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Streszczenie 
Od początku urzędowania administracji pre-

zydenta Johna F. Kennedy’ego w 1961 r. relacje ame-
rykańsko-kubańskie postrzegane były w kontekście dy-
namiki zimnej wojny, programu Sojusz dla Postępu 
oraz stosunków z krajami Trzeciego Świata. Po kryzy-
sie rakietowym Waszyngton starał się ustanowić modus 
vivendi w relacjach z rządem Fidela Castro oczekując 
zarazem pomocy ZSRR w powstrzymywaniu kubań-
skiej polityki inspirowania rewolucji w państwach la-
tynoamerykańskich. Natomiast na początku lat 70. Sta-
ny Zjednoczone próbowały włączyć Hawanę w ramy 
détente między Wschodem i Zachodem i w proces po-
prawy stosunków z krajami Ameryki Łacińskiej, co 
przyczyniło się jednak do wzrostu międzynarodowej 
pozycji Kuby i umocnienia jej sojuszu z Moskwą, jed-
nakże między USA i Kubą ustanowione zostało trwałe, 
choć pełne napięć, polityczne współistnienie. 

Summary 
Since the beginning of John F. Kenne-

dy administration in 1961 the U.S. contacts with 
Cuba were perceived in the context of Cold War 
dynamics, the Alliance for Progress and the policy 
toward the Third World. After the Missile Crisis 
Washington drifted toward modus vivendi with the 
Fidel Castro government while at the same time 
the U.S. expected the USSR to help contain Cu-
ban-inspired revolutions in Latin America. In the 
early 1970s the United States aimed to engage 
Havana in the East-West détente framework and 
in the efforts to improve relations with Latin 
American countries therefore significantly con-
tributed to the growing international position of 
Cuba and strengthened the Soviet-Cuban alliance 
however leading to the permanent, but still tense, 
political coexistence between the U.S. and Cuba. 
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Zagadnienie amerykańsko-kubańskich prób dialogu politycznego ujętych na sze-
rokiej płaszczyźnie międzynarodowej w latach 1961-1975 nie spotkało się dotąd z do-
statecznym zainteresowaniem historyków i politologów. Działania te stanowiły ważny 
czynnik kształtujący pozycję USA i Kuby na światowej arenie politycznej w kontekście 
zmieniających się w latach 60. i 70. XX wieku stosunków Wschód-Zachód oraz równo-
legle wzrastającego znaczenia politycznego państw Trzeciego Świata. Z tego właśnie 
powodu bilateralne początkowo stosunki amerykańsko-kubańskie przybrały formę kon-
taktów wielostronnych, w ramach których Kuba zwiększała swe ogólnoświatowe zna-
czenie polityczne, wyrażone poprzez militarne zaangażowanie w Angoli od 1975 r.  

Udostępnione w ostatnich latach amerykańskie dokumenty rządowe zgromadzo-
ne w National Archives oraz w prezydenckich bibliotekach Lyndona B. Johnsona oraz 
Richarda M. Nixona umożliwiły pełniejsze opracowanie ważnego i mało znanego za-
gadnienia prób politycznego dialogu między USA i Kubą w latach 1961-1975.

                     
* Dr Krzysztof Siwek – adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Od Sojuszu dla Postępu do kryzysu rakietowego  
 – geneza amerykańsko-kubańskiej nieagresji 

Od zwycięstwa rewolucji kubańskiej i przejęcia władzy w Hawanie przez Fidela 
Castro na początku 1959 r. do chwili zerwania amerykańsko-kubańskich stosunków dy-
plomatycznych w styczniu 1961 r. między obydwoma krajami pogłębiał się spór poli-
tyczny. Jednakże dopiero nowy prezydent John Fitzgerald Kennedy od stycznia 1961 r. 
nadał polityce USA wobec Kuby priorytetowe znaczenie, ponieważ stanowiła ona odtąd 
element amerykańskiej strategii w zimnej wojnie. Program Sojuszu dla Postępu oraz 
plan obalenia rządu Castro przez emigrantów kubańskich służyły polityce powstrzy-
mywania wpływów Związku Radzieckiego oraz umocnieniu pozycji USA w Ameryce 
Łacińskiej.  

W orędziu do Kongresu w styczniu 1961 r. Kennedy stwierdził, że „w Ameryce 
Łacińskiej komunistyczni agenci, starając się wykorzystać pokojową rewolucję nadziei, 
ustanowili swoją bazę na Kubie, zaledwie 90 mil od naszego wybrzeża”1. Dodał zara-
zem, że „nasze nieporozumienia z Kubą nie dotyczą dążenia ludności [kubańskiej] do 
lepszego życia”, ale „dominacja komunistyczna na tej półkuli nigdy nie będzie przed-
miotem negocjacji”. Należy podkreślić, że administracja Kennedy’ego, rozpoczynając 
w 1961 r. program Sojusz dla Postępu, zapowiadający demokratyzację życia politycz-
nego w Ameryce Łacińskiej, reformę rolną, likwidację biedy i analfabetyzmu, nie wy-
stępowała przeciwko postulatom rewolucji kubańskiej. Amerykańska koncepcja „poko-
jowej rewolucji” miała bowiem stanowić ideologiczną alternatywę drogi kubańskiej 
oraz osłabić ruchy rewolucyjne w innych państwach regionu2. Ogłaszając warunki pro-
gramu Sojusz dla Postępu 13 marca 1961 r., na zebraniu latynoamerykańskiego korpusu 
dyplomatycznego w Białym Domu, Kennedy zapowiedział modernizację struktur spo-
łecznych w krajach latynoamerykańskich, aby cały kontynent został „przekształcony 
w rozległy tygiel rewolucyjnych idei i działań (...), gdzie każda amerykańska republika 
rządziłaby swoją własną rewolucją, swą nadzieją i postępem”3.  

W zamierzeniu administracji Kennedy’ego, model rewolucji kubańskiej miał 
utracić wyłączność na realizację reformy rolnej oraz wszelkich zmian natury ekono-
micznej, a zastąpić go miała amerykańska wizja „rewolucji klasy średniej”. W tej sytua-
cji, jak wspominał Philip Bonsal, ostatni amerykański ambasador w Hawanie, Kennedy 
„nie mógł pozostać pasywny i obojętny względem Kuby Fidela Castro”, a plany inwazji 
kubańskich emigrantów na wyspę opracowywane przez Departament Obrony i CIA od 
1960 roku „były zgodne z jego własnym poglądem i z polityką jego administracji w sto-
sunku do sytuacji kubańskiej”4. To jego administracja podjęła decyzję o utworzeniu pa-

                     
1 J. F. Kennedy, Annual Message to the Congress on the State of Union, 30 January 1961, The 
American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=8045#axzz1w-
3ulv19m. 
2 T. Knothe, Ameryka Łacińska w polityce USA 1945-1975, Wrocław 1976, s. 76. 
3 J. F. Kennedy, Address at a White House Reception for Members of Congress and for the Dip-
lomatic Corps of the Latin American Republics, 13 March 1961, The American Presidency Pro-
ject, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=8531&st=&st1=#axzz1w3ulv19m. 
4 P. W. Bonsal, Cuba, Castro and the United States, University of Pittsburgh Press 1972, s. 182. 
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ramilitarnej jednostki złożonej z ponad 1 000 kubańskich emigrantów, którzy mieli wy-
lądować na Kubie i wywołać tam powstanie antyrządowe5.  

Przygotowania USA do konfrontacji z rządem Castro, prowadzone równolegle 
z ogłoszonym programem Sojusz dla Postępu uprawomocniły w pewnym stopniu ku-
bańskie postulaty rewolucyjne adresowane do państw Ameryki Łacińskiej. Z koniecz-
ności dyplomacja amerykańska wydawała się wręcz utożsamiać z rewolucyjnymi idea-
łami. Na początku kwietnia 1961 r. prezydencki doradca Arthur Schlesinger sporządził 
„Białą Księgę” na temat Kuby, w której przedstawił Stany Zjednoczone w pozycji 
obrońcy „prawdziwej” demokratycznej rewolucji kubańskiej, przeciwstawianej radziec-
kiemu imperializmowi i jego kolaborantom z wyspy6. Wyjaśniając ten stosunek USA do 
rządu Castro amerykański historyk Thomas Skidmore zwrócił uwagę, że był on wyni-
kiem „wielkiego zakłopotania związanego z polityką wobec ruchu o charakterze nacjo-
nalistycznym”7. Dlatego też rządowi Fidela Castro zarzucono wprowadzenie w swym 
kraju „komunistycznej dyktatury”, związanie Kuby z „blokiem chińsko-radzieckim” 
oraz próby podważenia systemu międzyamerykańskiego („eksport” rewolucji w Ame-
ryce Łacińskiej)8. Administracja Kennedy’ego zdawała sobie bowiem sprawę, że wy-
łącznie zaakcentowanie polityczno-wojskowej współpracy Kuby ze Związkiem Ra-
dzieckim przekonałoby kraje Ameryki Łacińskiej do politycznej izolacji rządu Castro, 
jako ekspozytury międzynarodowego komunizmu na zachodniej półkuli9.  

Jednakże zdaniem Arthura Schlesingera zagrożenie ze strony ZSRR na Kubie 
było wówczas najwyżej teoretyczne, dlatego „jeśli naród kubański sam nie wystąpiłby 
przeciwko swojemu rządowi, Stany Zjednoczone nie mogły narzucić Kubie nowego po-
rządku”10. Przy braku widocznej dominacji politycznej Moskwy nad rządem kubań-
skim, Waszyngton nie był w stanie zrealizować swego celu „wyzwolenia” Kuby. W ofi-
cjalnym przemówieniu wygłoszonym 12 kwietnia 1961 r. Kennedy odrzucił zatem moż-
liwość zbrojnej interwencji przeciwko rządowi Castro mówiąc, że „spór o przyszłość 
Kuby nie toczy się pomiędzy USA i Kubą, lecz między samymi Kubańczykami”11. Jed-
nakże ten publiczny antagonizm z Waszyngtonem pozwolił Fidelowi Castro na poli-
tyczne zbliżenie ze Związkiem Radzieckim poprzez ogłoszenie 16 kwietnia 1961 r., na 
dzień przed lądowaniem emigrantów kubańskich na Playa Girón, socjalistycznego cha-

                     
5 K. Derwich, Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-
2000, Kraków 2010, s. 60. 
6 V. Gosse, Where the Boys are. Cuba, Cold War America and the Making of a New Left, New 
York 1993, s. 213. 
7 T. Skidmore w: Politics of Illusion. The Bay of Pigs Invasion Reexamined, ed. by J. G. Blight, 
P. Kornbluh, Lynne Rienner Publishers 1998, ss. 75-76. 
8 A. Schlesinger, Cuba (White Paper), Department of State Publication 7171, Inter-American Se-
ries 66, April 1961, za: 79. Editorial Note, FRUS 1961-1963, Volume X Cuba, 1961-1962, 
http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v10/d79.  
9 S. G. Rabe, The Most Dangerous Area in the World. John F. Kennedy Confronts Communist 
Revolution in Latin America, The University of North Carolina Press 1999, s. 135. 
10 A. Schlesinger, w: Politics of Illusion, s. 67. 
11 J. F. Kennedy, The President’s News Conference of 12 April 1961, The American Presidency 
Project. 
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rakteru rewolucji kubańskiej12. W tej sytuacji niepowodzenie operacji w Zatoce Świń 
stanowiło nie tylko bezsporny sukces propagandowy Fidela Castro i polityczną klęskę 
administracji prezydenta Kennedy’ego, ale przesądziło o bliższej współpracy politycz-
no-militarnej Kuby i Związku Radzieckiego, która trwale rzutowała na politykę Wa-
szyngtonu wobec Hawany w kolejnych latach. W oficjalnej nocie radzieckiego premiera 
Nikity Chruszczowa do prezydenta Kennedy’ego z 18 kwietnia 1961 r. mowa była 
o konieczności „udzielenia ludowi i rządowi kubańskiemu wszelkiej niezbędnej pomo-
cy”, ponieważ od tej chwili konflikt amerykańsko-kubański stanowił element „świato-
wej sytuacji politycznej, w ramach której każda tak zwana ‘mała wojna’ mogła wywo-
łać reakcję łańcuchową we wszystkich częściach globu”13. Równoczesne powiązanie 
problemu kubańskiego ze stosunkami amerykańsko-radzieckimi i działaniami USA wo-
bec państw Ameryki Łacińskiej w poważnym stopniu przyczyniło się do tego politycz-
nego niepowodzenia Waszyngtonu.  

