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Wstęp 
 

 

Niniejsza praca wyrosła na gruncie zainteresowania genezą współczesnej 

pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej i czynnikami, które 

sprawiły, że państwo to, w przeciągu nieco ponad dwóch stuleci, jakie upłynęły 

od momentu uzyskania niepodległości, stało się, jak ujął to Zbigniew Brzeziński, 

„regentem naszej planety” – pierwszym, jedynym i ostatnim supermocarstwem 

ogólnoświatowym
1
. Analiza historii USA prowadzi do przekonania, że źródeł 

ich roli we współczesnej polityce światowej należy szukać w okresie przełomu 

XIX i XX wieku, kiedy to zapoczątkowana została ekspansja zamorska Stanów 

Zjednoczonych. Szczególne znaczenie przy tym należy wiązać z wydarzeniami 

roku 1898, kiedy to w wyniku aneksji terytorialnych Stany Zjednoczone, 

w przeciągu zaledwie kilku miesięcy, stały się wiodącym graczem 

geostrategicznym na obszarze Oceanu Spokojnego i umocniły swoją pozycję na 

Morzu Karaibskim. „Niewielu historyków – pisał brytyjski badacz Geoffrey 

Barraclough – nie zgodzi się z opinią, iż rok 1898 był rokiem decydującym dla 

polityki zagranicznej Ameryki”. Wydarzenia, jakie wtedy nastąpiły, rozpoczęły 

bowiem okres zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w „dialektykę 

imperializmu”
2
.   

Błędem byłoby jednak ograniczanie genezy współczesnej pozycji Stanów 

Zjednoczonych do jednego punktu w czasie. Amerykańska ekspansja nie 

rozpoczęła się bowiem, „jak się często sugeruje, nagle i bez precedensu w 1898 

                                                 
1 Z. Brzeziński, Wielka szachownica, Warszawa 1998, s. 219. 
2 G. Barraclough, Wstęp do historii współczesnej, Warszawa 1971, s. 82. 
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roku”. Rzut oka na historię Stanów Zjednoczonych pozwala uzmysłowić sobie, 

że ekspansja ta poprzedzona została przez ciąg zdarzeń, których szczególne 

nasilenie przypada na ostatnią dekadę XIX wieku, a jej następstwem było 

potwierdzenie pretensji USA do „roli jedynego strażnika bezpieczeństwa półkuli 

zachodniej” i uzyskanie, w wyniku aneksji Filipin, statusu mocarstwa 

dalekowschodniego ze wszystkimi tego przyszłymi konsekwencjami. Był to 

zatem jeden z kluczowych momentów w dziejach Ameryki
3
.  

„W krytycznych okresach swej historii Stany Zjednoczone zawsze były 

w stanie znaleźć liderów, których zdolności i charakter były równe wielkim 

wyzwaniom, którym musieli stawić czoła. (...) Narodziny amerykańskiego 

imperium sto lat temu nie były wyjątkiem”
4
. Wśród postaci, które pojawiają się 

na kartach amerykańskiej historii w związku z narodzinami potęgi imperialnej 

USA, szczególną uwagę zwraca osoba admirała Alfreda Thayera Mahana, 

oficera amerykańskiej marynarki wojennej (ang. U.S. Navy), historyka 

i publicysty.  Mimo że nie był on ani wybitnym prezydentem czy sekretarzem 

stanu, ani też wpływowym przedstawicielem Kongresu, trudno wyobrazić sobie 

pracę poświęconą zaangażowaniu się Stanów Zjednoczonych w końcu XIX 

wieku w globalną rywalizację mocarstw, w której pominięta byłaby osoba i myśl 

admirała.   

Sytuacja taka jest przede wszystkim pochodną charakteru ówczesnego 

amerykańskiego ekspansjonizmu. W drugiej połowie XIX wieku Stany 

Zjednoczone zakończyły proces ekspansji lądowej na kontynencie, a ich dalsze 

zaangażowanie się w globalną „dialektykę imperializmu” wymagało pokonania 

ograniczeń natury geograficznej, jakie stanowiły otaczające Amerykę morza 

i oceany. Na nich i poza nimi leżały – jak stwierdził w 1895 roku Henry Cabot 

Lodge – „wielkie obszary ziemi”, szybko pochłaniane przez wielkie narody, 

takie jak Stany Zjednoczone, „z myślą o przyszłej ekspansji i ze względu na 

obecną potrzebę obrony”
5
. Wyzwania te sprawiły, że USA, utrzymując swą 

pozycję hegemona na kontynencie amerykańskim, musiały przekształcić się 

                                                 
3 Ibidem, s. 128; Z. Brzeziński, op. cit., s. 3. 
4 W. Zimmerman, First Great Triumph, How Five Americans Made Their Country a World 

Power, New York 2002, s. 8. 
5 J. Pratt, Expansionists of 1898, Baltimore 1936, s. 206, cyt. za: G. Barraclough, op. cit., s. 82. 
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jednocześnie w mocarstwo morskie, którego potęga zdolna będzie zapewnić 

obronę swym morskim granicom, umożliwi prowadzenie ekspansji 

ekonomicznej i terytorialnej na obszarach zamorskich oraz pozwoli 

przeciwstawić się polityce imperialnej innych mocarstw w różnych częściach 

świata. To właśnie Mahan uchodzi za osobę, która stworzyła teoretyczne 

podwaliny pod potęgę Stanów Zjednoczonych na morzach i wywarła znaczny 

wpływ na geopolitykę i geostrategię Ameryki, choć jego rola i znaczenie 

w procesie kształtowania się amerykańskiego imperializmu końca XIX 

i początku XX wieku jest w anglosaskiej historiografii kwestią sporną6. 

Tematem niniejszej pracy jest analiza wpływu koncepcji geostrategicznych 

Alfreda Thayera Mahana na kształtowanie się i rozwój ekspansji zamorskiej 

Stanów Zjednoczonych przełomu XIX i XX wieku, które doprowadziły do 

uzyskania przez USA pozycji mocarstwa na arenie międzynarodowej. 

Sformułowany tytuł wymaga pewnego wyjaśnienia. Jednymi z podstawowych 

pojęć występujących zarówno w tytule jak i w treści pracy są terminy: „potęga 

morska” i „geostrategia”. Pierwszy z tych terminów rozumiem dwojako. 

Z jednej strony odnosi się on do komponentów politycznych, militarnych 

i ekonomicznych, warunkujących zdolność danej jednostki politycznej 

(państwa) do narzucenia swojej woli politycznej innym jednostkom politycznym 

(państwom) na obszarach morskich i obszarach do nich przyległych. 

Jednocześnie terminem „potęga morska” określa się samą jednostkę polityczną 

(państwo), która posiada potencjał, zawarty w wyżej wymienionych 

komponentach, pozwalający na narzucenie innym jednostkom politycznym 

(państwom), swej woli politycznej na obszarach morskich i do nich 

przyległych
7
. Z kolei termin „geostrategia”, jest ściśle związany z pojęciem 

„geopolityka”, rozumianym jako kombinacja zmiennych układów politycznych 

zachodzących pod wpływem działalności człowieka na niezmiennej przestrzeni 

geograficznej. O ile bowiem położenie lądów i mórz, łańcuchów górskich i rzek, 

                                                 
6 Kontrowersje wokół osoby Mahana i jego roli w rozwoju amerykańskiego ekspansjonizmu 

przełomu XIX i XX wieku w amerykańskiej historiografii przedstawia William E. Livezey 

w ostatnim rozdziale swej wydanej w 1980 roku pracy Mahan on Sea Power. 
7 R. Aron, Pokój i wojna między narodami, Warszawa 1995, s. 69. 
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wysp czy zatok zasadniczo nie ulega przemieszczeniu, o tyle w wyniku 

podejmowanych przez ludzi przedsięwzięć znaczenie tych obszarów z punktu 

widzenia polityki państw może ulegać zmianom. Fluktuacje te są z kolei 

kluczowe z punktu widzenia definiowania terminu „geostrategia”, który 

w znaczeniu w jakim użyty jest w pracy, opisuje geograficzne kierunki polityki 

zagranicznej państwa. Innymi słowy określa gdzie, na jakich obszarach 

geograficznych, państwo koncentruje swe wysiłki, poprzez projekcję swej potęgi 

wojskowej i ukierunkowanie swojej aktywności dyplomatycznej. Ponieważ 

państwo, nawet najpotężniejsze posiada ograniczone zasoby i jest niezdolne do 

jednakowego zaangażowania we wszystkich częściach globu, przeto musi skupić 

swój wysiłek militarny i polityczny na wybranych obszarach świata. Zmiana 

znaczenia poszczególnych obszarów może zatem zasadniczo wpływać na 

zmianę geostrategii państw
8
.  

Tak rozumiana geostrategia pozwala wyjaśnić użycie tego terminu 

w kontekście osoby admirała Mahana. Mimo że jest on uważany zarówno za 

geopolityka jak i geostratega (choć oba te terminy były mu obce) esencją 

niniejszej pracy są poglądy geostrategiczne amerykańskiego admirała, to jest, 

odnoszące się do tego, jakie kierunki geograficzne powinno objąć 

dyplomatyczne i militarne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w końcu XIX 

i początku XX wieku. Innymi słowy, jak powinna wyglądać ówczesna 

geostrategia Ameryki. Ze względu na fakt, że geostrategia ta realizowana być 

miała na obszarach zamorskich, nieprzyległych do granic politycznych USA, 

koniecznym było odniesienie jej do ówczesnej amerykańskiej potęgi morskiej.     

Przyjęte w tytule pracy daty graniczne stanowią ramy czasowe zasadniczej 

działalności pisarskiej admirała Mahana, którą otwiera publikacja w roku 1890 

jego głównego dzieła The Influence of Sea Power Upon History 1660 – 1783, 

zamyka zaś data śmierci amerykańskiego myśliciela. Jakkolwiek pierwsze swe 

artykuły Mahan opublikował jeszcze w latach 70-tych XIX wieku, to jednak The 

Influence of Sea Power Upon History 1660 – 1783 stanowiło pierwsze 

i jednocześnie najważniejsze dzieło traktujące o znaczeniu potęgi morskiej. 

                                                 
8 J. Grygiel, Great Powers and Geopolitical Change, Baltimore 2006, s. 22; L. Moczulski, 

Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2010, s. 75.  
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Dopiero od momentu jego publikacji można mówić o zasadniczym wpływie 

admirała Mahana na kształtowanie się amerykańskiego ekspansjonizmu. Daty te 

zarazem zbiegają się z wydarzeniami, które miały decydujące znaczenie dla 

rozwoju amerykańskiej potęgi morskiej. Przełom lat 80-tych i 90-tych XIX 

wieku przyniósł zasadnicze zmiany strukturalne w kształcie i funkcjonowaniu 

amerykańskiej marynarki wojennej. W tym samym roku, w którym Mahan 

opublikował swą przełomową pracę, amerykański sekretarz marynarki Benjamin 

F. Tracy wezwał do stworzenia ofensywnej floty pancerników a Kongres 

uchwalił przełomową ustawę pod nazwą Naval Act. Otworzyła ona drogę do 

budowy nowoczesnych pancerników typu Indiana, rozpoczynając tym samym 

nowy rozdział w rozwoju amerykańskiej floty9. Rok 1914 z kolei przyniósł 

wybuch I wojny światowej, kończąc w ten sposób okres XIX – wiecznego ładu 

międzynarodowego. Jednocześnie otwarcie w tym samym roku Kanału 

Panamskiego, szlaku o kluczowym znaczeniu dla Stanów Zjednoczonych, 

stanowiło ukoronowanie starań wielu rzeczników rozwoju amerykańskiego 

ekspansjonizmu. W ten sposób spełniony został również najważniejszy postulat 

geostrategiczny Mahana, jakim była budowa transoceanicznego szlaku przez 

Amerykę Środkową, umożliwiającego swobodny przerzut sił morskich 

z Atlantyku na Pacyfik i z powrotem, bez konieczności opływania Ameryki 

Południowej przez Cieśninę Magellana. 

Admirał Mahan pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką. Swoje idee 

zawarł w dwudziestu książkach i ponad stu trzydziestu artykułach (z których 

część wydano później w formie książek), obejmujących szeroki zakres tematyki, 

począwszy od historii, poprzez analizę ówczesnych stosunków 

międzynarodowych i strategię morską, a na religii skończywszy. Wśród tych 

prac znajduje się również autobiografia. Osobnym acz równie wartościowym 

źródłem wiedzy o koncepcjach amerykańskiego teoretyka są także jego listy, 

których zachowało się niemal trzy tysiące. Stanowią one jednak, jak obliczył 

biograf admirała prof. Robert Seager II, zaledwie około dwadzieścia pięć do 

trzydziestu procent całej jego korespondencji10. Zostały one zebrane 

                                                 
9 G. W. Baer, One Hundred Years of Sea Power, The U. S. Navy 1890 – 1990, Stanford 1996, s. 2. 
10  R. Seager II, Alfred Thayer Mahan: The Man and His Letters, Annapolis 1977, s. xi. 
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w trzytomowym opracowaniu Roberta Seagera II i Doris D. Maguire 

opublikowanym pod tytułem Letters and Papers of Alfred Thayer Mahan. 

Literatura amerykańska obfituje w sporo prac poświęconych Mahanowi, 

których tematem jest zarówno jego życie, jak i idee. Spośród kilku biografii, 

jakie na przełomie dziesięcioleci ukazały się w Stanach Zjednoczonych, 

niewątpliwe najlepszą i najdogłębniejszą jest prawie siedmiuset stronicowa 

praca Roberta Seagera II zatytułowana Alfred Thayer Mahan: The Man and His 

Letters, stanowiąca krytyczną analizę życia i twórczości Mahana. Oparta przed 

wszystkim na osobistej korespondencji amerykańskiego admirała zawiera 

szczegółowy opis kolejnych etapów jego życia, kreśląc wielowymiarowy obraz 

Mahana jako „historyka, stratega, taktyka, filozofa, członka kościoła, teologa, 

dyplomaty, imperialisty, merkantylisty, kapitalisty, anglofila,  patrioty, 

republikanina, rasisty, darwinisty społecznego, dziennikarza, polemisty, 

reformatora marynarki, doradcy prezydentów i ustawodawców, nauczyciela, 

administratora, nuworysza, egoisty, introwertyka, młodzieńca, męża i ojca”11. 

Tak szeroki kontekst pozwala na wgląd w życie rodzinne i towarzyskie 

amerykańskiego myśliciela, jego karierę zawodową w marynarce, kulisy pracy 

pisarskiej i naukowej, czy wreszcie analizę jego działalności jako publicysty 

i doradcy amerykańskich polityków. Studium to zawiera również analizę 

poglądów Mahana odnoszących się do potęgi morskiej, geopolityki 

i geostrategii. Wartościową pracą jest również Mahan: The Life and Work of 

Captain Alfred Thayer Mahan, wydana w 1939 roku, której autorem jest 

William D. Puleston, zawierająca wiele przydatnych informacji z życia 

admirała. Jest ona jednak pozbawiona krytycznego spojrzenia na twórczość 

bohatera. Z kolei opublikowana w 1920 roku praca Charlesa C. Taylora The Life 

of Admiral Mahan: Naval Philosopher stanowi niemal pochlebczy zapis życia 

admirała, opierający się głównie na wspomnieniach jego rodziny i znajomych 

oraz autobiografii bohatera. Jednak jej zaletą jest możliwość spojrzenia na osobę 

Mahana z nieodległej perspektywy oczyma wielu bliskich mu osób. 

Wśród prac poświęconych głoszonym przez Mahana ideom na szczególną 

uwagę zasługują dwie pozycje: Mahan on Sea Power autorstwa Williama E. 

                                                 
11

 Ibidem. 
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Livezeya opublikowana w 1947 roku, której drugie wydanie, poprawione 

i uzupełnione, ukazało się w 1980 roku, oraz  Inventing Grand Strategy and 

Teaching Command: the Classic Works of Alfred Thayer Mahan Reconsidered, 

której autorem jest Jon Tetsuro Sumida. Ta ostatnia praca, ukazała się  w 1997 

roku i stanowi jedną z najnowszych książek na temat twórczości 

amerykańskiego admirała. 

Mahan on Sea Power jest najlepszą z dotychczasowych analiz koncepcji 

amerykańskiego admirała, odnoszących się do głoszonej przez niego doktryny 

potęgi morskiej, jej recepcji w Stanach Zjednoczonych i za granicą, poglądów na 

rozwój marynarki wojennej i handlowej, wreszcie, wizji rozwoju geostrategii 

Stanów Zjednoczonych. Szczególnie interesujące jest ukazanie poglądów 

Mahana na temat ekspansji USA na tle  ówczesnej debaty politycznej dotyczącej 

amerykańskiej polityki zagranicznej. Wnioski, jakie wyciąga Livezey na temat 

roli Mahana w rozwoju ówczesnego amerykańskiego imperializmu sprowadzają 

się do stwierdzenia, że jego główną zasługą było uświadomienie rodakom roli 

i znaczenia potęgi morskiej dla Stanów Zjednoczonych. Z rezerwą odnosi się on 

do poglądów plasujących Mahana wśród głównych architektów amerykańskiego 

imperium, wskazując, iż początek procesów które doprowadziły do 

brzemiennych w skutkach wydarzeń 1898 roku przypada wcześniej, niż 

działalność pisarska amerykańskiego admirała.  

Praca prof. Sumidy jest z kolei próbą reinterpretacji twórczości Mahana, 

propozycją nowego spojrzenia na jego najważniejsze prace. W Inventing Grand 

Strategy and Teaching Command, autor dokonał uszeregowania twórczości 

Mahana w przystępną i spójną formę, kładąc nacisk na nauki płynące z serii prac 

analizujących wpływ potęgi morskiej na historię, a także strategię i nauczanie 

wojskowe. Odrzuca on dotychczasowe deterministyczne i doktrynerskie 

podejście do nauk Mahana, przedstawiając je w bardziej kompleksowy sposób. 

Praca nie jest jednak całościowym ujęciem, poglądów amerykańskiego admirała, 

gdyż odnosi się ona jedynie do jego teoretycznych rozważań na temat 

politycznego, polityczno – ekonomicznego i strategicznego znaczenia potęgi 

morskiej oraz roli nauczania wojskowego w przygotowaniu do dowodzenia na 

polu (czy raczej morzu) walki. Na kartach książki praktycznie zupełnie 
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pominięto publicystykę Mahan, nie podejmując w zasadzie tematu znaczenia 

rozważań amerykańskiego admirała dla zaangażowania Stanów Zjednoczonych 

w politykę światową. Autor nie zagłębia się także w jego rozważania na temat 

geopolityki i geostrategii, z wyjątkiem odniesienia się do kwestii sześciu 

czynników decydujących o wpływie potęgi morskiej.  Niemniej, podobnie jak 

w przypadku książki Mahan on Sea Power, pozycja Inventing Grand Strategy 

and Teaching Command stanowi lekturę obowiązkową dla każdego, kto 

chciałby zapoznać się z koncepcjami Mahana. 

Wśród prac ukazujących osobę admirała w szerszym kontekście 

historycznym, na tle amerykańskiej debaty politycznej i wydarzeń na arenie 

międzynarodowej, do najlepszych należy zaliczyć opublikowaną w 2002 roku 

książkę Warrena Zimmemana First Great Triumph: How Five Americans Made 

Their Country A World Power, prezentującą Mahana jako jednego z pięciu 

najważniejszych architektów amerykańskiego imperializmu końca XIX wieku. 

Z kolei niezwykle interesującą analizę relacji pomiędzy Mahanem, a jednym 

z jego najbliższych przyjaciół, Theodorem Rooseveltem i wzajemny wpływ obu 

tych postaci, prezentuje Richard W. Turk w Ambiguous Relationship: Theodore 

Roosevelt and Alfred Thayer Mahan (wydanie pierwsze 1987). Inną 

wartościową publikacją jest The Influence of History on Mahan (red. John B. 

Hattendorf), stanowiąca zbiór artykułów z konferencji naukowej poświęconej 

osobie amerykańskiego admirała, jaka odbyła się w setną rocznicę 

opublikowania The Influence of Sea Power Upon History, 1660 – 1783.  

W ciągu niemal stu lat od śmierci Mahana na temat jego osoby i jego 

twórczości ukazała się ogromna ilość artykułów. Wiele miejsca poświęcono mu 

również w pojedynczych rozdziałach różnego rodzaju prac zbiorowych 

poświęconych dziedzinom jakimi się zajmował, m. in. geopolityce, 

amerykańskiej marynarce wojennej, czy historii myśli wojskowej. Szczegółowy 

zbiór tych pozycji zawiera bibliografia wspomnianej wyżej pracy profesora 

Sumidy. Z kolei spośród przewodników po materiałach źródłowych można 

wymienić następujące pozycje: George Kirkham, The Books and Articles of 

Alfred Thayer Mahan, New York 1919; John B. Hattendorf i Lynn C. Hattendorf 
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A Bibliography of the Works of Alfred Thayer Mahan, Newport 1986, oraz John 

B. Hattendorf, Register of the Papers of Alfred Thayer Mahan, Newport 1987.    

W literaturze polskiej postać Mahana nie spotkała się dotychczas z większym 

zainteresowaniem badaczy. Brak jest nie tylko jakichkolwiek szerszych 

opracowań, ale również artykułów poświęconych jego myśli i osobie. Jedynymi 

wyjątkami są artykuł Radosława Misiarza pt.: „Alfred Thayer Mahan – ojciec 

amerykańskiego imperializmu”, który ukazał się w Piotrkowskich Zeszytach 

Historycznych (T. 11, 2010) oraz opublikowany w Przeglądzie Morskim 

dwuczęściowy artykuł Wincentego Karawajczyka pt. „Alfred Thayer Mahan – 

Teoretyk Potęgi Morskiej” (Przegląd Morski, numery 3/2000 i 4/2000). Poza 

tym skąpe i uproszczone informacje na temat koncepcji Mahana i jego osoby 

można znaleźć jedynie w publikacjach poświęconych myśli geopolitycznej oraz 

nielicznych pracach dotyczących myśli wojskowej i historii morskich 

konfliktów zbrojnych
12

. W 2013 roku ukazał się przekład na język polski 

najsłynniejszego dzieła Mahana: The Influence of Sea Power Upon History, 

1660 – 1783
13

. 

Podstawą niniejszej pracy są przede wszystkim prace samego admirała 

Mahana. Szeroko wykorzystano zarówno jego dzieła poświęcone historii wojen 

morskich, jak również zbiory artykułów publicystycznych wydane w formie 

książkowej, skupiając się na pracach  wydanych po roku 1890. Wprawdzie, jak 

wspomniano powyżej, kilka jego prac ukazało się jeszcze wcześniej, jednak ze 

względu na swoją treść i tematykę, poświęconą historii wojny secesyjnej na 

morzu i kwestii edukacji wojskowej oficerów marynarki, nie zostały one uznane 

za przydatne. Pominięto również część książek i artykułów opublikowanych po 

1890 roku, których treść, nie wnosiła niczego interesującego do rozważań 

zawartych w niniejszej pracy. Oprócz pozycji historycznych i publicystycznych 

niezwykle pomocną okazała się także autobiografia Mahana pod tytułem From 

                                                 
12 Spośród najważniejszych polskich opracowań, w których poruszana jest myśl geopolityczna 

amerykańskiego admirała, należy wymienić: L. Moczulski, op. cit, ss. 21 – 24; Z. Lach, J. Skrzyp, 
Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007, ss. 27 – 28; S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 

1997, s. 13; L. Sykulski, Geopolityka, Słownik terminologiczny, Warszawa 2009, s. 56 (hasło: 

Mahan); L. Wyszczelski, Historia myśli wojskowej, Warszawa 1999, ss. 245 – 247. 
13 A. T. Mahan, Wpływ potęgi morskiej na historię 1660 – 1783, Oświęcim 2013, T. I i II. 
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Sail to Steam, opublikowana w 1907 roku, którą wykorzystano przy opisie 

życiorysu Mahana.  

Spośród licznych opracowań, z których korzystano przy pisaniu niniejszej 

dysertacji, na pierwszy miejscu należy wymienić dzieło W. E. Livezey'a, które 

szczególnie w pracy nad rozdziałem czwartym okazała się być bezcenną 

pozycją. Równie wartościowe były wspomniane wyżej biografie admirała, ze 

szczególnym uwzględnieniem pracy R. Seagera, wykorzystanej szeroko przede 

wszystkim w rozdziale pierwszym, a także pozycje W. Zimmermana oraz J. T. 

Sumidy. Doskonałą i bardzo przydatną syntezą myśli Mahana był artykuł P. 

Crowla pod tytułem Alfred Thayer Mahan: The Naval Historian zamieszczony 

w pracy Makers of Modern Strategy: from Machiavelli to Nuclear Era pod 

redakcją P. Pareta. Autorowi nie udało się niestety dotrzeć do pracy Letters and 

Papers of Alfred Thayer Mahan, z tego też względu myśl Mahana zawarta 

w jego korespondencji ogranicza się do listów wykorzystanych przede 

wszystkim w pracy W. E. Livezey'a. 

Jeśli chodzi o prace niepoświęcone bezpośrednio osobie Mahana korzystano 

zarówno z materiałów źródłowych (Pisma Federalistów, prace Thomasa 

Jeffersona, Johna Crèvecoure'a czy Alexisa de Tocqueville'a, pamiętniki m.in. 

Theodore'a Roosevelta, George'a Dewey'a i inne), a także wielu opracowań 

poświęconych historii Stanów Zjednoczonych, ich polityce zagranicznej, 

rozwojowi jej potęgi morskiej i ideologii amerykańskiego ekspansjonizmu. 

Wśród najważniejszych należy wymienić pozycje takie jak: M. A. Jones, 

Historia USA, wyd. polskie Gdańsk 2002; W. LaFeber, The New Empire; An 

Interpretation of American Expansion 1860-1898, Ithaca 1963; R. Kagan, 

Dangerous Nation, New York 2006; M. H. Hunt, Ideology and U.S. Foreign 

Policy, New Heaven – London 1987 oraz H. Sprout, M. Sprout, The Rise of 

American Naval Power, 1776 – 1918, Annapolis 1990. Bardzo przydatne, jeśli 

chodzi o materiał faktograficzny, okazały się także prace L. Pastusiaka 

poświęcone historii dyplomacji amerykańskiej: Dyplomacja Stanów 

Zjednoczonych (XVIII – XIX w.), Warszawa 1978; oraz Pół wieku dyplomacji 

amerykańskiej 1898 – 1945, Warszawa 1974. 
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Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów i ma układ problemowy. 

Rozdział pierwszy, w którym naszkicowano życiorys Mahana, ma układ 

chronologiczny i został podzielony na dwa podrozdziały. Pierwszy poświęcony 

jest  czasom młodości przyszłego admirała i jego aktywności zawodowej 

w amerykańskiej marynarce wojennej. Drugi podrozdział obejmuje okres jego 

działalności pisarskiej. Ich granicę wyznacza zakończenie przez Mahana kariery 

w marynarce i przejście w stan spoczynku. Z tą chwilą mógł w pełni poświęcić 

się aktywności publicystycznej i swojej pasji historycznej. Taki podział, mimo 

że umowny – wszak swą twórczość Mahan rozpoczął jeszcze w czasach swej 

służby w U.S. Navy – wydaje się być jak najbardziej słuszny. Wraz z odejściem 

z marynarki przyszły admirał stał się niezależny od nacisków wywieranych na 

jego osobę przez przełożonych i mógł w publikowanych artykułach w pełni 

zaprezentować swoje poglądy na ówczesną amerykańską geostrategię. To 

właśnie jego publicystyka dostarcza lwią część informacji na temat sposobu, 

w jaki postrzegał ówczesną rolę Stanów Zjednoczonych w świecie i kierunki, 

w których powinny one rozwijać swoją politykę imperialną. Rozdział ten jest 

o tyle istotny, że pozwala wyrobić sobie zdanie na temat okoliczności, w jakich 

narodziły się koncepcje amerykańskiego admirała. Starano się w nim dostarczyć 

informacji o wydarzeniach, które wpłynęły na poglądy Mahana oraz kreowany 

przez niego obraz świata i roli w nim Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie 

celem tego rozdziału było przybliżenie tego, w jaki sposób koncepcje admirała 

odbierane były zarówno w Ameryce jak i w krajach europejskich, gdzie spotkały 

się z szerokim oddźwiękiem.  

W rozdziale drugim zaprezentowane zostały poglądy Mahan na potęgę 

morską i strategię wojny na morzu. Rozdział ten, podobnie jak poprzedni, 

również został podzielony na dwa podrozdziały. Pierwszy z nich poświęcono 

idei potęgi morskiej, jaka została zawarta przez admirała w pierwszym rozdziale 

The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783. Zawiera on analizę 

sześciu czynników decydujących o mocarstwowym statusie państw, opartą 

o przytoczone przez admirała przykłady historyczne, jak również mahanowską 

wykładnię pojęcia potęgi morskiej. W drugim podrozdziale zaprezentowano 

poglądy Mahana na strategię morską. Skupiono się przy tym na tych elementach, 
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które w największym stopniu związane są z potęgą morską i geostrategią 

państwa, takich jak panowanie na morzu, koncentracja sił, rola baz morskich, 

czy wreszcie zmiany technologiczne. Nacisk położono również na zobrazowanie 

metodologii pracy naukowej amerykańskiego admirała, w szczególności 

wykorzystanie metody komparatystyki i czerpanie ze wzorców teorii wojny 

lądowej zaczerpniętych od Henri Jomini'ego. 

Trzeci rozdział stanowi w istocie wprowadzenie do rozdziału następnego. 

W pierwszym podrozdziale opisano proces rozwoju amerykańskiego 

ekspansjonizmu w jego warstwie ideologicznej, począwszy od czasów 

pierwszych osadników, aż po koniec lat 90 – tych XIX wieku. Celem tego 

zabiegu było określenie przyczyn i zdefiniowanie czynników, które 

zadecydowały o tym, że po zakończeniu ekspansji na kontynencie 

amerykańskim, w ostatnich dekadach XIX wieku Stany Zjednoczone 

zdecydowały się na jej kontynuowanie, tym razem na obszarach zamorskich. 

Dzięki temu starano się ukazać, w jakich warunkach rodziły się koncepcje 

admirała Mahana. Niezwykle istotne na tym tle było przedstawienie podstaw 

ideologicznych amerykańskiej ekspansji morskiej, wiążących się z nazwiskami 

takich myślicieli jak Frederick Jackson Turner, Josiah Strong, czy Brooks 

Adams, którzy, obok Mahana, uważani są za jednych z głównych propagatorów 

idei „wyjścia Ameryki na morza”. W podrozdziale drugim  przedstawiono 

ewolucję amerykańskiej potęgi morskiej, począwszy od czasów kolonialnych, aż 

po rok 1914. Skupiono się przede wszystkim na opisie procesów tworzenia 

i transformacji amerykańskich sił morskich, jakie miały miejsce w XIX oraz 

początkach XX stulecia. Nie pominięto jednak również kwestii takich jak: 

rozwój i znaczenie floty handlowej, przemysłu stoczniowego czy przemian 

technologicznych w budownictwie morskim, które były istotne z punktu 

widzenia tworzenia potęgi morskiej Ameryki. Pozwala to wyrobić sobie pogląd 

na warunki, w jakich Stany Zjednoczone przystępowały do trwającego 

ówcześnie wyścigu mocarstw i roli, jaka miała przypaść amerykańskiej potędze 

morskiej w tym procesie. 

Ostatni rozdział, poświęcony myśli geostrategicznej admirała Mahana, 

zaprezentowanej na tle polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec 
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głównych obszarów zainteresowania amerykańskiego myśliciela, ma układ 

problemowy bazujący na podziale geograficznym. Jego konstrukcja w znacznym 

stopniu oparta jest na koncepcji przedstawienia myśli geostrategicznej admirała 

zawartej w książce profesora Livezey'a Mahan on Sea Power. Podobnie jak 

w pracy amerykańskiego historyka, w rozdziale tym idee Mahana dotyczące 

geostrategii Ameryki zostały podzielone na cztery części (podrozdziały) 

odzwierciedlające obszary geograficzne, gdzie na przełomie XIX i XX wieku 

skupiała się ekspansja terytorialna i dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych. Są 

to w kolejności: obszar Karaibów, wyspy hawajskie, archipelag filipiński oraz 

Azja. Rejony te były jednocześnie obszarami na których koncentrowały się 

rozważania samego admirała. Rozdział ten nie zawiera jedynie suchych 

informacji na temat poglądów geostrategicznych Mahana, lecz ich analizę 

przedstawioną na tle toczących się ówcześnie debat dotyczących polityki 

amerykańskiej wobec poszczególnych obszarów. Na początku każdego 

z podrozdziałów zawarto krótkie wprowadzenie, w którym przedstawiono 

genezę zainteresowania Stanów Zjednoczonych danym rejonem geograficznym.  

O ile pierwsze dwie części rozdziału czwartego nie wymagają szerszego 

omówienia, o tyle koniecznym wydaje się być wyjaśnienie rozbicia rozważań 

Mahana odnoszących się do kontynentu azjatyckiego na dwa oddzielne 

podrozdziały: Filipiny i Azja. Zabieg ten podyktowany został okolicznościami, 

w jakich rozwijało się zaangażowanie polityczne Stanów Zjednoczonych na tym 

kontynencie i proces ewolucji poglądów Mahana na geostrategię USA w tej 

części świata. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku oba te obszary należy 

traktować oddzielnie. Amerykańskie zainteresowanie Filipinami będące 

pochodną wojny z Hiszpanią, należy uznać za niezamierzone, nieomal 

przypadkowe. W okresie poprzedzającym wojnę 1898 roku Stany Zjednoczone 

nie planowały zagarnięcia wysp, które stały się amerykańską zdobyczą, można 

by rzec „przy okazji”. Podobnie w przypadku Mahana do roku 1898 jego 

koncepcje nie zawierały idei aneksji Filipin. Cały, opisany w tym podrozdziale, 

proces przejęcia archipelagu, jak również proces kształtowania się w umyśle 

amerykańskiego admirała świadomości roli Filipin dla geostrategii USA, były 

kwestiami krańcowo różnymi od dogłębnie zaplanowanej i przeanalizowanej 



Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana 

 

 20 

polityki amerykańskiej wobec Azji, którą zapoczątkowała doktryna „otwartych 

drzwi”, i poglądów Mahana na nią, zaprezentowanych po raz pierwszy 

i najpełniejszy w serii artykułów opublikowanych pod wspólnym tytułem „The 

Problem of Asia”. Słusznym wydaje się również odniesienie tytuły ostatniego 

podrozdziału do całej Azji, gdyż, choć amerykańska polityka w owym czasie 

skupiała się przede wszystkim na obszarze Dalekiego Wschodu, to jednak 

Mahan postrzegał ją w skali całego kontynentu. Jego analiza geopolityczna 

i wizja geostrategii Stanów Zjednoczonych wobec Azji dotyczyła w równym 

stopniu Mandżurii i Doliny Jangcy co Azji Mniejszej, Zatoki Perskiej 

i Półwyspu Indyjskiego. 

Ostatnią część pracy stanowi zakończenie w którym dokonano 

podsumowania rozważań zawartych w opisanych czterech rozdziałach. 

 

 



 

 

Rozdział I. Alfred Thayer Mahan 

– zarys biografii 
 
 

1. Marynarz i historyk 

 

Alfred Thayer Mahan urodził się 27 września 1840 roku w West Point, gdzie 

jego ojciec, Dennis Hart Mahan był profesorem i wykładowcą inżynierii 

w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych (ang. United States Military 

Academy)14. Opublikował on kilka prac z zakresu fortyfikacji i taktyki, jednak 

nie doczekały się one takiego rozgłosu jaki osiągnąć miały prace jego syna. 

Mahan senior był anglofobem i frankofilem. Wynikało to zarówno z jego 

pochodzenia, wywodził się bowiem z rodziny irlandzkich emigrantów 

tradycyjnie niechętnie nastawionych do Anglików, oraz doświadczeń wojny 

1812 z Wielką Brytanią, którą przeżył jako chłopiec. Z kolei jego bliskie 

kontakty z Francją, którą kilkakrotnie odwiedził w młodości, oraz znajomości 

z markizem LaFayettem i jego rodziną, wpłynęły na fascynację tym krajem, 

która miała również swoje przełożenie na działalność edukacyjną Dennisa 

Mahana. Zasadniczym źródłem w jego pracy zarówno jako wykładowcy jak 

i pisarza, były dzieła szwajcarskiego barona Henri Jomini'ego, wybitnego 

interpretatora strategii Napoleona. W późniejszym czasie ten sam Jomini będzie 

miał ogromny wpływ na kształt koncepcji Mahana juniora
15

.  

W West Point przyszły admirał spędził większość swego wczesnego 

dzieciństwa. W wieku dwunastu lat został wysłany przez ojca do szkoły 

                                                 
14 A. T. Mahan, From Sail to Steam, Recollections of Naval Life, London – New York, 1907, s. ix. 
15 Ibidem, s. x; P. A. Crowl, Alfred Thayer Mahan: The Naval Historian, (w:) P. Paret (red.) 

Makers of Modern Strategy, form Machiavelli to the Nuclear Age, Princeton 1986, s. 444. 
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z internatem nieopodal Hagerstown w stanie Maryland, a w dwa lata później 

zdał wstępne egzaminy do nowojorskiego Columbia College
16

. Wkrótce, wbrew 

stanowisku Mahana seniora, podjął decyzję o rozpoczęciu kariery w marynarce 

wojennej i w 1856 roku, dzięki wstawiennictwu przyjaciela ojca, Jeffersona 

Davisa17, wstąpił do Akademii Marynarki Wojennej (ang. United States Naval 

Academy) w Annapolis. Wiedza nabyta podczas wcześniejszych czterech lat 

nauki pozwoliła mu na zakwalifikowanie się od razu na drugi rok studiów, 

w związku z czym dołączył on do studentów rocznika 1855
18

. Pośród swoich 

kolegów Mahan nie był zbyt lubiany. Stronił od szerokiego towarzystwa, przez 

co uchodził za małomównego samotnika i zarozumialca. Miał bardzo wąskie 

grono znajomych, spośród których jego najbliższym przyjacielem był Samuel 

A'Court Ashe
19

. Mimo tego trzy lata spędzone w Annapolis wspominał bardzo 

ciepło. Uczelnię ukończył w 1859 roku z drugim wynikiem na roku
20

.  

Wkrótce po opuszczeniu murów Akademii Marynarki Wojennej Mahan 

wziął udział w dwuletnim rejsie do Ameryki Południowej służąc na pokładzie 

fregaty USS Congress, w trakcie którego odwiedził, między innymi, Rio de 

Janeiro i Montevideo. Do kraju wrócił we wrześniu 1861 roku, już po wybuchu 

wojny secesyjnej, po czym został przeniesiony do służby na korwecie parowej 

USS Pocahontas, z którą w kolejnych miesiącach brał udział w blokadzie 

wybrzeży Skonfederowanych Stanów Ameryki
21

. 

Późnym latem 1862 roku Mahan został skierowany do Akademii Marynarki 

Wojennej, przeniesionej na czas wojny do Newport w stanie Rhode Island, gdzie 

poznał swego późniejszego przyjaciela i patrona Stephena A. Luce'a. Po ośmiu 

                                                 
16 A. T. Mahan, From Sail to Steam..., s. ix, xiv. 
17 W owym czasie Jefferson Davis sprawował stanowisko sekretarza wojny w administracji 

prezydenta Franklina Pierce. W lutym 1861 roku, w momencie wystąpienia południowych stanów 

USA z Unii, został wybrany na prezydenta Skonfederowanych Stanów Ameryki. (M. A. Jones, 
Historia USA, Gdańsk 2003, s. 246).  
18 C. C. Taylor, The Life of Admiral Mahan, Naval Philosopher, New York 1920, s. 10. 
19 Pomimo tego, że Ashe z powodu problemów zdrowotnych nie ukończył akademii w Annapolis, 

ich przyjaźń utrzymywała się aż do śmierci Mahana, a korespondencja którą utrzymywali, stanowi 
dodatkowe źródło informacji na temat idei amerykańskiego admirała. (W. E. Livezey, Mahan on 

Sea Power, Norman 1981, s. 6).      
20 W. Zimmerman, op. cit., s. 106;  W. E. Livezey, op. cit., s. 6.  
21 A. T. Mahan, From Sail to Steam..., ss. 104 i nn, 153, 156 i nn. 
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miesiącach wrócił na morze biorąc w 1863 roku udział w letnim rejsie słuchaczy 

akademii do Europy na pokładzie fregaty USS Macedonian, po czym został 

ponownie skierowany do służby w ramach blokady wybrzeży Konfederacji, 

którą pełnił do końca wojny
22

. 

Przez cały okres wojny Mahan nie brał udziału w poważniejszych walkach, 

w związku z czym nie miał wielu okazji do wykazania się szczególnymi 

zdolnościami w służbie. Mimo to w 1865 roku został mianowany na stopień 

komandora podporucznika i skierowany do stoczni marynarki wojennej 

w Waszyngtonie23. Na początku 1867 roku Mahan rozpoczął służbę jako 

pierwszy oficer na USS Iroquois, korwecie parowej, która udawała się 

w kilkuletni rejs na Daleki Wschód. Wyprawa do Azji była dla niego 

spełnieniem marzeń i okazją do zwiedzenia najodleglejszych zakątków globu. 

Trasa wiodła przez Atlantyk, wokół przylądka Dobrej Nadziei do Adenu, 

a następnie przez Zatokę Perską i Indie do Hong Kongu, gdzie jego okręt 

przeszedł kilkutygodniowy remont. Mahan był zachwycony Dalekim 

Wschodem. Miał okazję podziwiać średniowieczną Japonię w ostatnich latach 

jej istnienia, tuż przed początkiem rewolucji Meiji i uznał ją za najpiękniejszy 

kraj jaki kiedykolwiek widział. W Japonii Iroquois, wraz z innymi jednostkami 

marynarki amerykańskiej i kilku państw europejskich, stanowił środek nacisku 

na rząd cesarski w celu wymuszenia otwarcia portów Kobe i Osaka dla handlu 

z Zachodem. Następnie Mahan miał okazję odwiedzić Filipiny, które jednak nie 

zrobiły na min równie dobrego wrażenia jak Japonia
24

.    

Wyprawa na Daleki Wschód była dla Mahana także okazją do rozszerzenia 

swoich horyzontów intelektualnych. W trakcie rejsu bardzo dużo czytał, 

zarówno prac historycznych jak i powieści, korzystając zarazem z każdej okazji, 

by w wizytowanych portach zejść na ląd i pozwiedzać nowe miejsca. 

Jednocześnie służba na morzu pokazała, iż przyszły admirał pozbawiony był 

wybitnych cech dowódczych
25

. 

                                                 
22 W. Zimmerman, op. cit., ss. 106 – 107; C. C. Taylor, op. cit., s. 17. 
23 C. C. Taylor, op. cit., s. 18.  
24 A. T. Mahan, From Sail to Steam..., ss. 198 i nn; W. Zimmerman, op. cit., s. 108. 
25 W. Zimmerman, op. cit., ss. 107 – 109. 
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Mahanowi nie było dane dokończyć rejsu na USS Iroquois. W maju 1869 

roku podczas pobytu w Nagasaki nastąpił u niego nawrót choroby, jakiej 

nabawił swego czasu na Haiti. Jej przebieg był na tyle niepokojący, że mimo 

polepszenia się po kilku miesiącach jego stanu zdrowia, otrzymał rozkaz 

powrotu do Stanów Zjednoczonych. Podróż odbył przez nowo otwarty Kanał 

Sueski, dzięki czemu mógł się przekonać jak bardzo skrócił on trasę z Ameryki 

do Azji przez Ocean Atlantycki. Następnie odwiedził Włochy, Francję oraz 

Wielką Brytanię i w 1870 dotarł do USA
26

.   

W kolejnych latach Mahan sprawował różne funkcje w marynarce wojennej 

zarówno na lądzie jak i na morzu. Pełnił służbę między innymi w stoczniach 

marynarki wojennej w Nowym Jorku i Bostonie, a następnie kierował 

departamentem uzbrojenia w Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis. 

W międzyczasie był także dowódcą kanonierki USS Wasp, z którą pełnił służbę 

w składzie Eskadry Południowego Atlantyku (ang. South Atlantic Squadron), 

strzegącej interesów amerykańskich na wschodnim wybrzeżu Ameryki 

Południowej
27

.   

W czerwcu 1872 roku Mahan pojął za żonę Ellen Evans. W tym samym roku 

został awansowany do stopnia komandora porucznika. W 1879 roku, podczas 

pobytu w Annapolis opublikował swój pierwszy artykuł pt. „Naval Education 

for Officer and Men”,  który zdobył trzecią nagrodę w konkursie ogłoszonym 

przez United States Naval Institute
28

. Służba na lądzie, dużo mniej absorbująca 

niż dowodzenie okrętem, pozwoliła Mahanowi na dalsze pogłębienie swojej 

wiedzy, przede wszystkim z zakresu historii. Efektem tego było opublikowanie 

przez przyszłego admirała w 1883 roku jego pierwszej książki, pt. Gulf and 

Inland Waters poświęconej historii działań morskim w czasie wojny secesyjnej 

na obszarze Zatoki Meksykańskiej oraz rzek Czerwonej i Mississipi. Wkrótce 

potem został oddelegowany do objęcia dowództwa nad kanonierką parową USS 

Wachusett stacjonującej w peruwiańskim porcie Callao, kilkanaście kilometrów 

od stolicy kraju Limy, gdzie w ramach Eskadry Pacyfiku (ang. Pacific 

                                                 
26 A. T. Mahan, From Sail to Steam..., ss. 263 – 266.  
27 W. Zimmerman, op. cit., ss. 110 – 111.  
28 W. E. Livezey, op. cit., ss. 10. 
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Squadron) miała ona za zadanie strzec bezpieczeństwa amerykańskich obywateli 

w ostatnim okresie Wojny o Pacyfik
29

.  

Decyzja o powierzeniu Mahanowi dowództwa nad Wachusett, stanowiąca 

w jego ocenie niemal banicję, była wypadkową dotychczasowego przebiegu 

jego kariery, który ukształtował stosunek dowództwa marynarki do jego osoby. 

Po pierwsze był on postrzegany jako słaby oficer liniowy, mający problem 

nawet ze sterowaniem okrętem. Po drugie zaś jego brak poszanowania dla 

autorytetów, w sytuacji kiedy w jego mniemaniu postępowały one niesłusznie, 

nie zjednywał mu sympatii wśród dowództwa floty. Przy tym nie krył się on ze 

swoją krytyczną oceną sytuacji, jaka panowała w amerykańskiej marynarce 

wojennej, pozbawionej nowoczesnych okrętów i trawionej przez korupcję, 

czego był naocznym świadkiem w czasie swej służby w bostońskiej stoczni 

marynarki wojennej. Powierzenie mu zatem dowództwa starego, ponad 

dwudziestoletniego okrętu, w złym stanie technicznym (prośba Mahana 

o przydział innego okrętu została odrzucona) stacjonującego w dalekim Peru 

było sposobem dowództwa amerykańskiej floty na pozbycie się krnąbrnego 

oficera30. Mimo tego służba w Eskadrze Pacyfiku dała Mahanowi okazję do 

interesujących obserwacji. Na własne oczy mógł się przekonać o zacofaniu 

amerykańskiej marynarki w stosunku do flot innych państw, i to nie tylko takich 

potęg europejskich jak Francja, Niemcy czy Włochy, ale również wobec krajów 

Ameryki Południowej jak np. Chile. Jednakże słabość amerykańskiej floty 

w żaden sposób nie wpłynęła na charakter jego służby na Pacyfiku, która przez 

kolejny rok przebiegła bez większych zakłóceń
31

.    

Latem 1884 roku Mahan otrzymał od swego dawnego przyjaciele Stephen'a 

B. Luce'a,  propozycję objęcie stanowiska wykładowcy historii i taktyki w nowo 

utworzonej Wyższej Szkole Wojny Morskiej (ang. Naval War College – NWC), 

której celem miało być kształcenie oficerów marynarki wojennej.  Propozycja ta 

wydawał się być dla Mahana olbrzymią szansą. Pozwalała mu na poświęcenie 

się temu co uważał za swoją pasję: pisarstwu i pracy intelektualnej, a w 

                                                 
29 C. C. Taylor, op. cit., s. 23; W. Zimmerman, op. cit., s. 111. 
30 W. Zimmerman, op. cit., ss. 85 – 86. 
31 Ibidem, ss. 87 – 88.  
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przyszłości być może na uniknięcie znienawidzonej służby na morzu. 

W związku z tym we wrześniu 1884 roku przesłał do Luce'a list, w którym 

przystał na jego propozycje. Tymczasem jednak musiał minąć ponad rok nim 

otrzymał zgodę dowództwa marynarki na zmianę przydziału. Jak sam pisał we 

swych wspomnieniach „rewolucja w Panamie i wojna toczona przez kraje 

Ameryki Środkowej wymagały obecności Wachusett”32. Czas ten nie był 

jednakże dla Mahana czasem straconym. Poświęcił go na przygotowanie się do 

wykładów, studiując w Klubie Angielskim w Limie, a następnie, po powrocie do 

Stanów Zjednoczonych, w nowojorskich bibliotekach, prace brytyjskich 

i francuskich badaczy poświęcone historii Europy i wojen morskich. Wiedzę 

zdobytą w tym czasie uzupełnił później w okresie pracy w Naval War College.  

Wśród prac, które stanowiły podstawę jego badań na temat potęgi morskiej, 

znalazły się takie dzieła jak Lives of the Admirals Johna Campbella, Histoire de 

France Henri Martina czy Histoire de la marine francaise, której autorem był 

Leonard Lapeyrouse – Bonfils33. Wyjątkowe miejsce w studiach Mahana zajęła 

Historia Rzymu (niem. Römische Geschichte) Theodora Mommsena, z którą 

miał okazję zapoznać się jeszcze w Limie. Praca ta, w szczególności zaś opis 

wyprawy Hannibala na Półwysep Apeniński w czasie drugiej wojny punickiej, 

wywarła szczególny wpływ na przyszłego admirała, który tak opisywała swoje 

przemyślenia po tej lekturze: „Nagle dotarło do mnie (...) jak inaczej mogłyby 

potoczyć się wydarzenia gdyby Hannibal dokonał morskiej inwazji Italii, tak jak 

to często czynili Rzymianie w przypadku Afryki, zamiast decydować się na 

inwazję długą trasą lądową; lub też gdyby po inwazji dysponował swobodną 

komunikacją morską z Kartaginą”34. Wnioski wyciągnięte przez Mahana 

z książki niemieckiego historyka, a także innych prac europejskich historyków 

doprowadziły go do przeświadczenia, że „kontrola mórz była historycznym 

czynnikiem, który nie został systematycznie zbadany i wyjaśniony”. Jak 

stwierdził później „myśl ta stała się jądrem całego mojego pisarstwa przez 

następne dwadzieścia lat”35. Skłoniła go też do postawienia tezy, iż 
                                                 
32

 A. T. Mahan, From Sail to Steam..., s. 274. 
33

 Ibidem, ss. 277 – 281. 
34

 Ibidem, s. 277. 
35

 Ibidem, s. 276. 
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„ekonomiczna i militarna, kontrola mórz, stanowi potężny czynnik wpływający 

na polityką państw”. Przedstawienie, w jaki sposób proces ten się odbywał, 

stanowiło zadanie, jakie Mahan postawił przed sobą rozpoczynając wykłady 

w Naval War College36.  

Uspokojenie się sytuacji politycznej w Ameryce Środkowej pozwoliło 

przyszłemu admirałowi na powrót we wrześniu 1885 roku do domu. 

W następnym miesiącu otrzymał wreszcie upragniony rozkaz przeniesienia do 

Naval War College, wraz z dziewięciomiesięcznym urlopem pozwalającym mu 

na dokończenie w Nowym Jorku rozpoczętych rok wcześniej badań 

przygotowujących go do wykładów. Tym samym ominął Mahana pierwszy rok 

akademicki na uczelni, który rozpoczął się jesienią 1885 roku. Jednakże fakt ten 

nie był ze szkodą dla niego. Nowojorskie badania pozwoliły mu na zapoznanie 

się z pracami barona Henri Jomini'ego, które miały ogromny wpływ na 

ukształtowanie jego koncepcji dotyczących prowadzenia wojny na morzu37.          

Jesienią 1886 roku Mahan, już w stopniu kapitana38, na który awansowany 

został kilkanaści miesięcy wcześniej, przybył do Newport i od razu zmuszony 

był stanąć przed trudnym zadaniem. Okazało się bowiem, że admirał Luce został 

wyznaczony na dowódcę Eskadry Północnego Atlantyku (ang. North Atlantic 

Squadron), w związku z czym jego obowiązki i stanowisko prezydenta Naval 

War College powierzone zostało właśnie Mahanowi. Co więcej spora część 

amerykańskiej admiralicji i urzędników departamentu marynarki, z sekretarzem 

marynarki Williamem C. Whitneyem na czele, w oczach nowego prezydenta 

NWC odnosiła się niechętnie do kierowanej przez niego uczelni, dążąc do 

likwidacji szkoły już w momencie jej narodzin, bądź co najmniej do 

przekształcenia jej w uczelnie techniczną, zamiast akademię kształcącą 

w kierunku historii i strategii39. Brak wsparcia objawił się również w Kongresie, 

który jesienią 1887 roku obciął dotacje dla szkoły, poważnie zagrażając jej 

                                                 
36 Ibidem, s. 283. 
37 Ibidem, s. 277; W. Zimmerman, op. cit., ss. 89 – 90; P. Crowl, op. cit., s. 450. 
38 Należy pamiętać, że stopień kapitana (ang. capitan) w U.S. Navy jest w Polskiej Marynarce 

Wojennej odpowiednikiem stopnia komandora. 
39 W. Zimmerman, op. cit., s. 91. 
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istnieniu. Przetrwała ona jednak jedynie dzięki energicznym zabiegom jej 

wykładowców
40

.  

Mahan przygotowywał się do wykładów bardzo starannie. Oprócz wiedzy 

zgłębionej dzięki przerobieniu ogromnej ilości literatury, przygotował również, 

przy pomocy jednego z oficerów marynarki, olbrzymią ilość pomocy 

naukowych. Mapy morskie, własnoręcznie robione przez niego plany bitew, 

a także wycięte z papieru makiety okrętów stanowiły dla słuchaczy doskonałe 

wsparcie w procesie edukacji
41

.  

Program studiów w Naval War College obejmował przede wszystkim 

historię marynarki wojennej i strategię (głównie brytyjską) wykładane przez 

Mahana. Ponadto jego niewielki sztab i gościnni wykładowcy prowadzili zajęcia 

z takich przedmiotów jak strategia i taktyka wojsk lądowych, prawo 

międzynarodowe, logistyka, artyleria morska, taktyka marynarki wojennej, 

strategiczne znaczenie Zatoki Meksykańskiej i Karaibów oraz zasady higieny 

w marynarce42.  Wykłady Mahana spotkały się z pozytywnym przyjęciem wśród 

słuchaczy, a sam admirał Luce był nimi zachwycony, dając temu wyraz kilka lat 

później kiedy podczas jednego z przemówień w murach Naval War College 

stwierdził, iż odnalazł „Jomini'ego wojny morskiej”. Jak mówił: „Jest tu; 

nazywa się Mahan”
43

.  

W 1887 roku przyszły admirał zaprosił do Naval War College, celem 

wygłoszenia wykładów o wojnie 1812 roku młodego pisarza i polityka 

Theodore'a Roosevelta, który kilka lat wcześniej opublikował pracę dotyczącą 

tego konfliktu. Książka Roosevelta zwróciła uwagą Mahana ze względu na to, że 

przedstawiała podobny do jego własnego punkt widzenia w kwestii wojny 

z Wielką Brytanią, i być może w pewnym stopniu nawet zainspirowała jego 

                                                 
40 W owym czasie poza Mahanem jedynym stałym wykładowcą w Naval War College był oficer 
armii, Tasker Bliss, późniejszy szef sztabu armii Stanów Zjednoczonych (ang. US Army) w czasie 

I wojny światowej. Pozostali wykładowcy prowadzili zajęcia gościnnie. (A. T. Mahan, From Sail 

to Steam..., s. 296). 
41 Ibidem, s. 294. 
42 P. Crowl, op. cit., s. 446. 
43 W. Zimmerman, op. cit., s. 92; cyt. za: J. B. Hattendorf, Alfred Thayer Mahan and American 

Naval Theory, (w:) K. Neilson, E. J. Errington (red.) Navies and Global Defense, Theory and 

Strategy; Westport 1995; s. 7.  
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koncepcje. Podobnie jak Roosevelt, uważał on bowiem, że Stany Zjednoczone 

wyciągnęły błędne wnioski z tej wojny. „Wszyscy – marynarka wojenna 

również – uważali, że pobiliśmy w 1812 roku Wielką Brytanię, rzuciliśmy ją na 

kolana, dzięki zniszczeniu jej handlu, poprzez system (...) (oparty na atakach – 

S.K.) pojedynczych krążowników (...). Z tej błędnej przesłanki został 

wydedukowany wniosek, że należy posiadać marynarkę wyposażoną 

w krążowniki, (...) żadnych pancerników, żadnej floty”
44

. Ich stanowisko było 

również zgodne co do tego, iż stan ten powinien w najbliższej przyszłości ulec 

zmianie, a amerykańska marynarka powinna stać się potęgą. Tak więc jesienią 

1887 roku Mahan i Roosevelt, jak określił to amerykański historyk, „zawarli nie 

tylko przyjaźń ale także sojusz, w którym Mahan miał dostarczać intelekt 

a Roosevelt siłę. Razem mieli wyruszyć by zreformować U.S. Navy a, wraz 

z nią, całą amerykańską politykę zagraniczną”
45

.           

Mahan pełnił stanowisko prezydenta Naval War College przez kolejne trzy 

lata do stycznia 1889 roku, kiedy to decyzją sekretarza marynarki Williama 

Whitneya uczelnię  podporządkowano dowódcy Bazy Torpedowej Marynarki 

Wojennej (ang. Naval Torpedo Station), a jego samego usunięto z uczelni 

i mianowano przewodniczącym Northwest Navy Yard Site Commision – 

komisji zajmującej się wyborem miejsca pod budowę stoczni marynarki 

wojennej na północno – zachodnim wybrzeży Stanów Zjednoczonych
46

.  

W opinii Mahana decyzja o odsunięcia go od kierowania NWC i połączeniu 

obu instytucji była wynikiem knowań jego przeciwników z admiralicji 

i departamentu marynarki. Poczucie wszechobecnego spisku potęgował fakt, że 

wszelkie próby uzyskania wsparcia finansowego dla uczelni, podejmowane 

przez Mahana gdzie tylko się dało, począwszy od Kongresu a na radzie miejskiej 

Newport skończywszy, spełzły na niczym. Jakkolwiek faktem jest, iż zarówno 

sama osoba kapitana jak i jego działalność naukowa w oczach wielu starszych 

oficerów wzbudzały niechęć, przy tym zaś niektórzy z jego przeciwników 

domagali się całkowitej likwidacji NWC lub też włączenia jej w struktury 

                                                 
44 A. T. Mahan, From Sail to Steam..., s. 269. 
45 W. Zimmerman, op. cit., s. 92. 
46 W. E. Livezey, op. cit., s. 12; A. T. Mahan, From Sail to Steam..., ss. 299 – 300.  



Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana 

 

 30 

akademii w Annapolis, to powody reformy były bardziej prozaiczne. Wynikały 

ona przede wszystkim z ograniczeń finansowych z jakimi musiał borykać się 

departament marynarki. W ocenie sekretarza Whitney'a połączenie Naval 

Torpedo Station i Naval War College pozwalało na znaczne oszczędności, dając 

jednocześnie słuchaczom tej ostatniej większe możliwości kształcenia 

praktycznego. Tymczasem dla Mahana konsolidację obu instytucji była z grunty 

zła. Uznawał on, że w ten sposób zabity zostanie intelektualny duch uczelni, 

a cały wysiłek jej twórców pójdzie na marne. Tak otwarcie wrogie nastawienie 

do podjętej przez departament marynarki reformy, w oczywisty sposób 

wykluczało możliwość dalszego sprawowania przez niego funkcji prezydenta 

NWC
47

. 

Mahan opuścił Wschodnie Wybrzeże w połowie stycznia 1889 roku. Komisja 

początkowo udała się do Seattle i przez kolejne tygodnie prowadziła badania 

terenowe na obszarze Terytorium Waszyngton a także Terytorium Oregonu, 

które zakończyły się na przełomie marca i kwietnia. Efektem tych badań był, 

powstały w ciągu następnych pięciu miesięcy raport, w którym jako miejsce pod 

przyszłą bazę marynarki wojennej zarekomendowany został obszar w rejonie 

miejscowości Port Orchard w Zatoce Puget na Terytorium Washington. 

Ostatecznie komisja zakończyła swe prace w sierpniu 1889 roku, a w dwa lata 

później U. S. Navy przejęła obszar wokół Port Orchard z przeznaczeniem na 

budowę przeszłej bazy
48

.  

Jeszcze w czasie pobytu w Naval War College Mahan postanowił spisać 

i opublikować w formie książkowej swoje wykłady poświęcone historii wojen 

morskich i strategii. Prace nad zasadniczą częścią rękopisu trwały do jesieni 

1888 roku, lecz przez kolejne kilka miesięcy żadne z wydawnictw nie wyraziło 

chęci opublikowania jego dzieła. Wreszcie w rok po ukończeniu prac 

manuskrypt trafił do bostońskiego wydawnictwa Little, Brown and Company, 

które zgodziło się na publikację. Jednocześnie, aby zwiększyć szanse na dotarcie 

do szerokiego grona czytelników, za namową wydawcy Mahan zdecydował się 

dopisać rozdział wprowadzający, w którym w zwięzłej formie podsumowane 

                                                 
47 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 182 – 190.  
48 Ibidem, ss. 191 – 197.  
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zostały jego poglądy na potęgę morską. Ostatecznie w maju 1890 roku 

manuskrypt został opublikowany pod tytułem The Influence of Sea Power upon 

History 1660- 1783
49

.   

Książka została przyjęta entuzjastycznie. W swoim liście do Mahana po 

pierwszej lekturze Theodore Roosevelt, będący jedną z najbardziej 

kompetentnych osób do wypowiadania się w temacie historii konfliktów 

zbrojnych na morzu, pisał, że jest to: „najbardziej przystępna i pouczająca praca 

w swoim rodzaju z jaką miałem okazję się zapoznać. Jest to bardzo dobra praca 

– znakomita; i będę się bardzo mylił jeśli nie stanie się ona klasyką". Równie 

pozytywna okazała się recenzja Roosevelta zamieszczona w miesięczniku 

Atlantic Monthly z października 1890 roku. Także w środowisku U.S. Navy 

dzieło Mahana spotkało się z dużym uznaniem. Wielu wysokich rangą oficerów 

amerykańskiej marynarki osobiście i listownie gratulowało mu doskonałej 

książki, a jego przyjaciel admirał Luce w opublikowanej w nowojorskim The 

Critc recenzji uznał The Influence of Sea Power upon History za „zupełnie 

wyjątkową pracę (...) mistrzowsko skonstruowaną, oparta na gruntownej 

podstawie naukowej”. W dalszej części stwierdzał, że Mahan jest pierwszą 

osobą która „wplotła historię marynarki i jej osiągnięć w sprawy Państwa celem 

uwypuklenia jej wagi jako czynnika w życiu narodu"
50

.  

W prasie amerykańskiej praca Mahana została przyjęta równie dobrze jak 

wśród jego kolegów w marynarce. Przygniatająca większość recenzji była 

bardzo pozytywna, jednakże, jak zauważa profesor Seager, w znacznym stopniu 

były one „nijakie i powierzchowne”. Brak było recenzji, które poddawały by 

książkę gruntownej analizie, a wielu z dziennikarzy oceniających książkę nawet 

nie zadało sobie trudu przeczytania jej w całości. Nie brak było także 

przypadków, gdy dana recenzja oparta była nie na lekturze pracy, lecz na kilku 

innych recenzjach. Generalnie prasowi recenzenci podzielali wysoką ocenę 

pracy, uznając ją już w momencie jej opublikowania za pozycję klasyczną (New 

                                                 
49 J. T. Sumida, Inventing Grand Strategy and Teaching Command: The Classic Works of Alfred 

Thayer Mahan Reconsiderd, Washington 1997, s. 24; R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 198 

– 199; A. T. Mahan, From Sail to Steam..., s. 302.  
50 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 209 – 210. 
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York Tribune), argumenty autora odnoszące się do znaczenia potęgi morskiej 

w historii za przytłaczające w swej logice (Chicago Interocean), zaś jego 

poglądy na temat konieczności odbudowy przez Stany Zjednoczone marynarki 

handlowej i zwrócenia się w kierunku ekspansji zamorskiej za słuszne 

(Cincinnati Gazette). Niewielu z nich pokusiło się o głębszą analizę pracy, bądź 

też wytknięcie błędów, tak jak uczynił to bostoński Literary World, który 

zwrócił uwagę, że wydźwięk tez Mahana o wpływie potęgi morskiej na historię 

został w znacznym stopniu zagłuszony stałą tendencją autora do podkreślania 

kwestii moralnych przeznaczonych dla świeżo upieczonych kongresmenów 

i wygłaszanie kazań na temat amerykańskiego handlu oraz nowej marynarki 

wojennej
51

.     

Praca Mahana została przychylnie przyjęta również za granicą, przy czym 

szczególną uwagę poświęcono jej w Wielkiej Brytanii. Fakt, że amerykański 

oficer w swej książce wiele miejsca poświęcił czasom świetności brytyjskiej 

marynarki wojennej (ang. Royal Navy) i historii jej zwycięskich bojów 

niewątpliwie wzmocnił pozytywne przyjęcie jego książki w tym kraju i mile 

łechtał dumę synów Albionu. Jednakże przenikliwość brytyjskich recenzentów 

i ich znajomość tematu pozwoliła im na dostrzeżenie merytorycznych zalet 

pracy Mahana również bez spoglądania na nią przez pryzmat opisanej w niej 

historii własnego imperium. Docenili oni prawdziwie filozoficzne podejście do 

historii morskiej zaprezentowane w pracy amerykańskiego oficera, czego 

skutkiem było okrzyknięcie go mianem „jednego z najznamienitszych 

intelektualistów w morskim świecie”. Zwracano przy tym uwagę, że książka 

Mahana wyczerpuje założenie, iż historia postrzegana i opisana w odpowiedni 

sposób musi czynić więcej niźli tylko zaspokajać ciekawość czytelnika odnośnie 

przeszłości. Musi również modyfikować jego ogląd na teraźniejszość 

i przewidywanie przyszłości
52

. 

Niewątpliwie jedną z najbardziej przenikliwych recenzji The Influence of Sea 

Power upon History zaprezentował na łamach Edinburgh Review brytyjski 

historyk John K. Laughton, wykładowca historii morskiej w Królewskiej 
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 Ibidem, ss. 210 – 212. 
52

 Ibidem, ss. 212 – 213. 
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Wyższej Szkole Marynarki Wojennej (ang. Royal Naval College). Będąc 

jednym z najlepszych znawców historii konfliktów morskich w owym czasie na 

świecie, dokonał on gruntownej i drobiazgowej analizy pracy amerykańskiego 

oficera. Laughton uznał książkę Mahana za bardzo pożyteczną, jednakże nie 

omieszkał wytknąć mu błędów. Skrytykował go między innymi za twierdzenie, 

że zasady wojny, tak na morzu jak i na lądzie, są niezmienne, wskazując na fakt, 

iż zmiany technologiczne jakie nastąpiły w uzbrojeniu i napędzie okrętów na 

przestrzeni wieków powodowały, że taktyka w wojnie morskiej w ówczesnych 

czasach bardziej różniła się, niż była podobna do tej sprzed stuleci. Brytyjski 

profesor odniósł się również krytycznie do wykorzystanej przez Mahana 

literatury, zarzucając mu nie tylko fakt, iż w swej pracy oparł się na 

opracowaniach innych autorów, nie zaś na materiałach źródłowych, ale co 

więcej, że niektóre z tych opracowań charakteryzowały się niską wartością 

merytoryczną. Uznał także, że głównym motywem powstania pracy była chęć 

Mahana „rozpalenia w sercach jego rodaków pragnienia podjęcia rywalizacji 

o supremację na morzach” z Wielką Brytanią
53

. Pomimo wszelkich zarzutów 

recenzja Laughtona miała wydźwięk zdecydowania pozytywny i w niedługim 

czasie zapoczątkowała przyjaźń między brytyjskim profesorem i amerykańskim 

oficerem
54

. 

Na Wyspach Brytyjskich książka Mahana i zaczerpnięte z niej poglądy 

zostały użyte podczas toczonej w owym czasie debaty na temat stanu Royal 

Navy w świetle wyzwania, jakie stanowiły rozbudowujące się potęgi flot 

mocarstw na kontynencie europejskim, przede wszystkim zaś niemieckiej. 

Powołując się na opisaną przez Mahana historię rozwoju potęgi Królewskiej 

Marynarki Wojennej zwolennicy powiększenia floty dziwili się dlaczego 

w końcówce XIX wieku rząd w Londynie wydaje więcej na rozbudowę sił 

lądowych niż morskich. Ich argumenty, jak również rozwój sytuacji 

międzynarodowej i flot innych mocarstw, były na tyle przekonujące, że 

w przeciągu kilku lat tendencja ta uległa zmianie i nakłady na marynarkę 

                                                 
53 J. K. Laughton, Capitan Mahan on Sea Power, „Edinburgh Review”, Vol. CLXXII, 453, cyt. za, 

Ibidem, s. 213. 
54 Ibidem. 
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przekroczyły te ponoszone na armię. Nie przeceniając więc znaczenia książki 

amerykańskiego admirała, nie będzie dalekim od prawdy stwierdzenie, iż 

pozwoliła ona na nowo rozbudzić w Brytyjczykach wiarę w potęgę i znaczenie 

ich floty, ukierunkowując jednocześnie rozwój brytyjskiej doktryny potęgi 

morskiej55. 

Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych The Influence of Sea Power upon 

History spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród oficerów brytyjskiej 

floty. Wielu z nich wysłało Mahanowi listy, w których gratulowali mu 

doskonałej pracy. W jednym z nich autor wskazywał na jej ogromne znaczenie 

w uzmysłowieniu brytyjskim politykom roli, jaką dla Anglii odgrywała potęga 

morska. Rzeczywistym tego dowodem był fakt, że brytyjski rząd zalecił 

zaopatrzenie bibliotek na okrętach szkolnych Royal Navy w egzemplarze prac 

Mahana. Z kolei brytyjski premier William Gladstone określił ją mianem książki 

na miarę stulecia56. 

W przeciągu kilku lat The Influence of Sea Power upon History stała się 

znana również w krajach nieanglojęzycznych, wywołując największy oddźwięk 

w państwach wkraczających dopiero na drogę ekspansji morskiej: Niemczech 

i Japonii. Mechanizm recepcji prac amerykańskiego admirała w tych krajach był 

inny niż w USA i Wielkiej Brytanii. Początkowo spotykały się one 

z zainteresowaniem jedynie niewielkiej grupy oficerów marynarki i polityków 

znających język angielskich, dążących do zwiększenia znaczenia marynarki 

wojennej w swoich krajach i rozwoju ekspansji zamorskiej. Dopiero wraz 

z pojawieniem się przekładów w językach narodowych, idee amerykańskiego 

admirała mogły dotrzeć do szerszego grona czytelników w danym państwie.  

W cesarstwie niemieckim wąska grupa oficerów marynarki wojennej, 

znających język angielski i stale śledzących wszelkie światowe trendy 

w rozwoju potęgi morskiej, zaznajamiała się z pracami amerykańskiego 

admirała na bieżąco. Publikacja The Influence of Sea Power upon History 

spotkała się z ich dużym uznaniem. Już w 1891 roku, jeden z głównych 

teoretyków strategii w cesarskiej flocie, kontradmirał Alfred Stenzel w liście do 

                                                 
55 Ibidem; W. E. Livezey, op. cit., ss. 61 – 63.  
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byłego dyrektora Cesarskiej Akademii Marynarki Wojennej (niem. Marine-

Akademie) wiceadmirała Karla Friedricha Batscha uznał prace Mahana za 

lepszą niż współczesne mu dzieło angielskiego admirała Philipa H. Colomba pt. 

Naval Warfare. Trzy lata później Stenzel wskazywał na konieczność przełożenia 

pracy Mahana na niemiecki, gdyż niewielu oficerów niemieckiej marynarki 

wojennej znało język angielski na tyle, by móc sobie pozwolić na czytanie pracy 

amerykańskiego admirała w oryginale. Tymczasem, jego zdaniem, pozwalała 

ona docenić wpływ i użyteczność potęgi morskiej, dzięki umieszczeniu jej 

w szerokim, historycznym kontekście i przez to otwierając nowe perspektywy57.  

