Baze v. Rees z 2008 
roku, bowiem również dotyczyło kwestii tzw. śmiertelnego zastrzyku. Stało się 
ono swoistą podstawą jurydyczną w późniejszych, podobnych sprawach. Ska-
zani za podwójne morderstwo Ralph Baze oraz Thomas Bowling podnieśli za-
rzut, jakoby śmiercionośna mieszanka wstrzykiwana, aby dokonać egzekucji 
może prowadzić do niepotrzebnego bólu (unnecessary pain). Tym samym jest 
w sprzeczności z VIII Poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. 
Sprawa początkowo toczyła się w obrębie stanu Kentucky, jednak jej znaczenie 
było doniosłe w skali całego kraju, bowiem zastrzyk trucizny jest metodą sto-
sowaną powszechnie na terenie Stanów Zjednoczonych – co najmniej 30 sta-
nów używa kombinacji tych samych substancji. Zatem wyrok w tej sprawie 
mógł zmienić całą linię orzeczniczą w tym aspekcie. Uznano jednak, że śmier-

                                                            
30 W. Kwiatkowski, Zagadnienie kary śmierci …, s. 133. 
31 M. Berman, Arizona execution lasts nearly two hours; lawyer says Joseph Wood was ‘gasping and 
struggling to breathe’, The Washington Post, [online], www.washingtonpost.com/news/post-na 
tion/wp/2014/07/23/arizona-supreme-court-stays-planned-execution/?utm_term=.436e6c93c 
0d9 [dostęp: 10.02.2018]. 
32 Tamże. 

Kara śmierci w USA … 

189 

telny zastrzyk nie jest sprzeczny z VIII Poprawką – byłoby tak dopiero wów-
czas, gdyby ryzyko poważnej krzywdy i niepotrzebnego bólu było „znaczne” 
(substantial) lub „obiektywnie nieakceptowalne” (objectively intolerable)33.  

Do metody w postaci zastrzyku trucizny odnosi się także jedno z ostatnich 
orzeczeń Sądu Najwyższego w kwestii kary śmierci, a mianowicie jest to wyrok 
w sprawie Glossip v. Gross z 2015 roku, który w istocie bazuje również na oma-
wianym wyżej orzeczeniu Baze v. Rees. Zastanawiano się bowiem, czy śmier-
telne zastrzyki z użyciem midazolamu34 nie stanowią kary okrutnej w rozumie-
niu VIII Poprawki – Sąd uznał jednak, że zastrzyki te są zgodne z Konstytucją 
Stanów Zjednoczonych. W uzasadnieniu powołano się na ekspertyzę stanową, 
jakoby stosowana dawka midazolamu dawała pewność, że więzień nie odczuje 
bólu. Ponadto pojawia się stwierdzenie, iż więźniowie nie wykazali, aby istniało 
znaczące ryzyko w porównaniu tej metody z inną, znaną i dostępną metodą 
alternatywną35. 

Wobec systemu prawnego Stanów Zjednoczonych niekiedy pojawiają się 
zarzuty nietolerancji. Świadczyć o tym mają statystyki, jakoby czarnoskórych 
przestępców chętniej skazywano na karę śmierci. Profesor Katherine Beckett 
z Uniwersytetu Waszyngtońskiego stwierdziła, iż ława przysięgłych w stanie 
Waszyngton jest trzy razy bardziej skłonna zaproponować karę śmierci dla 
czarnoskórego oskarżonego niż dla oskarżonego o białym kolorze skóry w po-
dobnym przypadku36. Z tego też powodu niezwykle istotne jest przykładanie 
wagi do obiektywizmu w sądownictwie, jeśli w grę wchodzi orzekanie ultima 
ratio, jakim jest środek penalny w postaci kary śmierci. W tym miejscu warto 
przytoczyć orzeczenie Hurst v. Florida z 2016 roku, które traktuje o tym, 
iż VI Poprawka do Konstytucji wymaga uwzględnienia wszelkich okoliczności 
przez ławę przysięgłych. W uzasadnieniu można przeczytać, iż zgodnie 
z prawem obowiązującym na Florydzie, maksymalnym wyrokiem, jaki może 
otrzymać skazany na podstawie wyroku skazującego, jest kara dożywotniego 
pozbawienia wolności – skazanie na karę śmierci może nastąpić dopiero na 
podstawie dodatkowego postępowania z przesłuchaniem dowodowym przed 
ławą przysięgłych, którzy wydają tzw. advisory sentence, co można tłumaczyć 

                                                            
33 Baze v. Rees, 553 U.S. 35 (2008). 
34 Środek o silnym działaniu nasennym i uspokajającym.  
35 Glossip v. Gross, 576 U.S. (2015). 
36 Facts about the Death Penalty …, s. 2. 
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jako „wyrok doradczy”. Niezależnie jednak od tego, sędzia także musi uwzględ-
nić ogół okoliczności, zarówno tych obciążających, jak i łagodzących (aggrava-
ting and mitigating circumstances)37. VI Poprawka wraz z tym orzeczeniem dają 
swoisty wyraz spełnieniu międzynarodowych standardów proceduralnych, 
które mają powodować minimalizowanie ryzyka popełnienia błędu przy orze-
kaniu kary śmierci.  

Konkluzja 

Polemiki związane z problematyką kary śmierci prawdopodobnie nigdy 
nie ucichną, a wszelkie wątpliwości nie zostaną jednoznacznie wyjaśnione 
z uwagi na kontrowersyjność i mnogość argumentów po stronie tak zwolenni-
ków, jak i przeciwników. Zgłębiając jednak akty prawa międzynarodowego 
oraz działalność organizacji międzynarodowych, takich jak Amnesty Interna-
tional, można dojść do wniosku, że zdecydowanie zalecają one całkowitą rezy-
gnację z kary śmierci. Niemniej w sytuacji, gdy orzekanie kary śmierci pozo-
staje w mocy prawa danego kraju, czy – tak jak w przypadku Stanów Zjedno-
czonych – w mocy konkretnego prawa stanowego, musi ono spełniać określone 
standardy, aby nie kolidowało w żaden sposób z przyrodzonym prawem do 
życia każdej istoty ludzkiej. Przepisy międzynarodowe odnoszą się do tego ra-
czej ogólnikowo, bowiem nie precyzują szczegółowych unormowań, posługu-
jąc się w dużej mierze klauzulami generalnymi, stąd w systemie common law 
tak istotne jest analizowanie orzecznictwa. W Stanach Zjednoczonych kara 
śmierci obecna jest od wielu lat, z niewielkimi okresami abolicyjnymi, wpisując 
się niejako w obraz amerykańskiego systemu prawnego, jednakże wyraźnie wi-
doczna jest tendencja do tego, by coraz rzadziej wymierzać ostateczny środek 
penalny, na co wskazują chociażby statystki wykonywanych kar śmierci 
w ostatnich latach. Niemniej jednak trzydzieści jeden stanów wciąż dopuszcza 
ten środek penalny, co stanowi ponad połowę wszystkich stanów w USA. 
Z tego względu niezwykle istotne są wszelkie przepisy proceduralne, które 
umożliwiają wykonanie egzekucji w odpowiedni z punktu widzenia prawa spo-
sób, z poszanowaniem godności istoty ludzkiej. Nie należy bowiem zapomi-
nać, iż ani ludzie, ani systemy prawne nie są nieomylne, a w przypadku, gdy 
chodzi o odebranie życia jako kary za popełniony czyn, należy zachować nad 
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wyraz szczególną ostrożność, gdyż niezaprzeczalnie, z uwagi na swoją nieod-
wracalność, jest to najbardziej radykalny błąd, jaki można popełnić.  
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Summary 

The Death Penalty in the United States 
in the Light of International law 

and Human rights 

The permissibility of the death penalty has always aroused some contro-
versy. However, recently there is a tendency to abolish the capital punishment. 
It is particularly evident in Europe, although many executions still take place 
all over the world. The United States remains one of the countries where the 
legal system still allows the ruling of death penalty. However, over the years 
the number of convictions, and consequently executions, has apparently de-
creased. The article presents briefly the history of death penalty in the United 
Stated, as well as the essence of procedural standards if it comes to a specific 
ultima ratio in the aspect of the idea of human rights. The purpose of this 
article is to discuss the issue of the capital punishment in the light of interna-
tional law, especially concerning human rights. Moreover, several important 
rulings of the U.S. Supreme Court were analysed from the perspective of com-
mon law system. These rulings deal with the issue of compliance of the death 
penalty with the U.S. Constitution.  

Key words: death penalty, capital punishment, international law, human 
rights, ultima ratio. 
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Handel bronią konwencjonalną 
jako narzędzie polityki zagranicznej 

Stanów Zjednoczonych 

 
 
 
Wstęp 

 Na międzynarodowym rynku broni konwencjonalnej obserwuje się obec-
nie wzrost koniunktury. Handel uzbrojeniem osiągnął najwyższy punkt od 
czasu zakończenia Zimnej Wojny, co eksperci łączą z działaniami militarnymi 
oraz wzmożonym importem broni na Bliskim Wschodzie, a także napiętą sy-
tuacją polityczną pomiędzy Koreą Południową a Północną w Azji1. Co więcej, 
przemysł zbrojeniowy - jak niemal każda branża - zmienia się wraz z postępu-
jącą globalizacją. Firmy produkujące uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, ulegają 
przekształceniom, a małe przedsiębiorstwa zostają przejęte przez największe 
konsorcja zbrojeniowe, w celu stworzenia możliwości dostępu do innych ryn-
ków lub pozyskania nowych technologii. Bez wątpienia, umowy handlowe 
w przedmiocie transferu broni zawsze były wykorzystywane do realizacji celów 
politycznych. Już w czasach Zimnej Wojny, Stany Zjednoczone oraz Związek 
Radziecki, wykorzystywały eksport broni do powiększania swojej strefy wpły-
wów w najbardziej istotnych w tamtym okresie rejonach. Obecnie, pomimo, 
ogromnych przemian pod względem politycznym, gospodarczym oraz dyplo-
matycznym, handel bronią w dalszym ciągu jest wykorzystywany jako narzę-
dzie polityki międzynarodowej oraz sposób na zapewnienie bezpieczeństwa na-
rodowego. 

1 S. K. Dehghan, Global arms trade reaches highest point since cold war era, The Guardian, [online] 
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/20/global-arms-weapons-trade-highest-point-
since-cold-war-era [dostęp: 08.02.2018]. 



Adrianna Anna Szymańska 

194 

Summary 

The Death Penalty in the United States 
in the Light of International law 

and Human rights 

The permissibility of the death penalty has always aroused some contro-
versy. However, recently there is a tendency to abolish the capital punishment. 
It is particularly evident in Europe, although many executions still take place 
all over the world. The United States remains one of the countries where the 
legal system still allows the ruling of death penalty. However, over the years 
the number of convictions, and consequently executions, has apparently de-
creased. The article presents briefly the history of death penalty in the United 
Stated, as well as the essence of procedural standards if it comes to a specific 
ultima ratio in the aspect of the idea of human rights. The purpose of this 
article is to discuss the issue of the capital punishment in the light of interna-
tional law, especially concerning human rights. Moreover, several important 
rulings of the U.S. Supreme Court were analysed from the perspective of com-
mon law system. These rulings deal with the issue of compliance of the death 
penalty with the U.S. Constitution.  

Key words: death penalty, capital punishment, international law, human 
rights, ultima ratio. 

 

195 

Piotr Mroczkowski 

University of Łódź 

 
 

Handel bronią konwencjonalną 
jako narzędzie polityki zagranicznej 

Stanów Zjednoczonych 

 
 
 
Wstęp 

 Na międzynarodowym rynku broni konwencjonalnej obserwuje się obec-
nie wzrost koniunktury. Handel uzbrojeniem osiągnął najwyższy punkt od 
czasu zakończenia Zimnej Wojny, co eksperci łączą z działaniami militarnymi 
oraz wzmożonym importem broni na Bliskim Wschodzie, a także napiętą sy-
tuacją polityczną pomiędzy Koreą Południową a Północną w Azji1. Co więcej, 
przemysł zbrojeniowy - jak niemal każda branża - zmienia się wraz z postępu-
jącą globalizacją. Firmy produkujące uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, ulegają 
przekształceniom, a małe przedsiębiorstwa zostają przejęte przez największe 
konsorcja zbrojeniowe, w celu stworzenia możliwości dostępu do innych ryn-
ków lub pozyskania nowych technologii. Bez wątpienia, umowy handlowe 
w przedmiocie transferu broni zawsze były wykorzystywane do realizacji celów 
politycznych. Już w czasach Zimnej Wojny, Stany Zjednoczone oraz Związek 
Radziecki, wykorzystywały eksport broni do powiększania swojej strefy wpły-
wów w najbardziej istotnych w tamtym okresie rejonach. Obecnie, pomimo, 
ogromnych przemian pod względem politycznym, gospodarczym oraz dyplo-
matycznym, handel bronią w dalszym ciągu jest wykorzystywany jako narzę-
dzie polityki międzynarodowej oraz sposób na zapewnienie bezpieczeństwa na-
rodowego. 

1 S. K. Dehghan, Global arms trade reaches highest point since cold war era, The Guardian, [online] 
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/20/global-arms-weapons-trade-highest-point-
since-cold-war-era [dostęp: 08.02.2018]. 



Piotr Mroczkowski 

196 

Specyfika międzynarodowego rynku broni konwencjonalnej 

 Światowy rynek broni konwencjonalnej obejmuje zarówno legalny jak 
i nielegalny handel. Transakcje, których przedmiotem jest broń lub sprzęt woj-
skowy odbywają się na całym świecie, jednakże największa koncentracja ma 
miejsce na obszarach, w których toczą się konflikty zbrojne lub występuje bar-
dzo wysoka przestępczość. Klasyczny model handlu międzynarodowego za-
kłada, że jest on napędzany przez różnice w czynnikach takich jak praca, ziemia 
czy kapitał, które można wykorzystać do produkcji w kraju bądź przez poziom 
technologii produkcyjnej, przy czym każdy kraj eksportuje te towary, w któ-
rych ma przewagę komparatywną2. Międzynarodowy rynek broni wyróżnia się 
na tle innych rynków towarów lub usług, ponieważ istnieje na nim oligopol po 
stronie podaży oraz monopol po stronie popytu3. Jest on również specyficzny 
ze względu na silne zaangażowanie rządu i agencji państwowych, w wyniku 
czego kształtują go nie tylko czynniki wpływające na rynek towarów cywilnych, 
takie jak cena czy jakość towaru, lecz również kwestie pozaekonomiczne - kon-
kretnie polityka. Wydatki na międzynarodowym rynku broni wynikają głów-
nie z nietypowych preferencji względem kontrahenta i odczuwanych zagrożeń, 
a mniej z czynników typowych, takich jak np. cena4. Z punktu widzenia do-
stawcy, istotnym argumentem, który może wpłynąć na dokonanie transakcji 
jest to, czy w interesie państwa eksportującego jest wzmocnienie siły militarnej 
odbiorcy. Z drugiej strony, odbiorca, musi rozważyć, czy z zakupu broni lub 
sprzętu od tego konkretnego dostawcy nie wynikną komplikacje polityczne lub 
militarne z krajami trzecimi5. Interesujący jest fakt, iż podobieństwo religijne 
jest bardzo silnym czynnikiem, mającym wpływ na zawieranie umów w przed-
miocie handlu bronią. Nawet przy różnicach politycznych lub kulturowych, 
kraje, które dzielą tę samą religię, handlują od dwóch do trzech razy większą 
ilością broni w porównaniu z krajami, w których dominuje inne wyznanie6.  

2 O. Tocoian, The Home Market Effect In International Arms Trade, Economic Inquiry 2015, 
vol. 53, no. 4, s. 1751.  
3 P. Chlebowicz, Nielegalny handel bronią: studium kryminologiczne, Warszawa 2015, s. 32. 
4 O. Tocoian, The Home Market Effect …, s. 1760. 
5 I. Anthony, Russia and The Trade Arms, Oxford 1998, s. 16. 
6 O. Tocoian, The Home Market Effect …, s. 1759. 
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 Handel bronią można zdefiniować jako działania obejmujące eksport oraz 
import broni, technologii wojskowych, sprzętu i części zamiennych7. Wyróżnić 
można trzy rynki, na których odbywa się handel bronią: rynek legalny, rynek 
nielegalny (czarny) oraz rynek szary8. Wszystkie trzy są ze sobą bardzo blisko 
związane i w dużym stopniu zależne. Co więcej, bez rynku legalnego, pozostałe 
dwa nie mogłyby istnieć, ponieważ zdecydowana większość broni znajdującej 
się w nielegalnym obrocie została wyprodukowana, a następnie rozprowadzona 
(za pierwszym razem) w sposób legalny9. Handel legalny zdecydowanie domi-
nuje w obrocie i jest ogólnie zatwierdzony przez zaangażowane państwa oraz 
przeprowadzany zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym. Charakte-
ryzuje go silny udział państwa oraz różne motywy dokonywanych transakcji, 
które często wykraczają poza czysto ekonomiczne przesłanki. Największe trans-
akcje pomiędzy państwami, charakteryzują się tym, że zyski z nich oceniane się 
także pod względem politycznym, budując relacje z partnerami oraz wzmac-
niając sojusze. Z drugiej strony, transfery na czarnym rynku (nielegalne) w spo-
sób oczywisty naruszają prawo krajowe lub międzynarodowe i odbywają się bez 
oficjalnego zezwolenia rządowego. Handel na czarnym rynku obejmuje głów-
nie broń ręczną, która jest łatwiejsza w transporcie oraz obsłudze i utrzyma-
niu10. Szacuje się, że rozmiar handlu na rynku nielegalnym wynosi około 10-
20% całkowitego handlu bronią ręczną11. Transakcje rynkowe należące do sza-
rej strefy nie są bezsprzecznie zgodne lub niezgodne z prawem i nie należą do 
żadnej z pozostałych dwóch kategorii. Charakter tego rynku najlepiej oddaje 
angielskie określenie semi-legal (półlegalne), ponieważ przedsięwzięcia te często 
nie są niezgodne z prawem krajowym i międzynarodowym, tak jak transakcje 
na czarnym rynku, jednak naruszają pewne normy, np. embarga na handel 
bronią z danym krajem12.   

