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Monika Krawiecka 
 

STANY ZJEDNOCZONE  
WOBEC RUCHÓW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH  

W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ  
W LATACH 1810-1823. DOKTRYNA MONROE’A1 
 

U progu XIX wieku, wkrótce po wywalcze-
niu niepodległości i ustanowieniu niezależnego i 
suwerennego państwa, Stany Zjednoczone Ame-
ryki stanęły w obliczu wybuchu rewolucyjnych 
ruchów niepodległościowych w Ameryce Łaciń-
skiej i, w ich konsekwencji, wobec dyplomatycz-
nej konieczności zajęcia stanowiska w zaistniałej 
sytuacji politycznej. Jak zareagować? Jakie kroki 
dyplomatyczne podjąć? Jak ustosunkować się wo-
bec działań mocarstw europejskich i uniezależnia-
jących się kolonii na południe od własnego teryto-
rium?  

Trzeba tu przede wszystkim podkreślić, iż 
demokracja amerykańska i niezależność od brytyj-
skich kolonizatorów były wówczas stosunkowo 
niedawnymi zdobyczami nowego kraju. Funda-
menty przyszłej polityki zagranicznej USA dopie-
ro powstawały, a samo państwo nie było jeszcze 
silnym światowym mocarstwem, z którym liczy-
łyby się państwa europejskie. Pierwsza wojna 
o niepodległość zakończyła się zaledwie kilka de-
kad wcześniej, natomiast druga (wojna 1812 roku 
z Wielką Brytanią) była świeżym wspomnieniem 
generującym niepokoje związane z miejscem Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki w polityce między-
narodowej. Zarówno tamta wojna sprzed kilku za-
ledwie lat, jak i próby odzyskania bądź utrzyma-
nia władzy przez Hiszpanię, Francję, Portugalię w 
ich koloniach w Ameryce Łacińskiej oraz dążenia 
do restauracji absolutyzmu podejmowane przez 
państwa Świętego Przymierza uzmysławiały dy-
plomatom amerykańskim, jak w gruncie rzeczy 
krucha jest ich młoda suwerenność i demokracja.  

Tuż za południową granicą toczyły się woj-
ny kolonii hiszpańskich o niepodległość. W obli-
czu zbrojnych prób ich stłumienia ze strony Hisz-
panii obawy o niezależność, jak i dążenie do 
wzmocnienia swego znaczenia na arenie między-
narodowej ze strony Stanów Zjednoczonych były 
jak najbardziej usprawiedliwione; tym bardziej 

widać, jak istotne stało się zajęcie odpowiedniego 
stanowiska wobec mocarstw kolonialnych i ru-
chów niepodległościowych w Ameryce Łaciń-
skiej. 

Podstawowe kierunki i założenia polityki 
zagranicznej USA wyznaczył jeszcze pod koniec 
XVIII wieku pierwszy prezydent USA, George 
Washington, w swoim pożegnalnym przemówie-
niu, odradzając swym następcom wchodzenie 
w międzynarodowe alianse i układy. Miało to być, 
jego zdaniem, gwarancją utrzymania niezależności 
młodego państwa. W ten sposób zdefiniował on 
podstawy słynnej amerykańskiej polityki izolacjo-
nizmu, zastosowanej i rozwiniętej potem w XIX 
wieku, między innymi wobec wydarzeń w Ame-
ryce Łacińskiej. 

Jej ukoronowaniem stanie się ogłoszenie 
w 1823 roku tzw. Doktryny Monroe’a, sformuło-
wanej przez piątego prezydenta Stanów Zjedno-
czonych w jego dorocznym przemówieniu do 
Kongresu (bardziej szczegółowo na ten temat w 
dalszej części artykułu). Doktryna Monroe’a była 
bezpośrednią reakcją na wydarzenia rozgrywające 
się w Ameryce Łacińskiej i działania podejmowa-
ne w ich obliczu przez mocarstwa europejskie. Był 
to dobrze przemyślany dyplomatyczny ruch, który 
miał dwa istotne cele: ugruntować i zabezpieczyć 
suwerenność młodej państwowości amerykań-
skiej, a także (może w mniej oczywisty sposób), 
podkreślić i zabezpieczyć prawo Stanów Zjedno-
czonych do dalszej ekspansji terytorialnej. Jaka 
była droga ku sformułowaniu Doktryny? Jakie 
wydarzenia w Ameryce Łacińskiej, jakie amery-
kańskie nadzieje, dążenia i obawy stały się jej mo-
torem? Jak wreszcie zareagowały mocarstwa ko-
lonialne i jakie były dalsze skutki proklamowania 
Doktryny? 