Pod wpływem klęski w Zatoce Świń Departament Stanu przyznał pod koniec 
kwietnia 1961 r., że celem polityki USA nie było już obalenie rządu Fidela Castro, ale 
izolowanie płynącego z Hawany zagrożenia dla zachodniej półkuli poprzez współpracę 
polityczną, wojskową i gospodarczą Waszyngtonu z państwami Ameryki Łacińskiej14. 
Administracja Kennedy’ego zaczęła również rozważać możliwość ustanowienia modus 
vivendi w stosunkach z Kubą. Dowodem tego była dyskusja dotycząca programu Sojusz 
dla Postępu na konferencji w urugwajskim Punta del Este w sierpniu 1961 r., po której 
nastąpiło spotkanie prezydenckiego doradcy Richarda Goodwina z kubańskim mini-
strem przemysłu Ernesto Guevarą. Podczas oficjalnego przemówienia w dniu 8 sierpnia 
1961 r. Guevara potępił Sojusz dla Postępu jako „narzędzie służące odseparowaniu ludu 
kubańskiego od innych ludów Ameryki Łacińskiej, mające wyjałowić przykład rewolu-
cji kubańskiej”15. Jednocześnie wyraził „zainteresowanie powodzeniem [Sojuszu dla 
Postępu], jeśli przynosiłby on poprawę warunków życia mieszkańców Ameryki Łaciń-
skiej”. Wkrótce po zakończeniu konferencji, podczas przyjęcia urodzinowego jednego 
z brazylijskich delegatów w Montevideo w dniu 17 sierpnia doszło do nieoficjalnej 
rozmowy Richarda Goodwina z Ernesto Guevarą. Kubański minister przedstawił Sta-
nom Zjednoczonym warunki „pokojowego współistnienia” między USA i Kubą, mó-
wiąc, że wyspa „nieodwracalnie znalazła się poza strefą wpływów Stanów Zjednoczo-
nych”16. Zastrzegł wprawdzie konieczność „utrzymania naturalnych sympatii” Kuby 
wobec ZSRR, ale zadeklarował również gotowość do „przedyskutowania działań ku-
bańskiej rewolucji w innych krajach”. W reakcji na kubańskie zapowiedzi Goodwin za-
proponował prezydentowi Kennedy’emu kontynuowanie negocjacji z kubańskimi wła-

                     
12 M. F. Gawrycki, Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2004, s. 38. 
13 N. Khrushchev, Telegram from the Embassy in the Soviet Union to the Department of State, 18 
April, 1961, FRUS, 1961-1963, Vol. X, Cuba, 1961-1962. 
14 L. Freedman, Kennedy’s Wars. Berlin, Cuba, Laos and Vietnam, New York 2000, s. 149. 
15 E. Guevara, Economics Cannot Be Separated From Politics, Speech at Punta del Este, 8 Au-
gust 1961, w: Our America and Theirs. Kennedy and the Alliance for Progress – The Debate at 
Punta del Este, ed. by M. C. A. Garcia, J. Salado, New York, 2006, s. 57. 
16 R. Goodwin, Conversation with Comandante Ernesto Guevara of Cuba, Memorandum for the 
President, 22 August 1961, DDRS, Roosevelt Study Center. 



Trudne współistnienie – próby dialogu…  STUDIA – ESEJE   
 

Ameryka Łacińska, 2 (76) 2012, ss. 49-73 53 

dzami, a nawet uruchomienie programu gospodarczej pomocy dla wyspy17. Uzależnił 
jednak ten plan od zerwania przez rząd Castro polityczno-wojskowej współpracy 
z ZSRR oraz zakończenia kubańskiej pomocy dla zbrojnych ruchów rewolucyjnych 
w Ameryce Łacińskiej.  

Administracja Kennedy’ego, chcąc zmusić Hawanę do zakończenia jej antyame-
rykańskiej polityki, rozpoczęła w listopadzie 1961 r. operację „Mangusta”, która miała 
doprowadzić do podważenia rządu Castro poprzez sabotaż gospodarczy i propagandę. 
W tym samym czasie amerykański Komitet Połączonych Sztabów zaproponował 
wzmocnienie wewnętrzne państw Ameryki Łacińskiej w celu prowadzenia operacji 
przeciwpartyzanckich, antydywersyjnych i psychologicznych18. Na skutek równoległej 
kampanii dyplomatycznej USA podczas spotkania konsultacyjnego Organizacji Państw 
Amerykańskich w Punta del Este w styczniu 1962 r. Kuba została wykluczona z udziału 
w organizacji. Decyzja ta zawierała jednak określone ograniczenia prawne. Pozbawiono 
bowiem członkostwa jedynie „obecny rząd kubański (...) który sam postawił się poza 
nawiasem sytemu międzyamerykańskiego”, natomiast państwo kubańskie pozostało 
formalnie w ramach struktury OPA19. Władzom w Hawanie zarzucono bowiem przede 
wszystkim „kontakty rządu kubańskiego z krajami bloku chińsko-sowieckiego, które są 
całkowicie sprzeczne z zasadami i normami systemu regionalnego”20. Wobec tego ad-
ministracja Kennedy’ego krytycznie oceniała wyniki spotkania OPA, gdyż postawio-
nemu przez sekretarza stanu Deana Ruska postulatowi zerwania stosunków dyploma-
tycznych z Hawaną przez państwa OPA wraz z nałożeniem zbiorowego embarga go-
spodarczego, sprzeciwiło się aż sześć krajów, w tym Brazylia, Argentyna, Meksyk 
i Chile.  

W rezultacie popierana przez Stany Zjednoczone antykubańska deklaracja OPA 
pomogła Hawanie w uzasadnieniu jej koncepcji latynoamerykańskiej rewolucji skiero-
wanej przeciwko wpływom USA oraz utrwaleniu polityczno-wojskowego sojuszu ze 
Związkiem Radzieckim. W odpowiedzi na wykluczenie z OPA, Kuba ogłosiła w lutym 
1962 r. „drugą deklarację hawańską” głoszącą „obowiązek każdego rewolucjonisty do 
dokonywania rewolucji” w Ameryce Łacińskiej. Chociaż publicznie Waszyngton pod-
kreślał swój zdecydowany sprzeciw wobec tej deklaracji rządu Castro, jednakże amery-
kańskie służby wywiadowcze okazywały bezsilność wobec kubańskiego „eksportu re-
wolucji” i współpracy militarnej Hawany z ZSRR. Wywiad amerykański bowiem „nie 
wierzył w możliwość przekazania Kubie przez blok radziecki systemów broni strate-
gicznej (...) pozwalających jej na prowadzenie niezależnych, wojskowych operacji za-
morskich”21. Taka perspektywa wydawała się Amerykanom odległa, ponieważ “Zwi ą-
zek Radziecki prawie na pewno nie ryzykowałby własnego bezpieczeństwa dla ochrony 
Kuby (...) a kubański potencjał militarny miał przede wszystkim obronny charakter”. 

                     
17 Idem, Memorandum for the President, 22 August 1961, FRUS 1961-1963, Vol. XI, Cuba. 
18 Cyt. za: S. G. Rabe, op. cit., s. 129. 
19 W. Dobrzycki, System międzyamerykański, Warszawa 2002, s. 92. 
20 Rezolucje uchwalone na VIII Spotkaniu Konsultacyjnym Ministrów Spraw Zagranicznych Pań-
stw Amerykańskich, Punta del Este, 31 stycznia 1962 r. w: W. Dobrzycki, op. cit., s. 496. 
21 The Situation and Prospects in Cuba National Intelligence Estimate, 21 March 1962 FRUS, 
1961-1963, Vol. XI, Cuba. 
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Pod wpływem tych doniesień pod koniec września 1962 r. sekretarz stanu Dean Rusk 
oświadczył urzędnikom swego departamentu, że „USA nie są przeciwne żadnej formie 
społecznego lub gospodarczego systemu, jaki Kubańczycy wybiorą”, a sprzeciwiają się 
jedynie radzieckim wpływom na wyspie oraz radziecko-kubańskiej ingerencji w repu-
blikach amerykańskich22. W podobnym kontekście wypowiedział się Chester Bowles, 
doradca prezydenta Kennedy’ego do spraw Afryki, Azji i Ameryki Południowej na spo-
tkaniu z przedstawicielami amerykańskiej prasy. Stwierdził on mianowicie, że zaistniała 
konieczność „zrozumienia interesów naszych przyjaciół, państw neutralnych i wro-
gów”23. Podkreślił, że tylko agresja Kuby przeciwko amerykańskiej bazie w Guantana-
mo, w strefie Kanału Panamskiego lub naruszenie ogólnego bezpieczeństwa USA mo-
gło uzasadnić amerykańskie działania zbrojne względem Hawany. 

Na przekór tym optymistycznym oczekiwaniom Waszyngtonu w październiku 
1962 r. Kuba znalazła się w centrum jednego z najgroźniejszych kryzysów międzynaro-
dowych w historii XX w. Rząd Fidela Castro umożliwił Zwi ązkowi Radzieckiemu zain-
stalowanie na wyspie pocisków z głowicami nuklearnymi, których odkrycie przez wy-
wiad amerykański zapoczątkowało tak zwany kryzys rakietowy, a Stany Zjednoczone 
i ZSRR stanęły na krawędzi wojny atomowej24. Zanim jednak kryzys osiągnął wymiar 
publiczny, prezydent Kennedy w rozmowie z przebywającym 15 października w Wa-
szyngtonie przywódcą Algierii Ahmedem Ben Bellą wyraził wolę zawarcia politycznej 
ugody z Hawaną pod warunkiem utrzymania przez rząd Castro formy „narodowego 
komunizmu” na wzór „Jugosławii i Polski (sic!)” 25. Wydaje się, że nie była to wyłącz-
nie kurtuazyjna deklaracja, ponieważ Waszyngton starał się początkowo rozwiązać 
kwestię radzieckiej broni ofensywnej na podstawie osobnego porozumienia amerykań-
sko-kubańskiego. W przygotowanym dla rządu w Hawanie komunikacie, Departament 
Stanu podkreślał „oczywistą odpowiedzialność rządu Kuby za stworzenie zagrożenia 
dla pokoju, (...) podobnie jak odpowiedzialność za wszelkie działania, służące wyelimi-
nowaniu tego niebezpieczeństwa”26. Dyplomacja amerykańska miała nadzieję, że pro-
pozycja dwustronnego układu z Kubą doprowadziłaby do rywalizacji między stronni-
kami Fidela Castro i proradzieckimi komunistami. Prawdopodobnie opracowany w Wa-
szyngtonie komunikat nie został jednak przekazany do Hawany, ponieważ wysiłki ad-
ministracji Kennedy’ego skupiły się na stosunkach ze Związkiem Radzieckim. 