7 P. Chlebowicz, Nielegalny handel bronią …, s. 29. 
8 Tamże.  
9 Tamże. 
10 O. Tocoian, The Home Market Effect …, s. 1753. 
11 Tamże. 
12 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade, Cambridge 2009, s. 94. 
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7 P. Chlebowicz, Nielegalny handel bronią …, s. 29. 
8 Tamże.  
9 Tamże. 
10 O. Tocoian, The Home Market Effect …, s. 1753. 
11 Tamże. 
12 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade, Cambridge 2009, s. 94. 
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 W literaturze, wyróżnia się cztery sposoby transferów broni, występujące 
w obrocie. Są to: transfery międzypaństwowe, transfery handlowe, tajne ope-
racje oraz transakcje na czarnym rynku13. Pierwsza kategoria obejmuje sprze-
daż lub bezpłatne przekazanie produktu na podstawie umów między rządami 
państw. Taki rodzaj transferów był najbardziej rozpowszechniony podczas 
Zimnej Wojny, jednakże Stany Zjednoczone w dalszym ciągu przekazują broń 
krajom Ameryki Południowej, które podejmują się walki z kartelami narkoty-
kowymi. Drugi rodzaj transferów to transakcje pomiędzy podmiotem prywat-
nym w jednym kraju a jednostką rządową lub pomiotem prywatnym w innym 
kraju. 
W takich sytuacjach, transakcje regulowane są przed system prawny państwa, 
z którego pochodzi dostawca14. Tajne operacje, obejmują przekazywanie broni 
separatystom lub innym organizacjom paramilitarnym, działającym w innym 
państwie. Transfery te odbywają się w obrębie szarej strefy, a ich motywy mogą 
być różne, począwszy od politycznych, aż po religijne. Przykładem, który ide-
alnie wpisuje się w tę grupę transferów broni jest wsparcie Stanów Zjednoczo-
nych dla jednostek Contras w Nikaragui, czyli afera Iran-Contras, która 
wstrząsnęła Ameryką w latach 1986-1987. Polegała ona na tajnej sprzedaży 
broni do Iranu, pomimo oficjalnego embarga nałożonego na ten kraj oraz ame-
rykańskiej doktryny, zakładającej zakaz handlu bronią z krajami oskarżonymi 
o wspieranie terroryzmu. Część uzyskanych środków została przekazana na 
wsparcie rebeliantów Contras walczących z komunistycznym Sandinistowskim 
Frontem Wyzwolenia Narodowego w Nikaragui15. Ostatnia kategoria, to 
transakcje dokonywane na czarnym rynku, czyli nielegalna sprzedaż dokony-
wana przez grupy przestępcze czy organizacje terrorystyczne. W związku z nie-
legalnym charakterem tych przedsięwzięć, dane i statystyki są często niepełne 
lub niepotwierdzone.  

 

 

13 P. Chlebowicz, Nielegalny handel bronią …, s. 31. 
14 Tamże. 
15 Iran-Contra Affair, United States History, [online] http://www.u-s-history.com/pages/h1 
889.html [dostęp: 16.03.2018]. 
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Ekonomiczna analiza międzynarodowego rynku broni konwencjonalnej 

 Od początku lat 80, poza Stanami Zjednoczonymi i ZSRR (a obecnie 
Rosją) do potentatów na rynku broni należy Francja, Wielka Brytania oraz 
Niemcy. W ostatnim czasie do tej grupy dołączyły również Chiny. Inne kraje, 
takie jak Kanada czy Holandia, nie mogąc konkurować z największymi, już 
wtedy decydowały się na specjalizację i dostarczanie niszowych produktów 
przemysłu zbrojeniowego16. Obecnie, duże ambicje w kwestii handlu bronią 
przejawia Brazylia, Izrael, Ukraina i Korea Południowa. Również Polska uwa-
żana jest za „agresywnego sprzedawcę uzbrojenia”17.  
 Eksperci szacują, iż zwiększenie wydatków na wojskowość o 10% wiąże 
się ze wzrostem eksportu broni o około 4% do 10%18. Zgodnie z ostatnimi 
danymi przedstawionymi w raporcie dla Kongresu Stanów Zjednoczonych, 
łączna wartość umów dotyczących transferu broni na całym świecie (w krajach 
rozwiniętych, jak i rozwijających się) w 2015 roku wyniosła 79,9 mld dola-
rów19, a Stany Zjednoczone przewodziły na całym świecie pod względem war-
tości zawartych umów, która wyniosła 40,2 mld dolarów. Stanowiło to połowę 
wartości wszystkich takich umów na światowym rynku broni. Będąca na dru-
gim miejscu Francja zawarła umowy handlowe o wartości 15,3 mld dolarów. 
W latach 2012-2015 łączna suma wszystkich umów międzynarodowych doty-
czących transferu broni (317 mld dolarów) była wyższa niż w latach 2008-
2011 (266 mld dolarów). Kraje rozwijające się, od lat stanowią zdecydowaną 
większość (80%) odbiorców wszystkich transakcji broni dokonanych na świe-
cie20.  
 W 2015 roku Stany Zjednoczone były zdecydowanym liderem pod 
względem wartości dostaw broni na całym świecie, osiągając zysk wynoszący 
prawie 16 mld dolarów. Był to ósmy rok z rzędu, w którym Stany Zjednoczone 

16 I. Anthony, Russia and The Trade Arms …, s. 20. 
17 R. A. Bitzinger, The Global Arms Market and Commoditization, The Diplomat, [online] 
https://thediplomat.com/2015/06/the-global-arms-market-and-commoditization/ [dostęp: 07. 
03.2018]. 
18 O. Tocoian, The Home Market Effect …, s. 1759. 
19 C. Theothary, Conventional Arms Transfers to Developing Nations. 2008-2015, Waszyngton 
2016, s. 3. 
20 Tamże. 



Piotr Mroczkowski 

198 

 W literaturze, wyróżnia się cztery sposoby transferów broni, występujące 
w obrocie. Są to: transfery międzypaństwowe, transfery handlowe, tajne ope-
racje oraz transakcje na czarnym rynku13. Pierwsza kategoria obejmuje sprze-
daż lub bezpłatne przekazanie produktu na podstawie umów między rządami 
państw. Taki rodzaj transferów był najbardziej rozpowszechniony podczas 
Zimnej Wojny, jednakże Stany Zjednoczone w dalszym ciągu przekazują broń 
krajom Ameryki Południowej, które podejmują się walki z kartelami narkoty-
kowymi. Drugi rodzaj transferów to transakcje pomiędzy podmiotem prywat-
nym w jednym kraju a jednostką rządową lub pomiotem prywatnym w innym 
kraju. 
W takich sytuacjach, transakcje regulowane są przed system prawny państwa, 
z którego pochodzi dostawca14. Tajne operacje, obejmują przekazywanie broni 
separatystom lub innym organizacjom paramilitarnym, działającym w innym 
państwie. Transfery te odbywają się w obrębie szarej strefy, a ich motywy mogą 
być różne, począwszy od politycznych, aż po religijne. Przykładem, który ide-
alnie wpisuje się w tę grupę transferów broni jest wsparcie Stanów Zjednoczo-
nych dla jednostek Contras w Nikaragui, czyli afera Iran-Contras, która 
wstrząsnęła Ameryką w latach 1986-1987. Polegała ona na tajnej sprzedaży 
broni do Iranu, pomimo oficjalnego embarga nałożonego na ten kraj oraz ame-
rykańskiej doktryny, zakładającej zakaz handlu bronią z krajami oskarżonymi 
o wspieranie terroryzmu. Część uzyskanych środków została przekazana na 
wsparcie rebeliantów Contras walczących z komunistycznym Sandinistowskim 
Frontem Wyzwolenia Narodowego w Nikaragui15. Ostatnia kategoria, to 
transakcje dokonywane na czarnym rynku, czyli nielegalna sprzedaż dokony-
wana przez grupy przestępcze czy organizacje terrorystyczne. W związku z nie-
legalnym charakterem tych przedsięwzięć, dane i statystyki są często niepełne 
lub niepotwierdzone.  

 

 

13 P. Chlebowicz, Nielegalny handel bronią …, s. 31. 
14 Tamże. 
15 Iran-Contra Affair, United States History, [online] http://www.u-s-history.com/pages/h1 
889.html [dostęp: 16.03.2018]. 

Handel bronią konwencjonalną … 

199 

 

Ekonomiczna analiza międzynarodowego rynku broni konwencjonalnej 

 Od początku lat 80, poza Stanami Zjednoczonymi i ZSRR (a obecnie 
Rosją) do potentatów na rynku broni należy Francja, Wielka Brytania oraz 
Niemcy. W ostatnim czasie do tej grupy dołączyły również Chiny. Inne kraje, 
takie jak Kanada czy Holandia, nie mogąc konkurować z największymi, już 
wtedy decydowały się na specjalizację i dostarczanie niszowych produktów 
przemysłu zbrojeniowego16. Obecnie, duże ambicje w kwestii handlu bronią 
przejawia Brazylia, Izrael, Ukraina i Korea Południowa. Również Polska uwa-
żana jest za „agresywnego sprzedawcę uzbrojenia”17.  
 Eksperci szacują, iż zwiększenie wydatków na wojskowość o 10% wiąże 
się ze wzrostem eksportu broni o około 4% do 10%18. Zgodnie z ostatnimi 
danymi przedstawionymi w raporcie dla Kongresu Stanów Zjednoczonych, 
łączna wartość umów dotyczących transferu broni na całym świecie (w krajach 
rozwiniętych, jak i rozwijających się) w 2015 roku wyniosła 79,9 mld dola-
rów19, a Stany Zjednoczone przewodziły na całym świecie pod względem war-
tości zawartych umów, która wyniosła 40,2 mld dolarów. Stanowiło to połowę 
wartości wszystkich takich umów na światowym rynku broni. Będąca na dru-
gim miejscu Francja zawarła umowy handlowe o wartości 15,3 mld dolarów. 
W latach 2012-2015 łączna suma wszystkich umów międzynarodowych doty-
czących transferu broni (317 mld dolarów) była wyższa niż w latach 2008-
2011 (266 mld dolarów). Kraje rozwijające się, od lat stanowią zdecydowaną 
większość (80%) odbiorców wszystkich transakcji broni dokonanych na świe-
cie20.  
 W 2015 roku Stany Zjednoczone były zdecydowanym liderem pod 
względem wartości dostaw broni na całym świecie, osiągając zysk wynoszący 
prawie 16 mld dolarów. Był to ósmy rok z rzędu, w którym Stany Zjednoczone 

16 I. Anthony, Russia and The Trade Arms …, s. 20. 
17 R. A. Bitzinger, The Global Arms Market and Commoditization, The Diplomat, [online] 
https://thediplomat.com/2015/06/the-global-arms-market-and-commoditization/ [dostęp: 07. 
03.2018]. 
18 O. Tocoian, The Home Market Effect …, s. 1759. 
19 C. Theothary, Conventional Arms Transfers to Developing Nations. 2008-2015, Waszyngton 
2016, s. 3. 
20 Tamże. 
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znalazły się na pierwszym miejscu wśród państw dostarczających broń i sprzęt 
wojskowy. Różnica między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami jest bar-
dzo wyraźna. Rosja, która zajęła drugie miejsce wśród światowych dostawców 
broni, zarobiła 7,2 mld dolarów na takich dostawach, a trzecia Francja uzyskała 
wpływy wynoszące 7 mld dolarów. Te trzy kraje, w 2015 roku wspólnie dostar-
czyły około 67% wszystkich dostaw broni na całym świecie21. Łączna wartość 
dostaw broni na całym świecie w latach 2012-2015 (około 199 mld dolarów) 
była wyższa niż w latach 2008-2011 (około 187 mld dolarów), obserwuje się 
więc stały wzrost obrotów na rynku. W 2015 roku łączna wartość porozumień 
dotyczących transferu uzbrojenia przez USA składała się głównie z dużych za-
mówień na Bliskim Wschodzie i w Azji. Stany Zjednoczone osiągnęły klu-
czowe porozumienia z Arabią Saudyjską i Irakiem oraz z Koreą Południową22. 
Od tego czasu napływały również oferty z Kuwejtu, Kataru, Arabii Saudyjskiej 
i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w zakresie samolotów, śmigłowców, 
czołgów, pocisków oraz innej broni konwencjonalnej23. 
 Przewaga Stanów Zjednoczonych na rynku producentów broni jest 
ogromna. Trzy koncerny zbrojeniowe, które w 2016 roku osiągnęły największą 
wartość sprzedaży broni lub sprzętu na świecie to Lockheed Martin (40,8 mld 
dolarów), Boeing (29,5 mld dolarów) i Raytheon (22,9 mld dolarów). Wszyst-
kie trzy mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Spośród dziesięciu 
koncernów, które sprzedały broń o najwyższej wartości, tylko BAE Systems 
z Wielkiej Brytanii, europejskie konsorcjum Airbus Group oraz włoskie przed-
siębiorstwo Leonardo, mają swoją siedzibę poza USA24. 

Handel bronią jako element polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych 

 Najwięksi eksporterzy uzbrojenia, jak Stany Zjednoczone, mogą wyko-
rzystywać relacje handlowe do wpływania na politykę zagraniczną kraju, grożąc 

21 Tamże. 
22 C. Theothary, Conventional Arms Transfers …, s. 7. 
23 J. Abramson, U.S. Leads Rising Global Arms Trade, Arms Control Association, [online] 
https://www.armscontrol.org/act/2017-03/news/us-leads-rising-global-arms-trade [dostęp: 05. 
03.2018]. 
24 J. Desjardins, The 10 Companies That Dominate the Global Arms Trade, Visual Capitalist, 
[online] http://www.visualcapitalist.com/companies-dominating-global-arms-trade/ [dostęp: 
08.03.2018]. 
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zakłóceniem transferu broni. Spotykane są sytuacje, w których kraj może zde-
cydować się na eksport do innego kraju wyłącznie w celu wpłynięcia na jego 
politykę, nawet jeśli sama transakcja nie będzie wiązać się z zyskiem finanso-
wym25. Z drugiej strony, producenci broni są prywatnymi firmami, które nie 
chcą ponosić strat finansowych, w praktyce więc, takie działania mają często 
formę pomocy wojskowej przyznawanej określonemu państwu26. 
 Z tego względu, umowy obejmujące dostawy broni stanowią niezwykle 
istotny element polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. R. Stohl 
i S. Grillot określają takie działanie mianem polityki militarnej, czyli praktyką 
handlu bronią, w celu wywarcia wpływu na krajową lub zagraniczną politykę 
kontrahenta27. Wymienia się cztery czynniki, które są kluczowe do zrozumie-
nia, czy dana umowa ma na celu wywarcie wpływu politycznego w obcym pań-
stwie. Po pierwsze, kraj importujący musi być zależny od dostaw broni. Po 
drugie, eksporter jest jedynym lub jednym z niewielkiej grupy państw dostar-
czających broń do danego kraju. Po trzecie, towar dostarczany w prezencie lub 
po dużej zniżce może wywołać dużo większy wpływ na relacje z rządem obcego 
kraju niż zakupiony na normalnych warunkach. Ostatnim elementem jest fakt, 
iż istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że dostawy broni wpłyną na 
zagraniczną niż krajową politykę odbiorcy28.  
 W trakcie Zimnej Wojny, zarówno USA jak i ZSRR dostarczały broń 
swoim sojusznikom, w celu poprawy ich siły militarnej. W latach 1980-1996 
Stany Zjednoczone i ZSRR łącznie odpowiadały za około 65% wszystkich do-
staw broni na świecie29. Niektórzy historycy podają, że około 2/3 broni dostar-
czanej w tym okresie przez Związek Radziecki była przekazywana za darmo lub 
na kredyt30. Podczas trwania Zimnej Wojny, oba supermocarstwa, koncentro-
wały się głównie na konkurencji w Europie, która stanowiła najważniejszy 
punkt na ówczesnej mapie politycznej, a transfer broni w te rejony był jednym 
z głównych narzędzi wywierania wpływu politycznego31. Związek Radziecki 
zaopatrywał również państwa Ameryki Łacińskiej, np. Sandinistowski Front 