Już w 1815 roku, krótko po zawiązaniu 
w Europie Świętego Przymierza przez cara Alek-
sandra I, cesarza Austrii Franciszka I i króla Prus 
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Fryderyka Wilhelma III (a celem jego była między 
innymi, jak wiemy, restauracja absolutystycznych 
rządów zarówno w Europie, tam gdzie one upadły, 
jak i w koloniach), car po raz pierwszy zaprosił 
Stany Zjednoczone do przystąpienia do sojuszu. 
Amerykanie odrzucili tę propozycję. Politycy 
amerykańscy (wśród nich ten najsłynniejszy, nie-
zwykle inteligentny, przewidujący i uzdolniony 
sekretarz stanu w rządzie prezydenta Jamesa Mon-
roe’a i przyszły szósty prezydent USA, John Qu-
incy Adams) nie ukrywali, iż nie zamierzają mieć 
absolutnie nic wspólnego z odzyskiwaniem przez 
Hiszpanię kontroli w Ameryce Łacińskiej.2  

Bez wątpienia taki scenariusz, przewidziany 
przez Święte Przymierze, stanowił realne zagroże-
nie dla USA. Powrót silnych rządów monarchii 
Burbonów i odzyskanie przez nich kontroli w ko-
loniach przybliżałyby zagrożenie ku granicom 
Stanów Zjednoczonych. Jak to ujął prezydent 
Monroe w jednym ze swoich listów skierowanych 
do Jeffersona: „Uważam, że (...) powinniśmy dać 
do zrozumienia, iż ingerencja ze strony mocarstw 
europejskich będzie przez nas postrzegana jako 
atak na nas samych, zważywszy że jeśli uda im się 
z nimi (tzn. z walczącymi o niepodległość w Ame-
ryce Łacińskiej, przyp. aut.), w dalszej kolejności 
sięgną po nas”3.  

Tak wyglądał tok myślenia polityków ame-
rykańskich: jeśli panowanie Hiszpanii powróci do 
kolonii, następnymi zagrożonymi będzie ich kraj. 
Młoda demokracja amerykańska obawiała się ab-
solutyzmu europejskich monarchii. Obawiała się 
także, iż dalsza ekspansja Stanów Zjednoczonych 
może być w ten sposób zahamowana. Racjonalnie 
rzecz ujmując, dla własnego dobra lepiej mieć za 
sąsiadów młode i słabe państwa latynoamerykań-
skie niż silne europejskie mocarstwa kolonialne. 
A zatem, logicznie, jedynym akceptowalnym roz-
wiązaniem kwestii Ameryki Łacińskiej była dla 
Stanów, jak to napisał John Quincy Adams w in-
strukcji wysłanej do Richarda Rusha, amerykań-
skiego ambasadora w Wielkiej Brytanii: „całkowi-
ta niepodległość południowoamerykańskich kolo-
nii”. Oczywiście, jak wiemy, faktyczne podejście 
Stanów Zjednoczonych było wtedy nieco inne. 
Wcale w istocie nie pragnęły one wówczas np. 
uzyskania niepodległości przez Kubę; jest to już 
jednak przedmiotem innej, nie mniej skompliko-
wanej kwestii. 

A zatem pytanie nie brzmiało, czy Stany 
Zjednoczone powinny popierać niepodległość 

państw Ameryki Łacińskiej, ale raczej: w jaki spo-
sób to robić z jak największą korzyścią dla wła-
snych interesów?  