Podobnie wysokie zdanie o dziele Mahana miał pierwszy tłumacz jego prac 

na język niemiecki kapitan Ludwig Borckenhagen. W swoich artykułach 

publikowanych w czasopiśmie Marine Rundschau, wskazywał, że o wysokiej 

wartości i przydatności The Influence of Sea Power upon History decydowało 

przede wszystkim przedstawienie znaczenia potęgi morskiej w szerokim 

kontekście militarnym i politycznym, czym wyróżniała się ona wyraźnie na tle 

innych prac poświęconych wojnie na morzu
58

.  

Pod  wpływem pracy amerykańskiego oficera był także cesarz Wilhelm II, 

który w maju 1894 w telegramie, którego adresatem był Poultney Bigelow pisał: 

„Obecnie nie tyle czytam, ile pochłaniam książkę kapitana Mahana i staram się 

jej nauczyć całym sercem. Jest to najwyższej jakości praca, klasyczna w każdym 

punkcie. Znajduje się na pokładzie wszystkich moich okrętów i jest stale 

cytowana przez moich kapitanów i oficerów”
59

.  

                                                 
57 R. Hobson, Imperialism at Sea: Naval Strategic Thought, the Ideology of Sea Power and the 

Tirpitz Plan 1875 – 1914, Boston 2002, s. 183. Pierwszy przekład The Influence of Sea Power 
upon History na język niemiecki ukazał się w 1896 roku, a w dwa lata później opublikowano 

drugie wydanie. W kolejnych latach wydano po niemiecku kolejne prace admirała. W 1900 roku 

pojawił się przekład  The Influence of Sea Power upon French Revolution and Empire a następnie 

także The Interest of America in Sea Power, Present and Future, (H.  H. Herwig, The Influence of 
A. T. Mahan Upon German Sea Power (w:) J. B. Hattendorf (red.), The Influence of History on 

Mahan,  Newport 1991, s. 68). 
58 R. Hobson, op. cit., s. 184. 
59 Ibidem, ss. 180 i nn.; C. C. Taylor, op. cit., s. 131. Co ciekawe niemieckie władze wydały 
zarządzenie by egzemplarze książek Mahana, zarówno pierwszej jak i drugiej części The Influence 

of Sea Power, znalazły się w każdej instytucji publiczne, bibliotece i szkole, co stanowiło element 

programu admirała Tirpitza uświadomienia narodowi niemieckiemu roli potęgi morskiej 

i zainteresowania go ekspansją zamorską. (W. E. Livezey, op. cit., s. 74). 
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Nie wszyscy oficerowie cesarskiej floty podzielali zachwyt pracą 

amerykańskiego teoretyka. Jednym z głównych sceptyków był kontradmirał 

Curt von Maltzahn. Podzielał on pogląd Borckenhagena, głoszący, że hasło 

„wpływu potęgi morskiej” stało się sloganem, który może przyciągać masy, 

powodując wzrost popularności problematyki związanej z ekspansją morską 

wśród Niemców. Jednakże był przeciwnikiem pomysłu, będącego udziałem 

zwolenników idei Mahana w niemieckiej marynarce wojennej, polegającego na 

szybkim stworzeniu przez Niemcy wielkiej floty pancerników. Uważał on, że 

w sytuacji w jakiej znajdowała się Rzesza, która u początku lat 90 – tych XIX 

wieku wciąż jeszcze była mocarstwem na dorobku, nie mogła sobie pozwolić na 

forsowny program rozwoju floty pancerników. W zamian proponował 

rozpoczęcie tworzenia marynarki wojennej od budowy krążowników, która 

stanowić miały skuteczniejsze narzędzie kreowania niemieckiego imperium 

kolonialnego. Na tym tle Maltzahn popadł w ostry konflikt z admirałem 

Alfredem von Tirpitzem60.    

Tirpitz był jednym z głównych admiratorów Mahana i w przeciwieństwie do 

Maltzahna zwolennikiem szybkiej rozbudowy floty wojennej Niemiec. Mimo, 

że jego poglądy dotyczące przyszłej potęgi morskiej Niemiec ukształtowane 

zostały na podstawie jego własnych studiów i doświadczeń, to koncepcje 

Mahana stanowiły doskonałe wsparcie i usprawiedliwienie dla jego własnych 

dążeń
61

. Podobnie jak Mahan, Tirpitz dostrzegał konieczność pozyskania dla 

swoich planów rozbudowy floty niemieckiej opinii publicznej.  Z tego też 

względu zaangażował się mocno w tworzenie kolejnych przekładów prac 

Mahana  i propagowanie opartej na nich koncepcji nawalizmu wśród Niemców. 

Dzieła amerykańskiego admirała wkrótce zostały rozprowadzone w niemieckich 

bibliotekach i instytucjach publicznych. Celem indoktrynacji Tirpitza było 

uczynienie z jego rodaków promorsko myślącego narodu. Skutkiem tego była 

zgoda Reichstagu na rozbudowę niemieckiej floty i, w konsekwencji, uczynienie 

                                                 
60 R. Hobson, op. cit., ss. 184 – 187.  
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z II Rzeszy jednej z największych potęg morskich w okresie poprzedzającym 

wybuch I wojny światowej
62

. 

Podobnie jak w przypadku Niemiec idee Mahana już u samego początku jego 

pisarstwa spotkały się z pozytywnym przyjęciem również w Japonii. Dotarły 

tam za pośrednictwem przebywającego w USA japońskiego dyplomaty Kaneko 

Kentaro, jednego z najzagorzalszych zwolenników westernizacji cesarstwa 

i zarazem orędownika silnej pozycji Japonii na arenie międzynarodowej. 

Z najsłynniejszą pracą Mahana, The Influence of Sea Power upon History, 

Kentaro zapoznał się niedługo po jej opublikowani w Stanach. Wpływ, jaki 

wywołała ona na nim amerykański historyk określił „oświeceniem na miarę 

Buddy”. Japoński dyplomata dostrzegł, jak dalekosiężny może być wpływ idei 

potęgi morskiej admirała. W związku z tym w niedługim czasie przełożył na 

japoński pierwszy rozdział pracy admirała i przekazał do cesarskiego 

ministerstwa marynarki, które opublikowało go w periodyku Stowarzyszenia 

Oficerów Cesarskiej Marynarki Japonii
63

.  

W 1897 roku najsłynniejsza praca amerykańskiego admirała ukazała się po 

japońsku już w całości, zaś w następnych latach sukcesywnie przekładano jego 

kolejnej dzieła. Jak przyznał w swej autobiografii sam Mahan, spośród 

wszystkich języków obcych, na jakie tłumaczono jego prace, najwięcej 

przekładów ukazało się właśnie w języku japońskim
64

. W niedługim czasie z ich 

treścią zapoznali się najważniejsi dostojnicy w państwie, począwszy od 

wysokiej rangi oficerów, poprzez członków rządu, a na następcy tronu i cesarzu 

skończywszy. Jego prace, podobnie jak w przypadku Niemiec, znalazły się, we 

wszystkich japońskich bibliotekach, szkołach i morskich uczelniach
65

. 

Dowodem olbrzymiego wrażenia, jakie koncepcje admirała wywarły na nich 

był fakt, że w 1902 roku zaproponowano mu stanowisko wykładowcy 

w japońskiej Wyższej Szkole Oficerów Marynarki, do czego ostatecznie nie 

                                                 
62 H. H. Herwig, op. cit., s. 68.  
63 R. Dingman, Japan and Mahan, (w:) J. B. Hattendorf (red.), The Influence of History..., ss. 50 – 
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64 A. T. Mahan, From Sail to Steam..., s. 303.  
65 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., s. 215; S. Asada, From Mahan to Pearl Harbor: The 
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doszło. Niemniej jednak, jak zauważył jeden z brytyjskich oficerów, 

prowadzących wykłady na japońskiej uczelni wojskowej, Japończycy byli 

„pilnymi uczniami” Mahana. Stąd też trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem 

amerykańskiego historyka, że koncepcje admirała wpłynęły stymulująco na 

rozwój japońskiego programu rozbudowy floty i pozwoliły Japonii 

„przygotować się do Cuszimy”66.  

W porównaniu do Niemiec czy Japonii w pozostałych mocarstwach 

ówczesnego świata koncepcje amerykańskiego admirała spotkały się z dużo 

mniejszym zainteresowaniem.  Powodem takiego stanu rzeczy była specyfika 

doświadczeń historycznych poszczególnych państw i zapatrywań na rolę potęgi 

morskiej w ich polityce i strategii. W przypadku Rosji, mocarstwa wybitnie 

lądowego, potęga morska nie odgrywała tak istotnej roli w planach ekspansji, 

jak miało to miejsce w Niemczech i w Japonii. Stąd też „aż do początku XX 

wieku nie narodziła się tam żadna macierzysta szkoła strategii morskiej. Tym 

samym kluczową rolę w formułowaniu rosyjskiej myśli strategicznej odgrywały 

koncepcje zagranicznych badaczy. Praktycznie wszystkie najwazniejsze prace 

na ten temat zostały przetłumaczone na rosyjski. Przykładowo praca Colomba 

Naval Warfare została przełożona w 1894 roku, natomiast pierwsza i druga 

część The Influence of Sea Power Mahana ukazały się odpowiednio w 1894 

i 1898 roku. Pomimo wzrastającego zainteresowania szkołą oceaniczną, rosyjscy 

stratedzy morscy i oficerowie marynarki wciąż pozostawali pod wpływem 

koncepcji francuskiej tzw. Młodej Szkoły (fr. Jeune Ecole). W konsekwencji do 

1904 roku kierunek rozwoju rosyjskiej doktryny strategii morskiej nie został 

jednoznacznie określony”67. Tym samym myśl Mahana w Rosji stanowiła 

zaledwie jeden z wielu rozpatrywanych nurtów, w których kierunku powinna 

rozwijać się rosyjska koncepcja wojny na morzu.  

Głównym rzecznikiem idei Mahana był kapitan Mikołaj Klado. Uważał on, 

że dzięki pracom Mahana możliwe było dogłębne zrozumienie istoty i znaczenia 

potęgi morskiej. Odwołując się do Mahana zwracał uwagę na żywotne znaczenie 

                                                 
66 T. Yoshihara, J. R. Holmes, Japanese Maritime Thought: If Not Mahan Who?, „Naval War 

College Review”, Summer 2006, Vol. 59, No. 3, ss. 23 – 51; W. E. Livezey, op. cit., s. 76. 
67 N. Papastratigakis, Russian Imperialism and Naval Power: Military Strategy and the Build-Up 

to the Russo-Janapese War, New York 2011, s. 50. 
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handlu morskiego dla bogactwa państwa. Wskazywał, że silna flota stanowiłaby 

wzmocnienie pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. Dzięki jego inicjatywie 

prace Mahana nieobce były członkom rodziny carskiej, czego skutkiem było 

poparcie cara Mikołaja II dla rozwoju floty pancerników. Mimo tego 

koncepcjom Mahana w Rosji daleko było do uzyskania pozycji jaką miały one 

wśród mocarstw morskich
68

. 

Podobnie jak w Rosji również we Francji koncepcja Mahana spotkały się ze 

stosunkowo niedużym zainteresowaniem. W końcu XIX wieku francuska 

morska myśl strategiczna wciąż pozostawała pod wpływem Jenue Ecole, której 

szczyt popularności przypadł na lata 80 – te XIX wieku. Mimo, że część 

pomysłów proponowanych przez jej propagatorów okazała się chybiona, idea 

prowadzenia tzw. wojny krążowniczej (ang. commerce raiding, fr. guerre de 

course), polegającej na wykorzystywaniu niewielkich zgrupowań okrętów do 

niszczenia handlu morskiego przeciwnika, wciąż pozostawała zasadniczym 

założeniem francuskiej strategii wojny morskiej. Pojawienie się pierwszych prac 

Mahana, które stosunkowo szybko przełożone zostały na język francuski, 

w niewielkim stopniu zmieniło podejście francuskich strategów wobec 

problematyki wojny na morzu. Co prawda niektórzy z nich, jak kapitan Gabriel 

Darrieus, dostrzegali słuszność założeń teoretycznych Mahana dotyczących 

kwestii panowania na morzu, podzielając jednocześnie jego krytyczne uwagi na 

temat francuskiej polityki morskiej. Podnoszono jednak zarzut, trudny do 

obalenia z francuskiej perspektywy, że „pomimo, iż Mahan nauczał na 

podstawie doświadczeń historycznych, że wojna krążownicza nie ma racji bytu, 

to nie podsuwał sposobu, w jaki narody które nie dysponują flotą porównywalną 

do brytyjskiej mogłyby walczyć z Wielką Brytanią”
69

.  

Mimo tradycyjnej skłonności Francji do prowadzenia wojny krążowniczej, 

recepcja idei Mahana w krajach anglosaskich, Niemczech czy Japonii i jej 

wpływ na rozwój sposobów prowadzenia działań zbrojnych na morzu, nie 

pozostał również bez odzewu nad Sekwaną. Mając na względzie swoje 

                                                 
68 Ibidem, ss. 50 – 52.  
69 T. Ropp, S. S. Roberts, The Development of a Modern Navy:French Naval Policy 1871 – 1904, 

Annapolis 1987, s. 329. 
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mocarstwowe ambicje, Francja musiała włączyć się w wyścig zbrojeń morskich 

poprzedzający wybuch I wojny światowej przyjmując zasady wojny morskiej 

opartej na pancernikach i mahanowskiej koncepcji walnej bitwy. Niemniej „idee 

Mahana nigdy nie zdobyły we Francji takiego uznania, jakim cieszyły się 

w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. W końcu trudno 

oczekiwać, (...) aby Francja przyjęła z entuzjazmem filozofię, która stała 

w sprzeczności z jej historycznie ukształtowaną polityką”
70

.  

Przyjęcie, z jakim spotkała się na świecie książka Mahana, wprawiła jej 

autora w zachwyt, powodując wzrost jego ambicji. Niedługo po ukończeniu prac 

nad The Influence of Sea Power upon History 1660 – 1783, rozpoczął pisanie jej 

dalszego ciągu, który ukazał się w 1892 roku pod tytułem The Influence of Sea 

Power upon French Revolution and Empire 1793 – 1812. Praca ta spotkała się 

z równie ciepłym przyjęciem jak jej pierwsza część. W tym samym okresie 

Mahan pracował również nad biografią bohatera wojny secesyjnej admirała 

Farraguta, która pod tym właśnie tytułem opublikowana została w końcu 1892 

roku. W międzyczasie artykułem „The United State Looking Outward”, który 

ukazała się w miesięczniku Atlantic Monthly z grudnia 1890 roku Mahan 

rozpoczął karierę publicystyczną
71

.  

Rozwój kariery pisarskiej Mahana i sukces kolejnej części z serii The 

Influence of Sea Power możliwy był dzięki sprzyjającej mu sytuacji politycznej. 

W 1889 roku nowo wybrany prezydent Benjamin Harrison mianował na 

stanowisko sekretarza marynarki Benjamina F. Tracy'ego, wielkiego zwolennika 

reformy i rozbudowy marynarki wojennej. Tracy, który w pierwszym roku 

sprawowania urzędu przedstawił w corocznym raporcie na temat stanu 

marynarki wojennej swój program rozwoju amerykańskiej floty, stał się 

w krótkim czasie admiratorem Mahana i jego poglądów. Ten zaś, w osobie 

nowego szefa departamentu marynarki znalazł stałego sprzymierzeńca, który nie 

tylko umożliwił mu uniknięcie przez cały okres kadencji Harrisona powrotu do 

służby na morzu, ale również przywrócił do życia Naval War Collage w jego 

                                                 
70 M. Sprout, Mahan: Evangelist of Sea Power, (w: ) E. M. Earle (red.), Makers of Modern 

Strategy, From Machiavelli to Hitler, Princeton 1943, ss. 441 – 442.  
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pierwotnej formie. Mahanowi przypadła przy tym doniosła rola nadzorcy nad 

budową nowej siedziby uczelni, jak również jednego z jej najważniejszych 

wykładowców. W 1892 roku po raz kolejny został mianowany prezydentem 

NWC
72

.  

Poza kontynuowaniem pracy pisarskiej i swoimi obowiązkami edukacyjnymi 

Mahan zajęty był w owym czasie również sprawami o charakterze ściśle tajnym. 

Na polecenie sekretarza marynarki zajął się opracowywaniem planu ewentualnej 

wojny z Wielką Brytanią, a w czasie zatargu dyplomatycznego z Chile w 1891 

roku, Tracy powierzył mu zadanie przygotowywania założeń operacji 

amerykańskich sił morskich przeciw temu państwu. Na szczęście rozwój 

sytuacji politycznej nie wymagał wykorzystania jego opracowań
73

.  

W okresie swej służby na lądzie czasów prezydentury Benjamina Harrisona, 

Mahan kilkakrotnie otrzymywał z dowództwa floty propozycje powrotu do 

służby na morzu. Na przełomie 1890 i 1891 roku zaproponowano mu objęcie 

dowództwa nad nowym krążownikiem USS Boston, jednym z pierwszych 

okrętów tzw. Nowej Floty (ang. New Navy)
74

, zaś w końcu 1891 przeznaczono 

go na dowódcę innego krążownika, USS Charleston. Każdorazowo jednak 

ustosunkowywał się do tych pomysłów negatywnie, dzięki zaś protekcji 

sekretarza Tracy'ego, który uważał, że Mahan jest bardziej przydatny flocie za 

biurkiem z piórem w ręku niż na kapitańskim mostku, mógł w spokoju 

poświęcić się służbie na lądzie
75

. 

Porażka Harrisona w wyborach 1892 roku i elekcja demokraty Grovera 

Clevelanda wzbudziły w Mahanie obawy co do jego przyszłości. Zdawał sobie 

sprawę z tego, iż zmiana na fotelu prezydenta oznaczać będzie również zmianę 

na stanowisku sekretarza marynarki, a prawdopodobny następca Tracy'ego, 

Hilary Herbert w ocenie Mahana nie wykazywał podobnego wyrozumienia dla 

                                                 
72 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 219 – 222; W. Zimmerman, op. cit., s. 116. 
73 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 226 – 227; W. Zimmerman, op. cit., s. 116. 
74 Mianem Nowej Floty określono nowopowstającą grupę nowoczesnych, stalowych, opartych na 
napędzie parowym okrętów U.S. Navy, która stanowiła zasadniczy skok technologiczny 

w porównaniu z tzw. Starą Flotą (ang. Old Navy), której trzon stanowiły głównie drewniane 

jednostki pamiętające jeszcze czasy wojny secesyjnej.  
75 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 219 – 224, 239.  
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pracy pisarskiej, co jego poprzednik. Jednak główny niepokój Mahana 

spowodowany był nie tyle samą osobą przyszłego sekretarz marynarki ile 

faktem, że zostanie on pozbawiony parasola ochronnego jaki roztaczał nad nim 

Tracy, pozostając całkowicie na łasce niechętnego jego osobie szefa Biura 

Nawigacji (ang. Bureau of Navigation) kontradmirał Francisa M. Ramsay'a. 

Odpowiedzialny między innymi za sprawy kadrowe U. S. Navy Ramsay zaliczał 

się zdecydowanie do tej części oficerów marynarki wojennej, którzy nie 

pochwalali pracy pisarskiej kapitana. Jak stwierdził: „Pisanie książek nie jest 

zadaniem oficera marynarki”. Co więcej nie do przyjęcia było dla niego by 

kapitan Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych spędził ponad siedem lat 

służby na lądzie. W tej sytuacji dla Mahana było jasne, że w chwili kiedy nowa 

administracja prezydencka rozpocznie urzędowanie, rozkaz wysyłający go na 

morze będzie kwestią czasu. Postanowił zatem podjąć działania 

wyprzedzające76.  

W styczniu 1893 roku Mahan w liście do Tracy'ego zwrócił się z prośbą 

o wstawiennictwo u Herberta celem uzyskania od nowego sekretarza marynarki 

zgody na kontynuowanie swej służby na lądzie. Z podobną prośbą udał się 

również do senatora Henry'ego Cabot Lodge'a, admirała Stephena B. Luce'a, 

jednego ze swych wydawców John M. Browna, a także Theodore'a Roosevelta. 

Za radą tego ostatniego kapitan sformułował argumenty na rzecz swej dalszej 

służby na morzu w formie pisemnej, dzięki czemu Roosevelt mógł zapoznać 

z nimi swych politycznych przyjaciół w Waszyngtonie. Wreszcie pomimo całej 

swej niechęci do kontradmirała Ramsay'a, postanowił również do niego 

skierować list w którym wskazywał, że ze względu na swe techniczne 

nieprzygotowanie do dowodzenia nowoczesnym okrętem wysyłanie go na 

morze byłoby nieuzasadnione. Stanowisko Mahana nie spotkało się jednak ze 

zrozumieniem szefa Bureau of Navigation, który w połowie kwietnia 1893 roku 

przekazał mu polecenie przygotowanie się do powrotu na morze. Ostatecznie 3 

maja kapitan Mahan otrzymał oficjalny rozkaz objęcia dowództwa nad 

cumującym w Nowym Jorku krążownikiem USS Chicago, flagową jednostką 

amerykańskiej Eskadry Europejskiej (ang. European Squadron) – a zarazem jej 
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jedynym okrętem – której  głównym zadaniem było pokazywanie amerykańskiej 

flagi na wodach Starego Kontynentu
77

.    

Czynników, które spowodowały powrót Mahana na morze było kilka. 

Oprócz wspomnianej już niechęci części dowództwa amerykańskiej marynarki 

do jego osoby,  rozwijającej się na niespotykaną dotychczas wśród oficerów 

floty kariery pisarskiej przyszłego admirała i nadmiernego, zdaniem niektórych, 

zaangażowania w rozwój Naval War College, dochodziły również inne kwestie. 

Niewątpliwie ponad siedmioletni okres służby na lądzie predestynował Mahana 

do powrotu na kapitański mostek. Jednak kluczowe znaczenie wydaje się mieć 

czynnik o charakterze politycznym. Na kilka dni przed inauguracją prezydentury 

Clevelanda w marcu 1893 roku, Mahan opublikował w magazynie The Forum 

artykuł pod tytułem „Hawaii and Our Future Sea Power”, w którym uzasadniał 

kategoryczną potrzebę przejęcia przez Stany Zjednoczone kontroli nad 

Hawajami. Tymczasem jednym z pierwszych posunięć nowego prezydenta było 

wycofanie 9 marca 1893 roku z Senatu traktatu o aneksji Hawajów 

przekazanego do ratyfikacji jeszcze przez jego następcę. Tym samym artykuł nie 

mógł trafić do druku w mniej odpowiednim momencie. Argumenty w nim 

zawarte stały w rażącej sprzeczności z poglądami i działaniami nowego 

prezydenta, stanowiąc mimo że pośrednią, to jednak wyraźną krytykę wizji 

polityki zagranicznej administracji Clevelanda – rzecz nie do pomyślenia 

w przypadku oficera U.S. Navy w służbie czynnej. Fakt, iż „Hawaii and Our 

Future Sea Power” napisane zostało przed wycofaniem traktatu w żaden sposób 

nie usprawiedliwiają Mahana. Wszakże poglądy nowego prezydenta na kwestię 

aneksji Hawajów były powszechnie znane jeszcze przed jego zaprzysiężeniem. 

Pozbycie się więc niewygodnego oficera było niewątpliwie na rękę nowej 

administracji i żadne działania Roosevelta, ani reszty przyjaciół kapitana nie 

mogły odnieść sukcesu. Jakkolwiek sekretarz Herbert twierdził, że u źródeł jego 

decyzji leży chęć traktowania wszystkich oficerów marynarki w jednakowy 

sposób i że niektórzy z nich mogą uważać pozycję Mahana we flocie za 

uprzywilejowaną, zważywszy na jego ponad siedmioletni okres służby na lądzie, 
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należy zwrócić uwagę na fakt, że w owym czasie wśród kadry U.S. Navy nie 

brak było oficerów mających za sobą krótszy okres służby na morzu niż Mahan. 

Trudno się więc dziwić kapitanowi, że swój rozkaz powrotu do służby na morzu 

uważał za wynik spisku niechętnych mu oficerów marynarki wojennej 

i członków nowej administracji. Jak jednak miało się wkrótce okazać jego 

dwuletni rejs miał stać się, jak stwierdził sam Mahan „jedną z najszczęśliwszych 

rzeczy jakie zdarzyły się w mojej karierze, boomerangiem dla tych którzy 

życzyli mi źle”
78

. 

Z perspektywy czasu Mahan mógł mieć zdecydowanie ambiwalentny 

stosunek do swej dwuletniej podróży na USS Chicago, która była zarówno jego 

wielkim i wspaniałym sukcesem, jak i prawdziwą torturą. W tym pierwszym 

znaczeniu było to łatwa i całkiem przyjemna podróż podczas której zwiedził 

prawie całą zachodnią Europę i część Bliskiego Wschodu, odwiedzając Irlandię, 

Anglię, Francję, Niemcy, Belgię, Hiszpanię, Włochy, Turcję, Egipt, Maltę 

i Portugalię. Pozwoliła mu odkryć, że jego sława w politycznych kręgach 

Europy sięga dalej niż w samych Stanach Zjednoczonych i nie było krzty 

przesady w słowach Johna Hay'a, który pisał do Mahana z Londynu: „wszyscy 

ludzie umysłu czekają by Cię powitać”. Goszcząc w Wielkiej Brytanii 

dwukrotnie podejmowany był obiadem przez królową Wiktorię, która 

z uznaniem wyrażała się o jego pracach. Wielokrotnie także bawił wśród 

członków najwyższych politycznych i wojskowych sfer Anglii takich jak 

minister spraw zagranicznych a następnie premier Lord Rosebery, późniejsi 

premierzy Arthur J. Balfour i Henry H. Asquith, pierwszy lord admiralicji Earl 

Spencer, oraz wielu wyższych oficerów Królewskiej Marynarki Wojennej. Był 

wręcz zasypywany zaproszeniami od różnego rodzaju klubów i organizacji, 

które niejednokrotnie musiał odrzucać ze względu na brak czasu. Jako pierwszy 

obcokrajowiec dostąpił zaszczytu zaproszenia na obiad do liczącego sobie ponad 

dwieście lat elitarnego Klubu Królewskiej Marynarki (ang. Royal Navy Club). 

W czerwcu 1894 roku, w odstępie zaledwie dwóch dni otrzymał honorowe 

doktoraty uniwersytetów w Cambridge i w Oksfordzie. Jego kilkukrotne wizyty 

na Wyspach były szeroko komentowane przez brytyjską prasę, której udzielał 
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wielu wywiadów. W maju 1894 Mahan otrzymał zaproszenie od cesarza 

Niemiec Wilhelma II do odwiedzenia go, lecz ze względu na swoje obowiązki 

dowódcy zmuszony był odmówić. Do spotkania pomiędzy nimi doszło jednak 

w trzy miesiące później podczas wizyty cesarza w Anglii. Podobnie jak 

angielscy gospodarze, niemiecki władca wypowiadał się o pracach Mahana 

również w samych superlatywach
79

. 

Obiady, przyjęcia czy spotkania, mimo że liczne, szczególnie w Anglii, nie 

stanowiły jednakże motywu przewodniego podczas dwóch lat służby Mahana 

w Eskadrze Europejskiej. Były nim codzienne obowiązki dowódcy okrętu 

flagowego Eskadry. Jako marynarz przyszły admirał był słabym oficerem i miał 

tego świadomość. Czuł się niepewnie jako dowódca, co starał się pokryć 

szorstkim obejściem w stosunku do podwładnych, z którymi stosunki układały 

mu się fatalnie. W listach do rodziny wielokrotnie narzekał na brak kompetencji 

podległych mu oficerów nie będących w stanie pomóc mu w dźwiganiu 

brzemienia dowodzenia okrętem. Ci zaś ze swej strony świadomi jego nie 

najwyższych kwalifikacji po cichu drwili z jego lęków, do czego zresztą 

powodów dostarczał sam Mahan, który na przykład już na początku rejsu 

doprowadził do kolizji USS Chicago z z okrętem szkolnym Akademii Marynarki 

Wojennej
80

.   

Stosunki z podwładnymi, jakkolwiek chłodne, nie były dla Mahana głównym 

powodem frustracji. Mimo całej niekomfortowej dla niego sytuacji kapitan 

liczył na to, iż służba na morzu nie będzie stanowić zbytniej przeszkody w jego 

pracy badawczej i pisarskiej. W związku z tym nie omieszkał zabrać ze sobą 

sporej ilości literatury historycznej. Tymczasem na przeszkodzie tym planom 

stanęła osoba jego przełożonego, dowódcy Eskadry Europejskiej kontradmirała 

Henry'ego Erbena. W przeciwieństwie do Mahana admirał Erben był 

doświadczony wilkiem morskim, który zapisał wspaniałą kartę wojenną 

w czasie wojny secesyjnej. Zarazem był on gburowatym egocentrykiem 

o wybuchowym temperamencie, nieprzebierającym w słowach, cechującym się 
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291, 215. 
80 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 261, 282, 254, 257.  
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niewielkim marginesem tolerancji dla tych, którzy byli w mniejszym stopniu 

ekstrawertyczni niż on. Nie był typem intelektualisty tak jak Mahan i jest niemal 

pewne, iż nie czytał żadnej z jego książek. Należał do grona oficerów pokroju 

kontradmirała Ramsey'a, z którym zresztą się przyjaźnił, co już od początku 

rejsu źle wróżyło jego współpracy z Mahanem81.  

W rzeczy samej jak się okazało dwuletni rejs na Chicago dla obu oficerów 

był trudnym okresem. Dla Erbena każde przyjęcie wydawane na cześć Mahana 

w europejskich portach, gdzie jako dowódca Eskadry Europejskiej również był 

zapraszany, stawiało go w niezbyt komfortowej roli „przyzwoitki” – jak ujął to 

w rozmowie z Mahanem brytyjski premier Lord Rosebery – swego 

znienawidzonego podwładnego. Z kolei na morzu admirał starał się ze 

wszystkich sił zmusić Mahana do zaangażowania w obowiązki dowódcy okrętu, 

których kapitan próbował unikać jak umiał, w miarę możliwości przerzucając 

ciężar dowodzenia na pierwszego oficera, skupiając się przede wszystkim na 

pracy pisarskiej. Nic dziwnego zatem, że w raporcie rocznym oceniającym 

Mahana admirał napisał, iż dowódca USS Chicago jest „kompletnie pozbawiony 

zainteresowania życiem okrętu i sprawami z tym związanymi”, jego 

„zainteresowania kierują się całkowicie w stronę pracy pisarskiej i w żadnym 

stopniu nie są związane ze służbą” przez co „nie jest on dobrym oficerem”
82

. 

W ciągu miesięcy spędzonych razem na morzu obaj panowie nie szczędzili sobie 

wzajemnie złośliwości, a ich korespondencja do rodziny, przyjaciół 

i przełożonych pełna była wzajemnych oskarżeń. Nic zatem dziwnego, że 

Mahan w liście do żony pisał o rejsie na Chicago jako o swojej „dolinie 

cierpienia”83.  

Sytuacja Mahana polepszyła się wraz z odwołaniem Erbena we wrześniu 

1894 roku  ze stanowiska dowódcy Eskadry Europejskiej (wkrótce miał odejść 

w stan spoczynku). Kapitan nawiązał poprawne stosunki z nowym przełożonym 

kontradmirałem Williamem Kirklandem, przez co mógł w większym stopniu 

poświęcić się pracy pisarskiej. Jednocześnie dzięki większemu zaangażowaniu 

                                                 
81 W. Zimmerman, op. cit., s. 119; R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 254 – 257.  
82 Cyt. za R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., s. 282. 
83 W. Zimmerman, op. cit., s. 118; Ibidem, ss. 282 – 290, 262.  
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w swoje obowiązki, Kirkland mógł mu wystawić bardzo pozytywną opinię. Tak 

więc ostatnie pięć miesięcy rejsu upłynęły Mahanowi w dużo spokojniejszej 

atmosferze
84

.   

W lutym 1895 roku USS Chicago przestał pełnić obowiązki okrętu 

flagowego Eskadry Europejskiej. Kontradmirał Kirkland przesiadł się na inny 

okręt, co oznaczało dla Mahana powrót do domu. Z końcem marca jego 

jednostka rzuciła kotwicę w porcie w Nowym Jorku, kończąc przygodę 

przyszłego admirała z marynarką. Mimo, że oficjalnie jeszcze przez ponad 

półtorej roku był on czynnym oficerem U. S. Navy, faktycznie pozostawał bez 

przydziału i mógł się w spokoju poświęcić pracy pisarskiej. W listopadzie 1896 

roku, po czterdziestu latach służby, kapitan Alfred Thayer Mahan przeszedł 

w stan spoczynku
85

. 

 

2. Historyk i publicysta 

 

Wraz z zakończeniem kariery oficera amerykańskiej marynarki wojennej 

Mahan rozpoczął, a raczej rozwinął i kontynuował, swą drugą karierę – 

historyka i publicysty. Jeszcze w czasie rejsu na Chicago, mimo 

niesprzyjających warunków zdołał napisać kilka artykułów poświęconych 

geopolityce, historii i stosunkom brytyjsko – amerykańskim. Udało mu się 

również rozpocząć pracę nad dziełem jego życia, biografią admirała Horatio 

Nelsona. Dzięki kilkukrotnemu pobytowi w Wielkiej Brytanii w czasie służby 

na Chicago miał możliwość przeprowadzenia dokładnych badań dotyczących 

życia swego bohatera. Zapoznał się z jego korespondencją i przeprowadził 

wywiady z potomkami angielskiego admirała. Po powrocie do Stanów 

Zjednoczonych, Mahan kontynuował pracę nad książką poświęcając jej ostatnie 

półtorej roku służby w marynarce. Ukończył ją w tym samym miesiącu 

w którym przeszedł w stan spoczynku. Książka zatytułowana The Life of 

Nelson: The Embodiment of the Sea Power of Great Britain ukazała się 

                                                 
84 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 299 – 302. 
85 Ibidem, ss. 304 – 307. 
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w dwutomowym wydaniu w marcu 1897 roku zarówno w Stanach 

Zjednoczonych jak i w Wielkiej Brytanii. Po obu stronach Atlantyku zyskała 

bardzo pozytywne recenzje, mimo, że kilku brytyjskich historyków nie 

szczędziło jej słów krytyki, co jednak Mahan odczytywał tylko i wyłącznie 

w kategoriach zazdrości. Książka rozeszła się błyskawicznie. W samej tylko 

Wielkiej Brytanii do połowy 1897 roku sprzedano ponad sześć tysięcy 

egzemplarzy. Uchodzi ona za najlepszą, najlepiej napisaną i najdoskonalej 

udokumentowaną pracę w dorobku Mahana
86

. 

W owym czasie Mahan był już postacią dobrze znaną. Przyjęcie, z jakim 

spotkał się w Wielkiej Brytanii, odbiło się szerokim echem w Stanach 

Zjednoczonych i w znacznym stopniu wpłynęło na wzrost popularności jego 

osoby w ojczyźnie. W 1895 roku Uniwersytet Harvarda nadał mu honorowy 

stopień doktora, a w dwa lata później uczynił to samo Uniwersytet Yale. Kapitan 

stał się uznanym autorytetem w dziedzinie nie tylko działań zbrojnych na morzu, 

ale także polityki międzynarodowej. Nie miał problemów ze znalezieniem 

wydawców swych książek, a redaktorzy magazynów sami zgłaszali się do niego 

z prośbą o napisanie dla nich artykułu. Tym samym pisarstwo stanowiło 

dodatkowe i niezwykle intratne źródło dodatkowych dochodów. Poczytność jego 

artykułów pozwalała mu na swobodną negocjacje cen z wydawcami magazynów 

do których pisał, choć dla co bardziej prestiżowych czasopism takich jak 

wydawane przez U.S. Naval Institute Proceedings czy Journal publikowany 

przez brytyjski Royal United Service Institution a także American Historical 

Rewiev pozwalał sobie na stosowanie zniżek. Błędem byłoby jednak sądzić, że 

pieniądze stanowiły najistotniejszy wyznacznik pracy pisarskiej Mahana. Gdy 

nie odpowiadał mu punkt widzenia czasopisma lub wydawcy, żadna suma nie 

była w stanie go przekonać do publikacji w nim swojego artykułu. Stąd też, 

mimo lukratywnych propozycji, żaden z tabloidów rodzącej się amerykańskiej 

„żółtej prasy” nie mógł się pochwalić zamieszczeniem na swoich kolumnach 

artykułu autorstwa Mahana
87

.   

                                                 
86 Ibidem, ss. 291, 266 – 268, 298, 331 – 332, 340 – 341.  
87 C. C. Taylor, op. cit., s. 107; R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 291, 327, 329 – 331. 

W 1898 roku za możliwość opublikowania artykułu Mahana na stronach swojej gazety, William 

Randolph Hearst zaproponował przyszłemu admirałowi stawkę jednego dolara od wyrazu, 
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Wraz z odejściem z marynarki Mahan stawał się w coraz mniejszym stopniu 

historykiem a w coraz większym publicystą. Po ukończeniu pracy nad The Life 

of Nelson i przejściu w stan spoczynku mógł w spokoju, bez obaw 

o konsekwencje ze strony przełożonych, poświęcić się komentowaniu polityki 

zagranicznej Stanów Zjednoczonych i aktualnych wydarzeń międzynarodowych. 

W grudniu 1896 roku napisał, opublikowany cztery miesiące później, artykuł 

„Preparedness for Naval War” w którym odniósł się do świeżo zażegnanego 

kryzysu w stosunkach brytyjsko – amerykańskich na tle Wenezueli. Wskazał 

w nim, że amerykańskie zaangażowanie w konflikt angielsko – wenezuelski 

było niewspółmierne do możliwości wojskowych Stanów Zjednoczonych, 

jednocześnie zaś wezwał do konieczności zastanowienia się nad stopniem 

przygotowania U. S. Navy do ewentualnego konfliktu zbrojnego w obronie 

amerykańskich interesów w obszarze Zachodniej Hemisfery
88

.  

Jako zagorzały anglofil Mahan był zadowolony z pokojowego zakończenia 

kryzysu wenezuelskiego. Wychodził zresztą z założenia, że to nie Wielka 

Brytania stanowić będzie w najbliższym czasie zagrożenie dla Stanów 

Zjednoczonych a rosnąca potęga cesarskich Niemiec, które prowadziły coraz 

bardziej agresywną ekspansję w Afryce i Chinach89. 

W 1897 rok ukazały się kolejne dwa artykuły Mahana poświęcone sytuacji 

międzynarodowej. We wrześniu Harper's Monthly opublikował „A Twienthy – 

Century Outlook”, zaś miesiąc później „The Strategic Features of the Caribbean 

Sea and the Gulf of Mexico”. Pierwszy z nich stanowił analizę najważniejszych 

wojskowych i dyplomatycznych kryzysów XIX – go wieku, których kulminacja, 

w postaci zderzenia sprzecznych interesów różnych mocarstw, mogła 

w pewnych określonych warunkach ukształtowanych przez sytuację 

międzynarodową, nastąpić w wieku XX.  W tym kontekście zarysowane zostały 

również wyzwania stojące przed Stanami Zjednoczonymi. Z kolei drugi 

                                                                                                                         

dwadzieścia razy więcej niż zwykle. Mimo to Mahan odmówił. Jakkolwiek podzielał poglądy 

imperialistyczne prasowego magnata, to jednak zniechęcał go sensacyjny i nieobiektywny 
charakter gazety Hearsta.   
88 A. T. Mahan, Preparedness for Naval War, (w:) A. T. Mahan, The Interest Of America in Sea 

Power, Present and Future, Boston 1917. 
89 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., s. 348. 
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z artykułów poświęcony został analizie geostrategicznej obszaru Zatoki 

Meksykańskiej i Morza Karaibskiego oraz ich znaczeniu z punktu widzenia 

interesów światowych mocarstw ze szczególnym uwzględnieniem USA
90

. 

Jeszcze w połowie 1897 roku Mahan podjął decyzję o konieczności zebrania 

i opublikowania swoich dotychczasowych artykułów poświęconych sprawom 

polityki międzynarodowej w formie książkowej. Obok motywów finansowych 

u podstaw jego decyzji leżała nadzieja na uzmysłowienie, tak opinii publicznej 

jak i politykom, znaczenia i możliwości związanych ze zwiększeniem 

amerykańskiego zaangażowania na arenie międzynarodowej. Sukcesu swej 

książki upatrywał w związku z coraz bardziej napięta sytuacją polityczną wokół 

Hawajów i Kuby, gdyż między innymi właśnie tym problemom jego praca była 

poświęcona. Zależało mu również na rozpropagowaniu zawartych w niej idei 

w środowisku amerykańskich wojskowych
91

. 

Ostatecznie praca zatytułowana The Interest of America in Sea Power, 

Present and Future ukazała się w grudniu 1897 roku. Składało się na nią osiem 

artykułów publikowanych w różnych periodykach począwszy od 1890 roku. Jak 

zwykle w przypadku prac Mahana jego książka początkowo została dostrzeżona 

przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Angielscy recenzenci generalnie ocenili 

pracę bardzo pozytywnie, choć kwestie odnoszące się do konfliktu interesów 

między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią (jak np. argumenty Mahana 

broniące postawy amerykańskiej dyplomacji podczas kryzysu wenezuelskiego) 

nie umknęły krytyce. Nie dotyczyły one jednak merytorycznej oceny książki 

Mahan, którą londyński The Times określił mianem „dojrzałego owocu jego 

ciągłych studiów”, zaś Naval and Military Record jej autora ochrzcił mianem 

„geniusza”. W niedługim czasie ukazało się również japońskie tłumaczenie 

ksiązki
92

. 

Tymczasem w Stanach popularność The Interest of America in Sea Power, 

Present and Future nie dorównywała tej, jaką cieszyła się na Wyspach. Jak 

                                                 
90 A. T. Mahan, A Twentieth-Century Outlook, (w:) A. T. Mahan, The Interest Of America in Sea 
Power, Present and Future, Boston 1917;  A. T. Mahan, The Strategic Features of the Gulf of 

Mexico and the Caribbean Sea, (w:) Ibidem. 
91 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., s. 349. 
92 Ibidem, ss. 351 – 352. 
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słusznie zauważał Manchester Guardian, praca Mahana „jest zawieszona 

w próżni i ma niewielkie przełożenie na obecną politykę Ameryki”. Dopiero 

nadciągający konflikt Stanów Zjednoczonych z Hiszpanią spowodował, że 

poniewczasie również Amerykanie zwrócili uwagę na książki kapitana. 

Recenzje były wręcz entuzjastycznie. Chicago Times – Herald nazwał ją 

„proroczą” pisząc, że przeżyciem „niemal wstrząsającym jest zerknąć na te 

artykuły i rozpoznać ich zdumiewającą bliskość w stosunku do wydarzeń tak jak 

się one rozegrały”. Z kolei nowojorski The Criterion podkreślał, iż argumenty 

Mahana „pokazujące konieczność uczynienia ze Stanów Zjednoczonych potęgi 

morskiej, choć przedstawione dawno temu, zostały potwierdzone przez bieżące 

wydarzenia”
93

.    

W okresie wzrastającego napięcia w stosunkach hiszpańsko – amerykańskich 

na tle Kuby zainteresowanie Mahana tą sprawą było mniejsze niż mogłoby się 

wydawać. Oczywiście zarówno w listach do przyjaciół jak i w swych artykułach 

nie unikał komentowania wydarzeń związanych z ówczesnym kryzysem 

dyplomatycznym, jednak jego głównym zmartwieniem jeśli chodzi 

o amerykańską politykę zagraniczną w owym czasie była wciąż nierozwiązana 

kwestia Hawajów. Mahan, który przynajmniej od pięciu lat to jest od czasu 

publikacji „Hawaii and Our Future Sea Power” był gorącym orędownikiem 

aneksji wysp, martwił się z jednej strony niewystarczającym zaangażowaniem 

kolejnej administracji prezydenckiej w przyjęcie archipelagu przez Stany 

Zjednoczone, z drugiej zaś wzrastającą potęgą morską Japonii i nadciągającym 

w związku z tym zagrożeniem dla amerykańskich interesów na Pacyfiku
94

.  

Niemniej w pierwszych miesiącach 1898 roku sprawy międzynarodowe nie 

stanowiły dla Mahana priorytetu. Jego życie koncentrowało się wokół 

planowanej już od pewnego czasu podróży do Europy, w którą zamierzał zabrać 

całą rodzinę, oraz wokół dalszej pracy pisarskiej. Kilku wydawców zamówiło 

u niego artykuły i zamierzał je ukończyć przed wyprawą za Atlantyk. Kiedy 21 

lutego 1898 roku niewyjaśniona eksplozja zniszczyła pancernik USS Maine 

w porcie w Hawanie, a cały kraj zszokowany tym wydarzeniem ogarnęła 
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 Ibidem, ss. 352 – 353. 
94

 Ibidem, ss. 357 – 358. 
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gorączka wojenna (podejrzewano wszakże, że był to efekt hiszpańskiego 

sabotażu), Mahan zachował spokój, nie przyłączając się do chóru „jastrzębi” 

wzywających do wojny z Hiszpanią, wśród których prym wiedli Roosevelt 

i Lodge. Zamiast tego głosił konieczność rzetelnego wyjaśnienia przyczyn 

eksplozji na Maine  bez wyciągania pochopnych wniosków. Zarazem jednak 

prowadził ożywioną korespondencję z Rooseveltem na temat planowanych 

przez departament marynarki operacji floty amerykańskiej przeciw 

Hiszpanom
95

.  

Z końcem marca 1898 roku Mahan wraz z rodziną udał się w podróż do 

Europy i w pierwszych dniach kwietnia przybył do Neapolu. Wiadomość 

o wypowiedzeniu przez Stany Zjednoczone wojny Hiszpanii zastała go w  

Rzymie skąd, po otrzymaniu rozkazu  zameldowania się u sekretarza marynarki, 

udał się w podróż powrotną i w pierwszej połowie maja przybył 

do Waszyngtonu96.   

Mahan wszedł w skład Komisja Wojny Morskiej (ang. Naval War Board), 

ciała doradczego utworzonego przy sekretarzu marynarki, którego sens istnienia 

już na samym początku poddał krytyce. Stał bowiem na stanowisku, że zadania 

doradcze Komisji powinny znajdować się w gestii jednego oficera – szefa 

operacji morskich, który jako szef sztabu marynarki wojennej ponosiłby pełną 

odpowiedzialność za doradzanie osobie sekretarza w sprawach prowadzenia 

działań zbrojnych. Trudno określić, czy Mahan widział na tym stanowisku swoją 

osobą, na pewno jednak spekulacje prasowe wskazywały, że byłby 

odpowiednim człowiekiem. Jednocześnie nalegał na skoncentrowanie floty 

amerykańskiej na Karaibach w jeden związek operacyjny, krytykując decyzję 

o podziale sił na dwie działające niezależnie od siebie eskadry
97

. 

W drugiej połowie maja Mahan opracował szkieletowy plan operacyjny 

działań floty amerykańskiej przeciw hiszpańskiej eskadrze na Karaibach. 

Jednakże oparty na błędnych założeniach, między innymi co do miejsca 

koncentracji floty hiszpańskiej, okazał się być w niewielkim stopniu 
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 Ibidem, ss. 359 – 363. 
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 Ibidem, ss. 363 – 366. 
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przydatny
98

. W czasie pełnienia swych obowiązków w Naval War Board 

przyszły admirał był niewątpliwie osobą trudną we współpracy, niejednokrotnie 

krytykując otwarcie posunięcia departamentu marynarki. Przynajmniej 

w jednym przypadku jego sprzeciw miał niewątpliwie pozytywne skutki. Kiedy 

po zniszczeniu hiszpańskiej floty na Karaibach, pojawiła się koncepcja 

zaatakowania przez U.S. Navy wybrzeża Hiszpanii, Mahan zaproponował 

wstrzymanie się z realizacją tego pomysłu czekając na posunięcia Hiszpanów. 

Stał on bowiem na stanowisku, że przeniesienie działań zbrojnych do Europy 

może przyczynić się nie tylko do wzrostu, dotychczas symbolicznych, strat 

amerykańskiej floty w czasie wojny. Istniało bowiem również realne 

prawdopodobieństwo, że kolejna po Manili i Santiago bitwa morska może nie 

być tak spektakularnym sukcesem amerykańskiej floty jak dotychczasowe. Poza 

tym spodziewał się, że zaatakowanie samej Hiszpanii usztywni opór jej rządu 

i mieszkańców utrudniając Amerykanom szybkie wynegocjowanie korzystnego 

układu pokojowego
99

. Przyszłe wydarzenia pokazały słuszność stanowiska 

Mahana. W kilka tygodni po zniszczeniu hiszpańskiej floty na Karaibach, rząd 

w Madrycie poprosił o pokój. 

Latem 1898 roku Mahan zabrał głos w sprawie sporu pomiędzy dwoma 

dowódcami amerykańskiej floty w czasie bitwy morskiej pod Santiago, 

komodorem Winfieldem S. Schley'em i kontradmirałem Williamem T. 

Sampsonem, dotyczącym tego, komu należy przypisać zasługi związane 

z pokonaniem hiszpańskiej eskadry. W sporze tym Mahan opowiedział się po 

stronie admirała Sampsona, który będąc dowódcą amerykańskiej floty na 

Karaibach, w czasie samego starcia był akurat nieobecny pod Santiago, 

a zastępował go najstarszy stopniem właśnie komodor Schley. Niemniej Mahan 

argumentował, że odpowiedzialność za wszystkie posunięcia ponosi 

głównodowodzący i to jemu również należą się wszelkie zasługi związane ze 

zwycięstwem
100

.  

                                                 
98 Ibidem, ss. 374 – 375. 
99 W. E. Livezey, op. cit., ss. 145 – 146. 
100 C. C. Taylor, op. cit., ss. 90 – 91. 
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Ostatnim akordem pracy Mahana w Naval War Board był, sporządzony 

oficjalnie przez Komisję, faktycznie zaś przez niego samego, raport dotyczący 

potrzeb U. S. Navy w zakresie baz morskich i stacji węglowych opracowany na 

podstawie doświadczeń wyniesionych z wojny z Hiszpanią. Wskazywał w nim 

jakiego rodzaju bazy, gdzie i w jakiej ilości Stany Zjednoczone powinny 

posiadać, aby móc zabezpieczyć w przyszłości swobodę działań swojej  

marynarki wojennej na obszarze Karaibów i Oceanu Spokojnego. Ów powstały 

dla departamentu marynarki na zamówienie Senatu, raport stanowił, jak pisze 

amerykański historyk, „najbardziej przemyślany i szczegółowy dokument jaki 

wyszedł spod pióra Mahana w czasie wojny amerykańsko – hiszpańskiej”101. 

Wraz z podpisaniem zawieszenia broni w sierpniu 1898 roku, Naval War 

Board zakończyła swoje prace i Mahan mógł powrócić do pracy pisarskiej. 

Swoje doświadczenia i spostrzeżenia odnośnie wojny z Hiszpanią, przedstawił 

w serii artykułów, które ukazały się w okresie od grudnia 1898 do kwietnia 1899 

roku w amerykańskim McClure's Magazine. W końcu 1899 roku wraz z kilkoma 

innymi artykułami seria ta została zebrana i opublikowana w formie książkowej 

pod tytułem Lessons of the War with Spain and Other Articles
102. 

W marcu 1899 roku decyzją prezydenta McKinleya sekretarz stanu John Hay 

mianował Mahana członkiem amerykańskiej delegacji na pierwszą Konferencję 

Pokojową w Hadze. Zwołana z inicjatywy cara Mikołaja II zgromadziła 

przedstawicieli dwudziestu sześciu krajów. Pośród celów jakie sobie stawiali jej 

pomysłodawcy było między innymi znalezienie sposobów na ograniczenie 

i redukcję arsenałów zbrojeniowych, zaniechanie użycia broni o dużej sile 

rażenia (jak np. gazy bojowe), stworzenie międzynarodowego mechanizmu 

arbitrażu i mediacji czy wreszcie ustalenie sposobu postępowania wobec 

rannych i rozbitków w czasie wojny na morzu. Podobnie jednak jak spora grupa 

innych uczestników, Mahan miał ograniczone zaufanie co do oficjalnych 

rosyjskich motywów zwołania Konferencji. W jego ocenie u podstaw decyzji 

carskiego rządu leżały obawy związane z możliwym zagrożeniem pozycji Rosji 

w Azji przez kraje anglosaskie. „W moim przekonaniu – pisał w liście do 

                                                 
101 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., s. 395. 
102 Ibidem, ss. 398 – 402.  
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Samuela Ashe'a – bezpośrednim powodem zwołania przez Rosję Konferencji 

był szok związany z ostatnią prowadzoną przez nas wojną, skutkującą 

zbliżeniem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz naszym nagłym 

pojawieniem się w Azji, będącym skutkiem zwycięstwa. W czasie pokoju Rosja, 

niczym walec parowy, rozwija swą agresywną ekspansje w kierunku wnętrza 

Azji; lecz perspektywa Ameryki i Anglii, ręka w rękę domagających się by 

Chiny pozostały otwarte dla handlu, oznacza albo zmianę jej polityki albo 

wojnę. W skutek tego Rosja wolałaby jednak pokoju, ale za poręczeniem”103. 

Równie sceptycznie co do intencji pomysłodawców Konferencji Haskiej, 

Mahan odnosił się do możliwości uregulowania zasad prowadzenia wojny za 

pomocą umów międzynarodowych. Uznawał, że wojna rządzi się swoimi 

prawami i żadne sztuczne regulacje nie są w stanie tego zmienić. Jako członek 

podkomisji zajmującej się wypracowaniem zasad postępowania w czasie wojny 

na morzu sprzeciwiał się zapisowi umożliwiającemu okrętom neutralnym jak 

i wszystkim okrętom szpitalnym – należącym zarówno do państw neutralnych 

jak i stron wojujących – podejmowanie z morza rozbitków z okrętów państw 

walczących. Jeśli zaś już takie zapisy miałyby być zawarte to rozbitkowie ci 

powinni być traktowani jako jeńcy wojenni104.     

Mahan stał na stanowisku, że amerykańska delegacja nie powinna brać 

udziału w jakichkolwiek rozmowach, formalnych bądź nieformalnych na temat 

ograniczenia zbrojeń. Wskazywał bowiem, że w związku ze wzrostem 

zaangażowania Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku i w Azji konieczna jest 

rozbudowa amerykańskiej floty, a nie ograniczanie jej tonażu
105

.    

Także w kwestii arbitrażu międzynarodowego Mahan zachowywał daleko 

idący sceptycyzm. W opublikowanym już po powrocie z Hagi artykule „The 

Peace Conference and the Moral Aspect of War” pisał: „Największym 

niebezpieczeństwem związany z nieskrępowanym poparciem dla arbitrażu, (...) 

jest fakt, że może on prowadzić do manipulowania sprawiedliwością, 

kompromisu na rzecz nieprawości, uspokojenia sumień wiarą, że wojna jest tak 

                                                 
103 List Mahana do Ashe'a z dnia 23 września 1899 roku, cyt. za: Ibidem, ss. 409 – 410.   
104 Ibidem, s. 410. 
105 Ibidem, ss. 410 – 411.  
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całkowicie zła, że poza nią każde tolerowane zło nie jest niewłaściwe”. 

Przenosząc kwestię arbitrażu na grunt Stanów Zjednoczonych wskazywał, iż 

gdyby zastosować go w czasie ostatniej wojny „hiszpańska flaga wciąż 

powiewałaby nad Kubą”
106

.  

W okresie pomiędzy rokiem 1900 a 1914 jednym z głównych zajęć Mahana 

była działalność publicystyczna. W ówczesnych swoich artykułach, a także 

w ogromnej ilości listów, zabierał głos w wielu sprawach dotyczących 

ówczesnych wydarzeń międzynarodowych, jakie zajmowały amerykańską 

opinię publiczną. Nie uchylał się również od udziału w debatach dotyczących 

spraw rozwoju amerykańskiej potęgi morskiej.  

Insurekcja antyamerykańska na Filipinach a następnie wybuch wojny 

angielsko – burskiej w Afryce Południowej dały Mahanowi możliwość zabrania 

głosu w sprawie polityki międzynarodowej. W przypadku obu konfliktów 

stanowisko Mahana było bardzo podobne. Wyrażał on pełne poparcie tak dla 

polityki Waszyngtonu wobec Filipińczyków jak i polityki Londynu wobec 

Burów, a idealizm mieszał się u niego z realizmem. Z jednej strony bowiem 

uważał, że rządy mocarstw anglosaskich będą tylko i wyłącznie z korzyścią dla 

obu nacji
107

. Z drugiej zaś miał świadomość strategicznej wagi obszarów na 

których toczyły się zmagania zbrojne dla obu mocarstw
108

. Swoje racje 

przedstawił w wielu artykułach opublikowanych na łamach nowojorskich gazet 

i w prywatnych listach do przyjaciół. Seria artykułów odnoszących się do wojny 

w Afryce Południowej, której co ciekawe Mahan poświęcił więcej rozważań niż 

wojnie na Filipinach, w grudniu 1900 roku ukazała się również w formie 

książkowej pod tytułem The War in South Africa: a Narrative of the Anglo – 

Boer War from the Beginning of Hostilities to the Fall of Pretoria. W niedługim 

czasie została ona przełożona na język niemiecki
109

. 

                                                 
106 A. T. Mahan, The Peace Conference and the Moral Aspect of War (w:) A. T. Mahan, Lessons 

of the War with Spain and Other Articles, Boston 1899, ss. 236 – 237, 227. 
107 List A.T. Mahana do B. Clarka z dnia 3 maja 1901 roku, cyt. za: R. Seager II, Alfred Thayer 
Mahan..., s. 421.  
108 A. T. Mahan, Retrospect and Prospect (w:) A. T. Mahan, Retrospect and Prospect, Studies in 

International Relations Naval and Political, Boston 1902, s. 34. 
109 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 427 – 428. 
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O ile sprawa konfliktu amerykańsko – filipińskiego nie pochłaniała Mahana 

w szczególnie dużym stopniu, o tyle zupełnie inaczej miała się sprawa z sytuacją 

międzynarodową w Azji. Proklamacja we wrześniu 1899 roku przez Stany 

Zjednoczone polityki „otwartych drzwi” w Chinach otworzyła dla Mahana nowe 

pole dla działalności literackiej. W ciągu następnych kilku miesięcy poddał 

sytuację polityczną na kontynencie azjatyckim gruntownej analizie w efekcie 

czego powstały trzy artykuły pod wspólnym tytułem „The Problem of Asia” 

opublikowane w 1900 roku we wiosennych numerach magazynu Harper's 

Monthly. Wspólnie z napisanym wkrótce po wybuchu tzw. powstania bokserów 

w Chinach artykułem „The Effect of Asiatic Conditions upon World Politics” 

złożyły się one na książkę The Problem of Asia, która ukazała się w grudniu 

1900 roku. Mahan wskazywał w niej na niebezpieczeństwo zachwiania przez 

Rosję równowagą sił zarówno w samych Chinach jak i na pozostałym obszarze 

kontynentu azjatyckiego i  nawoływał pozostałe mocarstwa, w imię wspólnoty 

interesów, do wspólnego przeciwdziałania wobec rosyjskiego zagrożenia. 

Mimo, iż w Stanach Zjednoczonych praca nie spotkała się początkowo ze zbyt 

życzliwym przyjęciem, wkrótce została przetłumaczona na niemiecki i japoński. 

Uzupełnieniem podjętej w niej tematyki był, opublikowany jesienią 1902 roku, 

artykuł „The Persian Gulf and International Relations” poświęcony analizie 

sytuacji międzynarodowej w rejonie Bliskiego i Środkowego Wschodu110.     

Zainteresowanie Mahana polityką międzynarodową w Azji nie oznaczało, że 

w swej działalności publicystycznej zaniedbywał obszary bliższe geograficznie 

Stanom Zjednoczonym. Przede wszystkim Mahan zaangażował się w kampanię 

na rzecz budowy kanału transoceanicznego w Ameryce Środkowej, który w jego 

ocenie powinien znajdować się całkowicie pod kontrolą amerykańską. Takiemu 

scenariuszowi sprzyjało zarówno umocnienie pozycji Stanów Zjednoczonych na 

Karaibach po wojnie z Hiszpanią, jak i osłabienie głównego konkurenta 

w regionie – Wielkiej Brytanii – w związku z jego zaangażowaniem w wojnę 

burską. Kiedy wreszcie w 1901 roku, w wyniku podpisania traktatu Hay'a – 

Pauncefote'a, USA uzyskały brytyjską zgodę na budowę kanału pod swoją 

                                                 
110 Ibidem, s. 462, A. T. Mahan, The Persian Gulf and International Relations (w:) A. T. Mahan, 

Retrospect and Prospect..., ss. 209 – 251. 
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kontrolą, Mahan wziął aktywny udział w debacie na temat konieczności 

fortyfikacji strefy Kanału Panamskiego. Swoje argumenty w tej sprawie 

przedstawił przede wszystkim w dwóch opublikowanych w 1911 roku 

artykułach: „Why Fortify the Panama Canal?” oraz „The Panama Canal and Sea 

Power in the Pacific”111. 

Kolejnym, obok problemu Kanału Panamskiego, tematem, poświęconym 

interesom Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej, który poruszał Mahan, 

była kwestia doktryny Monroego. W swych artykułach począwszy od „The 

Problem of Asia”, a także w wielu listach wskazywał na nią jako na jeden 

z zasadniczych problemów amerykańskiej polityki. Początkowo wskazywał na 

potrzebę redefinicji zasięgu obowiązywania doktryny, jednakże w późniejszych 

swych pismach uzasadniał konieczność zachowania przez Stany Zjednoczone 

prymatu na obszarze całej Zachodniej Hemisfery
112

.  

Przez cały okres swej działalności literackiej Mahan wielokrotnie wskazywał 

na konieczność rozbudowy przez Stany Zjednoczone potencjału ich floty 

wojennej. W 1902 roku Mahan opublikował serię artykułów poświęconych 

sprawom rozbudowy marynarki, w których przedstawił argumenty na rzecz 

zwiększenia tonażu U. S. Navy. W tym samym roku ukazały się one w książce 

pod tytułem Retrospect and Prospect: Studies in International Relations, Naval 

and Political. Jednym z powodów dla których, w jego ocenie, rozbudowa floty 

powinna być kontynuowana, było zagrożenie ze strony rosnącej w siłę potęgi 

morskiej Niemiec. Mimo, że w rzeczywistości Mahan powątpiewał w realność 

niemieckiego zagrożenia dla supremacji amerykańskiej na obszarze Zachodniej 

Hemisfery – w liście do Bouverie'a Clarka w marcu 1910 roku wyznał: 

„Skłaniam się do wniosku, że niemieckie ambicje nie kierują się w stronę 

naszego kontynentu” – to jednak w okresie pomiędzy wojną z Hiszpanią a I 

wojną światową wielokrotnie publicznie wskazywał na niebezpieczeństwo 

grożące Stanom Zjednoczonym ze strony Niemiec. Odzwierciedleniem jego 

stanowiska był przede wszystkim opublikowany w kwietniu 1909 roku 

                                                 
111 A. T. Mahan, Why Fortify the Panama Canal?, (w:) A. T. Mahan, Armaments and Arbitration 

or the Place of Force in International Relations of States, New York – London 1912, ss. 181 – 

195; A. T. Mahan, The Panama Canal and Sea Power in the Pacific, (w:) Ibidem, 218 – 250.  
112 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., s. 499. 
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w magazynie Collier's Weekly artykuł „Germany Naval Ambition”, a także kilka 

listów do czytelników amerykańskich i angielskich gazet, jakie ukazały się 

między innymi na łamach londyńskiego Daily Mail czy nowojorskiego 

Timesa
113

.  

Problem rozwoju niemieckiej potęgi morskiej, w szerszym kontekście 

rywalizacji z Wielką Brytanią i wzajemnych stosunków pomiędzy oboma 

mocarstwami, a także ówczesna sytuacja polityczna w Europie i kwestia 

równowagi sił, poruszone zostały przez Mahana w książce The Interest of 

America in International Conditions opublikowanej w 1910 roku. U podstaw 

motywacji Mahana do napisania książki leżały, jak stwierdza amerykański 

historyk, „patriotyczne pobudki, aby pouczyć Amerykanów o złożoności 

i zagrożeniach związanych z międzynarodową dyplomacją”
114

. Umieszczając 

amerykańskie interesy w Ameryce Łacińskiej i w Azji w kontekście 

ogólnoświatowym, Mahan wskazywał, że polityka zagraniczna Stanów 

Zjednoczonych, wyrażana przez zasadę otwartych drzwi i doktrynę Monroego, 

jest nierozerwalnie związana z kwestią równowagi sił w Europie. Jakiekolwiek 

jej zachwianie miałoby, jego zdaniem, bezpośrednie przełożenie na interesy 

USA w różnych częściach globu115. Choć z dzisiejszej perspektywy twierdzenia 

przyszłego admirała wydają być się truizmami, w owym czasie idee zawarte 

w The Interest of America in International Conditions stanowiły nowatorskie 

spojrzenie na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych i jej powiązanie 

z polityką światową.        

Jednym z wniosków, jakie wyciągnął Mahan ze swojego studium było 

twierdzenie, że najlepszym zabezpieczeniem amerykańskich interesów na 

świecie będzie silna flota wojenna. Z kwestią rozwoju jej potęgi związana była 

debata pomiędzy oficerami U.S. Navy tycząca się kierunków rozwoju 

technologii budowy okrętów liniowych, której jedną ze stron był Mahan. 

Gwałtowny wzrost wielkości i uzbrojenia pancerników (pojawienie się tzw. all-

                                                 
113 List Mahana do Clarka z dnia 10 marca 1910 roku, cyt. za: Ibidem, s. 500; Ibidem, ss. 501 – 

502. 
114 Ibidem, ss. 511 – 512.  
115 Patrz: A. T. Mahana, The Interest of America in International Conditions, Boston 1910. 
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big-gun ships – wielkich okrętów liniowych uzbrojonych w działa wielkiego 

kalibru) budowanych na potrzeby amerykańskiej marynarki wojennej, jaki 

nastąpił po 1900 roku, będący wynikiem opracowanego na polecenie prezydenta 

Roosevelta planu rozbudowy marynarki na lata 1901 – 1909, spotkał się ze 

zdecydowany sprzeciwem ze strony Mahana. W okresie pomiędzy rokiem 1900 

i 1906, prowadził zażartą batalię przeciwko stałemu zwiększaniu wielkości 

okrętów liniowych, w której jego głównym przeciwnikiem był komandor 

William S. Sims, gorący orędownik budowy dużych okrętów liniowych. Swoją 

argumentację, opartą przede wszystkim na założeniu, że w wojnie morskiej liczy 

się ilość okrętów, a nie ich wielkość przedstawił zarówno w korespondencji 

kierowanej do szerokiego grona polityków z prezydentem Rooseveltem na czele, 

jak i w szeregu artykułów poświęconych wojnie rosyjsko – japońskiej, której 

doświadczenia miały stanowić, jak sam uważał, potwierdzenie jego 

argumentacji. Argumentacja ta jednak nie trafiła do przekonania prezydenta, co 

oznaczało porażkę Mahana w konfrontacji ze zwolennikami all-big-gun ships. 

Debata prowadzona przez Mahana i Simsa w znacznym stopniu nadszarpnęła 

wizerunek słynnego kapitana wśród oficerów amerykańskiej marynarki. 

Przytłaczająca większość z nich była bowiem świadoma konieczności budowy 

coraz większych pancerników w świetle rozpoczętego wyścigu zbrojeń na 

morzu
116

.  

Innym wydarzeniem, które również odbiło się negatywnie na wizerunku 

Mahana, była seria opublikowanych przez niego artykułów poświęconych 

wyprawie tzw. Wielkiej Białej Floty (szesnastu nowo wybudowanych 

amerykańskich pancerników) dookoła świata. Mimo całej swojej wiedzy 

teoretycznej przyszły admirał nie był przygotowany do ich napisania. Tworząc 

szybko i za niezłe pieniądze, jakie zaproponowali mu wydawcy, Mahan nie miał 

informacji na temat tego, co było powodem decyzji prezydenta Roosevelta 

o wysłaniu floty. Nie był również wtajemniczony w szczegóły samego rejsu. 

                                                 
116 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 521 – 533; A. T. Mahan, Retrospect Upon the War 
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Z tego względu artykuły, w których opisywał przyczyny rejsu, a następnie 

zapewniał czytelników o jego bezproblemowym przebiegu, jedynie obnażyły 

jego ignorancję i zarazem po raz kolejny nadszarpnęły jego wizerunek 

w środowisku amerykańskich oficerów. List, jaki w sierpniu 1908 roku otrzymał 

od swego znajomego, kontradmirała Caspara F. Goodricha jest tego jaskrawym 

przykładem. „Gdybyś znał – pisał w sarkastycznym tonie Goodrich – prawdziwą 

historię wyprawy Floty Atlantyckiej od Trynidadu do Zatoki Magdaleny, twój 

artykuł w Collier's wyglądałby inaczej. Wszyscy spoglądamy na ciebie jako na 

wzór dokładności. Powinieneś pamiętać, że wielkość zobowiązuje”117.  

Publicystyka nie była jedynym zajęciem pisarskim, jakim w okresie po 

wojnie amerykańsko – hiszpańskiej parał się Mahan. W okresie pomiędzy 1900 

a 1914 rokiem spod jego pióra wyszło kilka artykułów oraz trzy książki 

poświęcone brytyjskiej i amerykańskiej historii morskiej
118

. W 1901 roku 

opublikowana została praca Types of Naval Officers Drawn from History of 

British Navy, w której przedstawione zostały sylwetki kilku oficerów XVIII – 

wiecznej Royal Navy. W cztery lata później opublikowana została kolejna 

książka poświęcona historii pod tytułem Sea Power in Its Relations to the War of 

1812. W zamyśle Mahana stanowiła ona trzecią część trylogii o wpływie potęgi 

morskiej na historię, a jej główną tezą było twierdzenie, że konsekwencje, jakie 

wojna przyniosła Stanom Zjednoczonym, wynikały z niewystarczającego 

przygotowania marynarki wojennej. Praca spotkała się z pozytywnym 

przyjęciem recenzentów, jednak mimo tego nie sprzedawała się zbyt dobrze. 

Wreszcie w 1913 roku ukazała się jego ostatnia historyczna książka 

zatytułowana The Major Operations of the Navies in the War of American 

                                                 
117 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 480 – 481; A. T. Mahan, The Value of the Pacific 

Cruise of the United State Fleet, Prospect, (w:) A. T. Mahan, Naval Administration and 
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Independence. Stanowiła ona nieco poprawioną i uzupełnioną wersję pracy 

napisanej przez Mahana piętnaście lat wcześniej na potrzeby opublikowanego 

przez jedno z londyńskich wydawnictw siedmiotomowego dzieła The Royal 

Navy: A History From the Earliest Times to the Present
119

.  

Ogrom pracy jaką wykonał Mahan na polu historiografii nie pozostał 

niezauważony. Doceniając jego zasługi członkowie Amerykańskiego 

Stowarzyszenia Historycznego (ang. American Historical Association), wybrali 

go w 1902 roku na stanowisko prezydenta tej szacownej instytucji. Jego 

dokonania doceniały także rodzime uczelnie. Po tym jak w latach 90 – tych XIX 

wieku otrzymał honorowy doktorat uniwersytetów Harvarda i Yale, tym samym 

stopniem nagrodziła go w 1900 roku jego alma mater, Columbia College. 

W niedługi czas później uczynił to również Dartmouth College, zaś kolekcję tę 

uzupełnił, montrealski McGill University
120

.  

W 1906 roku Mahan rozpoczął pracę nad swoją autobiografią zatytułowaną 

From Sail to Steam; Recollections of Naval Life. Inicjatywa spisania przez niego 

wspomnień wyszła od wydawcy Harper's Magazine. Mimo, że pomysł ten 

schlebiał Mahanowi, początkowo stał on na stanowisku, iż „niedorzecznym” jest 

opisywanie życia tak spokojnego i pozbawionego przygód jak jego. Z czasem 

jednak, przede wszystkim dzięki korzystnym warunkom finansowym 

zaproponowanym przez wydawcę, zmienił zdanie. Przy pomocy Samuela 

Ashe'a, admirała Stepheana Luce'a i innych przyjaciół – jak sam bowiem 

stwierdzał: “po czterdziestu latach pamięć ludzka może płatać figle” – udało mu 

się odtworzyć wiele szczegółów, wspomnień i anegdot ze swojego życia, które 

wzbogaciły pracę. W okresie od lutego 1907 roku ukazywała się ona 

w odcinkach na łamach czasopism Harper's Monthly i Harper's Weekly. 

Wreszcie w październiku 1907 roku praca ukazała się w formie książkowej. 