Ujęcie przez Waszyngton problemu broni strategicznej wyłącznie w kontekście 
stosunków USA-ZSRR oznaczało w praktyce uznanie Kuby za strefę radzieckich 
wpływów politycznych. Sekretarz obrony Robert McNamara mówił wręcz o konieczno-
ści pogodzenia się USA z obecnością broni ofensywnej na Kubie, jako „naturalnym” 

                     
22 D. Rusk, Telegram from Secretary of State Rusk to the Department of State, 27 September 
1962, FRUS, 1961-1963, Vol. XI, Cuba. 
23 C. Bowles, Towards a New ‘Realism’ in American Foreign Policy, Address by the Honorable 
Chester Bowles, 16 September 1962, Department of State for the Press, Archiwum MSZ. 
24 Y. Pavlov, Soviet-Cuban Alliance, 1959-1991, Miami 1996, s. 39. 
25 A. Fursenko, T. Naftali, One Hell of a Gamble. Khrushchev, Castro and Kennedy 1958-1964, 
New York 1998, s. 222. 
26 Draft Message to Cuban Government, October 1962, NARA, RG 59, Records Relating to the 
Cuban Missile Crisis, 1962-1963, Box 2. 
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wyrównywaniu się potencjałów strategicznych obu supermocarstw27. W związku z tym 
porozumienie prezydenta Johna F. Kennedy’ego z radzieckim premierem Nikitą 
Chruszczowem z dnia 28 października 1962 r. umożliwiające wycofanie rakiet z Kuby 
w zamian za zapewnienie o amerykańskiej nieagresji wobec wyspy, nie uregulowało 
dwustronnego konfliktu amerykańsko-kubańskiego.  

Paradoksalnie, w opinii amerykańskiego analityka Williama A. Williamsa, to 
właśnie kubańsko-radziecki sojusz polityczno-militarny stworzył warunki do politycz-
nej koegzystencji Stanów Zjednoczonych z rządem Fidela Castro. Współistnienie ame-
rykańsko-kubańskie uzależnione było od zachowania strategicznej równowagi między 
mocarstwami, w której Związek Radziecki posiadałby „system porównywalny z amery-
kańskimi bazami w pobliżu Rosji”28. W jego opinii ten parytet sił umożliwiał zainicjo-
wanie rozmów na temat rozbrojenia, „a obie potęgi zaakceptowałyby granice swych 
działań na Kubie, udzielając jej wspólnie pomocy gospodarczej”. Wyspa stanowiłaby 
wówczas swoistą „wizytówkę współistnienia”, przyjmując neutralną orientację między-
narodową. Należy przyznać, że spostrzeżenia Williamsa znalazły pewne odbicie w rze-
czywistości, gdyż Stany Zjednoczone po kryzysie rakietowym podjęły próby ustano-
wienia politycznej neutralności Kuby i osłabienia jej sojuszu z Moskwą. Równocześnie 
Waszyngton dążył teraz do bliższej współpracy z ZSRR w celu ograniczenia kubań-
skich ambicji na arenie międzynarodowej. 

Rozwój współzależności USA-Kuba-ZSRR  

Uzależnienie polityki Waszyngtonu wobec Hawany od trójstronnych relacji na 
linii USA-Kuba-Związek Radziecki zmieniło ocenę problemu kubańskiego przez admi-
nistrację prezydenta Johna F. Kennedy’ego. Na konferencji prasowej 20 listopada 
1962 r. prezydent Kennedy stwierdził, że „jeśli wszystkie systemy broni ofensywnej zo-
staną usunięte z Kuby i nie pojawią się w przyszłości na zachodniej półkuli (...), a Kuba 
nie przysłuży się do eksportu agresywnych komunistycznych celów, na Karaibach zo-
stanie utrzymany pokój”29. Dał do zrozumienia, że zapewnienie o amerykańskiej niea-
gresji wobec Kuby było równoznaczne nieodwracalności następstw rewolucji kubań-
skiej oraz trwałości rządu Fidela Castro.  

Jednocześnie dyplomacja amerykańska oczekiwała, że doświadczenia kryzysu 
rakietowego doprowadzą do przyjęcia przez USA i Związek Radziecki zasady obu-
stronnej nieinterwencji w politykę państw Ameryki Łacińskiej. Świadczył o tym list 
prezydenta Kennedy’ego do premiera Chruszczowa wysłany w połowie grudnia 1962 r., 
w którym domagał się zagwarantowania przez Moskwę, aby „sama Kuba nie dokony-
wała aktów agresji przeciw jakiemukolwiek państwu zachodniej półkuli”30. Niepokój 

                     
27 R. E. Neustadt, G. T. Allison, Nowy system wzajemnej kontroli i równowagi organów władzy 
w: R. Kennedy, Trzynaście dni. Wspomnienia z kryzysu kubańskiego, Warszawa 2003, s. 92.  
28 W. A. Williams, The United States, Cuba and Castro. An Essay on the Dynamics of Revolution 
and the Dissolution of Empire, New York 1962, s. 171. 
29 J. F. Kennedy, The President’s News Conference, 20 November 1962, The American Presiden-
cy Project. 
30 J. F. Kennedy, Draft, 13 December 1962, DDRS, Roosevelt Study Center. 
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Waszyngtonu budziło szczególnie poparcie Hawany dla rewolucyjnych ruchów zbroj-
nych w Ameryce Łacińskiej. Stany Zjednoczone oczekiwały, że oburzenie Fidela Castro 
na decyzję Chruszczowa o wycofaniu broni atomowej z Kuby, doprowadzi do poważ-
nego antagonizmu kubańsko-radzieckiego. W związku z tym w grudniu 1962 r. Depar-
tament Stanu przyjął nową koncepcję polityki wobec Kuby polegającą na „osłabianiu 
rządu [kubańskiego], redukcji jego wpływów na półkuli i zwiększenia kosztów utrzy-
mania tego reżimu przez blok wschodni”31. Działania te służyć miały osłabieniu wpły-
wów politycznych ZSRR na zachodniej półkuli oraz ustanowieniu swoistego modus 
vivendi między USA i rządem Castro. 

Na początku stycznia 1963 r. podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Naro-
dowego (NSC) podkreślono konieczność wyparcia wpływów radzieckich z zachodniej 
półkuli oraz „odizolowanie Kuby od Związku Radzieckiego”. Doradca do spraw bez-
pieczeństwa narodowego McGeorge Bundy przedstawił prezydentowi Kennedy’emu 
potrzebę „nawiązania kontaktu z członkami rządu Castro, którzy reprezentują odmienne 
poglądy, w tym nawet z samym Fidelem”32. Jednocześnie wysiłki Stanów Zjednoczo-
nych miały koncentrować się na „intensywnym izolowaniu” Kuby w OPA w celu skło-
nienia rządu kubańskiego do „zerwania z komunistami oraz do odbudowy pewnej for-
my relacji ze Stanami Zjednoczonymi i resztą zachodniej półkuli”33. Zamierzano nawet 
przekonać Castro do „wspólnoty celów między programem Sojuszu dla Postępu oraz 
jego rewolucją”. Ostatecznie Waszyngtonowi zależało na przyjęciu przez Fidela Castro 
neutralnego statusu międzynarodowego określanego mianem „Tito Karaibów”, na wzór 
utrzymującego względną niezależność od Moskwy przywódcy Jugosławii Josipa Broz 
Tito.  

W kwietniu 1963 r., w ramach poufnej misji dyplomatycznej, na Kubę przybył 
nowojorski prawnik James Donovan, który zażądał od premiera Castro „wycofania 
wszystkich Rosjan, ich wyposażenia i sprzętu (...) powstrzymania komunistów przed 
wykorzystaniem Kuby do prowadzenia dywersji w Ameryce Łacińskiej” oraz „zniesie-
nia komunistycznej kontroli nad rządem kubańskim, aby zamienił się na zgodny z ra-
mami Organizacji Państw Amerykańskich”34. Wobec tych postulatów administracji 
Kennedy’ego rząd kubański wysuwał pięć żądań, jakimi były zniesienie amerykańskich 
sankcji gospodarczych wobec wyspy, zaprzestanie antykubańskich działań dywersyj-
nych, zakończenie ataków emigrantów kubańskich, wstrzymanie naruszania przestrzeni 
powietrznej i wód terytorialnych Kuby przez USA oraz wycofanie amerykańskich sił 
wojskowych z bazy w Guantanamo. Dostrzegając impas w dyskusji nad warunkami po-
kojowego współistnienia Donovan przekazał premierowi Castro, że poprawa stosunków 
amerykańsko-kubańskich powinna przebiegać „tak jak kochają się jeżozwierze – bardzo 
ostrożnie”35. 

                     
31 Future Policy Toward Cuba, Memorandum For the President, 3 December 1962, NARA, RG 
59, Records Relating to the Cuban Missile Crisis, 1962-1963, Box 2.  
32 M. Bundy, Further Organization of the Government for Dealing with Cuba, 4 January, 1963, 
FRUS 1961-1963, Vol. XI, s. 261. 
33 Instructions for James Donovan, February 1963, CIA FOIA, Electronic Briefing Book. 
34 Ibidem. 
35 J. Donovan, cyt. za: L. Freedman, op. cit., s. 234. 
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Pomimo tej wzajemnej nieufności McGeorge Bundy wskazywał, że odsunięcie 
Fidela Castro od władzy przyniosłoby „szczególnie niekorzystne” następstwa dla intere-
sów Stanów Zjednoczonych36. Przejęcie władzy przez Raula Castro, zdeklarowanego 
proradzieckiego komunistę, doprowadziłoby bowiem do bliższej integracji Kuby z poli-
tyką ZSRR, podczas gdy rządy Fidela Castro pozwalały na „stopniowe wypracowanie 
z nim jakiejś formy porozumienia”. Takiego rezultatu spodziewał się również John 
N. Plank z biura wywiadu Departamentu Stanu przypisujący Fidelowi Castro zamiar 
dokonania „kontynentalnej rewolucji, która zakończyłaby zależność Hawany od Mo-
skwy otwierając nową erę kierowanych przez Castro i osadzonych na zasadzie równości 
relacji Ameryki Łacińskiej z blokiem radzieckim”37. Waszyngton liczył na możliwość 
dokonania przez Hawanę schizmy w światowym ruchu komunistycznym oraz ograni-
czenia radzieckich wpływów w Ameryce Łacińskiej.  

Podczas dyskusji z Lisą Howard, reporterką telewizji ABC, przeprowadzonej 
24 kwietnia 1963 r., przywódca kubański zaprzeczył amerykańskim oskarżeniom o peł-
nienie roli wasala Moskwy, mówiąc, że „jesteśmy całkowicie samodzielni”, ale „rady-
kalizacja [rewolucji] i nasze własne potrzeby nakazują nam dążyć do przyjaźni ze 
Związkiem Radzieckim”38. Jednak w odpowiedzi na pytanie o możliwość zakończenia 
„eksportu rewolucji” w Ameryce Łacińskiej, podkreślił, że wszystkie te problemy „są 
ważne dla nas, dla Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych (...) i możemy 
o nich dyskutować w trójkę” 39. Wykluczył zatem możliwość zakończenia współpracy 
Hawany z Moskwą, gdyż oczekiwał udziału ZSRR w negocjacjach amerykańsko-
kubańskich i „nie wierzył w przekształcenie się na żadnego Tito Karaibów”. Poprzez 
swoje poparcie dla latynoamerykańskich rewolucjonistów oraz ruchów narodowowy-
zwoleńczych, wyrażał wolę stworzenia świata, w którym „nie będzie bloków politycz-
nych, a zatem nie będzie także neutralności” 40. Kilka dni później Fidel Castro udał się 
w pierwszą oficjalną podróż do Związku Radzieckiego. 