25 O. Tocoian, The Home Market Effect …, s. 1753. 
26 Tamże. 
27 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 49. 
28 Tamże, s. 50. 
29 I. Anthony, Russia and The Trade Arms …, s. 19. 
30 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 47. 
31 I. Anthony, Russia and The Trade Arms …, s. 2. 
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21 Tamże. 
22 C. Theothary, Conventional Arms Transfers …, s. 7. 
23 J. Abramson, U.S. Leads Rising Global Arms Trade, Arms Control Association, [online] 
https://www.armscontrol.org/act/2017-03/news/us-leads-rising-global-arms-trade [dostęp: 05. 
03.2018]. 
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25 O. Tocoian, The Home Market Effect …, s. 1753. 
26 Tamże. 
27 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 49. 
28 Tamże, s. 50. 
29 I. Anthony, Russia and The Trade Arms …, s. 19. 
30 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 47. 
31 I. Anthony, Russia and The Trade Arms …, s. 2. 
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Wyzwolenia Narodowego, który w latach 80 walczył w Nikaragui z wspiera-
nymi przez Stany Zjednoczone rebeliantami Contras32. Do innych kluczowych 
rejonów świata, zaopatrywanych przez te mocarstwa, należała Zatoka Perska 
oraz Róg Afryki.  
 Wraz z zakończeniem Zimnej Wojny, rynek broni znacznie się zmienił, 
tworząc nowe możliwości dla eksporterów, ale też niosąc ze sobą duże ograni-
czenia, wynikające ze zmniejszenia nakładów finansowych na militaria. 
Zmniejszenie wydatków na wojskowość w największym stopniu dotyczyło Ro-
sji, która od 1992 prowadziła politykę kontrolowanej inflacji, poprzez połącze-
nie odpowiedniej polityki fiskalnej i monetarnej33. Rosja utraciła swoją pozycję 
również ze względu na bardzo silną zależność przemysłu od wpływów z handlu 
bronią, która była znacznie większa niż w innych krajach, które prze prowa-
dzały takie transakcje na szeroką skalę. Wymienione czynniki doprowadziły do 
znacznego osłabienia wartości handlu bronią prowadzonego przez Rosję, czy-
niąc Stany Zjednoczone zdecydowanym liderem na tym polu34. Koniec Zim-
nej Wojny, a wraz z nim liberalizacja handlu, miał również wpływ na poszerze-
nie się czarnego rynku handlu bronią. Zmniejszone zapotrzebowanie nałożyło 
presję na producentów, którzy zmuszeni zostali do poszukiwania nowych kie-
runków eksportu35. Niewykorzystane zasoby broni, głównie radzieckiej, w 
wielu przypadkach trafiły później na nielegalny rynek i cały czas znajdują się w 
obrocie. 
 Po Zimnej Wojnie Stany Zjednoczone nadal wykorzystują handel bronią 
jako narzędzie polityki zagranicznej, w celu wspierania relacji z sojusznikami, 
a także poprawy poziomu zatrudnienia w kraju36. Wraz ze zmianami, które 
postępowały z czasem, konieczne stało się poszukiwanie nowych rynków przez 
producentów i eksporterów. Zmianie uległy także istniejący porządek w kwestii 
dostawców broni. Przed Wojną w Zatoce Perskiej, Katar kupował broń jedynie 
od Francji, podczas gdy po jej zakończeniu, stał się jednym z najważniejszych 

32 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 47. 
33 I. Anthony, Russia and The Trade Arms …, s. 3. 
34 Tamże, s. 4. 
35 M. Bolton, E. E. Sakamoto, H. Griffiths, Globalization and the Kalashnikov: Public–Private 
Networks in the Trafficking and Control of Small Arms, Global Policy 2012, vol. 3, iss. 3, s. 305. 
36 J. L. Erickson, Saint Or Sinner? Human Rights And U.S. Support For The Arms Trade Treaty, 
Political Science Quarterly 2015, vol. 130, iss. 3, s. 451. 

Handel bronią konwencjonalną … 

203 

partnerów Stanów Zjednoczonych, importując amerykańską broń do dnia dzi-
siejszego. Obecnie, Stany Zjednoczone koncentrują się przede wszystkim na 
wspieraniu i wzmacnianiu relacji z państwami, które podejmują się walki z ter-
roryzmem. Po zamachach z 11 września, Stany Zjednoczone znacząco wsparły 
dostawami broni państwa, które popierały ich politykę, takie jak Pakistan, 
Etiopia, Filipiny czy Indonezja37. 
 Stany Zjednoczone dominują na rynku broni również ze względu na pro-
wadzone operacje militarne na całym świecie oraz wydatki na prace badawczo-
rozwojowe. W wyniku ogromnych nakładów finansowych, amerykański prze-
mysł zbrojeniowy osiągnął poziom nieosiągalny dla większości konkurentów 
z innych państw. Nawet europejskie potęgi takie jak Wielka Brytania czy Fran-
cja, nie są w stanie korzystać wyłącznie z produktów swojego przemysłu zbro-
jeniowego i w niektórych przypadkach, zmuszone są do importu pewnych spe-
cjalistycznych produktów z USA. Ponadto, część produktów amerykańskiego 
przemysłu zbrojeniowego, osiągnęła już etap, na którym wydatki na badania 
zostały w pełni zamortyzowane, w wyniku czego mogą być one odjęte od ceny 
sprzedaży, co stanowi ogromną przewagę pod względem konkurencji ceno-
wej38. Ze względu na tę przewagę, zdarzają się sytuacje, w których najbardziej 
konkurencyjne oferty w przetargu pochodzą od kilku różnych firm amerykań-
skich, podczas gdy oferty europejskich producentów są znacznie mniej konku-
rencyjne. Innym czynnikiem wpływającym na pozycję USA na rynku broni 
jest fakt, iż wiele państw europejskich odbudowało swoje siły zbrojne, uszczu-
plone po II Wojnie Światowej, importując broń ze Stanów Zjednoczonych.  

Sposoby eksportu broni wykorzystywane przez Stany Zjednoczone 

 Stany Zjednoczone jako największy eksporter broni na świecie, posiadają 
złożone metody dystrybucji. Wyróżnić można pięć głównych sposobów, nad-
zorowanych przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych lub Departa-
ment Stanu Stanów Zjednoczonych39. Dwa najważniejsze sposoby sprzedaży 
na rynku międzynarodowym to rządowy program Foreign Military Sales (FMS) 
oraz licencjonowany, bezpośredni zakup komercyjny - Direct Commercial Sales. 

37 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 51. 
38 I. Anthony, Russia and The Trade Arms …, s. 21. 
39 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 52. 
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35 M. Bolton, E. E. Sakamoto, H. Griffiths, Globalization and the Kalashnikov: Public–Private 
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37 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 51. 
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39 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 52. 
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Oba systemy różnią się od siebie znacząco. W przypadku FMS, negocjacje ze 
stroną zamawiającą prowadzone są przez Departament Obrony, podczas gdy 
przy sprzedaży licencjonowanej, to sprzedawca negocjuje z kupującym40. Po 
drugie, przy sprzedaży przez program FMS, Departament Obrony zapewnia, 
że producent dostarczy towar w ustalonym terminie oraz wypełni wszystkie 
postanowienia umowy w kwestiach technicznych. Poza tym, zaangażowanie 
rządu gwarantuje, że zamawiający dokona zapłaty za towar, podczas gdy, przy 
sprzedaży licencjonowanej, w razie komplikacji, producent nie może liczyć na 
wsparcie rządu Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie bierze on udziału na żad-
nym etapie transakcji. Ponadto, w przypadku sprzedaży komercyjnej, produ-
cent musi uzyskać licencję eksportową wydawaną przez Departament Stanu, 
gdy w programie FMS, procesem eksportu zarządza Departament Obrony, 
w wyniku czego eksporter nie musi angażować się w otrzymanie licencji41. 
Ostatnia kluczowa różnica dotyczy możliwości skorzystania z programu Fore-
ign Military Financing, który zapewnia dotacje oraz pożyczki, mające na celu 
pomoc obcym państwom w zakupie broni i sprzętu wyprodukowanego w Sta-
nach Zjednoczonych oraz korzystaniu z innych usług, np. szkoleń jednostek 
specjalnych42. Za wyjątkiem niewielkiej grupy krajów (np. Izrael, Egipt, Paki-
stan, Jemen i kilka innych), nie ma możliwości skorzystania z tego programu 
w formie sprzedaży licencjonowanej.  
 Po otrzymaniu od Departamentu Stanu zezwolenia na komercyjną sprze-
daż uzbrojenia, które ważne jest przez okres czterech lat, eksporter nie ma ob-
owiązku przekazywania szczegółów dotyczących każdej umowy sprzedaży, 
która wynika z otrzymanego przez niego zezwolenia. W efekcie, dane dotyczące 
handlu komercyjnego są niekompletne i nie są weryfikowane na bieżąco, co 
czyni je znacznie mniej dokładnymi niż te dla programu FMS, który stanowi 
główną część amerykańskich umów w kwestii transferu broni i systemów 
uzbrojenia43. Natomiast dane dotyczące programu FMS są prowadzone na bie-
żąco, weryfikowane pod kątem dokładności i korygowane każdego roku. 
Ze względu na niedokładne dane, statystyki dotyczące sumy dostaw broni są 

40 FMS vs. DCS, LMDefence, [online] http://lmdefense.com/foreign-military-sales/fms-vs-dcs/ 
[dostęp: 03.03.2018]. 
41 Tamże. 
42 Defense Security Cooperation Agency, Guidelines For Foreign Military Financing Of Direct 
Commercial Contracts, Arlington 2017, s. 2.  
43 C. Theothary, Conventional Arms Transfers …, s. 17. 
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zaniżone. Niektórzy eksperci sugerują, że Departament Stanu powinien roz-
ważyć utworzenie systemu gromadzenia danych eksportów komercyjnych, po-
dobny do systemu istniejącego w Departamencie Obrony44. Posiadanie aktu-
alnych, pełnych statystyk, dotyczących również tego rodzaju umów, przedsta-
wiłoby kompletny obraz handlu eksportowego bronią w Stanach Zjednoczo-
nych, a w efekcie ułatwiło nadzór Kongresu nad tym sektorem gospodarki. 
 Rząd Stanów Zjednoczonych prowadzi również program US Excess De-
fense Articles (EDA), który ma na celu eksportowanie zapasów broni i sprzętu, 
który nie jest już potrzebny, do zagranicznych odbiorców, którzy popierają 
amerykańskie działania związane z bezpieczeństwem narodowym oraz amery-
kańską politykę zagraniczną45. Z reguły, program ten służy do modernizacji sił 
zbrojnych partnerów politycznych lub sprzymierzeńców z krajów Ameryki Ła-
cińskiej i Karaibów, prowadzących swoje kampanie walki z narkotykami. Ar-
tykuł 516 Foreign Assistance Act stanowi, że transfery EDA nie mogą mieć ne-
gatywnego wpływu na krajową technologię USA oraz bazę przemysłową, 
a także nie mogą ograniczać możliwości amerykańskiego przemysłu w zakresie 
sprzedaży nowego lub używanego sprzętu proponowanemu odbiorcy. Broń 
i sprzęt z programu EDA może być również sprzedawana do innych krajów 
w ramach wspomnianego wcześniej systemu FMS, jednakże, w takiej sytuacji, 
cena jest procentem pierwotnej wartości nabycia, która w zależności od wieku 
i stanu, mieści się w zakresie od 5% do 50% pierwotnej wartości zakupu46. 
Z programu Excess Defense Articles korzystało wiele państw z całego świata, 
m.in. Zimbabwe w latach 1993-1996, Jemen w latach 2007-2010, Chorwacja, 
Pakistan czy Polska, a ostatnio, w 2015 roku, Uzbekistan otrzymał 300 pojaz-
dów opancerzonych, oznaczonych jako niepotrzebne amerykańskiemu woj-
sku47. Program ten stosowany jest również w celu wzmocnienia sojuszy oraz 
zachęcenia rządów obdarowanych do dokonania zakupu amerykańskiej broni 
w przyszłości, już na normalnych warunkach. Do pozostałych metod eksportu 
broni ze Stanów Zjednoczonych zalicza się dzierżawę sprzętu wojskowego oraz 

44 Tamże. 
45 Excess Defense Articles, Defence Security Cooperation Agency, [online] http://www.dsca.mil/ 
programs/excess-defense-articles-eda [dostęp: 04.03.2018]. 
46 Tamże. 
47 M. Dura, 300 pojazdów MRAP dla Uzbekistanu, Defence 24, [online] http://www.de 
fence24.pl/sily-zbrojne/300-pojazdow-mrap-dla-uzbekistanu [dostęp: 04.03.2018]. 
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[dostęp: 03.03.2018]. 
41 Tamże. 
42 Defense Security Cooperation Agency, Guidelines For Foreign Military Financing Of Direct 
Commercial Contracts, Arlington 2017, s. 2.  
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44 Tamże. 
45 Excess Defense Articles, Defence Security Cooperation Agency, [online] http://www.dsca.mil/ 
programs/excess-defense-articles-eda [dostęp: 04.03.2018]. 
46 Tamże. 
47 M. Dura, 300 pojazdów MRAP dla Uzbekistanu, Defence 24, [online] http://www.de 
fence24.pl/sily-zbrojne/300-pojazdow-mrap-dla-uzbekistanu [dostęp: 04.03.2018]. 
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redukcję zasobów Departamentu Obrony, w przypadku sytuacji kryzysowej 
w obcym państwie48.  
 Kwestia transferu broni w Stanach Zjednoczonych jest szeroko regulo-
wana, a amerykański system kontroli eksportu broni często określa się jako 
„złoty standard”49. Większość transakcji przeprowadzanych jest na podstawie 
dwóch kluczowych aktów prawnych - Arms Export Control Act (AECA) oraz 
Foreign Assistance Act (FAA). Pierwszy z wymienionych aktów ustanawia obo-
wiązek informowania Kongresu o każdej znaczącej transakcji, której przedmio-
tem była broń, reguluje kwestię organów kontrolujących eksport broni oraz 
wyłącza pewne państwa z kręgu potencjalnych odbiorców produktów amery-
kańskiego przemysłu zbrojeniowego50. Z kolei FAA określa w jakich sytuacjach 
Stany Zjednoczone udzielają pomocy (w tym militarnej) obcym państwom. 
Executive Order 11958 (zarządzenie wykonawcze Prezydenta) deleguje powie-
rzone Prezydentowi funkcje w przedmiocie nadzoru nad handlem bronią przez 
Arms Export Control Act na Departament Obrony, Departament Handlu Sta-
nów Zjednoczonych oraz Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Jed-
nakże, Prezydent dalej posiada uprawnienia do zmiany polityki handlu bronią 
poprzez pisemne lub ustne instrukcje, określane jako dyrektywy prezydenc-
kie51. Na przykład, Prezydent G. W. Bush wykorzystał swoje uprawnienia, 
w celu uchylenia sankcji nałożonych na Indie i Pakistan w 1998 roku, po tym 
gdy oba kraje przeprowadziły testy broni nuklearnej52. Z drugiej strony, Kon-
gres posiada bezprecedensowe uprawnienie do zablokowania transakcji sprze-
daży broni o wartości przekraczającej 25 milionów dolarów, które uzyskał 
w 1974 roku, na mocy poprawki Nelson-Bingham, będącej odpowiedzią na 
zbyt dużą swobodę Prezydenta w kwestii polityki handlu bronią53. Dokument 
International Traffic in Arms Regulations zawiera regulacje dotyczące producen-
tów broni, pośredników, określa przesłanki, które wyłączają podmiot z możli-

48 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 53. 
49 J. L. Erickson, Saint Or Sinner? …, s. 452. 
50 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 53. 
51 Tamże. 
52 Bush lifts India, Pakistan sanctions, CNN, [online] http://edition.cnn.com/2001/WORLD/ 
asiapcf/south/09/22/ret.sanctions.pakistan/ [dostęp: 02.03.2018]. 
53 J. L. Erickson, Saint Or Sinner? …, s. 453. 
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wości bycia odbiorcą amerykańskiej broni, a także reguluje kwestię kar za na-
ruszenie tych zasad i wymagań54. Bardzo ważną rolę w amerykańskim systemie 
eksportu broni stanowi US Munitions List. Wszystkie towary wymienione na 
tej liście, wymagają uzyskania licencji eksportowej wystawianej przez Departa-
ment Stanu. Z kolei Presidential Policy Directive 27 (dyrektywa prezydencka 
Baracka Obamy), poza celami związanymi z promowaniem amerykańskiego 
eksportu broni, ochrony bezpieczeństwa narodowego oraz rozwijania dobrych 
relacji z sojusznikami, ma na celu zapewnienie, "że transfery broni nie przyczy-
niają się do naruszeń praw człowieka lub łamania międzynarodowego prawa 
humanitarnego"55. 

Traktat o Handlu Bronią 

 Niewystarczająca kontrola transferu broni prowadzi w niektórych rejo-
nach świata do powszechnej dostępności i nieodpowiedniego korzystania 
z broni. Wraz z globalizacją oraz poszukiwaniem nowych rynków eksporto-
wych, brak międzynarodowych standardów regulujących transfer broni kon-
wencjonalnej staje się powodem do niepokoju dla wielu państw a różne orga-
nizacje międzynarodowe (w tym Amnesty International czy Oxfam Internatio-
nal) podejmują się działań mających na celu ograniczenie handlu i rozprze-
strzeniania broni na całym świecie.  Jedną z prób uregulowania międzynarodo-
wego handlu bronią jest Traktat o Handlu Bronią (Arms Trade Treaty) przyjęty 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 2 kwietnia 2013 roku. Jak do tej pory pod-
pisało go 130 państw,  a ratyfikowało 8956.  Polska podpisała go 1 lipca 2013 
roku, a ratyfikacja Traktatu nastąpiła 17 grudnia 2014 roku57. Traktat o Han-
dlu Bronią wyznacza prawnie wiążące kryteria ograniczania transferów broni 

54 R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade …, s. 54. 
55 Presidential Policy Directive -- United States Conventional Arms Transfer Policy, The White 
House Office of the Press Secretary, [online] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2014/01/15/presidential-policy-directive-united-states-conventional-arms-transfer-p 
[dostęp: 09.03.2018]. 
56 Arms Trade Treaty, United Nations Treaty Collections, [online] https://treaties.un.org/Pages 
/ViewDetails.aspxsrc=TREATY&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26&clang=_en [dostęp 10.03. 
2018]. 
57 Traktat o Handlu Bronią, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, [online] http://www.msz. 
gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/kontrola_eksportu/traktat_ 
o_handlu_bronia/ [dostęp: 10.03.2018]. 
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konwencjonalnej do państw naruszających prawa człowieka, w szczególności, 
gdy istnieje podejrzenie, że importowana broń mogłaby zostać wykorzystana 
do popełnienia ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni wojen-
nych58. Stany Zjednoczone podpisały Traktat 25 września 2013 roku, jednak 
do tej pory nie doszło do jego ratyfikacji. Nie oznacza to jednak, że amerykań-
ska opinia publiczna jest przeciwna międzynarodowemu systemowi kontroli 
eksportu broni. Przeprowadzone badania wykazały, że około 60% ankietowa-
nych popiera powstanie jednolitych, międzynarodowych przepisów w przed-
miocie kontroli handlu bronią59. Dla efektywność Traktatu najważniejsza kwe-
stią ma ratyfikacja ze strony USA. Z racji tego, że Stany Zjednoczone są naj-
większym na świecie eksporterem broni, brak ratyfikacji Traktatu ma ogromny 
wpływ na jego znaczenie na arenie międzynarodowej. Bez Stanów Zjednoczo-
nych prawie jedna trzecia transferów broni konwencjonalnej na całym świecie 
pozostaje poza ramami Traktatu, co więcej niektóre państwa pozostają scep-
tyczne względem Traktatu, ze względu na brak ratyfikacji przez USA60. Jed-
nakże, mimo że Traktat o Handlu Bronią obowiązuje już kilka lat, wartość 
międzynarodowego handlu bronią wciąż wzrasta.  