Mimo pominięcia przez Mahana wielu szczegółów z jego życia dotyczących 

między innymi jego studiów na Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, 

strachu przed morzem, rozterek natury religijnej, czy jego późniejszej służby na 
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morzu, książka stanowi nieocenione źródło wiedzy o nim, szczególnie o jego 

młodzieńczych latach i pierwszym okresie kariery w marynarce wojennej
121

.  

Choć w pierwszych latach XX wieku pisarstwo stanowiło główne zajęcie 

Mahana, nie oznaczało to jednak, iż całkowicie porzucił on służbę publiczną. 

W czasie prezydentury swego przyjaciela Theodore'a Roosevelta był 

kilkakrotnie członkiem różnego rodzaju komitetów w administracji rządowej, 

zaś w 1909 został wybrany członkiem komisji, której zadaniem była 

reorganizacja departamentu marynarki. Przede wszystkim jednak, mimo, że od 

dawna pozostawał w stanie spoczynku, Mahan przez wszystkie te lata, aż do 

1911 roku, był aktywnym wykładowcą w Naval War College. Wykłady, jakie 

wygłosił w czasie swej pracy na uczelni, zmaterializowały się w formie książki 

pod tytułem Naval Strategy, Compared and Contrasted with the Principles and 

Practice of Military Operations on Land, która ukazała się w roku 1911. Ideę 

opublikowania swych wykładów Mahan rozważał już w 1893 roku, jednak 

z czasem pomysł ten został przez niego zarzucony. W 1908 roku odkurzył go 

admirał Stephean Luce, który po dwóch latach nalegań i perswazji, w czasie 

których wskazywał na potrzebę stworzenia książki poświęconej teoretycznym 

aspektom strategii morskiej na potrzeby NWC, U.S. Navy oraz narodu, 

ostatecznie przekonał Mahan do jej napisania. Praca stanowi zbiór, częściowo 

poprawionych i uaktualnionych, wykładów, jakie Mahan wygłosił w Naval War 

College od 1887 roku i ukazuje „wiarę autora w istnienie generalnych zasad 

wojny”, którą zresztą Mahan wyznawał przez cały okres swej działalności jako 

pisarz i wykładowca
122

.  

W momencie ukazania się książki jej zawartość nie była zupełną nowością. 

Niektóre fragmenty Naval Strategy ukazały się już wcześniej w innych pracach, 

np. w dwóch pierwszych książkach z serii The Influence od Sea Power, a także 

w specjalistycznych amerykańskich i angielskich periodykach takich jak United 

Service Magazine, Journal ukazujący się pod auspicjami brytyjskiego Royal 

United Service Institution, czy Proceedings wydawany przez Naval Institute. Jak 

stwierdza profesor Seager, „ujmując (...) rzecz całościowo Naval Strategy była 
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nieoryginalną, nierówną i bezkształtną książką – częściowo napisaną na nowo, 

częściowo przepisaną, częściowo poprawioną, częściowo skleconą z kilku 

fragmentów (...). Tylko w przypadku dwóch rozdziałów poświęconych wojnie 

rosyjsko – japońskiej stanowiła ona całkowicie świeży materiał”
123

. Mimo tego 

książka została generalnie przychylnie przyjęta przez recenzentów. Dowodem 

tego może być między innymi fakt, że londyński The Standard, porównując ją 

do wybitnej pracy Some Principles of Maritime Strategy innego poważanego 

teoretyka strategii morskiej, Juliana S. Corbetta, uznał „wnioski z niej płynące 

za bardziej interesujące”, zaś samą książkę Mahana za bardziej wartościową 

lekturę
124

.  

Chociaż Naval Strategy stanowiła niewątpliwie najlepszą pracę poświęconą 

strategii morskiej jak ukazała się w Stanach Zjednoczonych przed I wojną 

światową, sam admirał nie podzielał zachwytów recenzentów nad swą książką. 

Uznał ją za najsłabszą w swoim dorobku pisarskim wyznają w liście do 

Roosevelta: „nigdy nie miałem tak dość pisania czegokolwiek, jak w przypadku 

tej pracy”
125

. Mimo tego książka spotkała się z uznaniem zarówno wśród 

wykładowców Naval War College jak i tak wnikliwych czytelników jak 

Theodore Roosevelt czy admirał Bouverie Clark. Tak więc wbrew obawom 

Mahana, wyrażonym w liście do Clarka, praca ta nie stanowiła zagrożenia dla 

jego reputacji
126

. 

W 1906 roku na mocy uchwalonej przez Kongres ustawy nadającej 

wszystkim żyjącym kapitanom, którzy brali udział w wojnie secesyjnej, 

pierwszy stopień admiralski, Alfred Thayer Mahan został mianowany 

kontradmirałem. Nie wyrażał on jednak specjalnego zadowolenia z tego faktu 

obawiając się, że nowy szarża może wpłynąć na spadek sprzedaży jego książek. 

W powszechnej świadomości czytelników na całym świecie był on bowiem 

znany jako „kapitan Mahan”, a stopień ten stał się w jego przypadku swego 

rodzaju składową pseudonimu literackiego. Dlatego też, pomimo awansu 

postanowił go zachować dla potrzeb swojej działalności pisarskiej. Z tego też 
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względu we wszystkich jego książkach, również tych, które zostały wydane 

w czasie gdy był już kontradmirałem, po jego nazwisku wciąż figurował stopień 

kapitana
127

.  

Poza pisaniem w ostatnim okresie swego życia Mahan sporo podróżował, 

a jego stałym celem zagranicznych wycieczek była Europa. Po tym jak w 1898 

roku musiał skrócić swój pobyt na Starym Kontynencie w związku z wybuchem 

wojny amerykańsko – hiszpańskiej, odwiedzał ją jeszcze kilkakrotnie. Poza 

swoim turystycznym charakterem podróże te w kilku wypadkach miały związek 

z pogarszającym się stanem zdrowia, zarówno samego Mahana jak i jego żony, 

co wymusiło między innymi ich dwukrotny pobyt w niemieckim kurorcie Bad 

Neuheim. W listopadzie 1912 roku Mahan, wraz z żoną i córkami, wybrał się 

w swą ostatnią, półroczną podróż po Europie. Miał przy tym okazję przypatrzeć 

się z bliska sytuacji międzynarodowej na Starym Kontynencie. Tocząca się 

w owym czasie I wojna bałkańska wywołała w nim obawy o możliwość 

rozprzestrzenienia się konfliktu na  cały kontynent.  Miał świadomość wagi 

interesów, jakie mocarstwa europejskie posiadały na Bałkanach, w związku 

z czym możliwość eskalacji konfliktu, który mógłby nawet uniemożliwić jemu 

i jego rodzinie powrót do Stanów Zjednoczonych, uważał za prawdopodobną. 

Mimo tych obaw admirał pozostał w Europie wraz z rodziną przez prawie cały 

okres I wojny bałkańskiej
128

.    

Po powrocie do Ameryki Mahan, czasowo nieobciążony zobowiązaniami 

wobec wydawców postanowił rozpocząć prace nad nową książką, która tym 

razem miała być poświęcona wpływowi ekspansji terytorialnej i ekonomicznej 

na historię Stanów Zjednoczonych. Ze względu jednak na pogarszający się stan 

zdrowia oraz fakt, że tematyka ta była już w dużym stopniu omówiona 

w amerykańskiej historiografii, postanowił po niedługim czasie zarzucić ten 

pomysł. W lipcu 1913 roku Mahan otrzymał propozycję posady w Carnegie 

Institution w Waszyngtonie, którą, w zamian za możliwość prowadzenia badań 

na dowolny temat, miał firmować swym znanym powszechnie nazwiskiem. Po 
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kilku miesiącach wahania dopiero w styczniu 1914 roku postanowił przyjąć 

ofertę i przenieść się wraz z rodziną do stolicy
129

.  

Wybuch I wojny światowej sprawił, że Mahan znów znalazł się w centrum 

zainteresowania wydawców prasowych. Zewsząd zaczęły nadchodzić 

propozycje napisania przez niego artykułów i komentarzy na temat sytuacji 

w Europie, a amerykańskie i angielski gazety prześcigały się, która z nich 

zaproponuje najlepsze warunki finansowe słynnemu admirałowi. Jednakże 

Mahanowi nie dane było wykorzystać swej popularności. Zdążył zaledwie 

kilkakrotnie wystąpić w prasie, zanim w pierwszych dniach sierpnia 1914 roku 

prezydent Woodrow Wilson, w związku z ogłoszeniem deklaracji neutralności 

przez Stany Zjednoczone, zakazał wszystkim oficerom armii i marynarki, w tym 

również będącym w stanie spoczynku, wypowiadać się publicznie na temat 

wojny
130

.     

Mahan był niepocieszony. Zakaz prezydenta pozbawił go pewnego i obfitego 

źródła dochodu. Prośba jaką skierował na ręce sekretarza marynarki Josephusa 

Danielsa o wyłączenie spod obowiązywania zakazu oficerów będących w stanie 

spoczynku zostałą odrzucona. Okoliczności te nie pozostały bez wpływu na 

jego, i tak nie najlepsze już, zdrowie. We wrześniu admirał Mahan przeszedł 

atak serca, a dwa miesiące później jego stan znacząco się pogorszył. 28 listopada 

trafił do Naval Hospital w Waszyngtonie, jednakże wysiłki lekarzy okazały się 

daremne. Zmarł rankiem 1 grudnia 1914 roku
131

. 
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Rozdział II. Mahanowska 

doktryna potęgi morskiej 
 

 

1. Pojęcie i determinanty potęgi morskiej 

 

Poglądy admirała Mahana traktujące o potędze morskiej stanowiły 

wypadkową dwóch czynników: jego własnych doświadczeń wyniesionych 

z kilkudziesięcioletniej służby na morzach i oceanach świata oraz studiów nad 

historią i strategią, ze szczególnym uwzględnieniem historii konfliktów 

morskich. Czynniki te ukształtowały jego poglądy zarówno w kwestii 

oddziaływania potęgi morskiej na bieg dziejów i dobrobyt narodów, jak również 

wpłynęły na zapatrywania admirała odnośnie sposobów prowadzenia wojny na 

morzu oraz kwestie handlu morskiego. 

Mahan niezwykle często używał w swych pracach pojęcia potęga morska, 

które jak twierdził, wymyślił sam dla „przyciągnięcia uwagi” czytelników
132

. 

Jednak nie zdefiniował go w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Na podstawie 

jego prac można stwierdzić, że rozumiał to pojęcie dwojako: po pierwsze, 

potęga morska oznaczała dla niego panowanie na morzach osiągnięte dzięki 

potędze czynnika militarnego (marynarki wojennej), stanowiącego 

„przeważającą siłę na morzu, która wypiera z niego banderę przeciwnika, lub też 
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pozwala jej pojawiać się tylko w roli uciekiniera”
133

; w drugim znaczeniu potęgę 

morską rozumiał jako taką kombinację handlu morskiego, posiadłości 

zamorskich oraz uprzywilejowanego dostępu do zagranicznych rynków, które 

powodują wzrost bogactwa i wielkości kraju, w skrócie więc: „(1) produkcja; (2) 

żegluga; (3) kolonie i rynki – jednym słowem potęga morska”134. Można jednak 

zauważyć, że oba te znaczenia często przeplatają się w pracach amerykańskiego 

admirała.     

Swoje wnioski Mahan sformułował w serii książek poruszających problem 

wpływu potęgi morskiej na historię
135

. Zasadniczą tezę wypływającą z jego prac 

można zamknąć w stwierdzeniu, że potęga morska miała ogromny, a często 

wręcz decydujący wpływ „na bieg historii i dobrobyt narodów”
136

. Mahan 

wskazywał na fakt, że dotychczas historycy nie zwracali szczególnej uwagi na 

morze i jego znaczenie dla przebiegu poszczególnych procesów dziejowych, 

uznając je za niezbyt interesujący obiekt badań historycznych. Tymczasem jego 

zdaniem istniała nie tylko potrzeba zwrócenia uwagi na znaczenie morza i potęgi 

morskiej oraz powiązanie historii morskiej z historią ogólną, ale również 

konieczność przedstawienia i udowodnienia znaczenia tego faktu w przeszłości, 

a tym samym wyciągnięcie zeń wniosków na przyszłość. „Łatwo jest wysnuć 

ogólne stwierdzenie – pisał admirał – iż panowanie i kontrola mórz jest i była 

znaczącym czynnikiem w historii świata; trudniej jest znaleźć i pokazać 

dokładne ulokowanie tego stwierdzenia w konkretnych okolicznościach.  

Tak więc, o ile nie zostanie to uczynione, świadomość wagi tego czynnika 

pozostanie niejasna i ograniczona; nie opiera się będzie, tak jak powinna, na 

zbiorze konkretnych przykładów, które w jasny sposób przedstawiałyby 

sytuację, poprzez analizę uwarunkowań istniejących w konkretnym 

momencie”
137

. Zastosowanie tego typu metod badań pozwoliło Mahanowi na 
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wysnucie ogólnych wniosków co do istoty potęgi morskiej, które 

w skondensowany sposób zawarł w pierwszym rozdziale The Influence of Sea 

Power upon History, 1660 – 1783. 

Zdaniem Mahana „z politycznego i społecznego punktu widzenia” morze 

stanowi „wielką arterię (...) po której ludzie mogą się przemieszczać we 

wszystkich kierunkach” lecz na której określone okoliczności powodują, że 

wybierane są pewne trasy, inne zaś nie. „Trasy te określa się mianem szlaków 

handlowych; a powodów wpływających na ich wybór należy odszukiwać 

w historii świata”138. Nieskrępowane możliwości wykorzystania morza jako 

medium wymiany dóbr, stanowiło w ocenie Mahana o olbrzymich korzyściach 

ekonomicznych transportu morskiego. „Pomimo wszystkich morskich 

niebezpieczeństw znanych i nieznanych, zarówno podróżowanie jak i transport 

morzem były od zawsze tańsze i łatwiejsze niż po lądzie”139.  

Istnienie transportu, lądowego czy morskiego, było oczywiście bezcelowe, 

o ile dane państwo nie posiadało produktów mogących posłużyć do wymiany. 

Z tego też względu produkcja dóbr stanowiła istotny element w tworzeniu potęgi 

morskiej danego kraju. Przy tym wolą każdego państwa powinno być aby 

medium wymiany była jego własna flota handlowa, dzięki czemu uzyskiwałoby 

ono kontrolę nad nią. Żegluga wymagała jednak ochrony w trakcie rejsu jaką, 

szczególnie podczas wojny, mogła zapewnić jedynie własna marynarka 

wojenna, a także bezpiecznych portów, najlepiej rozsianych po całym świecie 

i będących pod kontrolą danego państwa, w których bez przeszkód mogła 

odbywać się wymiana dóbr. Rolę tę spełniać miały właśnie kolonie140.         

Wzajemne relacje pomiędzy tymi elementami Mahan podsumował 

następująco: „W tych trzech kwestiach – produkcji, z jej potrzebą wymiany 

produktów, żegludze dzięki której wymiana produktów się dokonuje, i koloniach 

które ułatwiają i wpływają na wzrost żeglugi oraz umożliwiają jej ochronę 
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dzięki istnieniu znacznej ilości miejsc zapewniających jej schronienie – znajduje 

się klucz do historii i polityki narodów położonych nad morzem”
141

. 

Na temat owej zależności pomiędzy polityką, historią i geografią Mahan 

wypowiadał się w następujący sposób: „polityka zmienia się zarówno pod 

wpływem ducha czasów, jak również charakteru i przenikliwości rządzących; 

lecz historia państw morskich była w mniejszym stopniu determinowana przez 

przezorność i przenikliwość rządów, niż przez ich położenie, wielkość, kształt, 

liczbę ludności i charakter jego mieszkańców – a więc przez to co określa się 

mianem warunków naturalnych”
142

. Amerykański admirał był zdania, że istnieje 

sześć zasadniczych czynników decydujących o potędze morskiej państwa, do 

których zaliczył: położenie geograficzne („Geographical Position”), 

ukształtowanie powierzchni („Phisical Conformation”), wielkość terytorium 

(„Extent of Territory”), liczbę ludności („Number of Population”), charakter 

narodowy („Character of the People”), charakter rządu („Character of 

Government”)143. 

Położenie geograficzne zdaniem Mahana było elementem najważniejszym. 

Wskazywał on, że państwo, ulokowane na mapie świata w taki sposób, iż nie 

jest zmuszone do obrony swego terytorium przed zagrożeniem ze strony lądu, 

ani też nie ma powodów do rozszerzania na lądzie swojego obszaru posiadania 

i może skupić swoje wysiłki na eksploracji obszarów zamorskich, posiada 

znaczącą przewagę nad państwem dysponującym granicami lądowymi. 

Powoływał się przy tym na przykłady historii nowożytnych potęg morskich 

Anglii, Francji i Holandii (Zjednoczonych Prowincji Niderlandów). Jak 

przekonywał, o ile obrona Wysp Brytyjskich nie wymagała utrzymywania 

potężnych wojsk lądowych, o tyle siły Holandii „zostały szybko wyczerpane 

poprzez konieczność utrzymywania potężnej armii i prowadzenia kosztownych 

wojen w celu zachowania jej niepodległości, podczas gdy polityka Francji była 

stale zmieniana, czasem mądrze przeważnie zaś nierozsądnie, z kierunku 

morskiego na kontynentalny”
144

. Mahan wskazywał również, że często 
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niekorzystne położenie państwa wymaga od niego podziału swoich sił morskich. 

Przykładem była Francja, zmuszona do utrzymywania eskadr okrętów na dwóch 

oddzielonych od siebie akwenach, Oceanie Atlantyckim i Morzu Śródziemnym, 

przez co utrudniona była współpraca pomiędzy rozlokowanymi na nich flotami. 

Z drugiej strony korzystne położenie państwa, centralne w stosunku do jego 

przeciwników, dawało mu znaczącą przewagę. Tu z kolei za przykład służyła 

Wielka Brytania, dla której centralne położenie miało zasadnicze znaczenie 

w czasie jej licznych wojen z kontynentalnymi przeciwnikami, uniemożliwiając 

połączenie się sił morskich Francji i jej sojuszników. Jednocześnie położenie to 

ułatwiało koncentrację floty angielskiej, pozwalając jej panować nad szlakami 

handlowymi położonymi blisko jej wybrzeży, przede wszystkim zaś szlakiem 

przechodzącym przez Kanał La Manche, łączącym państwa Europy Północnej 

i Wschodniej z Oceanem Atlantyckim. W podobnej sytuacji, w opinii 

amerykańskiego admirała, znajdowała się Hiszpania, która do czasu utraty 

Gibraltaru sprawowała niepodzielną władzę nad szlakiem prowadzącym 

z Morza Śródziemnego na Ocean Atlantycki. Bliskość położenia państwa 

w stosunku do szlaków handlowych umożliwiała mu również prowadzenie 

wojny krążowniczej, polegającej na atakowaniu za pomocą niewielkich sił 

morskich, żeglugi handlowej przeciwnika145.  

Nie w każdej jednak sytuacji korzystne położenie kraju pozwalało na 

umieszczenie go w gronie liczących się potęg morskich. Tak było, zdaniem 

Mahana, w przypadku Włoch, które pomimo posiadania długiej linii brzegowej 

i dogodnych portów nie mogły liczyć się jako wielkie mocarstwo. „Rozpatrując 

jedynie geograficzne położenie Włoch – pisał amerykański admirał – mogłoby 

się wydawać, że z ich rozległym wybrzeżem i dobrymi portami, są one 

dostatecznie dobrze ulokowane, by wywierać decydując wpływ na szlak 

handlowy biegnący w stronę Lewantu i Przesmyku Sueskiego. Jest to 

w pewnym stopniu prawda, lecz byłoby tak jeszcze bardziej, gdyby Włochy były 

w posiadaniu wszystkich wysp, które w naturalny sposób przynależą do nich; 
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tymczasem z Maltą w rękach Anglii i Korsyką w rękach Francji, korzyści z ich 

geograficznego położenia są w znacznym stopniu neutralizowane”146.  

Rozważania nad położeniem geograficznym i ocena korzyści z niego 

płynących, nie ograniczały się tylko do analizy położenia samego państwa, ale 

również jego posiadłości leżących poza metropolią, których znaczenie dla 

określenia potęgi morskiej państwa było równie istotne. Po raz kolejny za 

przykład mogła służyć Anglia, której posiadłości na Morzu Śródziemnym, takie 

jak Gibraltar czy Malta, pozwalały na kontrolę znacznych obszarów tego 

akwenu, który odgrywał „większą rolę w historii świata, zarówno pod względem 

ekonomicznym jak i wojskowym, niż jakikolwiek inny akwen podobnych 

rozmiarów”147.  

W swoich rozważaniach Mahan nie omieszkał również poruszyć kwestii 

położenia geograficznego Stanów Zjednoczonych, dla których podobną rolę jak 

dla państw europejskich Morze Śródziemne, odgrywało Morze Karaibskie, 

szczególnie w kontekście budowy przyszłego kanału transoceanicznego, 

w Ameryce Środkowej. W związku z tym uważał on, iż „studiowanie 

strategicznych warunków Morza Śródziemnego (...) stanowić będzie doskonały 

wstęp do takich samych badań nad obszarem Karaibów, które rzadko w historii 

były przedmiotem studiów”. Admirał wskazywał, że położenie Stanów 

Zjednoczonych w stosunku do Morza Karaibskiego, jakkolwiek korzystne, 

cierpi ze względu na kilka niedogodności, pośród których wymienił m.in. brak 

odpowiednich baz na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej oraz na obszarze samego 

Morza Karaibskiego. Zaznaczył przy tym, że w przypadku budowy kanału 

w Ameryce Środkowej, pozycja Stanów Zjednoczonych w stosunku do szlaku 

łączącego Atlantyk i Pacyfik przebiegającego przez Morze Karaibskie „będzie 

podobna do pozycji Anglii w stosunku do Kanału La Manche i pozycji państw 

śródziemnomorskich wobec trasy sueskiej”148.         

Kolejny element, jaki wymienił Mahan – ukształtowanie powierzchni – 

z punktu widzenia potęgi morskiej, odnosi się przede wszystkim do 
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ukształtowania wybrzeża państwa. „Wybrzeże państwa jest jedną z jego granic; 

im łatwiejszy dostęp oferowany przez granice do obszarów znajdujących się 

poza nimi, w tym przypadku do morza, tym większa tendencja mieszkańców  do 

utrzymywania za jego pośrednictwem kontaktów z resztą świata”
149

. Jednak 

nawet korzystne ukształtowanie wybrzeża nie dawało wiele beneficjów, 

w przypadku, gdy było ono pozbawione odpowiedniej infrastruktury w postaci 

portów, bądź też korzystanie z nich byłoby uniemożliwione. W takim wypadku 

„kraj taki nie dysponowałby ani własnym handlem morskim, ani żeglugą ani 

marynarką wojenną”. Mahan przywoływał przy tym przykład wybrzeża 

belgijskiego. Kiedy w 1648 roku na mocy postanowień pokojowych,  Holandia 

wymusiła na Hiszpanii zamknięcie obszarów w rejonie ujścia Skaldy dla 

żeglugi, oznaczało to zamknięcie portu w Antwerpii i przejęcie przez Holandię 

całego handlu morskiego na tym obszarze. „Hiszpańskie Niderlandy przestały 

być potęgą morską”
150

.  

Liczne i rozległe porty są zatem, zdaniem Mahana, źródłem bogactwa i siły 

państwa, a ich znaczenie wzrasta jeszcze bardziej, jeśli są one położone przy 

ujściu ważnych rzek, dzięki czemu ułatwiają koncentrację w nich handlu 

wewnętrznego danego kraju. Lecz jeśli porty takie są łatwo dostępne mogą być 

źródłem słabości państwa, gdyż w czasie wojny łatwo mogą stać się łupem 

przeciwnika
151

.  

Oprócz korzystnego ukształtowania wybrzeży Mahan wskazywał również na 

inne czynniki, determinujące istnienie – bądź brak – ekspansji zamorskiej. 

Stawiając za przykład Francję, „przyjazne terytorium, ze wspaniałym klimatem 

i produkcją ponad miarę pokrywającą potrzeby mieszkańców”, wskazywał, że 

taki kraj będzie niechętnie opuszczany przez jego mieszkańców. Z kolei np. 

Anglia, była zdaniem amerykańskiego admirała mniej obdarzona przez naturę, 

w związku z czym „potrzeby jej mieszkańców w połączeniu z ich prężną 

aktywnością i innymi czynnikami sprzyjającymi ekspansji morskiej popchnęły 
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wyspiarzy za morza”152. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku Holandii, 

która w stopniu jeszcze większym niż Anglia była uzależniona od morza, bez 

którego, jak stwierdza Mahan, by umarła. Jej ziemia była bowiem w stanie 

zapewnić dostatek zaledwie niewielkiej części jej mieszkańców, w związku 

z czym ekspansja zamorska w przypadku Zjednoczonych Prowincji była 

konieczna. Rozwój potęgi handlowej tego kraju przypadł na okres kiedy, pod 

wpływem tureckiej ekspansji we wschodniej części Morza Śródziemnego 

i odkrycia drogi do Indii przez przylądek Dobrej Nadziei, gasła potęga handlowa 

republik włoskich. Tym samym, zdaniem Mahana, Holandia stała się 

dziedzicem handlu lewantyńskiego i dzięki swojemu położeniu przejęła kontrolę 

nad europejskim handlem morskim. Na jej statkach transportowano towary 

z praktycznie wszystkich zakątków kontynentu od zboża z państw nadbałtyckich 

przez francuskie wina, po towary angielskie i hiszpańskie. „Nie będzie 

fałszywym stwierdzenie – pisał admirał – że  cały ten dobrobyt wziął się tylko 

i wyłącznie z niedoboru zasobów naturalnych Holandii”153. Jednakże całkowite 

uzależnienie od morza stanowiło dla tego państwa także zagrożenie, co pokazały 

porażki Zjednoczonych Prowincji w wojnie z Anglią w 1653 i 1654 roku, które 

unieruchomiły holenderską żeglugę i zagroziły stabilności finansowej 

państwa154.  

Odnośnie Stanów Zjednoczonych Mahan wskazywał, że ze względu na 

wpływ ukształtowania terenu na potęgę morską kraj ten w większym stopniu 

upodobnia się do Francji niż do Anglii czy Holandii, przede wszystkim ze 

względu na korzystny klimat i bogactwo zasobów. Mimo że w początkowym 

okresie istnienia Stanów Zjednoczonych, kiedy państwo to tworzyło trzynaście 

byłych kolonii angielskich leżących nad Atlantykiem, życie jego mieszkańców 

było silnie związane z morzem,  to jednak wraz z ekspansją w głąb kontynentu, 

sytuacja uległa zmianie. „Centrum potęgi – pisał admirał – nie znajduje się już 

na wybrzeżu” lecz w interiorze, gdzie „są największe możliwości dla 

inwestowania kapitału i najlepsze perspektywy pracy”155.  
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Mahan wskazywał również na fakt, że potęga morska ma istotne znaczenie 

dla państwa które charakteryzuje się, tak jak Włochy, mocno rozciągniętym 

terytorium w połączeniu z długim wybrzeżem, gdyż może ono być w każdym 

miejscu narażone na atak. W przypadku Stanów Zjednoczonych 

niebezpieczeństwo takie groziło im przede wszystkim na obszarze Florydy
156

.  

Potęga morska była niezwykle istotnym czynnikiem także dla państwa 

pozbawionego zwartego terytorium, którego poszczególne obszary były 

porozdzielane przez morze. W takim wypadku kontrola mórz „staje się nie tylko 

pożądana, ale niezwykle konieczna”157. Amerykański admirał przedstawiał 

w tym kontekście przykład Wysp Brytyjskich, rozdzielonych przez Morze 

Irlandzkie. Kiedy w końcu XVII wieku Francuzi wylądowali w Irlandii 

wspierając dążenia do tronu obalonego króla Jakuba II Stuarta, ich przewaga na 

morzu skutecznie umożliwiała im zwalczanie angielskiej komunikacji morskiej, 

zagrażając w ten sposób armii brytyjskiej w Irlandii. Dopiero klęska Jakuba 

w bitwie pod Boyne w 1690 roku, uratowała Anglików. W kontekście 

rozczłonkowania terytorium Mahan poruszył również kwestię Stanów 

Zjednoczonych, które pod tym względem były w bardzo korzystnej sytuacji. Nie 

miały bowiem, poza Alaską, żadnych posiadłości, które byłyby oddzielone od 

reszty kraju. Co więcej ich najsłabsza granica, wybrzeże Pacyfiku, była 

„oddalona od najniebezpieczniejszych spośród możliwych wrogów”, a „zasoby 

kraju nieograniczone w porównaniu do obecnych potrzeb”
158

.                        

Kolejnemu elementowi, wielkości terytorium, admirał Mahan poświęcił 

stosunkowo najmniej miejsca w swoich rozważaniach. Jak twierdził, „jeśli 

chodzi o rozwój potęgi morskiej” wielkość terytorium nie odnosi się do 

„całkowitej liczby mili kwadratowych powierzchni państwa, lecz długości jego 

linii brzegowej i charakterystyki podlegających analizie portów”159. Mahan 

pisał, że rozległość wybrzeża może być zarówno źródłem siły jak i słabości 

państwa w zależności od tego czy populacja kraju jest duża czy mała. Jak 
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twierdził: „Państwo jest jak twierdza, jej garnizon musi być proporcjonalny do 

długości murów obronnych”
160

. Odwoływał się przy tym do doświadczeń wojny 

secesyjnej, wskazując, że gdyby Skonfederowane Stany Ameryki posiadały 

zarówno marynarkę jak i liczbę ludności proporcjonalną do ich rozległej linii 

brzegowej, a ich mieszkańcy byli narodem żeglarzy, niemożliwe byłoby 

przeprowadzenie przez flotę Stanów Zjednoczonych blokady Konfederacji. 

Zdaniem Mahana jej długie wybrzeże mogło być źródłem siły. Tymczasem, dla 

dysponujących jedynie niewielką flotą Południowców, stało się ono jednym 

z głównych powodów ich klęski, umożliwiając Unii zaatakowanie centrum 

terytorium przeciwnika wzdłuż doliny rzeki Missisipi
161

.          

Wspomniane powyżej trzy elementy wpływające na rozwój potęgi morskiej, 

stanowiły pierwszą grupę czynników mających charakter geograficzny. Kolejne 

trzy elementy tworzyły grupę czynników o charakterze społeczno – 

politycznym.   

Pierwszym z tych elementów była liczba ludności. Podobnie jak 

w poprzednim przypadku, Mahan wskazywał, że nie chodzi tutaj o całkowitą 

ilość mieszkańców danego państwa, jedynie zaś o tę jej część której zajęcie, 

w sposób pośredni lub bezpośredni, związane jest z morzem. Przywoływał przy 

tym przykład Francji i Wielkiej Brytanii z okresu drugiej połowy XVIII wieku. 

Wskazywał, iż w tym  czasie liczba ludności Francji była dużo wyższa od liczby 

ludności Wielkiej Brytanii, lecz w odniesieniu do potęgi morskich, pod 

względem handlu morskiego jak i „militarnej wydajności” pozycja Wielkiej 

Brytanii była silniejsza niż Francji. Wskutek tego brytyjska potęga morska była 

w stanie rozwijać się szybciej niż francuska, czego dowodem był fakt, że na 

przełomie lat 70 – tych i 80 – tych XVIII wieku Anglicy mogli zwodować 

szybciej o wiele więcej okrętów niż Francuzi. Przykład ten pokazywał jakie 

znaczenie dla rozwoju potęgi morskiej danego państwa ma istnienia 

odpowiednio przygotowanych rezerw ludzkich, które w przypadku potęgi 

morskiej rozumiane są nie tylko jako odpowiednia ilość marynarzy, którzy na 

czas wojny mogą być wykorzystani do obsadzenia nowo wybudowanych 
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okrętów, ale także odpowiednia liczba rzemieślników, którzy umożliwiają 

szybką rozbudowę floty. Przy tym równie istotne jest także odpowiednie 

zabezpieczenie rezerw materiałowych na potrzeby rozwoju sił morskich
162

. 

Odnosząc się do czasów jemu współczesnych Mahan wskazywał, że „można 

argumentować, iż istnienie rezerw straciło obecnie na swoim znaczeniu, gdyż 

tworzenie nowoczesnych okrętów trwa na tyle długo”, że od momentu wybuchu 

wojny między dwoma państwami nie będzie czasu na tworzenie nowych sił, ze 

względu na szybki przebieg działań wojennych. Liczyć się będzie to kto 

w chwili rozpoczęcia konfliktu będzie silniejszy i w decydującym starciu 

zwycięży, ten zaś kto będzie słabszy nie będzie miał czasu na odbudowanie 

swoich sił. Zdaniem amerykańskiego admirała jest tak w rzeczywistości, jednak 

w pewnym sensie było tak również w wiekach poprzednich. Argumentował 

bowiem, iż dla państwa opartego w dużym stopniu na potędze morskiej porażka 

w decydującym starciu na morzu, oznaczała tyle samo co dla państwa opartego 

na potędze lądowej porażka w decydującym starciu na lądzie. Odnosząc się do 

historii wojen napoleońskich zauważał, iż ewentualna przegrana Brytyjczyków 

w bitwie pod Trafalgarem byłaby dla nich tym samym czym dla Austriaków 

była klęska pod Austerlitz a dla Prusaków porażka pod Jeną163.  

Zdaniem Mahana jednak przedstawione powyżej przykłady nie uzasadniają 

braku utrzymania rezerw, gdyż zawsze wynik bitwy czy wojny jest efektem 

wcześniejszego przygotowania sił, które ma miejsce w czasie pokoju. Poza tym 

w przypadku gdyby dany konflikt nie został rozstrzygnięty w wyniku jednej 

bitwy czy kampanii decydować będą rezerwy. „Jeśli czas (...) stanowi 

decydujący czynnik na wojnie, to w interesie krajów, których duch nie jest 

zasadniczo wojskowy, których ludność, jak wszyscy wolni ludzie, jest 

przeciwna łożeniu na utrzymywanie znacznych sił zbrojnych, leży to by 

dostrzec, że są one na tyle silne by zyskać czas niezbędny do tego by zaprząc 
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ducha i zdolności swych mieszkańców, do nowego rodzaju aktywności, którego 

wymaga wojna”164.  

Tak więc jeśli posiadane przez państwo siły lądowe i morskie są na tyle 

mocne by wytrzymać pierwsze starcie, nawet pomimo niekorzystnego obrotu 

sytuacji, państwo może przetrwać opierając się na swoich zasobach naturalnych, 

swojej ludności i swoim bogactwie. Zdaniem Mahana, pod tym względem 

pozycja Stanów Zjednoczonych była niekorzystna, gdyż nie posiadały one 

odpowiednich rezerw, który w przypadku wojny morskiej mogłyby być użyte. 

Takie rezerwy bowiem powinny być oparte przede wszystkim na narodowej 

flocie handlowej, a ta w przypadku USA praktycznie nie istniała165.   

Kolejnym elementem istotnym z punktu widzenia rozwoju potęgi morskiej 

państwa był charakter narodowy, objawiający się przede wszystkim poprzez 

zdolności handlowe i pociąg do handlu mieszkańców danego kraju. 

Amerykański admirał wskazywał, że jeśli potęga morska oparta jest na handlu to 

zdolności w tym zakresie „muszą być wyróżniającą cechą narodów”, które są 

uznawane za potęgę morską166.  

Zwracał przy tym uwagę, iż pogoń za zyskiem jak i miłość do pieniędzy są 

immanentną cechą wszystkich ludzi, lecz zasadnicze znaczenie dla sukcesu w tej 

pogoni ma, jego zdaniem, sposób w jaki człowiek stara się dojść do zysków. 

Celem uzasadnienia swego stanowiska przedstawił on sposoby za pomocą 

których europejskie narody przeprowadzały podbój i eksplorację swych kolonii. 

Analizując przykłady Hiszpanii i Portugalii, dwóch pierwszych potęg 

kolonialnych czasów nowożytnych, Mahan zwracał uwagę, że ich 

konkwistadorzy skupieni byli przede wszystkim na eksploracji Nowego Świata 

pod kątem uzyskania wyłącznie dóbr materialnych, złota i srebra, nie zaś na 

zagospodarowaniu i rozwoju podbitych terenów. Tym samym chciwość obu 

narodów sprawiła, iż korzyści z ich podbojów były stosunkowo krótkotrwałe, co 

jednocześnie z perspektywy czasu miało fatalne skutki dla  sytuacji 

ekonomicznej obu państw167.  
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Odmiennym od mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego podejściem do kwestii 

handlu i kolonii charakteryzowali się, w opinii Mahana, Anglicy i Holendrzy. 

Szyderczo określani mianem „narodów sklepikarzy” odznaczali się oni większą 

cierpliwością niż Hiszpanie czy Portugalczycy, „szukali bogactwa, nie poprzez 

miecz, lecz przez pracę”, dążyli raczej do rozwoju zajętych przez siebie 

terytoriów i odkrycia ich bogactw celem uzyskania nowych towarów na 

wymianę, co wpływało również na rozwój produkcji. Rozwój nowych 

terytoriów wymuszał konieczność wymiany handlowej z metropolią, to zaś 

wymagało większej ilości statków. Tym samym, odpowiadając na wzrastające 

potrzeby innych krajów, angielska i holenderska żegluga obsługiwały również 

handel narodów, które, ze względu na brak odpowiednich cech charakteru, mniej 

angażowały się w przedsięwzięcia morskie. To zaś działało stymulująco na 

rozwój ich potęgi morskiej
168

.  

W ocenie amerykańskiego admirała wypadkową bogactwa poszczególnych 

narodów, był stosunek do pracy i handlu ich warstw wyższych, warunkowany 

przez ich cechy charakteru narodowego. W przypadku Hiszpanów, niechęć 

tamtejszej szlachty do pracy i czekania na bogactwo sprawiała, że odnosiła się 

ona z pogardą do handlu. Podobnie zajęciem tym, uważanym za podrzędne 

pogardzały francuskie wyższe sfery, a „bogaci handlarze i producenci”, którzy 

„szukali zaszczytów takich jakie posiadała szlachta, kiedy już je uzyskali 

porzucali swoją lukratywną profesję”
169

.  

Tymczasem w republikańskiej Holandii czy w rządzonej w oparciu 

o stosunkowo szeroką reprezentacje społeczną Anglii, zdawano sobie sprawę 

z tego, że bogactwo stanowi fundament potęgi państwa, w związku z czym 

handel, zajęcie stanowiące źródło bogactwa, musiał być traktowany 

z szacunkiem. „W ten sposób (...) odczucia społeczne, będące rezultatem cech 

charakteru danego narodu, miały znamienny wpływ na stosunek poszczególnych 

narodów wobec handlu”
170

.  
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Znaczenie charakteru narodowego dla rozwoju potęgi morskiej państwa 

objawiało się zdaniem Mahana również poprzez rozwój kolonii. „Udana 

kolonizacja (...) zależy w zasadniczym stopniu od charakteru narodowego; 

ponieważ kolonie rozwijają się najlepiej kiedy rozwijają się same, w sposób 

naturalny. Charakter kolonisty, nie zaś opieka metropolii, stanowi podstawę 

rozwoju kolonii”171. Powyższy wniosek Mahan wyprowadzał z przeświadczenia, 

że stosunek każdego rządu do kolonii jest „całkowicie egoistyczny”, gdyż każdy 

rząd traktuje swoje kolonie w sposób przypominający – jak ujął to obrazowo 

sam admirał – „dojne krowy”
172

.  

W związku z tym to od osób zamieszkujących dane terytorium zależeć będzie 

jego rozwój. W tej kwestii, zdaniem amerykańskiego admirała największe 

sukcesy odnieśli Anglicy, co było wynikiem dwóch czynników. Po pierwsze 

angielscy koloniści „chętnie osiedlali się na nowych obszarach, identyfikowali 

z nimi swoje interesy i pomimo, że zachowywali pamięć o kraju z którego 

przybyli, nie mieli ochoty wracać”. Z tym zaś związana była druga kwestia, 

mianowicie rozumiana w najszerszym znaczeniu dbałość o rozwój nowo 

zamieszkałych terenów. I tak, na przykład koloniści francuscy, 

w przeciwieństwie do Anglików, nie identyfikowali się z nowymi ziemiami 

w równym stopniu jak ich sąsiedzi zza Kanału La Manche i „tęsknie spoglądali 

w stronę” swego starego kraju, co odbijało się na ich stosunkowo niewielkim 

zaangażowaniu w rozwój zajętych przez nich terytoriów. Z kolei w przypadku 

hiszpańskich kolonistów „zasięg ich interesów i ambicji był zbyt wąski, by 

istniała możliwość stworzenia nowego kraju”, zaś kolonializm holenderski 

skupiał się przede wszystkim na rozwoju handlu i pozbawiony był w zasadzie 

politycznych ambicji. Tym samym dla mieszkańców Niderlandów posiadłości 

zamorskie stanowiły „jedynie handlowe dependencje metropolii, co zabijało 

naturalną podstawę rozwoju kolonii”
173

.  

W końcu swych rozważań Mahan nie omieszkał odnieść się również do cech 

charakteru narodowego Amerykanów, który z punktu widzenia ich znaczenia dla 
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rozwoju potęgi morskiej, ocenił bardzo pozytywnie. „Smykałka do handlu, 

śmiałe podejmowanie działań w pogoni za zyskiem i instynkt w odnajdywaniu 

dróg prowadzących do uzyskania bogactwa, wszystko to istnieje. I jeśli 

w przyszłości nadarzy się okazja do skolonizowania nowych ziem, nie ma 

wątpliwości co do tego, że Amerykanie pójdą tą drogą ze wszystkimi 

odziedziczonymi umiejętnościami, takimi jak zdolność do samorządu 

i niezależnego rozwoju”
174

.  

Ostatnim spośród elementów wpływających na rozwój potęgi morskiej 

państwa był  charakter rządu, pod którym to pojęciem Mahan rozumiał 

całokształt polityki morskiej danego kraju kreowanej przez jego władzę. Jak 

pisał „poszczególne formy rządu, wraz z towarzyszącymi im instytucjami oraz 

charakter rządzących w tym czy w innym czasie wywierały bardzo znaczący 

wpływ na rozwój potęgi morskiej. Różnorodne cechy państwa i jego 

mieszkańców tworzą naturalną charakterystykę z którą naród, tak jak każdy 

człowiek, rozpoczyna swoją karierę”. Stąd też rozsądna, energiczna i wytrwała 

polityka rządu z jednej strony, bądź też zachowawcza z drugiej strony wpływa 

na „sukces bądź porażkę w życiu człowieka lub historii narodu”175.  

Wskazując na różnicę między dwoma formami rządów – władzą 

przedstawicielską i władzą absolutną – amerykański admirał wskazywał, że „w 

kwestii potęgi morskiej, najznakomitszy sukces następował wtedy, kiedy istniało 

inteligentne kierownictwo ze strony rządzących przesiąknięte duchem ludzi 

i świadomością ich ogólnych skłonności (do ekspansji morskiej – S. K.). Taki 

rząd jest najpewniej umocowany, kiedy wola społeczeństwa, lub też wola jego 

najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli, ma swój udział w tworzeniu tego 

sukcesu”. Jednak zdaniem Mahana mechanizmy rządów przedstawicielskich są 

czasami niewystarczające i działają zbyt wolno. Przeciwstawiał im mechanizmy 

rządów absolutnych, które, o ile funkcjonowały w sposób rozumny 

i konsekwentny, były w stanie stworzyć doskonały system handlu morskiego 

i wspaniałą flotę wojenną, działając „z większą bezpośredniością niż ta, którą są 

w stanie osiągnąć wolniejsze procesy rządów przedstawicielskich”. Zasadniczą 
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jednak trudność dla władzy absolutnej stanowi, w jego ocenie, zapewnienie 

trwałości osiągniętych dotychczas sukcesów po śmierci danego władcy
176

. 

Odnosząc się do przykładów historycznych admirał Mahan wskazywał, że 

spośród wszystkich nowożytnych państw, niewątpliwie „najwyższy poziom 

potęgi morskiej” uzyskała Anglia. Analizując działalności jej rządów w okresie 

XVII i XVIII wieku doszedł on do wniosku, że niezależnie od osoby władcy 

polityka morska Anglii charakteryzowała się niebywałą konsekwencją, a jej 

absolutnie priorytetowym celem była zawsze kontrola mórz.  Podejmowane 

przez czynniki rządzące działania, takie jak rozbudowa floty, czy wprowadzanie 

odpowiednich rozwiązań prawnych, w postaci chociażby Aktu Nawigacyjnego, 

miały na celu zapewnienie okrętom Royal Navy prymatu na oceanach świata. 

Podczas prowadzenia wojen koalicyjnych Anglia rezerwowała dla siebie 

pozycję pierwszej siły morskiej, której strzegła z zazdrością nawet w stosunku 

do swoich sojuszników. Mahan przywołał przy tym słowa króla Anglii Karola 

II, który podczas negocjacji angielsko – francuskich poprzedzających wybuch 

wojny z Holandią dotyczących tego kto powinien sprawować dowództwo nad 

połączonymi flotami, stwierdził: „To zwyczajem Anglii jest panowanie na 

morzu”
177

. Konsekwencja angielskiej polityki morskiej przejawiała się również 

w rozszerzaniu stanu posiadania Imperium o nowe bazy zamorskie i przywileje 

handlowe w strefach wpływów dotychczasowych wrogów Anglii, uzyskiwane 

w traktatach pokojowych kończących zwycięskie dla niej wojny. Dążąc do 

utrzymania swej przewagi przeciwstawiała się ona próbom wzmocnienia potęgi 

morskiej innych państw, szczególnie tych które w przyszłości mogły stanowić 

zagrożenie dla jej interesów, jak miało to miejsce w przypadku Rosji, starającej 

się o opanowanie basenu Morza Bałtyckiego za cara Piotra Wielkiego. Tak więc 

podczas gdy mocarstwa europejskie angażowały się zarówno w konflikty tak na 

lądzie jak i na morzu, „wzrok Anglii był stale skupiony na utrzymaniu jej potęgi 

morskiej” 
178

. Już w pierwszej połowie XVIII wieku Anglia była w stanie 

wystawić flotę większą niż floty dwóch największych jej przeciwników – 
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Francji i Hiszpanii – razem  wzięte. Tym samym nastąpił szybki rozwój jej 

imperium kolonialnego opartego na „charakterystyce jej kolonistów i sile jej 

floty”. W rezultacie, jak stwierdzał Mahan, „jej bogactwo, będące efektem 

potęgi morskiej, pozwoliło Wielkiej Brytanii na odegranie szczególnej roli 

w tym okresie (połowie XVIII wieku – S. K.). System subsydiów, który 

zapoczątkowany został pół wieku wcześniej w czasach wojen księcia 

Marlborough i uzyskał swój największy rozwój pół wieku później w czasie 

wojen napoleońskich, pozwalał na finansowanie wysiłku zbrojnego angielskich 

sojuszników na kontynencie, którzy bez niego byliby niezdolni do działania”179. 

Zdaniem Mahana polityka angielska w okresie XVII i XVIII wieku nie 

ustrzegła się jednak błędów czego najbardziej jaskrawym przykładem była 

amerykańska wojna o niepodległość. Abstrahując od kwestii politycznych 

i analizując konflikt z czysto wojskowo – morskiego punktu widzenia powodów 

brytyjskiej porażki w tym konflikcie było w opinii admirała kilka. Przede 

wszystkim Trzynaście Kolonii stanowiło ogromny i rozwijający się obszar 

z dala od Anglii, który, jak długo był powiązany z metropolią i przychylnie do  

niej nastawiony stanowił solidną bazę dla jej potęgi morskiej w tej części świata. 

Jednak obszaru tego nie dało się „utrzymać za pomocą siły, w sytuacji gdyby180 

jakiekolwiek potężne państwa zachciał wspomóc” walkę jego ludności 

o niepodległość. „To  gdyby zawierało jawne prawdopodobieństwo; upokorzenie 

Francji i Hiszpanii (w wyniku przegranej wojny siedmioletniej – S. K.) było tak 

bolesne i tak nieodległe, że jasnym było, iż będą one szukały rewanżu, przy 

czym szczególnie Francja szybko i pieczołowicie odbudowywała swoją flotę. 

Gdyby kolonie stanowiło trzynaście wysp potęga morska Anglii szybko 

rozwiązałaby kwestię”. Zamiast tego zaangażowała się ona w powtórkę wojny 

siedmioletniej w Ameryce z tym, że tym razem miała przeciw sobie Francję, 

Hiszpanię oraz swych zbuntowanych poddanych. W efekcie wraz z utratą 

kolonii Anglia straciła wiele ze swej potęgi morskiej. Jednak zdaniem Mahana 
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był to efekt nie tyle jej słabości co arogancji i błędów pozbawionego rozsądku 

rządu
181

.     

Analizując przypadek XVII – wiecznej Holandii, admirał Mahan wskazywał, 

że jej rząd przesiąknięty był „duchem handlowym”, a władza spoczywała 

w rękach ludzi, których określił mianem „arystokracji handlowej”. Rząd ten 

charakteryzowała awersja do wojny i niechęć do ponoszenia jakichkolwiek 

wydatków z tym związanych. Dopiero w sytuacji zagrożenie burmistrzowie 

stojący na czele poszczególnych prowincji skłonni byli do ponoszenia wydatków 

na obronę. Jeszcze w latach 70-tych XVII wieku Holandia mogła wystawić 

marynarkę będącą w stanie poradzić sobie z połączonymi siłami flot Francji 

i Anglii, dzięki czemu obroniła swoją niezależność przed zakusami obu 

monarchów. Jednakże wraz z objęciem tronu angielskiego przez stadhoudera 

(namiestnika) Holandii Wilhelma III Orańskiego i zawiązaniem holendersko – 

angielskiej unii personalnej potęga morska Zjednoczonych Prowincji została 

osłabiona. Jak bowiem zwracał uwagę Mahan, Wilhelm „znalazł w Anglii 

potęgę morską, której potrzebował, natomiast zasoby Holandii został użyte na 

potrzeby wojny lądowej. (...) Holenderskie interesy na morzu (...) zostały 

poświęcona na żądanie Anglii”. Konieczność obrony przed agresywną polityką 

Ludwika XIV, wymagała od rządu Zjednoczonych Prowincji coraz większych 

nakładów na wojnę na lądzie co odbijało się na ich potencjale morskim i tym 

samym na handlu. W ostateczności doprowadziło to do utraty przez Holandię 

mocarstwowej pozycji na morzu
182

.                      

Podobnie jak w przypadku Anglii, przez wiele lat konsekwencją 

w działaniach charakteryzowali się kolejni władcy Francji. Polityka tego 

państwa, tak zagraniczna jak i wewnętrzna, nabrała sprecyzowanych kształtów 

począwszy od czasów rządów króla Henryka IV i kardynała Richelieu. „Z 

doskonale określoną koncepcją ekspansji lądowej w kierunku wschodnim, 

powiązana została idea stałego oporu przeciwko domowi Habsburgów, 

panującemu ówcześnie w Hiszpanii i Austrii, przy jednoczesnym 

przeciwstawieniu się Anglii na morzu”. W późniejszym czasie pojawił się 
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kolejny element: podejmowane z różnym skutkiem próby pozyskania Holandii 

jako sojusznika. W parze z rozsądnie prowadzoną polityką zagraniczną szły 

sukcesy w polityce wewnętrznej. W kolejnych latach „nastąpił rozwój handlu 

i rybołówstwo oraz rozpoczęto budowę floty wojennej”. Testament polityczny, 

jaki pozostawił po sobie Richelieu, „wskazywał na możliwości Francji 

w osiągnięciu potęgi morskiej, oparte na jej położeniu i zasobach”. Za czasów 

jego następcy, kardynała Mazarini był on jednak realizowany w niewielkim 

stopniu, przez co flota francuska podupadła. Dopiero przejęcie sterów rządów 

przez Ludwika XIV i mianowanie pierwszym ministrem Jeana Baptiste Colberta 

dostarczyło „najbardziej zadziwiającego przykładu na działanie, jakie może 

przeprowadzić absolutystyczny rząd mądrze i konsekwentnie dzierżący 

władzę”
183

.  

Wprowadzone przez Colberta reformy doprowadziły do rozwój rolnictwa, 

produkcji (manufaktury) i handlu. Również na jego wniosek pod bezpośredni 

zarząd królewski przeszły kolonie francuskie w Ameryce Północnej i Indiach 

Zachodnich, „dotychczas zarządzane przez różne towarzystwa”. Rozwój żeglugi 

doprowadził do tego, że cały handel pomiędzy koloniami a metropolią 

prowadzony był przy pomocy statków francuskich. Jednocześnie nastąpiła 

znaczna rozbudowa floty wojennej Francji. Jak zauważa Mahan „kilkuletni 

okres administracji Colberta pokazał jak teoria potęgi morskiej przekuta została 

na praktykę poprzez systematyczne i scentralizowane zarządzanie Francją. 

Tymczasem w przypadku Anglii czy Holandii teoria ta była wcielana w życie 

przez pokolenia. Rozwój ten (we Francji – S.K.) był jednak w tym przypadku 

wymuszony i zależał od przetrwania władzy absolutnej, która nad nim 

czuwała”
184

. Dlatego też „cały ten wspaniały wzrost wymuszony przez działania 

rządu osłabł (...), kiedy rządowe wsparcie zostało wycofane”185. Zdaniem Mahan 

ogromny wpływ na osłabienie potęgi morskiej Francji miały również wojny 

Ludwika XIV. Konflikt z Holandią, stanowił w opinii amerykańskiego admirała 

kardynalny błąd francuskiej polityki, gdyż stanowiła ona w jego mniemaniu 
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185
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naturalnego sprzymierzeńca Francji na morzu. Mimo nabytków terytorialnych, 

konflikt ten odbił się niekorzystnie na francuskim handlu zamorskim i miał 

katastrofalny wpływ dla francuskiej marynarki handlowej. W ten sposób 

zachwiane zostały podstawy bogactwa Francji, które opierały się właśnie na 

handlu. Dodatkowo zaangażowanie się w wojny na terenie Niemiec w znacznym 

stopniu wyczerpało zasoby monarchii. Ostatecznie więc skupiając swe wysiłki 

na ekspansji terytorialnej na kontynencie europejskim Francja, jak określił to 

Mahan, „porzuciła morze” i „pozostawiła bezbronne kolonie i handel, narażając 

tym samym największe źródło bogactw na odcięcie, co też faktycznie się stało. 

Niewielkie eskadry okrętów pływające po oceanach zostały zniszczone przez 

przeważające siły morskie (Royal Navy – S.K.); żegluga handlowa została 

zmieciona, a kolonie Kanada, Martynika, Guadelupe i Indie wpadły w ręce 

Anglii”
186

.      

Przedstawione powyżej przykłady pozwoliły admirałowi Mahanowi na 

sformułowanie konkretnych wniosków dotyczących wpływu rządu na rozwój 

potęgi morskiej, które w jego opinii przejawiają się na dwa sposoby. Po 

pierwsze, w czasie pokoju rząd, poprzez swoją politykę, może wspierać 

działania ludności zmierzające do rozwoju handlu morskiego i gałęzi przemysłu 

związanego z morzem, bądź też sam może kreować taki rozwój w sytuacji gdy 

społeczeństwo pozbawione jest naturalnych skłonności do rozwoju potęgi 

morskiej kraju. Zarazem jednak działania rządu mogą doprowadzić do 

zahamowania rozwoju potęgi morskiej państwa poprzez krępowania działań 

społeczeństwa mających na celu rozwój przemysłu i handlu morskiego. Po 

drugie, w okresie przygotowań do wojny działania rządu powinny przejawiać się 

przede wszystkim poprzez stworzenie i utrzymanie floty wojennej odpowiedniej 

do ochrony szeroko pojętych interesów państwa. Poza tym zadaniem rządu, 

w opinii Mahana ważniejszym nawet niż utrzymanie dużych sił morskich, 

powinno być stworzenie odpowiedniego zaplecza umożliwiającego rozwój floty 

w czasie wojny, przede wszystkim zaś rezerw ludzkich – charakteryzujących się 

odpowiednim „duchem” – i materiałowych. Wreszcie, państwo powinno zadbać 

o utrzymanie odpowiednich baz morskich w odległych zakątkach globu 
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pozwalających na prowadzenie swobodnych działań flocie wojennej i dających 

schronienie flocie handlowej
187

.   

Swoje przemyślenia odnośnie charakteru rządu Mahan odniósł również do 

przypadku Stanów Zjednoczonych. Wskazał on, że spośród trzech elementów 

będących wyznacznikiem potęgi morskiej Stany Zjednoczone dysponują tylko 

jednym: rozwiniętą produkcją. Odnośnie dwóch pozostałych elementów, kolonii 

i żeglugi, były ich pozbawione. Jakkolwiek admirał zaznaczał, że 

„nieprawdopodobne jest” by USA uzyskały kolonie, to jednak nie posiadały one 

również żadnych baz morskich co, w okresie szybko rozwijającego się napędu 

parowego zastępującego żagle, pozbawiało praktycznie siły morskie Stanów 

Zjednoczonych możliwości działania na odległych akwenach. „Nie dysponując 

zatem żadnymi posiadłościami kolonialnymi czy bazami wojennymi okręty 

amerykańskiej marynarki wojennej będą w czasie działań wojennych niczym 

ptaki lądowe niezdolne do działania daleko od swoich wybrzeży. Zapewnienie 

im bazy, gdzie będą mogły dokonać niezbędnych napraw i zabunkrować węgiel, 

winno być jednym z najważniejszych obowiązku rządu dążącego do rozwoju 

potęgi swego kraju na morzu”188. Odnośnie zaś żeglugi admirał ubolewał, że 

towary do i ze Stanów Zjednoczonych transportowane są na statkach innych niż 

amerykańskie, co było niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia, jak 

również mogło mieć zgubne skutki w przypadku wojny i blokady morskiej 

wybrzeża Stanów Zjednoczonych
189

. Jednocześnie Mahan uważał, że jednym 

z najważniejszych zadań rządu amerykańskiego jest rozbudowa floty wojennej, 

która „powinna być zdolna jeśli nie do prowadzenia działań daleko od własnych 

portów, to przynajmniej do ochrony własnego wybrzeża”
190

.  

Podsumowując swoje rozważania amerykański admirał wskazywał na 

uniwersalność przedstawionych przez niego sześciu czynników determinujących 

potęgę morską. Podkreślał, że podobnie jak zasady strategii, stanowią one 
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elementy trwałe i niezmienne, niezależne od upływu czasu i należące do Praw 

Natury
191

.  

W kolejnych rozdziałach The Influence of Sea Power upon History, a także 

w swych następnych pracach traktujących o wpływie potęgi morskiej na historię, 

znaczenie owych sześciu determinantów potęgi morskiej zostało szczegółowo 

zilustrowane na przykładzie konfliktów toczonych w XVII, XVIII i na początku 

XIX wieku przez mocarstwa morskie Europy. Ogólny wniosek, jaki wyłania się 

z tych dzieł jest następujący: zdolność państwa do stworzenia i utrzymania 

potęgi morskiej zależna jest od owych sześciu determinantów. Jednocześnie 

Mahan wskazywał, że potęga morska odgrywała decydującą rolę w historii 

świata i tendencja ta kontynuowana będzie w przyszłości. Zatem tak rządy jak 

i społeczeństwa powinny być świadome nie tylko ogromnego znaczenia potęgi 

morskiej, ale również roli tworzących ją elementów, wagi czynników 

wpływających na jej ukształtowanie, oraz mechanizmów powodujących jej 

rozwój, bądź upadek. 

 

2. Założenia strategii wojny morskiej  

 

 Koncepcje strategiczne dotyczące prowadzenia działań wojennych na 

morzu zostały przez admirała Mahana oparte na dwóch podstawach. Pierwszą 

z nich stanowiły poglądy strategiczne szwajcarskiego generała Henri Jominiego, 

dostosowane do potrzeb wojny morskiej, drugą natomiast doświadczenia wojen 

morskich prowadzonych przez mocarstwa morskie Europy od XVII do początku 

XIX wieku
192

. Zadanie jakie stało przed Mahanem, dotyczące opracowania 

koncepcji strategii wojny na morzu, nie należało do łatwych ze względu na fakt, 

że do końca XIX wieku brak było szerszych opracowań na ten temat, które 

mogłyby stanowić dla niego podstawę do rozważań193. Jak stwierdził w 1861 

roku admirał Stephen B. Luce „W porównaniu do armii, z jej bogactwem 

                                                 
191 Ibidem, s. 89. 
192 Ibidem, s. 209. 
193 C. S. Gray, R. W. Barnett, Sea Power and Strategy, Annapolis 1989, ss. 29 – 31. 
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profesjonalnej literatury, my w marynarce możemy być porównani do ludów 

koczowniczych Wschodu, które zadowalają się ustna tradycją wyniesioną 

z zamierzchłej przeszłości”194. Istotnym czynnikiem były również przemiany 

natury technicznej tego okresu i stopniowe zastępowanie na okrętach wojennych 

napędu żaglowego parowym. W opinii Mahana jednak zmiany techniczne nie 

miały wpływu na zasady strategii, które, mimo że uzbrojenie i warunki 

prowadzenia wojny ulegały zmianie, pozostawały takie same zarówno 

w czasach antycznych galer, nowożytnych żaglowców, jak i XIX-wiecznych 

okrętów z napędem parowym195.  

Podobnie jak w przypadku innych dziedzin, o których pisał Mahan, jego 

rozważania dotyczące strategii i wojny morskiej rozproszone są w wielu 

książkach i artykułach. Spośród nich w formie najbardziej uporządkowanej 

zaprezentowane zostały w pracy Naval Strategy opublikowanej w 1911 roku 

stanowiącej w znacznym stopniu poprawioną i uaktualnioną wersję jego 

wykładów wygłoszonych w Naval War College od 1887 roku196.     

Mahan wychodził z założenia, że „strategia morska ma na celu ustanowienie, 

wsparcie i rozwój, tak w czasie pokoju jak i wojny, potęgi morskiej państwa”197. 

Ponieważ spośród trzech elementów potęgi morskiej wymienionych przez 

Mahana z morzem w największym stopniu związana była żegluga, przeto 

podstawę strategii morskiej stanowiło zapewnienie swobody działania własnej 

żeglugi handlowej, to zaś możliwe było jedynie poprzez  uzyskanie panowania 

na morzu, a dokładniej dzięki przejęciu kontroli nad morskimi szlakami 

komunikacyjnymi198.  

Środkiem do osiągnięcia powyższego mogła być tylko i wyłącznie flota 

wojenna, a sposobem zniszczenie sił morskich przeciwnika stanowiących 

                                                 
194 Cyt. za: J. B. Hattendorf, Alfred Thayer Mahan and American Naval Theory, (w:) K. Neilson, 
E. J. Errington (red.), op. cit., ss. 52 – 53.   
195 A. T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History..., ss. 7 – 8.  
196  P. Crowl, op. cit., s. 457; R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., s. 545. 
197 A. T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History..., s. 89. 
198 A. T. Mahan, Possibilities of an Anglo – American Reunion, (w:) A. T. Mahan, The Interest of 

America in Sea Power..., s. 128; W. Reitzel, Mahan on the Use of the Sea, „Naval War College 

Review”, No. 25 (May – June 1973), ss. 74 – 75; A. Westcott (red.), Mahan on Naval Warfare; 

Sellection from the Writings of Rear Admiral Alfred T. Mahan, Boston 1918, s. 75 – 79.    
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zagrożenie dla własnej marynarki handlowej. Jeśli bowiem w przypadku wojny 

na morzu chodzi o, jak pisał Mahan, „złamanie potęgi morskiej wroga, odcięcie 

jego komunikacji od reszty jego posiadłości, osuszenie źródła jego bogactwa 

jakim jest handel i zamknięcie jego portów, przeto celem ataku muszą być jego 

zorganizowane siły nawodne, jednym słowem, jego marynarka wojenna”. 

Wszystkie działania prowadzone w czasie wojny morskiej powinny skupiać się 

na wyeliminowaniu floty wojennej wroga, ponieważ, jak zauważa admirał, 

„panowanie na morzu uzyskiwane w wyniku zniszczenia marynarki wojennej 

nieprzyjaciela jest podstawową kwestią w wojnie na morzu”
199

. 

Skupienie wysiłku floty przede wszystkim na zniszczeniu marynarki 

wojennej przeciwnika stanowiło zasadnicze przesunięcie środka ciężkości 

w myśli strategicznej dotyczącej działań morskich, która w owym czasie 

skupiała się głównie na studiowaniu zasad prowadzenia wojny krążowniczej. 

W formie koncepcji strategicznej głoszona była ona w drugiej połowie XIX 

wieku przez przedstawicieli francuskiej Młodej Szkoły200. Mahan tymczasem, 

zgodne z sugestią admirała Luce by w badaniach nad zasadami prowadzenia 

wojny na morzu korzystać z metody porównawczej, to znaczy „uciekać się do 

dobrze znanych zasad sztuki wojennej celem ich zastosowania do działań 

wojennych floty”, oparł swoją koncepcję na założeniu Jominiego, który 

twierdził, iż zasadniczym celem działania armii powinny być zorganizowane sił 

zbrojne wroga. W koncepcji Mahana założenie to sprowadzało się do 

stwierdzenia, że „celem szczególnym do którego zmierzają działania zbrojne na 

morzu jest zniszczenie zorganizowanych sił wroga i ustanowienie własnego 

panowania na morzu”201. Kolejną zasadą strategiczną szwajcarskiego generała, 

była zasada koncentracji sił. Polegała ona „na tym, aby: 1) kierować główne siły 

armii na decydujące punkty teatru wojny lub pola bitwy, 2) działać w taki 

sposób, żeby masy wojska nie tylko znalazły się w decydującym punkcie, lecz 

                                                 
199 A. T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History..., s. 288; A. T. Mahan, Lessons of the 

War with Spain 1898, (w:) A. T. Mahan, Lessons of the War with Spain..., s. 167.  
200 L. Sondhaus, Naval Warfare, 1815 – 1914, London – New York 2001, ss. 139 – 159.   
201 A. T. Mahan, From Sail to Steam..., s. 283; S. B. Luce, On the Study of Naval Warfare as 

a Science, „United States Naval Institute Proceedings”, 12 no. 4 (1886) s. 534, cyt. za.: P. Crowl, 

op. cit., ss. 455 – 456;  A. - H. Jomini, The Art of War, Philadelphia 1862, s. 324; A. T. Mahan, 

Sea Power in Its Relations to the War of 1812, Vol. 2, London 1905, s. 301.   
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aby wszystkie razem sprawnie weszły do walki”
202

.  Dla Mahana zasada 

koncentracji sił stanowiła „abc strategii morskiej”
.
 „Koncentracja – podkreślał 

admirał – podsumowuje w sobie wszystkie inne czynniki (...) militarnej 

skuteczności w czasie wojny. W inny sposób wyraził to Napoleon stwierdzając, 

iż: >>Wyłączność celu stanowi tajemnicę wielkiego sukcesu<<. Wyłączność 

celu oznacza skupienie woli na jednym elemencie i wykluczenie innych. 

Oznacza tym samym koncentrację mentalnej i moralnej perspektywy,  

determinacji, tak realnej jak fizyczna koncentracja posiadanych sił zbrojnych; 

a kiedy moralne zaangażowanie istnieje w żołnierzu, istnieć będzie również 

fizyczna koncentracja, której obecność jest  tak pewna jak pojawienie się 

jakiegokolwiek skutku wywołanego przez jego przyczynę
203

. W koncepcji 

Mahana wyrażała się ona przywoływaną przez wielu badaczy maksymą „nigdy 

nie rozdzielać floty”, oznaczającą konieczność skupienia floty wojennej 

w jednym miejscu i prowadzenia operacji całością sił a nie w ramach 

wydzielonych zespołów
204

.     

Spośród innych ważnych zasad strategii Mahan wskazywał również na 

kluczowe znaczenie prowadzenia działań z położenia centralnego, takiego jakie 

stanowiło przewagę Francji podczas wojen XVII wiecznych w Hiszpanią 

i Austrią, a także jakim dysponowała Anglia w stosunku do swych 

kontynentalnych rywali. Pozwalało ono na takie dystrybuowanie własnych sił 

aby uzyskać przewagę nad przeciwnikiem w najważniejszym miejscu starcia, 

podczas gdy w innym umożliwiało szachowanie go przez czas wystarczająco 

długi by z sukcesem zakończyć atak sił głównych
205

. 

Korzyścią wynoszoną przez armię lub flotę z centralnego położenia była 

możliwość prowadzenie działań po liniach wewnętrznych, pozwalająca na 

szybsze przerzucanie własnych sił niż mógł to uczynić przeciwnik i dająca 

możliwość pobicia wroga częściami. Mahan przywołał przykłady morskich linii 

wewnętrznych, których znaczenie w skali strategicznej było nie do podważenia. 

                                                 
202 H. Jomini, Zarys sztuki wojennej, Warszawa 1966, s. 82. 
203 A. T. Mahan, Naval Strategy, Compared and Contrasted with the Principles of Military 
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Wśród nich wymienił między innymi trasę wiodąca z Europy na Ocean Indyjski 

przez Kanał Sueski, krótszą w stosunku do trasy wokół Przylądka Dobrej 

Nadziei, czy szlak z Atlantyku na Pacyfik przez Panamę, bez konieczności 

opływania Cieśniny Magellana. Innym podanym przez amerykańskiego 

admirała przykładem była trasa z Bałtyku na Morze Północne przez Kanał 

Kiloński z pominięciem Cieśnin Duńskich206.  

Opowiedzenie się Mahana po stronie zasady koncentracji sił w działaniach 

floty było równoznaczne z odrzuceniem przez niego zasad wojny krążowniczej 

jako podstawowego sposobu prowadzenie działań zbrojnych na morzu. Studia 

nad historią wojen morskich, w tym  konfliktów francusko – brytyjskich 

przełomu XVIII i XIX wieku, czy wojny Stanów Zjednoczonych z Wielką 

Brytanią z 1812 roku, doprowadziły go do przekonania, że skupienie się jedynie 

na prowadzeniu tego rodzaju działań jest nieefektywne i praktyka taka, w ocenie 

admirała, „była równoznaczna z porzuceniem jakichkolwiek dążeń do uzyskania 

panowania na morzu”207. Co prawda nie deprecjonował on całkowicie znaczenia 

wojny krążowniczej, uznawał jednakże „generalną nieadekwatność tego sposobu 

wojowania, w przypadku gdy nie jest on wspierany przez działania floty”. Jak 

argumentował wojna krążownicza by być skuteczna musi być wspierana przez 

eskadry wojenne, dywizjony okrętów liniowych, które zmuszają przeciwnika do 

podzielenia jego sił, pozwalając krążownikom podejmować skuteczne działania 

w stosunku do jego handlu morskiego
208

.  

Jako zwolennik zasady koncentracji sił i przeciwnik wojny krążowniczej, 

rozumianej jako podstawowy sposobu prowadzenia wojny na morzu, Mahan 

w naturalny sposób stawał się wyznawcą koncepcji oparcia siły floty na dużych 

i ciężkich okrętach wojennych (ang. capital ships) tzn. pancernikach. Powołując 

się na doświadczenia minionych dziejów wskazywał, że „panowanie na morzu 

uzyskiwane jest przez największe w danym okresie historycznym okręty, 

skoncentrowane w związkach operacyjnych zwanych flotami, które w zależności 

od potrzeb rozlokowane są w takich miejscach, jakich wymagają dane 

                                                 
206 A. T. Mahan, Naval Strategy...,  ss. 31 – 32. 
207 A. T. Mahan, The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire 1793 – 

1812, Vol. I London 1892 s. 335.  
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okoliczności”
209

. Jak stwierdza w innym miejscu, „maksymalna siła ofensywna 

floty, nie zaś maksymalna siła pojedynczego okrętu jest zasadniczym celem 

budowy pancernika. We wszystkich okresach historycznych pancerniki działały 

wspólnie, w ramach floty, nie zaś pojedynczo tak jak krążowniki”
210

. Powiązanie 

siły floty pancerników z zasada koncentracji sił dawało w takim wypadku 

najlepsze efekty. 

W swych rozważaniach admirał Mahan poświęcił również sporo uwagi 

kwestii działań ofensywnych i defensywnych w wojnie na morzu. Wychodził on 

z założenia, że atak i obrona stanowią w stosunku do siebie działania 

komplementarne, nie zaś przeciwstawne. „Każda wojna ma dwa aspekty, 

ofensywę i defensywę i dla każdego z nich istnieje odpowiedni czynnik 

aktywności. Jest coś do zyskania, ofensywa; jest coś do stracenia, defensywa 

(...). Odpowiednio zaplanowana obrona, (...), stanowi fundament na którym 

opiera się wojna; lecz kto kładzie fundament bez zaplanowania nadbudowy? 

W działaniach wojennych nadbudowę stanowi element ofensywny, stanowiący 

zarazem cel dla którego istnieje defensywa i bez którego jakiekolwiek inne cele 

wojny nie mają sensu istnieć211”.  