W opinii Edwina Martina z biura do spraw Ameryki Łacińskiej w Departamen-
cie Stanu, wizyta przywódcy Kuby w ZSRR stanowiła dowód nieodwracalności wpły-
wów Moskwy na wyspie41. Premier Castro przekonał wówczas władze radzieckie do 
zwiększenia pomocy gospodarczej dla wyspy oraz do pozostawienia na Kubie konwen-
cjonalnych sił wojskowych. Warty odnotowania jest jednak fakt, że premier Chrusz-
czow nie poparł wówczas wspierania przez rząd Castro ruchów rewolucyjnych w Ame-
ryce Łacińskiej i odmówił zawarcia z Hawaną formalnego sojuszu wojskowego, twier-

                     
36 M. Bundy, A Sketch of the Cuban Alternatives, Memorandum for the Standing Group, 21 April, 
1963, FRUS, 1961-1963, Vol. XI, 320. 
37 J. N. Plank, Soviet-Cuban relations, Memorandum, 5 November 1963, NARA, RG 59, Political 
Affairs (Cuba-Bloc). 
38 Interview of U.S. Newswoman with Fidel Castro Indicating Possible Interest in Rapprochement 
with the United States, Memorandum for the Director of Central Intelligence, 1 May 1963, LBJ 
Library. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 L. Freedman, op. cit., s. 235. 
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dząc, że pozwalał tym samym Kennedy’emu utrzymać politykę nieagresji wobec Ku-
by42.  

Dla kontaktów amerykańsko-kubańskich w kontekście relacji Wschód-Zachód 
istotne znacznie miało przemówienie prezydenta Johna F. Kennedy’ego w American 
University, wygłoszone 10 czerwca 1963 r., wyrażające wolę do „pokojowego współ-
istnienia” ze Związkiem Radzieckim. Kennedy zaznaczył, że Stany Zjednoczone mogą 
pomóc ZSRR w przyjęciu współodpowiedzialności za losy świata, a zarazem „musimy 
prowadzić działania w taki sposób, aby komuniści dostrzegli swój interes w zgodzie na 
prawdziwy pokój”43. Atmosfera poprawy stosunków między Wschodem i Zachodem 
sprawiła, że w połowie września 1963 r. Stany Zjednoczone podjęły działania dyploma-
tyczne zmierzające do nawiązania zakulisowych rozmów z Hawaną. William Attwood, 
były ambasador amerykański w Gwinei, uważał, że „status radzieckiego satelity był dla 
premiera Castro niewygodny”, co sprawiło, że rozpoczął „poszukiwanie drogi wyjścia” 
z tej sytuacji poprzez kontakty z USA44. Podczas nieformalnego spotkania z Attwoodem 
w Nowym Jorku ambasador kubański w ONZ Carlos Lechuga zastrzegł, że wszelkie 
amerykańsko-kubańskie rozmowy musiałyby zostać poprzedzone zakończeniem przez 
USA „blokady ekonomicznej, infiltracji sabotażystów i nielegalnych lotów zwiadow-
czych”, co potwierdziłoby, że „kubańska rewolucja jest nieodwracalna”45. Z kolei At-
twood przekazał stanowisko Averella Harrimana, zastępcy sekretarza stanu, w którym 
zapowiedział, że „w ciągu nadchodzących 10 lat zostanie zawartych wiele porozumień 
ze Związkiem Radzieckim (...) i było oczywiste, że odnosił się w tym kontekście także 
do Kuby”. Podkreślał w ten sposób wagę stosunków Wschód-Zachód dla poprawy rela-
cji amerykańsko-kubańskich. 

Również sam prezydent John Kennedy, podczas dyskusji z francuskim dzienni-
karzem Jeanem Danielem w dniu 24 października 1963 r. podkreślił, że podstawowym 
problemem między Waszyngtonem i Hawaną nie była współpraca kubańsko-radziecka, 
ale „odgrywanie [przez Castro] roli radzieckiego agenta w Ameryce Łacińskiej”46. Nie 
pozwalała ona Stanom Zjednoczonym „zapłacić za ich grzechy” wobec Kuby i pozosta-
łych krajów latynoamerykańskich. Po spotkaniu z Kennedym francuski dziennikarz udał 
się do Hawany, gdzie premier Castro zaznaczył, że „mamy własną politykę, która nie 
zawsze jest identyczna z tą prowadzoną przez ZSRR”47. Tym samym zakpił z postula-
tów Waszyngtonu dotyczących zerwania związków kubańsko-radzieckich. Można na 
tym przykładzie zauważyć, że przywódcy Stanów Zjednoczonych i Kuby, pomimo na-
wet obustronnej woli porozumienia, nie znajdowali wspólnego języka. 

                     
42A. Fursenko, T. Naftali, One Hell of a Gamble..., s. 332. 
43 J. F. Kennedy, Commencement Address at American University, 10 June 1963, John F. Kenne-
dy Presidential Library & Museum. 
44 W. Attwood, From William Attwood to Gordon Chase, Memorandum, 8 November 1963, LBJ 
Library. 
45 C. Lechuga, In the Eye of the Storm. Castro, Khrushchev, Kennedy and the Missile Crisis, 
Ocean Press 1995, s. 199. 
46 J. F. Kennedy, cyt. za: J. Daniel, „Two Interviews: Castro’s Reply to Kennedy Comments on 
Cuba”, The New York Times, 11 December 1963. 
47 F. Castro, cyt. za: J. Daniel, Two Interviews. 
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Śmierć prezydenta Kennedy’ego w wyniku zamachu w Dallas dnia 22 listopada 
1963 r. wydawała się wówczas zapowiedzią poważnej zmiany w polityce Stanów Zjed-
noczonych wobec Kuby. Mimo to, jak stwierdził amerykański historyk Maurice Halper-
in, dotychczasowy konflikt obu państw przyjął formę trwałej sytuacji patowej, która 
„stała się alternatywą dla normalizacji stosunków amerykańsko-kubańskich”48. Ten 
swoisty rodzaj koegzystencji między USA i Kubą „nie przynosił konkretnej korzyści 
dla Stanów Zjednoczonych, ale nie był także porażką dla Kuby, ani dla Związku Ra-
dzieckiego”. 

Nowy prezydent Lyndon B. Johnson uważał początkowo, że należało kontynuo-
wać rozpoczętą w 1963 r. zakulisową dyplomację z Hawaną, pod warunkiem, że sprzy-
jała ona amerykańskim stosunkom z krajami latynoamerykańskimi49. Jednakże zbliżają-
ce się amerykańskie wybory prezydenckie w 1964 r., wybuch kryzysu w stosunkach 
USA z Panamą oraz druga podróż Fidela Castro do ZSRR w styczniu 1964 r. sprawiły, 
że administracja Johnsona zajęła negatywne stanowisko wobec politycznych kontaktów 
z Kubą. Stanom Zjednoczonym zależało przede wszystkim na poprawie swego „wize-
runku przekazywanego amerykańskiej opinii publicznej, który miał być nacechowany 
zdecydowaniem, siłą i determinacją” wobec Kuby50. Jednocześnie Rada Bezpieczeń-
stwa Narodowego przyznała, że Kuba nie zagrażała już Stanom Zjednoczonym, nato-
miast „rzeczywiste niebezpieczeństwo stanowi dywersja kubańska w krajach Ameryki 
Łacińskiej” oraz możliwość powstania tym sposobem „drugiej Kuby” na zachodniej 
półkuli. Politykę administracji prezydenta Johnsona wyrażało stanowisko Thomasa 
Manna, asystenta sekretarza stanu do spraw latynoamerykańskich, który w marcu 
1964 r. przekazał amerykańskiemu korpusowi dyplomatycznemu w krajach Ameryki 
Łacińskiej, że priorytetem Stanów Zjednoczonych będzie utrzymanie stabilizacji poli-
tycznej i gospodarczej w krajach latynoamerykańskich służącej interesom ekonomicz-
nym i politycznym Waszyngtonu51. Jednakże wbrew obawom krytyków Manna, Depar-
tament Stanu nie zamierzał ustanawiać dyktatur wojskowych w państwach Ameryki Ła-
cińskiej. Deklarował natomiast poparcie dla rządów zarówno wojskowych, jak i demo-
kratycznych, które były zdolne do utrzymania wewnętrznego porządku i stanowiły al-
ternatywę dla ruchów radykalnych i rewolucyjnych.  

Zwieńczeniem polityki zapobiegania powstaniu „drugiej Kuby” była rezolucja 
Organizacji Państw Amerykańskich w sprawie Kuby, przyjęta 26 lipca 1964 r., która 
nakazywała zerwanie stosunków dyplomatycznych i handlowych z Hawaną przez kraje 
członkowskie. Międzyamerykańskiej polityce izolowania Kuby ostatecznie nie podpo-
rządkował się jedynie Meksyk. Zupełnie jednak zawiodły wcześniejsze rachuby Wa-
szyngtonu przewidujące, że antykubańska rezolucja OPA „wyeksponowałaby Castro 
jego beznadziejną sytuację” 52, skłaniając go do zawarcia kompromisu z USA. W odpo-

                     
48 M. Halperin, The Rise and Decline of Fidel Castro, Berkeley 1974, s. 298. 
49 W. O. Walker, The Struggle for the Americas: The Johnson Administration and Cuba w: 
Brands H. W. (red.), Beyond Vietnam. The Foreign Policies of Lyndon Johnson, Texas A&M 
University Press 1999, s. 67.   
50 U.S. Policy Towards Cuba, April to November, 1964, 22 March 1964, LBJ Library. 
51 Por. szerzej: T. Knothe, op. cit., s. 122. 
52 G. Chase, Talks with Castro, Memorandum for Record, 13 April 1964, LBJ Library. 
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wiedzi na sankcje OPA, Fidel Castro, na specjalnie zwołanym wiecu w Santiago de Cu-
ba, odczytał deklarację zapowiadającą „okazywanie pomocy, przy użyciu wszelkich 
środków, ruchom rewolucyjnym we wszystkich krajach, które praktykują podobną inge-
rencję w sprawy wewnętrzne naszej Ojczyzny”53. Dążąc do utemperowania tej wojow-
niczej postawy Hawany administracja Johnsona chciała teraz przekonać Związek Ra-
dziecki do powstrzymania kubańskiego „eksportu rewolucji”, co pozwoliłoby USA 
utrzymać pokojowe relacje z rządem Castro. Nadzieje Amerykanów umacniały donie-
sienia CIA, że Moskwa „nakłaniała Castro do rozważenia normalizacji stosunków ame-
rykańsko-kubańskich (...) korzystając z atmosfery odprężenia między USA i ZSRR”54. 

Konieczność złagodzenia przez Waszyngton dotychczasowego antagonizmu 
z Hawaną pojawiła się po wygranych przez Lyndona Johnsona wyborach prezydenckich 
w listopadzie 1964 r., którym towarzyszył zaostrzający się konflikt w Wietnamie oraz 
odsunięcie od władzy Nikity Chruszczowa w ZSRR przez Komitet Centralny KPZR 
w październiku 1964 r. Departament Stanu zwrócił wówczas uwagę, że „nadal uważa-
my reżim Castro za legalny rząd kubański (choć zerwaliśmy z nim stosunki dyploma-
tyczne) i w związku z tym uznajemy, że jest on odpowiedzialny za przestrzeganie zo-
bowiązań międzynarodowych”55, jak amerykańskie prawa do bazy w Guantanamo. 
W opinii podsekretarza stanu George’a Balla, taka postawa USA wobec Kuby, nie pod-
nosząc ryzyka wojny, prowadziła zarazem do „zwiększenia kosztów ponoszonych przez 
Związek Radziecki w utrzymaniu ekspozytury komunistycznej na zachodniej półkuli”56. 
Zauważono bowiem, że w latach 1962-1965 amerykańskie restrykcje dotyczące mię-
dzynarodowego handlu z Kubą przyczyniły się do poważnego wzrostu poziomu ra-
dzieckich dostaw morskich na wyspę, podnosząc koszty prowadzenia tych operacji 
przez Związek Radziecki57.  