Zakończenie 

 Rynek handlu bronią konwencjonalną, jest specyficzny pod wieloma 
względami. Pomijając kwestie typowo ekonomiczne oraz kryteria, którymi kie-
rują się strony przy zawieraniu umów, jego główną cechą charakterystyczną jest 
znaczący wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. Stany Zjednoczone jako 
zdecydowany lider światowego przemysłu zbrojeniowego, starają się wykorzy-
stać swoją silną pozycję, w wyniku czego międzynarodowy handel bronią kon-
wencjonalną ma dla rządu ogromne znaczenie jako doskonałe narzędzie poli-
tyki zagranicznej. Amerykańska polityka handlu bronią polega na wspieraniu 
państw, których działania są zgodne z działaniami Stanów Zjednoczonych 
w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. W szczególności, kraje 
które, popierają walkę z narkotykami bądź terroryzmem, mają szansę stać się 

58 J. L. Erickson, Saint Or Sinner? …, s. 449. 
59 Tamże, s. 467. 
60 Tamże, s. 450. 
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beneficjentem amerykańskich programów eksportu uzbrojenia, nawet jeśli ta-
kie transakcje handlowe nie wiążą się ze znaczącym zyskiem finansowym dla  
przemysłu zbrojeniowego. W zamian za kupno broni od USA w ramach umów 
offsetowych, przemysł obronny budował stocznie w danym kraju lub kupował 
od swoich partnerów produkty żywnościowe dla swoich pracowników61. 
Z drugiej strony, polityka Stanów Zjednoczonych w zakresie transferu broni 
konwencjonalnej odgrywa istotną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego, poprzez promocję ograniczeń eksportu broni lub sprzętu do 
państw, które stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodo-
wego lub wykorzystują importowaną broń w sposób, który narusza prawa czło-
wieka. Stany Zjednoczone będą miały również decydujący wpływ na skutecz-
ność międzynarodowej kontroli eksportu broni, w zależności od tego jaka de-
cyzja zostanie podjęta przez Senat w kwestii ratyfikacji Traktatu o Handlu Bro-
nią. 
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przemysłu zbrojeniowego. W zamian za kupno broni od USA w ramach umów 
offsetowych, przemysł obronny budował stocznie w danym kraju lub kupował 
od swoich partnerów produkty żywnościowe dla swoich pracowników61. 
Z drugiej strony, polityka Stanów Zjednoczonych w zakresie transferu broni 
konwencjonalnej odgrywa istotną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego, poprzez promocję ograniczeń eksportu broni lub sprzętu do 
państw, które stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodo-
wego lub wykorzystują importowaną broń w sposób, który narusza prawa czło-
wieka. Stany Zjednoczone będą miały również decydujący wpływ na skutecz-
ność międzynarodowej kontroli eksportu broni, w zależności od tego jaka de-
cyzja zostanie podjęta przez Senat w kwestii ratyfikacji Traktatu o Handlu Bro-
nią. 
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Summary 

Conventional Arms Trade 
as a U.S. Foreign Policy Tool  

 

 The article deals with the issue of conventional arms trade on the inter-
national market as a tool of US foreign policy. In the first chapter, the author 
presents features and mechanisms characteristic of the conventional arms mar-
ket. Then the legal, illegal and grey arms markets are characterized. The second 
chapter presents the economic analysis of the international arms market, with 
an emphasis on the position of the United States. In the next section, the au-
thor describes how the United States uses arms exports to pursue its foreign 
policy, aimed at ensuring internal security and supporting its allies abroad. The 
next chapter focuses on ways of exporting arms from the United States, 
in particular through Foreign Military Sales, Direct Commercial Sales and Ex-
cess Defense Articles. The issue of export control of arms industry products 
from the United States is also discussed. The last chapter outlines in brief why 
the ratification of the Arms Trade Treaty by the United States is key to its 
importance in the control of international arms trade. 
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Problematyka wykorzystania 
bezzałogowych statków powietrznych 

przez Stany Zjednoczone 
 
 
 

Wykorzystanie przez Stany Zjednoczone bezzałogowych statków po-
wietrznych w walce z terroryzmem niejednokrotnie budziło kontrowersje na 
arenie międzynarodowej. Problematyka ta ukazała się za prezydentury Baracka 
Obamy, choć pierwsze operacje z wykorzystaniem uzbrojonych dronów miały 
miejsce jeszcze podczas sprawowania urzędu przez George’a W. Busha. Pod-
stawą wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych poza lotami reko-
nesansowymi jest ich udział w operacjach selektywnej eliminacji.  

Selektywna eliminacja jest to użycie śmiercionośnej siły przez podmiot 
prawa międzynarodowego w sposób zaplanowany i rozmyślny, prowadzący do 
zabicia określonych osób, niepozbawionych wolności. Do przeprowadzania se-
lektywnej eliminacji wykorzystuje się m.in. jednostki specjalne Sił Zbrojnych, 
agentów wywiadu oraz lotnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem bezzałogo-
wych statków powietrznych. Stany Zjednoczone do przeprowadzania selek-
tywnej eliminacji powszechnie wykorzystują drony MQ-1 Predator oraz MQ-
9 Reaper, a pierwszy przypadek selektywnej eliminacji z wykorzystaniem drona 
miał miejsce 3 listopada 2002 r. w Jemenie1. 

                                                       
1 D. Priest, U.S. Citizen Among Those Killed In Yemen Predator Missile Strike, Washington Post, 
[online] https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2002/11/08/cia-killed-us-citizen-in 
-yemen-missile-strike/f802eff3-a58b-4e74-a34f-94715f628680/?utm_term=.4ac1ec1ca531 
[dostęp: 19.05.2018]. 
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W świetle prawa amerykańskiego Stany Zjednoczone przeprowadzają se-
lektywną eliminację z wykorzystaniem dronów w oparciu o ustawę Authoriza-
tion for Use of Military Force2 z 18 września 2001 r. Sam proces planowania 
operacji był kilkukrotnie komentowany publicznie przez członków administra-
cji Baracka Obamy. Wpierw przez Harolda Koha, radcę prawnego Departa-
mentu Stanu, który został okrzyknięty ojcem amerykańskiej doktryny wyko-
rzystania dronów. Tematykę selektywnej eliminacji komentowali także proku-
rator generalny Eric Holder, dyrektor CIA John Brennan oraz sam prezydent 
Obama. W 2013 roku Obama nawoływał do uchylenia ustawy „Authorization 
for Use of Military Force”, jednak inicjatywa ta została wstrzymana przez Kon-
gres, a ustawa nadal obowiązuje. 

W świetle prawa międzynarodowego amerykańska administracja uzasad-
nia wykorzystanie dronów odwołując się do artykułu 51. Karty Narodów Zjed-
noczonych3. Należy pamiętać, że wykorzystanie bezzałogowych bojowych stat-
ków powietrznych jest przejawem użycia siły, której uzasadnione i legalne uży-
cie jest wyraźnie określone przez ius in bello. Stany Zjednoczone tłumaczą, 
iż przeprowadzają selektywną eliminację jako prewencyjną samoobronę przed 
wszelkim planowanym zagrożeniem ze strony przywódców ugrupowań terro-
rystycznych przebywających na terenach objętych wojną lub poza nimi, 
w szczególności gdy dane państwo jest niechętne lub niezdolne do usunięcia 
potencjalnego zagrożenia. Warto zaznaczyć, że Amerykańska administracja nie 
ma zgody Rady Bezpieczeństwa NZ na użycie siły w walce z terroryzmem poza 
zakończoną w 2015 r. wojną w Afganistanie4, oraz nie znajdowały i nie znaj-
dują się w stanie wojny z państwami takimi jak Pakistan, Jemen czy Somalia, 
które są głównym teatrem działań, celem których jest selektywna eliminacja.  

Polityka dronów Busha w pierwszych latach prezydentury nie była bardzo 
aktywna. W trakcie pierwszej kadencji służyły one głównie w misjach zwia-
dowczych, wsparciu Sił Powietrznych i wojsk lądowych. Dopiero po reelekcji 

                                                       
2 Joint Resolution, To authorize the use of United States Armed Forces against those responsible for 
the recent attacks launched against the United States, Public Law 107-40, [online] https://www. 
gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ40/pdf/PLAW-107publ40.pdf [dostep: 19.05.2018]. 
3 Karta Narodów Zjednoczonych, 6 marca 1947 r., Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90. 
4 Security Council Resolution 1386 (2001), 20 grudnia 2001 r., S/RES/1386 (2001). 
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43. Prezydenta USA zwiększono aktywność ich bojowego wykorzystania w au-
tonomicznych misjach. Część tych misji stanowiły te, celem których była se-
lektywna eliminacja. 

Po zamachach terrorystycznych z 11 września bardzo szybko podjęto de-
cyzje o rozpoczęciu rekonesansu w Afganistanie. Pierwszy lot zwiadowczy Pre-
datora miał miejsce 18 września nad Kabulem i Kandaharem. Wojna oficjalnie 
rozpoczęła się 7 października i jeszcze tego samego dnia wykorzystano drona5.  

Wraz z postępowaniem Wojny w Afganistanie, dostrzeżone zostały pro-
blemy związane z eksploatacją bezzałogowych statków powietrznych. Od paź-
dziernika 2001 do lutego 2002 roku przynajmniej trzy Predatory rozbiły się 
z powodu przymrozków. Rozbudowa o aparaturę odmrażającą nie była moż-
liwa, ponieważ konstrukcja nie przewidywała miejsca na dodatkowy sprzęt. 
Odejście zimy nie oznaczało jednak końca problemów. Wraz z przyjściem pory 
letniej drony musiały się zmierzyć z temperaturami oscylującymi na poziomie 
45 stopni Celsjusza. Pomimo specjalnego zacienienia hangarów oraz montażu 
kanałów wentylacyjnych i klimatyzacji, upały uszkadzały aparaturę Predato-
rów, uniemożliwiając ich start w ciągu dnia. W połowie 2002 roku część 
sprzętu służącego do rekonesansu, w tym także dronów, zostało przerzuconych 
do Iraku, gdzie niedługo miała rozpocząć się wojna. Także wszelkie nowo wy-
budowane Predatory były wysyłane do Iraku, a nie do Afganistanu.  

Od 2004 roku bezzałogowe statki powietrzne stacjonujące w Afganistanie 
były wykorzystywane do wyszukiwania i eliminacji celów na terenie Pakistanu, 
z czym związana była ich coraz mniejsza aktywność w samym Afganistanie. 
Większość operacji, jakie przeprowadzono od tego roku było związanych z re-
konesansem, a nie bojowym wykorzystaniem dronów.  

16 października 2002 roku George W. Bush podpisał ustawę zezwalającą 
na użycie Sił Zbrojnych przeciwko Irakowi6, jednak drony były wykorzysty-
wane w Iraku podczas operacji Southern Watch, jeszcze przed rozpoczęciem 
działań zbrojnych. Szczegóły dotyczące wykorzystania dronów podczas wojny 
w Afganistanie i Iraku pozostają w większości utajnione. 

                                                       
5 C. Woods, The Story of America’s Very First Drone Strike, The Atlantic, [online] http://www. 
theatlantic.com/international/archive/2015/05/america-first-drone-strike-afghanistan/394463 
[dostęp: 29.12.2017]. 
6 Joint Resolution, To authorize the use of United States Armed Forces against Iraq, Public Law 
107-243, [online] https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ243/pdf/PLAW-107publ 
243.pdf [dostęp: 19.05.2018]. 
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5 C. Woods, The Story of America’s Very First Drone Strike, The Atlantic, [online] http://www. 
theatlantic.com/international/archive/2015/05/america-first-drone-strike-afghanistan/394463 
[dostęp: 29.12.2017]. 
6 Joint Resolution, To authorize the use of United States Armed Forces against Iraq, Public Law 
107-243, [online] https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ243/pdf/PLAW-107publ 
243.pdf [dostęp: 19.05.2018]. 
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To jednak terytoria krajów nie objęte działaniami wojennymi stały się 
miejscem rozwoju i wzmożonej aktywności bezzałogowych statków powietrz-
nych, szczególnie w kontekście selektywnej eliminacji. 

3 listopada 2002 roku CIA przeprowadziło w Jemenie atak na samochód, 
którym poruszał się Qaed Salim Sinan al-Harithi, członek al-Kaidy odpowie-
dzialny za zamach z 2000 roku na USS Cole. W ataku zginął al-Harithi oraz 
pięciu innych terrorystów, jednym z nich był obywatel Stanów Zjednoczo-
nych, Kamal Derwish7. Atak ten uważany jest za pierwszą selektywną elimina-
cję z wykorzystaniem drona. Stany Zjednoczone wyeliminowały swojego oby-
watela, który był podejrzewany o działalność terrorystyczną, a przebywał na 
terenie państwie nie objętego wojną. Atak był jednak przeprowadzony za zgodą 
władz Jemenu. Śmierć Derwisha rozpoczęła krytykę bojowego wykorzystania 
bezzałogowych statków powietrznych. W ciągu kolejnych lat prezydentury 
Busha odnotowano jeszcze kilka przypadków bojowego wykorzystania dronów 
na terytorium Jemenu. 

Operacje z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na te-
renie Pakistanu rozpoczęły się w 2004 roku. Większość działań podejmowa-
nych przez CIA odbywało się na Terytoriach Plemiennych Administrowanych 
Federalnie, graniczących z Afganistanem. Ich celem było znalezienie i wyeli-
minowanie wysokich rangą członków al-Kaidy. Operacje z wykorzystaniem 
bezzałogowych statków powietrznych w Pakistanie są poddawane krytyce, po-
nieważ nie był to kraj objęty działaniami zbrojnymi przez Stany Zjednoczone 
i nie toczyła się tu regularna wojna. Jednak w trakcie pierwszych kilku lat ope-
rowania amerykańskich dronów w pakistańskiej przestrzeni powietrznej, bo-
jowe wykorzystanie amerykańskich dronów zatwierdzało ISI [Inter-Services In-
telligence], służby wywiadowcze Pakistanu.  

Do końca 2007 roku dzięki wykorzystaniu dronów wyeliminowano wiele 
istotnych osób powiązanych z al-Kaidą oraz grupą terrorystyczną Haqqani Ne-
twork. Szczególną uwagę warto zwrócić na następujące operacje – atak 
z 17 czerwca 2004 r. w którym zginął Nek Mohammad Wazir8, terrorysta za-
mieszany w planowanie ataku na prezydenta Pakistanu, atak z 1 grudnia 2005 

                                                       
7 D. Priest, U.S. Citizen Among Those Killed In Yemen Predator Missile Strike …. 
8 M. Mazzetti, A Secret Deal on Drones, Sealed in Blood, New York Times, [online] https://www. 
nytimes.com/2013/04/07/world/asia/origins-of-cias-not-so-secret-drone-war-in-pakistan.html 
[dostęp: 19.05.2018]. 
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r., w wyniku którego śmierć poniósł Abu Hamza Rabia9, człowiek numer trzy 
w strukturach al-Kaidy, a także atak z 12 kwietnia 2006 r., celem którego był 
Mohsin Musa Matawalii Atwah10, terrorysta współodpowiedzialny za zamachy 
bombowe z 1998 roku na ambasady Stanów Zjednoczonych w Tanzanii i Ke-
nii. 

W ciągu 8 lat prezydentury Busha to rok 2008 można scharakteryzować 
jako intensyfikację bojowego wykorzystania dronów na terenie Pakistanu. Do 
końca roku 2007 przeprowadzono łącznie 13 operacji w wyniku których 
śmierć poniosło 246 osób, zaś w samym roku 2008 drony wykorzystano aż 35 
razy, zabijając łącznie 288 osób11. Było to spowodowane zmianą taktyki 
ze strony Stanów Zjednoczonych. Zdecydowano się na intensyfikację operacji, 
by popchnąć liderów al-Kaidy do nieprzemyślanych i desperackich działań. Li-
czono także, że uda się wywabić z kryjówki Osamę bin Ladena12. Wzmożona 
aktywność bezzałogowców doprowadziła do wyeliminowania m.in. Abu Lai-
tha al-Libiego13, eksperta al.-Kaidy w prowadzeniu walki partyzanckiej, Kha-
lida Habiba14, jednego z bardziej doświadczonych oficerów al-Kaidy oraz Abu 
Jihada al-Masriego15, szefa propagandy al-Kaidy. 