Gdzie w tym wszystkim były ideały niepod-
ległości i rewolucyjne dążenia Ameryki Łaciń-
skiej? Czy poparcie dla niepodległości wiązało się 
z rzeczywistym wsparciem i zrozumieniem ze 
strony Amerykanów (którzy sami nie tak dawno 
przecież niepodległość sobie wywalczyli), zarów-
no polityków jak i zwykłych obywateli? Czy, 
krótko mówiąc, dało się obserwować poczucie 
wspólnoty ideałów, dążeń i nadziei? 

Jak się okazuje, w niewielkim tylko stopniu. 
Po pierwsze, Amerykanie nigdy tak naprawdę nie 
traktowali swoich południowych sąsiadów jako 
równoprawnych partnerów w polityce. Niewiele 
też było, ponad dość powierzchowne podobień-
stwa, prawdziwego współczucia, jak i opartej na 
wspólnocie ideałów niepodległościowych chęci 
niesienia im pomocy w walce o niepodległość. 
John Quincy Adams w swoich wspomnieniach pi-
sał, że co prawda jak najbardziej popiera walkę 
o niepodległość w Ameryce Łacińskiej, ale nie wi-
dzi możliwości, aby walczący byli w stanie utwo-
rzyć wolne i demokratyczne struktury państwowe 
oraz instytucje4. Latynoamerykanie, zdaniem 
przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie 
byli zdolni do ustanowienia i utrzymania suwe-
renności oraz porządku w swych krajach.  

Takie podejście nie było odosobnione, 
wręcz przeciwnie, amerykańscy senatorzy w swo-
ich przemówieniach podkreślali, iż mieszkańcy 
Ameryki Łacińskiej: „różnią się od nas w każdym 
szczególe jeśli chodzi o język, religię, prawa, 
zwyczaje i maniery, jako ogół i jako pojedynczy 
obywatele” (to fragment przemówienia senatora 
Berriena ze stanu Georgia)5; senator Rives ze sta-
nu Virginia stwierdzał zaś, że różnice kulturowe 
są tak wielkie, iż uniemożliwiają jakiekolwiek 
serdeczne braterstwo pomiędzy Latynoameryka-
nami a obywatelami amerykańskimi6. 

Latynoamerykanie nie byli zatem przez poli-
tyków Stanów Zjednoczonych postrzegani jako 
równoprawni aktorzy na scenie międzynarodowej. 
To nie oni mieli, wedle nadziei USA, w przyszło-
ści decydować o kształcie polityki na obu konty-
nentach amerykańskich. Byli zbyt „inni”. Ta in-
ność była w istocie dla Amerykanów kulturową 
przepaścią, stawiającą południowych sąsiadów 
na pewno nie jako równych partnerów w polityce 
i dyplomacji. 
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I rzeczywiście, w parlamentarnych debatach 
owego czasu więcej widać współczucia i entuzja-
zmu dla Greków walczących wówczas o wyzwo-
lenie spod władzy Imperium Osmańskiego niż dla 
mieszkańców Ameryki Łacińskiej. To Grecy byli 
spadkobiercami klasycznych ideałów demokracji 
i starożytnej filozofii i to oni teraz walczyli o wy-
zwolenie spod pięści barbarzyńcy. W przypadku 
Latynoamerykanów natomiast nawet ich biała rasa 
budziła wątpliwości, a już na pewno nie byli oni 
dla Amerykanów potomkami ojców filozofii i idei 
republikanizmu. Traktowano ich raczej jak gor-
szego gatunku potomków kolonizatorów hiszpań-
skich i mieszańców, jako degraded stock7, 
Owszem, należało im się współczucie i zrozumie-
nie dla ich walki o zrzucenie europejskiego jarz-
ma, ale na tym podobieństwa się kończyły.  

Były i inne kontrowersje i niepokoje, które 
wpływały na amerykańską politykę w tej kwestii. 
Oto np. Simon Bolivar zwrócił wolność niewolni-
kom, aby mogli oni walczyć o niepodległość 
u boku innych (takie posunięcie było absolutnie 
nie do pomyślenia w przypadku USA). W rezulta-
cie w oddziałach niepodległościowych rosnący 
odsetek stanowili żołnierze rasy czarnej, co budzi-
ło niepokój ze strony Amerykanów8, zwłaszcza 
właścicieli niewolników. Kwestia odmienności re-
ligii, zważywszy silne uprzedzenia Amerykanów 
wobec katolicyzmu, miały także istotne znaczenie. 