W tym czasie stosunki kubańsko-radzieckie pozostawały napięte, ponieważ Ha-
wana sprzeciwiała się prowadzonej przez ZSRR polityce „pokojowego współistnienia” 
z USA oraz kładła nacisk na potrzebę zbrojnej rewolucji w Ameryce Łacińskiej wbrew 
stanowisku Moskwy58. Administracja prezydenta Johnsona z mieszanymi uczuciami 
odnotowała, że kubański minister przemysłu Ernesto Guevara, po wizycie w Moskwie 
w listopadzie 1964 r. publicznie skrytykował odchodzenie przez ZSRR od „prawdzi-
wych zasad marksizmu-leninizmu”. Wkrótce potem zaakcentował swój dystans wzglę-
dem Moskwy podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, gdzie nieo-
ficjalnie spotkał się z senatorem Eugenem McCarthym59. Jednakże rozmowa obu poli-
tyków w dniu 16 grudnia 1964 r. nie przybliżyła rozwiązania amerykańsko-kubańskiego 
sporu politycznego. Guevara przyznał wówczas, że Kubańczycy „szkolili rewolucjoni-

                     
53 F. Castro, cyt. za: M. F. Gawrycki, op. cit., s. 52. 
54 Situation and Prospects in Cuba, National Intelligence Estimate, 5 August 1964, CIA FOIA 
Electronic Reading Room. 
55 Talking Points for Meeting with RECE Representatives, 23 November 1964, LBJ Library. 
56 G. W. Ball, Principles of our Policy Towards Cuba, 23 April 1964, LBJ Library. 
57 N. Miller, Soviet Relations with Latin America 1959-1987, Cambridge 1989, s. 108. 
58 J. G. Blight, P. Brenner, Sad and Luminous Days. Cuba’s Struggle with the Superpowers after 
the Missile Crisis, Rowman & Littlefield Publishers Inc. 2002, s. 115.  
59 Che Guevara, Memorandum for Mr. Bundy, 15 December 1964, LBJ Library. 
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stów i nadal będą to robić”, spełniając „misję kubańskiego rządu konieczną dla rewolu-
cji, będącej jedyną nadzieją na postęp”. Potwierdzeniem tej zapowiedzi była późniejsza 
kilkumiesięczna podróż Guevary do krajów Afryki, jego udział w konflikcie w Kongu 
od kwietnia do listopada 1965 r., a od następnego roku w Boliwii.  

Paradoksalnie, Departament Stanu, oceniając tą niepokorną postawę rządu Ca-
stro na początku 1965 r. uznał, że Hawana dążyła do stworzenia na półkuli zachodniej 
„wielu Wietnamów” w celu „wzmocnienia swej pozycji przetargowej w przyszłych ne-
gocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi”60. Chcąc poprawić w tej sytuacji wiarygodność 
USA pod koniec kwietnia 1965 r. prezydent Johnson podjął decyzję o interwencji mili-
tarnej w Republice Dominikańskiej. Krok ten uzasadniał obawą przed powtórzeniem się 
scenariusza kubańskiego, w którym „ludowa rewolucja demokratyczna” przyjęła orien-
tację komunistyczną, ponieważ jej kierownictwo „wpadło w ręce grupy komunistycz-
nych spiskowców”61. Jednakże w opinii Thomasa Hughesa z Departamentu Stanu dzia-
łania Waszyngtonu w Santo Domingo wzmocniły jedynie autorytet rządu kubańskiego, 
gdyż premier Castro był „zdecydowanie zadowolony z wywołanej interwencją USA 
świeżej fali antyamerykańskich nastrojów wśród latynoamerykańskich studentów i inte-
lektualistów”62. W styczniu 1966 r. na Konferencji Trzech Kontynentów (Tricontinen-
tal) w Hawanie Castro przełamał izolację międzynarodową Kuby nawiązując współpra-
cę z latynoamerykańskimi organizacjami rewolucyjnymi oraz z ruchami narodowowy-
zwoleńczymi z Afryki.  

Po interwencji Stanów Zjednoczonych w Republice Dominikańskiej narastająca 
krytyka ze strony państw latynoamerykańskich wobec utrzymywania międzynarodowej 
izolacji Kuby, przekonała Departament Stanu na początku maja 1967 r. do „rewizji tej 
polityki”, która polegać miała na „wykorzystaniu alternatywnych strategii”63. Henry 
Owen, dyrektor Rady Planowania Politycznego zasugerował sekretarzowi stanu Dea-
nowi Ruskowi „zbadanie możliwości i ryzyka związanego z zawarciem ugody” z Ha-
waną. Do poszukiwania porozumienia z rządem Castro skłaniały Amerykanów oznaki 
zaostrzającego się „rozłamu ideologicznego” pomiędzy Kubą i ZSRR na tle taktyki 
walki rewolucyjnej w Trzecim Świecie oraz koncepcji „pokojowego współistnienia”. 
Zdaniem CIA, na spotkaniu z przedstawicielami europejskich partii komunistycznych 
w czerwcu 1967 r. sekretarz generalny KPZR Leonid Breżniew zareagował ostro na do-
niesienia o współpracy Kuby z wenezuelskimi rewolucjonistami mówiąc, że „jeśli Ca-
stro nie odzyska zmysłów, Kuba przepadnie, ponieważ Związek Radziecki nie był go-
towy do utrzymywania wyspy w nieskończoność na powierzchni”64.  

                     
60 Cuban Relations with Latin America, State Department, March 1965, LBJ Library. 
61 L. B. Johnson, cyt. za: R. Dallek, Flawed Giant. Lyndon Johnson and His Times, 1961-1973, 
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59, Subject and Country Files, 1965-1969, Box 302. 
64 Bolsheviks and Heroes: The USSR and Cuba, Special Memorandum, Central Intelligence 
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Prezydent Lyndon Johnson, starając się wykorzystać nieporozumienia kubańsko-
radzieckie, podczas spotkania z radzieckim premierem Aleksiejem Kosyginem w Glass-
boro 25 czerwca 1967 r. wyraził „nadzieję, że istnieje pewien sposób wywarcia przez 
was wpływu w Hawanie dla powstrzymania niebezpiecznej działalności” Kuby w Ame-
ryce Łacińskiej65. Kosygin bezskutecznie przekonywał potem szefa kubańskiego rządu, 
że zbrojna rewolucja nie była uniwersalnym środkiem walki w Ameryce Łacińskiej, 
z kolei Castro odparował oskarżeniem ZSRR o „porzucenie Arabów” podczas niedaw-
nej wojny arabsko-izraelskiej66. Kubańską demonstracją niezależności od polityki Mo-
skwy była również tymczasowa odmowa zerwania stosunków dyplomatycznych 
z Izraelem. Oceniając te napięcia kubańsko-radzieckie, CIA z zainteresowaniem odno-
towała w grudniu 1967 r. opinię wenezuelskich komunistów, że „Stany Zjednoczone 
mogły tolerować Castro, ponieważ wspierał on imperializm niszcząc latynoamerykań-
skie ruchy rewolucyjne i wyrządzając szkodę Związkowi Radzieckiemu i partiom ko-
munistycznym”67. 

Należy zwrócić uwagę, że administracja prezydenta Lyndona Johnsona, oczeku-
jąc współpracy Związku Radzieckiego w utemperowaniu polityki rządu Castro przeczy-
ła swojemu zamiarowi „uniezależnienia” Hawany od ZSRR. Nie ulega również wątpli-
wości, że dyplomacja Stanów Zjednoczonych wyolbrzymiała nieporozumienia między 
rządem Castro i Kremlem. Doniesienia amerykańskiego wywiadu z marca 1967 r. mó-
wiły, że „Związek Radziecki, w przeciwieństwie do taktycznych różnic zdań z Castro 
w Ameryce Łacińskiej, wydawał się zadowolony z podjętych przez niego przedsięwzięć 
ze wspólnymi przyjaciółmi w Afryce”68. Zbyt optymistycznie brzmiała w tym kontek-
ście opinia Foya D. Kohlera, ambasadora USA w Moskwie w latach 1962-1967, jakoby 
po klęsce i śmierci Ernesto Guevary w Boliwii w październiku 1967 r. Związek Ra-
dziecki ograniczył środki przekazywane Kubie na trening latynoamerykańskich party-
zantów69. Wbrew oczekiwaniom Waszyngtonu anonimowy urzędnik kubański przeka-
zał CIA w grudniu 1967 r., że jedynie „wynegocjowany pokój w Wietnamie, wraz 
z możliwą zmianą amerykańskiej administracji w wyborach 1968 r. oraz poprawa sto-
sunków amerykańsko-radzieckich przyniosłyby warunki do akceptacji Kuby przez Sta-
ny Zjednoczone”70.  

Potrzeba rewizji amerykańskiej polityki powstrzymywania Kuby doprowadziła 
do sporządzenia przez Departament Stanu w styczniu 1968 r. National Policy Paper, 
według którego postawa USA względem Hawany musiała teraz uwzględniać fakt „roz-
szerzenia relacji amerykańsko-kubańskich do poziomu światowego konfliktu” z udzia-

                     
65 [Telegram z proponowaną wiadomością prezydenta dla premiera Kosygina], D. Rusk, Depart-
ment of State, 19 May 1967, DDRS, Roosevelt Study Center. 
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łem ZSRR i ruchów narodowowyzwoleńczych71. Istotny wpływ na takie stanowisko 
dyplomacji amerykańskiej miała również ofensywa „Tet” w styczniu i w lutym 1968 r., 
przeprowadzona przez Viet Cong, która doprowadziła do zwrotu polityki USA w Wiet-
namie na rzecz zakończenia wojny i rozpoczęcia w połowie maja 1968 r. rozmów poko-
jowych w Paryżu72. Waszyngton, w obliczu osłabienia swojej pozycji międzynarodo-
wej, był zdecydowany „tolerować socjalistyczny system na Kubie, jej gospodarcze 
związki z blokiem wschodnim, a nawet radziecki sprzęt wojskowy w rękach kubańskiej 
armii”73. Obiecujące dla dyplomacji amerykańskiej wydawały się także symptomy libe-
ralizacji życia politycznego w europejskich krajach bloku wschodniego, w tym w Cze-
chosłowacji pod kierownictwem Aleksandra Dubčeka. W lipcu 1968 r. administracja 
Johnsona, dążąc do zawarcia z Moskwą układu o kontroli zbrojeń, oczekiwała, że „ela-
styczne radzieckie działania wobec Czechosłowacji mogą doprowadzić do szerokiego 
porozumienia Stanów Zjednoczonych i ZSRR w innych kwestiach międzynarodowych, 
jak Kuba”74.  

Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji rozpoczęta 20 sier-
pnia 1968 r. przekonała Waszyngton, że zmiany polityczne w państwach komunistycz-
nych mogły dokonać się jedynie przy współudziale ZSRR75. Ponieważ premier Fidel 
Castro poparł działania Moskwy, doszło wówczas również do normalizacji w stosun-
kach kubańsko-radzieckich. Stany Zjednoczone musiały porzucić wszelkie nadzieje na 
przyjęcie neutralności przez Kubę i rozbicie tym samym kubańsko-radzieckiego przy-
mierza. Przywódca kubański zapowiedział bowiem, że „jeśli Jankesi marzą o ujrzeniu 
tutaj tropikalnego titoizmu, będą mieli okazję zobaczyć, jak zmierzamy do tropikalnego 
komunizmu”76.  