W 2009 roku, przed końcem kadencji Busha, przeprowadzono tylko dwa 
ataki, 1 i 2 stycznia. Łącznie zginęło 5 osób, w drugim z nich zginęli Sheikh 

                                                       
9 Federally Administered Tribal Areas Timeline – Year 2005, South Asia Terrorism Portal, 
[online] http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/Waziristan/timeline/2005.htm [do-
stęp: 22.02.2018]. 
10 M. Shan, Airstrike in Pakistan kills top al-Qaida militant, NBC News, [online] http://www. 
nbcnews.com/id/12295616/#.VnnhuYRJhE5 [dostęp: 06.03.2018]. 
11 J. Masters, Targeted Killings, Council on Foreign Relations, [online] https://www.cfr.org/ 
backgrounder/targeted-killings [dostęp: 16.11.2017]. 
12 R. Wright, J. Warrick, U.S. Steps Up Unilateral Strikes in Pakistan, Washington Post, [online] 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/27/AR2008032700007. 
html [dostęp: 19.05.2018]. 
13 C. Whitlock, K. DeYoung, Al-Qaeda Figure IS Killed in Pakistan, Washington Post, [online] 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/31/AR2008013101799. 
html [dostęp: 19.05.2018]. 
14 M. McNamara, New Al Qaeda Leaders More Radicalized, CBS News, [online] http://www. 
cbsnews.com/news/new-al-qaeda-leaders-more-radicalized/ [dostęp: 12.01.2018].   
15 Z. Ali, L. King; Airstrikes kill 27 in Pakistan, Los Angeles Times, [online] http://articles. 
latimes.com/2008/nov/01/world/fg-pakistan1 [dostęp: 19.05.2018]. 
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Ahmed Salim Swedan oraz Fahif Mohammed Ally Msalam, współodpowie-
dzialni za zamachy z 1998 roku16. 

Po objęciu prezydentury przez Baracka Obamę, opinia publiczna spodzie-
wała się pewnego rodzaju odprężenia w wykorzystaniu bezzałogowych statków 
powietrznych przez CIA. Problem ten dotyczył głównie selektywnej eliminacji. 
Od Obamy oczekiwano nie tylko zaprzestania prowadzenia tych kontrower-
syjnych operacji, liczono, że jako prezydent doprowadzi on do całkowitego 
wycofania wojsk Stanów Zjednoczonych i zakończenia działań zbrojnych 
w Iraku i Afganistanie. Takie, a nie inne działania, były oczekiwane ze względu 
na negatywny stosunek Obamy do prowadzenia polityki wojennej przez swo-
jego poprzednika. Jak się jednak okazało, Barack Obama nie tyle kontynuował 
politykę dronów George’a Busha, co wprowadził ją na wyższy poziom, wielo-
krotnie zwiększając częstotliwość bojowego wykorzystania bezzałogowych stat-
ków powietrznych. 

Wzmożone wykorzystanie dronów przez Obamę było związane bezpo-
średnio z rozwojem technologicznym i zwiększeniem możliwości operacyjnych 
autonomicznych pojazdów latających. Ponadto dotychczasowo zebrane do-
świadczenie z trwających w Afganistanie i Iraku wojen dowodziło, iż prowa-
dzenie regularnych działań zbrojnych jest nieefektywne w konflikcie asyme-
trycznym z udziałem ugrupowań terrorystycznych. Drony stały się dla amery-
kańskiej administracji najskuteczniejszym rozwiązaniem w walce z terrory-
zmem, który nie narażał życia amerykańskich żołnierzy i posiadał większe moż-
liwości rekonesansu, co w znacznym stopniu umożliwiło ograniczenie liczby 
ofiar cywilnych. Także długotrwałość ich lotu była znacznie wyższa niż w przy-
padku lotnictwa załogowego, a koszt produkcji i koszt operacyjny w porówna-
niu z samolotami załogowymi był znacznie niższy. Drony okazały się więc być 
bardziej opłacalne. 

W ciągu pierwszego roku prezydentury Obamy tylko na terenie Pakistanu 
przeprowadzono 52 ataki, w wynik których zginęło 501 osób, w tym 100 cy-
wili. Była to rekordowo wysoka liczba ofiar z uwzględnieniem liczby ofiar cy-
wilnych, współczynnik których wyniósł aż 20%. W roku 2010 stosunek liczby 
ofiar cywilnych do całkowitej liczby ofiar w Pakistanie zmalał, gdyż przy 128 

                                                       
16 E. Schmitt, 2 Qaeda Leaders Killed in U.S. Strike in Pakistan, New York Times, [online] 
https://www.nytimes.com/2009/01/09/world/asia/09pstan.html [dostęp: 19.05.2018]. 
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atakach, które doprowadziły do śmierci 747 osób, 89 z nich było ofiarami cy-
wilnymi. Choć w kolejnych dwóch latach pierwszej kadencji Baracka Obamy 
liczba ataków została zredukowana, liczba ofiar cywilnych nadal pozostawała 
dość wysoka, choć nie tak znacznie jak w latach 2009 – 2010. W roku 2011 
zginęło 52 cywilów wśród 433 ofiar, zaś w 2012 roku życie straciło 13 cywilów, 
a łączna liczba ofiar wyniosła 243. W ciągu 4 lat prezydentury na terenie sa-
mego Pakistanu przeprowadzono 305 operacji celem których była selektywna 
eliminacja. W ich wyniku zginęły 1924 osoby, z czego aż 254 z nich było cy-
wilami17. 

Wysoka liczba ofiar cywilnych wywołała fale krytyki w stosunku do 
Obamy, który w kampanii zapowiadał zakończenie wojen. W przemowie 
z 2013 roku, Obama stwierdził, że „bezzałogowe statki powietrze postrzegał 
jako lek na terroryzm”. Część jego wypowiedzi stanowiła uzasadnienie dla wy-
korzystania dronów w atakach przeciwko amerykańskim obywatelom. 

Jeżeli obywatel Stanów Zjednoczonych opuszcza kraj by prowadzić 
wojnę przeciwko Ameryce i planuje zabicie amerykańskich obywateli, 
a Stany Zjednoczone oraz kraje partnerskie nie są w stanie pochwycić 
go przed realizacją tego planu, amerykańskie obywatelstwo nie po-
winno służyć mu za tarczę18. 

Pokłosiem krytyki kontrowersyjnego wykorzystania dronów przez CIA 
było przekazanie kontroli nad bezzałogowymi statkami powietrznymi Depar-
tamentowi Obrony19. Od tego momentu CIA zbierało dane wywiadowcze 
i służyło jako organ pomocniczo-doradczy, natomiast kwestia decyzyjna nale-
żała do JSOC [Wspólne Dowództwo Operacji Specjalnych]. JSOC jest zobli-
gowane do przedstawiania kwartalnych raportów z operacji przed kongresową 
komisją ds. Sił Zbrojnych, a także na żądanie, przed komisją spraw zagranicz-
nych. Dzięki temu operacje z wykorzystaniem dronów nie pozostają silnie utaj-
nione, jak miało to miejsce podczas nadzoru sprawowanego przez CIA. Po-
zwoliło to w znacznym stopniu ograniczyć liczbę ofiar cywilnych oraz samą 
liczbę ataków, które niekiedy nie znajdowały uzasadnienia. 

                                                       
17 Informacje w powyższym akapicie pochodzą z: J. Masters, Targeted Killings …. 
18 B. Obama, Remarks by the President at the National Defense University, Fort McNair, Wash-
ington D.C. [przemówienie]. 
19 Revision of Joint Publication 3-60, Joint Targetting, 31 stycznia 2013 r., JP 3-60. 



Mateusz M. Piotrowski 

218 

Ahmed Salim Swedan oraz Fahif Mohammed Ally Msalam, współodpowie-
dzialni za zamachy z 1998 roku16. 

Po objęciu prezydentury przez Baracka Obamę, opinia publiczna spodzie-
wała się pewnego rodzaju odprężenia w wykorzystaniu bezzałogowych statków 
powietrznych przez CIA. Problem ten dotyczył głównie selektywnej eliminacji. 
Od Obamy oczekiwano nie tylko zaprzestania prowadzenia tych kontrower-
syjnych operacji, liczono, że jako prezydent doprowadzi on do całkowitego 
wycofania wojsk Stanów Zjednoczonych i zakończenia działań zbrojnych 
w Iraku i Afganistanie. Takie, a nie inne działania, były oczekiwane ze względu 
na negatywny stosunek Obamy do prowadzenia polityki wojennej przez swo-
jego poprzednika. Jak się jednak okazało, Barack Obama nie tyle kontynuował 
politykę dronów George’a Busha, co wprowadził ją na wyższy poziom, wielo-
krotnie zwiększając częstotliwość bojowego wykorzystania bezzałogowych stat-
ków powietrznych. 

Wzmożone wykorzystanie dronów przez Obamę było związane bezpo-
średnio z rozwojem technologicznym i zwiększeniem możliwości operacyjnych 
autonomicznych pojazdów latających. Ponadto dotychczasowo zebrane do-
świadczenie z trwających w Afganistanie i Iraku wojen dowodziło, iż prowa-
dzenie regularnych działań zbrojnych jest nieefektywne w konflikcie asyme-
trycznym z udziałem ugrupowań terrorystycznych. Drony stały się dla amery-
kańskiej administracji najskuteczniejszym rozwiązaniem w walce z terrory-
zmem, który nie narażał życia amerykańskich żołnierzy i posiadał większe moż-
liwości rekonesansu, co w znacznym stopniu umożliwiło ograniczenie liczby 
ofiar cywilnych. Także długotrwałość ich lotu była znacznie wyższa niż w przy-
padku lotnictwa załogowego, a koszt produkcji i koszt operacyjny w porówna-
niu z samolotami załogowymi był znacznie niższy. Drony okazały się więc być 
bardziej opłacalne. 

W ciągu pierwszego roku prezydentury Obamy tylko na terenie Pakistanu 
przeprowadzono 52 ataki, w wynik których zginęło 501 osób, w tym 100 cy-
wili. Była to rekordowo wysoka liczba ofiar z uwzględnieniem liczby ofiar cy-
wilnych, współczynnik których wyniósł aż 20%. W roku 2010 stosunek liczby 
ofiar cywilnych do całkowitej liczby ofiar w Pakistanie zmalał, gdyż przy 128 

                                                       
16 E. Schmitt, 2 Qaeda Leaders Killed in U.S. Strike in Pakistan, New York Times, [online] 
https://www.nytimes.com/2009/01/09/world/asia/09pstan.html [dostęp: 19.05.2018]. 
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atakach, które doprowadziły do śmierci 747 osób, 89 z nich było ofiarami cy-
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go przed realizacją tego planu, amerykańskie obywatelstwo nie po-
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Pokłosiem krytyki kontrowersyjnego wykorzystania dronów przez CIA 
było przekazanie kontroli nad bezzałogowymi statkami powietrznymi Depar-
tamentowi Obrony19. Od tego momentu CIA zbierało dane wywiadowcze 
i służyło jako organ pomocniczo-doradczy, natomiast kwestia decyzyjna nale-
żała do JSOC [Wspólne Dowództwo Operacji Specjalnych]. JSOC jest zobli-
gowane do przedstawiania kwartalnych raportów z operacji przed kongresową 
komisją ds. Sił Zbrojnych, a także na żądanie, przed komisją spraw zagranicz-
nych. Dzięki temu operacje z wykorzystaniem dronów nie pozostają silnie utaj-
nione, jak miało to miejsce podczas nadzoru sprawowanego przez CIA. Po-
zwoliło to w znacznym stopniu ograniczyć liczbę ofiar cywilnych oraz samą 
liczbę ataków, które niekiedy nie znajdowały uzasadnienia. 

                                                       
17 Informacje w powyższym akapicie pochodzą z: J. Masters, Targeted Killings …. 
18 B. Obama, Remarks by the President at the National Defense University, Fort McNair, Wash-
ington D.C. [przemówienie]. 
19 Revision of Joint Publication 3-60, Joint Targetting, 31 stycznia 2013 r., JP 3-60. 
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Dzięki wprowadzonym zmianom w łańcuchu dowodzenia w trakcie dru-
giej kadencji Obamy spadła zarówno liczba operacji celem których była selek-
tywna eliminacja, liczba ofiar, a także liczba ofiar cywilnych. W kolejnych la-
tach statystyki wyglądały następująco: w 2013 roku przeprowadzono 26 ata-
ków w wyniku których śmierć poniosły 153 osoby, a czworo z nich było cywi-
lami; w roku 2014 drony zostały wykorzystane w 22 operacjach selektywnej 
eliminacji w których zginęło 151 osób, bez żadnych ofiar cywilnych; w 2015 
roku atakowano 10 razy, a śmierć poniosło 56 osób, w tym dwoje cywili; 
w roku 2016 na terenie Pakistanu selektywną eliminację z wykorzystaniem 
dronów przeprowadzono tylko trzykrotnie, pozbawiając życia 10 osób, bez 
ofiar cywilnych20. 
 Jednak nie tylko Pakistan był teatrem działań amerykańskich dronów. 
Operacje, choć o znacznie mniejszym natężeniu niż na terytorium Pakistanu, 
były prowadzone przez administrację Obamy także w Jemenie oraz od 2011 
roku w Somalii. Aktywność na terytorium Jemenu była związana przede 
wszystkim z przebywaniem na terenie kraju Anwara al-Awlakiego, lidera 
AQAP [Al-Qaeda in the Arabian Peninsula]. Al-Awlaki, posiadający amerykań-
skie obywatelstwo, został przez FBI umieszczony na liście najbardziej poszuki-
wanych terrorystów. Był on oskarżony o inspirowanie zamachów bombowych 
w Londynie z 2005 roku i strzelaniny w Forcie Hood w Teksasie z 2009 roku. 
Ponadto, al-Awlakiego powiązano z 3 z 19 porywaczy, którzy brali udział 
w zamachach 11 września 2001 roku21. Prawnicy Departamentu Sprawiedli-
wości zastanawiali się, czy zabicie al-Awlakiego, przy założeniu, że nie istnieje 
możliwość wcześniejszego schwytania go i doprowadzenia do procesu sądo-
wego, który to gwarantowała mu Konstytucja Stanów Zjednoczonych, może 
zostać uznane za działanie zgodne z prawem. Ostatecznie zdecydowano, że al-
Awlaki stanowił nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjedno-
czonych, w związku z czym jego konstytucyjne prawa nie powinny powstrzy-
mywać państwa przed możliwością wyeliminowania zagrożenia22.  

                                                       
20 Informacje w powyższym akapicie pochodzą z: J. Masters, Targeted Killings …. 
21 S. Shane, The Lessons of Anwar al-Awlaki, New York Times, [online] https://www.ny 
times.com/2015/08/30/magazine/the-lessons-of-anwar-al-awlaki.html [dostęp: 19.05.2018]. 
22 T. Leonard, Barack Obama orders killing of US cleric Anwar al-Awlaki, The Telegraph, 
[online] https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/7564581/Barack-Obama 
-orders-killing-of-US-cleric-Anwar-al-Awlaki.html [dostęp: 19.05.2018]. 
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 5 maja 2011 roku podjęto pierwszą operację, celem której był al-Awlaki. 
W akcji brały udział drony i załogowe myśliwce. Jednak atak na konwój, 
w którym poruszał się al-Awlaki, nie przebiegł zgodnie z planem, zginęło 
dwóch bojówkarzy AQAP, a al-Awlakiemu udało się uciec. 30 września zorga-
nizowano drugą operację. W akcji brały udział cztery drony. Dwa Predatory 
laserowo namierzały pozycję al-Awlakiego, jeden z Reaperów, znacznie lepiej 
uzbrojonych od Predatorów, miał odpalić naprowadzane laserowo rakiety, po 
potwierdzeniu możliwości oddania strzału, natomiast drugi z Reaperów zata-
czał kręgi nad tym rejonem, upewniając się, że w polu rażenia nie znajdą się 
żadni cywile, którzy mogliby odnieść obrażenia w wyniku planowanego ataku. 
Na potrzeby wyeliminowania al-Awlakiego, CIA wybudowało na terenie Ara-
bii Saudyjskiej specjalne lotnisko dla swoich bezzałogowych statków powietrz-
nych. W operacji zginął al-Awlaki wraz z trzema innymi członkami AQAP. 
Jeden z nich, Samir Khan, był także obywatelem Stanów Zjednoczonych23. 
Operacja ta spotkała się z silną krytyką, co w pewnym stopniu osłabiło pozycję 
Baracka Obamy. Zaledwie dwa tygodnie później, 14 października, przeprowa-
dzono serię ataków, celem których był terrorysta egipskiego pochodzenia, Ibra-
him al-Banna. W drugim z ataków zginęło łącznie 7 osób. Wśród ofiar znalazł 
się al-Banna, a także 16 letni syn al-Awlakiego, Abdel Rahman Anwar al-Aw-
laki, tak jak ojciec posiadający amerykańskie obywatelstwo. Pomimo przeby-
wania z członkami AQAP, nie potwierdzono jego powiązań z tą grupą, jak 
i żadną działalnością mogącą sprzyjać terroryzmowi. Za atak najprawdopodob-
niej odpowiedzialne było JSOC24.  