W konsekwencji wkład Stanów Zjednoczo-
nych, zarówno finansowy jak i militarny, w walki 
niepodległościowe w Ameryce Łacińskiej był 
znacząco mniejszy niż ze strony Wielkiej Bryta-
nii9 (należy oczywiście pamiętać, że Stany Zjed-
noczone nie były jeszcze wówczas zamożnym 
państwem, a ich finanse dodatkowo znacznie osła-
biła choćby niedawna wojna 1812 roku z Wielką 
Brytanią). 

Owszem, amerykańscy przedsiębiorcy 
wspierali walki o niepodległość – ale tylko pod 
warunkiem że walcząca strona płaciła za tę po-
moc, i to szybko, najlepiej w gotówce. Bolivar 
mówił nawet o „matematycznej” neutralności 
USA. Gdy walczący płacili, rzeczywiście otrzy-
mywali znaczącą i potrzebną pomoc oraz wspar-
cie. Ale rząd Stanów Zjednoczonych odmówił 
udzielenia jakichkolwiek oficjalnych pożyczek, 
a przedsiębiorcy trzymali się ściśle zasady „mate-
matycznej” neutralności10.  

Powyższy opis pokazuje, iż wsparcie i po-
moc ze strony Stanów nie wynikały z poczucia 

wspólnoty ideałów czy z bezinteresownej potrze-
by niesienia pomocy walczącym o niepodległość. 
Ich źródło było raczej ekonomiczne, a cel finan-
sowy. A wsparcie polityczne, którego kulminacją 
stała się Doktryna Monroe’a oraz uznanie nowych 
państw przez dyplomację amerykańską miało 
u źródeł nie idealistyczną chęć wspierania niepod-
ległości i uniwersalnych ideałów równości, suwe-
renności i samodecydowania narodów i ludów, 
lecz pragmatyczne pragnienie osiągnięcia swoich 
własnych politycznych celów i zabezpieczenia 
własnych interesów. 

Co prawda Stany Zjednoczone jako pierw-
szy kraj spoza Ameryki Łacińskiej uznały nowe 
niepodległe państwa, w tym Brazylię – trzy lata 
wcześniej niż jakiekolwiek państwo europejskie. 
Jednakże, co należy podkreślić, zrobiono to dopie-
ro po podpisaniu i ratyfikacji Traktatu Adams-
Onís (znanego też jako Traktat transkontynentalny 
lub Traktat Florydy), na mocy którego Stany prze-
jęły od Hiszpanii Florydę. Jak widać, dyplomaci 
amerykańscy najpierw zapewnili sobie ze strony 
Hiszpanii to, na czym im zależało, a dopiero po-
tem zaryzykowali uznanie krajów walczących 
o wyzwolenie spod panowania hiszpańskiego. 
W istocie przemyślana, racjonalna i zrozumiała 
strategia. Prezydent i jego Sekretarz Stanu poru-
szali się na grząskim gruncie dyplomacji z rozsąd-
kiem i rozwagą. Nagrodą była Floryda, uniknięcie 
otwartego konfliktu z Hiszpanią i wzmocnienie 
znaczenia USA na arenie międzynarodowej.  

Jednak, co należy podkreślić, uznanie przez 
Stany Zjednoczone nowych państw Ameryki Ła-
cińskiej miało nikłe znaczenie praktyczne dla tam-
tejszych walk o niepodległość. Stany były wciąż 
krajem zbyt mało liczącym się w polityce świato-
wej, by to posunięcie mogło istotnie wpłynąć na 
działania mocarstw europejskich11.  