W wojnie morskiej działania ofensywne stanowiły zdaniem Mahana domenę 

floty, zadania defensywne z kolei spoczywały na barkach obrony wybrzeża. 

„Fortyfikacje, (...), służą zniwelowaniu przewagi liczebnej, lub też innej 

nierówności środków; tym samym, zarówno w czasie działań wojennych na 

lądzie jak i na morzu, a także w strategii i taktyce, tak lądowej jak i morskiej, 

stanowią wartościowe uzupełnienie obrony, tworząc pasywne wzmocnienie sił 

i uwalniając ich aktywny ekwiwalent, w postaci żołnierzy bądź okrętów, dla 

celów działań ofensywnych”
212

. W opinii amerykańskiego admirała „obrona 

wybrzeża i siły morskie nie są elementami zamiennymi; nie są też wzajemnie 

przeciwstawne, lecz komplementarne. Jeden jest stacjonarny, drugi mobilny; 

                                                 
209 A. T. Mahan, Distinguishing Qualities of Ships of War, (w:) A. T. Mahan, Lesson of War with 

Spain..., ss. 261 – 262.  
210 A. T. Mahan, Lessons of the War with Spain 1898, op. cit., ss. 38 – 39.  
211 A. T. Mahan, Considerations Governing the Diposition of Navies (w:) A. T. Mahan, Retrospect 

and Prospect..., ss. 151 – 152.  
212 A. T. Mahan, Lesson of the War with Spain..., op. cit., s. xii.  
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i jakkolwiek sam w sobie każdy z nich może być doskonały, drugi jest 

konieczny by całość była kompletna”
213

.  

Jak przystało na spadkobiercę myśli strategicznej jednego z największych 

interpretatorów napoleońskiej sztuki wojennej, admirał Mahan był 

zwolennikiem teorii o przewadze działań ofensywnych nad defensywnymi. Jak 

pisał „najlepszą i najpewniejsza formą obrony są działania ofensywne”214. 

W innym miejscu wskazywał, że fundamentalną zasadą wojny na morzu jest, iż 

„tylko działania ofensywne zapewniają obronę”
215

. Efektywna obrona oznaczała 

dla Mahana nie tyle zdolność do ochrony ile zdolność do zadawania ciosów 

przeciwnikowi
216

. Jakkolwiek w kwestii zdolności do ochrony własnego handlu 

przybrzeżnego Mahan wskazywał na przewagę floty nad obroną wybrzeża, ze 

względu na możliwości tej pierwszej do prowadzenia działań ofensywnych, to 

jednak obrona wybrzeża była niezbędnym elementem w systemie obrony 

państwa. Pozwalała bowiem marynarce wojennej na prowadzenie swobodnych 

działań na odległych akwenach morskich bez większej obawy o ochronę 

własnego wybrzeża
217

. Dzięki temu sama flota była zwolniona z zadania 

ochrony własnego wybrzeża, które to zadanie było zresztą w opinii Mahana 

niezgodne z duchem jej działań. Jak bowiem stwierdzał: ”flota tylko dla celów 

obronnych jest całkowicie błędnym stwierdzeniem, chyba, że pod pojęciem 

obrony będziemy interpretować wszystkie interesy państwa, a nie tylko te, które 

dotyczą jego terytorium; i dalej, chyba, że zrozumie się, że najlepszą obroną 

swoich interesów jest potęga umożliwiająca osłabienie interesów wroga”
218

. Nie 

oznaczało to co prawda, iż zadanie obrony wybrzeża ma spoczywać tylko 

i wyłącznie na fortyfikacjach brzegowych wyposażonych w działa, gdyż 

                                                 
213 Ibidem, s. 48.  
214 A. T. Mahan, Condition Determining the Naval Expansion of the United States, (w:) A. T. 

Mahan, Retrospect and Prospect..., ss. 39 – 40. 
215 A. T. Mahan, Considerations Governing the Diposition of Navies, (w:) A. T. Mahan, 

Retrospect and Prospect..., s. 168.  
216 A. T. Mahan, Current Fallacies upon Naval Subjects, (w:) A. T. Mahan, Lesson of the War 

with Spain..., s. 302.  
217 J. Sumida, op. cit., s. 73, A. T. Mahan, Preperdness for Naval War, (w:) A. T. Mahan, The 

Interest of America in Sea Power..., ss. 194 – 196.  
218 A. T. Mahan, Current Fallacies upon Naval Subjects, (w:) A. T. Mahan, Lesson of the War 

with Spain..., ss. 299 – 300.  
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w rozumieniu Mahana w skład obrony wybrzeża powinny również wchodzić 

niewielkie okręty torpedowe. Jednakże pod żadnym względem nie może to być 

zadanie marynarki wojennej, która w wojnie morskiej jest, jak wielokrotnie 

podkreślał amerykański admirał, przeznaczona do działań ofensywnych, 

uzyskania przewagi nad flotą przeciwnika, a co za tym idzie panowania na 

morzu, przez atakowanie jego okrętów wojennych i statków handlowych przy 

każdej nadarzającej się okazji
219

.  

Pogląd Mahana o wyższości działań ofensywnych nad defensywnymi, ataku 

nad obroną, wynikał nie tylko z dziedzictwa myśli strategicznej Jominiego 

i wniosków wyniesionych z badań nad historią wojen morskich XVII i XVIII 

wieku. Był on także efektem wojennych doświadczeń samego admirała, które 

w połączeniu z jego studiami historycznymi i strategicznymi ukształtowały jego 

pogląd na wojnę na morzu, a także na wojnę w ogólności. 

Mahan nie był entuzjastą wojny. Zdawał sobie sprawę z jej destrukcyjnych 

skutków i cierpień jakie niesie za sobą. Zarazem jednak jego osobiste 

obserwacje doprowadziły go do wniosku, iż pokój nie jest ani stanem do którego 

dąży natura ludzka, ani też nadrzędnym celem organizmów państwowych. 

Uważał on, że wojna wypływa z naturalnego impulsu człowieka do walki, 

stanowi nieodzowny element nowożytnego nacjonalizmu i przez to jest 

nieunikniona. Skoro tak, należy zatem dążyć do jej maksymalnego skrócenia 

i uczynienia jej w możliwie najmniejszym stopniu wyniszczającą. Cel ten zaś 

może być zdaniem Mahan osiągnięty jedynie, w wypadku gdy będzie ona 

prowadzona w sposób tak szybki i, paradoksalnie, tak brutalny jak to tylko 

możliwe. „Zaangażowanie w działania wojenne całej populacji – pisał w 1910 

roku – a nie tylko walczących w polu armii, stanowi ducha nowoczesnej wojny. 

Z całą pewnością można stwierdzić, że jest to najmniejsze okrucieństwo spośród 

wszystkich nieuniknionych okrucieństw wojny, ponieważ zagrożenie nim 

powstrzymuje od wojny; i ponieważ, podczas gdy działania zbrojne trwają, 

                                                 
219 A. T. Mahan, Preperdness for Naval War, (w:) A. T. Mahan, The Interest of America in Sea 

Power..., ss. 194 – 196; A. T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History..., ss. 287 – 288.  
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prowadzi to do spadku popularności wojny i tym samym przyśpiesza pokój”
220

. 

Tak więc, „jakkolwiek obronna w swych założeniach, bądź politycznym 

charakterze może być wojna, to jednak katastrofalnym jest założenie 

o poprzestaniu na prowadzeniu konfliktu jedynie za pomocą działań obronnych. 

Wojna raz wypowiedziana musi być prowadzona ofensywnie, agresywnie. Wróg 

musi być nie tyle odparty, ale rozgromiony. Możesz oszczędzić mu wszelkich 

kontrybucji, zaniechać uzyskania korzyści; lecz nim zostanie pokonany, musi 

być atakowany nieustannie i bezlitośnie”
221

. 

Podobnie jak Clausewitz, admirał Mahan uznawał, że wojna stanowi pewien 

szczególny rodzaj aktu politycznego
222

. „Wojna – pisał w 1896 roku – jest po 

prostu działaniem politycznym, aczkolwiek gwałtownym i wyjątkowy w swym 

charakterze”
223

. Stanowi przedłużenie polityki, będąc zarazem podrzędną 

w stosunku do niej. To w gestii męża stanu leży podjęcie decyzji o rozpoczęciu 

działań zbrojnych w momencie gdy dyplomacja zawodzi, tak samo jak w gestii 

rządu leży zapewnienie odpowiednich sił do ochrony interesów kraju 

i zapewnienie gotowości natychmiastowego działania tych sił w razie 

konieczności. Siły te jednocześnie zdaniem Mahana stanowią wypadkową roli 

jaką na arenie międzynarodowej odgrywa państwo. Dlatego też naród, który 

zamierza dostosować swa organizację wojskową – czy to lądowa czy morską – 

do swoich potrzeb, „musi zacząć nie od rozważenia jaka jest największa armia 

lub flota na świecie, w kontekście rywalizacji z nią, lecz od określenia swego 

statusu politycznego w świecie, biorąc pod uwagę nie tylko dobra materialne, ale 

również charakter narodów, który zawiera racjonalne, choć może odległe, 

perspektywy trudności mogących okazać się nierozwiązalnymi inaczej jak tylko 

poprzez wojnę. Kwestia ta ma wymiar przede wszystkim polityczny. Zanim nie 

zostaną podjęte decyzje polityczne, brak jest danych umożliwiających 

                                                 
220 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., ss. 452 – 453; List A. T. Mahana do redaktora New York 

Times z dnia 2 listopada 1910 r., cyt. za: Ibidem, s. 453.  
221 A. T. Mahan, Preperdness for Naval War, (w:) A. T. Mahan, The Interest of America in Sea 

Power..., ss. 192 – 193. 
222 Wydaje się, że Mahan doszedł do tego przekonania niezależnie od Clausewitza, z którego 

działem O wojnie zaznajomił się nie wcześniej niż w 1910 roku, patrz: R. Seager II, Alfred Thayer 

Mahan..., s. 552 i 683.  
223 A. T. Mahan, Preperdness for Naval War, op. cit., ss. 177. 
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postawienie zadań wojskowych; tutaj, jak zawsze, ramię zbrojne służy i jest 

podporządkowane interesom politycznym i cywilnym władzom państwa”
224

. 

Nieuniknioność wojny determinowała konieczność przygotowania się do niej 

już w czasie pokoju. W opinii admirała gotowość do wojny odnosiła się zarówno 

do stopnia, jak i rodzaju przygotowania, ilości i jakości. Stopień przygotowania 

do wojny „określa się szacując siły, które najsilniejszy prawdopodobny
225

 

przeciwnik może ci przeciwstawić, uwzględniając oczywiste niedostatki jego sił, 

wymuszone przez jego własne zaangażowanie i zadania w innych częściach 

świata. Kalkulacja ta dotyczy częściowo kwestii militarnych, częściowo zaś 

politycznych, te drugie wszakże stanowią czynnik dominujący”
226

. Rodzaj 

przygotowania dotyczył natomiast wspomnianych już kwestii ofensywy 

i defensywy, pod którymi admirał rozumiał odpowiednio flotę morską i obronę 

wybrzeża
227

. 

Inną kwestią, istotną z punktu widzenia strategii wojny morskiej, poruszoną 

przez Mahana była kwestia komunikacji. Jak zauważa Philip Crowl amerykański 

teoretyk dosyć luźno posługiwał się tym terminem. Z jednej bowiem strony 

stwierdzał, że komunikacja „w swym ogólnym sensie, wyznacza linie ruchu 

dzięki którym struktury wojskowe, armia lub flota, utrzymywane są przy życiu 

poprzez połączenie ze swą potęgą narodową”
228

. W innym miejscu z kolei pisał, 

że „tak długo jak flota zdolna jest przeciwstawić się przeciwnikowi na morzu, 

komunikacja nie oznacza w swej istocie linii geograficznych, takich jak drogi po 

których porusza się armia, lecz te niezbędne środki których okręty nie mogą 

transportować w swych ładowniach powyżej pewnej określonej ilości. Należą do 

nich po pierwsze: paliwo; po drugie: amunicja; wreszcie zaś żywność”
229

. 

Jednakże, niezależnie od braku przejrzystości terminologicznej, celem Mahana 

było uzmysłowienie roli logistyki, której znaczenie wzrastało wraz ze zmianami 

technologicznymi drugiej połowy XIX i początku XX wieku, w wojnie 

                                                 
224 Ibidem, ss. 177 – 180. 
225 Kursywa w oryginale. 
226 Ibidem, s. 193. 
227 Ibidem, ss. 193 – 194. 
228 A. T. Mahan, Naval Strategy..., s. 32; P. Crowl. op. cit., s. 459. 
229 A. T. Mahan, Naval Strategy..., s. 166. 
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morskiej. Amerykańskiemu admirałowi chodziło o wskazanie, że „odpowiednie 

bazy morskie i dostęp floty do nich są ważnym składnikiem skutecznej strategii 

morskiej. Jeszcze bardziej niezbędne stały się one z chwilą wprowadzenia 

napędu parowego, z tego oczywistego powodu, iż żaden okręt nie jest w stanie 

przebyć znacznego dystansu bez uzupełniania paliwa”230. „Baza morska – pisał 

Mahan – jest elementem potęgi morskiej. W kwestii morskiej stanowi czynnik 

nie mniej determinujący niż flota sama w sobie, ponieważ jest niezbędna dla 

funkcjonowania tej ostatniej”
231

. W innym z kolei miejscu stwierdzał: 

„Koniecznym jest dla floty, tak jak dla armii, by zawsze miała blisko pod ręką 

bazy zaopatrzeniowe, na których może polegać w kwestii uzupełnienia 

ograniczonych zapasów znajdujących się na pokładzie i do których może się 

udać celem regeneracji”
232

.  

Konieczność posiadania punktów oparcia w bliskiej odległości potencjalnego 

teatru działań operacyjnych wymagała posiadania baz morskich, znajdujących 

się poza obszarem metropolii, umożliwiających flocie opartej na napędzie 

parowym, szczególnie w wypadku wojny, prowadzenie działań z dala od 

własnych akwenów. Mahan zwracał jednakże uwagę także na 

niebezpieczeństwo związane z nadmiernym rozbudowaniem systemu baz 

morskich. „Państwo, które dysponuje znaczną liczbą rozproszonych pozycji 

morskich, powinno racjonalnie określić ile z nich, i które, jest w stanie 

utrzymać”
233

. „Liczba baz jakie państwo powinno posiadać, musi być 

zredukowana najbardziej jak tylko się da, aby osłabić w możliwie najmniejszym 

stopniu siłę metropolii i umożliwić jej skoncentrowanie się na tych o żywotnym 

znaczeniu”234. W innym miejscu z kolei pisał, że „mnożenie takich baz, gdy 

tylko przekroczy się limit racjonalnej konieczności, staje się źródłem słabości, 

pomnażając punkty narażone na atak i pociągając za sobą podział sił”
235

.  

                                                 
230 P. Crowl, op. cit., s. 460. 
231 A. T. Mahan, Principles Involved in the War Beetwen Japan and Russia, (w:) A. T. Mahan, 

Naval Administration and Warfare..., s. 128. 
232 A. T. Mahan, The Influence of Sea Power upon French Revolution..., Vol. I, s. 184. 
233 A. T. Mahan, Naval Strategy..., s. 192. 
234 Ibidem, s. 191. 
235 A. T. Mahan, Conditions Determining the Naval Expansion of the United States, (w:) A. T. 

Mahan, Retrospect and Prospect..., ss. 46 – 47. 
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Napęd parowy, który w XIX wieku zrewolucjonizował żeglugę morską był 

niewątpliwie najważniejszym, choć nie jedynym wynalazkiem, jaki wpłynął na 

zmiany w strategii w wojnie morskiej. Zastosowanie na okrętach coraz 

mocniejszych maszyn parowych napędzanych węglem pozwoliło na 

projektowanie coraz większych i coraz silniej uzbrojonych jednostek. Proces ten 

współgrał z postulatem Mahana dotyczącym konieczności budowy dużych 

okrętów, będących główną siłą ofensywną floty. Jednak wraz z jego nasilaniem 

się i postępującym rozwojem klasy pancerników, czego kulminacyjnym 

punktem było nastanie ery drednotów, amerykański admirał uznał dalszy wzrost 

wielkości i uzbrojenia okrętów tej klasy, za niebezpieczny. Z tego też względu 

sprzeciwiał się on koncepcji budowy wielkich okrętów liniowych posiadających 

ujednolicone działa artylerii głównej, (ang. all-big-gun ships). W opinii Mahan 

wzrost wielkości pancerników miał spowodować spadek ilości okrętów tej 

klasy. To zaś mogło negatywnie odbić się na możliwościach działania floty, 

gdyż wojna morska „w dużym stopniu zależy od kombinacji (taktycznych – S. 

K.), możliwość zaś kombinacji wzrasta wraz z ilością. Od ilości zatem zależy 

siła ofensywna, inne elementy pozostają takie same”236. Mahan opowiadał się za 

ustandaryzowaniem wielkości pancerników na pewnym określonym poziomie, 

jednak koncepcja ta się nie przyjęła a ich rozwój kontynuowano aż do okresu II 

wojny światowej.   

Przedstawione przez Mahana poglądy dotyczące założeń strategii i wojny 

morskiej, oparte na wnioskach wyciągniętych ze studiów nad historią konfliktów 

morskich stanowiły zbiór jasno określonych zasad prowadzenia wojny. Ich 

przedstawienie nastąpiło w kluczowym momencie, kiedy wydawało się, że 

rozwój technologiczny zdezaktualizował odwieczne zasady prowadzenia działań 

zbrojnych. Pośród natłoku różnego rodzaju mniej lub bardziej mglistych 

koncepcji prowadzenia walki na morzu, Mahan zaprezentował swe 

zdecydowane stanowisko, w którym zasadniczym założeniem było twierdzenie, 

że zasady strategii wyniesione z historii stanowią wciąż podstawę rozważań 

dotyczących wojny na morzu. 

                                                 
236 R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., s. 521 – 522; A. T. Mahan, Lessons of the War with Spain 

1898, op. cit., s. 40. 
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Mahan nie był jedynym teoretykiem strategii wojny morskiej końca XIX 

wieku. Spośród innych znanych i cenionych autorów można wymienić takie 

postacie jak John Laughton, Philip Colomb oraz rzesza bardziej lub mniej 

znaczących teoretyków wywodzących się spośród różnych nacji, jakich zrodziła 

potrzeba światowej ekspansji morskiej. Przewaga Mahana polegała jednak na 

tym, że udało mu się w jasny sposób „wyjaśnić to co wielu autorów piszących 

o sprawach wojny na morzu jedynie insynuowało, ubierając jednocześnie 

w formę specjalnie skrojoną dla potrzeb pozytywistycznego sposobu myślenia 

charakterystycznego dla końca XIX wieku, z jego zapałem do przyjmowania 

ogólnych zasad. Podobnie jak Marks w przypadku ekonomii politycznej 

i Spencer w przypadku socjologii tak również Mahan usiłował nadać naukowy 

charakter swej pracy i odkryć te okoliczności i reguły należące do niezmiennego 

porządku rzeczy” niepoddającego się wpływowi czasu
237

. 

Oddźwięk, jaki wywołały w świecie prace Mahana w okresie 

poprzedzającym wybuch I wojny światowej, był niezwykle szeroki. Wpływ jego 

idei obecny był szczególnie wyraźnie w pracach teoretyków niemieckich 

i japońskich, którzy tuż przed 1914 rokiem czerpali z koncepcji amerykańskiego 

admirała pełnymi garściami
238

. Zarazem jednak niektórzy teoretycy morscy, 

których sztandarowym przykładem może być brytyjski myśliciel Julian Corbett, 

kwestionowali zasadnicze poglądy Mahana. W przeciwieństwie do 

amerykańskiego admirała Corbett nie uznawał potęgi morskiej za warunek sine 

qua non potęgi państwa. Dostrzegał wagę tego czynnika, nie określał go 

wszakże jako decydujący, uznając, że potęgę państwa należy rozpatrywać 

z punktu widzenia całokształtu możliwości jego oddziaływania zarówno na 

morzu jak i na lądzie. Jednocześnie opowiadał się raczej za tworzeniem flot 

opartych na niewielkich i szybkich okrętach wojennych
239

.  

Mimo, że praktyka I wojny światowej nie potwierdziła koncepcji Mahana 

dotyczących  zasadniczej roli działań morskich, w okresie powojennym 

pancerniki utrzymały swoją pozycję głównego filaru floty. Kluczowe znaczenie 

                                                 
237 P. Kennedy, The Influence and Limitation of Sea Power, „The International History Review”, 

Vol. 10, No. 1, (Feb., 1988), ss. 2 – 17.  
238 Patrz szerzej: R. Dingman, op. cit. ss. 49 – 66; H. H. Herwig, op. cit. ss. 67 – 80.  
239 L. Wyszczelski, Historia myśli wojskowej, Warszawa 2000, ss. 249 – 250.  
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przyznawał im również, będący pod wpływem Mahana, najwybitniejszy 

teoretyk wojny morskiej okresu międzywojennego francuski admirał Raoul 

Castex, dla którego „zasadniczym celem wojny miało być zniszczenie sił 

morskich przeciwnika przez wygranie walnej bitwy”. Zadanie to miały wypełnić 

przede wszystkim właśnie pancerniki. Pod wpływem Mahana pozostawali 

również japońscy i włoscy teoretycy wojny morskiej okresu międzywojennego. 

Z kolei spośród teoretyków niemieckich najważniejszym propagatorem 

koncepcji Mahana był wiceadmirał Wolfgang Wegener 240.  

W okresie powojennym, który przyniósł zasadnicze przeobrażenia 

w charakterze działań zbrojnych na morzu, związane ze zniknięciem z mórz 

pancerników i przejęciem ich roli przez lotniskowce oraz pojawienie się 

atomowych okrętów podwodnych, koncepcje Mahana zdawały się w coraz 

mniejszym stopniu przystawać do zmieniającej się rzeczywistości. Jednakże 

również w tym okresie odegrały one inspirująca rolę, wywierając wpływ na 

koncepcję forsowaną przez admirała Siergieja Gorszkowa, który wykorzystując 

założenia teorii Mahana zastosował je do opracowania idei wykorzystania potęgi 

morskiej przez Związek Radziecki w okresie zimnej wojny241. 

 

 

 

                                                 
240 Ibidem, ss. 314 – 317; K. P. Hansen, Reader versus Wegener, Conflict in German Naval 

Strategy, „Naval War College Review”, Autumn 2005, Vol. 58,  No. 4, ss. 81 – 108.  
241 G. E. Weir, W. J. Boyne, Rising Tide: the Untold Story of the Russian Submarines that Fought 

the Cold War, New York 2003, ss. 259 – 262.  





 

 

Rozdział III. Geneza 

amerykańskiego „Nowego 

Imperializmu” 
 

 

1. Ideologia i ewolucja amerykańskiego 
ekspansjonizmu do 1890 r. 

 

W latach 30 – tych XIX wieku francuski filozof Alexis do Tocqueville 

wybrał się w podróż po Stanach Zjednoczonych, celem obserwacji rozwoju 

tamtejszej demokracji. Objechawszy kraj wzdłuż i wszerz przeprowadził 

szczegółowe badania, bacznie studiując i analizując tamtejszą rzeczywistość 

polityczną. Po powrocie do Francji wnioski ze swoich obserwacji spisał 

w dwutomowym dziele zatytułowanym O demokracji w Ameryce. W jednym 

z ostatnich rozdziałów pierwszego tomu swej pracy zauważył, że dwa wielkie 

państwa, Stany Zjednoczone i Rosja, „rozwinęły się niepostrzeżenie i podczas 

gdy uwaga świata zaprzątnięta była czym innym, nagle znalazły się 

w pierwszym szeregu narodów. Ludzkość dowiedziała się o ich narodzinach 

niemal w tej samej chwili, w której dowiedziała się o ich potędze”. Mając 

świadomość różnic dzielących oba narody, Tocqueville był przekonany, że „na 

mocy tajemnych planów Opatrzności zdają się powołane do tego, by kiedyś 

w rękach każdego z nich znalazły się losy połowy świata”
242

. 

                                                 
242 A. de Tocqueville,  O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, ss. 255 – 256; P. Maslowski, To 

the Edge of Greatness: The United States 1783 – 1865, (w:) W. Murray, M. Knox, A. Bernstein 

(red.), The Making of Strategy: Rulers, States and War, New York 2007, s. 205.  
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Niepostrzeżony rozwój Stanów Zjednoczonych, o którym pisał francuski 

filozof, nie był procesem ani samorzutnym ani przypadkowym. Był to proces 

w ogólnym sensie przewidywany i planowany już u zarania dziejów młodej 

republiki, jednak jego korzenie sięgały znacznie głębiej, do czasów kiedy 

pierwsi wychodźcy z Europy zaczęli osiedlać się nad Zatoką Chesapeake i na 

wybrzeżu Nowej Anglii. Mimo, że u podstaw kolonizacji leżały przede 

wszystkim powody natury religijnej, to zarówno nowoangielscy purytanie jak 

i inni osadnicy przybywali do Ameryki bynajmniej nie z zamiarem stworzenia 

od podstaw nowego społeczeństwa odizolowanego od reszty świata. Jak 

zauważa amerykański historyk Robert Kagan, powołując się studia jednego 

z najdociekliwszych badaczy wczesnych dziejów nowoangielskiej kolonizacji 

Perry'ego Millera, „obraz purytańskiej Ameryki jako pobożnej Grety Garbo 

pragnącej tylko by pozostawiono ją w spokoju w jej własnym świecie, jest 

błędny”. Przede wszystkim „purytanie nie byli izolacjonistami, lecz globalnymi 

rewolucjonistami. Uciekli przed prześladowaniami w Starym Świecie by 

ustanowić religijną wspólnotę w Ameryce, ich >>nowe Jeruzalem<<. Lecz 

w przeciwieństwie do biblijnych Żydów wypatrywali dnia (...) kiedy będą mogli 

powrócić by zreformować Egipt. Dalecy od szukania stałej izolacji od Starego 

Świata purytanie >>wyprawili się w dzicz<< w celu ustanowienia bazy z której 

mogliby przeprowadzić kontrofensywę przez Atlantyk. Ameryka nie była ziemią 

obiecaną purytanów lecz czasowym schronieniem”243.  

Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku osadników kolonizujących 

obszary na południe od Nowej Anglii, których wpływ na amerykańskie 

społeczeństwo, a tym samym na amerykańską politykę zagraniczną 

w późniejszym czasie był, zdaniem Kagana, nawet większy niż w przypadku 

nowoangielskich purytanów. Choć osadnictwo w Wirginii i innych koloniach 

w obszarze Zatoki Cheasepeake w wielu wypadkach wynikało z powodów 

religijnych, to ich mieszkańcy poszukiwali raczej bogactwa niż nowego 

Jeruzalem a ich celem, podobnie jak w przypadku purytanów z Massachusetts 

nie było odgrodzenie się od Starego Świata. „Tę kolonialną Amerykę 

                                                 
243 P. Miller, The New England Mind: From Colonies to Province, Cambridge 1953, ss. 25, 5 i 7; 

R. Kagan, Dangerous Nation, New York 2006, s. 8.     
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charakteryzowały nie izolacjonizm i utopia, nie miasta na wzgórzu i przymierze 

z Bogiem, lecz agresywny ekspansjonizm i zachłanny materializm popierane 

i usprawiedliwiane w całości przez ideologię cywilizacji”244.    

Nakreślony przez Kagana obraz pierwszych przybyszów, jako przede 

wszystkim żądnych podboju i bogactwa zdobywców, nie jest oczywiście jedyną 

słuszną wizją początków kolonizacji na obszarze późniejszych Stanów 

Zjednoczonych obecną w amerykańskiej historiografii. Część tamtejszych 

historyków skłania się do tezy, że zasadniczym celem osadników, 

w szczególności zaś purytanów z Massachusetts, było „stworzenie nowego nieba 

dzięki możliwościom jakie dawała nowa ziemia”, w bezpiecznej odległości od 

Starego Świata. Z założenia więc mieli być oni izolacjonistami dążącymi do 

ograniczenia rozprzestrzeniania się społecznych i politycznych chorób, jakie 

toczyły Europę, na obszarze Ameryki, a ich idealizm stanowić miał siłę 

ograniczającą ekspansjonizm w swej agresywnej formie245.              

Niezależnie od odmiennych wizji lansowanych w amerykańskiej 

historiografii na temat charakteru osadnictwa w angielskich koloniach 

w pierwszej połowie XVII wieku, faktem jest, że w krótkim czasie kolonizacja 

doprowadziła do pierwszych starć z zamieszkującymi te tereny Indianami. 

W Wirginii rozpoczęły się one już na początku lat 20 – tych XVII wieku i trwały 

przez następne dwie dekady, pociągając za sobą wiele ofiar szczególnie po 

stronie tubylców. Pierwszy większy konflikt na obszarze Nowej Anglii wybuchł 

natomiast kilkanaście lat po osiedleniu się pierwszych przybyszów 

i doprowadził do prawie całkowitej eksterminacji indiańskiego plemienia 

Pekoków. W kolejnych latach, wraz ze wzrostem ilości osadników, głód ziemi 

doprowadził do wypierania Indian coraz bardziej w głąb lądu. Podejmowane 

przez nich ataki mające na celu przeciwstawienie się ekspansji Europejczyków 

każdorazowo spotykały się z krwawym odwetem doprowadzając co rusz do 

wyniszczenia kolejnych plemion, jak miało to miejsce np. w czasie tzw. wojny 

                                                 
244 R. Kagan, op. cit., s. 10. 
245 F. Merk, Manifest Destiny and Mission in American History; A Reinterpretation, New York 

1963, ss. 3, 261 – 262; F. Gilbert, To the Farwell Address: Ideas of Early American Foreign 

Policy, Princeton 1970, s. 4. 
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króla Filipa. W efekcie postępująca w szybkim tempie ekspansja sprawiła, że do 

czasu wybuchu wojny siedmioletniej Indianie zostali prawie całkowicie wyparci 

z terenów nadmorskich, zaś osadnictwo na obszarze trzynastu kolonii 

w niektórych miejscach sięgnęło daleko poza obszar Niziny Atlantyckiej 

dochodząc do podnóży Apallachów246.   

Ekspansja kolonistów nie pozbawiona była ideologicznej podbudowy. 

Osadnicy, jak stwierdza Kagan, „nie postrzegali siebie w roli agresorów”. Dla 

wielu z nich zabór nowych terenów „wydawał się być kwestią przetrwania, 

reakcją obronną na zagrożenia leżące tuż poza obrzeżami stale rozszerzającej się 

angielskiej cywilizacji”. Zagrożenie dla bezpieczeństwa kolonistów stanowili 

Francuzi i Hiszpanie, konkurujący z Anglikami o prymat na obszarze Ameryki 

Północnej, a także broniące swych stale kurczących się terytoriów, plemiona 

indiańskie. Wypierani z jednych obszarów, zmuszani do przesiedlenia się na 

inne i w obawie o to by znów nie zostać wypartymi, Indianie atakowali 

osadników zarówno z zemsty jak i w nadziei na zastopowanie ich dalszego 

pochodu. Jednakże z punktu widzenia tych ostatnich tubylcy jawili się przede 

wszystkim jako agresorzy, przed którymi zapewnienie choćby minimalnego 

poziomu bezpieczeństwa wymagało stałego powiększania obszaru poddanego 

kontroli kolonistów. Tymczasem gdy w jednym miejscu ustalona została granica 

zapewniająca bezpieczeństwo, tuż za nią czyhało kolejne zagrożenie 

wymagające dalszej ekspansji
247

.  

Innym elementem ideologii ekspansyjnej była teza o wyższości Anglosasów 

nad innymi ludami. Odnosiła się ona w równym stopniu do Indian jak i do 

innych europejskich nacji kolonizujących Amerykę. W tym ostatnim przypadku 

jej korzenie tkwiły w przekonaniu o wyższości angielskiego protestantyzmu nad 

wyznawanym przez Hiszpanów i Francuzów katolicyzmem oraz w poczuciu 

większego zakresu wolności zarówno wśród królewskich poddanych w Anglii 

jak i wśród kolonistów angielskich w Ameryce. To poczucie wyższości wzrosło 

gwałtownie po 1688 roku, kiedy to w wyniku chwalebnej rewolucji obalono 

prokatolickiego króla Jakuba II. Jej bezkrwawy przebieg stanowił dla wielu 

                                                 
246 M. A. Jones, op. cit., ss. 41 i nn.; R. Kagan, op. cit., s. 10.  
247 R. Kagan, op. cit., ss. 11 – 12.  
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dowód na doskonałość angielskiego systemu rządów. Wychwalano angielską 

konstytucję, „która uniemożliwiła królowi dokonanie zamachu na cnotliwy 

parlament”, będący strażnikiem podstawowych wartości, przede wszystkim 

wolności, decydujących o wyjątkowym charakterze Imperium. Dla większości 

Anglików, tak po jednej jak i po drugiej stronie Atlantyku, ich ojczyzna 

wydawała się być „oazą wolności na rozległej pustyni tyranii”. Jednocześnie, 

zarówno jedni jak i drudzy, dostrzegali nierozerwalny związek pomiędzy 

protestantyzmem, wolnością i ekspansją248. 

Mimo poczucia wspólnoty i wielu podobieństw, tym co odróżniało 

społeczeństwo kolonialnej Ameryki od Anglii, a także pozostałej części Europy, 

sprawiając, że dla wielu osadników Nowy Świat w rzeczy samej wydawał się 

być Ziemią Obiecaną, był system wartości, obejmujący takie elementy jak 

wolność, indywidualizm i równość społeczna, które stanowiły immanentny 

składnik kolonialnego społeczeństwa. Powodowało to, że w ciągu kolejnych 

dekad poprzedzających wybuch rewolucji amerykańskiej na tereny Trzynastu 

Kolonii nieprzerwanie ciągnęły kolejne fale emigrantów. Co ciekawe, 

wykształcenie się tych elementów było w dużym stopniu wynikiem stale 

rozszerzającego się terytorium249. Jednocześnie zaś wszystkie te elementy były 

ze sobą wzajemnie powiązane. Uniezależnienie emigrantów od swoich panów 

i pracodawców, w połączeniu z możliwościami jakie stwarzała Ameryka, 

podsycało to co Edmund Burke określił mianem „umiłowania wolności”, której 

duch stał się dominującą cechą amerykańskiego charakteru w stopniu nigdzie 

indziej na świecie nie spotykanym. „Pod brytyjskimi rządami – pisze 

amerykański historyk Hans Kohn – kolonie, zarówno pod względem 

społecznym jak i politycznym, były bardziej wolne i mniej obciążone przez 

podatki i anachroniczny system rządzenia, niż jakakolwiek część ludzkości 

w tym czasie, włącznie z Anglią”. Tak duży zakres wolności był nierozerwalnie 

związany z ciągłym rozwojem obszarów kolonii. Ekspansja terytorialna 

powodowała zwiększenie odległości od czynników nadrzędnych powodując 

                                                 
248 J. M. Murrin, Beneficiaries of Catastrophe: The English Colonies in America, (w:) E. Foner, 

The New American History, Philadelphia 1997, ss. 23 – 24; Ibidem, ss. 14 – 15.     
249 R. Kagan, op. cit., s. 16. 
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wśród kolonistów poczucie relatywnej niezależności od władzy i kościelnych 

autorytetów250.    

Stopień wolności, jaki cechował osadników wpłynął na wykształcenie się 

kolejnej cechy społeczeństwa Nowego Świata, jaką był indywidualizm. Jak 

pisze Kagan „bezprecedensowa wolność, będąca w znacznym stopniu skutkiem 

istnienia nieprzebranych obszarów ziemi poddanych kolonialnej ekspansji, 

otwierała drzwi dla indywidualnej inicjatywy”, nagradzając sukcesem, 

majątkiem i wysokim statusem społecznym ludzi, którzy w warunkach 

europejskich nie mieliby takich możliwości251. Ich powodzenia z kolei zachęcały 

innych do pójścia tą samą drogą w efekcie czego indywidualizm – cecha 

charakterystyczna dla poszczególnych jednostek – stał się wyróżnikiem całego 

społeczeństwa amerykańskiego w kolejnych wiekach. Przedsiębiorczość, która 

szczególnie w XIX stuleciu miała kluczowy wpływ na dynamiczny rozwój 

amerykańskiej gospodarki była pochodną właśnie indywidualizmu. 

Podobnie jak w przypadku wolności stopień równości społecznej, jaki 

panował w angielskich koloniach nie miał sobie równego w całej Europie. 

Kolonialne „nowoczesne społeczeństwo”, pisał jeszcze przed wybuchem 

rewolucji amerykańskiej w swych Listach farmera amerykańskiego John 

Crèvecoure, „nie składa się, tak jak w Europie, z wielkich panów którzy 

posiadają wszystko i rzeszy ludzi którzy nie posiadają niczego. Nie ma tutaj 

żadnych arystokratycznych rodów, żadnych dworów, królów, biskupów, żadnej 

kościelnej dominacji, żadnej niewidzialnej mocy dającej realną siłę niewielu”252. 

Opis Crèvecoure'a w doskonały sposób pokazuje poczucie wyjątkowość 

kolonistów, wśród których mimo takich zjawisk jak niewolnictwo Murzynów 

czy służba kontraktowa białych emigrantów (stanowiąca formę odpłatności, jaką 

mniej zamożni uiszczali za przewóz przez Atlantyk), nie istniały stosunki 

feudalne na miarę tych, jakie charakteryzowały państwa Starego Kontynentu. 

                                                 
250 E. Burke, Speech in Conciliation with America, Chicago 1898, s. 47; H. Kohn, American 

Nationalism: an Interpretative Essay, New York 1957, ss. 14 – 15; P. Greene, The Intellectual 

Construction of America: Exceptionalism and Identity from 1492 to 1800, Chapell Hill 1993, s. 
116. 
251 R. Kagan, op. cit., ss. 16.  
252 J. H. St. J. Crèvecoure, Letters from an American Farmer, New York 1904, s. 49 (reprint 

2007). 
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Oczywiście brytyjska Ameryka nie była społeczeństwem jednolitym pod 

względem klasowym. „Różnice w pozycji i statusie społecznym były rzeczą 

powszechną i zarazem pilnie strzeżoną. (...) W każdej kolonii od początku XVIII 

wieku wyłoniła się zamożna elita, której dominująca pozycja znalazła wyraz 

w wytwornych domach, posiadłościach, stylu życia i oligarchicznej kontroli nad 

życiem politycznym”. Zarazem jednak „w miastach portowych pojawiło się 

zjawisko nędzy, co spowodowało konieczność zakładania przytułków 

i towarzystw charytatywnych. Również na Południu, szczególnie w rejonach 

pogranicza wiele rodzin egzystowało w warunkach nędzy. Na dnie struktury 

społecznej znajdowali się oczywiście Murzyni (...)”
253

. Zarówno jednak 

oligarchia kupiecko – plantatorska z jednej strony, jak i biedota miejsko – 

wiejska z drugiej stanowiły niewielką część społeczeństwa. Ponadto różnice 

pomiędzy poszczególnymi klasami nie były tak rażące jak w Europie, a bariery 

pomiędzy nimi nie były nieprzekraczalne. Dzięki szerokiej dostępności ziemi 

i tym samym jej niewygórowanym cenom większość farmerów, a więc znaczna 

część populacji, która w przytłaczającej większości mieszkała na wsiach, 

pracowała na swoim. Również w miastach rzemieślnicy skutecznie 

wykorzystywali fakt swej małej liczebności, by uzyskać nie tylko odpowiednio 

wysokie stawki, ale również odpowiedni status społeczny. Mimo tego członkami 

legislatur kolonialnych wybierano przede wszystkim tych których szanowano 

i poważano, a więc w głównej mierze osoby z najwyższych kręgów 

społecznych. Za trafne należy zatem uznać stwierdzeniem Richarda Hofstadtera, 

który określił, mieszkańców brytyjskich kolonii jako „społeczeństwo klasy 

średniej w większości rządzone przez klasę wyższą”
254

.  

Trzynaście brytyjskich kolonii charakteryzowało się unikalnym na tle Europy 

wpływem społeczeństwa na sprawowanie władzy. Mimo że władza we 

wszystkich koloniach sprawowana była przez gubernatorów (którzy tylko 

w Rhode Island i Connecticut wybierani byli przez lokalne legislatury), 

dzierżących teoretycznie niepodzielną władzę, to w rzeczywistości wpływ 

wybieranych przez mieszkańców zgromadzeń przedstawicielskich na 

                                                 
253 M. A. Jones, op. cit., ss. 33 – 34. 
254 R. Hofstadter, America at 1750: A Social Portrait, New York 1973, s. 132. 
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sprawowanie rządów był ogromny. Prawo do wybierania przedstawicieli 

zależało od cenzusu majątkowego i posiadanej własności, której duże 

upowszechnienie powodowało, że możliwość udziału w głosowaniu miała 

większości białych mężczyzn zamieszkujących kolonie
255

. Upowszechnione 

w ten sposób zasady demokratyczne, stanowiły kolejny aspekt wyjątkowości 

kolonialnego społeczeństwa.  

Chociaż znaczna część osadników zdawała sobie sprawę z różnic jakie 

dzieliły Trzynaście Kolonii od Anglii, ich poczucie więzi z metropolią aż do 

dekady lat 60 – tych XVIII nie ulega wątpliwości. „Po zakończeniu wojny 

siedmioletniej w 1763 roku kolonistom nie przychodziła nawet do głowy myśl 

o niepodległości”. Więzi sympatii i interesów sprawiały, że czuli się oni częścią 

brytyjskiego imperium w stopniu nie mniejszym niż mieszkańcy metropolii. 

Jednak zacieśnienie kontroli gospodarczej i finansowej przez brytyjskie władze, 

jakie rozpoczęło się w latach 60 – tych w związku z chęcią „skonsumowania 

rezultatów wojny” z Francją doprowadziło ostatecznie do oddzielenia się 

Trzynastu Kolonii od reszty imperium i stworzenia nowego państwa
256

. 

Niezależnie od tego jakie cele przyświecały rządowi w Londynie w związku 

z reformą systemu kolonialnego w Ameryce rozpoczętą po wojnie 

siedmioletniej, kolejne obciążenia podatkowe i wzrastająca ingerencja 

metropolii w wewnętrzne sprawy kolonii wywoływały coraz większy opór 

kolonistów. W ich mniemaniu posunięcia Anglii stanowiły zamach na wolność 

polityczną i gospodarczą jaką cieszyli się przez wszystkie poprzednie dekady. 

Uważając się za pełnoprawnych poddanych brytyjskich, koloniści żądali dla 

siebie wyłącznego prawa do nakładania podatków i ustalania przepisów 

dotyczących funkcjonowania kolonii. Jednocześnie uważali, że brytyjski rząd 

uniemożliwia im skonsumowanie owoców zwycięstwa nad Francją, czego 

przejawem była chociażby uchwalona w wyniku powstania Pontiaca tzw. 

Proklamacja 1763 roku zakazująca osadnictwa na zachód od pasma Alleghenów, 

której celem było zapobieżenie konfliktom z Indianami. Tymczasem usunięcie 

zagrożenia ze strony Francji sprawiło, że jedyną przeszkodą stojącą na drodze 

                                                 
255 M. A. Jones, op. cit., s. 21. 
256 Ibidem, s. 47. 
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do dalszej ekspansji osadników na Zachód wydawali się być właśnie Indianie. 

Okazało się jednak, że kolejną przeszkodą, niespodziewaną i dużo poważniejszą 

był ich własny, macierzysty kraj. I choć zapisy Proklamacji nie były 

respektowane, to stanowiła ona jeden z pierwszych sygnałów świadczących 

o poważnym rozdźwięku pomiędzy osadnikami a metropolią w kwestii wizji 

rozwoju kolonii. Kolejne posunięcia poszczególnych rządów brytyjskich 

w kwestiach podatkowych, sądownictwa, stanowienia prawa, czy stacjonowania 

wojska oraz towarzyszące im napięcia społeczne doprowadziły kolonistów do 

przekonania, że Wielka Brytania jest nie tylko zagrożeniem dla wszystkich cnót 

jakimi kolonialne społeczeństwo się szczyciło, ale również stoi na drodze do 

dalszego jego rozwoju. Tym samym coraz powszechniejszy stał się pogląd, że 

drogi Trzynastu Kolonii i Anglii powinny się rozejść 
257

.  

Konieczność oddzielenia się Trzynastu Kolonii od metropolii została dobitnie 

i przekonująco wyartykułowana przez angielskiego pisarza Thomasa Paine'a, 

w styczniu 1776 roku w jego pamflecie politycznym O zdrowym rozsądku (ang. 

Common Sense). Był to niewątpliwie kluczowy moment, kiedy kwestia 

niezależności wciąż jeszcze nie była przesądzona. Mimo, że działania zbrojne 

zaczęły się już dziewięć miesięcy wcześniej to przywódcy zbuntowanych 

kolonistów zaledwie pół roku przed publikacją pamfletu, w deklaracji 

o przyczynach i konieczności podjęcia oporu zbrojnego (ang. Declaration of 

Taking up Arms) wyrzekali się chęci odłączenia od Imperium, a w 

wystosowanej do króla Jerzego III tzw. petycji gałązki oliwnej (ang. Olive 

Branch Petition) wyrażali swoje przywiązanie do Wielkiej Brytanii. Kolejne 

miesiące walk osłabiły jednak  poczucie związku kolonistów z metropolią. 

Dodatkowo brak odpowiedzi króla na petycję w połączeniu z uchwaleniem 

w grudniu Ustawy Prohibicyjnej (ang. Prohibitory Act) stwierdzającej, że 

zbuntowane kolonie znalazły się poza zasięgiem opieki królewskiej 

i nakładającej w związku z tym embargo na handel kolonialny, stanowiły 

dowód, że jedyną opcją braną pod uwagę przez rząd w Londynie jest zdławienie 

oporu siłą. W tych okolicznościach argumentacja Paine'a co do tego jak powinni 

                                                 
257 M. A. Jones, op. cit., ss. 48 – 50; H. Zinn, A People's History of United States: 1492 – Present, 

New York 2010, ss. 59 – 60. 
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postąpić koloniści pomogła rozpalić tlące się nastroje niepodległościowe na 

całym obszarze od Maine aż po Georgię258. 

W swym pamflecie Thomas Paine opowiadał się z całą stanowczością za 

niepodległością jako jedynym rozwiązaniem pozostałym kolonistom w obliczu 

zagrożenia ich praw przez Anglię, uznając jakiekolwiek możliwości 

rekoncyliacji za niemożliwe. „Czas rozmów się skończył” – pisał. Jego 

argumentacja opierała się przede wszystkim na przekonaniu o wyjątkowości 

i odrębności Nowego Świata, wyrażonym w koncepcji dwóch sfer: europejskiej 

do której należała Wielka Brytania i całkowicie od niej odmiennej sfery którą 

tworzyła Ameryka. Nowy Świat w pojęciu Paine'a stanowił „azyl dla 

prześladowanych miłośników wolności społecznej i religijnej z każdego zakątka 

Europy”, podczas gdy w Anglii, podobnie jak wszędzie w Europie, 

„skorumpowany i wiarołomny dwór” nadużywał wolności. Tym samym 

Amerykanie zostali naznaczeni jako Ci którzy mieli podtrzymywać płomień 

wolności w świecie. Ówczesną sytuację Paine prezentował jako 

bezprecedensową okazję, jaka nie nadarzyła się „od czasów Noego”, do 

uzyskania niezależności, stwierdzając że „w naszej mocy leży by raz jeszcze 

stworzyć świat od początku”. Narodziny nowego świata i uzyskanie przez 

Amerykanów „ich porcji wolności” były, jego zdaniem, „na wyciągnięcie 

ręki”259. 

Wpływ O zdrowym rozsądku był ogromny i natychmiastowy, powodując 

wzrost czytelnictwa na skalę niezrównaną w historii kolonii. W sytuacji kiedy 

nakład ówczesnych amerykańskich gazet nie przekraczał dwóch tysięcy 

egzemplarzy, pamflet Paine'a ukazał się w, według różnych historyków, 

w liczbie od stu dwudziestu tysięcy do nawet pół miliona egzemplarzy w ciągu 

pierwszego roku. „Setki tysięcy Amerykanów, być może jedna piąta dorosłej 

populacji, przeczytało pracę O zdrowym rozsądku lub wysłuchało jej 

fragmentów w czasie trwania Rewolucji”260. Bezpośredni styl pamfletu 

umożliwił mu dotarcie do różnych członków kolonialnego społeczeństwa, 
                                                 
258 M. A. Jones, op. cit., ss. 55 – 57.  
259 T. Paine, Common Sense, Kansas brw, ss. 36, 48, 40, 83 – 84.  
260 R. A. Ferguson, The Commonalities of “Common Sense”, „The William and Mary Quarterly”, 

Third Series, Vol. 57, No. 3 (Jul., 2000), ss. 465 – 504. 
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niezależnie od klasy z jakiej się wywodzili, pracy jaką podejmowali czy ich 

etnicznego pochodzenia. Tworząc swój pamflet, w którym wzywał kolonistów 

„do podjęcia kolejnego niewielkiego kroku na drodze od oporu do 

niepodległości, (...) zaczerpnął z filozofii renesansu stwierdzenie, iż cnota jest 

elementem koniecznym dla przetrwania republiki, lecz ta cnota nieuchronnie 

zawiodła. Prześladowana w jednym miejscu, gdzie indziej szukać będzie azylu. 

Tym azylem w swych rozważaniach Paine uczynił właśnie Amerykę”. 

Jednocześnie odwoływał się on do wyjątkowości amerykańskiego 

społeczeństwa, wspominając o głoszonym przez purytanów „globalnym 

duchowym odrodzeniu i specjalnej roli jaką odegrać w nim miał naród wybrany 

żyjący pod opieką Opatrzności. Narodem tym mieli być Amerykanie”, którzy 

„służąc sobie służyliby całemu światu”. Paine nie pominął także tak istotnej 

cechy charakteru kolonialnego społeczeństwa jak indywidualizm, wskazując na, 

jak pisze profesor Hunt, „polityczny i ekonomiczny rozwój jako wytwór 

indywidualnego działania opartego na kalkulacji zysków i własnych interesów, 

nie zaś na dyktacie tradycji i władzy zewnętrznej”261.    

Również z punktu widzenia geopolityki argumenty Paine uderzały w związki 

kolonii z Anglią. Odnosząc się do konfliktów związanych z rywalizacją 

mocarstw europejskich w Nowym Świecie Paine zauważał, iż kolonie były 

w nie wciągnięte za każdym razem z powodu brytyjskich ambicji. „Francja 

i Hiszpania nigdy nie były i prawdopodobnie nie będą wrogami nas jako 

Amerykanów ale jako części Wielkiej Brytanii”. Odłączenie się zatem od 

metropolii doprowadziłoby do zniwelowania zagrożenia zewnętrznego dla 

kolonii, których istnienie byłoby wręcz z korzyścią dla innych mocarstw. „Nasz 

plan to handel, (...) co zapewni nam pokój i przyjaźń całej Europy, ponieważ 

w jej interesie leży Ameryka jako wolny port. Handel Ameryki zawsze będzie 

pod ochroną a brak na jej obszarze złota i srebra zabezpieczy ją przed 

najeźdźcami”262.  

O zdrowym rozsądku wywarło znaczący wpływ zarówno na ogół 

kolonialnego społeczeństwa jak i na jego liderów. Rozsądna argumentacja 

                                                 
261 M. H. Hunt, Ideology and U.S. Foreign Policy, New Heaven – London 1987, s. 21.  
262 T. Paine, op. cit., ss. 39, 42.  
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zawarta w pamflecie, nie mogła, jak zauważał George Washington, „zostawić 

członków Kongresu (Kontynentalnego – S.K.) bez wiedzy jaką decyzję należy 

podjąć w kwestii właściwości separacji”. Z kolei John Adams stwierdzał, iż 

pamflet zawiera „podsumowanie wszystkich argumentów, które powtarzałem 

w Kongresie raz po raz przez dziewięć miesięcy”263. Podobne stanowisko 

zajmował Thomas Jefferson. Nie dalekim zatem od prawdy będzie stwierdzenie 

historyka, że praca ta „doprowadziła bezpośrednio do uchwalenia Deklaracji 

Niepodległości i Artykułów Konfederacji”
264

.  

Fakt, że już współcześni Paine'owi dostrzegali znaczenie jego dzieła stanowi 

niewątpliwie zasadniczy dowód na wpływ, jaki odegrało ono w rozpaleniu 

rewolucyjnego wrzenia. Jak stwierdzał kilkadziesiąt lat później sam autor, jego 

celem było pomóc ludziom stać się wolnymi. Jednakże wraz z uzyskaniem 

niepodległości przed nowym państwem stanęło trudne zadanie „określenia jakie 

kroki należy podjąć by zrealizować paine'owską wizję niepodległych 

Amerykanów tworzących świat raz jeszcze od początku”. W tej nowej sytuacji, 

w jakiej znalazł się amerykański naród, jego Ojcowie-Założyciele musieli 

odpowiedzieć sobie na wiele podstawowych pytań dotyczących kształtu 

państwowości młodej republiki. Jak duży zakres odpowiedzialności powinien 

spoczywać na rządzie? Którym ekonomicznym, etnicznym bądź regionalnym 

interesom powinien on służyć? Komu powinno się powierzyć nadzorowanie 

procesu sprawowania władzy? „Znalezienie odpowiedzi na te wybuchowe, 

i potencjalnie kontrowersyjne pytania było nierozerwalnie związane 

z jednakowo zagmatwanym problemem określenia relacji jakie ów naród 

wolnych ludzi powinien ustanowić z otaczającym go światem wciąż 

zdominowanym przez monarchów i despotów”. Problem ten wymagał 

postawienia fundamentalnych pytań, dotyczących tego, jakiego rodzaju polityka 

zagraniczna była odpowiednia dla Stanów Zjednoczonych i jaką powinny 

odegrać one misję w świecie? Znalezienie na nie odpowiedzi nie miało przyjść 

ani szybko, ani łatwo. Następowało stopniowo w cyklu kolejnych debat na temat 

                                                 
263 Cyt. za: C. Nelson, Thomas Paine and the Making of “Common Sense”, „New England 

Review”, Vol. 27, No. 3 (2006), ss. 228 – 250. 
264 Ibidem, ss. 228 – 250. 
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kształtu amerykańskiej polityki zagranicznej, których ostatecznym efektem było 

powstanie w końcu XIX wieku amerykańskiego tzw. „nowego imperializmu”
265

. 

Droga jaką amerykański imperializm przeszedł w swej warstwie ideologicznej 

do tego czasu, została wytyczona w oparciu o amerykański system wartości, ze 

szczególnym uwzględnieniem pojmowanej na wszelkie możliwe sposoby, 

wolności, oraz poczucie misji i wyjątkowości narodu amerykańskiego.    

Zanim amerykańskie społeczeństwo uzyskało możliwość zapoznania się 

z proponowanymi koncepcjami rozwoju polityki zagranicznej swej ojczyzny, 

Ojcowie-Założyciele Stanów Zjednoczonych musieli rozwiązać kilka 

problemów, niezwykle pilnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa. 

Przede wszystkim zbuntowane kolonie musiały obronić swoją niepodległość, 

którą zadeklarowały w 1776 roku, co po długim okresie walk udało im się 

wreszcie osiągnąć w siedem lat później, przy wydatnej pomocy Francji. Jednak 

nawet mimo podpisania traktatu paryskiego w 1783 roku, niepodległość młodej 

republiki była bardziej nominalna niż realna. Brytyjskie wojska wciąż 

stacjonowały na znacznej części amerykańskiego terytorium, w miastach na 

wybrzeżu, w garnizonach nad Wielkimi Jeziorami i na większości obszarów na 

zachód od Appalachów. Na terenach pogranicznych sporym zagrożeniem dla 

osadników były indiańskie plemiona, korzystające z cichego poparcia 

Brytyjczyków. Z kolei hiszpańska kontrola nad Nowym Orleanem utrudniała 

eksport amerykańskich towarów z obszaru Doliny Missisipi podsycając ducha 

secesji na pograniczu zachodnim. Rozwiązanie tych kwestii utrudniał system 

władzy jaki wytworzył się w Stanach Zjednoczonych na początku istnienia 

państwa, związany z podziałem kompetencji między stanami a rządem 

centralnym. Uchwalone i ratyfikowane przez stany w okresie wojny Artykuły 

Konfederacji, oddające większość uprawnień – w tym najważniejsze, związane 

z kwestiami finansowymi – w ręce legislatur stanowych, sprawiały, że faktyczne 

możliwości skutecznego sprawowania rządów przez władze centralną były 

niewielkie. Dopiero uchwalenie w 1789 roku Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych dało Amerykanom skuteczne narzędzia do rozwiązania 

                                                 
265 M. H. Hunt, op. cit., ss. 20 – 21.  
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problemów w zakresie polityki zagranicznej, oraz zdefiniowania kierunków jej 

rozwoju. Zarazem poprzez „zdefiniowanie amerykańskiej polityki zagranicznej, 

miał zostać również określony charakteru Amerykanów jako narodu”266. 

„Jakkolwiek obecnie Ameryka może się wydawać mało znacząca – pisał  

w pierwszych latach amerykańskiej niepodległości George Washington – 

z pewnością nadejdzie dzień, kiedy kraj ten osiągnie pozycję na miarę 

imperium”267. Jego słowa doskonale odzwierciedlają charakter amerykańskiej 

polityki zagranicznej od początku istnienia państwa. Stany Zjednoczone, które 

wyrosły w cieniu brytyjskiego imperializmu, mimo separacji od Wielkiej 

Brytanii, przejęły ekspansjonistyczny model myślenia charakterystyczny dla 

Imperium Brytyjskiego, przy czym, paradoksalnie, istotnym czynnikiem była 

słabość państwa w pierwszym okresie po uzyskaniu niepodległości. 

Niestabilność wewnętrzna, związana przede wszystkim z konfliktami interesów 

między regionami, władzami stanowymi a rządem centralnym, oraz władzą 

ustawodawczą i wykonawczą – konstytucja nie usunęła bowiem wszystkich 

niejasności w kwestii podziału kompetencji – w połączeniu z niesprzyjająca 

sytuacją na granicach wymagały asertywnej polityki zagranicznej, mającej na 

celu wzmocnienie pozycji kraju wobec sąsiadów. Jednakże co do tego, w jaki 

sposób polityka ta powinna być prowadzona, brak było zgody, a dwie 

przeciwstawne wizje w tym względzie głosili dwaj najbardziej wpływowi 

członkowie administracji Washingtona: sekretarz stanu Thomas Jefferson 

i sekretarz skarbu Alexander Hamilton. 

Jefferson, który w pierwszych latach niepodległości piastował stanowisko 

ambasadora Stanów Zjednoczonych w Paryżu, powrócił na amerykańską scenę 

polityczną dopiero w 1790 roku. Jego doświadczenia z pobytu we Francji 

pozwoliły mu na wyrobienie sobie poglądu na temat różnic w sytuacji 

społecznej na Starym Kontynencie i w Ameryce, obrazując je w sposób 

następujący: podczas gdy w Europie ludzkość cierpiała niedolę z powodu 

fizycznego i moralnego ucisku, w Nowym Świecie ludzie mieli prawo do 

                                                 
266 Ibidem, s. 21; M. A. Jones, op. cit., 69, 77 – 78.    
267 Cyt. za: R. H. Immerman, Empire of Liberty: a History of American Imperialism from 

Benjamin Franklin to Paul Wolfowitz, Princeton 2010, s. 1.  
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szczęścia i dostatku, które było efektem warunków, jakie stwarzał amerykański 

kontynent. Zdaniem Jeffersona obfitość ziemi w Ameryce umożliwiała każdemu 

człowiekowi zapewnienie sobie środków utrzymania, a tym samym możliwość 

nieskrępowanego korzystania z wolność i niezależność w osobistym wymiarze. 

Nic dziwnego zatem, że grupą społeczną odgrywającą, w jego ocenie, kluczową 

rolę w funkcjonowaniu państwa, byli farmerzy, których określał jako 

„najbardziej cnotliwych i niezależnych obywateli”
268

. Jak zauważa amerykański 

historyk: „Miasta, przemysł, scentralizowana władza polityczna i rażące 

nierówności w kwestii bogactw oraz przywilejów, wszystko to było wrogiem 

jego ideału – porządku społecznego zdominowanego przez wolnych 

farmerów”
269

. 

Poglądy te znalazły swoje odzwierciedlenie w koncepcji Jeffersona 

dotyczącej kierunku ekspansji Stanów Zjednoczonych i roli potęgi morskiej. 

W sprawach zagranicznych najlepszym sposobem zachowania wywalczonej 

przez Amerykanów niezależności, pozwalającej dalej im rozwijać się jako 

wolny naród, była w ocenie Jefferson polityka oparta na stanowczości 

i asertywności. Geograficzne oddalenie od Europy w znacznym stopniu 

gwarantowało pokój Ameryce. Jego dodatkowym zabezpieczeniem miał być 

właściwie obrany kierunek ekspansji. Aby uniknąć wojny, byłoby lepiej dla 

Amerykanów, uważał Jefferson, „odpuścić sobie ocean, (...) gdzie jesteśmy 

narażeni na przepychankę z innymi państwami: zostawić innym dostarczeni nam 

tego co będziemy potrzebowali i co możemy wykorzystać”. Lepiej byłoby 

„skierować wysiłki naszych obywateli na uprawę ziemi”, zaś czas na „szukanie 

zajęcia dla nich na morzu” nadejdzie dopiero wtedy „kiedy nie będzie już mogła 

go zaoferować ziemia”
270

.  

„Odpuszczenie sobie oceanu” i pozostawienie innym dostarczania Ameryce 

tego co będzie potrzebowała nie oznaczało jednak w opinii Jeffersona 

całkowitego wyzbycia się przez Stany Zjednoczone handlu z zagranicą. 

Ponieważ bogactwo farmerów w dużym stopniu zależało od handlu 

                                                 
268 T. Jefferson, Notes on the State of Virginia, Richmond 1853, ss. 189 – 190.  
269 M. H. Hunt, op. cit., s. 22. 
270 T. Jefferson, op. cit., s. 190.  
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zagranicznego i nie mogło opierać się jedynie na popycie wewnętrznym, 

Jefferson dostrzegał konieczność zawierania traktatów handlowych z innymi 

krajami i ochrony handlu przed nadużyciami. Do osiągnięcia tego celu Stany 

Zjednoczone potrzebowały jednak zaledwie garstki dyplomatów i niewielkiej 

floty, gdyż ich położenie sprawiało, że działania przeciw nim, jak wychodził 

z założenia przyszły prezydent, będą w stanie prowadzić jedynie niewielkie, 

wydzielone siły mocarstw europejskich. Dodatkowym zabezpieczeniem była 

możliwość zagrożenia, jakie Stany Zjednoczone mogły stanowić dla kolonii 

europejskich imperiów w Ameryce. „Opatrzność umieściła ich najbogatsze 

i najbardziej bezbronne posiadłości u naszych drzwi” – pisał. W tych 

okolicznościach nadmierne nakłady na obronę były więc niepotrzebne. 

Posiadanie „floty takiej jaką dysponują wielkie narodu Europy, byłoby głupim 

i nikczemnym marnowaniem energii naszych mieszkańców”
271

.        

Po objęciu stanowiska sekretarza stanu Jefferson skupił się na promowaniu 

warunków, mających doprowadzić „do rozkwitu amerykańskiej wolności”. 

Z poparciem zasiadającego w Kongresie Jamesa Madisona, podjął działania 

mające na celu zabezpieczenie amerykańskich interesów na obszarze bliskiej 

zagranicy i obcych rynkach, ważnych z punktu widzenia sytuacji ekonomicznej 

rolniczego państwa, oraz republikańskich wartości stanowiących oparcie dla 

ekonomii kraju. Główne zagrożenie, w jego ocenie, stanowiła Wielka Brytania, 

która nie pogodziła się z utratą swoich kolonii w Ameryce i wciąż czyniła 

zakusy na niezależność swych niedawnych poddanych. Z tego względu, w opinii 

przyszłego prezydenta, ze wszystkich sił powinno się dążyć do uniknięcia 

jakiegokolwiek podporządkowania się jej, gdyż zagrażało to ekspansji Stanów 

Zjednoczonych, ich interesom ekonomicznym, jak również uderzało w poczucie 

dumy Amerykanów. Zdając sobie sprawę, że USA nie są w stanie konkurować 

z Wielką Brytanią na morzu Jefferson głosił tezę o „otwartości oceanu”, 

stanowiącego „wspólną własność wszystkich, otwartego na działalność 

każdego”. Jednocześnie w kwestiach handlowych i ekonomicznych Stany 

Zjednoczone powinny stosować zasadę odwetu w stosunku do Wielkiej Brytanii. 

„Nie powinniśmy polegać na powściągliwości i sprawiedliwości innych jeśli 

                                                 
271 Ibidem; M. H. Hunt, op. cit., s. 22.  
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chodzi o uczciwy i równy dostęp naszych towarów do rynku (...) lecz na naszych 

własnych środkach i silnej woli ich użycia”
272

. Taka polityka służyć miała 

również kultywowaniu przyjaznych stosunków z Francją, która była 

antagonistką Wielkiej Brytanii i stanowiła przeciwwagę dla niej. W kwestii 

ekspansji terytorialnej podstawowym postulatem Jeffersona było uzyskanie od 

Hiszpanii gwarancji swobodnego korzystania z portu w Nowym Orleanie dla 

celów eksportu towarów, co pozwoliłoby skonsolidować nowe nabytki 

terytorialne położone w obszarze doliny Mississippi. „Ostatecznie – stwierdza 

amerykański historyk – nowe ziemie na zachodzie były niezbędne do 

rozszerzenia imperium wolności. W ten sposób nowy sekretarz stanu miał 

nadzieję stworzyć bezpieczną i zasobną agrarną republikę wokół której 

koncentrowały się jego marzenia”
273

.  

W przeciwieństwie do Jeffersona, koncepcja Alexandra Hamiltona w dużo 

mniejszym stopniu odwoływała się do kwestii wolnościowych, co wynikało 

przede wszystkim z jego pogardy dla demokracji, określanej przez sekretarza 

skarbu mianem „choroby” i „trucizny”
274

. Mimo swego nieskrywanego podziwu 

dla systemu rządów Wielkiej Brytanii nie był on jednak również monarchistą. 

Należałoby go raczej określić jako zwolennika oligarchii. Pełen szacunku dla 

zamożnych stał na stanowisku, że władza powinna spoczywać w rękach ludzi 

„bogatych i dobrze urodzonych”. Z tego zaś wynikały jego zabiegi mające na 

celu maksymalne wzmocnienie władzy centralnej, czego dał wyraz jako główny 

redaktor serii artykułów prasowych opublikowanych w 1788 roku, wzywających 

mieszkańców stanu Nowy Jork do opowiedzenia się za ratyfikacją uchwalonej 

rok wcześniej konstytucji, które przeszły do historii jako tzw. Pisma 

Federalistów (ang. Federalist Papers). Charakterystyczne, iż konstytucja, która 

zdaniem jej przeciwników nadmiernie wzmacniała władzę centralną, w opinii 

Hamilton, nie dawała rządowi federalnemu wystarczającej władzy. Mimo to 

                                                 
272Cyt. za M. H. Hunt, op. cit, s. 23. 
273 M. H. Hunt, op. cit., s. 23.  
274 R. W. T. Martin, Reforming Republicanism: Alexander Hamilton's Theory of Republican 

Citizenship and Press Liberty, (w:) D. Ambrose, R. Martin (red.) The Many Faces of Alexander 

Hamilton: The Life and Legacy of the most Elusive Founding Father, New York 2006, s. 109.   
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Hamilton poparł ją, zdając sobie sprawę, że ze względu na opór obrońców praw 

stanowych było to wszystko co w ówczesnym czasie można było osiągnąć275.   

Poglądy Hamilton na temat Unii i jej roli w świecie zostały zaprezentowane 

przede wszystkim w Pismach Federalistów. Jej podstawowymi celami, jak pisał 

w Federaliście nr 23, były: „wspólna obrona jej członków (czyli poszczególnych 

stanów – S.K.); uchronienie pokoju społecznego, zarówno przed zamieszkami 

wewnętrznymi jak i atakami zewnętrznymi; kierowanie handlem z innymi 

krajami oraz między stanami; nadzór nad naszymi stosunkami – politycznymi 

i handlowymi – z innymi krajami”. Aby umożliwić osiągnięcie powyższych 

celów konieczne było stworzenie floty i armii, których rozmiary nie powinny 

być ograniczone konstytucyjnie tak aby można je było dostosować do zagrożeń, 

jakie może napotkać Unia. Zdając sobie sprawę ze słabości Stanów 

Zjednoczonych, o których pisał w 1787 roku w Federaliście nr 15 – „nie mamy 

ani wojska, ani skarbu, ani rządu” – wskazywał, iż rząd powinien prowadzić 

politykę rozważną i pragmatyczną i unikać zadrażnień z europejskimi 

mocarstwami, z których posiadłościami USA sąsiadowały. Wojna 

z jakimkolwiek z nich, przede wszystkim zaś z Wielką Brytanią, stanowiłaby 

najbardziej nierówny i katastrofalny konflikt w jaki Ameryka mógłby się 

zaangażować276.  

W koncepcji Hamiltona Stany Zjednoczone miały raczej odgrywać rolę 

„języczka uwagi” w stosunku do wielkich mocarstw i ich rywalizacji w Nowym 

Świecie. Zdając sobie sprawę z korzystnego położenia Unii stał on na 

stanowisku, że w przypadku ewentualnego konfliktu państw europejskich 

w Indiach Zachodnich jej potęga, jakkolwiek wciąż niewystarczająca by 

rywalizować z mocarstwami kolonialnymi jak równy z równym, byłaby w stanie 

przechylić szalę zwycięstwa na jedną bądź drugą stronę. Niezbędnym do tego 

elementem była oczywiście odpowiednia flota wojenna, której budowę Hamilton 

postulował, a która oprócz ochrony amerykańskiego handlu morskiego, 

odgrywać miała rolę instrumentu polityki zagranicznej USA. Dzięki temu za 

                                                 
275 M. A. Jones, op. cit, ss. 89, 94 – 96.  
276 A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, The Federalist Papers, New York 2006, ss. 141 – 146, 87; R. 
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cenę neutralności, bądź przyjaźni amerykańskiej, inne mocarstwa mogłyby 

płacić Unii przywilejami handlowymi, przez co, jak stwierdził w Federaliście nr 

11, stałaby się ona „arbitrem Europy w Ameryce”. Wraz ze wzrostem 

amerykańskiej potęgi rola Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej 

powinna ewoluować i z pozycji arbitra powinny one przejść na pozycję 

dominującego gracza w tej części globu, zdolnego dyktować warunki 

mocarstwom europejskim w Nowym Świecie277.  

W momencie objęcia stanowiska sekretarza skarbu Hamilton rozpoczął 

wprowadzanie swoich koncepcji w życie. Ustanowienie zdrowego systemu 

finansowego i utrzymanie pokoju z Wielką Brytanią stanowiło podstawę 

programu Hamiltona, którego bronił nieustępliwie. Posunięcia te były zresztą 

niezbędne dla kraju, w którym praktycznie wszyscy – administracja centralna, 

rządy stanowe i znaczna część obywateli – byli zadłużeni, a rany po ostatnim 

konflikcie wciąż pozostawały niezagojone. „Bez stałego źródła przychodów – 

zauważa amerykański historyk – rząd na powrót stoczyłby się w otchłań 

słabości, niezdolny do utrzymania porządku w państwie i ochrony swych 

interesów za granicą. Ponieważ dziewięćdziesiąt procent przychodów w kraju 

pochodziła z ceł importowych na handel z Wielką Brytanią, jakiekolwiek 

zakłócenia w tym handlu, uniemożliwiłoby funkcjonowanie rządu”278. 

Tymczasem wielu amerykańskich polityków, z Jamesem Madisonem 

i Jeffersonem – który w 1793 roku na skutek konfliktu z Hamiltonem 

zrezygnował ze stanowiska sekretarza stanu – na czele, określanych mianem 

Republikanów, niepomnych na fakt zależności młodej republiki od Wielkiej 

Brytanii domagało się twardej polityki rządu wobec Imperium Brytyjskiego. 

Miała ona stanowić odpowiedź na nadużycia brytyjskie wobec suwerenności 

Stanów Zjednoczonych, jakie objawiały się przede wszystkim w postaci 

niewywiązania się przez Londyn z zobowiązań zawartych w traktacie 

pokojowym z 1783 roku dotyczących wycofania placówek wojskowych 
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278 M. H. Hunt, op. cit., s. 24.  



Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana 

 

 122 

z terytorium USA oraz łamania przez brytyjską marynarkę wojenna 

amerykańskich praw na morzu, w czasie konfliktu angielsko – francuskiego
279

.  