Po śmierci al-Awlakiego operacje z wykorzystaniem dronów na terenie 
Jemenu były kontynuowane. Łącznie w ciągu 2012 roku przeprowadzono 31 
operacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, w których 

                                                       
23 M. Mazzetti, C. Savage, S. Shane, How a U.S. Citizen Came to Be in America’s Cross Hairs, 
New York Times, [online] https://www.nytimes.com/2013/03/10/world/middleeast/anwar-al- 
awlaki-a-us-citizen-in-americas-cross-hairs.html [dostęp: 19.05.2018]. 
24 K. Dilanian, D. S Cloud, Grieving Awlaki family protests Yemen drone strikes, Los Angeles 
Times, [online] http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2011/10/yemen-drone-awlaki-
son-family.html [dostęp: 19.05.2018]. 
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21 S. Shane, The Lessons of Anwar al-Awlaki, New York Times, [online] https://www.ny 
times.com/2015/08/30/magazine/the-lessons-of-anwar-al-awlaki.html [dostęp: 19.05.2018]. 
22 T. Leonard, Barack Obama orders killing of US cleric Anwar al-Awlaki, The Telegraph, 
[online] https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/7564581/Barack-Obama 
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23 M. Mazzetti, C. Savage, S. Shane, How a U.S. Citizen Came to Be in America’s Cross Hairs, 
New York Times, [online] https://www.nytimes.com/2013/03/10/world/middleeast/anwar-al- 
awlaki-a-us-citizen-in-americas-cross-hairs.html [dostęp: 19.05.2018]. 
24 K. Dilanian, D. S Cloud, Grieving Awlaki family protests Yemen drone strikes, Los Angeles 
Times, [online] http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2011/10/yemen-drone-awlaki-
son-family.html [dostęp: 19.05.2018]. 
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zginęło 206 osób25. Większość z nich była zainicjowana przez JSOC i wymie-
rzona w lokalnych członków AQAP26. Jednym z istotniejszych ataków była 
operacja CIA, które 6 maja zlokalizowało terrorystę współodpowiedzialnego za 
zamach na USS Cole. Fahd al-Quso, wraz z innym jemeńskim terrorystą, zo-
stali zabici w ataku przeprowadzonym przez drona. Al-Quso znajdował się na 
liście najbardziej poszukiwanych terrorystów27.  

W 2013 roku przeprowadzono na terenie Jemenu 21 operacji w efekcie 
których zginęło 75 osób. Prawie jedną trzecią z nich stanowiła ludność cywilna. 
W 2014 roku drony zostały użyte 15 razy. Łączna liczba ofiar wyniosła 101 
osób. Wśród ofiar były osoby wpisane na listę najbardziej poszukiwanych ter-
rorystów, Nabil al-Dahab i Shawki al-Badani28. W roku 2015 JSOC i CIA 
przeprowadziło 21 operacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków po-
wietrznych. Łączna liczba ofiar w tym roku wyniosła 80 osób. 12 kwietnia 
w ataku, który łącznie zebrał 3 ofiary, zginął jeden z lokalnych przywódców 
AQAP, Ibrahim Sulayman Muhammad Arbaysh29. 9 czerwca CIA wyelimino-
wało Nasira al-Wuhayshiego, lidera AQAP po śmierci al-Awlakiego30. W roku 
2016 przeprowadzono 32 operacje selektywnej eliminacji, które doprowadziły 
do śmierci 108 osób, unikając przy tym jakichkolwiek ofiar cywilnych31.  

Rozpoczęcie wykorzystywania dronów w Somalii wiązało się ze zwięk-
szoną aktywnością członków al-Kaidy w rejonie Rogu Afryki. W 2012 roku 
Asz-Szabab, somalijska islamska organizacja militarna oficjalnie potwierdziła, 

                                                       
25 J. Masters, Targeted Killings … . 
26 Yemen: Reported US Covert Action 2012, The Bureau of Investigative Journalism, [online] 
https://www.thebureauinvestigates.com/2012/05/08/yemen-reported-us-covert-action-2012/ 
[dostęp: 10.03.2018]. 
27 S. Raghavan, Militants storm Yemen military base; U.S. strike said to kill al-Qaeda figure, Wash-
ington Post, [online] https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/militants-storm- 
yemen-military-base-us-strike-said-to-kill-al-qaeda-figure/2012/05/07/gIQAloHz7T_allCom 
ments.html [dostęp: 19.05.2018]. 
28 U.S. drone strikes, clashes kill 20 in Yemen: tribal sources, Reuters, [online] http://www.reu 
ters.com/article/us-yemen-attack-drones-idUSKBN0IO0ZW20141104 [dostęp: 18.02.2018]. 
29 S. Shane, U.S Drone Kills a Top Figure in Al Qaeda’s Yemen Branch, New York Times, [online] 
https://www.nytimes.com/2015/04/15/world/middleeast/us-drone-kills-a-top-figure-in-al-qae 
das-yemen-branch.html [dostęp: 19.05.2018]. 
30 G. Miller, CIA didn’t know strike would hit al-Qaeda leader, Washington Post, [online] 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/al-qaedas-leader-in-yemen-killed-
in-signature-strike-us-officials-say/2015/06/17/9fe6673c-151b-11e5-89f3-61410da94eb1_ 
story.html?utm_term=.089dc25c63f3 [dostęp: 19.05.2018]. 
31 Informacje w powyższym akapicie pochodzą z: J. Masters, Targeted Killings …. 
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że jest komórką al-Kaidy. Nie pozostawiało to więc wątpliwości, że ugrupowa-
nie to musi zostać zneutralizowane, dla utrzymania ogólnego pokoju, jak 
i także dla zapewnienia bezpieczeństwa Somalii przed radykalnym islamem. 
Bezzałogowe statki powietrzne, które miały pozostać w stałej kooperacji z woj-
skami AMISOM [African Union Mission In Somalia], wydawały i w dalszym 
ciągu wydają się być najbardziej skutecznym rozwiązaniem przeciwko prowa-
dzącym walkę partyzancką bojówkarzom z ugrupowania Asz-Szabab.  
 Pierwsze użycie drona w Somalii miało miejsce w czerwcu 2011 roku, 
jednak na przestrzeni lat 2011-2013 przeprowadzono tylko trzy operacje celem 
których była selektywna eliminacja. Z początkiem września 2014 roku zwięk-
szyła się aktywność Stanów Zjednoczonych w Somalii. 1 września został zabity 
Ahmed Abdi Godane32, lider Asz-Szabab. Pod koniec roku, 29 grudnia, 
w ataku zginął przywódca siatki wywiadowczej Asz-Szabab, Thalil Abdisha-
kur33.  

31 stycznia 2015 roku zginął kolejny z liderów Asz-Szabab, Yusef 
Dheeq34. W dalszej kampanii przeciwko Asz-Szabab, 12 marca, zabito Adana 
Garaara35, który zastąpił Dheeqa na miejscu lidera ugrupowania. Łącznie 
w ciągu 2015 roku drony zostały wykorzystane 11 razy, co doprowadziło 
śmierci 58 osób, w tym dwójki cywili. Rok 2016 był najbardziej zintensyfiko-
wany pod względem wykorzystania dronów w Somalii przez administrację 
Obamy. Przeprowadzono 14 operacji z udziałem uzbrojonych bezzałogowców, 
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Somalia była miejscem 35 operacji selektywnej eliminacji, w wyniku których 
zabito 332 osoby, w tym 7 cywili36.   
 W celu podsumowania aktywności amerykańskiej administracji w przed-
miocie selektywnej eliminacji warto zestawić i omówić dane liczbowe admini-
stracji Busha i Obamy. W ciągu 8 lat prezydentury Busha selektywna elimina-
cja z wykorzystaniem dronów została przeprowadzono 50 razy. Łączna liczba 
ofiar tych ataków wyniosła 539 osób, a prawie 10% stanowiła ludność cywilna 
(51 osób). Prezydent Obama wyłącznie w pierwszym roku prezydentury prze-
prowadził więcej operacji z wykorzystaniem dronów niż zrobił to jego poprzed-
nik przez całe 8 lat. W 2009 roku drony atakowały 54 razy37, doprowadzając 
do śmierci 605 osób, z czego aż 155 stanowili cywile (25%). Należy jednak 
przypomnieć, że wzmożone wykorzystanie dronów przez Obamę było zwią-
zane z rozwojem technologicznym bezzałogowców i dostrzeżeniem ich poten-
cjału przez doradców oraz wojskowych. Ten rosnący „trend” jest zauważalny 
już w ostatnim roku prezydentury Busha. Z łącznej liczby 50 operacji aż 35 
zostało przeprowadzonych w roku 200838. Tym samym tylko w tym roku za-
bito 288 osób, z uwzględnieniem 28 ofiar cywilnych39.  

Podsumowując dane obydwu kadencji prezydenta Obamy, łącznie prze-
prowadzono 556 ataków z wykorzystaniem dronów, w których zabito 3854 
osoby, w tym aż 516 cywili40. Warto zwrócić uwagę na niższy współczynnik 
przede wszystkim ofiar cywilnych, ale także mniejszą liczbę operacji w trakcie 
drugiej kadencji Obamy, kiedy za operacje z wykorzystaniem dronów odpo-
wiedzialne było JSOC. W latach 2009-2010 administracja Obamy wykorzy-
stała drony 186 razy, zabijając przy tym 1551 osób, w tym aż 301 cywili. Był 
to najbardziej intensywny okres wykorzystania bezzałogowców. W latach 
2011-2012 przeprowadzono 177 operacji w wyniku których zginęły 1104 
osoby z uwzględnieniem 151 ofiar cywilnych. Do końca 2012 roku za te ope-
racje odpowiedzialne było CIA, a zmiana w łańcuchu dowodzenia jest wyraź-
nie dostrzegalna w liczbach. W latach 2013-2014 przeprowadzono 95 operacji 
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selektywnej eliminacji, co przyczyniło się do śmierci 500 osób, w tym 33 cy-
wili. W latach 2015-2016 odbyło się 96 operacji z wykorzystaniem dronów41, 
w wyniku których życie straciło 588 osób, w tym 14 cywili42. 
 Chcąc podsumować wykorzystanie dronów, warto zaznaczyć, iż są one 
najskuteczniejszym, najbezpieczniejszym (z punktu widzenia Stanów Zjedno-
czonych) i najbardziej opłacalnym środkiem prowadzenia asymetrycznej wojny 
z terroryzmem. Co do samej selektywnej eliminacji, jest ona skuteczna wyłącz-
nie wtedy, gdy celem są istotni przywódcy ugrupowań terrorystycznych, posia-
dający doświadczenie i wyspecjalizowane umiejętności, co czyni ich trudnymi 
do zastąpienia w strukturach, zaś eliminowanie dużej liczby szeregowych człon-
ków ugrupowań terrorystycznych staje się siłą napędową dla terrorystycznej 
propagandy i może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Selektywna 
eliminacja stała się obecnie rdzeniem amerykańskiej polityki antyterrorystycz-
nej jako najskuteczniejsza metoda zwalczania ugrupowań terrorystycznych. 
Spodziewany jest wzrost znaczenia selektywnej eliminacji w doktrynie amery-
kańskiej obronności jako metody mniej inwazyjnej i bardziej precyzyjnej dla 
potencjalnego teatru wojny. Najprawdopodobniej program selektywnej elimi-
nacji będzie rozwijał się wraz z technologicznym rozwojem bezzałogowych stat-
ków powietrznych. Spodziewać można się większej autonomiczności, możli-
wości przenoszenia większej ilości uzbrojenia i zwiększenia zdolności wywia-
dowczych. 
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Conducting the targeted killing with the usage of drones often raises questions 
if the capture of the implied terrorist was not possible and if they were actually 
a threat, especially when the targets of the attack were American citizens. Main 
purpose of the paper is to present statistics of the targeted killing and present 
the role of targeted killing at the War on Terror by the two American Presi-
dents – George W. Bush and Barack Obama.  

Key words: Unmanned aerial vehicles, United States Armed Forces, War on 
Terror, Targeted killing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych … 

231 

W
yk

re
s 1

. 

Wykresy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mateusz M. Piotrowski 

230 

Conducting the targeted killing with the usage of drones often raises questions 
if the capture of the implied terrorist was not possible and if they were actually 
a threat, especially when the targets of the attack were American citizens. Main 
purpose of the paper is to present statistics of the targeted killing and present 
the role of targeted killing at the War on Terror by the two American Presi-
dents – George W. Bush and Barack Obama.  

Key words: Unmanned aerial vehicles, United States Armed Forces, War on 
Terror, Targeted killing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych … 

231 

W
yk

re
s 1

. 

Wykresy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mateusz M. Piotrowski 

232 

W
yk

re
s 2

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych … 

233 

W
yk

re
s 3

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mateusz M. Piotrowski 

232 

W
yk

re
s 2

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych … 

233 

W
yk

re
s 3

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mateusz M. Piotrowski 

234 

W
yk

re
s 4

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

235 

Piotr Kolczyński 

University of Łódź 

 
 

The Increasing Role 
of the Private Sector 

in the Space Policy of the United States 
from the Perspective 

of the Public-private Cooperation 
and Space Mining 

 
 
 
Introduction 

The United States lead the world in outer space exploration and use by 
developing a solid civil, commercial, and national security space foundation. 
Certainly, space activities have improved life in the United States and around 
the world, enhancing security, protecting lives and environment, speeding in-
formation flow and serving as an engine for economic growth. There is no 
doubt that those who effectively utilize space enjoy greater prosperity and se-
curity as well as hold a substantial advantage over those who do not. Consoli-
dated actions in space are as important as those in air or at sea. In order to 
assure it, it is fundamental to establish robust, effective and efficient policy 
which will protect public and private interests1. In recent years this process rely 
more than ever on the collaboration between public and private entities. 

The American space policy, and private industry attached to it, rests on 
a delicate balance between foreign policy, domestic regulation, and technolog-
ical development. The pressures on this balance have increased in time as the 
role of private sector has been becoming more and more substantial to state’s 

                                                            
1 National Space Policy of the united States, August 31, 2006. 
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operations as governmental ambitions remain high, while governmental finan-
cial commitment diminishes. To achieve intended goals the United States have 
to not only bolster the competitiveness of its commercial space industry and 
expand international cooperation, but above all refocus its attitude to the pri-
vate space sector considering it less as a competition and more as a partner. 
That approach have had its advent under the former President George W. 
Bush and we just saw that cooperation with the private sector to undertake 
space exploration will continue under President Donald Trump2.  

Green light for private space companies 
under the new American space policy  

Most new presidents decide to articulate their policies in a document 
called the “National Space Policy”, which comprises policy guidance for the 
civil, commercial and national security space sectors. This time was bo differ-
ent. December 11, 2017 President Trump established a new course for Amer-
ica’s space program3 presenting NASA with an opportunity to demonstrate its 
relevance by focusing agency’s legendary capabilities on some of the nation’s 
most critical needs while restructuring its human spaceflight objectives and 
establishing a more balanced set of programs. 

Space Directive 1 is a clear departure from the Obama administration and 
redirects efforts back to cislunar space (the area between the Earth and Moon). 
One of the strongest arguments to support a “Moon first” approach is that the 
Moon can serve as a testbed for technologies that will help support human life 
on Mars4. It is also notable that Space Policy Directive 1 specifically calls for an 
“innovative and sustainable program of exploration with commercial and in-
ternational partners”. The explicit inclusion of private companies in the new 

                                                            
2 N. Chandran, NASA bets big on private sector to put humans on Mars, CNBC, [online] 
https://www.cnbc.com/2017/02/13/nasa-private-sector-to-put-humans-on-mars.html [access: 
23.01.2018]. 
3 New Space Policy Directive Calls for Human Expansion Across Solar System, NASA, [online] 
https://www.nasa.gov/press-release/new-space-policy-directive-calls-for-human-expansion-
across-solar-system [access: 27.01.2018]. 
4 T. Harrison, Back to the Moon? Understanding Trump’s Space Policy Directive 1, CSIS, [online] 
https://www.csis.org/analysis/back-moon-understanding-trumps-space-policy-directive-1 [ac-
cess: 28.01.2018]. 
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space policy indicates that partnerships with them are now a critical compo-
nent of the Trump administration's space exploration agenda.  

The special place in the new us space policy asserted to private invest-
ments confirms Scott Pace, Executive Secretary of the White House National 
Space Council at the occasion of IISL Galloway Space Law Symposium from 
whose seven ‘core elements’ of Trump Administration's policy approach to 
space development and law5 four directly concerns private sector emphasizing 
the aspiration to become be the most attractive jurisdiction in the world for 
private sector investment and innovation in space thanks to ‘light touch of 
regulation’ and to use legal and diplomatic means to create a stable, peaceful 
environment for governmental and commercial space activities. 

This approach is being met with strong support from both public and 
commercial space entities. The Commercial Spaceflight Federation (CSF), 
noted the investments made by the commercial space industry “for lunar 
transport, operations and resource utilization” and called on NASA “to lever-
age these capabilities … and to partner with industry through flexible, inno-
vative contracting approaches”6. Lockheed Martin asserted the directive will 
“foster a thriving new space economy that will create jobs and drive innovation 
here on Earth”7. Thereupon, it is critical for administration to continue devel-
oping proper framework for partnership with both commercial firms and in-
ternational partners.  