Poszukiwanie normalizacji w obliczu détente i interwencji Kuby w Angoli 

W nowych warunkach międzynarodowych administracja prezydenta Richarda 
M. Nixona w latach 1969-1974 dążyła do powiązania planu politycznego „odprężenia” 
z Kubą ze strategią „détente” w stosunkach ze Związkiem Radzieckim, Chinami i ko-
munistycznymi krajami Europy Wschodniej. Według Henry Kissingera, prezydenckie-
go doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, celem koncepcji détente (odpręże-
nia) stało się stworzenie systemu wzajemnego powstrzymywania między mocarstwami, 

                     
71 Draft: National Policy Paper-Cuba, 31 January 1968, NARA, RG 59, Subject and Country 
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Center. 
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dzięki nawiązaniu bliższych stosunków z ZSRR i komunistycznymi Chinami77. Polityka 
„odprężenia” była również następstwem amerykańskich niepowodzeń w Wietnamie, 
skąd do końca sierpnia 1969 r., w ramach projektu „wietnamizacji” konfliktu, Stany 
Zjednoczone wycofały 25 tysięcy żołnierzy i zapowiedziały redukcję kolejnych oddzia-
łów. Waszyngton oczekując w tej sytuacji wzrostu nacjonalizmu w Trzecim Świecie 
i w państwach bloku komunistycznego spodziewał się zwiększenia niezależności poli-
tycznej niektórych krajów satelickich Związku Radzieckiego, jak Rumunia czy Kuba. 
Stany Zjednoczone przewidywały bowiem, że rosnący potencjał gospodarczy i militar-
ny państw należących dotąd do stref wpływów mocarstw doprowadzi nieuchronnie do 
ograniczenia dotychczasowej światowej dominacji zarówno Stanów Zjednoczonych, jak 
również ZSRR78.  

W połowie marca 1969 r. prezydent Nixon wydał Radzie Bezpieczeństwa Naro-
dowego polecenie przedstawienia mu nowych rozwiązań w polityce wobec Kuby. 
Owocem prac Rady było sprawozdanie analityczne oznaczone jako National Security 
Study Memorandum – 32 z 2 lipca 1969 r. zapowiadające politykę „sprzyjania konstruk-
tywnej zmianie w postawie i zachowaniu Kuby”79. Planowano utrzymanie dotychcza-
sowych sankcji gospodarczych i międzynarodowej izolacji wyspy, ale stwierdzono tak-
że „gotowość do rozluźnienia tych restrykcji w zamian za namacalne i możliwe do po-
twierdzenia korzyści”. Dotyczyło to przykładowo wspólnego zapobiegania aktom terro-
ryzmu powietrznego, którego ofiarą padały wówczas cywilne samoloty amerykańskie 
uprowadzane na Kubę. Osiągnięciem w tej ostatniej kwestii było przyjęcie przez rząd 
Kuby we wrześniu 1969 r. prawa nakazującego ekstradycję porywaczy obcych samolo-
tów na podstawie umów dwustronnych między Hawaną i państwem zainteresowanym80.  

Istotne było podkreślenie przez dyplomację USA znaczenia Kuby dla stosunków 
amerykańsko-radzieckich. Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego we wrze-
śniu 1969 r. Kissinger poinformował jej członków, że wiele „możemy zyskać dzięki 
obecności Rosjan na wyspie”, ponieważ wykorzystanie Kuby w roli „zakładnika” po-
zwoliłoby USA wywrzeć presję na Moskwę w innych kwestiach międzynarodowych81. 
W kontaktach amerykańsko-kubańskich zapowiedział skoordynowany z polityką ZSRR 
proces normalizacji stosunków politycznych oraz gospodarczych. Docelowo oczekiwał 
bowiem uczynienia z Kuby swoistej „Szwajcarii Ameryki Łacińskiej”, czyli kraju do-
statniego ekonomicznie, lecz pozbawionego samodzielnych ambicji politycznych. 
Wprawdzie prezydent Nixon był niechętnie nastawiony do propozycji normalizacji sto-

                     
77 H. A. Kissinger, The White House Years, Little Brown and Company 1979 (książka w formacie 
elektronicznym). 
78 J. L. Gaddis, Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów 
Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Warszawa 2007, ss. 384-386. 
79 Feasibility of Promoting Constructive Change in Cuban Attitudes and Behaviour, National Se-
curity Study Memorandum 32 – Cuba, 2 July 1969, R. M. Nixon Library, NSC Institutional Files, 
Box H-141.  
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sunków z rządem Castro, ale liczył na osłabienie wpływów Moskwy na Kubie poprzez 
zwiększenie radzieckich kosztów utrzymania wyspy.  

 Zmiany w amerykańskiej polityce wobec Hawany były w poważnym stopniu 
podyktowane potrzebą poprawy stosunków Waszyngtonu z krajami Ameryki Łaciń-
skiej. Radykalne przemiany polityczne i gospodarcze dokonane przez wojsko w Peru 
i w Boliwii pod koniec lat 60. umożliwiły Kubie odbudowę stosunków politycznych 
i handlowych z niektórymi krajami latynoamerykańskimi pomimo obowiązujących od 
1964 r. sankcji OPA82. W ocenie CIA Hawana dążyła do „rozproszenia własnej izolacji 
(...) przy wykorzystaniu szans stwarzanych przez latynoamerykański nacjonalizm”83. 
Działania krajów Ameryki Łacińskiej na rzecz większej niezależności od wpływów 
północnoamerykańskich umożliwiały podjęcie prób politycznego dialogu między USA 
i Kubą. We wrześniu 1969 r. Viron P. Vaky doradca Kissingera do spraw latynoamery-
kańskich, poinformował swego przełożonego, że Kubańczycy przekazywali nieoficjalne 
doniesienia, jakoby „Carlos Rafael Rodríguez [wówczas minister bez teki w rządzie ku-
bańskim] dostrzegł szansę na nowe stosunki między Stanami Zjednoczonymi i Ameryką 
Łacińską” 84. Zapraszał on do budowy „modus vivendi na zasadzie wspierania wzajem-
nych kubańsko-amerykańskich kroków w stronę poprawy relacji”.  

W październiku 1969 r. prezydent Richard Nixon w publicznym przemówieniu 
zaproponował nową politykę „dojrzałego partnerstwa” z krajami Ameryki Łacińskiej, 
w ramach której „narody obu Ameryk musiały iść naprzód własną drogą, pod swoim 
przywództwem”85. Miała ona polegać na poszanowaniu państwowej i narodowej suwe-
renności państw latynoamerykańskich, bez narzucania im rozwiązań polityczno-
społecznych, wzorowanych na doświadczeniach Stanów Zjednoczonych. Wystąpienie 
Nixona było wynikiem rekomendacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego mówiącej, że 
Stany Zjednoczone musiały przygotować się na „narastający antyamerykański nacjona-
lizm”, który był wyrazem „starań państw regionu o osiągnięcie ekonomicznej, politycz-
nej i kulturowej niezależności od USA”86. Zapowiadano nawet konieczność pogodzenia 
się Waszyngtonu z możliwością „powstania kolejnego [po Kubie] rządu zdominowane-
go przez rodzimy komunizm”, czyli pozbawiony wpływów radzieckich. Ten nowy trend 
w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi i krajami Ameryki Łacińskiej ułatwił 
Hawanie poprawę relacji z krajami tego regionu. W lutym 1970 r. Departament Stanu 
odnotował, że między innymi rządy Meksyku, Panamy, Peru i Chile (jeszcze przed doj-
ściem Allende do władzy) rozgłaszały informacje o możliwości „reintegracji Kuby 

                     
82 J. I. Domínguez, To Make a World Safe for Revolution. Cuba’s Foreign Policy, Harvard 1989, 
s. 121. 
83 Cuban Subversive Activities in Latin America, Joint Assessment, 1 September 1971, CIA 
FOIA, Electronic Reading Room. 
84 V. P. Vaky, Cuba’s New Anti-Hijacking Law – A Significant Development, Memorandum for 
Dr Kissinger, 23 September 1969, FRUS, Volume E-10, Documents on American Republics 
1969-1972, Cuba. 
85 R. M. Nixon, Remarks at the Annual Meeting of the Inter American Press Association, 31 Oc-
tober 1969, The American Presidency Project. 
86 A Study of U.S. Policy Toward Latin America (NSSM 15), 5 July 1969, R. M. Nixon Library, 
NSC Institutional Files, Box H-134.  
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z systemem międzyamerykańskim”87. Kraje te były bowiem przekonane o „zaintereso-
waniu rządu USA zmianą swej polityki na rzecz jakiejś formy porozumienia z obecny-
mi władzami kubańskimi”. Dyplomacja amerykańska zdecydowanie zaprzeczyła tym 
pogłoskom, choć zarazem oczekiwała, że ożywienie polityczne krajów latynoamerykań-
skich pozwoli ograniczyć penetrację ZSRR w państwach zachodniej półkuli oraz osłabi 
pozycję Kuby, jako radzieckiego sojusznika w tym regionie.  

Zaskakujące, że w tych okolicznościach wzmożona aktywność radzieckiej mary-
narki wojennej w rejonie Kuby nie spotkała się z poważniejszą reakcją Stanów Zjedno-
czonych. Dopiero w maju 1970 r. Viron Vaky poinformował Henry Kissingera o swym 
podejrzeniu, że między Kubą i ZSRR „trwa planowanie dotyczące kwestii wojskowych 
lub strategicznych”88. Nie wydaje się przypadkowe, że właśnie w sierpniu 1970 r., kiedy 
rozmowy USA-ZSRR na temat traktatu SALT o ograniczeniu zbrojeń strategicznych 
znalazły się w impasie, Juli M. Woroncow, pełniący stanowisko chargé d’affaires am-
basady ZSRR w Waszyngtonie, wyraził w rozmowie z Henrym Kissingerem zaniepoko-
jenie aktywnością kubańskich emigrantów walczących z rządem Castro. W odpowiedzi 
Kissinger zapewnił go, że Stany Zjednoczone „nie użyją siły militarnej do zmiany 
struktury rządu kubańskiego”89.  

W obliczu amerykańskiego zapewnienia, niespodziewane było odkrycie w poło-
wie września 1970 r. przez wywiad lotniczy USA trwającej w pobliżu kubańskiego 
miasta Cienfuegos budowy radzieckich instalacji portowych do obsługi atomowych ło-
dzi podwodnych. Amerykański analityk Raymond Garthoff uważa, że motywem polity-
ki ZSRR, oprócz próby osiągnięcia „parytetu” w potencjale strategicznym z USA, było 
uzyskanie ze strony Waszyngtonu formalnego potwierdzenia nieagresji wobec Kuby90. 
Od czasu zakończenia kryzysu rakietowego w 1962 r., amerykańskie zobowiązanie do 
utrzymania pokoju z Hawaną nie zostało bowiem umocowane na gruncie umowy mię-
dzynarodowej.  

Kissinger, w czasie spotkania z radzieckim ambasadorem Anatolijem Dobryni-
nem 25 września, przekazał mu, że powstanie na Kubie bazy obsługującej radzieckie 
łodzie podwodne z bronią atomową byłoby złamaniem porozumienia amerykańsko-
radzieckiego z 1962 r.91 Waszyngton był również zaniepokojony zbieżnością kryzysu 
z wyborami prezydenckimi w Chile, w których 4 września 1970 r. zwycięstwo odniósł 
Salvador Allende, kandydat lewicowej koalicji Unidad Popular92. Z drugiej strony Kis-
singer chciał uniknąć wywoływania publicznego sporu z Moskwą w obliczu trwających 
prac nad zawarciem amerykańsko-radzieckiego porozumienia o ograniczeniu zbrojeń 

                     
87 U.S. Policy Toward Cuba, Department of State Telegram, 17 February 1970, NARA, RG 59, 
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strategicznych oraz prób uregulowania konfliktu w Wietnamie. Prywatnie był zatem 
przekonany, że działania radzieckie w Cienfuegos „prawdopodobnie” nie naruszały wa-
runków porozumienia o zakazie instalowania na Kubie broni ofensywnej93.  