Polem na którym doszło do starcia pomiędzy odmiennymi wizjami rozwoju 

amerykańskiej potęgi był tzw. traktat Jay'a, podpisany przez Stany Zjednoczone 

i Wielką Brytanię w listopadzie 1794 roku w Londynie przez wysłanego 

z inicjatywy Hamiltona prezesa Sądu Najwyższego Johna Jay'a. W ocenie 

sekretarza skarbu, a także prezydenta Washingtona traktat miał złagodzić 

napięcia w stosunkach z Wielką Brytanią, które groziły wybuchem wojny. 

Jednakże jego postanowienia wywołały oburzenie w Stanach Zjednoczonych. 

Jedynym sukcesem okazało się uzyskanie zobowiązania, tym razem 

dotrzymanego, do opuszczenia przez wojska brytyjskie północno – zachodnich 

obszarów USA. Jednak większości postulatów z jakimi Hamilton wysłał Jaya do 

Londynu nie zostało uwzględnionych. Co najgorsze „Jay został zmuszony do 

faktycznego zaakceptowania brytyjskiej polityki morskiej względem państw 

neutralnych”. Traktat został odebrany jako jednostronny i zdecydowanie 

niekorzystny dla Ameryki i nawet sam Hamilton nie był usatysfakcjonowany 

jego postanowieniami. Z punktu widzenia Republikanów, traktat był wyrazem 

uległości wobec Wielkiej Brytanii i stanowił jedynie zaproszenie do dalszych 

nadużyć wobec USA. Jefferson stwierdził, że jest to „nic więcej jak tylko traktat 

sojuszniczy pomiędzy Anglią i Anglomaniakami w naszym kraju, skierowany 

przeciwko (...) ludowi Stanów Zjednoczonych”
280

.   

Wobec twardego stanowiska Republikanów istniało realne 

niebezpieczeństwo, że traktat może nie zostać ratyfikowany, czego skutkiem 

mógł być wybuch konfliktu z Anglią. W związku z tym Hamilton postanowił 

zażarcie bronić traktatu. Wskazywał, iż traktat, pomimo swoich niedoskonałości, 

jest wciąż lepszym rozwiązaniem niż wojna. Jeśli Stany Zjednoczone będą 

w stanie uniknąć wojny przez „dziesięć czy dwanaście lat” ich pozycja ulegnie 

wzmocnieniu na tyle „by rozwijać i wspierać skutecznie i z energią wszelkie 

słuszne roszczenia dla większych ekonomicznych korzyści”
281

. Tymczasem jak 
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sądził sekretarz skarbu konflikt z Anglią doprowadziłby do osłabienia 

i zubożenia państwa zaś podniesienie się z tej katastrofy zajęłoby Stanom 

Zjednoczonym wiele lat. Jednocześnie nie oszczędzał swoich politycznych 

przeciwników zarzucając im próżność i mściwość oraz oskarżając ich o próbę 

wykorzystania traktatu w celu obalenia rządu, a także, za namową Francji, chęć 

wciągnięcia USA w wojnę z Wielką Brytanią
282

. 

Ostatnie zdanie w debacie nad traktatem Jay'a należało do Hamiltona. Dzięki 

wsparciu Waszyngtona, który celem jego obrony rzucił na szalę cały swój 

autorytet, traktat został ostatecznie ratyfikowany przez Kongres. Dodatkowo 

w swym Przemówieniu Pożegnalnym (ang. Farewell Address) prezydent 

pośrednio zaatakował krytyków swej administracji. Fakt ten dowodzi roli jaką 

Hamilton odgrywał w amerykańskiej polityce. Będąc bowiem od dwóch lat poza 

rządem (w 1795 roku zrezygnował ze stanowiska sekretarza skarbu) wciąż 

służył radą prezydentowi i brał udział w przygotowaniu przemówienia 

Waszyngtona. Co więcej swoje wpływy zachował również w pierwszym okresie 

kadencji Johna Adamsa, który pozostawił wielu członków administracji 

poprzednika, widzących swego lidera właśnie w Hamiltonie. Ostatecznie jednak 

Adams, będący również Federalistą, pozbył się ze swych szeregów stronników 

Hamiltona, którego zresztą (z wzajemnością) miał w głębokiej pogardzie. 

Rezultatem tarć wewnętrznych w obozie Federalistów była ich porażka 

w kolejnych wyborach prezydenckich i objęcie stanowiska przez Thomasa 

Jeffersona
283

.   

Wbrew temu czego mogli się obawiać liderzy Federalistów prezydentura 

Jeffersona nie doprowadziła do całkowitej zmiany polityki zagranicznej Stanów 

Zjednoczonych, zerwania stosunków z Londynem i sojuszu z Paryżem. 

Niewypowiedziana wojna morska, jaką USA toczyły z Francją na Karaibach za 

czasów Adamsa, będąca efektem traktatu Jay'a, osłabiła sympatie Amerykanów 

wobec niedawnego sojusznika. Dodatkowo przejęcie przez Francję od Hiszpanii 

olbrzymich terenów Luizjany wraz z Nowym Orleanem wywołało obawy 

Jeffersona o sytuację na zachodzie. Mimo swych profrancuskich zapatrywań 
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prezydent był przeciwny zmianie sąsiada ze słabej Hiszpanii na potężną 

i agresywną Francję, która stanowiłaby zagrożenia dla terytorialnego 

i gospodarczego rozwoju Stanów Zjednoczonych. Szczególne znaczenia 

Jefferson przywiązywał do problemu Nowego Orleanu, stanowiącego okno na 

świat dla towarów z prawie połowy amerykańskiego terytorium. Mocarstwo, 

w którego posiadaniu było miasto, stawało się według prezydenta stałym 

i naturalnym wrogiem Stanów Zjednoczonych. „W dniu w którym Francja 

przejmie w posiadanie Nowy Orlean będziemy musieli wziąć zaślubiny z Anglią 

i jej flotą” stwierdził niegdyś Jefferson. Nie było to jednak potrzebne, gdyż 

w niedługim czasie Francja sama wystąpiła z propozycją sprzedaży Luizjany. 

Transakcja sfinalizowana w 1803 roku doprowadziła do podwojenia terytorium 

USA i stanowiła zarazem wstęp do dalszej ekspansji na zachód284.  

Prezydentura Jeffersona przyniosła zakończenie pierwszej wielkiej debaty 

dotyczącej kierunków polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, jaka toczyła 

się w latach 90 – tych  XVIII wieku. Porównując obie ścierające się koncepcje 

należy zauważyć, że pomiędzy ich głosicielami istniała zgoda co do tego, iż 

Stany Zjednoczone są naznaczone by stać się wielkim mocarstwem, które 

w przyszłości odgrywać będzie kluczową rolę w świecie. Różnice dotyczyły 

jednak drogi, jaką należy obrać aby zrealizować ten cel. W okresie ostatniej 

dekady XVIII wieku zwyciężyła koncepcja Federalistów, która 

podporządkowując czasowo interesy amerykańskie Wielkiej Brytanii (jak 

choćby w kwestii amerykańskich praw na morzu) pozwoliła okrzepnąć młodej 

demokracji amerykańskiej w pierwszych, kluczowych latach jej istnienia. 

Jednakże w początkach XIX wieku pozycja Federalistów zaczęła słabnąć. 

Śmierć Waszyngtona w 1799 roku, pozbawiła ich najważniejszego symbolu 

i niewątpliwie miała swój wpływ na porażkę Adamsa w wyborach 

prezydenckich, jakie odbyły się rok później. Ostatecznym jednak ciosem była 

nagła śmierć Hamiltona w 1804 roku. Pozbawieni swego lidera Federaliści nie 

byli w stanie przekonać narodu do swej wizji Ameryki, w konsekwencji czego 

przez kolejne lata władza spoczywała niepodzielnie w rękach Republikanów285.  
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285 M. A. Jones, op. cit., ss. 105 – 106; R. Kagan, op. cit., ss. 125 i nn.   
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Porażka hamiltonowskiej koncepcji budowy imperium morskiego opartego 

na handlu, na korzyść jeffersonowskiej koncepcji imperium lądowego opartego 

przede wszystkim na rolnictwie sprawiła, że ekspansja Stanów Zjednoczonych 

skierowała się na zachód w głąb kontynentu północnoamerykańskiego. Nabycie 

ogromnych obszarów Luizjany nie zaspokoiło  amerykańskiej żądzy ekspansji, 

a wręcz podsyciło ją jeszcze bardziej. Zarówno rządzący Republikanie, jak 

i opozycyjni Federaliści głosili idee podporządkowania Stanom Zjednoczonym 

całego kontynentu północnoamerykańskiego włącznie z Kanadą i Meksykiem, 

przy czym odwoływanie się do amerykańskiego mesjanizmu, kryjącego się pod 

hasłami „Przeznaczenia” narodu amerykańskiego i woli „Bożej Opatrzności”, 

teorii o wyższości rasowej Amerykanów, czy też rozwoju ideałów demokracji 

i wolności były jednymi z najczęściej przytaczanych argumentów mających 

usprawiedliwić ekspansję. Argumentacja ta sprawiała, że wszystkie pozostałe 

nacje stojące na drodze amerykańskiej ekspansji – począwszy od plemion 

indiańskich, przez Francuzów, Hiszpanów czy Brytyjczyków, a na Rosjanach 

skończywszy – traktowane były jako przeszkody, które należy pokonać, czy to 

za pomocą działań dyplomatycznych czy militarnych. Często już sam fakt 

istnienia zagrożenia militarnego sprawiał, że przeciwnik poddawał się perswazji 

amerykańskiej dyplomacji jak miało to miejsce w przypadku Florydy
286

. 

Zagarnięcie tego, najbardziej wysuniętego na północny – wschód  fragmentu 

posiadłości Hiszpanii w Ameryce było kolejnym krokiem w procesie 

amerykańskiej ekspansji, stanowiąc zarazem preludium do rozpadu 

hiszpańskiego imperium, które począwszy od drugiej dekady XIX stulecia 

zaczęło rozsypywać się pod ciosami ruchów wyzwoleńczych obejmujących 

obszar od Meksyku po Nizinę La Platy. W parze z tymi procesami szedł rozwój 

ruchów liberalnych i reformatorskich w Europie, jakie w początkach lat 20 – 

tych przetoczyły się przez południe kontynentu, odnosząc przejściowe sukcesy 

w Hiszpanii i Królestwie Obojga Sycylii. W obu wypadkach procesy te spotkały 

się z przychylnym przyjęciem w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie 

spoglądali na nie, nie tylko pod kątem korzystnych dla siebie wydarzeń na arenie 
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międzynarodowej, ale również postrzegali je jako kontynuację konfliktu 

ideologicznego pomiędzy represyjnym absolutyzmem a postępowym duchem 

wolności, zapoczątkowanym przez rewolucję amerykańską. Przy takim stanie 

rzeczy nie dziwi fakt, że interwencje, mających strzec absolutystycznego 

porządku na Starym Kontynencie, państw Świętego Przymierza w Hiszpanii 

i Neapolu, wywołały w Stanach Zjednoczonych oburzenie i obawę, że 

zdławienie rewolucji w Europie może być jedynie wstępem do podjęcia takich 

samych działań na kontynencie amerykańskim287. Podobne obawy wyrażał 

również Wielka Brytania, obawiająca się o swoje interesu na zachodniej półkuli. 

W związku z tym Londyn wystąpił do Waszyngtonu z propozycją wspólnego 

wystąpienia skierowanego przeciwko polityce państw Świętego Przymierza. 

Początkowo oferta ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem amerykańskich 

polityków, jednakże wkrótce, w wyniku sprzeciwu sekretarza stanu Johna 

Quincy'ego Adamsa, została odrzucona.  Adams uważał, że jeżeli USA chcą 

odnieść się do ówczesnych wydarzeń politycznych na Starym Kontynencie, 

powinny zrobić to same, bez oglądania się na Wielką Brytanię. W efekcie tego 

w grudniu 1823 roku prezydent James Monroe przedstawił oficjalne stanowisko 

Waszyngtonu wobec ówczesnej sytuacji międzynarodowej w Europie i na 

kontynencie amerykańskim, które przeszło do historii pod nazwą Doktryny 

Monroe'go. W swym wystąpieniu stwierdzał, że kontynent amerykański nie 

może być traktowany jako obszar przyszłej europejskiej kolonizacji, zaznaczając 

jednocześnie, iż jakakolwiek interwencja mocarstw Starego Kontynentu 

w sprawy Nowego Świata odebrana będzie przez Waszyngton jako wrogi akt 

skierowany bezpośrednio przeciw  Stanom Zjednoczonym. W drugiej strony 

Monroe zapewniał, że USA nie będą mieszać się w wewnętrzne sprawy Europy 

ani ingerować w istniejące już związki mocarstw europejskich i ich 

amerykańskich kolonii288.   

Doktrynę należy rozpatrywać zarówno w kontekście ideologicznym, jak 

i geopolitycznym. Zdaniem wielu ówczesnych polityków, tak amerykańskich jak 

i europejskich, była ona przede wszystkim emanacją starcia pomiędzy dwoma 

                                                 
287 G. Hodgson, Myth of American Exceptionalism, New Haven – London 2009, ss. 54 – 57.  
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przeciwstawnymi siłami: republikańskim ideałem wolności a konserwatywnym 

autorytarnym monarchizmem. Prezentuje ona jednocześnie rzeczywiste 

postrzeganie przez amerykańską klasę polityczną ówczesnego świata, w którym 

Stany Zjednoczone uchodzić miały za pierwszego szermierza wolności 

i demokracji. W ich ślad miały stopniowo podążać inne narody wyzwalające się 

w despotycznego ucisku (tak europejskie jak i amerykańskie), których wyborów 

amerykańscy politycy planowali bronić za wszelką cenę w imię republikańskiej 

solidarności. Pokazuje to, że już wtedy USA w imię celów ideologicznych były 

gotowe zaangażować się w globalną dialektykę imperializmu porzucając 

pierwotne zasady amerykańskiej polityki zagranicznej nakreślone 

z Przemówieniu Pożegnalnym Waszyngtona
289

.    

W latach 40-tych XIX wieku rozpoczęła się nowa faza amerykańskiego 

ekspansjonizmu związana z osobą prezydenta Jamesa K. Polka, której celem 

były północne prowincje Meksyku oraz obszar Oregonu, do którego oprócz 

Stanów Zjednoczonych pretensje zgłaszała Wielka Brytania. O ile kwestia 

aneksji Oregonu nie wywoływała większych rozdźwięków wśród 

amerykańskich polityków, wyjąwszy kwestię określenia zasięgu żądań 

terytorialnych Stanów Zjednoczonych, o tyle polityka wobec Meksyku 

wywołała opór części amerykańskiej klasy politycznej, zarówno po stronie 

opozycyjnej partii Wigów, wśród których prym wiedli tacy członkowie Senatu 

jak Daniel Webster, John J. Crittenden czy Thomas Corwin, jak i wśród 

Demokratów, z której to partii wywodził się prezydent. Tutaj do głównych 

oponentów polityki Polka zaliczali się m.in. senatorowie John C. Calhoun oraz 

Thomas H. Benton
290

.  

Sprzeciw wobec planów ekspansji miał przede wszystkim podłoże 

ideologiczne. Po raz pierwszy bowiem amerykańskie ambicje dotyczyły nie 

obszarów podporządkowanych europejskim mocarstwom kolonialnym, ale 

terytorium niepodległego państwa położonego na kontynencie amerykańskim, 

które zaledwie kilka dekad wcześniej wywalczyło niepodległość spod dominacji 

kolonialnej Hiszpanii. Zdaniem części polityków, wywodzących się głównie 
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z Nowej Anglii, próba podboju niepodległego państwa dokonywana w imię 

rozszerzania „imperium wolności” stała w sprzeczności z amerykańskimi 

ideałami, i zasadnym wydawało się postawienie pytania „jak daleko i jak szybko 

Ameryka może przedstawiać swe żądania i rozszerzać swe ambicje zanim imię 

wolności zostanie zdradzone?”291. Część krytyków prezydenta Polka wyrażała 

obawy, że dla Stanów Zjednoczonych imperialna polityka może w ostatecznym 

rozrachunku przynieść skutki takie same jakie niosła dla mocarstw starożytnych. 

„Historia upadku greckiej i rzymskiej wolności wynikała z oparcia ich ekspansji 

na mieczu” stwierdzał wigowski wydawca Horace Greeley. Z kolei senator 

Calhoun zauważał, iż brak jest przykładów „aby jakikolwiek wolny kraj 

podejmował próby podbicia jakiegokolwiek terytorium wielkości Meksyku bez 

katastrofalnych konsekwencji” dla siebie. Południowy sąsiad stanowił w jego 

ocenie „zakazany owoc”, którego konsumpcja będzie miała fatalne skutki dla 

Stanów Zjednoczonych292.    

Rozpoczęty w 1846 roku konflikt z Meksykiem spowodował, że krytyka pod 

adresem Polka zaczęła się nasilać. Jego przeciwnicy argumentowali, iż „wojna 

pana Polka”, jak zaczęto określać konflikt, jest w rzeczywistości 

nieusprawiedliwioną agresją Stanów Zjednoczonych. Calhoun zgłosił także 

zastrzeżenia natury konstytucyjnej w postaci rzekomo niezgodnego z ustawą 

zasadniczą przyznania sobie przez prezydenta prawa do wypowiadania wojny. 

Był to pierwszy sygnał, wskazujący na możliwość nadmiernego wzmocnienia 

władzy wykonawczej mogącego prowadzić do nadużyć ze strony prezydenta. 

Taka sytuacja z kolei stanowiła zagrożenia dla praktyki i zasad republikańskich 

na których opierał się cały system polityczny Stanów Zjednoczonych. Obawy te 

przywodziły na myśl wątpliwości jakie półwieku wcześniej Republikanie 

wyrażali wobec polityki Hamiltona. Tak jak wtedy, tak i teraz, w ocenie 

przeciwników Polka, „wzmocnienie władzy wykonawczej, w połączeniu 

z wysokimi podatkami, dużą stałą armią i trudnymi do rozwiązania problemami 

związanymi z polityką imperialną, ostatecznie doprowadziłyby do podziału 

kraju, poderwania autorytetu wolnych instytucji i zapoczątkowania ery 
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despotyzmu i anarchii”. Polityka prezydenta, uważali jego krytycy, groziła więc 

zachwianiem równowagi między poszczególnymi gałęziami władzy, co mogło 

doprowadzić ostatecznie do upadku Ameryki
293

.   

Oprócz powyższych, przeciwnicy wojny podnosili również innego rodzaju 

argumenty. Wskazywano, że w przypadku aneksji części Meksyku, ludność 

Stanów Zjednoczonych powiększy się o element obcy narodowo, niepasujący do 

społeczeństwa amerykańskiego, a także wyrażano obawy przed interwencją 

mocarstw europejskich. Wreszcie argumentowano, że aneksja nowych obszarów 

jest bezcelowa, gdyż USA posiadają ziemi pod dostatkiem. Jak zauważał senator 

Corwin, „z dwunastoma milionami mieszkańców dysponujemy obszarem 

o powierzchni miliarda akrów ziemi (...) pozwalającym każdemu człowiekowi 

osiąść gdzie tylko sobie życzy”
294

.   

Na trwający spór o charakterze ideologicznym, nałożył się również spór 

innego rodzaju. Prawdopodobieństwo uzyskania nowych obszarów rozbudziło 

również tlący się od kilku dziesięcioleci konflikt pomiędzy północnymi 

i południowymi stanami dotyczący poszerzania zasięgu niewolnictwa. O ile 

politycy z Północy w większości sprzeciwiali się niewolnictwu jako 

niezgodnemu z fundamentalnymi zasadami wolności, o tyle ich przeciwnicy 

z Południa w większości dążyli do utrzymania istniejącego status quo odwołując 

się do „świętego” prawa własności jaką stanowili niewolnicy. Przez kilka 

dziesięcioleci konflikt ów, grożący rozpadem Unii, skutecznie łagodzono 

poprzez utrzymywanie równej liczby stanów zabraniających niewolnictwa i je 

popierających, dzięki czemu zarówno Północ jak i Południe posiadały 

jednakową liczbę przedstawicieli w Senacie. W sytuacjach mogących 

doprowadzić do zachwiania tej równowagi, przyjmowano do Unii dwa stany – 

jeden wolny, drugi niewolniczy295.  

Konflikt nasilił się w chwili wyboru na prezydenta nastawionego 

ekspansjonistycznie Polka. Uznając, iż wybór ten oznacza dążenie 

społeczeństwa do kontynuowania dalszego poszerzania terytorium, ustępujący 

                                                 
293 Ibidem, ss. 33 – 34; M. A. Jones, op. cit., s. 212. 
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prezydent John Tyler podpisał rezolucję o aneksji utrzymującego niewolnictwo 

Teksasu przez Stany Zjednoczone. Głosowanie nad rezolucja pokazało, że 

istnieje bardzo duży opór wobec dalszej ekspansji. Niewielka, lecz aktywna 

część pochodzących z północy polityków partii Wigów, tzw. „Wigowie 

Sumienia” (ang. Conscience Whigs), z Charlesem Sumnerem na czele, 

sprzeciwiających się niewolnictwu z powodów moralnych, perspektywę nowych 

nabytków na południowym-zachodzie postrzegała jako próbę poszerzenia 

obszaru, gdzie obowiązywało niewolnictwo. Ekspansjonistyczna polityka 

prezydenta Polka, była w ich mniemaniu przede wszystkim efektem spisku 

arystokracji plantatorskiej z Południa, najbardziej zainteresowanej 

rozszerzeniem niewolnictwa, która poprzez zwiększenie liczby stanów 

niewolniczych miała dążyć do zwiększenia swych wpływów politycznych
296

.  

Pomimo całej krytyki pod swoim adresem prezydentowi udało się pokonać 

swoich przeciwników. Ogłoszona w 1845 roku przez Johna L. O'Sullivana idea 

„Objawionego Przeznaczenia” (ang. Manifest Destiny), głosząca, że 

amerykańska ekspansja stanowi część Boskiego planu niesienia wolności 

i możliwości samorealizacji innym ludom, sprawiła, że  poparcie dla polityki 

Polka było, szczególnie na Południu i Zachodzie, bardzo duże. Przejawem tego 

była ogromna liczba ochotników zgłaszających się do armii w początkowym 

okresie wojny z Meksykiem, a także ogromne poparcie dla deklaracji wojny 

w Kongresie
297

.  

Stronnicy prezydenta, powołując się, podobnie zresztą jak jego przeciwnicy, 

na ideały wolności, wskazywali, że wymaga ona stałego rozwoju i ekspansji, 

natomiast, jak określił to jeden z ekspansjonistów, „nakładanie ograniczeń na 

nieposkromioną energię naszej wspaniałej rasy (...) oznaczać będzie zdradę 

sprawy ludzkiej wolności”
298

. Sposób postrzegania wolności był więc 

u zwolenników jak i przeciwników wojny odmienny. Zarazem stronnicy Polka 

odrzucali krytykę pod jego adresem dotyczącą agresywnego charakteru wojny,  

trzymając się zawartego w deklaracji wojny stwierdzenia, że to Meksyk 
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297 F. Merk, op. cit., ss. 24 – 25, 89 – 92.  
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Geneza amerykańskiego „Nowego Imperializmu” 

 131 

„przekroczył granice Stanów Zjednoczonych, zaatakował nasze terytorium 

i przelał amerykańską krew na amerykańskiej ziemi”. Sam zaś prezydent stał na 

stanowisku, iż nowe nabytki terytorialne są po prostu w interesie Stanów 

Zjednoczonych
299

. 

Ostateczny wynik debaty był pozytywny dla prezydenta i jego stronników 

w Kongresie. Zwycięstwo to okupione zostało jednak wysoką ceną. W wyniku 

wyborów 1847 roku Demokraci utracili większość w Izbie Reprezentantów, zaś 

rok później przegrali również wybory prezydenckie. Był to wyraźny dowód 

słabości partii. Mimo niewątpliwego sukcesu administracji, w postaci niezwykle 

korzystnego dla USA traktatu pokojowego, przyznającego im olbrzymie 

terytoria Nowego Meksyku i Kalifornii, kontrowersje wokół polityki Polka 

doprowadziły do powolnego rozbicia jedności Demokratów. Również wśród 

Wigów nastąpiła polaryzacja stanowisk doprowadzając do coraz większego 

osłabienia partii. Zwycięstwo generała Taylora, bohatera wojny meksykańskiej, 

w wyborach prezydenckich 1848 roku było ostatnim sukcesem Wigów. Odejście 

z niej wielu polityków z Południa, w związku z nasilającym się konfliktem na tle 

niewolnictwa, spowodowało cztery lata później klęskę kandydata Wigów na 

prezydenta. Zbiegła się ona w czasie ze śmiercią dwóch najwybitniejszych 

wigowskich polityków owego czasu, Daniela Webstera i Henry'ego Claya, 

którzy odegrali istotną rolę w utrzymaniu jedności kraju. Zbliżający się koniec 

Partii Wigów był zwiastunem narodowej katastrofy, jaką stała się dla Ameryki 

wojna secesyjna
300

.  

Nim ona nastąpiła musiała minąć ponad dekada od chwili, gdy prezydent 

Polk opuścił urząd. Jego ekspansyjna polityka wobec Meksyku była 

niewątpliwie źródłem napięć, jakie doprowadziły do podziałów na 

amerykańskiej scenie politycznej w latach 50 – tych na tle niewolnictwa. 

Kwestia ta, która początkowo była „jedynie małą chmurką na horyzoncie 

polityki wewnętrznej, do lat 50 – tych rozrosła się do rozmiarów groźnej 

nawałnicy. Tak jak ostrzegali krytycy (polityki Polka – S. K.) problem miejsca 

niewolnictwa na nowo zdobytych terytoriach, doprowadził do powstania 
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niebezpiecznych podziałów”. W ich wyniku, nastąpiły znaczące przetasowania 

na amerykańskiej scenie politycznej, w wyniku których dwie główne partie 

amerykańskie – Demokratyczna i nowo utworzona  Republikańska – 

podporządkowały w praktyce swoją politykę interesom regionalnym, stając się, 

w przypadku Demokratów, przede wszystkim partią Południa, zaś w przypadku 

Republikanów partią Północy301.   

 Pomimo narastających problemów wewnętrznych temat ekspansji nie 

przestał zaprzątać głowy amerykańskich polityków. Ostateczne, jak się miało 

okazać, wytyczenie granic zwartego terytorium Stanów Zjednoczonych na 

obszarze od Atlantyku do Pacyfiku, jakie nastąpiło w 1853 roku, sprawiło, że 

kolejnych celów co bardziej ekspansjonistycznie nastawieni politycy 

amerykańscy zaczęli szukać przede wszystkim na morzach. Nie oznacza to 

bynajmniej, że pomysły podboju dalszych terytoriów sąsiadów z północy 

i południa, zostały odłożone do lamusa. Jednakże podobnie jak w przypadku 

kwestii niewolnictwa, tak również w przypadku polityki zagranicznej i dalszej 

ekspansji, jej kierunki dyktowane były w głównej mierze, przez polityczne 

interesy rywalizujących ze sobą regionów. Tak więc podczas gdy Południe 

łakomym okiem spoglądało na Kubę (gdzie również istniało niewolnictwo) czy 

kolejne prowincje Meksyku „śniąc o nowych niewolniczych stanach, które 

wzmocniłyby jego głos w Waszyngtonie i pozycję polityczną w kraju”, Północ 

i Zachód odrzuciły te idee skłaniając się ku Kanadzie, Hawajom oraz ekspansji 

handlowej. 
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Mapa 1. Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych 
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Pomimo istnienia grupy polityków szczególnie wśród Północnych Demokratów, 

takich jak Stephan Douglas czy Lewis Cass, którzy popierali ideę ekspansji 

w każdym kierunku, nawet za cenę rozszerzenia niewolnictwa, głosząc potrzebę 

prowadzenia asertywnej polityki zagranicznej, narastający konflikt 

uniemożliwiał wszelkie skuteczne posunięcia w tej dziedzinie302. 

Wojna secesyjna a następnie tzw. Rekonstrukcja Południa zatrzymały proces 

ekspansji USA. Pomimo ambitnych planów Williama Sewarda, sekretarza stanu 

w gabinetach prezydentów Lincolna i Johnsona, polityka zagraniczna Stanów 

Zjednoczonych w dużym stopniu paraliżowana była przez działania zbrojne, 

a po 1865 roku, przez konflikt między prezydentem i Kongresem. Jedyny sukces 

Sewarda, zakup Alaski, oznaczał realizację zaledwie ułamka jego idei, 

obejmujących poniesienie ognia amerykańskiej wolności całej ludzkości
303

. 

W efekcie przez okres kilkudziesięciu lat amerykańska polityka zagraniczna, 

mimo różnego rodzaju inicjatyw ze strony jej kierowników, odniosła znikome 

sukcesy na polu ekspansji. Dopiero z nastaniem dekady lat 80 – tych i 90 – tych 

duch amerykańskiego imperializmu zaczął znów odżywać. Uzyskał on 

olbrzymie wsparcie ideologiczne w postaci  koncepcji takich badaczy jak 

Frederick Jackson Turner, Josiah Strong, Brooks Adams czy wreszcie Alfred 

Thayer Mahan. Mimo iż swoje idee oparli na różnych podstawach, wspólnym 

mianownikiem ich rozważań było uzasadnienie konieczności dalszej ekspansji.  

Josiah Strong swoje koncepcje dotyczące konieczności ekspansji wyłożył 

w kilku pracach, z których najsłynniejszą była książka Our Country: Its Possible 

Future and Its Present Crisis opublikowana w 1885 roku. Podstawą jego 

rozważań była ówczesna sytuacja gospodarcza i społeczna (kryzysy 

ekonomiczne i związane z tym niepokoje społeczne) Ameryki. Strong wychodził 

z założenia, że problemy jakie dotykały Stany Zjednoczone w owym czasie, 

były skutkiem zakończenia etapu ekspansji kontynentalnej i wyczerpania się 

zasobów wolnej ziemi do zagospodarowania. Wiążące się z tym procesy, takie 

jak szybka industrializacja, koncentracja kapitału czy kryzys nadprodukcji 

prowadziły, zdaniem Stronga, do niebezpiecznej centralizacji, nie tylko w sensie 

                                                 
302 Ibidem, op. cit., s. 36; R. Kagan, op. cit., ss. 246 – 247.  
303 R. Kagan, op. cit., ss. 273 – 274, 264. 
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ekonomicznym ale również politycznym i społecznym. Rozwiązaniem mogło 

być w tych okolicznościach jedynie zacieśnienie relacji z innymi, dopiero co 

otwartymi na zachodnią cywilizację, obszarami świata, co zapobiegłoby 

izolacjonizmowi i rozwojowi socjalizmu w Ameryce, w którym upatrywał on 

wszelkiego zła. Jednocześnie skutkiem ekspansji miało być zastąpienie 

powszechnego na świecie barbarzyństwa osiągnięciami cywilizacji 

amerykańskiej. Istotna rola w tym procesie przypaść miała religii. Strong 

uważał, że chrześcijaństwo jest głównym nośnikiem wartości amerykańskich, 

w związku z czym najważniejszym elementem odpowiedzialnym za 

ucywilizowanie świata i ukształtowanie go na modłę Stanów Zjednoczonych 

miała być działalność misyjna. Postrzegał ją nie tyle w kontekście szansy dla 

Ameryki ile obowiązku,  brzemienia nałożonego na barki amerykańskiego ludu 

wybranego. Niemniej był to również sposób na rozwiązanie problemów, przede 

wszystkim ekonomicznych, trapiących ówczesną Amerykę. Wraz z rozwojem 

działalności misyjnej, postępującą chrystianizacją i cywilizowaniem świata 

następować miała w wizji Stronga również ekspansja ekonomiczna Stanów 

Zjednoczonych w efekcie której cały świat miał stać się jednym, wielkim 

rynkiem zbytu dla amerykańskiego handlu304.     

Frederick Jackson Turner swą argumentacje oparł na wnioskach natury 

historyczno – socjologicznej. Zakończenie etapu podboju kontynentalnego przez 

Stany Zjednoczone skłoniło go do rozważań na temat znaczenia granicy 

w historii Ameryki. Efektem jego przemyśleń, zawartych w kilku artykułach 

opublikowanych w pierwszej połowie lat 90 – tych, było sformułowanie tez 

o znaczeniu granicy (ang. Frontier Thesis). Turner doszedł do wniosku, że na 

przestrzeni dziesięcioleci zachodnia granica Stanów Zjednoczonych, stanowiła 

fundamentalny czynnik w rozwoju amerykańskiego społeczeństwa i jego 

dobrobytu. Istnienie tuż za nią niezagospodarowanych obszarów stanowiło 

impuls dla stałego rozwoju obszaru pogranicza i zagarniania nowych ziem. 

Procesowi temu, zdaniem Turnera, społeczeństwo amerykańskie zawdzięcza 

swoje szczególne cechy, takie jak indywidualizm, optymizm, pragmatyzm, 
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 W. LaFeber, The New Empire: An Interpretation of American Expansion 1860 – 1898, Ithaca 
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odporność, siła czy pomysłowość. Zarazem ów proces miał kluczowy wpływ na 

rozwój bogactwa Stanów Zjednoczonych. Tak długo jak istniały 

niezagospodarowane ziemie, uważał Turner, istniały również szanse na dobrobyt 

i rozwój potęgi ekonomicznej, będącej gwarantem potęgi politycznej. Innymi 

słowy ekspansja lądowa – stałe przesuwanie granicy – było zasadniczym 

czynnikiem dla dynamicznego postępu Ameryki. Osiągnięcie wybrzeża Oceanu 

Spokojnego i tym samym zniknięcie granicy, oznaczające zamknięcie 

„pierwszego okresu w amerykańskiej historii”, stanowiły istotny problem dla 

dalszego rozwoju, grożąc stagnacją zarówno w sensie ekonomicznym jak 

i politycznym. Alternatywą wydawał się był ekspansja w kierunku północnym 

i południowym, jednakże ani Kanada ani Ameryka Łacińska nie stanowiły 

obszarów niezagospodarowanych, a ich podbój wymagałby nie osadników lecz 

żołnierzy. Tym samym jedynym rozwiązaniem, w ocenie Turnera, było 

zastąpienie lądowej ekspansji osadniczej procesem stopniowej zamorskiej 

ekspansji handlowej305.   

Podobnie jak Turner, uzasadnienie dla ekspansji zamorskiej Stanów 

Zjednoczonych w procesach historycznych dostrzegał Brooks Adams. Jednakże 

jego spojrzenie charakteryzowało się ujęciem uniwersalnym. Historię każdego 

narodu postrzegał on bowiem jako serię następujących po sobie cyklów, 

w których rozwój danej społeczności oscyluje pomiędzy barbarzyństwem 

a cywilizacją. Adams postawił hipotezę, iż każde społeczeństwo u początku 

swojego rozwoju ma zatomizowany charakter, a główną siła napędową jego 

rozwoju jest strach. Wraz z postępującym rozwojem społecznym następuje 

stopniowa centralizacja społeczeństwa, tym szybsza im szybszy jest jego rozwój. 

W jej efekcie następuje kumulacja energii społecznej, mentalne typy społeczne 

oparte na wartościach emocjonalnych (religijne, artystyczne, wojskowe) zostają 

zastąpione przez typy społeczne oparte na wartościach ekonomicznych, a strach 

jako motor działania zastępuje chciwość. Skutkiem przejścia do tego nowego 

etapu rozwoju jest możliwość wytworzenia takiej ilości energii, która nie musi 

być już w całości wydatkowana na codzienną walkę o przetrwanie, lecz jej 

nadmiar może być gromadzony i wykorzystywany m.in. celem podboju lub też 
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ustanowienia przewagi w ekonomicznym współzawodnictwie. W efekcie 

rozwoju ekonomicznego państwa stają się coraz bardziej scentralizowane, 

kapitał ekonomiczny uzyskuje niemal autorytarny wpływ na władzę, skutkiem 

czego zgromadzona energia w coraz większym stopniu jest marnotrawiona, 

poprzez postępujące rozproszenie kapitału. W ostatecznym efekcie wysoko 

scentralizowane społeczeństwo dezintegruje się pod wpływem rywalizacji 

ekonomicznej, zaś na skutek marnotrawstwa energii nie jest w stanie zatrzymać 

i odwrócić tego procesu. Może to nastąpić jedynie poprzez „zastrzyk 

barbarzyńskiej krwi”, który przyniesie dopływ świeżej energii, powodując, iż 

cały proces rozpocznie się na nowo. Swoją hipotezę, opartą na badaniach 

historycznych, Adams odniósł do sytuacji współczesnych mu Stanów 

Zjednoczonych. Na podstawie swych obserwacji, doszedł do wniosku, że proces 

rozwoju Ameryki w ostatnich dekadach XIX wieku osiągnął apogeum 

(zakończenie ekspansji lądowej), a tym co ją czeka w przyszłości może być 

jedynie stopniowy upadek jej potęgi, czego pierwszym objawem miały być 

postępujące po sobie kryzysy ekonomiczne. Sposobem na odsunięcie w czasie 

realizacji tego scenariusza mogło być przekształcenie Stanów Zjednoczonych 

z potęgi kontynentalnej w potęgę morską i dalsze kontynuowanie ekspansji306. 

Idee przedstawione przez Stronga, Turnera czy Adamsa, mimo, że w swych 

podstawach zasadniczo odmienne i odwołujące się do różnych kwestii miały 

niezaprzeczalnie jeden element wspólny. Rozwiązania problemów, z jakimi 

musiały borykać się Stany Zjednoczone II połowy XIX wieku, upatrywały 

w ekspansji zamorskiej, która miała stać się podstawą amerykańskiego „nowego 

imperializmu”. Ów imperializm, za którego głównego teoretyka należy uznać 

admirała Mahana, stanowił nowy etap w rozwoju USA, angażując je w globalną 

rywalizację wielkich mocarstw. Zarazem stanowił on jednak powrót do 

ideologicznych korzeni Ameryki. W odróżnieniu bowiem od starego, 

kontynentalnego imperializmu, kierując wzrok Stanów Zjednoczonych na 

ekspansję zamorską „nowy imperializm” przywrócił do życia hamiltonowską 

koncepcje budowy potęgi morskiej opartej na handlu i silnej flocie.          
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2. Rozwój amerykańskiej potęgi morskiej  

 

Proces rozwoju amerykańskiej potęgi morskiej rozpoczął się w okresie wojny 

Trzynastu Kolonii o niepodległość, kiedy to Kongres Kontynentalny podjął 

decyzję o rozpoczęciu formowania sił morskich. Podstawy, na jakich oparto się 

przy ich tworzeniu istniały jednakże jeszcze w okresie przed 1776 rokiem. 

Brytyjskie kolonie, które stworzyły późniejsze Stany Zjednoczone, rozwijały się 

jako nadmorskie organizmy polityczne na długim odcinku wybrzeża Ameryki 

Północnej, zaś ocean odgrywał zasadniczą rolę w ich funkcjonowaniu, stanowiąc 

m. in. główny szlak komunikacyjny. Z kolei w głębi lądu, w związku 

z niedostatkiem dróg, jako podstawowe arterie służyły największe rzeki.  

Mimo, że w drugiej połowie XVIII wieku terytorium przyszłych Stanów 

Zjednoczonych sięgało nierzadko setki kilometrów w głąb lądu, ich mieszkańcy 

skupiali się głównie w pasie nadbrzeżnym. Największe i najważniejsze 

kolonialne metropolie – Boston, Newport, Nowy Jork, Filadelfia czy Charleston 

– były położone na wybrzeżu. Stanowiły one centrum życia politycznego, 

kulturalnego i gospodarczego, będąc jednocześnie bramami, przez które 

prowadzony był eksport podstawowych produktów wytwarzanych w koloniach 

oraz import dóbr przemysłowych i niewolników, a także przez które dokonywał 

się napływ emigrantów.  

Wraz z postępującą ekspansją osadników na zachód wzrastało znaczenie 

rolnictwa, niemniej gałęzie gospodarki związane z morzem wciąż odgrywały 

ogromną rolę, szczególnie na obszarze Nowej Anglii, gdzie np. na przełomie lat 

60-tych i 70-tych XVIII wieku, rybołówstwo odpowiadało za jedną trzecią 

dochodów z eksportu. Zresztą od początku istnienia posiadłości brytyjskich 

w Ameryce gałąź ta odgrywała szczególną rolę stymulując rozwój przemysłu 

drzewnego, budownictwa okrętowego i przede wszystkim handlu morskiego
307

.       
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 Handel morski należał do tych obszarów gospodarki, które przez 150 lat 

istnienia brytyjskich kolonii w Ameryce, rozwinęły się najmocniej. Dostatek 

drewna pozwolił nie tylko na stały rozwój przemysłu stoczniowego w Trzynastu 

Koloniach, ale uczynił z tego materiału, wraz z rybami, bawełną czy tytoniem, 

jedno z podstawowych dóbr eksportowych. Dzięki temu, szczególnie w Nowej 

Anglii, stał się on podstawą dochodu znacznej części kolonistów, którzy 

niejednokrotnie zbijali na nim olbrzymie fortuny. Amerykańscy marynarze 

prowadzili handel przede wszystkim na wodach Ameryki Północnej a także Indii 

Zachodnich. Ważnym kierunkiem były również Wielka Brytania i basen Morza 

Śródziemnego. O skali rozwoju amerykańskiej żeglugi handlowej świadczy to, 

że w okresie tuż przed uzyskaniem niepodległości przez Stany Zjednoczone, co 

trzeci statek w Imperium Brytyjskim operował z portów w Ameryce Północnej. 

Fakt ten dla amerykańskiego społeczeństwa miał ogromne znaczenie 

ekonomiczne, decydował, bowiem o bogactwie kolonii. Jednocześnie dzięki 

temu stworzono wyszkolone rezerwy ludzkie na potrzeby przyszłego 

konfliktu308. 

Wybuch wojny o niepodległość zastał Trzynaście Kolonii z dobrze 

rozwiniętą marynarką handlową, jednak bez jakiejkolwiek floty wojennej. 

Brytyjska Royal Navy, która dotychczas stanowiła gwarancję bezpieczeństwa 

dla amerykańskich armatorów, stała się teraz śmiertelnym zagrożeniem, któremu 

nie miano, czego przeciwstawić. W tej sytuacji natychmiastowa decyzja 

o utworzeniu floty wydawała się czymś naturalnym, jednakże Drugi Kongres 

Kontynentalny podjął ją dopiero w połowie października 1775 roku, zlecając 

wcześniej uzbrojenie statków handlowych na potrzeby obrony wybrzeża oraz 

handlu przybrzeżnego władzom poszczególnych kolonii309.     

Rozwój Floty Kontynentalnej przebiegał powoli. W początkowym okresie 

wojny składała się ona jedynie z uzbrojonych statków handlowych i dopiero 

w miarę upływu czasu powiększała się o, budowane w amerykańskich 

stoczniach, okręty wojennej z prawdziwego zdarzenia, przede wszystkim 
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fregaty. Jednakże nawet w okresie swej największej liczebności nie była ona 

w stanie konkurować z flotą brytyjską na skalę strategiczną, w związku, z czym 

stawiane jej zadania miały ograniczony charakter. Do najważniejszych należała 

ochrona własnej żeglugi handlowej, atakowanie linii komunikacyjnych 

i zaopatrzeniowych przeciwnika oraz zwalczanie mniejszych okrętów 

wojennych marynarki brytyjskiej. Uzupełnieniem dla operacji Floty 

Kontynentalnej były działania amerykańskich korsarzy, którzy atakując 

brytyjską żeglugę handlową, zadali jej w przeciągu całego konfliktu straty 

sięgające kilkuset jednostek. Działalność ta jednak, jak również kilka 

spektakularnych sukcesów amerykańskiej marynarki, nie miały w ostatecznym 

rozrachunku większego znaczenia strategicznego dla przebiegu wojny. 

„Amerykańskie siły morskie były zbyt słabe, aby skutecznie ochronić 

amerykańską żeglugę od ciężkich strat zadanych jej przez brytyjskie okręty. Nie 

były w stanie sparaliżować handlu morskiego ani linii komunikacyjnych 

Imperium Brytyjskiego. Zawiodły także próby odciągnięcia brytyjskich sił 

operujących na amerykańskich wodach”, jak również rachuby mające na celu 

skłonienie Wielkiej Brytanii, poprzez działania nękające amerykańskiej floty, do 

wystąpienia o pokój. Tym samym do czasu zaangażowania się w konflikt floty 

francuskiej, brytyjska marynarka panowała niepodzielnie na zachodnim 

Atlantyku
310

. 

Amerykańskie zwycięstwo w wojnie o niepodległość zostało okupione 

sporymi zniszczeniami i fatalną sytuacją gospodarczą w pierwszych latach po 

podpisaniu pokoju paryskiego. Jej skutki miały katastrofalne znaczenia dla 

amerykańskiej potęgi morskiej. Mimo, że wielu amerykańskich polityków 

w znacznym stopniu zdawało sobie sprawę ze znaczenia floty dla obronności 

Stanów Zjednoczonych, to jednak amerykański Kongres nie dysponował 

wystarczającymi środkami finansowymi na utrzymanie i remont okrętów. 

W związku z tym do końca 1785 roku wszystkie amerykańskiej okręty zostały 

sprzedane bądź zniszczone. Amerykańska flota przestała istnieć
311

.      
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Druga połowa lat 80 – XVIII wieku stanowiła trudny okres dla potęgi 

morskiej USA. Brak floty, będący wynikiem opłakanego stanu finansów 

państwa, w połączeniu ze słabością władzy ustawodawczej i wykonawczej 

w efekcie obowiązywania Artykułów Konfederacji, sprawiał, że polityka morska 

Stanów Zjednoczonych pozbawiona była efektywności. Mogła się ona jedynie 

opierać na dyplomacji, która jednak pozbawiona była atutu w postaci 

możliwości poparcia swego stanowiska groźbą użycia siły. Szczególnie 

widoczne było to w przypadku zagrożenia, jakie dla amerykańskiego handlu 

w rejonie Morza Śródziemnego stanowili berberyjscy piraci z Afryki Północnej. 

Pozbawiona ochrony własnej floty amerykańska żegluga handlowa stawała się 

łatwym łupem, czemu nie mogły zapobiec żadne działania dyplomatyczne. 

W efekcie Stany Zjednoczone, co jakiś czas zmuszone były płacić okup za swoje 

statki i marynarzy312.    

Kwestia braku ochrony własnych jednostek nie była jedynym zmartwieniem 

amerykańskich armatorów. Uzyskanie niepodległości od Wielkiej Brytanii 

skutkowało rozciągnięciem zasięgu obowiązywania angielskich Aktów 

Nawigacyjnych na amerykańskie statki handlowe. W efekcie tego marynarka 

handlowa młodej republiki została wykluczona z intratnego handlu m.in. 

z brytyjskimi Indiami Wschodnimi czy samą Wielką Brytanią, co wymusiło 

konieczność znalezienia nowych rynków. W ten sposób zaczął się rozwijać 

handel m.in. z państwami kontynentalnej Europy czy z Dalekim Wschodem313.  

Nadzieje na lepszą przyszłość amerykańskiej potęgi morskiej wiązano 

z uchwaleniem Konstytucji. Zwiększenie kompetencji władz centralnych, 

szczególnie w kwestiach finansowych dawały szansę na odbudowę 

amerykańskiej floty wojennej i zwiększenie bezpieczeństwa marynarki 

handlowej. Stosunek poszczególnych polityków do floty, której problem 

również był poruszany przy okazji debaty nad uchwaleniem Konstytucji, był 

odpowiednikiem ich stosunku do Konstytucji. Jej zwolennicy, z Alexandrem 

Hamiltonem i Jamesem Madisonem na czele, wskazywali na konieczność 

odbudowy sił morskich będących gwarantem bezpieczeństwa Stanów 
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Zjednoczonych i, poprzez ochronę żeglugi handlowej, również gwarantem 

rozwoju handlu i dobrobytu młodej republiki. Jej przeciwnicy, tacy jak np. 

Patrick Henry, wskazywali, iż marynarka wojenna będzie przede wszystkim 

instrumentem polityki imperialnej, stanowiącym ogromne obciążenie finansowe 

dla budżetu kraju. Jednocześnie wyrażali obawy, że istnienie amerykańskiej 

floty będzie postrzegane przez europejskie mocarstwa, jako zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ich posiadłości na kontynencie amerykańskim i skłoni je do 

prewencyjnego zaatakowania Stanów Zjednoczonych. W debacie tej dawały 

o sobie znać również podziały regionalne. O ile przedstawiciele najbardziej 

związanych z szeroko rozumianym przemysłem morskim stanów północnych 

w większości gorąco popierali idee odtworzenia floty, o tyle znaczna część 

przedstawicieli stanów południowych i, w szczególności, zachodnich była 

przeciwna jej istnieniu
314

.    

Uchwalenie Konstytucji i wybór Jerzego Waszyngtona na prezydenta Stanów 

Zjednoczonych oznaczał zwycięstwo zwolenników odbudowy floty. Jednakże 

od tego czasu, od odrodzenia się amerykańskiej marynarki wojennej musiało 

minąć kolejne pięć lat. W tym okresie zdominowana przez Alexandra Hamiltona 

prezydencka administracja, musiała borykać się z kłopotami natury finansowej 

oraz opozycją w Kongresie. Jednocześnie w tym samym czasie dzięki 

stymulującej polityce władz, trwał rozwój amerykańskiej żeglugi i przemysłu 

stoczniowego. Wpływ na to miały także bogate zasoby materiałów do budowy 

żaglowców (obfitość dobrej jakości drewna), jak również odcięcie 

amerykańskiego rynku okrętowego od Wielkiej Brytanii, w wyniku 

rozciągnięcia obowiązywania Aktów Nawigacyjnych na Stany Zjednoczone. 

W efekcie nastąpił niedobór materiałów konstrukcyjnych na Wyspach 

(brytyjskie stocznie musiały zaopatrywać się w drewno pochodzące wyłącznie 

z terytorium Imperium) i ich nadpodaż w Stanach Zjednoczonych w związku 

z czym nastąpił spadek cen żaglowców budowanych USA i wzrost ich cen 

w Wielkiej Brytanii
315

. Sytuacja taka miała również wpływ na problemy 

                                                 
314 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 38 – 43.  
315 J. G. B. Hutchins, One Hundred and Fifty Years of American Navigation Policy, „The Quaterly 

Journal of Economics”, Vol. 53, No. 2. (Feb. 1939), ss. 240 – 241.   
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aprowizacyjne w niektórych obszarach Imperium Brytyjskiego, przede 

wszystkim w brytyjskich Indiach Zachodnich, które przed rewolucją 

amerykańską były głównym terenem działania żeglugi amerykańskiej i rynkiem 

zbytu dla pochodzących z Trzynastu Kolonii towarów. W skutek tego nastąpił 

szybki rozwój nielegalnego i niezwykle dochodowego handlu morskiego 

pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i brytyjskimi posiadłościami na Karaibach, 

na który, ze względów praktycznych, rząd brytyjski patrzył z przymrużeniem 

oka. Skalę rozwoju amerykańskiej żeglugi handlowej oddają liczby: w ciągu 

pierwszych pięciu lat obowiązywania Konstytucji, jej tonaż wzrósł ze 124 000 

do 439 000 ton
316

.  

W 1794 roku na mocy Ustawy o Marynarce Wojennej (ang. Navy Act) na 

nowo rozpoczęto formowanie amerykańskiej marynarki wojennej. Ustawa 

dawała rządowi prawo do budowy sześciu fregat, których wodowanie 

rozpoczęło się w 1797 roku. Asumptem do podjęcia ostatecznej decyzji 

o odbudowie floty były z jednej strony wzmożona działalność piratów 

północnoafrykańskich, z drugiej zaś wybuch wojny pierwszej koalicji przeciwko 

rewolucyjnej Francji. W konflikcie tym Stany Zjednoczone ogłosiły neutralność, 

co dawało im możliwość prowadzenia handlu ze wszystkimi stronami, jednakże 

wkrótce Wielka Brytania, celem uszczelnienia blokady morskiej Francji i jej 

posiadłości zamorskich, rozpoczęła proceder zatrzymywania i kontroli 

amerykańskich statków handlowych doprowadzając do konfliktu na tle 

neutralnych praw Stanów Zjednoczonych na morzu. Jego częściowe zażegnanie 

nastąpiło w wyniku podpisania  przez oba kraje Traktatu Jay'a, który z kolei 

doprowadził do pogorszenia stosunków z Francją  i wybuchu pomiędzy 

niedawnymi sojusznikami niewypowiedzianej wojny morskiej
317

.    

Konflikt z Francją w krótkim czasie doprowadził do szybkiej rozbudowy 

marynarki wojennej, której znaczną część stanowiły przebudowane statki 

handlowe. Flota handlowa stanowiła również rezerwuar dobrze wyszkolonych 

marynarzy, którzy obsadzili nowo zwodowane okręty wojenne. W efekcie 

działalność francuskiej marynarki wojennej i okrętów korsarskich, które w tym 

                                                 
316 E. B. Potter, H. H. Adams, op. cit., s. 85.  
317 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 52 – 59; M. A. Jones, op. cit., ss. 98 – 99.  
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czasie musiały zmagać się również z wrogą brytyjską Royal Navy, przeciwko 

żegludze amerykańskiej została w znacznym stopniu zniwelowana
318

.  

Sukces w wojnie z Francją był efektem przede wszystkim energicznych 

działań nowej administracji federalistycznego prezydenta Johna Adamsa. Jako 

gorący zwolennik marynarki wojennej, mający wsparcie własnej partii 

dysponującej przewaga głosów w obu izbach Kongresu, Adams mocno 

angażował się w proces jej rozwoju. Jego niewątpliwie największym 

osiągnięciem było wydzielenie spraw dotyczących floty z kompetencji 

departamentu wojny i przekazanie ich pod zarząd nowo utworzonego 

departamentu marynarki, co wypłynęło stymulująco na organizację i rozwój 

U.S. Navy
319

.        

Zwycięstwo kandydata Partii Republikanów, Thomasa Jeffersona, 

w wyborach prezydenckich 1801 roku oznaczało koniec ery rządów 

Federalistów a wraz z nią czas stagnacji dla amerykańskiej potęgi morskiej. 

O ile bowiem żegluga handlowa odnotowywała stały, choć wolniejszy niż 

w pierwszych latach po uchwaleniu Konstytucji, wzrost tonażu – do wysokości 

984 000 ton w 1810 roku – o tyle wydatki na flotę i obronę wybrzeża, której 

rozwojowi Federaliści poświęcali nie mniej czasu i pieniędzy niż marynarce, 

zostały zredukowane
320

.      

U podstaw polityki morskiej Republikanów leżało kilka kwestii. Przede 

wszystkim, w przeciwieństwie do Federalistów, których matecznikiem była 

Nowa Anglia, w większości rekrutowali się oni ze stanów południowych 

i zachodnich, a więc opartych przede wszystkim na rolnictwie, a nie na handlu. 

Byli nastawieni raczej na ekspansję lądową, w kierunku zachodnim, niż na 

budowanie potęgi morskiej. Ich przywiązanie do ideałów wolności wykluczało 

możliwości tworzenia licznych armii i floty, będących jej zaprzeczeniem. Co 

więcej w siłach zbrojnych niektórzy Republikanie dostrzegali zagrożenie dla 

demokracji amerykańskiej, wyrażając obawy przed możliwością ustanowienia 

                                                 
318 Na temat konflikty patrz szerzej m. in.: A. De Conde, The Quasi-War: The Politics and 
Diplomacy of the Undeclared War with France 1797 – 1801, New York 1966.  
319 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 59 – 60.  
320 D. R. Hickey, Federalist Defense Policy in the Age of Jefferson, 1801 – 1812, „Military 

Affairs”, Vol. 45, No. 2 (Apr. 1981), ss. 64 – 65.   
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dyktatury wojskowej. W związku z tym, w ich ocenie, wielkość armii i floty 

powinna być ograniczona do absolutnego minimum wymaganego przez względy 

bezpieczeństwa narodowego. Wreszcie, marynarka wojenna padła ofiarą polityki 

fiskalnej nowej administracji, w której jedną z najbardziej wpływowych osób 

był sekretarz skarbu Albert Gallatin, wielki przeciwnik rozbudowy marynarki 

wojennej. Gallatin postawił sobie za cel drastyczne zmniejszenie zadłużenia 

kraju, między innymi właśnie poprzez możliwie maksymalne ograniczenie 

wydatków na rozwój i utrzymanie floty. W efekcie w pierwszym roku rządów 

administracji Jeffersona wydatki na marynarkę zostały zredukowane 

o czterdzieści procent i proces ten był kontynuowany w roku następnym. 

Jednakże wzrost aktywności piratów berberyjskich zagrażających handlowi 

amerykańskiemu na Morzu Śródziemnym wymusił na rządzie wstrzymanie 

planów redukcji wydatków na marynarkę w kolejnych latach321.  

Polityka morska Republikanów charakteryzowała się, odmiennym od 

federalistycznego, sposobem postrzegania roli marynarki wojennej w systemie 

obronnym państwa. Jej głównym zadaniem, w ich ocenie, miała być obrona 

wybrzeża państwa, w związku z czym stanowić miała, obok różnego rodzaju 

stałych fortyfikacji i ruchomych baterii artylerii składnik tej obrony. Z tego 

względu flota powinna składać się przede wszystkim z kilkuset małych 

jednostek zdolnych do operowania na obszarze przybrzeżnym, nie zaś, zgodnie 

z założeniami planu administracji Adamsa, z kilkudziesięciu okrętów liniowych 

i fregat operujących na pełnym morzu. Polityka ta stanowiła zaprzeczenie 

doświadczeń wyniesionych z działań zbrojnych na morzu prowadzonych 

w czasie wojny o niepodległość, które wskazywały, że jedynie duże jednostki 

pełnomorskie (jak okręty liniowe czy fregaty) mogą stanowić wsparcie dla 

polityki zagranicznej kraju, są w stanie przełamać wrogą blokadę własnego 

wybrzeża czy przeciwdziałać poważniejszym próbom desantu morskiego. 

Charakterystyczne, że nawet w obliczu narastającego konfliktu z Wielką 

                                                 
321 J. H. Macleod, Jefferson and the Navy: a Defense, „Huntington Library Quarterly”, Vol. 8 No. 

2 (Feb. 1945), s. 162; A. S. Balinky, Albert Gallatin, Naval Foe, „The Pennsylvania Magazine of 

History and Biography”, Vol. 82 No. 3, (Jul. 1958), ss. 293 – 304; H. Sprout, M. Sprout, op. cit., s. 

78.    
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Brytanią, która po wznowieniu działań wojennych w Europie po raz kolejny 

rozpoczęła proceder zatrzymywania i przeszukiwania amerykańskich statków 

handlowych, Jefferson nie zdecydował się na zmianę polityki morskiej 

i zwiększenie ilości dużych jednostek we flocie, które mogłyby skutecznie 

przeciwdziałać brytyjskiej samowoli. Fakt ten dziwi o tyle, że od czasu wojny 

o niepodległość amerykańskie wybrzeże powiększyło się o rejon ujścia 

Missisipi, który, odcięty od reszty wybrzeża przez hiszpańską Florydę, również 

wymagał obrony
322

.    

James Madison, który zastąpił Jeffersona na stanowisku prezydenta, 

w ogólnym zarysie kontynuował politykę morską poprzednika, choć jego 

administracja, na kilka miesięcy przed wybuchem wojny z Wielką Brytanią, 

podjęła nieśmiałe próby rozbudowy marynarki o nowe okręty. Napotkały one 

jednak na twardy opór Kongresu, w efekcie czego U.S. Navy rozpoczęła wojnę 

1812 roku zupełnie nieprzygotowana, z kilkoma zaledwie fregatami. Mimo  

spektakularnych sukcesów, odniesionych głównie dzięki doskonałej konstrukcji 

swych okrętów i dobremu wyszkoleniu załóg, amerykańska marynarka wojenna 

nie była w stanie zapobiec lądowaniu wojsk brytyjskich na amerykańskiej ziemi, 

zapewnić ochronę flocie handlowej przed atakami pojedynczych brytyjskich 

okrętów, ani doprowadzić do przełamania blokady morskiej zastosowanej 

w drugim etapie wojny przez Wielką Brytanię
323

.  

Zakończenie wojny 1812 roku nie przyniosło, w przeciwieństwie do wojny 

o niepodległość, czy niewypowiedzianej wojny z Francją, ograniczenia ilości 

okrętów w amerykańskiej marynarce, lecz jej rozwój. Jeszcze w czasie wojny 

zwodowano kilka nowych fregat i okrętów liniowych, które stanowiły trzon U.S. 

Navy. Rozbudowę floty kontynuowano również po zakończeniu działań 

zbrojnych. Zgodnie z zaaprobowanym w 1816 roku planem rozbudowy, 

marynarka miała powiększyć się o ponad dwadzieścia nowych jednostek 

(okrętów liniowych i fregat), które przez kolejne trzy dekady miały stanowić 

rdzeń amerykańskiej marynarki wojennej. Taka decyzja była w dużej mierze 

podyktowana gwałtownym powojennym rozwojem amerykańskiego handlu 

                                                 
322 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 80 – 84. 
323 Ibidem, ss. 84 – 93; E. B. Potter, H. H. Adams, op. cit., ss. 94. 
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morskiego, który w czasie działań wojennych, w wyniku operacji Royal Navy 

i zastosowanej przez Brytyjczyków blokady morskiej poniósł spore straty. 

Politycy amerykańscy zdali sobie wreszcie sprawę z roli, jaką, z punktu 

widzenia bezpieczeństwa narodowego, odgrywa marynarka wojenna. Podjęto 

również decyzje dotyczące organizacji floty, dzieląc ją na kilka zorientowanych 

geograficznie eskadr, które miały za zadanie dbać o bezpieczeństwo 

amerykańskiej żeglugi handlowej, otwierać nowe rynki dla amerykańskich 

towarów, zwalczać piractwo i korsarstwo oraz reprezentować interesy Stanów 

Zjednoczonych w różnych częściach świata324. 

Zmiany w organizacji floty nie przekładały się w praktyce na wzrost  

efektywności jej działania. Przede wszystkim w poszczególnych eskadrach, 

okręty rzadko działały w większych zgrupowaniach niż po trzy jednostki, 

pływając przez większość czasu oddzielnie, w związku z czym skuteczność 

różnego rodzaju operacji była mocno ograniczona. Podział na działające na 

odległych akwenach eskadry wpływał również negatywnie na zdolności floty do 

obrony wybrzeża kraju, która, zgodnie z forsowaną w pierwszej połowie lat – 20 

tych sugestią, powinna spoczywać na systemie fortyfikacji nadbrzeżnych, 

podczas gdy głównym zadaniem marynarki miało być atakowanie żeglugi 

handlowej i wybrzeża państwa wroga. Taka koncepcja prowadzenia wojny 

morskiej uniemożliwiała skuteczne przeciwdziałanie w sytuacji zastosowania 

przez przeciwnika blokady morskiej, tak jak miało to miejsce w czasie wojny 

1812 roku
325

.      

Powolny rozwój floty w okresie powojennym nie odbywał się bez 

problemów. Mimo doświadczeń wskazujących na jej ogromne znaczenie dla 

bezpieczeństwa i bogactwa kraju, napotykał on na opór wielu przeciwników 

marynarki w Kongresie, wywodzących się przede wszystkim ze stanów 

                                                 
324 E. B. Potter, H. H. Adams, op. cit, s. 109; H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 111, 116 – 118. 
W skład każdej eskadry wchodziło kilka okrętów różnych klas. Jako pierwsza zorganizowana 
została w 1815 roku Eskadra Śródziemnomorska. Następnie w pierwszej połowie lat 20 – tych 
powstały eskadry Indii Zachodnich i Pacyfiku, zaś w 1826 roku Eskadra Brazylijska 
(Południowego Atlantyku). W 1835 roku, w związku z rozwojem handlu z Dalekim Wschodem 
zorganizowano Eskadrę Indii Wschodnich. Dwie kolejne eskadry zorganizowano w pierwszej 
połowie lat 40 – tych: tzw. Eskadrę Krajową w 1841 roku zaś w 1843 Eskadrę Afrykańską.   
325 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 119 – 123.  
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zachodnich. Co prawda nie udało się im zatrzymać programu rozbudowy 

marynarki, ani przeprowadzić przez Kongres propozycji wycofania z użytku 

połowy okrętów, jednakże ich sukcesem zakończyła się próba doprowadzenia do 

zmniejszenia nakładów na utrzymanie marynarki i redukcji środków 

przeznaczonych na budowę nowych okrętów326.  

Wybrany w 1824 roku na prezydenta John Quincy Adams dawał nadzieje na 

przyspieszenie procesu rozwoju amerykańskiej potęgi morskiej. Pochodzący z, 

mającej olbrzymie tradycje morskie, Nowej Anglii syn drugiego prezydenta 

Stanów Zjednoczonych, był wielkim zwolennikiem dalszej rozbudowy floty 

i stworzenia skutecznego systemu fortyfikacji nadbrzeżnych. Jednak  jego 

polityka morska nie odniosła znaczących sukcesów. Proces rozbudowy 

marynarki nie uległ przyśpieszeniu, ograniczając się w znacznym stopniu do 

zastępowania co bardziej wysłużonych okrętów nowszymi, zaś próba 

ustanowienia akademii morskiej, której zadaniem byłoby szkolenie oficerów na 

potrzeby floty, została zablokowana w Senacie przez tradycyjnie przeciwnych 

marynarce przedstawicieli stanów zachodnich oraz części południowych. 

Jedynym znaczącym sukcesem Adamsa była budowa dwóch suchych doków, 

mających istotne znaczenie dla efektywnego przeprowadzania napraw okrętów. 

Dotychczas bowiem amerykańska marynarka wojenna nie dysponowała tymi 

istotnymi elementami infrastruktury
327

.   

Okres po zakończeniu wojny z Wielką Brytanią był złotym wiekiem dla 

amerykańskiej żeglugi handlowej. Szybki rozwój gospodarczy zarówno Stanów 

Zjednoczonych jak i państw europejskich spowodował ożywienie wymiany 

handlowej prowadzonej przez Atlantyk, która zdominowana została przez statki 

pływającej pod banderą USA. O tym, że żadna inna flota handlowa nie mogła 

równać się amerykańskiej decydowało kilka czynniki. Po pierwsze, szeroka 

dostępność tanich materiałów (w szczególności drewna) skutkowała niskimi 

kosztami budowy statków w amerykańskich stoczniach. Po drugie, główny 

konkurent USA w handlu morskim, Wielka Brytania, ze względu na braki 

materiałowe nie była w stanie ograniczyć cen statków, do poziomu tych jakie 

                                                 
326

 Ibidem, s. 120.  
327

 Ibidem, ss. 125 – 128.  
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obowiązywały w Stanach, zaś brytyjscy armatorzy, ograniczeni wciąż 

obowiązującymi Aktami Nawigacyjnymi, nie mogli zaopatrywać się w statki 

amerykański. Wreszcie, po trzecie i bodajże najważniejsze, dzięki 

wprowadzeniu do użytku kliprów – nowej klasy niezwykle szybkich żaglowców 

– Stany Zjednoczone uzyskały znaczną przewagę technologiczną, mogąc 

przewieźć w krótszym czasie większe ilości, szczególnie nietrwałych, towarów, 

co skutkowało stałym wzrostem wartości amerykańskiej wymiany handlowej, 

zyski z której nie pozostawały bez wpływu na wzrost bogactwa Stanów 

Zjednoczonych328.  

O ile dla żeglugi handlowej i przemysłu stoczniowego począwszy od dekady 

lat 30 – tych rozpoczął się okres prosperity, o tyle dla marynarki wojennej był to 

czas stagnacji. Prezydentura Andrew Jacksona przyniosła znaczne zmiany 

w polityce morskiej Stanów Zjednoczonych, które były odbiciem jego filozofii 

politycznej. Ukształtowany pod wpływem jeffersonowskiego republikanizmu 

Jackson swój stosunek do sił zbrojnych wyraził już w przemówieniu 

inauguracyjnym. Uznając je, szczególnie zawodową armię, za zagrożenie dla 

demokratycznych rządów, uznawał, iż podstawowym elementem systemu 

obrony narodowej powinna być milicja. I choć w jego przekonaniu flota 

stanowiła mniejsze zagrożenie dla demokracji, niż armia, to w konsekwencji 

swej filozofii stał na stanowisku, że U.S. Navy czasów pokoju powinna posiadać 

nie więcej okrętów niż wymaga tego konieczność ochrony żeglugi handlowej. 

W konsekwencji pierwsze lata rządów Jacksona przyniosły obcięcie wydatków 

na flotę i praktycznie wstrzymanie budowy nowych jednostek, i to nawet 

pomimo znaczącego polepszenia się sytuacji finansowej kraju, czego 

szczególnym wyrazem była całkowita spłata długu publicznego w połowie lat – 

30 tych329.         

Niewiele lepiej przedstawiała się sytuacja marynarki wojennej w czasie 

prezydentury Martina Van Burena, którego pogląd na rolę jaką powinna ona 

odgrywać, był podobny do poglądów większości jego poprzedników. Uznając, 

                                                 
328 A. Gibson, A. Donovan, The Abandoned Ocean: A History of United States Maritime Policy, 

Columbia 2000, ss. 43 – 46.  
329 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 128 – 130.  
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że wielkość floty powinna być dostosowana do jej rutynowych zadań w czasie 

pokoju, nie przejawiał skłonności do zwiększenia jej potencjału. Co gorsza, 

kryzys finansowy jaki towarzyszył prezydenturze, wytrącił z rąk zwolenników 

marynarki w Kongresie wszelkie argumenty przemawiające za zmianą polityki 

morskiej. Mimo tego za czasów administracji Van Burena wybudowano więcej 

okrętów niż w okresie obu kadencji Jacksona330.  

Zwycięstwo Partii Wigów w wyborach prezydenckich 1840 roku 

zapowiadało zasadnicze zmiany w amerykańskim podejściu do problematyki 

floty. Narastający w początku dekady kryzys w stosunkach z Wielką Brytanią na 

tle podziału Oregonu i przebiegu granic między Maine a Nowym Brunszwikiem, 

unaocznił konieczność stworzenia sił morskich, których zadaniem miała być 

obrona amerykańskiego wybrzeża. Efektem tego w 1841 roku powołano tzw. 

Eskadrę Krajową (ang. Home Squadron). W tym samym roku zatwierdzony 

został program rozwoju floty, obejmujący m.in. wzrost liczby zamówionych 

okrętów, nowe konstrukcje oraz znaczne powiększenie personelu marynarki. 

Dowodem rozmachu, jaki towarzyszył programowi jest fakt, że w budżecie na 

rok 1842 wydatki na flotę wzrosły o ponad pięćdziesiąt procent – do  poziomu 

8,5 miliona dolarów – w stosunku do roku 1841
331

.  

Celami, jakie przyświecały rozbudowie marynarki były, z jednej strony 

promocja i ochrona amerykańskiego handlu, z drugiej zaś wzmocnienie obrony 

wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Głównym wykonawcą programu był 

sekretarz stanu w administracji prezydenta Johna Tylera, Abel P. Upshur. Jeśli 

chodzi o pierwszy cel, Upshur rozumiał, że zarówno wymiana handlowa 

z zagranicą jak i handel przybrzeżny, są kwestią o priorytetowym znaczeniu dla 

całego kraju. Stał na stanowisku, iż każdy farmer, plantator, rzemieślnik a nawet 

zwykły robotnik, w mniejszym lub większym stopniu zależny był od handlu 

morskiego, z którego rozwojem wiązał się sukces gałęzi gospodarki w których 

wszyscy oni pracowali. Tym samym elementem koniecznym stawało się 

                                                 
330 Ibidem, ss. 137 – 139; K. J. Bauer, Naval Ship Building Programs 1794 – 1860, „Military 

Affairs”, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1965), ss. 36 – 37.   
331 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 140 – 142. 
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utrzymanie silnej marynarki wojennej, która zdolna byłaby do zapewnienia 

ochrony żegludze handlowej tak w czasie pokoju jak i w okresie wojny
332

.  

W szczególnym stopniu odnosił się to do problemu amerykańskich interesów 

na Pacyfiku. Rozwój amerykańskiego osadnictwa na wybrzeżu należącej do 

Meksyku Kalifornii, wzrost zaangażowania Stanów Zjednoczonych w handel 

z Dalekim Wschodem i krajami zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej, 

oraz rozwój amerykańskiego przemysłu wielorybniczego na Oceanie 

Spokojnym, doprowadziły do zwrócenia przez waszyngtońskich polityków 

szczególnej uwagi na kwestię obecności amerykańskiej marynarki wojennej na 

tym akwenie. Zasadniczym problemem było oddalenie Pacyfiku od baz 

morskich na Atlantyk, co w wypadku zagrożenia interesów Stanów 

Zjednoczonych na tym odległym obszarze pozostawiało tamtejsze siły 

praktycznie bez szans na jakiekolwiek wsparcie przez wiele tygodni. W tych 

okolicznościach rozwiązaniem, przynajmniej częściowym, było utworzenie bazy 

marynarki wojennej na Zachodnim Wybrzeżu (Kalifornia, Oregon), bądź na 

Hawajach oraz zwiększenie ilości okrętów stacjonujących na Pacyfiku
333

. 