Podsumowując tę część artykułu, można za-
ryzykować wyróżnienie czterech głównych celów, 
czy raczej dążeń, jakimi kierowali się Amerykanie 
w swoim postępowaniu w obliczu ruchów niepod-
ległościowych w Ameryce Łacińskiej: 
1. Obawa o bezpieczeństwo, suwerenność kra-
ju i demokrację, chęć zabezpieczenia się przed 
wpływami europejskimi i przed negatywnymi 
skutkami konfliktu w koloniach. 
2. Nadzieje na większe wpływy z handlu, gdy 
monopol hiszpański w koloniach przestanie obo-
wiązywać. W konsekwencji nadzieje na wzrost 
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znaczenia ekonomicznego i handlowego USA 
w wymianie z Ameryką Łacińską. 
3. Chęć niesienia pomocy walczącym o ideały 
wolności i niepodległości (w istocie, jak pokaza-
no, niezbyt to była silna chęć, podszyta merkan-
tylną nadzieją zysku bardziej niż idealistycznym 
pragnieniem wspierania walczących i poczuciem 
wspólnoty ideałów). 
4. Nadzieje na dalszą ekspansję terytorialną. 
To istotna część politycznego i historycznego po-
czucia misji Stanów Zjednoczonych, które poczu-
wały się jako kraj mający nieść cywilizację i po-
stęp. Chęć ekspansji terytorialnej znacząco wpły-
wała na odmienny stosunek Stanów Zjednoczo-
nych do różnych państw Ameryki Łacińskiej 
w zależności od ich położenia geograficznego. In-
aczej zapatrywano się na niepodległość np. Chile, 
zbyt oddalonego, by można było myśleć o jego 
przyłączeniu, inaczej – na niepodległość Meksy-
ku, Kuby czy Haiti. 

Działania i debaty polityków USA ujawniają 
z kolei dwie przeciwstawne wizje ustosunkowania 
się do kwestii niepodległości państw Ameryki Ła-
cińskiej: współpraca z Wielką Brytanią i wspólne 
działania wobec zamierzeń Świętego Przymierza 
lub też całkowicie niezależne i jednostronne kroki.  

Należy tu wspomnieć o skomplikowanych 
„emocjonalnych” relacjach łączących oba kraje. 
Z jednej strony Wielka Brytania była naturalnym 
najbliższym potencjalnym sprzymierzeńcem USA 
jako „kraj matka”, z drugiej obawy i niepokoje 
związane z niedawno od niej uzyskaną niepodle-
głością i świeże wspomnienia wojny 1812 roku, 
jak również poczucie kulturalnej niższości i słabo-
ści wobec Korony Brytyjskiej składały się na kok-
tajl emocji i wzajemnych relacji trudny niekiedy 
do przełknięcia dla strony amerykańskiej.  

Początkowo jedynym w zasadzie zwolenni-
kiem jednostronnych i niezależnych od Wielkiej 
Brytanii działań dyplomatycznych był Sekretarz 
Stanu John Quincy Adams. Opcja zakładająca 
współpracę z Wielką Brytanią miała na początku 
więcej zwolenników, włącznie z prezydentem Ja-
mesem Monroe i sekretarzem wojny Johnem C. 
Calhounem. 

Pierwsze wyraźne sygnały ze strony USA, 
wskazujące na chęć współpracy, pojawiły się już 
w 1818 roku (gdy po raz pierwszy rozważano 
możliwość uznania Buenos Aires i Brazylii). Ale 
ówczesne zabiegi zostały chłodno przyjęte przez 

stronę brytyjską12. Jednak działania Świętego 
Przymierza w kolejnych latach spowodowały 
zmianę postawy Wielkiej Brytanii i zbliżyły do 
siebie oba państwa, w obliczu nowych zagrożeń ze 
strony Świętego Przymierza13. W 1823 roku Fran-
cja siłą obaliła liberalny rząd w Hiszpanii, co po-
ruszyło i zaniepokoiło polityków zarówno w Lon-
dynie jak i w Waszyngtonie. Wobec wydarzeń 
w Europie nawet John Quincy Adams zaczął bar-
dziej skłaniać się ku wspólnym z Wielką Brytanią 
działaniom. Wielka Brytania była coraz bardziej 
zdeterminowana, by powstrzymać zapędy Święte-
go Przymierza dotyczące Ameryki Łacińskiej. 
A to było zgodne z dążeniami Stanów Zjednoczo-
nych. 