Ostatecznie, amerykańsko-radzieckie konsultacje w sprawie zakończenia ra-
dzieckiej rozbudowy bazy morskiej w Cienfuegos doprowadziły 6 października 1970 r. 
do porozumienia uznającego Kubę za ważny element kształtujący politykę „odprężenia” 
między USA i ZSRR. Oficjalna nota radziecka przekazana przez ambasadora Dobryni-
na mówiła o „woli respektowania przez ZSRR swej części porozumienia w sprawie ku-
bańskiej pod warunkiem, że strona amerykańska będzie ściśle przestrzegać swojej czę-
ści porozumienia”94. Odpowiedzią Departamentu Stanu był komunikat z 13 listopada 
1970 r. potwierdzający uznanie przez Waszyngton i Moskwę „ograniczeń w zakresie 
ich działań wobec Kuby”95. Stany Zjednoczone przyjęły tym samym formalne zobowią-
zanie do powstrzymania się od działań ofensywnych względem Hawany, co w praktyce 
oznaczało zgodę także na militarny sojusz kubańsko-radziecki. 

Pod wpływem relatywnej poprawy w stosunkach Wschód-Zachód senator 
Edward M. Kennedy wystąpił w październiku 1971 r. z propozycją rozważenia „trudnej 
kwestii odbudowy stosunków dyplomatycznych z Kubą” 96. Skrytykował wówczas pre-
zydenta Richarda Nixona za politykę wynikającą z „doświadczeń przeszłości” związa-
nych z powstrzymywaniem komunizmu w Ameryce Łacińskiej. Zapowiedź prezydenta 
Nixona dotycząca „otwartych drzwi” w polityce wobec komunistycznych Chin skłoniła 
z kolei senatora J. Williama Fulbrighta do stwierdzenia, że „jeśli możemy okazywać po-
jednawcze gesty wobec Chin na drugim końcu świata, to powinniśmy uczynić przy-
najmniej tyle samo wobec innego komunistycznego kraju oddalonego o 90 mil od na-
szego wybrzeża”97.  

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom sekretarz stanu William P. Rogers 
przedstawił w kwietniu 1972 r. możliwość „zaskakującego przesunięcia naszego kursu 
wobec Kuby”98 na wzór kroków podjętych względem Chin. Zapowiedzi tej udzielił tuż 
przed zawarciem traktatu SALT przez prezydenta Richarda Nixona oraz sekretarza ge-
neralnego KPZR Leonida Breżniewa, kiedy obaj przywódcy zadeklarowali również 
podjęcie wysiłków na rzecz rozwiązania konfliktów lokalnych. Zaledwie miesiąc póź-
niej w czerwcu 1972 r. premier Fidel Castro udał się w podróż do dziesięciu krajów Eu-
ropy Wschodniej i Afryki, zakończoną wizytą w Moskwie i porozumieniem o przystą-
pieniu Kuby do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej99. Zabezpieczało to Hawanę 
przed skutkami amerykańskich sankcji gospodarczych oraz tworzyło warunki do ode-
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grania aktywniejszej roli politycznej, szczególnie w Trzecim Świecie. Pod wpływem 
tych wydarzeń w styczniu 1973 r. senator Edward M. Kennedy pisał na łamach dzienni-
ka „The New York Times”, że utrzymywanie polityki izolacji wyspy przez Stany Zjed-
noczone było bezzasadne w sytuacji, kiedy od 1969 r. „byli śmy zaangażowani w polity-
kę détente i negocjacje w każdym innym zakątku globu”100. 

Punktem wyjścia dla dialogu politycznego między Waszyngtonem i Hawaną sta-
ła się kwestia uprowadzeń amerykańskich samolotów na Kubę, dyskutowana nieoficjal-
nie od 1969 r. Sekretarz stanu William P. Rogers poinformował 16 listopada 1972 r. 
o zgodzie amerykańskich władz na podjęcie w tej sprawie dwustronnych negocjacji101. 
Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Kubą podpisane 15 lutego 1973 r. mia-
ło ważne znaczenie dla politycznych stosunków obu państw. Zawierało ono bowiem 
oświadczenie o wyjęciu spod prawa osób „propagujących, przygotowujących, kierują-
cych lub tworzących część ekspedycji prowadzących do aktów przemocy wobec samo-
lotów i okrętów (...) oraz innych bezprawnych działań dokonywanych na terytorium 
drugiej strony”102. Zobowiązanie powyższe oznaczało, że Stany Zjednoczone zdelegali-
zowały wszelkie pozostałości prowadzonej przez emigrantów kubańskich działalności 
wywrotowej i paramilitarnej przeciwko rządowi w Hawanie. Waszyngton przyznał tym 
samym, że rząd Fidela Castro przestrzega prawa międzynarodowego i zasługuje na 
udział w światowym porządku politycznym.  

Wkrótce po przewrocie wojskowym w Chile, Henry Kissinger (pełniący od 
września 1973 r. stanowisko sekretarza stanu), chcąc naprawić osłabiony wizerunek 
USA w regionie, podczas spotkania latynoamerykańskich delegacji w ONZ 5 paździer-
nika 1973 r., ogłosił politykę „nowego dialogu” z krajami półkuli zachodniej103. W jej 
ramach Stany Zjednoczone zniosły bariery zakazujące działającym w Argentynie pod-
wykonawcom amerykańskich firm prowadzenia handlu z Kubą104. Wreszcie w styczniu 
1974 r. Kissinger podjął decyzję o włączeniu kwestii poprawy stosunków Stanów Zjed-
noczonych z Kubą do swej polityki „nowego dialogu”. Niemal do końca roku nie udało 
się jednak dyplomacji amerykańskiej doprowadzić do spotkania z przedstawicielami 
władz kubańskich, w dużym stopniu na skutek, jak twierdził Kissinger, „zdecydowa-
nych, osobistych poglądów Nixona na temat Kuby”105. Dopiero po rezygnacji prezyden-
ta Nixona z pełnienia urzędu w sierpniu 1974 r. na skutek skandalu politycznego Wa-
tergate, na wyspę udali się senatorowie Clairborne Pell i Jacob K. Javits. Przekonywali 
potem amerykański Kongres, że w warunkach rozszerzania stosunków ekonomicznych 
Stanów Zjednoczonych z krajami komunistycznymi „powinniśmy umocować handel 
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z Kubą na tych samych prawach, jakie dotyczą europejskich członków RWPG”, co 
oznaczałoby „dofinansowanie rozwoju [gospodarczego] Kuby” poprzez jej wymianę 
handlową z USA106. 

W styczniu 1975 r. Henry Kissinger skierował podsekretarza stanu Lawrence’a 
Eagleburgera do Nowego Jorku na wstępne rozmowy z przedstawicielami władz kubań-
skich107. Reprezentantami rządu Fidela Castro byli Néstor García, pierwszy sekretarz 
misji kubańskiej w ONZ oraz Ramón Sánchez Parodi, wysoki urzędnik partii komuni-
stycznej. Podczas dyskusji Eagleburger przedstawił warunki dwustronnego współistnie-
nia politycznego mówiąc, że „Kuba nie powinna być radzieckim satelitą, natomiast my 
przyjmiemy do wiadomości, że kubańska niezależność wyrażać się będzie poprzez dal-
szą niezgodę między Kubą i Stanami Zjednoczonymi w większości spraw”108. Dopiero 
później Departament Stanu przyznał, że przyzwolenie USA na ten „permanentny anta-
gonizm” z Kubą mogło zostać odebrane w Hawanie jako przejaw obojętności Waszyng-
tonu na kubańskie zaangażowanie w Trzecim Świecie. Jednakże Kissinger uważał, że 
bez względu na postawę dyplomacji amerykańskiej rząd w Hawanie dysponujący po-
parciem ZSRR mógł bezkarnie zlekceważyć stanowisko Stanów Zjednoczonych, dlate-
go „moglibyśmy równie dobrze rozpocząć z nimi dialog”, gdyż „lepiej porozumieć się 
z Castro bezpośrednio”109. Pomimo jego początkowego optymizmu podczas kolejnej tu-
ry rozmów amerykańsko-kubańskich podjętych w Nowym Jorku w lipcu 1975 r. Sán-
chez Parodi oświadczył, że sojusz kubańsko-radziecki „należał do spraw obrony we-
wnętrznej”, dlatego Hawana „zastrzegała sobie prawo do stosowania w tej sferze takich 
środków, jakie uzna za wygodne”. Zdaniem Kissingera kubańskie warunki wraz z żąda-
niem nieinterwencji USA w Ameryce Łacińskiej były niemożliwe do przyjęcia. 

Chociaż rozmowy amerykańsko-kubańskie nie przyniosły konkretnych ustaleń, 
na spotkaniu konsultacyjnym ministrów spraw zagranicznych OPA w kostarykańskim 
San José 29 lipca 1975 r. Stany Zjednoczone opowiedziały się, wraz z większością kra-
jów latynoamerykańskich, za zakończeniem wielostronnych sankcji dyplomatycznych 
i gospodarczych nałożonych na Kubę jedenaście lat wcześniej110. Na podstawie osobnej 
decyzji prezydenta Geralda Forda z 21 sierpnia 1975 r., zezwolono również zagranicz-
nym podwykonawcom firm amerykańskich na sprzedaż swych produktów na Kubie111. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że polityka Stanów Zjednoczonych wobec Kuby 
w 1975 r. była kształtowana przez wydarzenia międzynarodowe, które zmieniały świa-
towy układ sił na niekorzyść USA. Zajęcie Sajgonu przez wojska północnowietnamskie 
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pod koniec kwietnia 1975 r., znacząco podważało wiarygodność i prestiż Stanów Zjed-
noczonych, jako mocarstwa światowego. Niepowodzenie wietnamskie wskazywało, że 
Stany Zjednoczone nie podejmą już interwencji wojskowej w konfliktach lokalnych. 
Ponadto ustalenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), przy-
jęte 1 sierpnia 1975 r. w Helsinkach, stanowiące zwieńczenie polityki „odprężenia” 
między USA i ZSRR, uznawały prawa Moskwy w radzieckiej strefie wpływów. Rząd 
kubański mógł przypuszczać, że w tych warunkach Waszyngton nie miał już możliwo-
ści przeciwdziałania kubańskiemu zaangażowaniu w Ameryce Łacińskiej i w Afryce. 

W dniu 4 listopada 1975 r. władze Kuby, w ramach operacji „Carlota”, postano-
wiły o skierowaniu do Angoli 650 żołnierzy podległych ministerstwu spraw wewnętrz-
nych112. Udział wojsk kubańskich miał przesądzający wpływ na zwycięstwo marksi-
stowskiego ruchu MPLA i objęcie przywództwa w Angoli przez lewicowy rząd Ago-
stinho Neto. Był to zarazem początek długotrwałego zaangażowania militarnego Hawa-
ny w tym kraju, gdzie kontyngent wojsk kubańskich systematycznie wzrastał osiągając 
liczbę około 30 tysięcy żołnierzy w 1985 roku113. 