Odnosząc się do kwestii obrony amerykańskiego wybrzeża sekretarz Upshur 

zwracał uwagę, że w wypadku konfliktu z którymś z państw Starego 

Kontynentu, Stany Zjednoczone są w stanie, ze względu na konieczność 

ochrony swoich interesów na odległych akwenach, zaangażować w obronę 

terytorium zaledwie połowę swoich sił morskich. Przy założeniu ekspertów, że 

mocarstwa europejskie będą w stanie zaangażować w konflikt po drugiej stronie 

Atlantyku około dwadzieścia pięć procent swej floty, wyliczenia te pozwalały, 

po raz pierwszy w historii, określić w sposób realistyczny, jakimi siłami 

morskimi USA powinny dysponować, aby odeprzeć inwazję obcego imperium. 

Jednocześnie Upshur zdawał sobie sprawę, iż wprowadzenie do służby 

w marynarkach wojennych europejskich mocarstw, nowych nisko zanurzonych 

okrętów parowych, odbiera Stanom Zjednoczonym atut obronny w postaci 

płytkich wód przybrzeżnych. Dotychczas stanowiły one naturalny element 

systemu obronnego USA, w znacznym stopniu utrudniając działania dużym 

                                                 
332

 Ibidem, ss. 142 – 143. 
333

 Ibidem, ss. 143 – 144.  



Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana 

 

 152 

okrętom żaglowym wzdłuż znacznej części amerykańskiego wybrzeża. W tych 

warunkach klucz do bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, w opinii Upshura, 

znajdował się na oceanach, i to właśnie oceany a nie obszary przybrzeżne, czy 

amerykańskie wybrzeże powinny stać się pierwszą linią obrony334. 

Lata 40-ste przyniosły amerykańskiej marynarce wojennej znaczny skok 

technologiczny związany z zastosowanie na szeroką skalę silników parowych do 

napędu okrętów. Mimo iż pierwsza jednostka parowa w amerykańskiej flocie 

pojawiła się jeszcze w początkach XIX wieku, był to jedynie niewiele znaczący 

epizod i dopiero w drugiej połowie lat 30 – tych, parowce, zrazu w niewielkiej 

ilości, zaczęto wprowadzać do służby w U.S. Navy. W kolejnej dekadzie proces 

ten przybrał na sile. Początkowo były to jednostki z umieszczonymi na burtach 

charakterystycznymi potężnymi kołami łopatkowymi, stanowiącymi napęd 

okrętu. Jednakże z powodu ich niepraktyczności, wkrótce zostały zastąpione 

przez parowce z napędem śrubowym, które wyparły również okręty napędzane 

wyłącznie siłą wiatru. Żagle pozostały jednak, jako dodatkowy napęd parowców 

śrubowych, aż do końca XIX wieku335.  

Pochodną zmian technologicznych, jakie od drugiej połowy lat 30-tych stały 

się udziałem U.S. Navy, było utworzenie pierwszej uczelni wojskowej 

kształcącej przyszłych oficerów marynarki wojennej. Powstała ona 

z przekształcenia kursów przygotowawczych dla kandydatów na oficerów, jakie 

organizowano przy bazach marynarki wojennej, które jednak były jedynie 

doraźnym rozwiązaniem problemu szkolnictwa we flocie. Wprowadzenie 

napędu parowego i związane z tym zmiany dotyczący obsługi okrętów i służby 

na nich wymagały profesjonalnego przygotowania oficerów, w związku z czym 

w 1845 w Annapolis otwarto szkołę morską, którą pięć lat później 

przemianowano na Akademię Marynarki Wojennej336.  

                                                 
334 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 142 – 144. Jakkolwiek w koncepcji sekretarza Upshura, 

definiującej ocean jako pierwszą linię obrony, pobrzmiewają pierwsze zwiastuny  późniejszej 

koncepcji admirała Mahan panowania na morzu (ang. command of the sea), to nie znalazła ona 
realnego odzwierciedlenia w postaci zmiany poglądów ówczesnych amerykańskich polityków 

i wojskowych na strategię morską Stanów Zjednoczonych.  
335 K. J. Bauer, Naval Ship Building Programs 1794 – 1860, op. cit., s. 32.  
336 E. B. Potter, H. H. Adams, op. cit., ss. 112 – 113.  
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Mimo wdrożenia napędu parowego w amerykańskiej marynarce, pozostawał 

ona w owym czasie wciąż daleko w tyle za największymi potęgami morskimi 

świata, zarówno pod liczebności okrętów jak i ich zaawansowania 

technologicznego
337

. Silny opór w Kongresie wciąż uniemożliwiał 

przeprowadzenie zakrojonego na szerszą skalę programu rozbudowy floty, 

nawet w obliczu coraz bardziej ekspansyjnej polityki Stanów Zjednoczonych, 

która doprowadziła ostatecznie w latach 40-tych do dwóch konfliktów, z których 

jeden – z Wielką Brytanią na tle Oregonu – udało się rozwiązać przy pomocy 

dyplomacji, drugi zaś – z Meksykiem – w wyniku wojny.  

Wnioski jakie można wyciągnąć z przebiegu obu tych konfliktów, zarówno 

w wymiarze polityczny jak i militarnym wskazują, że sposób myślenia 

ówczesnych decydentów  nie uległ zasadniczej zmianie od czasów ostatniej 

wojny z Wielką Brytanią. Polityka, będących w okresie sporu o Oregon przy 

władzy Demokratów, była w odniesieniu do potęgi morskiej, kopią polityki tej 

samej partii realizowanej ponad trzydzieści lat wcześniej u progu wojny 1812 

roku. Agresywna postawa amerykańskiego rządu wobec Wielkiej Brytanii 

w żadnym wypadku nie przekładała się na działania mające na celu 

wzmocnienia sił morskich i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa kraju. Jak 

zauważają amerykańscy historycy, jedynie „pokojowy kompromis osiągnięty 

w 1846 roku w sprawie Oregonu uratował Stany Zjednoczone od powtórki 

katastrofy jaka charakteryzowała drugą wojną z Wielką Brytanią”
338

.   

Z kolei wnioski, jakie można było wyciągnąć z wojny z Meksykiem miały 

istotne implikacje natury strategicznej. Dzięki pełnemu panowaniu swej floty na 

obszarze Zatoki Meksykańskiej, Amerykanie mieli możliwość bezpiecznego 

przerzucenia swej armii drogą morską w rejon meksykańskiego Veracruz, zaś 

wsparcie artylerii okrętowej, pozwoliło na bezpieczne przeprowadzenie desantu 

na wybrzeżu wroga. Panowanie na morzu umożliwiło również odcięcie 

Meksykanów od dostaw wyposażenia wojskowego z zagranicy. Niestety 

                                                 
337 W 1846 roku U.S. Navy posiadała zaledwie siedem okrętów parowych (w linii i w budowie) 

podczas gdy np. marynarka francuska miała tego typu jednostek 68, zaś brytyjska Royal Navy aż 

141, patrz: H. Sprout, M. Sprout, op. cit., s. 156.      
338 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., s. 158. 
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administracja prezydenta Polka nie wyciągnęła właściwych wniosków z tych 

doświadczeń. Po wojnie kontynuowano politykę utrzymywania niewielkiej 

liczby okrętów niezbędnych do reprezentowania interesów Stanów 

Zjednoczonych w różnych częściach świata. Przedstawiciele administracji stali 

zarazem na stanowisku, że rząd powinien skupić się na rozbudowie 

infrastruktury i utrzymaniu odpowiednich zapasów materiałów, które 

pozwoliłyby na rozbudowanie floty w przypadku wybuchu wojny, nie zaś na 

inwestowaniu w nowe okręty339. 

Skutki amerykańskiej ekspansji terytorialnej lat 40-tych, w postaci aneksji 

Kalifornii oraz części Oregonu, i tym samym oparcia terytorium Stanów 

Zjednoczonych o wybrzeże Oceanu Spokojnego niosły dla amerykańskiej 

polityki morskiej zasadnicze wyzwania. Z punktu widzenia obrony kraju, 

terytoria te stanowiły „odległe zamorskie kolonie”, trudne do obrony przez siły 

lądowe ze względu na rozległość wybrzeża i brak połączenia kolejowego 

między nimi a resztą kraju. W związku z tym jedyną siłą zdolną zapewnić 

ochronę Zachodniego Wybrzeża była marynarka wojenna. Świadomość takiego 

stanu rzeczy powodowała w kręgach politycznych wzrost poparcia dla żądań 

rozbudowy floty. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym było 

odkrycie w 1849 roku bogatych zasobów złota w Kalifornii, co spowodowało 

gwałtowny wzrost zaludnienia tych obszarów. Przełom lat 40-tych i 50-tych 

w polityce morskiej Ameryki, był tym samym przede wszystkim czasem 

konfliktu, w którym ścierały się wizje rozwoju marynarki głoszone przez 

administracje wigowskich prezydentów Taylora i Fillmore'a oraz koncepcje 

lansowane w zdominowanym przez Demokratów Kongresie. Zdając sobie 

sprawę z wyzwań związanych z gwałtowny wydłużeniem się granicy morskiej, 

rząd wzywał do zwiększenia ilości będących w linii okrętów, oraz ich 

unowocześnienia poprzez wprowadzenia większej liczby parowców. 

Jednocześnie podkreślano konieczność porzucenia dotychczasowej chaotycznej 

polityki morskiej i opracowanie przemyślanej koncepcji rozwoju floty. Kongres 

tymczasem, pomimo bardzo dobrej sytuacji finansowej kraju, kontynuował 

                                                 
339

 Ibidem, ss. 160 – 161.  
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zapoczątkowaną wcześniej politykę subsydiów dla prywatnych armatorów340, 

odmawiając zarazem środków z budżetu na realizację poszczególnych planów 

budowy okrętów. W dalszym ciągu prowadzona była również rozbudowa 

infrastruktury w postaci budowy nowych suchych doków i stoczni. Jednocześnie 

gromadzono zapasy na wypadek konieczności rozbudowy floty z razie wojny341.     

Zasadniczą zmianę w amerykańskiej polityce morskiej przyniosła 

prezydentura Franklina Pierce'ego. Mimo że jego zwycięstwo w wyborach 1852 

roku oznaczało przejęcie pełni władzy przez Partię Demokratyczną, to zbiegło 

się w czasie ze zmianą pokoleniową w jej łonie. Tradycyjnie niechętna 

rozwojowi floty generacja starszych polityków ustąpiła miejsca młodszemu 

pokoleniu, bardziej świadomemu znaczenia marynarki wojennej w kontekście 

zmian, jakie przyniosła ekspansja terytorialna Stanów Zjednoczonych lat 40 - 

tych, oraz postęp technologiczny w budowie okrętów. Poparcie dla bardziej 

energicznej polityki morskiej miało swoje źródło także w dążeniu 

przedstawicieli stanów południowych do uzyskania nowych nabytków 

terytorialnych w Ameryce Środkowej (Meksyk, Kuba) celem ustanowienia na 

tych obszarach nowych stanów niewolniczych, a tym samym zachowanie 

swoich wpływów politycznych w obliczu wzrastającej liczby wolnych stanów. 

Istotnym czynnikiem było również zwiększenie wolumenu wymiany handlowej 

pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Dalekim Wschodem oraz Australią, gdzie 

w 1851 roku odkryto zasoby złota. Spowodowało to wzrost żeglugi 

amerykańskiej na Oceania Spokojnym, a tym samym konieczność zwiększenia 

tam obecności floty wojennej. Wreszcie wskazywano na olbrzymie zapóźnienie 

technologiczne U.S. Navy w stosunku do państw europejskich oraz niedobór 

pełnowartościowych jednostek w kontekście wzrastającego spektrum zadań – 

                                                 
340 Jej mechanizm polegał na wspieraniu budowy przez prywatnych inwestorów statków 
handlowych tak zaprojektowanych aby w razie wybuchu wojny można je było przekształcić 

w okręty wojenne. Polityka ta miała swoje korzenie w doświadczeniach wojny 1812 roku, kiedy to 

prywatne statki handlowy, przerobione na okręty korsarskie zebrały obfite żniwo wśród żeglugi 

brytyjskiej. Postęp technologiczny w budowie okrętów wojennych i różnice konstrukcyjne 
w stosunku do ówczesnych statków handlowych, sprawił jednak, iż w połowie XIX wieku polityka 

taka pozbawiona była racji bytu, patrz Ibidem, ss. 158 – 160.     
341 Ibidem, ss. 161 – 164; K. J. Bauer, Naval Ship Building Programs 1794 – 1860, op. cit., ss. 37 

– 39; L. Sondhaus, op cit., s. 38.   
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związanych z obroną świeżo zdobytego wybrzeża Pacyfiku i ochroną ekspansją 

amerykańskiego handlu morskiego – jakie stawiano do wykonania marynarce
342

. 

Efektem nowego podejścia do polityki morskiej była gwałtowna, jak na 

ówczesne warunki amerykańskie, rozbudowa potencjału floty. Na wniosek 

sekretarza marynarki Jamesa C. Dobbina w kwietniu 1854 roku Kongres 

zatwierdził budowę sześciu fregat parowych i dokończenie budowy dwóch 

żaglowych, zaś trzy lata później zatwierdzono budowę pięciu kolejnych, tym 

razem mniejszych, jednostek parowych
343

.  

W okresie kadencji prezydenta Jamesa Buchanana polityka morska została 

zdominowana przez interesy regionalne. Dysponując większością głosów w obu 

izbach Kongresu Demokraci forsowali projekty rozbudowy floty w takim 

kształcie aby przede wszystkim sprzyjały interesom Południa. Zaproponowany 

w 1857 roku przez ówczesnego sekretarza marynarki Isaaca Tousey'a plan 

rozwoju floty przewidywał budowę kilku niewielkich okrętów parowych, 

o małym zanurzeniu, szybkich i silnie uzbrojonych, których głównym zadaniem 

miała być ochrona płytkich wód Zatoki Meksykańskiej oraz wybrzeży i portów 

stanów południowych. Mimo gwałtownego sprzeciwu przedstawicieli Północy, 

w tym, co interesujące, również tradycyjnie sprzyjającej marynarce, Nowej 

Anglii, plan Tousey'a został przyjęty przez Kongres. Paradoksalnie, okręty te 

o których budowę przedstawiciele Południa tak zażarcie walczyli, okazały się 

równie przydatne do ochrony wybrzeży stanów niewolniczych, co do ich 

blokady, którą po wybuchu wojny secesyjnej flota Unii zastosowała wobec 

Konfederacji344. 

Dekada lat 50-tych stanowiła szczytowy moment rozwoju amerykańskiej 

żeglugi handlowej. Zniesienia przez Wielką Brytanię w 1849 roku Aktów 

                                                 
342 W początkach latach 50 – tych Amerykańska marynarka wojenna nie dysponowała ani jednym 

dużym okrętem o napędzie parowym. Będące w jej posiadaniu parowce były małymi okrętami, 
niezdolnymi do przeciwstawienia się dużym nowoczesnym jednostkom parowym, jakie posiadały 

w sporych ilościach mocarstwa europejskie. O skali ówczesnego zapóźnienia U.S. Navy świadczy 

fakt, iż w latach – 50 tych wciąż pozostawała w linii fregaty wybudowane jeszcze w końcu XVIII 

wieku zaś zaaprobowana aktem Kongresu  z 1816 roku budowa dwóch innych fregat ukończona 
została dopiero w 1855 roku. H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 164 – 171, K. J. Bauer, Naval Ship 

Building Programs 1794 – 1860, op. cit., ss. 38 – 39.     
343 K. J. Bauer, Naval Ship Building Programs 1794 – 1860, op. cit., ss. 38 – 39 
344 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 172 – 174.  
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Nawigacyjnych, otworzyło dla amerykańskich kliprów bogaty rynek brytyjski 

i szybko rozwijające się rynki posiadłości Imperium. Jednocześnie rozpoczęta 

w końcu lat 40-tych gorączka złota w Kalifornii, zapewniła amerykańskim 

armatorom wysokie zyski z przewozu osób i towarów, na terytoria 

błyskawicznie rozwijającego się Zachodniego Wybrzeża. Dodatkowym 

czynnikiem stymulującym rozwój amerykańskiej żeglugi był wybuch w 1853 

roku wojny krymskiej. Konieczność przerzucenia ogromnych mas żołnierzy 

i sprzętu na Półwysep Krymski zmusiła Wielką Brytanię i Francję do 

wyczarterowania nie tylko własnych statków handlowych, ale również 

zwrócenia się o pomoc do amerykańskich armatorów. Jednocześnie wojna 

doprowadziła do ograniczenia aktywności żeglugi handlowej państw biorących 

udział w konflikcie, na ich tradycyjnych szlakach handlowych. Wypełnieniem 

powstałej pustki zajęli się Amerykanie. Wydatne korzyści przyniosła również 

polityka rządu. W tym samym momencie w którym Brytyjczycy znieśli 

ograniczenia związane z obowiązywanie Aktów Nawigacyjnych, Stany 

Zjednoczone usztywniły swą politykę protekcjonistyczną, chroniąc swój handel 

przybrzeżny przed konkurencją ze strony innych państw345.  

Wkrótce jednak amerykańskiej żegludze handlowej wyrósł niezmiernie 

groźny konkurent. Pozostający dotychczas w cieniu konkurencji zza oceanu 

brytyjscy armatorzy, pozbawieni, wraz ze zniesieniem Aktów Nawigacyjnych, 

ochrony w postaci protekcjonistycznej polityki rządu, zmuszeni zostali do 

przeciwstawienia się panowaniu amerykańskiemu na szlakach handlowych. 

W końcu lat 50-tych w brytyjskich stoczniach do budowy statków na szeroką 

skalę zaczęto używać żelaznych i miedzianych komponentów, w skutek czego 

brytyjskie klipry stały się lżejsze, tańsze w budowie i dysponowały większym 

tonażem niż ich amerykańskie odpowiedniki, nie ustępując im zarazem 

prędkością. W efekcie w niedługim czasie brytyjska żegluga odzyskała wiodącą 

rolę w handlu z Dalekim Wschodem
346

.   

Był to jednak dopiero początek utraty przez Stany Zjednoczone prymatu na 

szlakach handlowych. Boom pierwszej połowy lat 50 – tych związany 

                                                 
345 A. Gibson, A. Donovan, op. cit., ss. 54 – 61.  
346 Ibidem, ss. 61 – 62.  
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z gorączką złota w Kalifornii i wojną krymską wkrótce się skończył, co zmusiło 

amerykańskich armatorów do likwidacji części statków. Co więcej postępująca 

rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii sprawiły, że w kolejnym 

dziesięcioleciu brytyjskie żelazne parowce doprowadziły do wyparcia ze 

szlaków oceanicznych amerykańskich drewnianych żaglowców. Produkcja 

żelaza w Stanach Zjednoczonych była zbyt niska w stosunku do tej jaką 

dysponowała brytyjska potęga przemysłowa, aby stocznie Nowej Anglii mogły 

konkurować pod względem ceny budowy parowców ze stoczniami Glasgow czy 

innych wielkich ośrodków przemysłowych na Wyspach. Przy tym solidność 

konstrukcji i mniejsza podatności na kaprysy pogody sprawiały, iż parowce 

stawały się pewniejszym środkiem transportu towarów, niż drewniane, 

napędzane siłą wiatru żaglowce. W ten sposób w przededniu wybuchu wojny 

secesyjnej rozpoczął się powolny proces upadku amerykańskiej marynarki 

handlowej347.  

Rozpoczęty w 1861 roku konflikt pomiędzy Północą a Południem stanowi 

istotny etap w rozwoju potęgi morskiej Stanów Zjednoczonych. Wraz z jego 

wybuchem zamknął się, trwający ponad dwie dekady okres przejściowy 

rewolucyjnych zmian technologicznych, których głównym efektem było 

wyparcie żagli, jako głównego środka napędu, przez parę.  Spore zmiany zaszły 

również w dziedzinie uzbrojenia oraz konstrukcji okrętów (zastosowanie 

żelaza), chociaż w tym ostatnim elemencie U.S. Navy była dopiero u początku 

drogi przemian. Wojna secesyjna wyznacza także koniec prymatu amerykańskiej 

żeglugi handlowej na oceanach świata. Pierwsze symptomy tego procesu, 

pojawiły się już w końcu lat 50-tych, jednakże ostateczny cios, po którym 

w gruncie rzeczy nigdy nie udało jej się już podnieść, zadały jej okręty 

korsarskie Konfederacji, które zebrały obfite żniwo w ciągu pięciu lat wojny. 

W przeciwieństwie do podziałów jakie nastąpiły w armii lądowej, 

amerykańska marynarka wojenna prawie w całości opowiedziała się po stronie 

Unii. Dzięki programom rozbudowy floty z czasów z okresu prezydentur 

Piercie'ego i Buchanana U.S. Navy była silniejsza niż kiedykolwiek przedtem. 

Jednakże ambitna strategia blokady, długiego na 3500 mil, wybrzeża 
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Konfederacji wymagał olbrzymiej liczby okrętów, której flota Północy nie 

posiadała, a tamtejsze stocznie nie były w stanie w szybkim tempie wybudować. 

Po raz kolejny więc rząd w Waszyngtonie zmuszony był do sięgnięcia po, 

wypróbowany w poprzednich konfliktach, sposób błyskawicznej rozbudowy sił 

morskich oparty na militaryzacji floty handlowej. Podobne działania podjęły 

również władze Konfederacji, która na początku wojny prawie w ogóle nie 

dysponowała flotą wojenną. W związku z przytłaczającą przewagą przeciwnika, 

Południe zmuszone było przyjąć strategię wojny krążowniczej. Tym samym, 

mimo postępu technologicznego, jaki stał się udziałem obu marynarek 

wojennych – wprowadzenie opancerzonych okrętów i nowoczesnych dział – 

wojna secesyjna nie przyniosła żadnych zmian w sposobie prowadzenia działań 

zbrojnych na morzu. Strategia zastosowana przez marynarkę Unii przypominała 

tę jakiej użyli w 1812 roku Brytyjczycy. Z kolei strategia Konfederacji była 

kopią tej, którą w tym samym konflikcie zastosowali Amerykanie. Obie strategia 

dowiodły swych walorów, udowadniając efektywność szczelnej blokady 

wybrzeża przeciwnika – miała ona olbrzymie znaczenie dla ostatecznego 

zwycięstwa Unii w konflikcie – jak i nieskuteczność działań krążowniczych 

z punktu widzenia wyników wojny348.   

Amerykańska marynarka wojenna wyszła z wojny secesyjnej z olbrzymim 

bagażem doświadczeń i potężną liczbą siedmiuset okrętów. Był to jednak 

konglomerat najróżniejszych jednostek wielkich, średnich i małych, w skład 

którego wchodziły zarówno wojenne okręty parowe i żaglowe, jak również 

uzbrojone statki handlowe. W krótkim okresie po zakończeniu wojny większość 

okrętów została wycofana ze służby, w związku z czym do 1870 roku liczba 

jednostek U.S. Navy zmniejszyła się do 52
349

.  

Redukcja ta doskonale odzwierciedlała powojenne nastroje w Stanach 

Zjednoczonych. Skupiając się przede wszystkim na problemach wewnętrznych – 

zasiedleniu Dzikiego Zachodu, industrializacji i imigracji w północno-

wschodniej części kraju oraz Rekonstrukcji Południa – amerykańscy decydenci 

przywiązywali niewielką wagę do kwestii bezpośrednio niedotyczących tych 

                                                 
348 H. Sprout, M. Sprout, op. cit, ss. 178 – 193.  
349 E. B. Potter, H. H. Adams, op. cit., s. 155. 
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problemów. Wykazywali przy tym niechęć do wszystkiego co mogłoby kojarzyć 

się z militaryzmem, wierząc, że wojna secesyjna była „prawdopodobnie 

ostatnim konfliktem jaki toczyli Amerykanie”. Przy tym Stany Zjednoczone 

pozbawione były posiadłości zamorskich (z wyjątkiem zakupionej w 1867 roku 

Alaski), dysponując w innych częściach świata jedynie interesami handlowymi, 

zaś obalenie niewolnictwa usunęło jeden z głównych argumentów na rzecz 

ekspansji terytorialnej do którego odwoływali się jej zwolennicy w latach 50-

tych. Dodatkowo wydarzenia polityczne na Starym Kontynencie – związane ze 

zjednoczeniem Niemiec oraz Włoch – obniżały, i tak niskie, ryzyko ataku 

grożące Stanom Zjednoczonym ze strony mocarstw europejskich
350

.  

Wszystkie te czynniki powodowały, że sprawy potęgi morskiej były 

zasadniczo pomijane w debatach politycznych, a instytucje za nie 

odpowiedzialne ograniczyły się do przywrócenia modelu funkcjonowania 

marynarki obowiązującego przed wojną. Koncepcje militaryzacji marynarki 

handlowej, jako rozwiązanie na wypadek konflikty zbrojnego, uznano za 

sprawdzoną i skuteczną, chociaż tuż po wojnie secesyjnej część oficerów 

udowadniała błędność takiego założenia
351

. Jednostki floty z powrotem zostały 

podzielone na eskadry rozsiane po morzach i oceanach w różnych obszarach 

globu, a ich zadaniem, tak jak przed wojną, miało być zapewnienie ochrony 

interesów ekonomicznych kraju w odległych częściach świata oraz wspieranie 

działań amerykańskiej dyplomacji. Natomiast obrona wybrzeża kraju 

powierzona została niewielkim jednostkom przybrzeżnym oraz fortyfikacjom
352

. 

Na powrót wprowadzono przedwojenne praktyki stosowane we flocie. 

W kwestii taktyki, tak jak przed 1861 rokiem, okręty w ramach eskadr działały 

głównie samodzielnie, zaś ich dowódcy byli praktycznie pozbawieni 

doświadczenia w operowaniu okrętami w grupie. Z kolei, jeśli chodzi o rozwój 

technologiczny, to pomimo olbrzymiego postępu związanego z rozwojem 

napędu parowego i doświadczeń wskazujących na jego przewagę nad napędem 

żaglowym, „w momencie zakończenia wojny domowej – jak pisał admirał 

                                                 
350 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., s. 206. 
351 Ibidem, s. 181, przyp. 5. 
352 E. B. Potter, H. H. Adams, op. cit., s. 155. 
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Caspar F. Goodrich – marynarka wróciła do płótna”353. Zgodnie z wytycznymi 

decydentów odpowiedzialnych za marynarkę, żagle stanowić miały podstawowy 

rodzaj napędu okrętów, silnik parowy natomiast traktowany był jedynie jako 

pomocniczy. Taki stan rzeczy negatywnie wpływał na mobilność okrętów, 

ograniczając w znacznym stopniu ich prędkość. Co więcej brak był postępów we 

wprowadzaniu nowoczesnego uzbrojenia i opancerzenia okrętów, co 

w połączeniu z ograniczonym użyciem napędu parowego jedynie pogłębiało 

zapóźnienie technologiczne U.S. Navy354.   

Świadomość tej sytuacji powodowała wśród części amerykańskich oficerów,  

sprzeciw wobec polityki morskiej rządu i dążenia do zreformowania marynarki. 

Dostrzegali oni anachronizm swej floty wojennej, zarówno jeśli chodzi o poziom 

jej rozwoju technologicznego, jak i założenia strategii jej działania. 

Reformatorzy nie zgadzali się z lansowanym w Kongresie i wśród wielu 

starszych oficerów poglądem, że zadania do jakich powołana jest U.S. Navy, nie 

wymagają jej unowocześnienia do poziomu flot państw europejskich. Odrzucali 

również argumenty dotyczące strategii użycia marynarki, oparte na założeniach, 

że Stany Zjednoczone nie mają powodów by rywalizować z mocarstwami 

Europy, gdyż konflikty w których one uczestniczą rzadko odnoszą się do spraw 

ważkich dla Ameryki, a w związku z tym samodzielne eskadry rozsiane po 

morzach i oceanach świata, stanowią wystarczającą gwarancję ochrony 

interesów ekonomicznych USA w różnych częściach globu. Zamiast tego 

wzywali oni do likwidacji przepaści technologicznej, jaka oddzielała 

amerykańską marynarkę wojenną od jej odpowiedniczek na Starym 

Kontynencie, których rozwój stale śledzili, wskazując, iż technologiczna 

i liczebna słabość amerykańskiej marynarki, może stanowić zachętę dla innych 

państw do lekceważenia Stanów Zjednoczonych i ich interesów na świecie. 

Analizowali zarazem nowe rozwiązania pojawiające się w światowym 

                                                 
353 Cyt. za: H. Sprout, M. Sprout, op. cit., s. 196. 
354 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 196 – 198, 200 – 201.  
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przemyśle okrętowym, kreśląc nową wizję roli marynarki, jako „forpoczty 

nowej międzynarodowej strategii” Ameryki
355

.  

Błędem byłoby jednak dostrzeganie w tym reformatorskim ruchu 

bezpośrednich źródeł nowego amerykańskiego ekspansjonizmu, jaki wyłonił się 

w końcu XIX wieku. Przede wszystkim w swoich wystąpieniach jego 

przedstawiciele rzadko wskazywali na powody dla których Stany Zjednoczone 

powinny bardziej zaangażować się w politykę międzynarodową i nie pokusili się 

o sformułowanie celów które miałby przyświecać nowej, globalnej strategii 

USA. Argumenty te miały raczej na celu uzasadnienie konieczności 

zreformowania U.S. Navy i zwiększenia nakładów finansowych na nią, niż 

spowodować wkroczenie Ameryki na drogę nowego imperializmu. Poza tym 

reformatorzy skupiali się głównie na problemie zapóźnienia technologicznego 

amerykańskiej marynarki wojennej w stosunku do innych flot, i tak naprawdę 

niewielu z nich odnosiło problemy trapiące ówczesną U.S. Navy do szerszego 

kontekstu polityki międzynarodowej. W rzeczy samej bowiem środowisko to 

było wewnętrznie niejednolite, a jego głównym elementem spajającym było 

dążenie do podniesienia statusu swej służby w obliczu zaniedbań jakie, od 

chwili zakończenia wojny secesyjnej, były jej udziałem przez kolejnych 20 lat. 

Niemniej błędem byłoby również niedocenianie znaczenia reformatorów dla 

ewolucji amerykańskiej potęgi morskiej. Grupa ta w znacznym stopniu 

przyczyniła się do uświadomienia szerokiemu gronu osób zainteresowanych 

sprawami marynarki – w tym sporej części polityków – zapóźnienia  

technologicznego amerykańskiej floty i błędów w określaniu kierunków rozwoju 

amerykańskiej polityki morskiej. Jej działalność zaowocowała powstaniem tak 

istotnego forum wymiany myśli wśród oficerów marynarki jak Instytut Morski 

Stanów Zjednoczonych (ang. United States Naval Institute – USNI), który 

wkrótce po utworzeniu rozpoczął wydawanie czasopisma The Proceedings of 

the United States Naval Institute. Od połowy lat 70 – tych stało się ono 

podstawowym medium, w którym oficerowie marynarki mogli formułować 

                                                 
355 B. L. Apt, Mahan's Forebears. The Debate over Maritime Strategy, 1868 – 1883, „Naval War 

College Review”, Vol. L, No. 3 (Summer 1997), ss. 86 – 111.   
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swoje poglądy na tematy związane z marynarką wojenną i polityką morską 

kraju
356

.  

Podobnie jak dla marynarki wojennej, tak i dla amerykańskiej żeglugi 

handlowej okres po zakończeniu wojny secesyjnej był czasem recesji. 

Zasadniczym skutkiem wojny była utrata wpływów i to nie tylko w handlu 

światowym. Udział amerykańskich armatorów w handlu zagranicznym Stanów 

Zjednoczonych z końcem wojny wynosił nieco ponad trzydzieści dwa procent 

i skurczył się w porównaniu z okresem przedwojennym o połowę.  Ten stan 

rzeczy wynikał z jednej strony ze znacznych strat, jakie żegluga Unii poniosła 

w trakcie wojny, z drugiej zaś z powodu rekwizycji znacznej ilości statków 

handlowych przez marynarkę wojenną w pierwszym okresie wojny, które po 

wojnie nie powróciły już do swych dawnych właścicieli. Najistotniejszym 

czynnikiem wydaje się jednak być fakt, że amerykański przemysł stoczniowy 

nie miały doświadczenia w budowie nowoczesnych, i tańszych, statków 

handlowych, jakie powstawały np. w Wielkiej Brytanii. Tymczasem, 

amerykańscy armatorzy nie mieli możliwości nabywania statków za granicą, 

gdyż aby mogły zostać one zarejestrowane jako amerykańskie musiały być 

wybudowane w amerykańskich stoczniach. Był to jeden z elementów 

protekcjonizmu, charakteryzujący politykę ekonomiczną USA drugiej połowy 

XIX wieku, mający na celu ochronę szybko rozwijającego się przemysłu. 

W jego efekcie jednak amerykańskie stocznie zmuszone były do korzystania 

z trudno dostępnych  a więc i drogich krajowych materiałów do budowy statków 

(wydobycie żelaza i produkcja stali były na dużo niższym poziomie niż 

w Wielkiej Brytanii), niezagrożonych przez tanie produkty z zagranicy. 

Osłabiało to ducha konkurencji i innowacyjności, działając destrukcyjnie na 

rozwój amerykańskiej żeglugi handlowej, która nie była w stanie przeciwstawić 

się konkurencji zza Atlantyku. Wskutek takiego stanu rzeczy coraz większa 

część szybko rosnącego amerykańskiego handlu zagranicznego przewożona była 

na statkach pływających pod banderą obcych państw. Jak wskazują liczby 

pomiędzy rokiem 1850 a 1900 wartość amerykańskiego importu uległa 
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potrojeniu a eksport wzrósł ze 166 milionów do 1,294 miliarda dolarów, 

jednakże większość tych towarów była transportowana na zagranicznych 

statkach. Udział amerykańskiej żeglugi w przewożeniu amerykańskich towarów 

spadł w tym czasie z poziomu sześćdziesięciu sześciu procent do poziomu 

dziewięciu procent. Żegluga handlowa okazała się być tym elementem 

gospodarki Stanów Zjednoczonych, który miał zapłacić za ich 

protekcjonistyczną politykę drugiej połowy XIX i początku XX wieku357.     

W przeciwieństwie do marynarki handlowej, kłopoty z jakimi borykała się 

flota wojenna zostały w porę dostrzeżone przez polityków. Objęcie w 1881 roku 

stanowiska prezydenta przez Jamesa Garfielda i mianowanie na stanowisko 

sekretarza marynarki Williama H. Hunta stało się zaczątkiem nowego podejścia 

do problemów U.S. Navy. Nowy sekretarz marynarki był niewątpliwie jedną 

z najbardziej światłych i energicznych osób, jakie przez kilkanaście lat, od czasu 

zakończenia wojny secesyjnej, zasiadały na tym stanowisku. Wkrótce po objęciu 

urzędu zebrał on grupę profesjonalnych doradców, którzy zajęli się 

przygotowaniem planu reformy marynarki. W niedługim czasie został on 

przedłożony pod obrady Kongresu, a oficerowie departamentu marynarki 

rozpoczęli lobbing wśród członków Komitetów ds. Morskich Senatu i Izby 

Reprezentantów. W 1882 roku powołano do życia Biuro Wywiadu Morskiego 

(ang. Office of Naval Intelligence – ONI), którego zadaniem było gromadzenie 

informacji na temat rozwoju, szczególnie technologicznego, flot innych państw. 

Dzięki działalności wywiadu udało się zebrać i opracować materiały dotyczące 

marynarek wojennych wielu krajów świata. W efekcie okazało się, że nie tylko 

floty państw europejskich, ale również kilku południowoamerykańskich, 

posiadają okręty nowocześniejsze niż U.S. Navy. Fakt ten, uświadamiający 

Amerykanom, iż zagrożona jest ich pozycja hegemona na obszarze Zachodniej 

Hemisfery, był jednym z głównych czynników, które skłonił Kongres do 

poparcia planów dokonania rewolucji technologicznej w amerykańskiej 

marynarce i zastąpienie starych, drewnianych parowców, tzw. Starej Floty (ang. 

Old Navy), nowoczesnymi, stalowymi okrętami Nowej Floty (ang. New Navy). 

                                                 
357 A. Gibson, A. Donovan, op. cit., ss. 72 – 89; R. Menon, Maritime Strategy and Continental 
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Pośród innych czynników były m. in. kwestie związane z rozwojem 

ekspansjonizmu mocarstw europejskich (wzrost ich zaangażowania na 

kontynencie amerykańskim oraz na Pacyfiku), kwestie ideologiczne, które 

przejawiały się w postaci rodzącego się nowego ruchu ekspansjonistycznego, 

a także kwestie ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownie 

rozwijającego się amerykańskiego handlu zagranicznego. Wszystkie te czynniki 

stworzyły sprzyjający klimat, który umożliwił rozpoczęcie procesu 

rewolucyjnych przemian w amerykańskiej potędze morskiej358.  

Pomimo sprzyjających okoliczności proces rozwoju amerykańskiej 

marynarki w pierwszej połowie lat 80 – tych przebiegał stosunkowo powoli. 

Taka sytuacja wynikała z  konieczności poradzenia sobie, w momencie jego 

rozpoczęcia, z dwoma zasadniczymi problemami: opracowaniem i wdrożeniem 

technologii niezbędnych do budowy nowoczesnych okrętów oraz pozbyciem się 

przestarzałych, drewnianych parowców, których istnienie jedynie obciążało 

budżet departamentu marynarki. Pierwszy problem rozwiązano w dużej mierze 

dzięki działalności wywiadowczej amerykańskich attachě morskich działających 

przy ambasadach Stanów Zjednoczonych w Europie, którzy jeszcze w końcu lat 

70-tych podjęli wysiłki na rzecz uzyskania dokładnych informacji 

o zaawansowaniu technologicznym europejskich marynarek. Drugi problem 

rozwiązano ograniczając nakłady finansowe na remonty starych jednostek, co 

spowodowało stopniowe wycofywanie ich z linii. Działania te w przeciągu 

kilkunastu miesięcy przyniosły wymierne rezultaty. Już w 1883 roku Kongres 

zatwierdził budowy pierwszych nowoczesnych, stalowych okrętów New Navy – 

trzech krążowników pancernopokładowych i jednej mniejszej jednostki – które 

zaczęły wchodzić do służby począwszy od drugiej połowy lat 80 – tych. 

Wkrótce jednak opór sporego grona polityków spowodował dwuletni zastój 

w planach budowy nowych jednostek i dopiero w 1885 roku Kongres 

                                                 
358 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 217 – 218; R. Seager II, Ten Years Before Mahan: The 
Unofficial Case for the New Navy 1880 – 1890, „The Mississippi Valey Historical Rewiev”, Vol. 

40, No. 3 (Dec., 1953), ss. 491-512; R. G. Angevine, The Rise and Fall of the Office of Naval 

Intelligence, 1882 – 1892: A Technological Perspective, „The Journal of Military History”, Vol. 

62, No. 2 (Apr., 1998), ss. 291 – 312.   
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zatwierdził budowę kolejnych czterech okrętów – dwóch niewielkich 

krążowników i dwóch małych kanonierek
359

.  

Zmiana w 1885 roku na stanowisku prezydenta podziałała stymulująco na 

dalszy rozwój New Navy. Dzięki energicznym działaniom nowego sekretarza 

marynarki Williama C. Whitneya w ciągu kolejnych czterech lat prezydentury 

Grovera Clevelanda administracji udało się przeforsować w Kongresie 

zatwierdzenie budowy kolejnych trzydziestu okrętów, w tym pierwszych w U.S. 

Navy pancerników – USS Texas i USS Maine. Proces ten nie odbywał się 

jednak bez oporów. Ciągłe zmiany rozkładu sił w Kongresie uniemożliwiały 

opracowanie długofalowego programu reformy marynarki. Wśród wielu 

przedstawicieli Partii Demokratycznej wciąż żywe było iście jeffersonowskie 

spojrzenia na problematykę polityki morskiej, wyrażające się w niechęci do 

posiadania dużej floty wojennej. Z kolei część przedstawicieli Partii 

Republikańskiej, przeciwna była, zbyt szybkiej ich zdaniem, likwidacji Old 

Navy, co wiązało się m.in. z utratą przywilejów – kontrakty na remonty 

i naprawy okrętów – wielu  powiązanych z nimi przedstawicieli przemysłu 

stoczniowego
360

.  

Jednakże kwestie polityczne nie stanowiły jedynych przeszkód. Brak 

doświadczenia w projektowaniu i budowie nowoczesnych okrętów powodował 

opóźnienia w ich wprowadzaniu do linii. Jednocześnie z tego samego względu 

pierwsze jednostki New Navy były niezbyt udane pod względem 

konstrukcyjnym. Kolejną przeszkodą był słabo rozwinięty przemysł stalowy, 

który nie posiadał doświadczenia w produkcji stali na potrzeby przemysłu 

stoczniowego, zaś prawo zabraniało sprowadzania niezbędnych materiałów 

z zagranicy. Wreszcie mało wydajny system organizacji departamentu 

marynarki, pozbawionego organów przystosowanych do opracowywania planu 

tworzenia nowoczesnej floty okrętów, skomplikowanych pod względem 

technicznym, również nie ułatwiał przebiegu całego procesu
361

.  

                                                 
359 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 219 – 220; R. G. Angevine, op. cit., ss. 291-312.   
360 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 220 – 223.  
361 Ibidem, ss. 224 – 226.  
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W ślad za zmianami technologicznymi w amerykańskiej marynarce wojennej 

nie szły jednak zmiany w poglądach na kwestię prowadzenia wojny na morzu. 

Amerykańska strategia morska w latach 80-tych wciąż oparta była na 

schematach, które swymi korzeniami sięgały wojny secesyjnej i wojny 1812 

roku i miała polegać, w skrócie, na obronie własnego wybrzeża, prowadzeniu 

wojny krążowniczej i przede wszystkim ochronie własnej żeglugi handlowej. 

Wyrazem tego był fakt, iż do 1890 roku większość okrętów New Navy 

stanowiły krążowniki, podczas gry budowa pancerników, których 

przeznaczeniem miała być zresztą głównie obrona wybrzeża, była dopiero w 

planach, a pierwsze jednostki tego typu weszły do linii w 1895 roku. Co prawda 

wraz z rozwojem New Navy w latach 80-tych, coraz częściej zaczęły się 

pojawiać wezwania do zmiany koncepcji użycia floty, powiązane z ideami 

imperialistycznymi, lecz były to pojedyncze, rozproszone głosy, często 

pozbawione wewnętrznej spójności, które ginęły w gwarze politycznej dyskusji. 

Nowa koncepcja prowadzenia wojny na morzu wiążąca ekspansję zamorską z 

rozwojem potęgi morskiej i ofensywnym przeznaczeniem floty miała się dopiero 

narodzić wraz z początkiem kolejnego dziesięciolecia. O ile więc „lata 80-te 

były światkiem narodzin New Navy, o tyle dekada lat 90-tych miała być 

zapamiętana jako początek nowej polityki morskiej, która miała swe korzenia w 

nauczaniu i pismach kapitana Alfreda Thayera Mahana”
362

. 

Fundamentalne znaczenie ostatniego dziesięciolecia XIX wieku dla 

amerykańskiej potęgi morskiej wynikało przede wszystkim z przełomowych 

zmiana o charakterze doktrynalnym. Były one wyrazem wzrastającej 

świadomości zagrożeń związanych ze zmianami w polityce międzynarodowej, 

jakie przyniosły poprzednie dekady oraz wynikiem zmian technologicznych 

głównych narzędzi jej kształtowania, jakimi w owym czasie były okręty 

wojenne, w przypadku których Stany Zjednoczone miały do nadrobienia spory 

dystans wobec światowych potęg. „Równowaga sił w Europie dająca oparcie 

XIX – wiecznemu ładowi światowemu, ustępowała rywalizacji mocarstw, której 

znaczna część rozgrywała się na morzu. Po raz pierwszy od wielu lat oficerowie 

                                                 
362 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., s. 234.  
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U.S. Navy stawali przed perspektywą zagrożenia amerykańskiego terytorium ze 

strony potężnej floty obcego państwa. Słabo broniona Kalifornia była 

wystawiona na działania flot państwa Ameryki Południowej. Karaiby były 

zagrożone przez penetrację europejską. Z tamtejszych baz europejskie 

mocarstwa były w stanie zdominować wszelki handel, jaki mógł być 

prowadzony przez planowany kanał transoceaniczny, a dzięki możliwości 

wysyłania okrętów wojennych przez ten kanał zagrozić amerykańskiemu 

zachodniemu wybrzeżu. Spór z Niemcami i Wielką Brytanią dotyczący Samoa, 

gdzie znajdowała się amerykańska baza węglowa, pokazał, że Stany 

Zjednoczone mogą zostać wplątane w politykę europejską nawet na odległym 

Pacyfiku. Każda wyspa i wybrzeże na świecie wydawały się być do wzięcia. W 

gorączce imperializmu izolacja nie była już możliwa, a bezpieczeństwo nie 

mogło być przyjmowane za oczywistość. Zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych 

i ich terytorialnych interesów mogło nadejść od strony morza. Dlatego też 

marynarka przemyślała swoją strategię, strukturę swych sił i doktrynę 

operacyjną oraz naturę swej służby dla kraju”
363

. 

Efektem owych przemyśleń było przede wszystkim postawienie przed 

amerykańską marynarką wojenną nowego priorytetu jakim stało się, w miejscu 

dotychczasowej ochrony żeglugi handlowej, bezpieczeństwo państwa. Zmiana ta 

wpłynęła jednocześnie na sformułowanie nowej strategii działania U.S. Navy i 

jej doktryny operacyjnej, opartych w dużej mierze na koncepcjach głoszonych 

przez Mahana, takich jak koncentracja floty, panowanie na morzu, czy 

koncepcja oparcia siły głównej floty na wielkich okrętach wojennych. 

Implementacja nowej doktryny postępowała wraz z wprowadzaniem do służby 

nowych okrętów. W 1889 roku wszystkie okręty New Navy zostały zgrupowane 

w jednej eskadrze znanej jako Eskadra Rozwojowa (ang. Squadron of 

Evolution). Celem tego zabiegu było utworzenie zwartej jednostki taktycznej, 

stanowiącej pierwszy krok na drodze do przekształcenia U.S. Navy we flotę 

wojenną z prawdziwego zdarzenia
364

.    

                                                 
363 G. W. Baer, op. cit, ss. 10 – 11.  
364 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., s. 251. 
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W 1890 roku, w Corocznym Raporcie Sekretarza Marynarki za rok 1889 

Benjamin F. Tracy pisał: „Obrona Stanów Zjednoczonych bezwzględnie 

wymaga stworzenia floty wojennej. (...) Musimy mieć flotę pancerników która 

odeprze zbliżające się siły wroga, gdyż nie można tolerować sytuacji w której 

Stany Zjednoczone, przy swojej liczbie ludności, dochodzie narodowym i 

handlu, są wystawione na atak u wejścia do swych portów. Wreszcie, musimy 

być zdolni odciągnąć przeciwnika od naszych wybrzeży poprzez zagrożenie jego 

własnych, gdyż wojna, choć z założenia obronna, może być prowadzona w 

sposób najbardziej efektywny dzięki działaniom ofensywnym”. Postulował 

budowę dwudziestu pancerników, spośród których dwanaście miało być 

przeznaczonych do działań na Atlantyku a osiem na Pacyfiku
365

. Przychylając 

się częściowo do jego sugestii, w tym samym roku Kongres zatwierdził Ustawę 

morską (ang. Naval Act) na mocy której rozpoczęto budowę trzech pancerników 

typu Indiana, które weszły do służby w połowie ostatniej dekady XIX wieku
366

. 

Do 1896 roku zatwierdzono konstrukcje sześciu kolejnych pancerników spośród 

których zaledwie jeden zdążyły wejść do linii przed wybuchem wojny z 

Hiszpanią. W chwili wybuchu wojny z Hiszpanią amerykańska marynarka 

wojenna dysponowała pięcioma pancernikami oraz kilkunastoma krążownikami, 

przeważając kilkukrotnie pod względem wielkości floty nad przyszłym 

przeciwnikiem
367

.  

Postępująca rozbudowa floty nie było jednak, jakby się mogło wydawać, 

dowodem na powszechną akceptację ekspansjonistycznych zapędów wśród 

Amerykanów. Wskazuje na to fakt, iż wszystkie pancerniki, których budowę 

zatwierdzono w latach 90-tych XIX wieku, charakteryzowały się ograniczonym 

                                                 
365 B. F. Tracy, Annual Report of the Secretary of the Navy for 1889 , (Washington D.C.: GPO, 

1890), p. 4, cyt. za: G. W. Baer, op. cit, ss. 14 – 15. Obok pancerników, stanowiących w owym 

czasie najpowszechniejszy wymiernik siły floty sekretarz Tracy postulował także budową wielu 
mniejszych jednostek, w tym krążowników, których stosunek ilościowy do okrętów liniowych 

miał wynosić 3:1 (trzy krążownik na jeden pancernik), patrz Ibidem, s. 19. 
366 Dwa największe okręty konstruowane w owym czasie dla amerykańskiej marynarki – USS 

Texas i USS Maine, których budowa została zatwierdzona jeszcze w 1886 roku, klasyfikowane 
były jako pancerniki drugiej klasy, mając półtora raza mniejszą wyporność  i dużo słabsze 

uzbrojenie niż pancerniki typu Indiana. H. Sprout, M. Sprout, op. cit. s. 221; G. Bear, op. cit, s. 19. 
367 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 252 – 256; D. F. Trask, The War with Spain in 1898, Lincoln 

1996, s.s 86 – 87; B. W. Winid, Santiago 1898, Warszawa 1995, ss. 203 – 207.  
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zasięgiem (możliwość zabunkrowania stosunkowo niewielkich zapasów węgla) 

oraz określane były jako „pancerniki przybrzeżne” (ang. coastline battleships).  

W zamyśle członków Kongresu miano w ten sposób zapobiec temu by okręty te 

nigdy nie stały się narzędziem imperializmu
368

.   

Jak już wspomniano, lata 90-te XIX wieku były czasem nie tylko rozbudowy 

oraz ewolucji technologicznej U.S. Navy, ale przede wszystkim zmian o 

charakterze doktrynalnym i strategicznym. Przede wszystkim kontynuowano 

zapoczątkowaną utworzeniem Eskadry Rozwojowej praktykę organizowania 

zwartej floty bitewnej. Do roku 1897 w ramach powstałej Eskadry Północnego 

Atlantyku (ang. North Atlantic Squadron) zgrupowano wszystkie największe i 

najnowocześniejsze okręty U.S. Navy, tworząc z niej pierwsze w amerykańskiej 

marynarce wojennej zgrupowanie taktyczne okrętów, mogące stanowić realną 

siłę przeciwko flotom ówczesnych potęg morskich
369

. Rok później eskadra ta 

stanowiła trzon U.S. Navy w wojnie z Hiszpanią dowodząc słuszności przyjętej 

mahanowskiej doktryny walnej bitwy morskiej370. Jednocześnie konflikt ten w 

pełni unaocznił zasadniczy problem strategiczny jakim była konieczność 

podziału sił morskich na dwa teatry działań wojennych: atlantycki i pacyficzny. 

Uniemożliwiała ona prowadzenie działań całością floty, a przerzucenie sił z 

jednego wybrzeża Stanów Zjednoczonych na drugie wymagało, jak dowiódł 

przykład rejsu USS Oregon, ponad dwóch miesięcy. Fakt ten w dobitny sposób 

wskazywał jak żywotną sprawą była dla Stanów Zjednoczonych budowa kanału 

transoceanicznego
371

.  

Dokonane w latach 1898 – 1899 aneksje na obszarach Morza Karaibskiego i 

Oceanu Spokojnego przesunęły strategiczne granice Stanów Zjednoczonych 

kilkaset mil na wschód i kilka tysięcy mil na zachód od amerykańskich 

                                                 
368 G. W. Bear, op. cit., ss. 21 – 22; H. Sprout, M. Sprout, op. cit., s.  286.  
369 W jej skład weszło oprócz różnych mniejszych jednostek również m.in. pięć pancerników, 

czyli wszystkie jakimi dysponował U.S. Navy.   
370 Zarówno na Karaibach jak i na Filipinach działania morskiej przyjęły postać walnych bitew – 

pod Santiago de Cuba i w Zatoce Manilskiej, które doprowadziły do zniszczenia przez eskadry 
U.S. Navy jednostek hiszpańskiej floty. Działania te były zresztą zgodne z ogólnym planem 

prowadzenia wojny który zakładał przede wszystkim uderzenie amerykańskiej floty na siły 

morskie przeciwnika. Patrz: D. F. Trask, op. cit., ss. 83 i 89.  
371 H. Sprout, M. Sprout, op. cit., s. 269. 
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wybrzeży. O ile jednak w przypadku Karaibów USA jedynie wzmocniły swoją 

niepodważalną pozycję na tym akwenie, o tyle na zachód od Kalifornii i 

Oregonu amerykańska marynarka wojenna musiała wziąć na swoje barki 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo na obszarze od Zachodniego Wybrzeża, 

Alaski oraz Aleutów, przez Hawaje i Samoa po Filipiny, tj. praktycznie całego 

północnego oraz sporej części południowego Pacyfiku
372

. 

Sytuacja ta zrodziła podstawowy problem z jakim zmagała się amerykańska 

potęga morska aż do wybuchu I wojny światowej: zapewnienie bezpieczeństwa 

na dwóch całkowicie od siebie oddzielonych ogromnych akwenach, przy użyciu 

stosunkowo szczupłych sił amerykańskiej floty. Pomimo postępującej 

rozbudowy marynarki i nominalnej przewagi U.S. Navy nad większością flot 

światowych mocarstw
373

, w opinii rodzimych ekspertów marynarka wojenna 

USA nie byłaby w stanie sprostać obronie swoich nowych posiadłości oraz 

wybrzeży jednocześnie na Atlantyku i Oceanie Spokojnym
374

. Ocena taka była 

pochodną nie tyle samej słabości U.S. Navy, ile stosunku jej sił do sił 

potencjalnych przeciwników. Analiza sytuacji międzynarodowej dokonana po 

wojnie 1898 roku doprowadziła amerykańskich decydentów do wniosku, że 

głównym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych w najbliższej przyszłości 

będą Niemcy, m.in. ze względu na ich agresywną politykę morską, dążenie do 

uzyskania bazy morskiej na Karaibach oraz, w dalszej perspektywie, posiadłości 

w Ameryce Łacińskiej. Taka polityka stały w sprzeczności z doktryną Monroego 

co u naturalny sposób uderzało w poczucie bezpieczeństwa Ameryki. Niemcy 

nie były co prawda jedynym rozpatrywanym przeciwnikiem, lecz stosunki z 

innymi potencjalnymi wrogami tj. Wielką Brytanią czy Japonią w okresie tuż po 

wojnie były o wiele lepsze niż z Berlinem
375

. Należy jednocześnie pamiętać, że 

                                                 
372 Ibidem, ss. 277 – 278. 
373 Dzięki tak szybkiej rozbudowie sił amerykańska marynarka wojenna plasowała się coraz wyżej 

na tle flot światowych mocarstw. O ile bowiem w 1890 roku U.S. Navy klasyfikowana była na 

dwunastym miejscu w świecie, do 1898 roku awansowała na pozycję piątą a w 1900 już na trzecią, 

patrz: J. M. Murrin, J. M. McPherson, Liberty Equality Power: A History of the American People : 
Since 1863, Boston 2012, s. 59; H. Sprout, M. Sprout, op. cit., ss. 285 – 286.  
374 W. R. Braisted, The United States Navy's Dilemma in the Pacific, 1906 – 1909, „Pacific 

Historical Review”, Vol. 26, No. 3 (Aug. 1957), ss. 235 – 244.  
375 G. W. Bear, op. cit., ss. 34 – 38.  
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zagrożenie ze strony Niemiec oznaczało przede wszystkim zagrożenie 

amerykańskiego Wschodniego Wybrzeża, które stanowiło polityczne, 

gospodarcze oraz demograficzne centrum Ameryki, i właśnie obrona tego 

obszaru kraju została uznana za priorytetową
376

. 

W efekcie w grudniu 1903 roku Główna Komisja Marynarki Wojennej 

zarekomendowała, zgodnie z doktryną koncentracji sił, przydzielenie trzonu 

amerykańskiej floty, a więc wszystkich pancerników, do służby na Atlantyku. 

Do obrony Oceanu Spokojnego przeznaczono niewielkie wobec potęgi innych 

mocarstw siły morskie. W tym przypadku wskazywano jednak nie tylko na 

mniejsze znaczenie tego akwenu dla żywotnych interesów USA, ale również na 

istniejącą równowagę sił we wschodniej Azji, która zapewniała pewien poziom 

bezpieczeństwa amerykańskim posiadłościom w tym rejonie. Jednocześnie 

wszyscy potencjalni liczący się przeciwnicy Ameryki byli praktycznie 

pozbawieni, poza obszarem Azji Wschodniej, baz morskich pozwalających na 

prowadzenie działań wojennych w obrębie całego Pacyfiku377.   

W rzeczywistości problem braku baz na Oceanie Spokojnym dotyczył 

również Stanów Zjednoczonych. Przed 1898 rokiem Stany Zjednoczone, poza 

obszarem swojego kontynentalnego wybrzeża, posiadały na tym obszarze 

jedynie cztery niewielkie stacje węglowe: w Honolulu na Hawajach, w Pago 

Pago na Samoa, w Pichilingue na wybrzeżu meksykańskim i w japońskiej 

Jokohamie. Co prawda po wojnie U.S. Navy przejęła hiszpańskie bazy na 

Filipinach, gdzie jak pierwotnie planowano miały stacjonować główne siły 

amerykańskiej floty na Pacyfiku, jednakże wymagały one rozbudowy. 

Tymczasem po kilkuletnich analizach uznano że zlokalizowanie głównej bazy 

morskiej na obszarze tak daleko wysuniętym na zachód jest niekorzystne ze 

strategicznego punktu widzenia. Ostatecznie w 1909 roku rolę tę przeznaczono 

bazie w Pearl Harbor na Hawajach. Jednocześnie Filipiny ustanowiono 

głównym miejscem stacjonowania amerykańskich sił morskich na Dalekim 

Wschodzie z główną bazą w Zatoce Subic na wyspie Luzon. Oprócz tego na 

                                                 
376 Ibidem, s. 35.  
377 W. R. Braisted, op cit., ss. 235 – 244.  
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bazę amerykańskiej floty przeznaczono wyspę Guam, którą Mahan określił 

mianem „Gibraltaru Pacyfiku”378. 

Utworzenia nowej bazy wymagało również zabezpieczenie amerykańskich 

interesów na Morzu Karaibskim. W tym wypadku priorytetową sprawą była 

ochrona szlaków prowadzących z Atlantyku w kierunku przyszłego kanału 

transoceanicznego w Ameryce Środkowej, jak i neutralizacja istniejących już 

baz morskich mocarstw europejskich. W tym celu podjęto decyzję o ulokowaniu 

głównej bazy U.S. Navy na Karaibach w Zatoce Guantanamo, pod którą tereny 

wydzierżawiono w 1903 roku do Kuby379.  

Zwycięstwo Japonii w wojnie z Rosję w 1905 roku skomplikowało sytuację 

geostrategiczną Stanów Zjednoczonych, zaburzając dotychczasową równowagę 

sił we wschodniej Azji. Wzrastająca japońska potęga morska pozostała na 

Pacyfiku bez liczącego się przeciwnika, a jej flota znacznie górowała nad 

zgromadzonymi tam, niewielkimi, pozbawionymi pancerników siłami U.S. 

Navy. Pogorszenie się wkrótce stosunków między oboma krajami zmusiło 

Waszyngton do ponownego przeanalizowania swojej sytuacji geostrategicznej. 

Zdaniem wielu wojskowych zagrożenie ze strony Japonii wymagało skierowania 

części lub wszystkich okrętów liniowych floty amerykańskiej na Ocean 

Spokojny, jednakże prezydent Roosevelt, wciąż pomny zasady nie rozdzielania 

pancerników, ograniczył amerykańskie działania do demonstracji siły wobec 

Tokio, wysyłając w podróż dookoła świata eskadrę szesnastu (czyli niemal 

wszystkich ówczesnych) pancerników Floty Atlantyku380. Jej rejs pokazał, że 

U.S. Navy jest zdolna do prowadzenia skomplikowanych operacji dużymi siłami 

morskimi na obu oceanach381.   

                                                 
378 S. W. Livermore, American Naval-Base Policy in the Far East 1850 – 1914, „Pacific Historical 
Review”, Vol. 13, No. 2 (Jun. 1944), ss. 113 – 135.   
379 W. R. Braisted, The United States Navy's Dilemma, op. cit, ss. 235 – 236; G. W. Bear, op. cit., 

ss. 35 – 36.  
380 Rejs ten przeszedł do historii jako wyprawa Wielkiej Białej Floty (ang. Great White Fleet), 
nazwanej tak ze względu na biały kolor , jakim były pomalowane kadłuby amerykańskich 

okrętów. 
381 Na temat rejsu patrz: Thomas A. Bailey, The World Cruise of the American Battleship Fleet, 

1907-1909, „Pacific Historical Review”, Vol. 1, No. 4 (Dec. 1932), 389-423.  
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Przez cały okres od zakończenia wojny z Hiszpanią do wybuchu I wojny 

światowej rozbudowa U.S. Navy postępowała systematycznie i była w dużej 

mierze determinowana rozwojem sił potencjalnych przeciwników. Jej rozwój 

najlepiej obrazuje przyrost liczby pancerników. W 1902 roku amerykańska 

marynarka wojenna dysponowała jedenastoma okrętami tej klasy, w 1907 roku 

już dwudziestoma, zaś 1913 wszystkich okrętów linowych – w  służbie, w 

budowie oraz zamówionych było trzydzieści dziewięć. Jeszcze w 1907 roku 

zgodnie z zasadą koncentracji sił utworzono dwa związki operacyjne marynarki 

wojennej – Flotę Atlantyku i Flotę Pacyfiku (z tej ostatniej w 1910 roku 

wydzielono Flotę Azjatycką)
382

. Przełom w rozwoju amerykańskiej potęgi 

morskiej przyniósł jednak dopiero okres I wojny światowej. Otwarcie kanału 

panamskiego i klęska Niemiec doprowadziły do całkowitej zmiany strategii 

morskiej U.S. Navy i przerzucenia ciężaru działań floty na Pacyfik, dokąd 

skierowano w 1919 roku najnowocześniejsze i najpotężniejsze jednostki383.  

                                                 
382 N. Miller, The U.S. Navy: A History, Annapolis 1997, s. 167; G. W. Bear, op. cit., ss. 33, 39 – 

41.  
383 N. Miller, op. cit., s. 197.   



 

 

Rozdział IV. Kierunki ekspansji 

Stanów Zjednoczonych 

a koncepcje geostrategiczne 

admirała Mahana 
 

 

1. Karaiby 

 

Amerykańskie zainteresowanie rejonem Morza Karaibskiego rozpoczęło się 

wraz z początkiem ekspansji terytorialnej Stanów Zjednoczonych. Nabycie 

w 1803 roku Luizjany zaowocowało nie tylko ponad dwukrotnym 

powiększeniem obszaru USA, ale również oddało całkowicie w posiadanie 

Waszyngtonu strategicznie ważną dolinę rzeki Missisipi wraz z portem 

w Nowym Orleanie, „stanowiącym bramę na świat dla towarów z niemal 

połowy amerykańskiego terytorium”
384

. Uzyskany w ten sposób bezpośredni 

dostęp do wód Zatoki Meksykańskiej w naturalny sposób skierował uwagę 

amerykańskich polityków na południe. Koncepcje ekspansji terytorialnej w tym 

kierunku pojawiły się już w 1809 roku. Thomas Jefferson w liście do 

ówczesnego prezydenta Jamesa Madisona wyraził ideę aneksji Kuby. Rok 

później sam Madison pisał, że Stany Zjednoczone są żywotnie zainteresowane 

losami wyspy i ewentualne przejęcie jej z rąk Hiszpanii przez którekolwiek 

z mocarstw europejskich stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów 

                                                 
384 M. A. Jones, op. cit., s. 111.  
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Zjednoczonych oraz ich interesów ekonomicznych
385

. Stanowisko to 

wyznaczyło ogólny kierunek polityki amerykańskiej w stosunku do wyspy na 

okres kilku następnych dziesięcioleci
386

.  

Kolejnym krokiem na drodze do rozszerzenia wpływów Stanów 

Zjednoczonych na obszarze Karaibów była aneksja Florydy w 1819 roku, dzięki 

czemu USA uzyskały „pełny dostęp do Zatoki Meksykańskiej i (…) obszar 

głęboko wrzynający się w Ocean Atlantycki”
387

.  

Rozpad hiszpańskiego imperium kolonialnego w Ameryce Łacińskiej 

w drugiej dekadzie XIX wieku i związane z tym ogłoszenie w 1823 roku 

Doktryny Monroego nie wpłynęły w zasadniczy sposób na zmianę układu sił na 

obszarze Karaibów. Mimo znacznego osłabienia swojej pozycji i utraty kontroli 

nad większością posiadłości, Hiszpania zachowała strategicznie ważne wyspy: 

Kuba i Puerto Rico. Z kolei Stany Zjednoczone, mimo dobitnego wyrażenia 

przez prezydenta Monroego zasad amerykańskiej polityki zagranicznej – 

mówiących o sprzeciwie USA wobec jakiejkolwiek próby ingerencji mocarstw 

europejskich w sprawy państw półkuli zachodniej – a zarazem nieangażowania 

się w sprawy Europy, pozbawione były sił pozwalających wyegzekwować 

przestrzeganie tych zasad przez mocarstwa Starego Kontynentu. Tymczasem 

kraje, przeciw którym skierowane było orędzie amerykańskiego prezydenta, 

potraktowały je jedynie jako przejaw arogancji i wygórowanych ambicji 

Waszyngtonu
388

. W kolejnych latach, amerykańska polityka wobec Karaibów, 

w której szczególnie doniosłą rolę odgrywał problem kubański, sprowadzała się 

przede wszystkim do przeciwstawiania się jakimkolwiek próbom przejęcia Kuby 

od Hiszpanii przez którekolwiek z pozostałych mocarstw europejskich389.  

Ważnym okresem w polityce karaibskiej Waszyngtonu była druga połowa lat 

40-tych XIX wieku, stanowiąca szczytowy moment w ekspansji kontynentalnej 

Stanów Zjednoczonych. Aneksja Teksasu w 1845 roku i uzyskanie w rok 

                                                 
385 D. S. Whittlesey, Geographical Factors in the Relations of the United States and Cuba, 

„Geographical Review”, Vol. 12, No. 2 (Apr., 1922), s. 243;  L. Pastusiak, Dyplomacja Stanów 

Zjednoczonych (XVIII – XIX w.), Warszawa 1978, s. 470. 
386 L. Pastusiak, Dyplomacja..., s. 470. 
387 Ibidem, s. 296. 
388 M. A. Jones, op. cit., s. 130. 
389 L. Pastusiak, Dyplomacja..., ss. 470 – 471. 
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później na mocy układu z Wielką Brytania ponad połowy terytorium Oregonu, 

wreszcie przejęcie po wojnie z Meksykiem olbrzymich obszarów od Gór 

Skalistych aż do wybrzeża Pacyfiku pozwoliło na znaczne powiększenie 

terytorium. Gwałtowny napływ osadników na nowe ziemie, połączony 

z odkryciem wkrótce na tym obszarze terenów złotonośnych, postawił na 

porządku dziennym problem komunikacji pomiędzy szybko rozwijającym się 

wybrzeżem Pacyfiku a resztą kraju. Brak dostatecznej ilości dróg i linii 

kolejowych oraz zagrożenie ze strony Indian sprawiły, iż komunikacja lądowa 

była utrudniona. W tej sytuacji połączenie transoceaniczne przez Karaiby, 

Atlantyk i Przylądek Horn wydawało się najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, 

w konsekwencji czego w jeszcze większym stopniu uwidoczniło się strategiczne 

znaczenie Kuby i korzyści z jej aneksji. Istotną sprawą było również istnienie 

niewolnictwa na wyspie, co, w wypadku jej zagarnięcia, stanowiłoby 

wzmocnienie pozycji stanów południowych wewnątrz Unii. W latach 50-tych 

kolejne administracje podejmowały bezskuteczne próby zakupu Kuby od 

Hiszpanii. Tymczasem, budowa kolei łączącej Zachodnie Wybrzeże z resztą 

kraju i zniesienie niewolnictwa po wojnie secesyjnej sprawiło, że wcześniejsze 

uzasadnienie aneksji wyspy przestały odgrywać istotną rolę. Wciąż jednak 

pozostawały względy ekonomiczne, które sprawiały, iż sprawa aneksji Kuby 

nigdy na dobre nie przestała być tematem debaty politycznej w USA390. 

Ekspansja terytorialna Stanów Zjednoczonych w latach 40-tych  i problemy 

komunikacyjne pomiędzy terenami na zachód od Gór Skalistych a resztą kraju 

wiązały się z drugim, obok kwestii Kuby, niezwykle istotnym elementem 

polityki karaibskiej Waszyngtonu, jakim były plany budowy kanału 

transoceanicznego w Ameryce Środkowej. Kwestia szlaku wodnego łączącego 

Ocean Atlantycki z Pacyfikiem była omawiana przez dyplomatów 

amerykańskich z przedstawicielami państw środkowoamerykańskich już w 1826 

roku przy okazji kongresu panamerykańskiego. Rozpatrywane były przy tym 

dwie lokalizacje, w Nikaragui i Panamie. Jakkolwiek, zainteresowanie budową 

takiego szlaku wyrażały zarówno Stany Zjednoczone jak i inne państwa 

                                                 
390 W. E. Livezey, op. cit., s. 101; J. H. Latane, The United States and Latin America, New York 

1920, ss. 106 – 107; L. Pastusiak, Dyplomacja ..., ss. 477 – 478.  
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kontynentu, to jednak do lat 40-tych żadne konkretne ustalenia w tej sprawie nie 

zostały poczynione. Pierwszy formalny układ dotyczący kwestii kanału 

podpisany został w 1846 roku z Nową Granadą. Rząd tego państwa gwarantował 

w nim „prawo do korzystania z tranzytu i szlaków komunikacyjnych na 

Przesmyku Panamskim” i swobody korzystania z ewentualnego kanału przez 

rząd i obywateli amerykańskich. W kolejnych latach układy o przyjaźni i handlu 

zostały podpisane przez przedstawicieli USA z innymi państwami regionu391.  

Inicjatywy dyplomatyczne Waszyngtonu w Ameryce Środkowej 

doprowadziły wkrótce do zderzenia interesów amerykańskich z interesami 

głównego gracza politycznego na tym obszarze, jakim była Wielka Brytania. Na 

tle tej rywalizacji oba państwa postanowiły zawrzeć układ, który zabezpieczałby 

interesy obu stron w najważniejszej kwestii jaką była sprawa budowy kanału. 

W 1850 roku, sekretarz stanu John M. Clayton i poseł brytyjski w USA Henry L. 

Bulwer, podpisali traktat na mocy którego Stany Zjednoczone i Wielka Brytania 

zobowiązywały się, że żadna ze stron nie będzie dążyła do zapewnienia sobie 

wyłącznej kontroli nad szlakiem transoceanicznym w Ameryce Środkowej oraz 

jednocześnie gwarantowały neutralizację i umiędzynarodowienie przyszłego 

kanału. Jednakże, wiele spraw związanych z jego budową, dotyczących, między 

innymi, rozwiązania sporów terytorialnych pomiędzy krajami regionu Ameryki 

Środkowej, nie zostało do końca wyjaśnionych, a problemy z interpretacją 

poszczególnych zapisów sprawiły, że mimo stosunkowo szybkiej ratyfikacji 

układu przez amerykański parlament, już w 1857 roku prezydent James 

Buchanan zaproponował rządowi w Londynie anulowanie traktatu za obopólną 

zgodą392.  

W latach 50-tych Stany Zjednoczone w dalszym ciągu prowadziły aktywną 

politykę w rejonie Ameryki Środkowej, nie osiągając jednak znaczących 

sukcesów na tym polu. Ten stan rzeczy miał się zmienić w kolejnej dekadzie, za 

sprawą ambitnych planów Williama H. Sewarda, sekretarza stanu w gabinetach 

prezydentów Lincolna i Johnsona. Wybuch wojny secesyjnej odsunął jednak 

w czasie realizację jego koncepcji. Przez kolejnych pięć lat, począwszy od 

                                                 
391

 L. Pastusiak, Dyplomacja ..., ss. 457 – 459. 
392

 Ibidem, ss. 460 – 463. 
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pierwszych strzałów pod Fort Sumter aż do kapitulacji wojsk konfederackich 

generała Lee pod Appomatox, głównym zadaniem Sewarda było 

powstrzymywanie mocarstw europejskich przed angażowaniem się w konflikt 

wewnątrzamerykański393.      