One of things that has changed since the previous national space policy 
was issued in 2010 is the emergence of commercial companies, such as SpaceX 
and Blue Origin. The private sector has begun developing its own systems that 
could play a role in supporting humans missions to the Moon and elsewhere8. 
All of that shows that NASA’s space program (interest of which President 
Trump also signaled earlier this year not only by signing the NASA Transition 
Authorization Act, but also by reestablishing the White House National Space 

                                                            
5 S. Pace, Space Development, Law, and Values, IISL Galloway Space Law Symposium Cosmos 
Club, National Space Council Lunch Keynote, December 13, Washington D.C. 2017. 
6 M. Smith, Trump policy promises Moon, Mars, and beyond – will this time br different?, Spacepol-
icyonline, [online] https://spacepolicyonline.com/news/trump-policy-promises-moon-mars-
and-beyond-will-this-time-be-different/ [access: 24.01.2018]. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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Council, which is chaired by Vice President Mike Pence9) will not change its 
well-established strategy and supported by ruling administration will be en-
hancing the cooperation with private investors. 

Cooperation for mutual benefit 
– the concept of public-private partnerships 

Even if its share of the national budget decreased from 4.4 percent in 
1966 to 0.5 percent in 2014, NASA still plays a central role in American space 
policy It has around 18,000 employees10. Its above-mentioned strategy to gear 
towards cooperation with the growing private aerospace industry finds its legal 
basis in The National Aeronautics Space Act11 and the National Space Policy, 
201012, which mandate NASA work with industry to advance the commercial 
space sector. 

Nowadays, collaboration between governments and commercial space 
companies is still growing. There is an increasing overlap between private and 
government space initiatives. It is not only in interests but there is also a de-
veloping symbiotic relationship between these two groups. These collabora-
tions are truly mutually beneficial and very often even beyond traditional pub-
lic-private partnerships with a customer and contractor arrangement13. 

One of the advantages of NASA in regard of private companies is its abil-
ity to handle different missions on the same time and as the matter of fact, 
NASA today manages a diverse fleet of satellites and orbital telescopes and the 

                                                            
9 L. Grush, Mike Pence will now oversee US space policy, The Verge, [online] https://www.thev-
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icy [access: 22.01.2018]. 
10 E. Lossner, The New Space Race, Harvard Political Review, [online] http://harvardpoli-
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American portion of the International Space Station and many terrestrial fa-
cilities. It also leases property out to private companies at Cape Canaveral and 
– what constitutes the subject of this article - contracts out specific work to 
private companies in public-private partnerships. The term “public-private 
partnerships” is used to represent a broad spectrum of partnership implemen-
tation methodologies and is not meant to convey a specific agreement mecha-
nism or strategy14. There are areas of public-private partnerships for space ca-
pability development that could meet NASA’s mission objectives as well as 
generate significant economic returns to the American economy. There are 
examples from NASA’s history of space capability development illustrate the 
great potential for such economic impact.15 They contributed to U.S economic 
growth in different ways; through providing substantial early demand as an 
anchor customer for an important component technology, through the direct 
development of a commercially valuable space technology, and through invest-
ing in the development of new private-sector space transportation capabilities. 

Space is an inherently a dangerous place, so there is substantial risk in-
volved. In consequence NASA helps mitigate financial risk, while the private 
sector conducts research and innovation more efficiently than NASA. This 
symbiotic relationship can be also seen by the fact that the US Government 
can share its knowledge and experience and the commercial industry can share 
its innovations and provides new services.  

Another significant point which determines how missions are tasked  
is the organizational distinction between NASA and private companies. 
As NASA gets its budget in greater or lesser detail from Congress and reliability 
and safety constraints are set internally, commercially-oriented companies set 
performance constraints with a target market in mind, such as the communi-
cations satellite launch market. They aim to cover a predetermined portion of 
the market. Risk and reward tend to increase if the market doesn’t really exist 
yet. This difference in project procedure is emblematic of the different yet 

                                                            
14 Public-Private Partnerships for Space Capability Development, NASA, [online] https://www. 
nasa.gov/sites/default/files/files/NASA_Partnership_Report_LR_20140429.pdf [access: 23.06. 
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space transportation systems, Ibidem. 
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symbiotic goals of both NASA and the private sector. While NASA receives its 
official mission objectives and budget from the government, private companies 
set their own limits with the intention of targeting a market to maximize profit 
with their own hardware abilities and mission setup. This is why NASA cur-
rently pursues more exploratory projects like New Horizons16 or the James 
Webb17 telescope, while companies perform routine resupply missions or sat-
ellite deployments. 

Given the relationship between NASA and the private sector, companies 
are still dependent on NASA for missions and guidance. This means that when 
NASA’s finances decrease, American companies take notice as well. Although 
isolated from the budget showdown, private companies must still watch what 
happens to their prime customer. Therefore, any budgetary adjustment can 
have severe impacts on NASA’s strategy, as well as those of its partners. For 
example, if congress pulls funding for a program, NASA may have to cancel 
a project which it spent hundreds of millions on. The exact example of that is 
aforementioned Trump’s Directive 1 focused on returning to the Moon first 
before going to Mars. In this case after all, thankfully for NASA and cooper-
ating with it companies, many of the enabling technologies are similar, such 
as a large launch vehicle and crew capsule18. But the point rests that the public-
private space enterprise must keep up with Washington’s factional politics be-
cause clearly, NASA is not immune to the same partisan agendas which con-
secutively undo and rework the legacies of political opponents. 

These abovementioned obstacles do not discourage both sites to still grow 
cooperation for mutual benefits. The Space Technology Mission Directorate 
has prioritized funding opportunities for public-private partnerships to achieve 
NASA’s goals of expanding capabilities and opportunities in space. On the end 
of last year it released its third solicitation19 addressed to private companies 
developing space technologies that can foster the development of commercial 
space capabilities and benefit future NASA missions. As argues Steve Jurczyk, 

                                                            
16 New Horizons, NASA, [online] https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/in 
dex.html, [access: 02.02.2018]. 
17 James Webb Space Telescope, NASA, [online] https://www.jwst.nasa.gov/ [access: 02.02. 
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19 NASA Research Announcement (NRA): Space Technology Research, Development, Demonstration, 
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The increasing role of private sector in the US space policy … 

241 

associate administrator for STMD at NASA Headquarters in Washington it 
provides “another opportunity to expand NASA existing partnerships with the 
private sector, strengthen the U.S. aerospace industry, while meeting NASA's 
strategic goals” stressing that “NASA-Industry partnerships have and will con-
tinue to play a critically important role in stimulating further investments in 
enabling technologies that may not have been developed and demonstrated 
otherwise”20. NASA tries to attract investors that has space capability develop-
ment that show positive indicators of private-sector interest and investment, 
new business formation, and alignment with NASA’s goals – thus making 
them strong candidates for economic stimulation with increased NASA part-
nerships. As for the February 2017 22 companies — all American — have won 
contracts with the agency across a diverse range of sectors from in-space man-
ufacturing to engine development21. During these missions, NASA profits 
from corporate competition while companies receive a stable, high-profile cli-
ent. 

Therefore, one would have to agree with the statement of Dava Newman, 
a former NASA deputy administrator that “public-private partnerships are the 
future of space exploration” adding – “I call it the new NASA”22. 

Taking a closer look on the current situation on the spectrum of space 
activities, it can be observed that the most advanced development can be seen 
in the field of space tourism that derives its capabilities from decades of gov-
ernment space exploration investments. In turn, the capabilities developed by 
many space tourism companies will provide government astronauts with cost- 
effective, reliable, and routine transport to space. Other progressive sector rep-
resents the Earth observation industry which provides views of the word never 
seen before23.  

But the one industry which arguably arises the highest interest in recent 
times is space resource utilization and there are several reasons why the this 

                                                            
20 NASA Seeks Public-Private Partnerships, NASA, [online] https://www.nasa.gov/direc 
torates/spacetech/feature/Tipping_Point_Solicitation_2017 [access: 02.02.2018]. 
21 N. Chandran, NASA bets big on private sector to put humans on Mars, CNBC, [online] 
https://www.cnbc.com/2017/02/13/nasa-private-sector-to-put-humans-on-mars.html [access: 
23.01.2018]. 
22 Ibidem. 
23 P. Marquez, Commercial space development …, p. 55. 
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industry is working that close with the governments of the world24. As humans 
explore the Moon and beyond, there will be a need for resources for life sup-
port and to operate in space. It will become desirable to construct things 
in space rather than expend the energy and funding to lift them from the sur-
face of the Earth. And, as the population of Earth grows, there will be a greater 
demand on food supplies and resources. There is also a growing awareness of 
the need to identify and protect us from objects in space that could obliterate 
life on Earth. 

All of the aforementioned activities bridge government and commercial 
interests. Several space resource companies have been created in the United 
States and, unsurprisingly, the US Government is taking steps to embrace this 
new industry to support its own interests in space. In addition to the United 
States, the Government of Luxembourg and the United Arab Emirates have 
recently announced their own initiatives to support the space resource utiliza-
tion industry25. 

Space mining – the revolutionary venture, but is it legal? 

Both, the companies and the governments that oversee them find them-
selves in an environment where political decisions and changes can have sig-
nificant impacts on the potential economic outcomes of commercialization of 
space resources. At least initially, most business plans are focused on in-space 
applications for space resources, as both the physics and the economics are 
more favorable than for transporting resources back to Earth26. An economic 
system requires a level of regulation and oversight to ensure it functions. Reg-
ulation and governmental oversight is a part of an overall market framework 
that provides stability and confidence in validity for commercial entities and 
those that invest in them. Just as the commercial companies are in the initial 
stages of developing and validating hardware, governments have begun to es-
tablish regulatory and policy frameworks. 

                                                            
24 R. S. Jakhu, Space Mining and Its Regulation. The Importance of Natural Resources from Space 
and Key Challenges, Cham 2017, p. 11-13. 
25 P. Marquez, Commercial space development …, p.53. 
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And that is exactly what USA did a few years ago. On 25 November 2015, 
the President of the United States signed into law the U.S. Commercial Space 
Launch Competitiveness Act27. Title IV, which is of interest here, addresses in 
a preliminary way space resource exploitation. It consists of three sections, 
whereby Section 402 with its amendments contains most of the substantial 
legal provisions and envisions. United States citizens engaged in commercial 
recovery of an asteroid resource or a space resource under this chapter shall be 
entitled to possess, own, transport, use and sell the asteroid resource or space 
resource obtained in accordance with applicable law, including the interna-
tional obligations of the United States28. 

As long as it constitutes the legal base on national level, these legislative 
actions do not determine whether space resource acquisition is consistent with 
international law. To answer the question of the conformity of US 2015 Space 
Act with international legal framework, there is necessary to analyze interna-
tional regime as well as customary international law29. In 1967, the United 
States signed the UN Outer Space Treaty (OST)30 which remains the most 
important hard law in that realm. The Article II of OST says that: Outer space, 
including the moon and other celestial bodies, is not subject to national ap-
propriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any 
other means. The statement made by some arguing that wording leaves ‘loop-
hole’ that allows individuals to claim ownership of celestial bodies because Ar-
ticle II only addresses nations is invalid for two reasons. Firstly, the term ‘by 
any other means’ used on the end of the Article II precludes appearance of the 
situation when citizens of nations may make real property claims in outer 

                                                            
27 Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship, Act of 2015, Pub. L. 114-90 
25.11 2015. 
28 Ch. D. Johnson, United States of America, [in:] Does International Space Law either permit or 
prohibit the talking of resources in outer space and on Celestial bodies, and how is this relevant for 
National Actors? What is the context, and what are the contours an limits of this permission or pro-
hibition, IISL Directorate of Studies Background. International Institute of Space Law Paper 
2016, p. 13. 
29 J. E. Dunstan, Mining outer space - it may be cool but is it legal?, ROOM. The Space Journal 
2016, vol. 1(7), p. 43. 
30 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 
Including the Moon and Other Celestial Bodies, Jan. 27, 1967, 18 U.S.T. 2410, T.I.A.S. No. 
6347, 610 U.N.T.S. 205 (entered into force Oct. 10, 1967). 
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space, while nations may not31. The other justification of incorrectness of the 
abovementioned statement gives Article VI of OST stating that nations must 
both ‘authorize and ‘supervise’ the activities of its nationals to ensure compli-
ance with the other provisions of the Treaty (including the ban of appropria-
tion in Article II). Nevertheless, ending the analysis after that constatation de-
claring Title IV of US 2015 Space Act to be violation of Article II and therefore 
contrary to international space law is simplistic and wrong. It should be noted 
that US law does not grant ownership rights in any celestial body, but only 
recognize rights to resources extracted from an asteroid32. Such personal prop-
erty interests are consistent with the Treaty and the OST and other widely 
adopted treaties and conventions are silent as to extraterrestrial resource use33. 
That argument is compliant with the International Institute of Space Law stat-
ing in their position paper on space resource mining that ‘in view of the ab-
sence of a clear prohibition of the taking of resources in the Outer Space Treaty 
one can conclude that the use of space resources is permitted”34.  

Since the space law treaty regime is silent as to extracted resources, the 
next step should be examination of the customary international law. Custom-
ary international law consists of rules of law derived from the consistent con-
duct of States acting out of the belief that the law required them to act that 
way35. It follows that customary international law can be discerned by a wide-
spread repetition by States of similar international acts over time (State prac-
tice); Acts must occur out of sense of obligation (opinion juris). In that case, 
the attention should be drawn to the previous actions which would allow to 
state that personal property rights in space can be established. The most im-
portant is the case of the Apollo Moon landing which brought back 842 
pounds of lunar material. NASA claims that the lunar samples are “a limited 

                                                            
31 S. Gorove, Interpreting Article II of the Outer Space Treaty, FORDHAM Law Review 1969, 
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32 Disclaimer of extraterritorial sovereignty, US Act of 2015, SEC. 403; ‘Disclaimer of extraterri-
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national resource and a future heritage’ and NASA policy require that samples 
be released only for approved applications in research, education, and public 
display”36. Finally, the US government has vigorously prosecuted any individ-
ual thought to have obtained any lunar samples. Therefore, without question 
the United States owns the Apollo lunar samples. Based on the 30 years of 
‘open and obvious’ dominion and control exercised over the Apollo lunar sam-
ples, it is can be clear that under customary international law, portions 
of a celestial body can be subject to ownership if they are removed from that 
celestial body. There could be also pointed out another example of the possi-
bility to ‘own’ places in space. It concerns the use of geostationary orbit which 
is supervised by the International Telecommunications Union by a set of prin-
ciples similar to those in the OST. In consequence, that is the fact that a seg-
ment of space has been allocated, and bought and sold as a commodity.  

These examples, combined with a proper reading of the space treaties, 
demonstrate that domestic legislation such as passed by the United States rep-
resents in fact, possible interpretation of the Outer Space Treaty consistent 
with international space law and practice. Moreover, legislative actions by na-
tions like Luxemburg37 or Arab Emirates38 show that that perspective is shared 
others.  

Even though this statement is crucial, it can’t be said that current US 
regulatory framework concerning asteroid mining is holistic. The US legisla-
tion still fails to deal with other provisions of the Outer Space Treaty. There 
is lack of proper statutory or regulatory mechanism by which US government 
could authorize and supervise asteroid mining which is required according to 
Article VI of the OST. There is also no ‘on-orbit’ regulatory jurisdiction under 
US law. Moreover, there is a need for better regulations regarding issues of 
liabilities and responsibilities in case of damage or environmental contamina-
tion caused by and during space exploitation operations, such as damage 
                                                            
36 Lunar Sample Allocation Guidebook, Lyndon B. Johnson Space Center, Houston 2012, p. 1, 
[online] http://www-curator.jsc.nasa.gov/lunar/sampreq/LunarAllocHndbk-JSC06090_RevF_ 
2012.pdf [access: 12.02.2018]. 
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/en/Luxembourg-European-Nation-Offer-Legal-Framework-Space [access: 12.02.2018]. 
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Chicago Tribute, [online] http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/science/ct-space-
mining-20170428-story.html [access: 13.02.2018]. 
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caused from debris, exacerbation of debris problem into an environmental pol-
lution and so forth39. As the consequences of these questions become less hy-
pothetical, space companies are seeking answers and it’s up to international 
law and national governments to respond to them. With regard to the fact that 
vast majority of space industry investors operate in USA, it is desirable to look 
forward to US government to continue its leader position in that field and 
keep developing appropriate regulations.  

Conclusion 

The US Space Policy maintaining its visionary goals consequently pro-
mote its new strategy directed towards augmented cooperation with private 
sectors aiming not only at fostering commercial market competition but also 
relying on them in the case of national programs missions. Private space com-
panies are growing in numbers and in capabilities and it is now clear that their 
role in overall space activities will be prominent. Their development will have 
an impact on governmental projects and in a few decades a well-developed 
space commercial market could be visible. It could be a chance or a danger to 
the US policy and economy. Which scenario will come true depends on the 
quality of next moves taken by US ruling administration.  
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 Streszczenie  

Rosnąca rola sektora prywatnego 
w amerykańskiej polityce kosmicznej 

z punktu widzenia współpracy 
publiczno-prywatnej i górnictwa kosmicznego 

 

XXI wieku działalność w przestrzeni kosmicznej, ze względu na swoje 
strategiczne znaczenie stała się nieodłączną częścią polityki państw. Począt-
kowo wszelka aktywność kosmiczna ograniczała się do programów realizowa-
nych przez podmioty publiczne, z czasem jednak gdy jej ekonomiczny poten-
cjał został potwierdzony, zaczęli pojawiać się prywatni inwestorzy oferujący 
swoje usługi rządom. Dzisiaj, w dobie prywatyzacji i komercjalizacji przestrzeni 
kosmicznej podmioty sektora prywatnego grają coraz większą rolę na scenie 
aktywności kosmicznych, stając się jednocześnie idealnym partnerem dla pu-
blicznych programów. Szansa ta została dostrzeżona i jest najpełniej wykorzy-
stana przez Stany Zjednoczone, które pod rządami nowej polityki kosmicznej 
prezydenta Trumpa w jeszcze większym stopniu opierają rozwój swojej dzia-
łalności na prywatnym sektorze. W pierwszej części artykułu zostanie zapre-
zentowany amerykański koncept współpracy publiczno-prywatnej (ang. pu-
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blic-private partnership), a następnie zostanie wykazana jej kluczowość dla po-
lityki kosmicznej Stanów Zjednoczonych. Następnie wyjaśnione będą obo-
pólne korzyści z niej płynące, zarówno dla amerykańskiego przemysłu kosmicz-
nego, jak i dla prywatnych inwestorów. W drugiej części natomiast, analizie 
zostanie poddana amerykańska ustawa z 2015 roku w przedmiocie górnictwa 
kosmicznego, będącego jednym z najbardziej elektryzujących tematów w za-
kresie aktywności kosmicznych ostatnich lat. Amerykańskie prawo oraz stojąca 
za nim określona polityka państwa względem prywatnych podmiotów zostanie 
skonfrontowana z regulacjami prawa międzynarodowego w celu zweryfikowa-
nia jej zgodności z obligacjami ciążącymi na Stanach Zjednoczonych.  