John Quincy Adams był jednak zbyt inteli-
gentny i przebiegły, by bez wątpliwości przystać 
na współpracę. Obawiał się, zresztą zapewne 
słusznie, iż Wielka Brytania ma swoje własne 
ukryte cele, jak na przykład chęć powstrzymania 
ekspansji terytorialnej USA w kierunku południo-
wym. Poza tym nie uważał on już wtedy zagroże-
nia ze strony Świętego Przymierza za rzeczywi-
ście realne. Nie wierzył już, że będzie ono w sta-
nie przywrócić Hiszpanii panowanie w kolo-
niach14.  

Co nie mniej istotne, John Quincy Adams 
chciał za wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której 
to Wielka Brytania byłaby postrzegana jako strona 
decydująca i silniejsza we wspólnie z USA po-
dejmowanych działaniach, jako kraj, który stoi na 
straży spraw na Zachodniej Półkuli, w których to 
sprawach przecież to Stany Zjednoczone pragnęły 
decydować. Nie chciał wreszcie, by Wielka Bry-
tania kosztem USA skorzystała na rosnących 
wpływach z handlu z niepodległymi krajami Ame-
ryki Łacińskiej15.  

John Quincy Adams, stojąc na straży intere-
sów własnego państwa, dążył coraz wyraźniej do 
osiągnięcia przez Stany Zjednoczone dominującej 
pozycji na Półkuli Zachodniej. To były daleko-
siężne plany, zważywszy ówczesny status Stanów 
Zjednoczonych na arenie międzynarodowej jako 
kraju, z którym mocarstwa europejskie jeszcze nie 
musiały się liczyć. Ale na tym właśnie między in-
nymi polegał polityczny geniusz Johna Quincy 
Adamsa.  

Wiedział on jednak niewątpliwie, że same, 
bez wsparcia ze strony Wielkiej Brytanii, Stany 
Zjednoczone nie są w stanie (przynajmniej na ra-
zie) osiągnąć celów, o których myślał. A zatem 



Monika Krawiecka – Stany Zjednoczone wobec ruchów…   
 

 
  57  

współpraca z Wielką Brytanią w kwestii Ameryki 
Łacińskiej byłaby w owym czasie rozsądnym, 
jakkolwiek tymczasowym, posunięciem. Dlatego 
był w stanie zaakceptować podjęcie wspólnych 
z Londynem działań.  

Jednak wydarzenia toczyły się swoim torem, 
a wątpliwości wciąż nie brakowało. Thomas 
Jefferson, zapytany o radę i pomoc w podjęciu de-
cyzji co do współpracy (bądź jej odrzucenia) 
z Wielką Brytanią zauważył, że pomocą i prze-
wodnictwem w osiągnięciu celu, jakim jest uczy-
nienie z Zachodniej Półkuli kolebki wolności chce 
teraz służyć USA kraj, który na drodze ku tej wol-
ności jeszcze przecież tak niedawno stał16. 

Ostatecznie, częściowo z powodu odmowy 
Wielkiej Brytanii natychmiastowego uznania no-
wopowstałych państw Ameryki Łacińskiej, o co 
Stany Zjednoczone zabiegały w Londynie, odrzu-
cono możliwość wspólnego z nią działania. W du-
żej mierze z obawy, jak to określił John Quincy 
Adams, żeby USA nie były postrzegane wyłącznie 
jako słabszy poplecznik Wielkiej Brytanii17 i w 
związku z nadziejami sekretarza stanu USA na to, 
by to Amerykanie stali się decydującą siłą poli-
tyczną Zachodniej Półkuli, a nie Brytyjczycy. 
A poza tym, co nie mniej ważne, jednostronne i 
niezależne działania Amerykanów pozostawały w 
zgodzie ze sformułowaną prawie trzy dekady 
wcześniej przez George’a Washingtona główną 
zasadą amerykańskiej polityki zagranicznej, która 
mówiła o niewchodzeniu w układy z innymi pań-
stwami. 