Zakończenie wojny domowej postawiło przed społeczeństwem i rządem 

amerykańskim problem odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych i pojednania 

mieszkańców stanów północnych i południowych. Okres ten, znany 

w historiografii amerykańskiej pod nazwą Rekonstrukcji, nie sprzyjał rozwojowi 

polityki imperialnej. Silne w tym czasie środowiska antyekspansjonistyczne 

argumentowały, że dalsze nabytki terytorialne nie służą krajowi. Zdaniem ich 

przedstawicieli, kraj dostatecznie mocno wycierpiał przez dotychczasowe, zbyt 

daleko posunięte podboje. Wskazywano na problemy związane                       

z możliwością zagospodarowania kolejnych obszarów, zarzucano zwolennikom 

ekspansjonizmu prowadzenie polityki kolonialnej, której USA powinny unikać; 

wreszcie argumentowano, że środki finansowe wydawane na zakup kolejnych 

terytoriów powinny zostać przeznaczone na powojenną odbudowę przemysłu 

i rolnictwa394.  

Tymczasem, w 1865 roku w raporcie departamentu marynarki podkreślano 

konieczność bardziej odpowiedniej ochrony szybko rozwijającego się handlu 

morskiego, wskazując szczególnie na potrzebę uzyskania baz morskich, co 

związane było z wymaganiami wynikającymi z posiadania okrętów parowych395. 

W tym kierunku zmierzały również działania sekretarza stanu. Dążąc do 

rozszerzenia wpływów Stanów Zjednoczonych na obszarze Karaibów, Seward, 

w drugiej połowie lat 60-tych, podjął negocjacje z rządami Danii, Hiszpanii, 

Szwecji, oraz państw Ameryki Środkowej i Karaibów na temat możliwości 

uzyskania przez Waszyngton terytoriów dogodnych do stworzenia baz morskich. 

Szczególnie zainteresowany był nabyciem Duńskich Indii Zachodnich na 

obszarze Małych Antyli. Chęć przejęcia tych posiadłości wynikała przede 

wszystkim z obawy przed zagarnięciem ich przez któreś z mocarstw 

                                                 
393 W. LeFaber, op. cit., s. 25. 
394 Ibidem, ss. 30 – 31.  
395 W. E. Livezey, op. cit., s. 101. 
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europejskich, co mogłoby nastąpić stosunkowo łatwo ze względu na osłabienie 

Danii po wojnie z Austrią i Prusami. Próby te jednak zakończyły się  porażką, 

głównie ze względu na opór przeciwników ekspansji w samych Stanach 

Zjednoczonych. Podobnie porażką zakończyły się negocjacje na temat uzyskania 

od Dominikany bazy morskiej w Zatoce Samana, a także działania zmierzające 

do aneksji tego państwa. Mimo, iż z inicjatywą taką wystąpił sam prezydent 

Dominikany i uzyskała ona silne poparcie prezydentów Andrew Johnsona oraz 

jego następcy Ulysessa Granta, wynegocjowany układ o aneksji został 1870 rok 

odrzucony przez Kongres396. 

Pod koniec kadencji Sewarda na stanowisku sekretarza stanu, pojawiły się 

sprzyjające okoliczności do przejęcia kontroli nad Kubą. W 1868 r. wybuchło na 

wyspie powstanie miejscowej ludności skierowane przeciwko hiszpańskim 

władzom. Ruch wyzwoleńczy błyskawicznie uzyskał poparcie w Stanach 

Zjednoczonych, lecz administracja prezydenta Granta przeciwna była 

bezpośredniemu angażowaniu się w konflikt, postanawiając ograniczyć się do 

akcji dyplomatycznych. Jednakże, działania mające na celu wymuszenie na 

rządzie w Madrycie przyznanie niepodległości Kubie, poparte propozycją 

sekretarza stanu Hamiltona Fisha wypłaty Hiszpanii przez Stany Zjednoczone 

odszkodowania w wysokości 150 milionów dolarów oraz gróźbą interwencji ze 

strony USA i innych mocarstw, zakończyły się porażką. Ostatecznie, po 

dziesięciu latach walk w 1878 roku, podpisano porozumienie między 

rebeliantami a przedstawicielami rządu w Madrycie, które zakończyło 

powstanie397. 

Równocześnie z zabiegami dotyczącymi uzyskania baz na Karaibach 

i przejęcia kontroli nad Kubą, Stany Zjednoczone prowadziły coraz 

aktywniejszą politykę odnośnie kanału  w Ameryce Środkowej. W okresie po 

wojnie secesyjnej wśród części amerykańskiego establishmentu politycznego 

wzrosła tendencja do odwrotu od polityki umiędzynarodowienia przyszłego 

szlaku transoceanicznego, na rzecz uzyskania przez Stany Zjednoczone 
                                                 
396 Ibidem, ss. 101 – 102; H. Koht, The Origin of Seward’s Plan to Purchase the Danish West 

Indies, „The American Historical Review”, Vol. 50, Nr 4 (Jul., 1945), ss. 762 – 767; J. H. Latane, 

op. cit., ss. 264 – 265.   
397 L. Pastusiak, Dyplomacja..., ss. 546 – 548; B. W. Winid, op. cit., s. 7. 
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wyłącznej kontroli nad nim. Tendencja ta dostrzegalna była już za kadencji 

Williama Sewarda na stanowisku sekretarza stanu. W 1867 roku zawarty został 

traktat z Nikaraguą dający USA prawo do budowy kanału na terytorium tego 

państwa. Dwa lata później podobny traktat został zawarty z Kolumbią, jednak 

senat odmówił jego ratyfikacji
398

. 

Uzyskanie w 1878 roku przez Ferdynanda de Lessepsa koncesji na budowę, 

pod auspicjami Francji, kanału przez Przesmyk Panamski, wzbudziło poczucie 

bezpośredniego zagrożenia interesów Stanów Zjednoczonych, zmieniając 

w zasadniczy sposób podejście większości amerykańskich polityków do tej 

kwestii. Niechętny dotychczas ekspansji zamorskiej amerykański Kongres 

przyjął rezolucję deklarującą, iż kontrola nad kanałem musi spoczywać w rękach 

rządu Stanów Zjednoczonych. W 1880 roku prezydent Rutherford Hayes 

w specjalnym przemówieniu do Kongresu stwierdził: „Polityką tego kraju jest 

kanał pod kontrolą amerykańską. Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić sobie 

na przekazanie tej kontroli jakiemukolwiek mocarstwu europejskiemu czy 

jakiejkolwiek koalicji mocarstw europejskich”
399

.    

W Stanach Zjednoczonych panowało przekonane, że główną przeszkodą na 

drodze do uzyskania przez nie wyłącznej kontroli nad przyszłym kanałem jest 

traktat Claytona – Bulwera. Z tego też względu, kolejni sekretarze stanu, James 

Blaine, William Evarts i Frederick Frelinghuysen, podejmowali próby 

unieważnienia traktatu, jednak bez skutku. Mimo tego, w 1884 roku, USA 

podpisały z Nikaraguą układ, zastępujący traktat z 1867 roku,  w którym rząd 

Stanów Zjednoczonych uzyskiwał wyłączne prawo do budowy kanału, który 

stanowić miał wspólną, amerykańsko – nikaraguańską własność. Pomimo, że 

traktat został odrzucony przez Senat, to jednak fakt, iż do jego ratyfikacji 

zabrakło zaledwie kilku głosów,  a także to, że kilka lat później udzielono 

gwarancji finansowych rządu dla firmy Maritime Canal Company planującej 

budowę kanału w Nikaragui, świadczyło o wzrastającej determinacji Stanów 

Zjednoczonych w kwestii samodzielnej budowy kanału
400

. 

                                                 
398 L. Pastusiak, Dyplomacja..., ss. 613 – 614. 
399 J. H. Latane, op. cit., ss. 167 – 168.    
400 L. Pastusiak, Dyplomacja..., s. 615 
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Dekada lat 80-tych nie przyniosła zasadniczych zmian w kwestii 

wzmocnienia pozycji geostrategicznej Stanów Zjednoczonych na obszarze 

Karaibów. Żaden z celów amerykańskiej polityki – budowa pod amerykańską 

kontrolą kanału transoceanicznego, opanowanie Kuby czy uzyskanie baz 

morskich – nie został osiągnięty. Jednakże, wzrastająca świadomość 

społeczeństwa i polityków amerykańskich odnośnie wagi Karaibów dla 

bezpieczeństwa USA, pozwalała sądzić, że kolejne dziesięciolecie może stać się 

przełomowe. Tym bardziej, iż zwolennicy ekspansjonizmu uzyskiwali coraz 

wyraźniejszy wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych.  Pośród tych osób 

admirał Mahan odgrywał zasadniczą rolę.  

Uzyskanie przez USA panowania nad rejonem Karaibów stanowiło 

rudymentarny element koncepcji geostrategicznych amerykańskiego admirała. 

Kwestia ta była motywem przewodnim większości jego publikacji, począwszy 

od ukazania się w 1890 roku The Influence of Sea Power upon History 1660 – 

1783. Charakterystykę geostrategiczną tego rejonu Mahan prezentował w swych 

pracach wielokrotnie, poczynając od wydanej jeszcze w 1883 roku ksiązki Gulf 

and Inland Waters. Jednakże, najpełniej charakterystykę tę przedstawił 

w artykule pod tytułem „The Strategic Features of the Gulf of Mexico and the 

Caribbean Sea”, który ukazał się w październiku 1897 roku. Mahan twierdził, że 

Karaiby odgrywają w obszarze zachodniej hemisfery rolę podobną do tej, jaką 

Morze Śródziemne, od najdawniejszych czasów, odgrywało na obszarze Starego 

Świata. Znaczenie obu akwenów ma charakter nie tylko regionalny, ale 

i ogólnoświatowy. Oba akweny, jak pisał, „są morzami międzykontynentalnymi, 

oba stanowią łącznik w łańcuchu komunikacyjnym między wschodem 

a zachodem, który w obu przypadkach przerwany jest przez przesmyk (...)”401.             

W przeciwieństwie jednak do Morza Śródziemnego, opanowanie Karaibów 

w większym stopniu zależy od dominacji potęgi morskiej; po części z powodu 

tego, że obszary lądowe nie wrzynają się w morze tak daleko jak w wypadku 

Morza Śródziemnego, po części zaś dlatego, iż poza Stanami Zjednoczonymi, 

w rejonie Karaibów nie istnieje żadna potęga lądowa porównywalna z wielkimi 

                                                 
401 A. T. Mahan, The Strategic Features of the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea, (w:) A. T. 

Mahan, The Interest of America in Sea Power..., ss. 271,  276 
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potęgami lądowymi Europy, której siła opierałaby się w większym stopniu na 

armii niż na flocie
402

.      

Analizując obszary Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego z punktu 

widzenia geostrategicznego, admirał Mahan wskazywał, że każdy z tych 

akwenów posiada pewien punkt o wybitnym znaczeniu handlowym. 

W przypadku Zatoki Meksykańskiej, jest nim ujście Missisipi, które określa on 

jako „wielkie skrzyżowanie”, w którym schodzą się wszystkie szlaki importu 

i eksportu towarów, łącząc dolinę Missisipi i amerykański interior            

z całym światem403.  Jeśli zaś chodzi o Morze Karaibskie, takim skrzyżowaniem 

był, leżący na terenie Panamy, Przesmyk pomiędzy Atlantykiem i Pacyfikiem
404

.  

Zdaniem Mahana także i tutaj czynnikiem decydującym o jego znaczeniu 

strategicznym i ekonomicznym był fakt łączenia się w tym miejscu szlaków 

handlowych, stanowiących o szczególnej roli Przesmyku jako łącznika 

w komunikacji między Wschodem a Zachodem, Pacyfikiem a Atlantykiem, i to 

pomimo niedogodności związanych z koniecznością przeładunku i transportu 

towarów poprzez Przesmyk drogą lądową. Jak wskazywał, znaczenie tego 

miejsca, zarówno z punktu widzenia strategicznego jak i ekonomicznego, 

w przyszłości będzie jeszcze większe, a to za sprawą przecięcia go kanałem 

transoceanicznym. Uzyskanie kontroli nad Przesmykiem, zdaniem admirała, 

można było osiągnąć na trzy sposoby: albo przez jego bezpośrednie opanowanie, 

albo, w sposób pośredni, poprzez opanowanie obszarów wokół Przesmyku, albo 

wreszcie, poprzez uzyskanie zdecydowanej przewagi własnej floty na wodach 

okalających Przesmyk. Czynnik floty uznany został przez amerykańskiego 

teoretyka za dominujący
405

. Wynikało to z faktu, że samo zajęcie Przesmyku, jak 

również i ujścia Missisipi, przez dane państwo na nic by się zdało w wypadku 

gdyby szlaki komunikacyjne wokół niego zostały opanowane przez inne 

mocarstwo. 

                                                 
402 Ibidem, ss. 277. 
403 Ibidem, ss. 279 – 280.  
404 Jakkolwiek Mahan nie definiuje w tekście swej pracy, gdzie znajduje się ów Przesmyk, na 

załączonej do książki The Interest in America in Sea Power mapie jest on zlokalizowany na 

obszarze, gdzie obecnie znajduje się Kanał Panamski, patrz Ibidem, załącznik do s. 271. 
405 Ibidem, ss. 280 – 281. 
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W dalszej części artykułu, admirał Mahan wyznaczył cztery najważniejsze, 

zarówno z punktu widzenia politycznego, militarnego jak i ekonomicznego, 

szlaki komunikacyjne Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego. Pierwszy 

z nich, wiodąc przez Kanał Jukatański, przebiegał od ujścia Missisipi do 

Przesmyku. Następny szlak, łączył Przesmyk ze wschodnim wybrzeżem Stanów 

Zjednoczonych poprzez Cieśninę Zawietrzną. Kolejny, poprzez Cieśninę 

Florydzką, wiódł od Zatoki Meksykańskiej do wschodniego wybrzeża USA. 

Wreszcie, czwarty szlak, przechodzący przez Cieśninę Anegada, łączył 

Przesmyk z Oceanem Atlantyckim
406

. 

Przebieg szlaków komunikacyjnych w naturalny sposób determinował 

istnienie na obszarze Karaibów określonych punktów strategicznych, których 

opanowanie było  niezbędne z punktu widzenia kontroli wód Zatoki 

Meksykańskiej i Morza Karaibskiego. Na wybrzeżu Stanów Zjednoczonych do 

takich miejsc Mahan zaliczał, wspomniane już, ujście Missisipi oraz port 

Pensacola. Były one, według admirała, najbardziej odpowiednie do stworzenia 

baz operacyjnych dla floty, gdyż, jak twierdził, działania przez nią prowadzone  

nie mogą zależeć tylko od jednego miejsca. Jednocześnie wskazywał jednak, że 

wzajemne bliskie położenie tych punktów ułatwiałoby ewentualnemu 

przeciwnikowi zastosowanie blokady wobec amerykańskiego wybrzeża
407

.  

Innym, ważnym strategicznie miejscem, była wyspa Key West, 

umożliwiająca kontrolę żeglugi w Cieśninie Florydzkiej. Zdaniem Mahana, 

kontrola nad nią „jest niezbędna dla komunikacji morskiej pomiędzy 

amerykańskim wybrzeżem Zatoki Meksykańskiej i Oceanu Atlantyckiego 

w czasie wojny”. Jakkolwiek, zdaniem Mahana, nie nadawała się ona na bazę 

morską, przede wszystkim ze względu na swój niewielki obszar, to jednak, 

odpowiednio ufortyfikowana, stanowiłaby doskonałe oparcie dla działań 

operacyjnych floty podczas wojny
408

. 

Z punktu widzenia największych ewentualnych przeciwników Stanów 

Zjednoczonych na Karaibach – Wielkiej Brytanii i Francji – amerykański 

                                                 
406

 Ibidem. ss. 310 – 311. 
407

 Ibidem. s. 285. 
408

 Ibidem, s. 286. 
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admirał wskazywał na znaczenie posiadłości tych państw w archipelagu Małych 

Antyli, które mogły rzutować na całokształt sytuacji geostrategicznej na tym 

obszarze. Wyspy, takie jak Santa Lucia czy Martynika, stanowiły cenne bazy 

operacyjne dla działań prowadzonych na Karaibach przez brytyjską czy 

francuską marynarkę wojenną, jednak ich niewielka powierzchnia i brak 

możliwości uzupełniania zapasów, uniemożliwiały oparcie się długotrwałej 

blokadzie. Tym samym, uzależniały ich użyteczność od uzyskania, przez 

władające nimi mocarstwa, panowania na morzu409. 

Szczególne znaczenie Mahan przypisywał Kubie. Dokonując analizy 

geograficznej tej wyspy, jej wielkości, położenia względem innych punktów 

strategicznych na Karaibach, ukształtowania wybrzeża, ilości portów, a przede 

wszystkim ogromnych zasobów decydujących o jej samowystarczalności, 

amerykański admirał stwierdzał, że jest ona „nie tyle wyspą ile kontynentem”
410

.  

„Jako baza dla operacji morskich, jako źródło zaopatrzenia dla floty – pisał 

dalej Mahan – Kuba, spośród wszystkich wysp na Morzu Karaibskim i Zatoce 

Meksykańskiej prezentuje warunki unikalne”. Konkluzja taka wynikała przede 

wszystkim z potencjału geostrategicznego wyspy. Jej rozmiary umożliwiały 

bowiem zgromadzenie wszelkiego rodzaju zapasów niezbędnych do 

prowadzenia długotrwałych działań na wodach ją okalających, a zarazem 

umożliwiały korzystanie z jej własnych zasobów, pozwalając na transport 

zapasów w poszczególne rejony wyspy po liniach wewnętrznych, bez obaw 

o przerwanie tych linii przez flotę wroga (jak ma to miejsce w wypadku 

archipelagów). Poza tym, długość linii brzegowej i duża ilości portów, 

w zasadzie wykluczały możliwość przeprowadzenia całkowitej blokady 

morskiej wyspy
411

. Jednak jej najważniejsze znaczenie wynikało z centralnego 

położenia w obszarze Karaibów, pozwalającego na bezpośrednią kontrolę trzech 

                                                 
409 Ibidem, s. 287. 
410 Ibidem, s. 288. 
411 Ibidem, s. 289. Warto w tym miejscu zauważyć, że w marcu 1898 roku, a więc zaledwie kilka 

miesięcy po opublikowaniu artykułu „The Strategic Features of the Gulf of Mexico and the 
Caribbean Sea” admirał Mahan zaprezentował zgoła odmienne stanowisko na temat możliwości 

blokady Kuby, doradzając ówczesnemu zastępcy sekretarza marynarki Theodore'owi 

Rooseveltowi zastosowanie właśnie blokady wyspy, jako jednego z głównych założeń 

strategicznych w opracowywanym właśnie planie nadciągającej wojny z Hiszpanią.    
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z czterech wskazanych przez Mahana głównych szlaków komunikacyjnych 

regionu
412

.            

Jakkolwiek wyjątkowe znaczenie Kuby, jako najważniejszej wyspy na 

Karaibach, było nie do podważenia, to w swej analizie sporo miejsca Mahan 

poświęcił również znaczeniu Jamajki. Ze względu na swoją  niewielką odległość 

od Przesmyku, a przez to dogodne położenie w stosunku do szlaków łączących 

ją z wybrzeżem Stanów Zjednoczonych i Oceanem Atlantyckim oraz posiadanie 

dogodnej bazy morskiej w postaci portu Kingston, Jamajka, w ocenie 

amerykańskiego myśliciela, stanowiła drugą, pod względem ważności, po Kubie 

wyspę na Morzu Karaibskim. Szczególną uwagę Mahan zwracał na możliwość 

zamknięcia, dzięki panowaniu nad Jamajką, najkrótszego szlaku z Przesmyku na 

Wschodnie Wybrzeże USA przez Cieśninę Zawietrzną. Zarazem jednak 

podkreślał, że jej znaczenie geostrategiczne ograniczone jest przez sąsiedztwo 

Kuby, która umożliwia skuteczne odcięcie Jamajki od komunikacji z wybrzeżem 

kontynentu Północnoamerykańskiego, który stanowił zawsze dla Indii 

Zachodnich źródło zaopatrzenia
413

. 
 

Analiza Mahana, dotycząca geostrategicznych uwarunkowań Morza 

Karaibskiego i Zatoki Meksykańskiej nie ograniczała się bynajmniej jedynie do 

Przesmyku, Kuby, Jamajki i ujścia Missisipi. Amerykański admirał wskazywał 

również, że na obszarze tym znajduje się wiele innych punktów o mniejszym, 

aczkolwiek również istotnym, znaczeniu strategicznym. W rejonie Przesmyku 

istotne znaczenie Mahan przyznawał miastu Colon, będącemu stacją końcową 

kolei panamskiej oraz miejscem, w którym Ferdynand de Lesseps zlokalizował 

budowę Kanału Transoceanicznego, a także Cartagenie w Kolumbii – 

największemu i najdogodniejszemu portowi na południowym wybrzeżu Morza 

Karaibskiego. Istotną rolę mogła odgrywać również Chiriqi Lagoon, posiadającą 

dobre warunki do budowy bazy morskiej, położona w połowie drogi między 

Colon a Greytown na wybrzeżu nikaraguańskim, rozpatrywanym jako drugie 

miejsce budowy kanału
414

.  

                                                 
412

 Ibidem, s. 298. 
413

 Ibidem, s. 290 – 292, 308 – 309, 312 – 313.  
414

 Ibidem, ss. 292 – 294. 
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Innym ważnym miejscem położonym w południowej części Morza 

Karaibskiego była, zdaniem Mahana, holenderska wyspa Curacao, położona 

blisko trasy łączącej Przesmyk z zachodnią częścią Morza Karaibskiego i dalej, 

z Europą. Dzięki temu, a także dzięki posiadaniu dogodnego portu, wartość 

militarna wyspy Curacao była nie do przecenienia
415

. 

Podobnie duże znaczenie przypisane zostało przez amerykańskiego admirała 

Zatoce Samana w północno-wschodniej części wyspy Santo Domingo i wyspie 

St. Thomas położonej na wschód od Puerto Rico. Ze względu na swe położenie, 

punkty te zapewniały lepszą i skuteczniejszą, niż jakiekolwiek inne miejsce, 

kontrolę dwóch najważniejszych cieśnin prowadzących z Atlantyku na Morze 

Karaibskie
416

.     

Przedstawiona powyżej analiza geostrategiczna obszaru Karaibów dokonana 

została przede wszystkim z uwzględnianiem interesów Stanów Zjednoczonych, 

a to co daje się w niej zauważyć, to szczególne podkreślenie przez admirała 

Mahana roli Przesmyku jako miejsca o zasadniczym znaczeniu dla USA 

w ogólnym wymiarze strategicznym. W jego ocenie dążenie do opanowania tego 

obszaru i budowa kanału transoceanicznego powinny być zasadniczymi celami 

amerykańskiej polityki zagranicznej. Jak pisze Margaret Sprout „(Mahan – 

przyp. S.K.) wierzył, że otwarcie kanału transoceanicznego w Panamie 

zmieniłoby stosunek Stanów Zjednoczonych do Karaibów. (...) Przy 

odpowiednim potencjale militarnym Stany Zjednoczone mogłyby odgrywać rolę 

dominującej potęgi morskiej na tym obszarze”
417

. 

Strategiczne znaczenie rejonu Karaibów dla Stanów Zjednoczonych, w opinii 

amerykańskiego teoretyka, w najmniejszym stopniu nie znajdowało odbicia 

w przygotowaniu USA do roli hegemona na tym obszarze w końcu XIX wieku. 

Diagnoza Mahana dotycząca sytuacji amerykańskiej w tym rejonie świata, 

przedstawiona w 1890 roku w artykule „The United States Looking Outward”, 

nie pozostawiała co do tego żadnych wątpliwości. „Pomimo pewnej szczególnej 

przewagi – pisał Mahan – uzyskanej dzięki naszej geograficznej bliskości 

                                                 
415 Ibidem, ss. 294 – 295.  
416 Ibidem, s. 297. 
417 M. Sprout, Mahan: Evangelist of Sea Power, op. cit., s. 426. 
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i ogromnym zasobom (...) Stany Zjednoczone są kompletnie nieprzygotowane 

(...) do prowadzenia działań na Karaibach i w Ameryce Środkowej w sposób 

odpowieni do rozmiaru ich interesów. Nie posiadamy marynarki i, co gorsza, nie 

przejawiamy ochoty do posiadania jej, takiej by była ona zdolna konkurować 

z jakimkolwiek państwem, którego interesy na Karaibach będą sprzeczne 

z naszymi. Nie posiadamy i nie palimy się do posiadania obrony wybrzeża, która 

pozwoliłaby marynarce na prowadzenie swobodnych działań na morzu.  Nie 

posiadamy, choć wiele innych mocarstw posiada, terytoriów na obszarze 

Karaibów lub w ich obrębie, które nie tylko dysponują dogodnymi warunkami 

naturalnymi do sprawowania kontroli nad obszarami morskimi, ale posiadają 

również fortyfikacje, które uczynią je praktycznie nie do zdobycia.  

W przeciwieństwie do nich, my nie mamy nawet zaczątków bazy morskiej na 

wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej , która mogłaby służyć jako podstawa do 

prowadzenia operacji”418. 

Taka sytuacja budziła szczególne zaniepokojenie Mahana w kontekście 

budowy kanału transoceanicznego w Ameryce Środkowej, który w latach 80 – 

tych był już konstruowany przez Francuzów. Uważał on, że do czasu 

wybudowania kanału, USA powinny w znaczący sposób wzmocnić swoją 

pozycję na Karaibach i doprowadzić do znacznej rozbudowy floty wojennej. 

„Niewątpliwie – pisał w 1890 roku – w wypadku wojny Stany Zjednoczone (…) 

będą niezdolne, w przeciwieństwie do innych mocarstw morskich, do przejęcia 

kontroli nad kanałem środkowoamerykańskim. (…) biorąc pod uwagę stopień 

ich obecnego przygotowania wojskowego, przekopanie kanału jest niczym 

innym jak katastrofą dla Stanów Zjednoczonych”419. Amerykański admirał 

wskazywał na wiążące się z tym szczególne niebezpieczeństwo dla ochrony 

amerykańskiego Zachodniego Wybrzeża. „Zagrożenie dla wybrzeża Pacyfiku 

będzie większe, jeśli trasa pomiędzy nim a Europą zostanie skrócona przez 

kanał, który silniejsza potęga morska może kontrolować. Zagrożenie związane 

będzie nie tylko ze znacznym ułatwieniem w dostaniu się (na Pacyfik – S.K.) 

                                                 
418 A. T. Mahan, The United States Looking Outward, (w:) A. T. Mahan, The Interest of America 

in Sea Power..., ss. 13 – 14.  
419 Ibidem, ss. 12 – 13. 
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wrogiej eskadry z Europy, lecz również z tym, że potężniejsza niż wcześniej 

flota może być utrzymywana w pobliżu tego wybrzeża przez europejskie 

mocarstwo, ponieważ może zostać wezwana do metropolii zawsze, jeśli tylko 

zajdzie taka konieczność”
420

. 

Koncepcje admirała Mahana dotyczące kierunków rozwoju polityki 

amerykańskiej na Karaibach, zawarte w artykule „The United States Looking 

Outward” były zgodne z punktem widzenia ówczesnej administracji rządowej. 

W 1891 prezydent Benjamin Harrison w orędziu do Kongresu stwierdził, że 

problem budowy kanału jest sprawą najwyższej wagi dla Stanów 

Zjednoczonych. W tym czasie rząd prowadził zaawansowane rozmowy z Haiti 

i Dominikaną na temat dzierżawy baz morskich Mole St. Nicholas i w Zatoce 

Samana, lecz żadna z tych prób nie zakończyła się sukcesem. Dużo większe 

nadzieje na uzyskanie baz rokowały Duńskie Indie Zachodnie. W 1891 roku 

rząd w Kopenhadze zaproponował Waszyngtonowi sprzedaż wysp St. Thomas 

i St. John. Transakcja jednak nie doszła do skutku, gdyż sekretarz stanu James 

Blaine uważał, że USA powinny wstrzymać się z ich zakupem do czasu nabycia, 

którejś z większych wysp karaibskich. Poza tym zdaniem Blaine’a były one zbyt 

małe by mogły odgrywać poważną rolę strategiczną i ekonomiczną421. 

Problem kanału został szeroko omówiony przez Mahana na łamach artykułu 

„The Isthums and Sea Power”, który we wrześniu 1893 ukazał się 

w czasopiśmie Atlantic Monthly. Mahan zwrócił po raz kolejny uwagę na 

szczególne znaczenie środkowoamerykańskiego Przesmyku dla USA. 

„Ekspansja Stanów Zjednoczonych w stronę Pacyfiku uwypukliła kwestię 

szybkiej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy naszymi dwoma wybrzeżami. 

Wojna z Meksykiem, nabycie Kalifornii i gorączka złota przyśpieszyły, lecz 

bynajmniej nie zapoczątkowały, potrzebę porozumienia w kwestii rozwiązania 

złożonych problemów, w których Stany Zjednoczone, ze względu na swoje 

umiejscowienie nad dwoma oceanami, mają szczególne interesy”
422

.   

                                                 
420 Ibidem, s. 23. 
421 W. E. Livezey, op. cit., s. 104.  
422 A. T. Mahan, The Isthums and Sea Power, (w:) A. T. Mahan, The Interest of America in Sea 

Power..., ss. 82 – 83. 



Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana 

 

 190 

Mahan miał świadomość międzynarodowego znaczenia kanału. Zdawał sobie 

sprawę z tego, że poza USA, również inne mocarstwa morskie będą 

zainteresowane opanowaniem obszaru Przesmyku.  Jak pisał: „Najważniejszym 

politycznym skutkiem powstania kanału środkowoamerykańskiego, będzie 

przybliżenie naszego wybrzeża Pacyfiku nie tylko w stosunku do wybrzeży 

Oceanu Atlantyckiego, ale również do wielkich flot mocarstw europejskich”423. 

O ile jednak interesy Stanów Zjednoczonych w rejonie Przesmyku „mają 

zarówno charakter ekonomiczny jak i polityczny, to interesy innych krajów mają 

charakter prawie wyłącznie ekonomiczny”424. Dlatego też uważał, że 

amerykańskie roszczenia wobec przyszłego kanału mają specjalne znaczenie, 

a USA posiadają naturalne, czy wręcz moralne prawo do kanału. Mahan zwracał 

uwagę, że kanał będzie miał olbrzymie znaczenie przede wszystkim ze względu 

na szybki rozwój obszarów położonych na Zachodnim Wybrzeżu oraz 

wzrastające znaczenie handlowe i polityczne Pacyfiku, poprzez który atlantyckie 

wybrzeże Stanów Zjednoczonych będzie mogło konkurować z Europą 

w dostępie do rynków wschodnioazjatyckich. Jednocześnie odległość z Nowego 

Jorku do San Francisco zostałaby skrócona o dwie trzecie. Z punktu widzenia 

Stanów Zjednoczonych, argumentował dalej, trasa w kierunku Azji poprzez 

kanał w Nikaragui będzie krótsza niż wokół Przylądka Dobrej Nadziei  

i bezpieczniejsza niż przez Morze Śródziemne, gdyż pozbawiona zagrożenia ze 

strony mocarstw europejskich425.  

Temat globalnego znaczenia kanału admirał Mahan poruszył także 

w artykule „The Future in Relation To American Naval Power”. Zauważył on, 

że po jego otwarciu Ameryka Środkowa i Karaiby staną się bramą, która połączy 

Oceany Atlantycki i Spokojny. Tym samym wzrośnie ich znaczenie 

strategiczne426. 

Głównym antagonistą Stanów Zjednoczonych oraz „wyrazicielem 

międzynarodowego sprzeciwu” wobec amerykańskich roszczeń w stosunku do 

                                                 
423 Ibidem, s. 87.  
424 Ibidem, s. 83. 
425 Ibidem, ss. 99 – 100.  
426 A. T. Mahan, The Future in Relation to American Naval Power, (w:) A. T. Mahan, The Interest 

of America in Sea Power..., s. 162. 
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Przesmyku była Wielka Brytania, co wynikała z posiadania przez nią rozległego 

imperium kolonialne, pozycji głównego przewoźnika morskiego i ogromnych 

kapitałów zainwestowanych we wszystkich zakątkach globu. Mahan jednak 

zauważał, że zaledwie niewielka część interesów brytyjskich będzie zagrożone 

przez kontrolę kanału środkowoamerykańskiego przez USA, ponieważ do 

większości obszarów brytyjskiego zainteresowania wciąż szybciej będzie można 

dotrzeć z Wysp Brytyjskich poprzez Kanał Sueski
427

. Zarazem był zdania, że 

Stany Zjednoczone w kwestii kanału nie powinny oglądać się na Wielką 

Brytanię, gdyż zasadnicze decyzje dotyczące amerykańskiej polityki na 

Karaibach powinny zostać podjęte w Waszyngtonie. W jednym ze swych 

artykułów pytał, kto może odmówić państwu, „dla którego kontrola Przesmyku 

jest kwestią, jeśli nie egzystencji, to przynajmniej pełnego rozwoju 

i bezpieczeństwa narodowego, (…) prawa do dominującego wpływu w regionie 

o żywotnym znaczeniu dla niego?”.  I odpowiadał, że „nikt nie może odmówić 

państwu prawa do ochrony swych obywateli”
428

. „Nasz interes i nasza godność 

wymagają, by nasze prawa nie podlegały woli żadnego innego państwa, lecz 

tylko naszej własnej potędze pozwalającej nam ich dochodzić. (...) Wolność 

tranzytu międzyoceanicznego zależy od panowania nad obszarem morskim – 

Morzem Karaibskim – przez który wiodą wszystkie podejścia do Przesmyku”
429

. 

Jednocześnie Mahan zaznaczał, że zgodnie z zasadą wolności mórz, USA 

powinny respektować prawa innych narodów do korzystania z przyszłego 

kanału
430

.   

Artykuł Mahana ukazał się w okresie pierwszych miesięcy rządów nowej 

prezydenckiej administracji. W marcu 1893 roku Grover Cleveland zastąpił 

Benjamina Harrisona na stanowisku prezydenta i w jednym z pierwszych swoich 

posunięć zdecydował o wycofaniu z Senatu jeszcze tego samego miesiąca 

traktatu o aneksji Hawajów w samym środku procesu ratyfikacyjnego. Faktem 

stało się to, czego można się było spodziewać już w czasie kampanii wyborczej. 
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428 Ibidem, s. 96. 
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Nowy prezydent reprezentował nurt polityki zagranicznej zdecydowanie 

bardziej zachowawczy i w mniejszym stopniu nastawiony na ekspansję niż jego 

poprzednik. Jego biograf zauważa, że Cleveland „miał jasny stosunek do kwestii 

ekspansji. Był jej przeciwny. Równie jasne stanowisko zajmował, jeśli chodzi 

o wpływ obcych mocarstw na obszarach okalających Stany Zjednoczone; 

uważał, że wystarczy jedynie stanowcze ostrzeżenie w razie jakiejkolwiek próby 

agresji”
431

. 

Jedną z najważniejszych kwestii w polityce zagranicznej dotyczącej 

Karaibów, z którą przyszło się zmierzyć nowej administracji był zatarg z Wielką 

Brytanią na tle sporu granicznego pomiędzy Gujaną Brytyjską a Wenezuelą. 

Trwający od lat 40 – tych XIX w. spór dotyczył strategicznie ważnych obszarów 

w rejonie ujścia rzeki Orinoko, do których obie strony rościły pretensje. Przez 

kolejne dziesięciolecia próby rozwiązania konfliktu na drodze dyplomatycznej 

nie przyniosły rezultatów. Wraz z odkryciem na spornym terytorium złóż złota 

rząd w Londynie rozszerzył swoje żądania terytorialne, w odpowiedzi na co 

Wenezuela zerwała stosunki dyplomatyczne z Wielką Brytanią. W kolejnych 

latach rząd w Caracas wielokrotnie zwracał się do Stanów Zjednoczonych 

o pomoc w uregulowaniu sporu. Przychylnie do tej prośby odniósł się dopiero 

Thomas F. Bayard, sekretarz stanu w okresie pierwszej kadencji Clevelanda. 

Jednak próby Waszyngtonu wywarcia nacisku na Londyn dokonywane poprzez 

amerykańskiego przedstawiciela w brytyjskiej stolicy, podejmowane zresztą 

z rzadka i niezbyt energicznie, kończyły się każdorazowo niepowodzeniem
432

.  

Sytuacja uległa zmianie dopiero w 1895 roku za sprawą listu nowo 

mianowanego sekretarza stanu Richarda Olney’a do premiera i zarazem ministra 

spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Lorda Salisbury. Olney w ostrych 

słowach skrytykował dotychczasowe negatywne stanowisko brytyjskie wobec 

prób polubownego załatwienia sporu podejmowanych przez Wenezuelę. 

Podkreślił, że rząd amerykański, ze względu na swoją politykę prowadzoną 

                                                 
431 R. G. Tugwell, Grover Cleveland, New York 1968, cyt. za, H. B. Hammet, The Cleveland 
Administration and Anglo-American Naval Friction in Hawaii, 1893-1894, „Military Affairs”, 

Vol. 40, No. 1 (Feb., 1976), ss. 27, 29.  
432 P. R. Fossum, The Anglo – Venevuelan Boundary Controversy, „The Hispanic American 

Historical Review”, Vol. VIII No. 3 (Aug. 1928), ss. 299 – 329.   
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w obszarze Karaibów, nie może pozostać obojętny wobec tego konfliktu 

w którym zagrożone jest nie tylko terytorium Wenezueli ale także interesy 

i honor Stanów Zjednoczonych. Powołując się na doktrynę Monroego sekretarz 

stanu stwierdził, iż daje ona amerykańskiemu rządowi prawo do ingerowania 

w każdej sytuacji, co do której USA uzna, że ich własne interesy są zagrożone. 

Jednocześnie zaznaczył, że nawet w wypadku braku istnienia doktryny nota do 

rządu brytyjskiego byłaby wystosowana, a hasło „Doktryna Monroego” 

zostałoby zastąpione hasłem „Interes Stanów Zjednoczonych”. Olney podkreślił, 

że kraje Ameryki Łacińskiej są politycznymi i gospodarczymi sojusznikami 

i przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych, które nie mogą dopuścić do 

podporządkowania sobie przez mocarstwa europejskie któregokolwiek spośród 

tych państw. W dalszej części noty amerykański sekretarz stanu pisał: „Dzisiaj 

Stany Zjednoczone są praktycznie suwerenem na tym kontynencie, a ich decyzje 

stanowią prawo w stosunku do podmiotów którym ograniczają jakąkolwiek 

interwencję. Dlaczego? Źródłem tej hegemonii jest nie tylko czysta przyjaźń czy 

dobra wola (...) Dzieje się tak, ponieważ w połączeniu ze wszystkimi innymi 

elementami, niezmierne bogactwa Stanów Zjednoczonych i ich odizolowane 

położenie sprawiają, że są one panem sytuacji, jednocześnie czyniąc je 

praktycznie niewrażliwymi na atak jakiegokolwiek pojedynczego mocarstwa, 

bądź wszystkich mocarstw razem wziętych”. Na zakończenie Olney wezwał 

Wielką Brytanię do przekazania jej sporu z Wenezuelą pod arbitraż Stanów 

Zjednoczonych 433. 

Brytyjska odpowiedź nadeszła dopiero po czterech miesiącach. Lord 

Salisbury w swej nocie odrzucił Doktrynę Monroego jako „nieprzystającą do 

obecnego stanu rzeczy”, uznając, że spór graniczny z Wenezuelą nie ma nic 

wspólnego z Doktryną Monroego. Jednocześnie zarzucił amerykańskiej 

administracji brak jasnego zdefiniowania interesów amerykańskich, które 

miałby jakoby być zagrożone przez Wielką Brytanię. Brytyjski premier uważał, 

                                                 
433 J. A. Sloan, Anglo-American Relations and the Venezuelan Boundary Dispute, „The Hispanic 

American Historical Review”, Vol. 18, No. 4 (Nov., 1938), ss. 486 – 506; W. LaFeber, The 

Background of Cleveland's Venezuelan Policy: A Reinterpretation, „The American Historical 

Review”, Vol. 66, No. 4 (Jul., 1961), ss. 947 – 967; W. LaFeber, The New Empire..., ss. 259 – 262. 



Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana 

 

 194 

iż kwestia granicy pomiędzy Wenezuelą i Gujaną Brytyjską nie jest sprawą 

żadnego innego mocarstwa i odrzucił propozycję arbitrażu amerykańskiego. 

W sarkastycznym tonie pytał czy sekretarz Olney wyraziłby zgodę na arbitraż, 

gdyby sprawa dotyczyła granicy między terytorium amerykańskim 

i meksykańskim, podkreślając, że sprawa dotyczy terytorium, które od wielu lat 

posiada status brytyjskiej kolonii434. 

Ani prezydent Cleveland, ani sekretarz Olney nie spodziewali się tak 

jednoznacznego i negatywnego stanowiska Wielkiej Brytanii. W odpowiedzi na 

to, w orędziu do Kongresu z 17 grudnia 1895 roku, Cleveland zagroził 

Brytyjczykom wojną, jeśli Wielka Brytania nie zgodzi się na pokojowe 

rozstrzygnięcie konfliktu. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone gotowe są za 

pomocą „wszelkich środków, w tym również siłą” podjąć zdecydowane kroki 

celem przeciwstawienia się brytyjskiej jurysdykcji nad terytorium, które ich 

zdaniem należy do Wenezueli435.    

Wojowniczy duch udzielił się również Kongresowi, który w rezolucji ze 

stycznia 1896 roku uznał, że „jakąkolwiek próbę nabycia, bądź przejęcia przez 

mocarstwo europejskie nowych lub dodatkowych terytoriów na kontynencie 

amerykańskim (…) Stany Zjednoczone uznają za zagrożenie dla ich pokoju 

i bezpieczeństwa” oraz za „przejaw wrogości wobec Stanów Zjednoczonych 

i jako interwencję, która w żadnej formie nie będzie możliwa do przyjęcia przez 

Stany Zjednoczone z obojętnością”
436

. Kraj zaczęła ogarniać fala wojowniczego 

nacjonalizmu. Przyszły prezydent Theodore Roosevelt pisał, że ma nadzieję, iż 

wybuchnie wojna. Z kolei senator Lodge, jeszcze w połowie 1895 roku pisał, że 

„supremacja Doktryny Monroego musi zostać ustanowiona raz na zawsze – 

pokojowo jeśli się da, siłą jeśli będzie trzeba”
437

. 

Pomimo tak agresywnej retoryki, zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w 

Wielkiej Brytanii przeważały środowiska antywojenne. Wielu Amerykanów 

uważało, że nie warto przelewać krwi za sprawę Wenezueli. Prawo USA do 

interwencji wydawało się w tym wypadku wątpliwe, a sprawa w żaden sposób 
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437 L. Pastusiak, Dyplomacja..., s. 624; J. A. Sloan, op. cit., s. 491. 



Kierunki ekspansji Stanów Zjednoczonych a koncepcje geostrategiczne Mahana 

 195 

nie dotyczyła terytorium amerykańskiego. Również sam prezydent Cleveland 

liczył na to, że uda się uniknąć wojny. Z kolei w Wielkiej Brytanii zdawano 

sobie sprawę z tego, że interesy imperium więcej straciłyby niż zyskały na 

wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. Rząd w Londynie zaprzątały w tym czasie 

ważniejsze sprawy jak na przykład wzrastające zagrożenie ze strony coraz 

szybciej rozwijającej się floty niemieckiej i problemy w Kraju Przylądkowym. 

W efekcie, w wyniku kilkumiesięcznych negocjacji, Wielka Brytania wyraziła 

zgodę na amerykański arbitraż, na mocy którego większość spornego terytorium 

została przyznana Gujanie Brytyjskiej438. 

Ocena admirała Mahana odnośnie polityki administracji amerykańskiej 

wobec zatargu brytyjsko – wenezuelskiego była bardzo trzeźwa, choć zarazem 

z znacznym stopniu determinowana jego anglofilstwem. Mahan nie wierzył 

w możliwość wybuchu wojny i był jej zdecydowanym przeciwnikiem, jednak 

stał na stanowisku, że Stany Zjednoczone powinny bronić swych interesów 

w Ameryce Łacińskiej. W liście do jednego ze swych brytyjskich przyjaciół, 

admirała Bouverie’a Clark’a pisał: „Nie będę się wypowiadał o słuszności bądź 

nie poszczególnych argumentów, lecz wydaje mi się oczywistym, że, choć 

Wielka Brytania jest potężnym mocarstwem, nie można powiedzieć, że jej 

interesy na tym (amerykańskim – przyp. S.K.) kontynencie mogą być równie 

istotne dla niej jak nasze dla nas”
439

. Mahan zdawał sobie sprawę z tego, że 

zaognianie stosunków z Londynem nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych. 

W artykule „Preparedness for Naval War” admirał pisał, iż obawia się, że 

stanowisko zajęte przez Stany Zjednoczone w czasie kryzysu wenezuelskiego 

„może wymagać (…) większej odpowiedzialności i poważniejszych działań”, 

niż początkowo Amerykanie mogli przypuszczać
440

.     

Kolejną ważną kwestią w polityce zagranicznej administracji Clevelanda stał 

się problem Kuby. W lutym 1895 roku po raz kolejny wybuchło na wyspie 

powstanie antyhiszpańskie.  Amerykański prezydent liczył, że Stanom 
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Zjednoczonym uda się nakłonić Hiszpanię do rozpoczęcia negocjacji 

z powstańcami i zakończyć konflikt przy pomocy pokojowych środków, tak jak 

miało to miejsce w czasie poprzedniego powstania na Kubie w latach 70 – tych. 

Zgodnie z założeniami swojej polityki Cleveland i Olney dążyli do zachowania 

istniejącego na kontynencie amerykańskim status quo, dlatego też, jak zauważa 

William Livezey, ta sama administracja, „która prowadziła tak twardą politykę 

wobec potężnej Wielkiej Brytanii, teraz wykazywała bezgraniczną cierpliwość 

i perswazję wobec chylącej się ku upadkowi Hiszpanii”
441

.  

Amerykański prezydent nie zdawał sobie jednak sprawy ze zmian jakie 

w ciągu dwudziestu lat zaszły zarówno na Kubie jak i w Stanach 

Zjednoczonych. Niedotrzymanie przez Hiszpanię postanowień porozumienia 

z 1878 roku, dotyczącego przede wszystkim autonomii dla wyspy powodowało, 

że jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem dla powstańców była niepodległość. 

Jednak dużo większe konsekwencje dla rozwoju późniejszych wydarzeń miały 

przeobrażenia jakie nastąpiły w społeczeństwie amerykańskim. Lata 

siedemdziesiąte XIX wieku to okres tzw. Rekonstrukcji po niedawno 

zakończonej wojnie secesyjnej, pojednania między stanami północnymi 

i południowymi oraz okresem ekspansji na zachód. Amerykańskie 

społeczeństwo, dla którego sprawa Kuby wydawała się odległą, a pamięć 

o okropieństwach wojny świeża nie było zainteresowane angażowaniem swego 

kraju w konflikt z Hiszpanią. Tymczasem, w dwadzieścia lat później, dążenia 

ekspansyjne były dużo silniejsze, podbój zachodu nie odwracał już uwagi 

społeczeństwa od wydarzeń międzynarodowych, a działalność prasy, 

w szczególności nowojorskich dzienników New York World Josepha Pullizera 

i New York Journal Williama R. Hearsta, pozwoliła przybliżyć Amerykanom 

wydarzenia na Kubie
442

.  

Zainteresowanie Amerykanów powstaniem wzrastało w miarę rozwoju 

sytuacji na Kubie, przy czym od początku ich sympatia była po stronie 

powstańców. Duże znaczenie odgrywały przy tym informacje prasowe, 

szczególnie dzienników Pullizera i Hearsta, które prześcigały się 

                                                 
441 W. E. Livezey, op. cit., s. 115. 
442 Ibidem, s. 116; M. A. Jones, op. cit., s. 453. 
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w doniesieniach – prawdziwych, przesadzonych lub całkowicie zmyślonych – na 

temat okrucieństw stosowanych przez Hiszpanów wobec mieszkańców 

wyspy
443

. Wzrost sympatii dla powstańców wśród społeczeństwa odbił się 

również echem w Kongresie. W kwietniu 1896 roku większością głosów 

Kongres wezwał prezydenta do uznania powstańców za stronę wojującą 

i wyjścia wobec Hiszpanii z propozycją dobrych usług. Propozycja taka została 

przedstawiona przez sekretarza stanu Olney'a już dwa dni wcześniej. 

Zaproponował on rządowi w Madrycie podjęcie reform zmierzających do 

zakończenia powstania, stwierdzając, że jeśli Hiszpania zgodzi się na mediację, 

uzyska wsparcie rządu amerykańskiego. Po dwóch miesiącach nadeszła 

odpowiedz od hiszpańskiego rządu, który odmówił podjęcia negocjacji, 

sugerując by Waszyngton raczej podjął działania eliminujące nielegalną 

sprzedaż broni kubańskim powstańcom. Takie postawienie sprawy 

komplikowało sytuację amerykańskiemu rządowi. Zdając sobie sprawę 

z zaangażowania amerykańskiego kapitału na wyspie w wysokości 

kilkudziesięciu milionów dolarów, zdaniem prezydenta najlepszym wyjściem 

byłoby przyznanie Kubańczykom szerokiej autonomii. W wystąpieniu z grudnia 

1896 roku Cleveland dał Hiszpanom jasno do zrozumienia, że jeśli problem 

Kuby nie zostanie rozwiązany „w rozsądnym czasie” Stany Zjednoczone mogą 

podjąć w przyszłości próbę interwencji
444

. Owa przyszłość nie zależała już 

jednak od Clevelanda, którgo kadencja wkrótce miała się skończyć. W marcu 

1897 roku urząd prezydenta objął republikanin William McKinley. 

Stosunek nowego prezydenta do sprawy kubańskiej niewiele różnił się od 

podejścia jego poprzednika. W noc przed objęciem urzędu w rozmowie 

z Clevelandem McKinley zapewniał go: „jeśli będę mógł opuścić urząd 

prezydenta przy końcu swej kadencji ze świadomością, że uczyniłem wszystko 

co w mojej mocy by zapobiec temu strasznemu nieszczęściu (wojnie z Hiszpanią 

– S.K.) (…) będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie”. W  trakcie innej 

wypowiedzi stwierdził: „Nie chcemy prowadzić podboju, musimy unikać 

pokusy agresji terytorialnej. Wojna nigdy nie powinna mieć miejsca, dopóki 

                                                 
443 M. A. Jones, op. cit., s. 453. 
444 D. F. Trask, op. cit., ss. 11 – 12. 
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wszelkie środki pokojowe nie zostaną wyczerpane. Pokój jest lepszy niż wojna 

w prawie każdym przypadku”
445

. W łonie własnej partii McKinley miał wielu 

sojuszników zdecydowanie przeciwnych konfliktowi z Hiszpanią.  Jednakże 

w jego otoczeniu znalazło się również grono największych ekspansjonistów na 

czele których stali senator Henry Cabot Lodge oraz Theodor Roosevelt, wkrótce 

mianowany, dzięki zresztą wstawiennictwu Lodge’a, asystentem sekretarza 

marynarki
446

. 

Zarówno Roosevelt jak i Lodge należeli do wąskiego grona przyjaciół 

admirała Mahana, podzielając jego poglądy dotyczące konieczności rozbudowy 

amerykańskiej marynarki i ekspansji zamorskiej Stanów Zjednoczonych. Choć 

zdecydowanie bliższa znajomość, datująca się od 1887 roku, łączyła Mahana 

z Rooseveltem,
 
 to począwszy od połowy lat 90 – tych Mahan, Roosevelt 

i Lodge stanowili, jak ujął to w swej książce Warren Zimmerman, „imperialny 

triumwirat”, grupę nacisku dążącą do „rozbudowy floty, uzyskania baz na 

Karaibach i Pacyfiku oraz wojny z Hiszpanią”447.  

Szczególne znaczenie w tym „triumwiracie” odgrywała niewątpliwie osoba 

Roosevelta. Uzyskane, dzięki kilkumiesięcznemu lobbingowi Lodge’a, 

stanowisko asystenta (a więc zastępcy) sekretarza marynarki dawało mu 

szerokie pole do działania w kwestii kreowania amerykańskiej polityki morskiej, 

szczególnie wobec faktu, że jego szef, sekretarz marynarki John D. Long był 

osobą „ze skłonnością do częstych urlopów i łatwego poddawania się 

manipulacji”
448

. 

Zbieżność poglądów Mahana i Roosevelta pozwalała na wprowadzenie 

w życie wielu koncepcji, dotyczących między innymi umocnienia pozycji 

Stanów Zjednoczonych na Karaibach, które amerykański admirał od wielu lat 

propagował. Szansa na to była tym większa, że moment rozpoczęcia pracy 

Roosevelta w administracji McKinleya przypadł na gorący okres zaostrzającego 

się sporu z Hiszpanią wokół problemu kubańskiego. W ten sposób Mahan 

pośrednio, dzięki utrzymywaniu stałego kontaktu z Rooseveltem, mógł 

                                                 
445 Cyt. za: Ibidem, s. 13. 
446 D. Trask, op. cit., s. 13; W. Zimmerman, op. cit., s. 228. 
447 W. Zimmerman, op. cit., ss. 92, 120, 185.  
448 Ibidem, s. 228. 
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oddziaływać na kierunki polityki morskiej USA, a nawet w późniejszym czasie 

na  przygotowania do wojny z Hiszpanią. Mahan odgrywał przede wszystkim 

rolę pomysłodawcy idei. W liście do Roosevelta wkrótce po jego nominacji na 

stanowisko asystenta sekretarza marynarki pisał: „Żywię nadzieję, że pozwolisz 

mi czasami pisać do siebie w sprawach służbowych, z myślą, iż celem moim jest 

nic więcej jak tylko poddawanie ci różnych kwestii pod rozwagę”. W tym 

samym liście Mahan „poddał pod rozwagę” Rooseveltowi kwestię znaczenia 

kanału środkowoamerykańskiego w Nikaragui, stanowiącego w jego ocenie 

przedłużenie  wybrzeża atlantyckiego Stanów Zjednoczonych aż do Pacyfiku. 

Mahan zwracał uwagę, że „to w Azji a nie w Europie leży obecne największe 

zagrożenie naszych bezpośrednich interesów”449. W odpowiedzi Roosevelt 

zapewnił Mahana, iż departament marynarki jest świadom militarnego znaczenia 

kanału, przypominając jednocześnie o „wielkim problemie” jakim dla Stanów 

Zjednoczonych jest obecność Hiszpanii na Karaibach. „Dopóki nie pozbędziemy 

się Hiszpanii z tego archipelagu (a w mojej opinii mogłoby to nastąpić choćby 

jutro) zawsze będziemy tam zagrożeni”450.  

Jakkolwiek w amerykańskiej historiografii wciąż istnieje spór co do 

charakteru stosunków między Mahanem a Rooseveltem i wzajemnego wpływu 

na siebie koncepcji obu tych postaci dotyczących rozwoju amerykańskiej 

ekspansji morskiej451, to jednak w okresie poprzedzającym wybuch wojny 

z Hiszpanią Roosevelt często zwracał się do Mahana z prośbą o konsultacje 

w różnego rodzaju kwestiach. „Chciałbym mieć możliwość zobaczyć się z Tobą, 

ponieważ jest kilka spraw odnośnie których chciałbym zasięgnąć Twojej rady 

i kilka innych które chciałbym z Tobą omówić” pisał w jednym z listów 

przyszły prezydent452. 

                                                 
449 List A. T. Mahana do T. Roosevelta z 1 maja 1897 r., cyt. za: W. Livezey, op. cit., s. 120. 
450 List T. Roosevelta do A. T. Mahana z 3 maja 1897 r., cyt. za: Ibidem. 
451 Kwestię wzajemnych relacji między Mahanem i Rooseveltem szeroko omawia praca Richarda 
W. Turka, The Ambiguous Relationship: Theodore Roosevelt and Alfred Thayer Mahan, Westport 

1987. Na temat sporu w amerykańskiej historiografii dotyczącego tej kwestii patrz szczególnie ss. 

1 – 2. 
452 List T. Roosevelta do A. T. Mahana z 30 sierpnia 1897 r., cyt. za: W. E. Livezey, op. cit., s. 124 
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W przeciwieństwie do Roosevelta i Lodge, admirał Mahan był, jak sam 

o sobie pisał, myślicielem a nie człowiekiem czynu
453

.  Dlatego też o okresie 

zaostrzającego się konfliktu na Kubie i wzrastającego napięcia w stosunkach 

amerykańsko – hiszpańskich Mahan w tej, jak się wkrótce miało okazać, 

doniosłej chwili, zaangażował się w promowanie idei ekspansjonistycznej 

wielkiej polityki przede wszystkim za pomocą pióra. Dążąc do uzmysłowienia 

swoim rodakom wagi Karaibów dla pozycji i bezpieczeństwa Stanów 

Zjednoczonych w sierpniu i listopadzie 1897 roku opublikował dwa artykuły 

nawiązujące do tego problemu.  

W pierwszym z nich, „A Twentieth-Century Outlook” amerykański admirał 

przedstawił swój pogląd na rozwój stosunków międzynarodowych w początkach 

nowego stulecia. Przede wszystkim powtórzył tę samą myśl, którą zawarł 

w liście do Roosevelta, stwierdzając, że w najbliższej przyszłości główne 

zagrożenie dla mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych na świecie 

znajdować się będzie po drugiej stronie Pacyfiku. 

                                                 
453 List T. Roosevelta do A. T. Mahana z 6 maja 1897 r., cyt. za: Ibidem, s. 123. 
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Mapa 2. Zatoka Meksykańska i Morze Karaibskie. 
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Wzrost znaczenia Japonii na Dalekim Wschodzie, czego szczególnym wyrazem 

była jej zwycięska wojna z Chinami, a także sił politycznych drzemiących 

w Indiach i Chinach doprowadziły Mahana do wniosku, że nadchodzący wiek 

będzie czasem starcia między cywilizacjami Wschodu i Zachodu
454

.  

W tej walce Stany Zjednoczone, stojące na czele państw kontynentu 

amerykańskiego, ze względu na swą tradycję, związki instytucjonalne 

i językowe, zaliczone przez Mahana do rodziny narodów europejskich, spełniały 

ważną rolę. Stały na straży granicy jaką między Wschodem i Zachodem 

stanowił Pacyfik. W tym miejscu kluczową rolę miał odgrywać zarówno Kanał 

jak i cały obszar Morza Karaibskiego postrzegany jako miejsce, w którym 

stykają się Wschód i cywilizacja europejska, której ochronę od strony Oceanu 

Spokojnego Stany Zjednoczone na siebie przyjęły. Do odpowiedniego 

sprawowania tej ochrony USA będą w przyszłości potrzebowały odpowiedniej 

potęgi morskiej, by skutecznie móc wypełniać swe zadanie tak jak czynić to 

powinny, jego zdaniem, armie państw europejskich na obszarze Eurazji455.  

Z tego też powodu, zdaniem Mahan, to raczej względy polityczne niż 

ekonomiczne i handlowe, przemawiały za budową kanału i świadczyły 

o ogromnej roli zarówno jego jak i całego obszaru Morza Karaibskiego
456

. Jak 

pisał: „fundamentalne znaczenie kanału wynikać będzie z przesunięcia o tysiące 

mil granic cywilizacji europejskiej w ogóle, a Stanów Zjednoczonych 

w szczególności”
457

. W tym sensie na przykład Hawaje Mahan postrzegał jako 

„wysuniętą placówkę Kanału” w ten sam sposób w jaki Aden czy Malta 

stanowiły wysunięte placówki Kanału Sueskiego458.  

Amerykański admirał uważał Karaiby za „jeden z wielkich ośrodków 

nerwowych cywilizacji europejskiej”, ubolewając, że znaczna jego część 

znajduje się w rękach, które nie są w stanie doprowadzić do rozwoju tych 

obszarów w stopniu wymaganym przez „ogólne interesy”
459

. Wskazując na 

                                                 
454 A. T. Mahan, A Twentieth-Century Outlook, (w:) A. T. Mahan, The Interest Of America in Sea 

Power..., ss. 242 – 243.  
455 Ibidem, ss. 264 – 265.  
456 Ibidem, ss. 259 – 260. 
457 Ibidem, s. 260. 
458 Ibidem, s. 261. 
459 Ibidem, s. 261. 
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wrażliwość Stanów Zjednoczonych wobec wszelkich  działań państw 

europejskich na obszarze Karaibów, utrzymywał, że przejęcie przez Stany 

Zjednoczone obowiązku ochrony cywilizacji europejskiej od strony Pacyfiku 

wymaga wyeliminowania z obszaru Karaibów wszelkich wpływów państw 

europejskich. Jednocześnie podkreślał, że wybudowanie Kanału pozwoli na 

połączenie wschodniego i zachodniego wybrzeża kontynentu amerykańskiego 

w stopniu w jakim żadna sieć komunikacji lądowej nie będzie w stanie nigdy 

uczynić460.    

Drugi z artykułów, wspomniany już, „The Strategic Features of the Gulf of 

Mexico and the Caribbean Sea” stanowił przede wszystkim chłodną, 

geostrategiczną analizę obszaru Karaibów, która poprzez zaprezentowanie 

suchych faktów geograficznych pozwalała czytelnikowi samemu odpowiedzieć 

sobie na pytania o główne cele amerykańskiej geostrategii na tym obszarze.  

W czasie kiedy Mahan publikował swoje artykuły, prezydent McKinley 

podejmował dalsze próby dyplomatycznego zakończenia konflikt na Kubie. 

Jednakże ani wysłanie nowego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych do 

Madrytu, ani zmiana hiszpańskiego rządu i propozycja szerokiej autonomii dla 

Kubańczyków nie wpłynęły na zmianę sytuacji. Jedynie wzmocniły dążenia 

powstańców do uzyskania pełnej niepodległości. Co więcej obawy lojalistów 

kubańskich związane z nowo mianowanym, bardziej uległym w stosunku do 

powstańców gubernatorem Kuby jeszcze bardziej skomplikowały sytuację
461

.  

Coraz bardziej jasne stawało się więc, że Hiszpanie nie są w stanie, ani 

zdławić powstania siłą, ani skłonić rebeliantów do zawieszenia działań poprzez 

wprowadzenie autonomii na wyspie. Wciąż jednak zarówno prezydent 

McKinley jak i znaczna część polityków w Waszyngtonie liczyła na rozwiązanie 

problemu na drodze pokojowej462.      

Tymczasem, w lutym 1898 r. dwa wydarzenia doprowadziły do zaostrzenia 

stosunków między Hiszpanią i Stanami Zjednoczonymi. W dniu 9 lutego 

nowojorski dziennik Journal opublikował prywatny list ambasadora Hiszpanii 

                                                 
460 Ibidem, s. 265. 
461 D. F. Trask, op. cit., ss. 18 – 20; B. W. Winid, op. cit., s. 21. 
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w Waszyngtonie, w którym wyrażał się on lekceważąco o amerykańskim 

prezydencie. Mimo błyskawicznej dymisji dyplomaty oraz oficjalnych 

przeprosin ze strony hiszpańskiego rządu, spowodowało to wybuch szowinizmu 

wśród amerykańskiej opinii publicznej. Jednak większy wstrząs wywołało 

zniszczenie, w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, 15 lutego w porcie 

w Hawanie amerykańskiego pancernika Maine wysłanego na Kubę zaledwie 

kilka tygodni wcześniej w celu ochrony przebywających na wyspie obywateli 

amerykańskich. Już w dzień po wydarzeniu amerykańska prasa oskarżyła 

hiszpańskich agentów o zamach. I choć oficjalne wyniki badań amerykańskiej 

komisji powołanej do zbadania przyczyn wypadku nie obarczały Hiszpanów 

odpowiedzialnością za ten incydent, powszechnie uważano, że wybuch wojny 

jest zaledwie kwestią czasu
463

. Ostateczną decyzję prezydent McKinley podjął 

po zapoznaniu się z raportem przebywającego na Kubie na przełomie lutego 

i marca 1898 roku senatora Redfielda Proctora, który stwierdzał, że 

społeczeństwo kubańskie jest przygotowane do prowadzenia samodzielnych 

i stabilnych rządów oraz zdecydowanie przeciwne jakiejkolwiek próbie 

ograniczenia jego aspiracji niepodległościowych przy pomocy autonomii pod 

auspicjami Madrytu. W tej sytuacji prezydent, zdając sobie sprawę, że rząd 

hiszpański nie jest w stanie doprowadzić do zakończenia konfliktu na wyspie, 

podjął decyzję o rozpoczęciu działań zbrojnych. Od 21 kwietnia 1898 roku 

Hiszpania i Stany Zjednoczone znalazły się w stanie wojny
464

. 

Spiritus movens przygotowań wojennych w departamencie marynarki był 

Theodore Roosevelt. Opracowany pod jego auspicjami plan wojny z Hiszpanią 

zakładał szeroko zakrojoną operację na Karaibach, Filipinach oraz w Europie465. 

W tym czasie Roosevelt często korespondował z Mahanem, konsultując z nim 

szczegóły planowanych operacji
466

. Między innymi jeszcze w maju 1897 roku 

Mahan zwracał uwagę na konieczność obsadzenia stanowiska dowódcy Eskadry 

Azjatyckiej, przewidywanej do prowadzenia operacji na Filipinach, bardziej 

samodzielnym i pełnym inwencji oficerem niż w wypadku dowódcy floty 

                                                 
463 D. F. Trask, op. cit., ss. 24 – 29. 
464 B. Winid, op. cit., ss. 34 – 37, 44. 
465 D. F. Trask, op. cit., ss. 72 – 77.  
466 W. E. Livezey, op. cit., ss. 143 – 144. 
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działającej na Karaibach. Wybór padł na komodora George’a Dewey’a, 

późniejszego bohatera bitwy w Zatoce Manilskiej
467

. Z kolei przy układaniu 

planu operacji na Karaibach zostały wzięte pod uwagę sugestie Mahana 

dotyczące blokady zachodniej części północnego wybrzeża Kuby z portami 

w Hawanie i Matanzas oraz pozostawienia zaledwie niewielkich sił do osłony 

atlantyckiego wybrzeża Stanów Zjednoczonych
468

.  

Po wybuchu wojny Mahan wszedł w skład utworzonej Komisji Wojny 

Morskiej, organu doradczego sekretarza marynarki do spraw technicznych 

i strategicznych469. Pomimo różnicy zdań dzielącej Longa i Mahana dotyczącej 

wojennej organizacji departamentu marynarki – admirał był zwolennikiem 

jednoosobowego kierownictwa, uważając, że wszelkie decyzje a tym samym 

i pełna odpowiedzialność powinny spoczywać tylko i wyłącznie w rękach 

sekretarza marynarki – Komisja miała zasadniczy wpływ na decyzje dotyczące 

operacji floty amerykańskiej na Karaibach, a zdanie Mahana podczas jej prac 

często dominowało
470

.  

Tymczasem, pomimo bałaganu organizacyjnego, szczególnie ze strony 

departamentu wojny, działania wojenne przebiegały szybko. 1 maja 

amerykańska Eskadra Azjatycka zniszczyła hiszpańską flotę na Filipinach, co 

w praktyce przesądzało o wyniku działań na Dalekim Wschodzie. W połowie 

czerwca V Korpus amerykańskiej armii przeprowadził desant na Kubie, 

zmuszając w ciągu kilkutygodniowych walk hiszpański garnizon wyspy do 

kapitulacji. Wreszcie, 3 lipca siły atlantyckie floty Stanów Zjednoczonych 

w bitwie u wybrzeży Santiago zatopiły hiszpańską eskadrę karaibską admirała 

Carvery. W międzyczasie amerykańskie oddziały zajęły inne posiadłości 

hiszpańskie, między innymi wyspę Guam na Pacyfiku, a 25 lipca 

przeprowadziły desant na Puerto Rico. Porażki na wszystkich frontach zmusiły 

                                                 
467 Ibidem, ss. 133 – 134.  
468 D. F. Trask, op. cit., ss. 84 – 85; C. C. Taylor, op. cit., s. 89. 
469 C. C. Taylor, op. cit., s. 88. 
470 M. L. Hades, War Plans and Preparations and Their Impact on U.S. Naval Operations in the 

Spanish -American War, Paper presented at Congreso Internacional Ejército y Armada en El 98: 

Cuba, Puerto Rico y Filipinas on 23 March 1998 http://www.history.navy.mil/wars/spanam.htm 

[pobrane dnia: 27. 08. 2009 r.]; D. F. Trask, op. cit., ss. 84 – 85.  
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rząd w Madrycie do zwrócenia się z prośbą o zawieszenie broni, które weszło 

w życie 12 sierpnia. W niespełna cztery miesiące później, 10 grudnia 1898 roku 

podpisano kończący wojnę traktat pokojowy w Paryżu, na mocy którego Kuba 

i Puerto Rico przeszły pod zwierzchnictwo Stanów Zjednoczonych
471

.    

Przytłaczające zwycięstwo w kampanii na Karaibach postawiło Stany 

Zjednoczone przed szansą uzyskania olbrzymich posiadłości w spadku po 

Hiszpanii. O ile możliwość aneksji Kuby została zablokowana jeszcze przed 

rozpoczęciem działań wojennych przez tzw. poprawkę Tellera
472

, o tyle 

otwartymi pozostawały sprawa uzyskania bazy morskiej dla amerykańskiej floty 

na wyspie, a także kwestia przyszłego statusu Puerto Rico.  

Zagadnienie bazy morskiej i bazy węglowej na Kubie poruszone zostało 

jeszcze przed podpisaniem traktatu pokojowego z Hiszpanią, w raporcie 

przygotowanym na zlecenie departamentu marynarki przez Komisję Wojny 

Morskiej, którego autorem, jak wskazuje prof. Livezey, wedle wszelkiego 

prawdopodobieństwa, był admirał Mahan. Wskazując na strategiczne znaczenie 

Cieśniny Zawietrznej, przez którą przechodził szlak z amerykańskiego 

Wschodniego Wybrzeża w kierunku Przesmyku, autor raportu podkreślał 

konieczność zabezpieczenia tego szlaku poprzez usytuowanie bazy morskiej na 

wybrzeżu Kuby. Najbardziej odpowiednimi do tego miejscami były porty 

Santiago oraz Guantanamo na wybrzeżu południowo – wschodnim oraz Zatoka 

Nipe w północno – wschodniej części wyspy. Autor raportu wskazywał przy 

tym, iż najbardziej odpowiednie byłoby ulokowanie bazy w Santiago bądź 

Guantanamo473. Ostatecznie, na mocy porozumienia kubańsko – 

amerykańskiego marynarka Stanów Zjednoczonych uzyskała bazę w Zatoce 

Guantanamo w 1903 roku
 474

.  

                                                 
471 B. Winid, op. cit., ss. 65 – 75, 88, 180 i nn.  
472 Poprawka Tellera (ang. Teller Amendment) – zaproponowana przez senatora Henry'ego M. 

Tellera poprawka do rezolucji amerykańskiego Kongresu z dnia 19 kwietnia 1898 roku, zgodnie 

z którą odrzucona została możliwość aneksji Kuby przez Stany Zjednoczone, patrz D. F. Trask, 
op. cit., ss. 55 – 56.    
473 W. E. Livezey, op. cit., ss. 148 – 149.  
474 L. D. Langley, The Banana Wars: United States Intervention in the Caribbean, 1898 – 1934, 

Wilmington 2002, s. 28. 
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W okresie przed wybuchem wojny z Hiszpanią kwestia Puerto Rico nie była 

poruszana przez Mahana w jego artykułach. W jego ocenie kontrolę nad, 

kluczowymi dla kontroli tej wyspy, Cieśniną Mona i Cieśniną Anegada najlepiej 

zapewniałyby bazy w Zatoce Samana na Dominikanie i na wyspie St. Thomas 

na obszarze Duńskich Indii Zachodnich. Jednak możliwość pozyskania Puerto 

Rico doprowadziła do zwrócenia przez Mahana uwagi na tę wyspę i do jego 

poparcia dla ustanowienia amerykańskiego panowania nad nią475. W artykule 

„Lesson of the War with Spain” z grudnia 1898 roku amerykański admirał 

zwracał uwagę na znaczenie wyspy w wypadku konfliktu: „Puerto Rico, 

z militarnego punktu widzenia, jest dla Kuby, dla przyszłego Kanału i dla 

naszego wybrzeża Pacyfiku tym, czym Malta jest lub może być dla Egiptu 

i dalszych posiadłości brytyjskich; tak jak dla Wielkiej Brytanii koniecznym jest 

posiadanie Malty dla zabezpieczenia jej pozycji w Egipcie, korzystania z Kanału 

Sueskiego i kontroli trasy do Indii, tak dla nas koniecznym jest posiadanie 

i umocnienie naszej pozycji na Puerto Rico i w jego okolicy. Niezwykle trudne 

byłoby prowadzenie operacji przez państwa europejskie we wschodniej części 

Morza Śródziemnego przy obecności floty brytyjskiej na Malcie, podobnie jak 

trudne byłoby prowadzenie przez inne państwa operacji w zachodniej części 

Karaibów w wypadku obecności floty amerykańskiej na Puerto Rico 

i okolicznych wyspach”476.    