Słowa kluczowe: amerykańska polityka kosmiczna, współpraca publiczno-
prywatna, górnictwo kosmiczne, prywatny sektor kosmiczny.  
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blic-private partnership), a następnie zostanie wykazana jej kluczowość dla po-
lityki kosmicznej Stanów Zjednoczonych. Następnie wyjaśnione będą obo-
pólne korzyści z niej płynące, zarówno dla amerykańskiego przemysłu kosmicz-
nego, jak i dla prywatnych inwestorów. W drugiej części natomiast, analizie 
zostanie poddana amerykańska ustawa z 2015 roku w przedmiocie górnictwa 
kosmicznego, będącego jednym z najbardziej elektryzujących tematów w za-
kresie aktywności kosmicznych ostatnich lat. Amerykańskie prawo oraz stojąca 
za nim określona polityka państwa względem prywatnych podmiotów zostanie 
skonfrontowana z regulacjami prawa międzynarodowego w celu zweryfikowa-
nia jej zgodności z obligacjami ciążącymi na Stanach Zjednoczonych.  

Słowa kluczowe: amerykańska polityka kosmiczna, współpraca publiczno-
prywatna, górnictwo kosmiczne, prywatny sektor kosmiczny.  
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Aleksander Lubojemski – student III roku stosunków międzynarodowych na 
Uniwersytecie Warszawskim. Członek stowarzyszenia „Powermetric Research 
Network” oraz kół naukowych jak m.in. koło naukowe przy WPiA UW „In 
Altum”. Autor dwóch publikacji oraz uczestnik pięciu konferencji naukowych 
głównie z zakresu geopolityki oraz polityki wielkich mocarstw. Badawczo 
interesuje się szerokorozumianą geopolityką, polityką i rywalizacją kosmiczną 
oraz teorią stosunków międzynarodowych.  

Katarzyna Rogatko - studentka II roku prawa na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini zarządu Koła Naukowego 
Prawa Kosmicznego i Lotniczego TBSP UJ.  Członkini kół naukowych prawa 
konstytucyjnego, prawa medycznego, alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów oraz czynna uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych o tej 
tematyce. Członkini Zespołu Praw Studenta Uczelnianej Komisji Dydakty-
cznej Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wolontariuszka 
w Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska. 

Piotr Mroczkowski - absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Mię-
dzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych. Obecnie student kierunku 
Economics and International Business na Wydziale Ekonomiczno-Socjolo-
gicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W obszarze jego zainteresowań znajduje się 
prawo międzynarodowe, prawo własności intelektualnej oraz ekonomiczna 
analiza prawa. 

Kamila Chojnacka - studentka V roku Stosunków Międzynarodowych na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczy 
w pracach Koła Naukowego Amerykanistyki UKSW oraz Koła Problematyki 
Współczesnych Stosunków Międzynarodowych UKSW, których jest człon-
kiem. Współorganizowała spotkania informacyjne dla studentów oraz debaty 
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eksperckie na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. W 2016 r. uzyskała 
stopień licencjata. Jej obecne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół 
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a w szczególności na stosunkach 
USA z Kanadą i Meksykiem.  

Mateusz M. Piotrowski - student studiów magisterskich z dziedziny stosun-
ków międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sprawuje funkcje prezesa Koła 
Naukowego Amerykanistyki UKSW i Rzecznika Praw Studenta UKSW, jest 
także członkiem stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. W 2016 r. 
odbył staż w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polski w Waszyngtonie. Publikuje 
artykuły poświęcone amerykańskiej polityce na łamach Portalu Spraw Zagrani-
cznych PSZ.PL oraz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Szczególnie 
zainteresowany kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego i obronności 
oraz polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych.  

Rafał Moczydłowski - doktorant Wojskowej Akademii Technicznej w dys-
cyplinie nauki o bezpieczeństwie. Członek Koła Naukowego Securitas et 
Defensio działającego na Wojskowej Akademii Technicznej oraz członek II 
edycji Akademii Euro-Atlantyckiej SEA. Brał udział w wielu konferencjach 
poświęconych szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa międzynaro-
dowego np.w konferencjach pt. „Uchodźcy oraz mniejszości narodowe i et-
niczne. Aspekty prawne, polityczne i społeczne” oraz "Stany Zjednoczone 
a dyplomacja, polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe" organizowanych 
przez Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymał nagrodę dla najlepszego doktoranta 
rekrutującego się na studia w roku akademickim 2017/2018. Zainteresowania 
badawcze to polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, wpływ NATO i UE 
na poziom bezpieczeństwa europejskiego, aktualny stan systemu bezpieczeń-
stwa europejskiego z wiodącą rolą Unii Europejskiej w zapewnianiu bez-
pieczeństwa, identyfikacja oraz analiza współczesnej europejskiej myśli stra-
tegicznej, polityka migracyjna UE i jej wpływ na bezpieczeństwo państw człon-
kowskich. 
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Maciej Skrzypek – student studiów magisterskich na kierunku stosunki 
międzynarodowe, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ab-
solwent studiów I stopnia na tym samym kierunku, które ukończył na pod-
stawie pracy z zakresu ideologii volkistowskiej w Niemczech. Uczestnik 
krajowych konferencji studencko-doktoranckich poświęconych współczesnej 
dyplomacji, polityce zagranicznej, wyzwaniom współczesnego świata. Zain-
teresowania naukowe autora koncentrują się wokół: współczesnego populizmu 
europejskiego, ruchów neonazistowskich, polityki historycznej w Polsce. 

Łukasz Wiśniowski – urodzony w 1993 roku w Warszawie, gdzie przebiegała 
jego edukacja. W 2015 roku uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego kończąc kierunek Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
W 2017 roku uzyskał tytuł magistra nauk społecznych na Wojskowej 
Akademii Technicznej kończąc kierunek Bezpieczeństwa Narodowego. 
W tymże roku rozpoczął studia doktoranckie Nauk o Bezpieczeństwie.  
W latach 2010-2012 redaktor serwisu flymazovia.pl. Od 2018 roku redaktor 
portalu geostrateg.pl. Uczestnik naukowych konferencji krajowych oraz mię-
dzynarodowych. Autor artykułów traktujących o geopolityce, historii oraz 
bezpieczeństwie. 

Adriana Anna Szymańska - studentka IV roku prawa na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczka Comparative Law School. Hob-
bystycznie także pasjonatka języka angielskiego. Prelegentka na wielu ogólno-
polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jej zainteresowania 
naukowe oscylują szczególnie wokół prawa karnego. 

Agata Krząstek - studentka II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młodzieżowa Delegatka RP do Organizacji 
Narodów Zjednoczonych na 73. Zgromadzenie Ogólne. Uczestniczka wielu 
ogólnopolskich konferencji naukowych. Zaangażowana w prace Zespołu Praw 
Studenta Uczelnianej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Członkini kół naukowych: Prawa Kosmicznego i Lot-
niczego, Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów i Prawa Konstytucyj-
nego. Pasjonatka organizacji międzynarodowych oraz ich wpływu na politykę 
globalną. 
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Piotr Kolczyński - student V roku prawa na wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Jest seminarzystą w katedrze Prawa Międzynarodo-
wego i Stosunków Międzynarodowych gdzie przygotowuje pracę magisterską 
poświęconą priorytetom europejskiej polityki kosmicznej. Jest on stypendystą 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz laureatem naukowego grantu studen-
ckiego. Studiował on również na Université Paris Nanterre w Paryżu oraz uzy-
skał dyplom prawa francuskiego Diplôme Universitaire de Droit Français 
Université François-Rabelais à Tour. 
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Michał Urbańczyk 

 
 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Praw-
nych i Filozofii Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu wolności słowa i jej granic 
(m. in. mowy nienawiści), specjalizujący się w badaniach amerykańskiej myśli 
polityczno-prawnej. Autor monografii „Liberalna doktryna wolności słowa 
a swoboda wypowiedzi historycznej" (na podstawie której się doktoryzował) 
oraz kilkudziesięciu artykułów, rozdziałów, ekspertyz oraz tekstów popularno-
naukowych. Prelegent rozmaitych ogólnopolskich i międzynarodowych kon-
ferencji naukowych (Wilno, Praga, Warszawa, Poznań). Uczestnik między-
narodowego projektu EUROPEAN WISE – Europe After the WWII – Multidi-
mensional Effects of Integration as a Guarantee for State and Human Security. 
Ekspert projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez Sto-
warzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii – Otwarta Rzeczpospolita. 
Opiekun Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law So-
ciety" – jednej z najprężniej działających organizacji akademickich. Przewod-
niczący komitetu organizacyjnego I i II Międzynarodowej konferencji „W po-
szukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” (2016 i 2017), w których 
uczestniczyli prelegenci z Włoch, Francji, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, 
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Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier, Cypru, Egiptu, Ukrainy, Litwy oraz Pol-
ski (w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyj-
nego). Prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej (PTMP). 

*** 

Doctor of Laws and assistant professor at the Department of Political and 
Legal Doctrines and Philosophy at the Faculty of Law and Administration at 
the University of Adam Mickiewicz in Poznań. An expert in the field of free-
dom of speech and its boundaries (including hate speech), specializing in the 
study of American political and legal thought. Author of the monograph "Lib-
eral Doctrine of Freedom of Speech and the Freedom of Historical Expression" 
(which is his Ph.D. dissertation), and dozens of academic articles, book chap-
ters, expert opinions and popular-science papers. Speaker at a multitude of 
nationwide and international academic conferences (Vilnius, Prague, Warsaw, 
Poznan). Participant of the international project EUROPEAN WISE – Eu-
rope After the WWII – Multidimensional Effects of Integration as a Guarantee 
for State and Human Security. Expert for the “Society for Tolerance” project 
conducted by the Polish Association Against Anti-Semitism and Xenophobia 
(Otwarta Rzeczpospolita). Counselor of the American Law Society – one of 
the most active student organizations in Poznań. Chairman of the organizing 
committee of the first and second international conference "In search of the 
European doctrine of freedom of speech" (2016 and 2017), which gathered 
scholars from Italy, France, Finland, the United States, Great Britain, Nether-
lands, Hungary, Cyprus, Egypt, Ukraine, Lithuania, and Poland (including 
Justices of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court of Po-
land). President of the Polish Society of Political Thought (PTMP). 
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a swoboda wypowiedzi historycznej" (na podstawie której się doktoryzował) 
oraz kilkudziesięciu artykułów, rozdziałów, ekspertyz oraz tekstów popularno-
naukowych. Prelegent rozmaitych ogólnopolskich i międzynarodowych kon-
ferencji naukowych (Wilno, Praga, Warszawa, Poznań). Uczestnik między-
narodowego projektu EUROPEAN WISE – Europe After the WWII – Multidi-
mensional Effects of Integration as a Guarantee for State and Human Security. 
Ekspert projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez Sto-
warzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii – Otwarta Rzeczpospolita. 
Opiekun Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law So-
ciety" – jednej z najprężniej działających organizacji akademickich. Przewod-
niczący komitetu organizacyjnego I i II Międzynarodowej konferencji „W po-
szukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” (2016 i 2017), w których 
uczestniczyli prelegenci z Włoch, Francji, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, 
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Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier, Cypru, Egiptu, Ukrainy, Litwy oraz Pol-
ski (w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyj-
nego). Prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej (PTMP). 

*** 

Doctor of Laws and assistant professor at the Department of Political and 
Legal Doctrines and Philosophy at the Faculty of Law and Administration at 
the University of Adam Mickiewicz in Poznań. An expert in the field of free-
dom of speech and its boundaries (including hate speech), specializing in the 
study of American political and legal thought. Author of the monograph "Lib-
eral Doctrine of Freedom of Speech and the Freedom of Historical Expression" 
(which is his Ph.D. dissertation), and dozens of academic articles, book chap-
ters, expert opinions and popular-science papers. Speaker at a multitude of 
nationwide and international academic conferences (Vilnius, Prague, Warsaw, 
Poznan). Participant of the international project EUROPEAN WISE – Eu-
rope After the WWII – Multidimensional Effects of Integration as a Guarantee 
for State and Human Security. Expert for the “Society for Tolerance” project 
conducted by the Polish Association Against Anti-Semitism and Xenophobia 
(Otwarta Rzeczpospolita). Counselor of the American Law Society – one of 
the most active student organizations in Poznań. Chairman of the organizing 
committee of the first and second international conference "In search of the 
European doctrine of freedom of speech" (2016 and 2017), which gathered 
scholars from Italy, France, Finland, the United States, Great Britain, Nether-
lands, Hungary, Cyprus, Egypt, Ukraine, Lithuania, and Poland (including 
Justices of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court of Po-
land). President of the Polish Society of Political Thought (PTMP). 
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Łukasz Darby Bartosik 

Absolwent prawa i student filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Absolwent i stypendysta programu LL.M. in American Law 
organizowanego przez the Catholic University of America (Waszyngton, Dys-
trykt Kolumbii) oraz Uniwersytet Jagielloński. Uczestnik programu stypen-
dialnego American Institute on Political and Economic Systems organizowa-
nego przez The Fund For American Studies i Uniwersytet Karola w Pradze 
(2017) oraz seminarium naukowego Hayek Summer Workshop organizowa-
nego przez the Institute For Economic Policy na Uniwersytecie w Lipsku 
(2018). Członek studenckiej rady naukowej czasopisma naukowego Journal of 
Liberty and International Affairs. Staże odbywał m. in. w amerykańskiej kan-
celarii prawnej (Kurczaba & Associates, Attorneys at Law in Chicago) oraz są-
dzie federalnym (Superior Court of the District of Columbia) w stolicy Stanów 
Zjednoczonych. Od 2016 roku pełni funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa 
Amerykańskiego „The American Law Society” z którym zainicjował organiza-
cję rozmaitych publikacji, debat, warsztatów praktycznych oraz ponad tuzina 
konferencji naukowych (na szczeblu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym), 
w większości których sam czynnie uczestniczył. Działalność naukową prowadzi 
w dziedzinie teorii i filozofii prawa i polityki, historii myśli ekonomicznej oraz 
amerykańskiego konstytucjonalizmu.  
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Graduate of law and student of philosophy at the Adam Mickiewicz Uni-
versity in Poznań, Poland. Graduate and scholar of the LL.M. in American 
Law program organized by the Catholic University of America (Washington, 
D.C.) and the Jagiellonian University (Cracow, Poland). Participant and
scholar of the American Institute on Political and Economic Systems organized
by The Fund for American Studies and Charles University in Prague (2017)
and the Hayek Summer Workshop seminar organized by the Institute For
Economic Policy at the Leipzig University (2018). Member of the student ad-
visory committee of the Journal of Liberty and International Affairs. He gained
international experience in an American law firm (Kurczaba & Associates, At-
torneys (at Law in Chicago) and the federal court in the capital of the United
States Superior Court of the District of Columbia). Since 2016, President of
the American Law Society which he directed in the organization of various
publications, debates, workshops, and over a dozen national and international
academic conferences (at which he also spoke). His academic pursuits are cen-
tered around legal and political theory and philosophy, history of economic
thought, and American constitutionalism.
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Aleksandra Ratajczak 

Absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderew-
skiego w Poznaniu. Studentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, gdzie pełni obowiązki wiceprezes Koła Naukowego Prawa 
Amerykańskiego „The American Law Society”, jednej z najprężniej działają-
cych organizacji na Wydziale Prawa i Administracji. Działalność w kole oraz 
piastowaną funkcję motywuje chęcią szerzenia wiedzy z zakresu amerykańskiej 
polityki, historii, filozofii, ekonomii oraz prawa. Organizator licznych ogólno-
polskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz kierownik skiero-
wanego do licealistów projektu naukowego z zakresu wiedzy o Ameryce. Za-
interesowania naukowe koncentruje głównie wokół prawa międzynarodo-
wego, historii, a także kultury i prawa Stanów Zjednoczonych. W przyszłości 
planuje podjąć studia doktoranckie. 
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Alumna of the I. J. Paderewski High School in Poznań, Poland. Student 
of law at the Adam Mickiewicz University in Poznań, where she works as the 
Vice-President of one of the most active student organizations at the Faculty 
of Law & Administration – the American Law Society. Ms. Ratajczak’s work 
for the American Law Society is motivated by the desire to spread knowledge 
about the U.S. politics, history, philosophy, economics and law. She organized 
numerous national and international academic conferences, and directed a re-
search project aimed at high school students with a goal of improving their 
knowledge about the United States. Her scholarly interests encompass inter-
national law, history, as well as the American culture and law. She plans to 
begin doctoral studies in the future.  
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