I te właśnie dążenia i polityczne plany stały 
się podstawą do sformułowania w 1823 roku Dok-
tryny Monroe’a, której zresztą głównym architek-
tem był John Quincy Adams. Doktryna Monroe'a 
zakładała powstrzymanie europejskiej ekspansji 
na kontynencie amerykańskim (a w zasadzie na 
całej Półkuli Zachodniej, jak to określono) w za-
mian za brak ingerencji USA w sprawy Europy. 
Głosiła ona, iż kontynent amerykański nie może 
podlegać dalszej kolonizacji ze strony państw Eu-
ropy, w zamian zaś zapowiadała, że Stany Zjed-
noczone nie będą ingerowały w sprawy państw 
europejskich i ich kolonii. Doktryna stała się fun-
damentem polityki amerykańskiego izolacjoni-
zmu. 

W swym dorocznym grudniowym orędziu 
(1823) do Kongresu prezydent James Monroe 
przedstawił zasady polityki zagranicznej Stanów 

Zjednoczonych, które złożyły się na Doktrynę 
Monroe’a: 
1. Żaden z amerykańskich kontynentów nie 
może być obecnie ani w przyszłości obiektem ko-
lonizacji. 
2. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się jakim-
kolwiek próbom restauracji europejskich, niede-
mokratycznych systemów monarchicznych 
w Ameryce. 
3. Stany Zjednoczone nie będą ingerowały 
w problemy kolonii europejskich (w tym np. Ka-
nady). 
4. Stany Zjednoczone odżegnują się od ja-
kiekolwiek ingerencji w wewnętrzne sprawy 
państw europejskich. 

Doktryna spotkała się z aplauzem ze strony 
społeczeństwa amerykańskiego, jako wyraz na-
cjonalizmu, siły i niezależności młodego państwa, 
umiejącego przeciwstawić się Wielkiej Brytanii 
i innym mocarstwom Europy18. 

Jednak jeśli chodzi o wydźwięk Doktryny na 
arenie międzynarodowej, to jej wpływ czy też ra-
czej odzew na nią ze strony innych państw był 
minimalny, żeby nie powiedzieć zerowy. W isto-
cie mocarstwa europejskie zignorowały ją 
w owym czasie. To wciąż Wielka Brytania i jej 
marynarka wojenna, a nie działania dyplomatycz-
ne młodego i stosunkowo słabego jeszcze państwa 
budziły respekt i poważanie19. 

Izolacjonizm, choć głoszony dumnie i pew-
nie, nie był jeszcze wtedy tak naprawdę możliwy 
do wdrożenia. USA wciąż musiały oglądać się na 
Wielką Brytanię. Jednak kierunek dążeń został, za 
sprawą wydarzeń w Ameryce Łacińskiej, jasno 
określony, a potem, jak wiemy, w stosunkowo 
krótkim czasie z powodzeniem wprowadzany 
w życie. 

Świadomi swej stosunkowej słabości, nawet 
po ogłoszeniu Doktryny Amerykanie nie porzucili 
myśli o współdziałaniu z Wielką Brytanią, aby 
przeciwstawić się ewentualnej ingerencji Świętego 
Przymierza w sprawy Ameryki Łacińskiej. Naj-
ważniejsze bowiem bezpieczeństwo ich kraju, je-
go granic i demokracji, niezależności i możliwości 
dalszego suwerennego rozwoju i ekspansji. Dlate-
go byli skłonni, mimo założeń zawartych w Dok-
trynie, do współpracy z Londynem. 

Niektórzy historycy wręcz uważają, że 
w owym czasie Doktryna miała być tylko tymcza-



 AMERYKA ŁACIŃSKA 2 (72) 2011  
 

 
58 

sowym politycznym krokiem, podczas gdy USA 
dalej negocjowały współpracę z Wielką Brytanią. 
A fakt, iż do żadnych dwustronnych działań 
w końcu nie doszło, był według nich skutkiem zu-
pełnie innych wydarzeń, a nie bezpośrednim 
i świadomym wynikiem czy realizacją założeń 
wyrażonych w Doktrynie20. 