Starając się zinterpretować kubańską politykę w Angoli w kontekście stosunków 
amerykańsko-kubańskich warto przywołać tezę, że mogła ona służyć Hawanie do nor-
malizacji stosunków ze Stanami Zjednoczonymi114. Takiego wyjaśnienia udzielił 
w 1976 r. amerykański badacz Abraham Lowenthal, który zasugerował, że kubańska 
obecność w Afryce „ukazywała koszty ignorowania Kuby przez Stany Zjednoczone (...) 
w sytuacji, kiedy amerykańska polityka wobec Kuby nie skłaniała nas do powściągli-
wości, ani nie dostarczała zachęty do wyboru jednej drogi zamiast drugiej”115. Takiemu 
uzasadnieniu wypada jednak przeciwstawić stanowisko Jorge I. Domingueza, według 
którego strona kubańska świadomie doprowadziła do przerwania rozmów z USA 
w 1975 r., gdyż nie chciała wyrzekać się korzyści płynących z sojuszu z ruchami naro-
dowowyzwoleńczymi w Afryce116. Co więcej, istnieją przesłanki wskazujące, że rząd 
Castro liczył na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi w Angoli, która doprowadzi 
do większego zaangażowania się Związku Radzieckiego w pomoc dla Kuby i wzmocni 
jej międzynarodowe znaczenie polityczne. Według nielicznych ujawnionych dokumen-
tów kubańskich Raúl Díaz-Argüelles, dowódca kubańskiej misji wojskowej w Angoli, 
na spotkaniu z Agostinho Neto w sierpniu 1975 r., poparł plan „stworzenia sytuacji, 
w której Angola stałaby się żywotną kwestią między imperializmem i socjalizmem, co 
pozwoliłoby uzyskać pomoc od całego obozu socjalistycznego”117. Zgodnie z tymi 
przewidywaniami jeszcze w lipcu 1975 r. sekretarz stanu Henry Kissinger przeforsował 
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115 A. F. Lowenthal, „Why Cuba is in Angola” (and What’s Next), w: Revolutionary Cuba in the 
World Arena, ed. by M. Weinstein, Philadelphia 1979, s. 106. 
116 J. I. Domínguez, op. cit., s. 229. 
117 R. D. Arguelles, Informe sobre visita a Angola, 11 de Agosto 1975, Conflicting Missions. Se-
cret Cuban Documents on History of Africa Involvement, National Security Archive, Electronic 
Briefing Book No. 67. 
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plan udzielenia pomocy finansowej dla antykomunistycznego angolańskiego ruchu 
FNLA, w ramach tajnej operacji IAFEATURE118. Uważał bowiem, że USA musiały się 
przeciwstawić satelitom Moskwy w Angoli dla utrzymania światowej „równowagi sił”. 
Operacja została jednak zakończona już pod koniec tego roku na skutek sprzeciwu 
Kongresu, natomiast w styczniu 1976 r. Néstor García, pierwszy sekretarz kubańskiej 
misji w ONZ, poinformował Williama D. Rogersa w Waszyngtonie, że sprawa kubań-
skiego zaangażowania w Angoli nie będzie przedmiotem negocjacji z USA119. W tym 
samym czasie Henry Kissinger, podczas wizyty w Moskwie, na próżno starał się prze-
konać Leonida Breżniewa do wyprowadzenia wojsk kubańskich z Afryki. Miesiąc 
wcześniej prezydent Gerald Ford stwierdził na konferencji prasowej, że „masowe mili-
tarne zaangażowanie Kuby w Angoli (...) zakończyło działania na rzecz bardziej przyja-
znych stosunków z rządem kubańskim”120. Stany Zjednoczone uznały bowiem, że nor-
malizacja stosunków z Hawaną nie miałaby żadnego wpływu na zakończenie kubań-
skiego interwencjonizmu w Afryce i w Ameryce Łacińskiej. 

Przeprowadzone badania skłaniają do stwierdzenia, że polityka Stanów Zjedno-
czonych wobec Kuby w latach 1961-1975, w tym próby dwustronnego dialogu, stano-
wiła dla Waszyngtonu przede wszystkim ważny element stosunków z krajami Ameryki 
Łacińskiej oraz ze Związkiem Radzieckim. Ze względu na ten wielostronny i międzyna-
rodowy charakter relacji amerykańsko-kubańskich, współistnienie z rządem Castro sta-
nowiło dla USA „trzecią drogę” wobec wojny lub normalizacji stosunków. Stanowisko 
dyplomacji amerykańskiej oscylujące pomiędzy powstrzymywaniem, a próbami dialogu 
politycznego uprawomocniło w pewnym stopniu kubańskie postulaty rewolucyjne adre-
sowane do państw Ameryki Łacińskiej i usprawiedliwiło jej współpracę ze Związkiem 
Radzieckim. Prowadząc po 1961 r. politykę w trójkącie USA-Kuba-ZSRR, amerykań-
ska dyplomacja oczekiwała od Moskwy współpracy w uregulowaniu swojego konfliktu 
z Hawaną, a jednocześnie żądała od Kuby zakończenia sojuszu z Kremlem. Waszyng-
tonowi wprawdzie udało się zapobiec powstaniu „drugiej Kuby” w Ameryce Łacińskiej, 
ale podważanie wpływów USA w regionie pozostawało dominantą kubańskiej polityki 
zagranicznej. Jednakże z punktu widzenia Waszyngtonu konflikt zbrojny z Hawaną był 
wykluczony ze względu na politykę „pokojowego współistnienia” ze Związkiem Ra-
dzieckim, natomiast odbudowę stosunków dwustronnych uniemożliwiała doktryna 
ogólnoświatowej walki z komunizmem. Konsekwencją tej amerykańsko-kubańskiej 
„zimnej wojny” było nie tylko podważenie dotychczasowej dominacji politycznej Wa-
szyngtonu na zachodniej półkuli, ale zachwianie dwubiegunowym porządkiem świata 
poprzez przebudzenie polityczne Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki, których interesy 
Hawana chciała reprezentować. Był to również istotny warunek generalnego „odpręże-
nia” w stosunkach Wschód-Zachód. Z tych właśnie powodów między Waszyngtonem 
i Hawaną do dnia dzisiejszego nie doszło do konfrontacji militarnej, pomimo kontynua-
cji ich konfliktu politycznego. 

                     
118 J. M. Hanhimaki, The Flawed Architect: Henry Kissinger and American foreign policy, Ox-
ford University Press 2004, s. 413. 
119 H. A. Kissinger, Years of Renewal..., op. cit., s. 784. 
120 G. R. Ford, President’s News Conference, 20 Dec. 1975, The American Presidency Project. 



STUDIA – ESEJE Krzysztof Siwek  
 

72 Ameryka Łacińska, 2 (76) 2012, ss. 49-73 

Bibliografia 

Archiwa 

Central Intelligence Agency, Freedom Of Information Act (FOIA), Electronic Reading Room, w: 
http://www.foia.cia.gov. 

Foreign Relations of the United States (FRUS), w: http://history.state.gov/historicaldocuments. 

Lyndon B. Johnson Library, Austin, Texas - National Security Files – Country Files. 

Cuba-Contacts with Cuban Leaders, May 1963-April 1965, Box 21. 

Cuba-U.S. Policy, vol.2, December 1963-July 1965, Box 29. 

Richard M. Nixon Library, College Park, MD – Nixon Presidential Materials Project.  

National Security Council Files-Latin America-Cuba. 

Roosevelt Study Center (RSC), Declassified Documents Reference System (DDRS), Middelburg. 

The American Presidency Project [w:] http://www.presidency.ucsb.edu. 

The National Archives of the United States (NARA), College Park, MD - General Records of the 
Department of State - RG 59. 

Records Relating to the Cuban Missile Crisis 1962-1963. 

The National Security Archive, George Washington University w: www.gwu.edu/~nsarchiv. 

United States Library of Congress, Washington D.C. 

The United States and Cuba: A Propitious Moment, A Report by Senator Jacob K. Javits and 
Senator Clairborne Pell to the Committee on Foreign Relations United States Senate on 
Thier Trip to Cuba September 27-30, 1974, October 1974. 

Opracowania 

Blight James G., Brenner Philip, (2002), Sad and Luminous Days. Cuba’s Struggle with the Su-
perpowers after the Missile Crisis, Rowman & Littlefield Publishers Inc. 

Blight James G., Kornbluh Peter (red.), (1998), Politics of Illusion. The Bay of Pigs Invasion 
Reexamined, Lynne Rienner Publishers. 

Bonsal Philip W., (1972), Cuba, Castro and the United States, University of Pittsburgh Press. 

Dallek Robert, (1998), Flawed Giant. Lyndon Johnson and His Times, 1961-1973, Oxford Uni-
versity Press. 

Derwich Karol, (2010), Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 
1945-2000, Kraków. 

Dobrzycki Wiesław, (2002), System międzyamerykański, Warszawa. 

Domínguez Jorge I., (1989), To Make a World Safe for Revolution. Cuba’s Foreign Policy, Har-
vard. 

Freedman Lawrence, (2000), Kennedy’s Wars. Berlin, Cuba, Laos and Vietnam, New York. 

Fursenko Aleksandr, Naftali Timothy, (1998), One Hell of a Gamble. Khrushchev, Castro and 
Kennedy 1958-1964, New York. 

Gaddis John L., (2007), Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpieczeństwa narodowego 
Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Warszawa. 



Trudne współistnienie – próby dialogu…  STUDIA – ESEJE   
 

Ameryka Łacińska, 2 (76) 2012, ss. 49-73 73 

Gałan Michał, (2009), „Zapomniane porozumienie amerykańsko-kubańskie ws. uprowadzeń 
samolotów i statków”, Międzynarodowy Przegląd Polityczny 1 (24). 

Garcia M. C. A, Salado J. (red.), (2006), Our America and Theirs. Kennedy and the Alliance for 
Progress – The Debate at Punta del Este, New York. 

Garthoff Raymond L., (1983), „Handling the Cienfuegos Crisis”, International Security, Vol. 8, 
No. 1, Summer. 

Gawrycki Marcin F., (2004), Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń. 

Gawrycki Marcin F., Lizak Wiesław (red.), (2006), Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji, 
Warszawa. 

Gleijeses Piero,(2002), Conflicting Missions. Havana, Washington and Africa, 1959-1976, The 
University of North Carolina Press. 

Gosse Van, (1993), Where the Boys are. Cuba, Cold War America and the Making of a New Left, 
New York. 

Hanhimaki Jussi M., (2004), The Flawed Architect: Henry Kissinger and American foreign poli-
cy, Oxford University Press. 

Kennedy Robert, (2003), Trzynaście dni. Wspomnienia z kryzysu kubańskiego, Warszawa. 

Kissinger Henry A., (1979), The White House Years, Little Brown and Company, http://www.e-
book3000.com/The-White-House-Years-by-Henry-A--Kissinger_21631.html). 

Kissinger Henry A, (1999), Years of Renewal, New York. 

Knothe Tomasz, (1976), Ameryka Łacińska w polityce USA 1945-1975, Wrocław. 

Łepkowski Tadeusz (red.), (1983), Dzieje Ameryki Łacińskiej 1930-1975/1980, t. 3, Warszawa. 

Mania Andrzej, (1996), Bridge Building. Polityka USA wobec Europy Wschodniej w latach 1961-
1968, Kraków. 

Michałek Krzysztof, (2004), Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992, 
Warszawa. 

Miller Nicola, (1989), Soviet Relations with Latin America 1959-1987, Cambridge. 

Pavlov Yuri, (1996), Soviet-Cuban Alliance, 1959-1991, Miami. 

Rabe Stephen G., (1999), The Most Dangerous Area in the World. John F. Kennedy Confronts 
Communist Revolution in Latin America, The University of North Carolina Press. 

Siniver Asaf, (2008), „The Nixon Administration and the Cienfuegos crisis of 1970: crisis man-
agement of a non-crisis?”, Review of International Studies, 34. 

Smith Wayne S., (1987), The Closest of Enemies. A Personal and Diplomatic History of the Cas-
tro Years, New York. 

Suchlicki Jaime (red.), (1972), Cuba, Castro and Revolution, University of Miami Press. 

Weinstein Martin (red.), (1979), Revolutionary Cuba in the World Arena, Philadelphia. 

Williams William A., (1962), The United States, Cuba and Castro. An Essay on the Dynamics of 
Revolution and the Dissolution of Empire, New York.  