Oczywiście Doktryna Monroe’a nie była też 
braterskim i wspartym na ideałach wolności i nie-
podległości oraz samostanowienia o sobie naro-
dów gestem ze strony Stanów Zjednoczonych wo-
bec Ameryki Łacińskiej i jej mieszkańców. Była 
owocem obaw o własne bezpieczeństwo, a więc 
aktem samoobrony, i jednocześnie działaniem ma-
jącym u źródeł ekspansjonistyczne zapędy. Z cza-
sem też Doktryna stała się jednym z najważ-
niejszych dokumentów kształtujących politykę za-
graniczną Stanów Zjednoczonych oraz jej działa-
nia podejmowane względem państw Ameryki Ła-
cińskiej. 

Za ironię historii można chyba uznać fakt, iż 
Doktryna Monroe’a, której założeniem było po-
wstrzymanie rekolonizacji i przeciwstawienie się 
wpływom mocarstw europejskich na obu konty-
nentach Ameryki, była sama w sobie jednym 
z pierwszych wyraźnych sygnałów, że Stany 
Zjednoczone dążą do tego, by same stać się jedyną 
dominującą siłą na półkuli Zachodniej. Ale prze-
cież od początku nie miała ona na celu wsparcia 
sprawy Ameryki Łacińskiej; była środkiem do zu-
pełnie innego, zakładającego wpływy, dominację 
i ekspansję, celu. 

Niewątpliwie jednak i tak jej ogłoszenie 
obudziło wielkie nadzieje wśród walczących 
o wolność w Ameryce Łacińskiej na zwiększoną 
pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. Szybko 
jednak okazały się one płonne. Czar starszego 
i bezinteresownego brata z północy prysł21. 

Trzeba zresztą przyznać, że Simon Bolivar 
już wcześniej dostrzegał brak wspólnoty ideałów 
i interesów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 
i Ameryką Łacińską. Zdawał się też rozumieć za-
grożenie, jakie stanowiły rosnące w siłę i ekspan-
sjonistyczne Stany Zjednoczone dla swoich połu-
dniowych sąsiadów. Tak bardzo bał się niebezpie-
czeństwa z ich strony, że nie wahał się zwrócić do 
Wielkiej Brytanii o pomoc i ochronę zarówno 
przed Świętym Przymierzem jak i przed USA!22  

Zarówno Bolivarowi jak i mężom stanu 
USA nieobce były idee panamerykanizmu. Jednak

widać wyraźnie jak bardzo koncepcje obu stron 
się różniły23. Bolivar nigdy nie brał pod uwagę 
możliwości istnienia wolnej od kolonizatorów 
Ameryki Łacińskiej pod egidą Stanów Zjednoczo-
nych. A niewykluczone, że taki cel miał na oku 
John Quincy Adams, już wtedy gdy pracował nad 
Doktryną Monroe’a.  

Jak pokazała historia, to właśnie koncepcja 
Sekretarza Stanu USA stała się tą zwycięską24, 
a Doktryna Monroe’a okazała się trwałym i sku-
tecznym wyznacznikiem i motorem działań po-
dejmowanych przez Stany Zjednoczone na arenie 
międzynarodowej (nie tylko w stosunku do państw 
Ameryki Łacińskiej) i była milowym krokiem 
w umacnianiu pozycji państwa jako najsilniejsze-
go gracza na kontynencie. 

 
Przypisy: 
 
1 Artykuł jest dość swobodnym tłumaczeniem referatu 
wygłoszonego przeze mnie w języku angielskim na 
konferencji naukowej „200 lat niepodległości Ameryki 
Łacińskiej”, zorganizowanej w Warszawie dniach 18-19 
listopada 2010 roku przez Instytut Studiów Iberyjskich 
i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. 

2 McGee G. W., „The Monroe Doctrine – A Stopgap 
Measure”, The Mississippi Valley Historical Review, Vol. 
38, No. 2 (Sep., 1951), s. 233. 

3 Monroe to Jefferson, October 17, 1823, Stanislaus M. 
Hamilton (ed.), The writings of James Monroe, 7 vols. 
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M. B. et al., A People And a Nation. A History of the 
United States, Houghton Mifflin College Div, 1994, 
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