Pisząc o „okolicznych wyspach” Mahan miał niewątpliwie na myśli Duńskie 

Indie Zachodnie, co do których nie tylko on, ale również wielu innych 

ekspansjonistów, przywiązywało wielkie znaczenie. Tuż przed wybuchem 

wojny negocjacje dotyczące ich nabycia były w zaawansowanej fazie, jednak 

w związku z narastaniem napięcia między USA i Hiszpanią rząd w Kopenhadze 

ostatecznie wycofał swą propozycję sprzedaży, która mogłaby być poczytana 

jako wroga w stosunku do Hiszpanii477. Mimo tego środowisko ekspansjonistów 

było zdeterminowane w dążeniu do odkupienia wysp. Jeszcze w czasie działań 

wojennych, w sierpniu 1898 roku Mahan, w liście do senatora Lodge’a pisał, że 

                                                 
475 W. Livezey, op. cit., s. 149. 
476 A. T. Mahan, Lessons of the War with Spain, 1898, op. cit., s. 29. 
477 W. Livezey, op. cit., s. 135.   
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po przejęciu Puerto Rico następnym posunięciem, po zawarciu pokoju, powinien 

być zakup wyspy St. Thomas, która „odpowiednio ufortyfikowana, stanowiłaby 

znaczne uzupełnienie siły militarnej Puerto Rico” w wypadku ulokowania tam 

bazy morskiej. Zwracał jednocześnie uwagę, że Puerto Rico wraz z duńskim 

archipelagiem stanowi „zwartą strategiczną całość”478.  Tuż po zakończeniu 

wojny rząd amerykański podjął kolejną próbę zakupu Duńskich Indii 

Zachodnich. Po długich negocjacjach traktat został ostatecznie podpisany, 

jednak odmowa jego ratyfikacji przez duński parlament, w czym wielu 

ówczesnych amerykańskich polityków dostrzegało intrygę rządu niemieckiego, 

spowodowała, że cały proces negocjacyjny poszedł na marne
479

.  

Wzrost zaangażowania Stanów Zjednoczonych w politykę światową, jaki 

nastąpił po wojnie z Hiszpanią wymusił, zdaniem Mahana, potrzebę redefinicji 

Doktryny Monroego. Wskazując na przeniesienie się punktu ciężkości polityki 

światowej do Azji, z dala od Stanów Zjednoczonych i mocarstw europejskich, 

admirał twierdził, że „na kontynencie amerykańskim, na południe od miejsca 

skąd wpływ (Stanów Zjednoczonych – S.K.) może być skutecznie wywierany na 

Przesmyk, doktryna Monroego traci wiele ze swojego prymatu”
480

. Wychodząc 

z założenia, że rozwój potęgi Stanów Zjednoczonych i ich zaangażowanie 

w Azji i na Pacyfiku wymagać będą zwiększonego wysiłku, admirał sugerował, 

iż USA powinny „rozważyć ograniczenie odpowiedzialności” swego kraju za 

sytuację w zachodniej hemisferze. „Czy utrzymywanie zasięgu doktryny 

Monroego – pytał – w celu wspierania niezależności i ochrony państw 

położonych na krańcu Ameryki Południowej przed jakąkolwiek ingerencją 

europejską jest w obecnych warunkach rozsądną i możliwą do utrzymania 

postawą?”. Zamiast tego Mahan proponował ograniczyć zasięg obowiązywania 

doktryny do obszaru doliny Amazonki, czyli terytorium niezbędnego do 

zachowania wyłącznych amerykańskich wpływów na Karaibach i zapewnienia 

                                                 
478 List A. T. Mahana do H. C. Lodge’a z 4 sierpnia 1898 r., za: W. E. Livezey, op. cit., ss. 150 – 

153.  
479 W. Livezey, op. cit., ss. 153 – 154. Ostatecznie dopiero w 1917 roku rządowi amerykańskiemu 
udało się sfinalizować transakcję zakupu Duńskich Indii Zachodnich, które pod nazwą Wyspy 

Dziewicze za cenę 25 milionów dolarów przeszyły pod władzę Stanów Zjednoczonych.  
480 A. T. Mahan, The Problem of Asia, (w:) A. T. Mahan, The Problem of Asia and Its Effect upon 

International Policies, Boston 1900, ss. 85 – 86. 
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bezpieczeństwa środkowoamerykańskiemu przesmykowi. Na obszarze zaś samej 

doliny Amazonki proponował powstanie „wielkiej strefy handlu, w której 

polityka otwartych drzwi mogłaby być w sposób korzystny gwarantowana przez 

międzynarodowe porozumienie”, a zarazem mogłaby być „zaakceptowana 

w naszej narodowej świadomości” jako strefa rozdzielająca „region w którym 

doktryna Monroego ma zastosowanie i ten, w którym z ważnych powodów, jej 

stosowania zaprzestano”481. Jednakże już w 1903 roku w artykule „The Monroe 

Doctrine” powrócił on do bardziej tradycyjnego pojmowania zasad polityki 

amerykańskiej wobec Ameryki Łacińskiej. I chociaż w swojej ówczesnej 

korespondencji wielokrotnie wskazywał na brak ze strony USA podstaw 

prawnomiędzynarodowych do stosowania doktryny, to jednak zarazem stał na 

stanowisku, że, „skutkiem doktryny Monroego jest utrzymywanie się 

światowego pokoju”482.  

Najważniejszą kwestią dla amerykańskiej polityki wobec Karaibów, 

w okresie po wojnie z Hiszpanią, była budowa kanału transoceanicznego 

w Ameryce Środkowej. Pierwszy krok w tym kierunku został wykonany 

niespełna trzy lata po podpisaniu Traktatu Paryskiego. Doświadczenia 

wyniesione z wojny 1898 roku wykazały w praktyce to, o czym od dawna 

mówili amerykańscy ekspansjoniści: budowa kanału transoceanicznego 

w Ameryce Środkowej i jego całkowita kontrola przez Stany Zjednoczone jest 

z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego sprawą najwyższej wagi. 

W związku z powyższym, prezydent McKinley wyznaczył nowo mianowanemu 

sekretarzowi stanu Johnowi Hay’owi zadanie uzyskania zgody Wielkiej Brytanii 

na anulowanie postanowień traktatu Claytona-Bulwera i tym samym 

brytyjskiego zezwolenia na przejęcie przez Stany Zjednoczone wyłącznych praw 

do budowy kanału transoceanicznego w Ameryce Łacińskiej. Zaaferowany 

problemami w Afryce Południowej oraz zagrożony przez wzrastającą potęgę 

Niemiec rząd w Londynie pragnął utrzymać przyjazne relacje ze Stanami 

                                                 
481 Ibidem, ss. 201 – 202. 
482 A. T. Mahan, The Monroe Doctrine, (w:) A. T. Mahan, Naval Administration and Warfare..., 

ss. 357 – 409; R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., s. 498; List A. T. Mahana do Maxse'a z dnia 

28 kwietnia 1903 roku, cyt. za: R. Seager II, Alfred Thayer Mahan..., s. 498.  



Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana 

 

 210 

Zjednoczonymi. W związku z tym, po kilkumiesięcznych negocjacjach, wyraził 

zgodę na propozycje amerykańskie
483

.  

Zgoda brytyjska nie oznaczała jednak automatycznie sukcesu Hay'a, gdyż 

niespodziewanie początkowa wersja wynegocjowanego przez amerykańskiego 

sekretarza stanu traktatu wywołała opór amerykańskich ekspansjonistów. 

Szczególny sprzeciw budził brak zapisów o możliwości fortyfikacji kanału. 

Zarówno Lodge jak i Roosevelt stanęli na stanowisku, iż traktat w takiej formie 

nie powinien zostać podpisany
484

. W liście do Hay'a przyszły prezydent pisał, że 

brak fortyfikację kanału oznaczać będzie, iż zadanie jego ochrony przed flotą 

przeciwnika w czasie konfliktu będzie spoczywało na amerykańskiej marynarce 

wojennej i przez to stanowić będzie dodatkowe obciążenie jej zadaniami, które 

powinny spełniać fortyfikacje. Jednocześnie wskazywał, iż zgoda na zapis 

o wspólnym zarządzaniu kanałem, wraz z Wielką Brytanią, stanowiłaby 

pogwałcenie zasad doktryny Monroego485.  

Tymczasem Hay stwierdzał, iż w tej sprawie przeprowadzane były 

konsultacje z „największymi żyjącymi autorytetami” zajmującymi się potęgą 

morską. Czy jednak pośród nich znajdował się admirał Mahan trudno jest 

stwierdzić, jak również trudno jest jednoznacznie określić jego stanowisko 

wobec traktatu. Biorąc pod uwagę, wcześniejsze poglądy Mahana dotyczące 

wyrugowania wpływów europejskich potęg z obszaru Karaibów i Przesmyku 

oraz jego wcześniejszy stosunek do wartości fortyfikacji, można przyjąć, iż nie 

poparł on traktatu w jego początkowej formie. Poza tym niewątpliwie Hay 

w korespondencji z Rooseveltem powołałby się na stanowisko Mahana 

w sytuacji gdyby ten wyraził swe poparcie dla pierwotnej wersji traktatu486.  

Ostatecznie jednak sekretarz stanu uległ naciskom kolegów. 18 listopada 

1901 roku Hay i brytyjski ambasador w Waszyngtonie Lord Pauncefote 

podpisali traktat dający Stanom Zjednoczonym wyłączne prawo do budowy 

                                                 
483 W. Zimmerman, op. cit., ss. 426 – 427. 
484 W. Zimmerman, op. cit., s. 426. 
485 W. R. Thayer, The Life and Letters of John Hay, Vol. II, Boston – New York 1915, s. 340. 
486 W. Livezey, op. cit., s. 164. 
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kanału wraz z możliwością jego fortyfikacji oraz pełnej kontroli, gwarantując 

jednocześnie całkowitą wolność żeglugi
487

. 

Kolejnym problemem do rozwiązania był wybór trasy. Choć trasa przez 

Przesmyk Panamski była krótsza, to wybór jej wiązał się z olbrzymimi kosztami 

związanymi z koniecznością odkupienia od francuskiej firmy Nowe 

Towarzystwo Kanału Panamskiego (fr. Compagnie Nouvelle du Canal de 

Panama) praw do budowy kanału w tym miejscu. Początkowo więc specjalna 

komisja zaleciła przeprowadzenie kanału przez Nikaraguę. Wskazywano iż 

kanał zlokalizowany w tym miejscu znajdowałby się bliżej Stanów 

Zjednoczonych niż w wypadku Panamy, a poza tym zdaniem inżynierów jego 

budowa byłaby łatwiejsza z technicznego punktu widzenia. Jednak skuteczny 

lobbing akcjonariuszy francuskiej kompanii, Phillipe’a Bunau – Varilli 

i Williama Cromwella, wskazujących między innymi na podwyższoną 

aktywność wulkaniczną w Nikaragui oraz obniżenie ceny udziałów Nowego 

Towarzystwa Kanału Panamskiego ze 109 milionów dolarów do 40 milionów 

dolarów wpłynęły na zmianę amerykańskiego stanowiska. W czerwcu 1902 roku 

Senat i Izba Reprezentantów przegłosowały, a piastujący od września 1901 roku 

stanowisko prezydenta Theodore Roosevelt podpisał ustawę dotyczącą budowy 

kanału w Panamie
488

.  

Decyzja o wyborze trasy panamskiej wymagała zgody Kolumbii do której 

należało terytorium przez które miał przebiegać kanał. Negocjacje na ten temat 

toczące się w Waszyngtonie pomiędzy sekretarzem Hay'em i kolumbijskim 

charge d'affairs Tomasem Herranem, zakończyły się 22 stycznia 1903 roku 

podpisaniem układu na mocy którego Kolumbia godziła się na przekazanie 

w dzierżawę na 100 lat strefy o szerokości sześciu mil ciągnącej się od wybrzeża 

Atlantyku do wybrzeża Pacyfiku, na której miał powstać kanał w zamian za 

wypłatę jednorazowej kwoty 10 milionów dolarów oraz w w kolejnych latach 

corocznie kwoty 250 tysięcy dolarów. Dodatkowo USA gwarantowały 

                                                 
487 W. Zimmerman, op. cit., ss. 426 – 427; M. A. Jones, op. cit., s. 460. 
488 W. Zimmerman, op. cit., ss. 428 – 429. 



Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana 

 

 212 

suwerenne prawa Kolumbii w strefie kanału, zastrzegając sobie zarazem 

możliwość wprowadzenia doń własnych sił zbrojnych celem ochrony kanału
489

.  

Warunki wynegocjowane w traktacie Hay – Herran były niewątpliwie bardzo 

korzystne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czego potwierdzeniem 

była stosunkowo szybka ratyfikacja jego postanowień przez Senat już 17 marca 

1903 roku. Tymczasem w Kolumbii traktat spotkał się ze zdecydowanym 

sprzeciwem. Już w trzy dni po jego podpisaniu Herran otrzymał instrukcje 

z Bogoty by nie podpisywał układu, postanowił się jednak z niego nie 

wycofywać. 12 sierpnia kolumbijski parlament jednogłośnie odrzucił jego 

postanowienia. Kolumbijczycy byli niezadowoleni przede wszystkim 

z warunków finansowych, a także z niedostatecznego ich zdaniem 

zagwarantowania suwerenności Kolumbii w strefie kanału. Wychodząc 

z założenia, że Stany Zjednoczone ostatecznie zdecydowane są na trasę 

panamską, Kolumbijczycy zażądali 25 milionów dolarów, w tym 15 milionów 

od Stanów Zjednoczonych i 10 milionów od Nowego Towarzystwa Kanału 

Panamskiego. Jednocześnie w Bogocie liczono, że wraz z wygaśnięciem w 1904 

roku koncesji Towarzystwa na budowę kanału, Kolumbia będzie mogła sprzedać 

ją bezpośrednio rządowi amerykańskiemu
490

.  

W tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem dla Stanów Zjednoczonych, które 

nie przyjęły warunków Kolumbii, wydawał się powrót do opcji nikaraguańskiej. 

Taki punkt widzenia reprezentował początkowo departament stanu, jednak 

prezydent Roosevelt był zdecydowany wybudować kanał w Panamie niezależnie 

od stanowiska rządu w Bogocie491. Decyzja kolumbijskiego parlamentu uderzała 

również w interesy Nowego Towarzystwa Kanału Panamskiego, którego 

przedstawiciele Phillipe Bunau – Varilla i William Cromwell nawiązali kontakty 

z przywódcami secesjonistów panamskich dążących do uniezależnienia się od 

Bogoty. Ich wspólne działania doprowadziły 3 listopada 1903 roku do wybuchu 

rewolucji w Panamie i ogłoszenia przez nią niepodległości. Prezydent Roosevelt 

                                                 
489 Ibidem, s. 430; L. Pastusiak, Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898 – 1945, Warszawa 
1974, s. 34. 
490 W. Zimmerman, op. cit., ss. 430 – 431; L. Pastusiak, Pół wieku dyplomacji ..., s. 34 – 35. 
491 W. Zimmerman, op. cit., ss. 430 – 432; T. Roosevelt, An Autobiography, New York 1916, s. 

536. 
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zdecydował o wysłaniu w ten rejon eskadry okrętów oraz jednostek piechoty 

morskiej, oficjalnie w celu ochrony tranzytu przez Przesmyk, faktycznie zaś 

celem uniemożliwienia lądowania wojsk kolumbijskich w celu zdławienia 

rewolty. Jeszcze w listopadzie rząd amerykański uznał niepodległość Panamy, 

a Bunau – Varilla został przyjęty w Waszyngtonie jako pierwszy poseł Panamy, 

mimo iż faktycznie nie posiadał on oficjalnych pełnomocnictw. Wkrótce podjęte 

zostały negocjacje na temat kanału492.   

18 listopada sekretarz Hay i Bunau – Varilla podpisali układ amerykańsko – 

panamski w sprawie budowy kanału. Jego postanowienia były dla Stanów 

Zjednoczonych jeszcze korzystniejsze niż te zawarte w traktacie Hay – Herran. 

Strefa kanału została poszerzona z sześciu do dziesięciu mil, a USA uzyskały 

w praktyce całkowitą i nieskrępowaną władzę nad nią, wyłączając strefę spod 

jurysdykcji rządu panamskiego. Jednocześnie Stany Zjednoczone gwarantowały 

niepodległość Panamy. Warunki finansowe pozostały identyczne jak w traktacie 

Hay – Herran. Mimo niekorzystnych warunków, w obliczu presji amerykańskiej 

Panama zgodziła się ratyfikować traktat. Kongres amerykański zatwierdził go 23 

lutego 1904 roku493. 

Sukces administracji prezydenta Roosevelta i jego samego w kwestii Panamy 

stanowił wypełnienie jednego z najważniejszych postulatów geostrategicznych 

admirała Mahana. Stany Zjednoczone uzyskały wolną rękę w kwestii budowy 

kanału transoceanicznego przez Amerykę Środkową, a jego powstanie, zależne 

w tym momencie jedynie od spraw natury czysto technicznej, było już tylko 

kwestią czasu. W okresie, kiedy negocjowane były warunki traktatów 

z Kolumbią i Panamą admirał Mahan nie wypowiadał się publicznie odnośnie 

kwestii kanału, a w swojej korespondencji w tym czasie nawet nie podnosił 

tematu polityki karaibskiej Stanów Zjednoczonych494.  

W pełni jednak popierał działania Roosevelta, dając temu wyraz w artykule 

„Was a Panama 'A Chapter of National Dishonor'?”. Jak wskazywał, Stany 

Zjednoczone miały pełne prawo interweniować w Panamie, powołując się na 

                                                 
492 W. Zimmerman, op. cit., ss. 433 – 434. 
493 Ibidem, s. 434; L. Pastusiak, Pół wieku dyplomacji ..., s. 36 – 37. 
494 R. W. Turk, The Ambiguous Relationship..., s. 49. 
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zapisy układu z 1846 roku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kolumbią 

(wtedy jeszcze Nową Grenadą), w myśl których USA miały zagwarantowany 

wolny i nieprzerwany tranzyt przez Przesmyk. Powstanie w Panamie nie 

gwarantowało ciągłości tego tranzytu, w związku z czym Stanom Zjednoczonym 

nie pozostawało nic innego jak tylko interwencja495.   

Inną kwestią, którą, w ostatnich latach przed oddaniem do użytku Kanału 

Panamskiego, zajmował się admirała Mahana był problem fortyfikacji strefy 

kanału. W czasie kiedy w Panamie budowa zmierzała do finału, a amerykański 

Kongres debatował na sprawami dotyczącymi regulacji i kontroli kanału, Mahan 

w kilku artykułach przedstawił swój pogląd na konieczność fortyfikacji kanału. 

Wychodząc z założenia, że strefa kanału stanowi – jak pisał w artykule „Why 

Fortify Panama Canal?” – „terytorium Stanów Zjednoczonych” amerykański 

admirał opowiadał się przeciwko konieczności uzyskania gwarancji neutralności 

kanału ze strony innych państw, wskazując, że działania takie stanowiłyby 

naruszenie tradycyjnej polityki Stanów Zjednoczonych, poprzez przyzwolenie 

na angażowanie mocarstw spoza kontynentu amerykańskiego w sprawy 

zachodniej hemisfery
496

.  

Pisząc o korzyściach wynikających z ufortyfikowania strefy kanału, admirał 

zwracał uwagę na dwie kwestie: wsparcie uzyskiwane dzięki fortyfikacjom 

przez flotę podczas prowadzenia operacji morskich, oraz wzmocnienie walorów 

obronnych samej strefy kanału. Podkreślając przy tym rolę kanału jako 

„najważniejszego łącznika w komunikacji pomiędzy wybrzeżami Atlantyku 

i Pacyfiku”, zauważał, iż jego ufortyfikowanie stanowić będzie istotny element 

w osłonie jednej z najważniejszych z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych 

morskich arterii
497

.  

Jednocześnie Mahan nie zgadzał się z punktem widzenia przeciwników 

fortyfikacji kanału stojących na stanowisku, że lepiej byłoby wydać pieniądze na 

dodatkowe okręty, argumentując, iż „działa w fortach kosztują dużo mniej, 

                                                 
495 A. T. Mahan, Was Panama A Chapter of National Dishonor?, (w:) A. T. Mahan, Armaments 
and Arbitration..., ss. 218 – 250.  
496 A. T. Mahan, Why Fortify Panama Canal, (w:) A. T. Mahan, Armaments and Arbitration..., s. 

181. 
497 Ibidem, s. 185. 
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w normalnych warunkach, niż te na okrętach”, nie wymagają maszynerii, paliwa 

i są bardziej odporne na uszkodzenia, oraz nie grożą im okręty podwodne, ani 

pływające miny
498

.  

Podkreślał przy tym, że fortyfikacje pozwalają na obronę baz bez 

konieczności wsparcia ze strony marynarki. „Jeśli porty są odpowiednio 

chronione – stwierdzał – flota działa niezależnie; jeśli nie są, lub jeśli 

społeczeństwo będzie uważało że nie są, podniesie się wrzawa, tak jak podczas 

naszej wojny z Hiszpanią, o rozproszenie okrętów do obrony każdego odcinka 

wybrzeża”. Tymczasem „należycie ufortyfikowany Kanał Panamski stanowić 

będzie pozycję obronną, która zezwoli amerykańskiej marynarce pozostawić ją 

samą sobie przez określony czas”. Jednocześnie Mahan zwracał uwagę, iż „jeśli 

strefa kanału będzie odpowiednio ufortyfikowana, będzie lepiej broniona przez 

słabszą flotę (amerykańską – S.K.) działającą z Guantanamo niż z Przesmyku”, 

ze względu na flankującą pozycję tej pierwszej w stosunku do wszystkich linii 

komunikacyjnych łączących Przesmyk z Zatoką Meksykańską i wybrzeżem 

Atlantyckim. Konieczność fortyfikacji kanału wynikała również ze 

zobowiązania USA do gwarantowania neutralności strefy kanału. Zdaniem 

Mahana tylko w ten sposób Stany Zjednoczone mogły strzec jej neutralności 

w przypadku jakiegokolwiek konfliktu
499

. Jednocześnie w kolejnym artykule 

wskazywał, iż istnienie fortyfikacji pozwoli na „swobodę prowadzenia działań 

przez flotę, wszędzie gdzie będzie to wymagane”, a zarazem umożliwi 

nieskrępowane przerzucanie sił morskich pomiędzy Oceanami Atlantyckim 

i Spokojnym
500

. 

Postulat Mahan dotyczący fortyfikacji Kanału Panamskiego został 

ostatecznie przyjęty, a w sierpniu 1914 roku kanał został otwarty dla żeglugi. 

W ten sposób Stany Zjednoczone definitywnie utrwaliły swoje panowanie na 

Karaibach zgodnie z koncepcjami głoszonymi przez amerykańskiego admirała 

od prawie ćwierćwiecza.      

                                                 
498 Ibidem, s. 188. 
499 Ibidem, ss. 190 – 194. 
500 A. T. Mahan, The Panama Canal and Sea Power in the Pacific, (w:) A. T. Mahan, Armaments 

and Arbitration, s. 157.  
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2. Hawaje 

 

Ekspansja Stanów Zjednoczonych na obszarze Oceanu Spokojnego, sięgająca 

w swoich początkach pierwszych dekad XIX wieku, była procesem 

długotrwałym i zmiennym w swojej charakterystyce. Początkowo miała ona 

podłoże przede wszystkim ekonomiczne i religijne, ewoluując z czasem w stronę 

ekspansji politycznej, skierowana zaś była przede wszystkim na, będące 

w owym czasie niezależnym królestwem, Hawaje znane również jako Wyspy 

Sandwich.  

Ten znajdujący się prawie w połowie drogi między wybrzeżem kontynentu 

amerykańskiego a Azją archipelag, już w pierwszych dziesięcioleciach XIX 

wieku stał się obiektem wzmożonej aktywności  wielorybników i handlarzy ze 

Stanów Zjednoczonych. W latach 20 – tych na wyspach zjawili się pierwsi 

misjonarze amerykańscy, którzy poza działalnością religijną zajęli się również 

edukacją oraz badaniem miejscowej kultury. Rozwój handlu i działalności 

misyjnej szły w parze z rozwojem osadnictwa amerykańskiego na Hawajach. 

Obok kupców liczną rzeszę stanowili także plantatorzy zainteresowani 

możliwościami uprawy przede wszystkim trzciny cukrowej. Sytuacja taka 

doprowadziła z czasem do uzyskania przez Amerykanów coraz większego 

wpływu już nie tylko w kwestiach ekonomicznych, ale także w sprawach 

politycznych. Spośród nich bowiem rekrutowało się sporo doradców króla 

Hawajów Kamehamehy III. Jednak mimo tego do połowy XIX wieku ani 

amerykańscy mieszkańcy Hawajów, ani politycy w Waszyngtonie nie rozważali 

poważnie możliwości aneksji archipelagu
501

.  

Stany Zjednoczone nie były jedynym aktorem stosunków międzynarodowych 

zainteresowanym wpływami na Hawajach. Z geostrategicznego znaczenia wysp 

zdawały sobie sprawę również mocarstwa europejskie, przede wszystkim 

Wielka Brytania i Francja. W pierwszych latach XIX wieku ważną rolę 

ekonomiczną na Hawaje odgrywała również Rosja, jednak brak wystarczającej 

woli politycznej ze strony caratu sprawił, że już w latach 20  – tych imperium to 

                                                 
501

 W. LaFeber, The New Empire..., s. 5; L. Pastusiak, Dyplomacja..., ss. 653 - 654. 
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przestało liczyć się w międzynarodowej rozgrywce o kontrolę nad wyspami. 

Działalność rosyjska wzmogła jednak zainteresowanie Hawajami Wielkiej 

Brytanii, której aktywność ekonomiczna na tym obszarze datuje się już od końca 

XVIII wieku. W latach 30 – tych Brytyjczykom wyrósł nowy rywal w postaci 

Francji, która głosząc konieczność ochrony katolickich misjonarzy na wyspach 

w 1839 roku wymusiła na władcy Hawajów zgodę na równouprawnienie religii 

rzymskokatolickiej, uzyskując jednocześnie znaczne wpływy polityczne
502

. 

Począwszy od lat 40 – tych Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja 

starały się dbać o zachowanie równowagi sił na obszarze archipelagu, śledząc 

jednocześnie wzajemnie swoje poczynania z obawy przed możliwością aneksji 

wysp przez którąkolwiek ze stron. Pomimo uzyskanych korzyści stosunkowo 

najmniejsze wpływy posiadała Francja, zasadnicza rywalizacja o Hawaje 

odbywała się więc pomiędzy USA i Wielką Brytanią. Szybki rozwój osadnictwa 

amerykańskiego i mniejsza odległość archipelagu od Stanów Zjednoczonych niż 

od Wysp Brytyjskich, powodowały, iż „pozycja USA z każdą dekadą stawała się 

mocniejsza, a wpływy brytyjskie powoli słabły”
503

.  

Opanowanie przez Stany Zjednoczone w drugiej połowie lat 40 – tych 

terenów dzisiejszego Zachodniego Wybrzeża, w wyniku uregulowania sprawy 

Oregonu i zagarnięcia Kalifornii dzięki zwycięskiej wojnie z Meksykiem, nie 

pozostało bez wpływu na wzrost amerykańskiego zainteresowania wyspami 

Pacyfiku. Jeszcze w końcu lat 30 – tych USA nawiązały pierwsze kontakty 

z Samoa, a w roku 1853 wysłano tam pierwszego agenta handlowego
504

. 

Uchwalenie w 1856 roku Ustawy o Wyspach z Guano (ang. Guano Islands Act), 

pozwoliło Stanom Zjednoczonym na objęcia zwierzchnictwa nad kilkoma 

istotnymi z geostrategicznego punktu widzenia wyspami na Oceanie 

Spokojnym505. Jednak opanowanie Kalifornii i Oregonu miało przede wszystkim 

                                                 
502 S. B. Jones, K. Mehnert, Hawaii and the Pacific: A Survey of Political Geography, 

„Geographical Review”, Vol. 30, No. 3 (Jul., 1940), ss. 363 – 364.  
503 Ibidem, s. 364. 
504 R. M. Watson, History of Samoa, Wellington, Auckland, Christchurch & Dunedin, N.Z., Mel-
bourne and London 1918, ss. 39 – 43. 
505 D. K. Shah, M. W. Reich, U.S. Insular Areas: Application of the U.S. Constitution, Report to 

the Chairman, Committee of Resources, House of Representatives, United States General 

Accounting Office, Washington 1997, s. 39 i nn. 



Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana 

 

 218 

wpływ na zacieśnienie stosunków z Hawajami. „Wraz z uzyskaniem przez Stany 

Zjednoczone wybrzeża Pacyfiku, gorączką złota, która przywiodła tysiące 

Amerykanów do Kalifornii i wreszcie budową transkontynentalnych linii 

kolejowych, nastąpiło tak silne związanie archipelagu z kontynentem 

północnoamerykańskim, że Hawaje stały się dosłownie jego częścią”506. 

Związek ten miał jednak w latach 50 – tych przede wszystkim charakter 

ekonomiczny i, wraz z migracją Amerykanów na wyspy, społeczny. 

Wynegocjowany w 1854 roku układ o aneksji Hawajów przez Stany 

Zjednoczone, którego inicjatorami byli Hawajczycy, był zaledwie politycznym 

epizodem. Nie znalazł w zasadzie żadnego poparcia wśród amerykańskich 

polityków i nie został podpisany przez prezydenta, a wkrótce został wycofany 

przez następcę króla Kamehamehy III
507

.   

Wybuch wojny secesyjnej zahamował na pewien okres czasu amerykańską 

ekspansję na Pacyfiku, a kolejne lata ze względu na powojenny okres 

Rekonstrukcji nie sprzyjały jej rozwojowi. Mimo tego energiczna polityka 

sekretarza stanu Williama H. Sewarda przyniosła znaczne efekty w postaci 

nowych nabytków terytorialnych o ogromnym, choć przez wielu w owym czasie 

niedocenionym, znaczeniu. Zakup Alaski i aneksja atolu Midway w 1867 roku 

z punktu widzenia geostrategii stanowiły wielki krok naprzód w umocnieniu 

pozycji amerykańskiej na Oceanie Spokojnym, pozwalając na opanowanie 

praktycznie całej wschodniej części północnego Pacyfiku. Sam Sewarda 

wskazywał na ich znaczenie zarówno ze strategicznego jak i ekonomicznego 

punktu widzenia. W jego planach miały one odegrać istotną rolę w dążeniach do 

rozszerzenia stosunkowo niewielkich jeszcze, w porównaniu z mocarstwami 

europejskimi, amerykańskich wpływów w Azji. Szczególne znaczenie w tym 

wypadku należy przypisać wyspie Midway, która od 1867 roku stała się najdalej 

na zachód wysuniętą posiadłość amerykańską. Była jednak zbyt mała by móc 

przeznaczyć ją na bazę morską, tak więc jej znaczenie było ściśle uzależnione od 

amerykańskiej kontroli nad Hawajami. Tymczasem Seward nie zdołał przekonać 

                                                 
506 S. B. Jones, K. Mehnert, op. cit., s. 365. 
507 Ibidem, s. 365; L. Pastusiak, Dyplomacja..., s. 655. 
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Senatu do ratyfikacji zawartego w 1867 roku z królestwem Hawajów układu 

o wzajemności, który stanowić miał wstęp do przyszłej aneksji archipelagu
508

.  

Za kadencji prezydenta Granta sprawa układu z Hawajami po raz kolejny 

stanęła na porządku dziennym. Zdając sobie sprawę ze znaczenia rynku 

amerykańskiego dla hawajskiej gospodarki król Kalakaua wystąpił z propozycją 

zawarcia przez Stany Zjednoczone i Królestwo Hawajów traktatu, 

pozwalającego na bezcłowy import produktów hawajskich do USA i produktów 

amerykańskich na wyspy. Traktat podpisano i ratyfikowano w 1875 roku. 

Oprócz kwestii handlowych zawierał on również zabezpieczenie interesów 

politycznych Stanów Zjednoczonych. Król zobowiązał się, że żadna część jego 

państwa nie zostanie wydzierżawiona lub odstąpiona jakiemukolwiek innemu 

mocarstwu
509

. 

Zawarty na siedem lat układ został odnowiony w 1884 roku, z dodatkowym 

zapisem pozwalającym Stanom Zjednoczonym na założenie bazy morskiej na 

Hawajach. W ten sposób USA uzyskały uprzywilejowana pozycję w stosunku 

do innych mocarstw, zarówno w kwestiach handlowych jak i politycznych. 

Sprawa aneksji archipelagu w ciągu najbliższych lat wydawała się więc być 

przesądzona. Jak stwierdził sekretarz stanu Thomas F. Bayard, 

w okolicznościach jakie zaszyły po odnowieniu traktatu Waszyngtonowi 

pozostało już tylko „czekać spokojnie i cierpliwie, aż wyspy zapełnią się 

amerykańskimi plantatorami i fabrykami, aż ich interesy będą identyfikować się 

z interesami Stanów Zjednoczonych, a za interesami pójdą polityczne sympatie. 

Jest to tylko kwestia czasu, aż jabłko samo dojrzeje i spadnie”
510

.  

Szybki rozwój ekonomiczny Hawajów, jaki nastąpił w wyniku podpisania 

kolejnych układów ze Stanami Zjednoczonymi, został gwałtownie zahamowany 

w początku lat 90 - tych. Uchwalona w 1890 roku ustawa o taryfach celnych 

spowodowała nagły wzrost cła na importowane do USA wyroby, uderzając 

szczególnie w mieszkających na Hawajach amerykańskich plantatorów cukru. 

Sytuacja taka, w połączeniu z nieudanymi próbami sekretarza stanu Jamesa 

                                                 
508 W. LaFeber, The New Empire..., ss. 28 – 29.  
509 S. B. Jones, K. Mehnert, op. cit, s. 365.  
510 Cyt. za: L. Pastusiak, Dyplomacja..., s. 656.   
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Blaine’a wynegocjowania nowego traktatu z Hawajami jeszcze ściślej 

uzależniającego je od Stanów Zjednoczonych i wstąpieniem na tron hawajski 

nowego władcy, królowej Liliuokalani znanej ze swojej niechęci do 

Amerykanów spowodowała reakcję, złożonego z Amerykanów stronnictwa 

proaneksyjnego zwanego Klubem Aneksjonistycznym511. 

W styczniu 1893 roku przy wsparciu amerykańskiego konsula i żołnierzy 

piechoty morskiej z krążownika Boston członkowie Klubu dokonali zamachu 

stanu. Ogłoszono zniesienie monarchii i utworzenie rządu tymczasowego 

złożonego z przedstawicieli Klubu. Nowy rząd szybko został uznany przez 

Waszyngton i już w lutym do amerykańskiej stolicy przybyła delegacja jego 

przedstawicieli, której celem było podpisanie układu o aneksji Hawajów. 

Podpisany 14 lutego układ stwierdzający, że Hawaje stały się „integralną częścią 

Stanów Zjednoczonych”, został w trybie pilnym przesłany przez ustępującego 

prezydenta Benjamina Harrisona do ratyfikacji przez Senat. Błyskawiczna 

operacja aneksji archipelagu, począwszy od zamachu stanu do dnia zawarcia 

układu zajęła zaledwie miesiąc. Żadne z mocarstw europejskich nie wystąpiło 

z protestem. Na nieszczęście dla zwolenników aneksji nowy prezydent, Grover 

Cleveland wycofał układ z Senatu i opowiedział się za przywróceniem tronu 

królowej512. Sprawa aneksji została odłożona w czasie.    

Problem Hawajów został po raz pierwszy poruszony przez admirał Mahana 

w artykule „The United States Looking Outward”, w którym wskazywał na 

wewnętrzną niestabilność Hawajów oraz ich ekonomiczne i militarne znaczenie 

dla Stanów Zjednoczonych. Mahan argumentował, że z punktu widzenia obrony 

położonych nad Pacyfikiem stanów, Waszyngtonu, Oregonu i Kalifornii, 

„niewzruszonym postanowieniem naszej polityki zagranicznej powinno być, aby 

odtąd żadne obce państwo nie uzyskało bazy morskiej w promieniu trzech 

tysięcy mil od San Francisco – w odległości która obejmuje Hawaje, Wyspy 

Galapagos i wybrzeże Ameryki Środkowej”513. 

                                                 
511 W. LaFeber, The New Empire..., 141 – 143.  
512 L. Pastusiak, Dyplomacja..., ss. 658 – 661.  
513 A. T. Mahan, The United States Looking Outward, (w:)  A. T. Mahan, The Interest Of America 

in Sea Power..., ss. 7 – 8, 25 – 26.  
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Zamach stanu w Honolulu i nieudana próba aneksji archipelagu skłoniły 

amerykańskiego admirała do poświęcania kwestii Hawajów szczególnej uwagi. 

31 stycznia 1893 roku w New York Times ukazał się jego list skierowany do 

wydawcy, w którym zwracał uwagę na stosunkowo dużą liczbę mieszkańców 

pochodzenia chińskiego zamieszkujących Hawaje i konsekwencje tego faktu 

zarówno dla Stanów Zjednoczonych jak również państw europejskich. 

Zakładając przyszłe odrodzenie Chin i chińską ekspansję tak w kierunku 

wschodnim jak i zachodnim Mahan wskazywał, iż Hawaje, ze względu na swoje 

unikalne położenie na północnym Pacyfiku i posiadające przez to niezwykle 

istotne znaczenie z wojskowego punktu widzenia, staną się obiektem ekspansji 

„chińskiego barbarzyństwa”. Aby temu zapobiec podkreślał konieczność 

umocowania się na Hawajach „potężnego, cywilizowanego, mocarstwa 

morskiego”, którym jego zdaniem powinny być Stany Zjednoczone. „Nasz kraj 

– pisał – ze swoim wybrzeżem Pacyfiku, jest naturalnie przeznaczony do 

pełnienia roli strażnika tej niezwykle ważnej pozycji”
514

. 

W marcu 1893 roku w magazynie Forum ukazał się artykuł „Hawaii and our 

Future Sea Power”, w którym amerykański admirał zaprezentował całokształt 

swoich poglądów na problem Hawajów, dokonując geostrategicznej analizy 

archipelagu, odnosząc się do kwestii zainteresowania wyspami innych 

mocarstw, przede wszystkim Wielkiej Brytanii, oraz umieszczając sprawę 

aneksji w szerokim kontekście polityki miedzynarodowej. Zdaniem Mahana 

archipelag hawajski posiada unikalne znaczenie ze względu na swoje korzystne 

położenie pozwalające na kontrolę okolicznych szlaków morskich i brak 

jakiejkolwiek alternatywy w postaci innych, równie dużych wysp w tej części 

północnego Pacyfiku, które mogłyby odgrywać równie istotną rolą. Położenie, 

które obok wielkości posiadanych zasobów, stanowi najważniejszy element 

decydujący o strategicznej roli danej pozycji na morzu, w przypadku Hawajów 

nabiera szczególnego znaczenia. „Każdy – pisał Mahan – kto spojrzy na mapę 

Oceanu Spokojnego w całej jego rozciągłości, od jednego do drugiego 

wybrzeża, niezwłocznie dostrzeże dwa zastanawiające szczegóły. Na pierwszy 

                                                 
514 A. T. Mahan, List do redakcji New York Times, reprint (w:) Hawaii and Our Future Sea Power, 

(w:) A. T. Mahan, The Interest of America in Sea Power..., ss. 31 – 32.  
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rzut oka ujrzy, że Wyspy Sandwich leżą samotnie, w stanie względnej izolacji 

pośród rozległej przestrzeni oceanu oraz, że tworzą one środek olbrzymiego 

okręgu, którego promień stanowi mniej więcej (…) odległość z Honolulu do San 

Francisco”515. Na zachodzie i południu obwód tego okręgu przechodzi przez 

„zewnętrzne obrzeża systemu archipelagów, które rozciągają się na północny 

wschód od Australii i Nowej Zelandii w kierunku kontynentu amerykańskiego”. 

Znajdujące się pomiędzy owym „systemem archipelagów” i Hawajami 

niewielkie i rzadko rozrzucone wysepki zdaniem Mahana pozbawione są 

jakiegokolwiek znaczenia516.  

Jak zauważał Mahan tak korzystne położenie Hawajów stanowiło o ich 

znaczeniu nie tylko z militarnego, ale również ekonomicznego punktu widzenia, 

poprzez lokalizację na przecięciu wielkich szlaków handlowych Pacyfiku. 

Ekonomiczna rola archipelagu, zwraca uwagę admirał, jakkolwiek już znaczna, 

wzrośnie jeszcze bardziej wskutek budowy kanału transoceanicznego 

w Ameryce Środkowej. Niezależnie od tego czy zostanie wybudowany 

w Panamie czy Nikaragui, „spowoduje on powstanie międzyoceanicznego 

ośrodka handlowego, jednego z największych, jeśli nie największego na 

świecie”. Jednocześnie Mahan przekonywał, że budowa kanału w znacznym 

stopniu wpłynie na „modyfikację istniejących szlaków morskich i powstanie 

nowych”, które wymagać będą „szczególnej ochrony”. Dotyczyć to miało 

przede wszystkim szlaku prowadzącego od Przesmyku do Japonii i Chin 

przechodzącego przez Hawaje517. W ten sposób nie tylko obrona 

amerykańskiego wybrzeża Pacyfiku, ale także bezpieczeństwo przyszłego 

kanału oraz żywotne interesy ekonomiczne Stanów Zjednoczonych związane 

były z kontrolą archipelagu hawajskiego. 

Mahan zdawał sobie sprawę z politycznego zainteresowania Hawajami przez 

mocarstwa europejskie, które w owym czasie były już mocno zaangażowane 

w ekspansję na Oceanie Spokojnym. Spośród nich głównym przeciwnikiem 

Stanów Zjednoczonych, w ocenie amerykańskiego teoretyka, była Wielka 
                                                 
515 A. T. Mahan, Hawaii and Our Future Sea Power, (w:) A. T. Mahan, The Interest of America in 

Sea Power..., s. 42. 
516 Ibidem, ss. 42 – 43.  
517 Ibidem, ss. 43 – 45. 
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Brytania. Wyrażając się z atencją o potędze brytyjskiego imperium, tak 

charakterystyczną dla jego anglofilskich zapatrywań, Mahan zwracał uwagę, że 

stosunkowo najsłabiej jest ona reprezentowana właśnie na Pacyfiku, czego 

źródeł upatrywał przede wszystkim w stosunkowo późnej eksploracji tego 

obszaru przez Europejczyków
518

.  Mimo tego pozycja Wielkiej Brytanii była 

i tak stosunkowo silna, jeśli porównać ją z pozycją innych mocarstw. Wynikało 

to przede wszystkim z opanowania przez Brytyjczyków północno – wschodnich 

(Kolumbia Brytyjska) i południowo – zachodnich (Australia i Nowa Zelandia) 

obrzeży Oceanu Spokojnego. Obszary te, jak wskazywał Mahan, stanowiły 

„dwa krańce linii”, na której środku znajdował się „łącznik” w postaci wysp 

hawajskich, do zdobycia których Wielka Brytania „musi nieuchronnie dążyć”. 

„Nie ma dobrego powodu – pisał dalej – dla którego nie miałaby ona objąć ich 

w posiadanie, z wyjątkiem, ważniejszych, bardziej pilnych i bardziej żywotnych 

potrzeb innego narodu – naszego własnego”
519

.  

Amerykański admirał zauważał, że Stany Zjednoczone, będąc największym 

i najpotężniejszym państwem na wschodnim wybrzeżu Oceanu Spokojnego, są 

dla Hawajów ważniejszym partnerem niż jakiekolwiek inny kraj, z Wielką 

Brytanią włącznie. Pomimo więc „równie naturalnych”, jak amerykańskie, 

dążeń brytyjskich do opanowania archipelagu, Stany Zjednoczone, ze względu 

na bliskość położenia i ważniejsze interesy, miały pełne prawo do przejęcia 

całkowitej kontroli nad archipelagiem. „Interesy sześćdziesięciu pięciu 

milionów naszych rodaków” pisał Mahan, mają „większe znaczenie niż interesy 

sześciu milionów mieszkańców Kanady”. Podkreślał również, iż przejęcie 

panowania nad Hawajami przez jakiekolwiek inne państwo stanowiłoby 

zagrożenie dla interesów ekonomicznych USA i bezpieczeństwa Zachodniego 

Wybrzeża520.  

Zdając sobie sprawę z braku świadomości amerykańskiego społeczeństwa co 

do doniosłości aneksji Hawajów admirał starał się unaocznić Amerykanom 

znaczenie tego faktu w szerszym kontekście rozwoju Stanów Zjednoczonych 

                                                 
518

 Ibidem, ss. 36 – 38. 
519

 Ibidem, s. 39. 
520

 Ibidem, ss. 46 – 47. 



Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana 

 

 224 

i ich ekspansji zamorskiej. Podkreślał, że aneksja archipelagu nie może być 

traktowana jako odosobniony epizod, „sporadyczny wysiłek, irracjonalny z racji 

braku odpowiednich powodów, lecz jako pierwocina i znak, że w swoim 

rozwoju naród amerykański” dotarł do momentu, w którym powinien ponieść 

swoje idee i wartości „poza granice, które dotychczas były wystarczające dla 

jego działalności”521.  W opinii Mahana, to w jaki sposób rozwiązana zostałaby 

kwestia Hawajów stanowiłoby odpowiedź na pytanie, czy Stany Zjednoczone, 

zadowolą się pozycją mocarstwa kontynentalnego, opierając swe granice na 

wybrzeżu Atlantyku, Zatoki Meksykańskiej i Oceanu Spokojnego, czy też 

kontynuować będą swoją ekspansję, zarówno terytorialną, jak i ekonomiczną, na 

obszary zamorskie celem osiągnięcia jeszcze większego rozwoju
522

. 

Argumentacja amerykańskiego admirała, przedstawiona w „Hawaii and Our 

Future Sea Power” została szeroko wykorzystana przez zwolenników ekspansji 

w debacie nad kwestią aneksji Hawajów, jaka w wyniku wycofania przez 

prezydenta Clevelanda traktatu aneksyjnego z Senatu rozgorzała w Stanach 

Zjednoczonych. Aneksjoniści podnosili, że USA, bardziej niż jakikolwiek inne 

państwo, mają prawo do panowania nad archipelagiem, wskazywali na jego 

znaczenie z punktu widzenia strategii morskiej, konieczności ochrony 

amerykańskiego Zachodniego Wybrzeża i przyszłego kanału, zwracając 

jednocześnie uwagę na ekonomiczne korzyści płynące z zagarnięcia Hawajów. 

Przede wszystkim jednak podkreślali, że aneksja stanowić będzie punkt zwrotny 

w amerykańskiej polityce zagranicznej i manifestację determinacji Stanów 

Zjednoczonych do rozszerzenia swoich wpływów poza amerykańskie wybrzeża. 

Postulaty zawarte w artykule Mahana znalazły się również w raporcie senackiej 

Komisji Spraw Zagranicznych przygotowanym w związku z wydarzeniami na 

Hawajach. Na jego argumenty powoływali się między innymi lider 

ekspansjonistów w Kongresie, senator Lodge jak i były poseł Stanów 

Zjednoczonych na Hawajach John L. Stevens. Należy więc zgodzić z opinią, 

jaką wyraził prof. W. E. Livezey, że admirał Mahan „odegrał szczególną rolę 

w oddziaływaniu na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych w kwestii 

                                                 
521 Ibidem, s. 49. 
522 W. Livezey, op. cit., s. 178 
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polityki amerykańskiej wobec Hawajów”. Co więcej pogląd taki wyrażali już 

współcześni Mahanowi, między innymi jego przyjaciel i mentor admirał 

Stephen B. Luce
523

. 

Okres prezydentury Grovera Clevelanda stanowiła dla Hawajów czas 

niepewności. Wycofanie traktatu aneksyjnego z Senatu i wysłanie przez 

prezydenta byłego kongresmena Jamesa H. Blounta z misją wyjaśnienia 

przebiegu wypadków podczas zamachu stanu stanowiło rozczarowanie nie tylko 

dla ekspansjonistów w Waszyngtonie, ale przede wszystkim aneksjonistów na 

Hawajach. Przygotowany przez Blounta raport stwierdzał, że zamach doszedł do 

skutku tylko dzięki pomocy i zaangażowaniu posła Stanów Zjednoczonych na 

Hawajach i amerykańskich żołnierzy, oraz, że jedynie Hawajczycy białego 

pochodzenia popierają aneksję podczas gdy reszta ludności jest jej 

zdecydowanie przeciwna. W tej sytuacji Cleveland wypowiedział się przeciw 

aneksji, jednak plan restauracji monarchii nie doszedł do skutku przede 

wszystkim z powodu oporu rządu republikańskiego, który niedługo potem został 

oficjalnie uznany przez USA za prawowity rząd Hawajów. Biali Hawajczycy 

uznali bowiem, że skoro nie ma na razie szans na przyłączenie wysp do Stanów 

Zjednoczonych, należy przynajmniej utrzymać się przy władzy do czasu 

pojawienia się odpowiednich ku temu okoliczności
524

. 

Do kwestii amerykańskiej potęgi morskiej na Pacyfiku admirał Mahan 

odniósł się również w artykule „Possibilities of an Anglo-American Reunion” 

z 1894 roku, tym razem w kontekście zagrożenia jakie dla cywilizacji stanowić 

mogłyby „ludne hordy centralnej i północnej Azji”. Zwracając uwagę na 

możliwość przyszłej ekspansji azjatyckiej zarówno na zachód, w stronę Europy, 

jak i na wschód, w kierunku wysp Oceanu Spokojnego, wskazywał on, iż 

„potęga morska odegra w tych dniach wiodącą rolę, tak jak miało to miejsce 

w całej historii, a Stany Zjednoczone, poprzez swoje położenie geograficzne 
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524 L. Pastusiak, Dyplomacja..., ss. 661-662; W. Zimmerman, op. cit., s. 291. 
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muszą stanowić jedną z granic, będąc zarazem bazą operacyjną, z której potęga 

morska cywilizowanego świata” prowadzić będzie swoje działania
525

.  

Objęcie w marcu 1897 roku fotela prezydenckiego przez Williama 

McKinley'a oznaczało zmianę podejścia Waszyngtonu do problemu Hawajów. 

Nowa administracja opowiadała się zdecydowanie za przyłączeniem 

archipelagu, czego wyrazem było podpisanie w czerwcu 1897 roku nowego 

układu o aneksji z rządem w Honolulu, który następnie został przedłożony pod 

obrady Kongresu
526

.  

W tym czasie pojawiło się nowe zagrożenie dla amerykańskich planów 

aneksyjnych,  na którego możliwość zaledwie trzy lata wcześniej zwracał uwagę 

Mahan. Po błyskotliwym zwycięstwie w wojnie nad Chinami na nową potęgą na 

Pacyfiku zaczęła wyrastać Japonia. Zdając sobie sprawę ze znaczenia Hawajów 

rząd cesarski wspierał emigrację swych obywateli na wyspy. Kiedy w marcu 

1897 roku władze w Honolulu podjęły decyzję o odesłaniu grupy japońskich 

emigrantów do Japonii, Tokio wystąpiło z ostrym protestem, wysyłając na 

Hawaje krążownik Naniwa i wzbudzając tym samym amerykańskie obawy 

o ekspansywne plany polityki japońskiej wobec Hawajów. Obawy te częściowo 

potwierdziły się, kiedy w czerwcu 1897 roku poseł japoński w Waszyngtonie, 

wyraził kategoryczny sprzeciw wobec podpisania przez Stany Zjednoczone 

traktatu o aneksji Hawajów. Wskazywał on, że zmiana statusu politycznego 

Hawajów stanowić może zagrożenie dla interesów Japonii i japońskich 

podmiotów na obszarze archipelagu, stwierdzając jednocześnie, iż, jakkolwiek 

Japonia liczy na utrzymanie przyjaznych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, 

to nie może być traktowana w sprawie Hawajów jedynie jako obserwator. 19 

czerwca przekazał on oficjalną notę rządu cesarskiego stwierdzającą, między 

innymi, że utrzymanie status quo Hawajów jest podstawą dobrych relacji 

pomiędzy mocarstwami posiadającymi interesy na Pacyfiku oraz, iż aneksja 

archipelagu stanowić będzie zagrożenie dla interesów ekonomicznych ludności 

japońskiej zamieszkującej wyspy. Jednocześnie japoński ambasador zaznaczył, 

                                                 
525 A. T. Mahan, Possibilities of an Anglo-American Reunion, (w:) A. T. Mahan, The Interest of 

America in Sea Power..., ss. 123 – 124.  
526 L. Pastusiak, Dyplomacja..., s. 663. 
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że Japonia nigdy nie zamierzała i nie zamierza ingerować w integralność 

i niezależność Hawajów
527

. 

W odpowiedzi na notę sekretarz stanu John Sherman zapewnił, iż zmiana 

statusu archipelagu nie będzie skutkować zagrożeniem praw i interesów 

japońskich obywateli na Hawajach,  wyrażając jednocześnie zdziwienie, w jaki 

sposób aneksja mogłaby zagrozić interesom innych mocarstw. Zwrócił on 

jednocześnie uwagę, że cztery lata wcześniej, kiedy pierwszy traktat o aneksji 

przedłożony został do ratyfikacji amerykańskiemu Kongresowi rząd cesarski nie 

protestował528. 

Mimo japońskich zapewnień o braku agresywnych zamiarów w stosunku do 

Hawajów, ostra reakcja Tokio zrodziła wśród wielu Amerykanów obawy, iż 

cesarstwo stanowić może zagrożenie dla interesów Stanów Zjednoczonych na 

Pacyfiku. Obawy te podzielał również admirał Mahan, który w liście do 

Theodora Roosevelta, pełniącego stanowisko asystenta sekretarza marynarki 

wskazywał na konieczność wzmocnienia sił morskich USA na Pacyfiku oraz jak 

najszybszej aneksji Hawajów, pozostawiając do rozwiązania w późniejszym 

czasie wszelkie związane z tym problemy natury politycznej529. 

Podzielając całkowicie poglądy Mahana co do kwestii aneksji archipelagu, 

w liście z 3 maja 1897 roku Roosevelt stwierdzał: „gdyby to zależało ode mnie, 

zaanektowalibyśmy te wyspy jutro”, pisząc dalej, że Stany Zjednoczone 

powinny „natychmiast zbudować Kanał Nikaraguański” i „tuzin pancerników” 

po sześć dla ochrony wybrzeża Pacyfiku i Atlantyku. Wyrażając obawę, iż nowe 

japoński okręty zamówione w Wielkiej Brytanii, zmierzające już do Japonii 

stanowić mogą zagrożenie dla amerykańskich planów aneksyjnych, Roosevelt 

obiecał Mahanowi, iż zwróci uwagę zarówno sekretarza marynarki Johna D. 

Longa jak i samego prezydenta McKinley'a na te zagrożenia530.    

Narastające problemy polityczne na Hawajach i opór antyekspansjonistów 

wobec przyłączenia wysp do Stanów Zjednoczonych spowodowały zjadliwą 

                                                 
527 T. A. Bailey, Japan's Protest Against the Annexation of Hawaii, „The Journal of Modern 
History”, Vol. 3, No. 1 (Mar., 1931) ss. 51-52.S 
528 Ibidem, s. 52.  
529 List A. T. Mahana do T. Roosevelta, 1 maja 1897 r., za: W. Livezey, op. cit., s. 185. 
530 List T. Roosevelta do A. T. Mahana, 3 maja 1897 r., za: Ibidem. 
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krytykę Mahana pod adresem przeciwników aneksji. W liście do Roosevelta 

wskazywał, iż niepodjęcie przez rząd decyzji o aneksji „kiedy taka okazja się 

nadarza, może być przez przyszłe pokolenia opłakiwana łzami krwi”
531

.  

Przesłany w czerwcu 1897 roku przez prezydenta McKinley'a traktat 

o aneksji Hawajów napotkał na spory opór w Kongresie. Pochodził on z różnych 

środowisk, począwszy od przedstawicieli środowiska zagorzałych 

antyekspansjonistów takich jak senatorowie George F. Hoar i Carl Schurz czy 

speaker Izby Reprezentantów Thomas B. Reed, poprzez przedstawicieli stanów 

produkujących cukier obawiających się hawajskiej konkurencji, aż po 

kierujących się rasistowskimi pobudkami kongresmenów niechętnych 

inkorporacji obszaru w większości zamieszkałego przez Azjatów
532

.  

Opór ten spowodował obawy ekspansjonistów o to, czy administracja 

prezydenta uzyska wystarczające wsparcie w Kongresie i traktat zostanie 

ratyfikowany. Postanowiono więc zamiast wymagającego poparcia 2/3 głosów 

obu izb kongresu układu, przedstawić rezolucję o aneksji wymagającą zwykłej 

większości. Dnia 16 marca 1898 roku rezolucję popierając aneksję Hawajów 

poparła senacka Komisja Spraw Zagranicznych. W Izbie Reprezentantów z kolei 

speaker Reed starał się opóźnić debatę nad kwestią Hawajów i dopiero po 

wybuchu wojny z Hiszpanią Komisja Spraw Zagranicznych Izby zajęła się 

rezolucją, która 17 maja została przyjęta znaczną przewagą głosów
533

.  

 

                                                 
531 List A. T. Mahana do T. Roosevelta, 6 maja 1897 r., za: Ibidem. 
532 W. Livezey, op. cit., s. 188, L. Pastusiak,  Dyplomacja..., s. 663, W. Zimmerman, op. cit., ss. 

291 – 292. 
533  L. Pastusiak, Dyplomacja..., s. 665, W. Livezey, op. cit., s. 188.  
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Mapa 3. Ekspansja Stanów Zjednoczonych na obszarze 
Pacyfiku. 
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Przyjęcie rezolucji przez komisje nie oznaczało ostatecznego zwycięstwa 

aneksjonistów, którzy musieli jeszcze uzyskać odpowiednią ilość głosów w obu 

izbach Kongresu. Zarówno w czasie debaty w komisjach jak i podczas prac 

w Senacie i Izbie Reprezentantów kongresmeni często odwoływali się do 

argumentów Mahana określając go mianem „wielkiego autora i eksperta od 

spraw morskich”, „najwybitniejszym pisarzem i autorytetem naszych czasów 

w kwestii historii potęgi morskiej” oraz „największym spośród naszych 

morskich autorytetów”. Jeszcze w lutym 1898 roku z pytaniami dotyczącymi 

strategicznego znaczenia Hawajów zwracał się do Mahana senator James H. 

Kyle, a sam admirał na prośbę Roosevelta, starał się swym autorytetem wpłynąć 

na zmianę stanowiska senatora Hoara
534

.        

Argumenty Mahana były jednymi z wielu, którymi ekspansjoniści starali się 

przekonać swych oponentów do poparcia rezolucji. W związku z trwającą wojną 

zasadniczego znaczenia w debacie nabrały kwestie strategiczne. Po zwycięstwie 

odniesionym 1 maja 1898 roku przez Eskadrę Azjatycką komodora Deweya nad 

flotą hiszpańską w Zatoce Manilskiej, aneksjoniści twierdzili, że przyłączenie 

Hawajów jest niezbędne dla dalszego prowadzenia działań na Filipinach. 

Wskazywano, iż flota działająca na wodach archipelagu wymaga uzupełnień, 

a amerykańska marynarka praktycznie nie posiada, poza dwoma jednostkami, 

okrętów zdolnych do przepłynięcia Pacyfiku bez bunkrowania węgla. W tych 

warunkach posiadanie bazy morskiej i węglowej na środku Oceanu Spokojnego, 

na terytorium pozostającym pod władzą Stanów Zjednoczonych wydawało się 

być koniecznością. Przeciwnicy aneksji uważali z kolei, że równie korzystnym 

rozwiązaniem mogło być korzystanie przez marynarkę z portu Kiska na 

Aleutach. Jakkolwiek pozbawiony bazy węglowej, znajdował się on bliżej San 

Francisco i, jak argumentowano, trasa ta ze względu na chłodniejszy klimat była 

zdrowsza dla marynarzy. Ekspansjoniści wskazywali jednak na zagrożenia 

pogodowe w postaci lodu, mgieł i sztormów, z jakimi musiałyby się zmagać 

                                                 
534 W. Livezey, op. cit., ss. 188 – 190.  
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okręty płynące na północ. Poza tym wszelkie niezbędne naprawy łatwiej było 

przeprowadzić na Hawajach niż na Aleutach
535

. 

Odnosząc się do podnoszonych przez aneksjonistów argumentów 

o przydatności wojennej Hawajów należy zgodzić się ze stwierdzeniem 

amerykańskiego historyka, że „bez posiadania Hawajów Stany Zjednoczone 

uzyskiwały i tak wszelkie możliwe korzyści z ich użytkowania, jakie mogły by 

uzyskać gdyby były one częścią ich terytorium”. W rzeczywistości dla eskadry 

komodora Deweya zagrożenie ze strony floty hiszpańskiej admirała Camary 

płynącej z Kadyksu na Filipiny było odległe w czasie, a po pokonaniu przez 

flotę amerykańską eskadry karaibskiej admirała Carvery pod Santiago zniknęło 

całkowicie wskutek decyzji rządu w Madrycie o skierowaniu sił Camary 

z powrotem do Hiszpanii. Aneksja Hawajów w żaden sposób nie stanowiła więc 

o zmianie sytuacji strategicznej amerykańskiej floty działającej na Dalekim 

Wschodzie. Ponieważ jednak w owym czasie decyzja o przyszłości Filipin nie 

była jeszcze podjęta a coraz częstsze były głosy nawołujące do ustanowienia 

przez USA bazy morskiej na jednej z wysp tego archipelagu, przeto uzyskanie 

pełnej kontroli nad archipelagiem hawajskim i wykluczenie możliwości 

przejęcia go przez jakiekolwiek inne mocarstwo wydawało się być rozsądnym 

rozwiązaniem
536

.  

Wydarzenia wojenne miały jeszcze jeden zasadniczy wpływ na wynik 

głosowania nad rezolucją o aneksji Hawajów. Podnoszony przez aneksjonistów 

argument, że Hawaje stanowić będą pierwszą linię obrony Stanów 

Zjednoczonych osłaniającą dostęp do Zachodniego Wybrzeża nabrał 

w warunkach wojny z Hiszpanią realnej wartości. Obawy, jakie na początku 

konfliktu wiązano z możliwą działalnością floty hiszpańskiej przeciwko 

miastom na atlantyckim wybrzeżu USA uzmysłowiły wielu Amerykanom, 

w tym wielu członkom Kongresu, że jeśli Hawaje nie znajdą się w posiadaniu 

Ameryki podobne zagrożenie w przyszłości może spotkać miasta na wybrzeżu 

Pacyfiku a archipelag może zostać wykorzystany przez obce mocarstwo jako 

                                                 
535  T. A. Bailey, The United States and Hawaii during the Spanish-American War , „The 

American Historical Review”, Vol. 36, No. 3 (Apr., 1931), ss. 556 – 558. 
536 Ibidem, ss. 558 – 559. 
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baza do ataku na kontynent amerykański. Warto przy tym zauważyć, że spośród 

szesnastu członków Kongresu pochodzących ze stanów położonych nad 

Pacyfikiem zaledwie dwóch opowiedziało się przeciw rezolucji
537

.   

Ostatecznie więc argumenty dostarczone przez wojnę pozwoliły 

zwolennikom aneksji przekonać do poparcia swojego stanowisko znaczą część 

wahających się Kongresmanów. W dniu 15 czerwca 1898 roku Izba 

Reprezentantów stosunkiem głosów 209 do 91 opowiedziała się za uchwaleniem 

rezolucji o aneksji, a 6 lipca również większość senatorów (42 głosy „za” wobec 

21 „przeciw”) opowiedziała się za uchwaleniem rezolucji. Następnego dnia 

prezydent McKinley nadał jej moc obowiązującą
538

. W ten sposób Hawaje 

znalazły się pod władzą Stanów Zjednoczonych, które ostatecznie utrwaliły 

swoje panowanie na północno – wschodnim Pacyfiku i stały się główną siłą na 

obszarze całego Oceanu Spokojnego. Tym samym jeden z głównych postulatów 

geostrategicznych admirała Mahana został spełniony. 

3. Filipiny – azjatyckie preludium 

 

W latach poprzedzających wybuch wojny z Hiszpanią, Filipiny nie stanowiły 

obiektu zainteresowań Stanów Zjednoczonych. Narastający w związku z ruchem 

niepodległościowym na Kubie kryzys w amerykańsko – hiszpańskich 

stosunkach dotyczył przede wszystkim hiszpańskich posiadłości na Karaibach. 

W planach rzeczników rozwoju amerykańskiego imperializmu archipelag 

filipiński znajdował się poza sferą jakichkolwiek roszczeń. Dopiero wybuch 

wojny amerykańsko – hiszpańskiej i wydarzenia jakie nastąpiły w jej trakcie 

zmieniły punkt widzenia decydentów politycznych w Waszyngtonie. Jak 

zauważa historyk: „Filipiny zostały odkryte dla mieszkańców Stanów 

Zjednoczonych pewnego majowego dnia 1898 roku, kiedy komodor Dewey 

napotkał w Zatoce Manilskiej hiszpańską flotę. Wcześniej, prawdopodobnie 

nawet jeden na stu Amerykanów nie zdawał sobie sprawy z istnienia tego 

                                                 
537 Ibidem, ss. 559. 
538 J. M. Van Dyke, Who owns the Crown Lands of Hawaii?, Honolulu 2008, s. 209. 
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archipelagu”
539

. Do tej grupy nieuświadomionych Amerykanów należało 

również wiele postaci z kręgów polityki z samym prezydentem Williamem 

McKinley'em na czele, który po zwycięskiej bitwie w Zatoce Manilskiej 

przyglądając się mapie Pacyfiku przyznał: „W promieniu 2000 mil nie mógłbym 

określić gdzie leżą te cholerne wyspy”
540

.  

Spektakularne zwycięstwo, jakie 1 maja 1898 roku w Zatoce Manilskiej 

odniosła amerykańska eskadra, niszcząc całkowicie, bez strat własnych 

hiszpańską flotę dalekowschodnią była wypadkową działań ówczesnego 

zastępcy sekretarza marynarki, Theodore'a Roosevelt'a. To on stał za 

mianowaniem energicznego komodora George'a Dewey'a dowódcą Eskadry 

Azjatyckiej, jak również, bez wiedzy i zgody sekretarza marynarki John'a D. 

Long'a, wydał mu rozkaz, w wypadku wybuchu wojny z Hiszpanią, 

prowadzenia działań ofensywnych wobec hiszpańskiej floty na Filipinach
541

. Jak 

wspominał przyszły prezydent, wszystko czego potrzebował Dewey to dać mu 

szansę bycia przygotowanym i pozwolić uderzyć na wroga, bez krępowania go 

niepotrzebnymi rozkazami
542

. Jakkolwiek sekretarz Long nie powitał z radością 

działań swojego podwładnego, to ani on ani prezydent McKinley nie odwołali 

rozkazu wydanego przez Roosevelta, zaś bitwa, jaka rozegrała się w 1 maja 

1898 roku pokazała, doskonały zmysł strategiczny przyszłego prezydenta 

i stanowiła przełomowy moment w drodze Stanów Zjednoczonych do uzyskania 

statusu mocarstwa
543

.   

Zwycięstwo amerykańskie w Zatoce Manilskiej skomplikowało sytuację 

polityczną na Filipinach, doprowadzając w maju 1898 roku do wybuchu 

powstania miejscowej ludności przeciw Hiszpanom, w wyniku którego zostały 

wyzwolone znaczne obszary archipelagu, a 12 czerwca, rząd powstańczy ogłosił 

niepodległość i ustanowienie republiki544. Porażki hiszpańskie spowodowały 

                                                 
539 F. C. Chamberlain, The Philippine Problem 1898 – 1913, Boston 1913, s. 1. 
540 H. H. Kohlsaat, From McKinley to Harding, New York 1923, s. 68. 
541 G. Dewey, Autobiography of George Dewey – Admiral of the Fleet, New York 1916, s. 167 
i nn; W. Zimmermann, op. cit., s. 243. 
542 T. Roosevelt, op. cit., s. 219. 
543 W. Zimmermann, op. cit., ss. 243 – 244. 
544 D. F. Trask, op. cit., ss. 403 – 407. 
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reakcję mocarstw europejskich oraz Japonii, które wysłały na wody archipelagu 

swoje jednostki, oficjalnie w celu ochrony interesów swoich obywateli. Wkrótce 

pod Manilą pojawiły się okręty angielskie, francuskie, japońskie i niemieckie. 

Szczególnie obecność tych ostatnich napawała niepokojem Amerykanów, gdyż 

ich zamiary wydawały się być zdecydowanie agresywne. Mimo, że Niemcy nie 

pragnęły konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, to liczyły jednak, że uda im 

się zagarnąć część chylącego się ku upadkowi hiszpańskiego imperium
545

. 

Jednocześnie rząd w Madrycie postanowił nie czekać biernie na rozwój dalszych 

wypadków i wysłał na Filipiny silną eskadra okrętów, z zadaniem odzyskania 

panowania na wodach wokół archipelagu. Skomplikowanej sytuacji Stanów 

Zjednoczonych nie polepszyło także wysłanie do Manili sił lądowych, gdyż 

wkrótce zaczęły zaostrzać się stosunki pomiędzy wojskami amerykańskimi 

a filipińskimi rebeliantami, które w niedługim czasie miały doprowadzić do 

wybuchu otwartej wojny546. 

Tymczasem zwycięstwo komodora Dewey’a wysunęło sytuację na Filipinach 

na pierwszy plan w Stanach Zjednoczonych, rozniecając wśród społeczeństwa 

nadzieje na rozszerzenie panowania amerykańskiego na ten rozległy archipelag. 

Również wśród przedstawicieli amerykańskiego biznesu zaczęły ustępować 

obawy związane z nowymi nabytkami terytorialnymi
547

. Jednakże wśród 

większości waszyngtońskich polityków, szczególnie tych nastawionych 

ekspansjonistycznie, zarówno z administracji prezydenta jak i spośród członków 

Kongresu, brak było wyklarowanego stanowiska wobec kwestii Filipin. Wielu 

z nich zdawało sobie sprawę z problemów jakie mogą wiązać się z ewentualnym 

przejęciem panowania nad tak rozległym i oddalonym o tysiące mil morskich 

terytorium. Wątpliwości te dotyczyły również samego prezydenta 

McKinley'a
548

.  

                                                 
545 L. Pastusiak, Pół wieku dyplomacji..., s. 22. 
546 T. A. Bailey, Dewey and the Germans …, ss. 59 – 81. 
547 J. W. Pratt, American Business and the Spanish-American War, „The Hispanic American 

Historical Review”, Vol. 14, No. 2 (May, 1934), s. 200. 
548 W. Zimmermann, op. cit., s. 315. 
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Tuż po bitwie w Zatoce Manilskiej prezydent i jego doradcy byli przekonani, 

że Stany Zjednoczone powinny zatrzymać przynajmniej miasto i port Manila
549

. 

Spośród tych, największym rzecznikiem aneksji archipelagu był zastępca 

sekretarz marynarki Theodore Roosevelt. Do tej grupy zaliczał się również 

sekretarz stanu John Hay, który stwierdził, że nie jest w stanie zrozumieć 

stanowiska antyimperialistów, którzy życzyliby sobie aby Stany Zjednoczone 

odstąpiły Filipiny jakiemuś innemu mocarstwu
550

.  

Odmienny punkt widzenia prezentował jego poprzednik na tym stanowisku 

w administracji McKinley'a. William Day był zdecydowanym przeciwnikiem 

aneksji archipelagu, co szczególnie objawiało się w początkowej fazie 

negocjacji z Hiszpanią. W odpowiedzi na jedną z propozycji pokojowych 

hiszpańskiego rządu, domagał się dla USA jedynie możliwości zainstalowania 

bazy morskiej na Filipinach, ponadto podczas spotkania z jednym z członków 

amerykańskiej delegacji pokojowej, wyraził swoje wątpliwości co do 

konieczności zainstalowania bazy węglowej, będąc zarazem przeciwnym zajęciu 

przez Stany Zjednoczone jakichkolwiek obszarów, poza wyspą Luzon 

i ewentualnie jedną bądź dwoma innymi wyspami551. Mimo takiego nastawienia 

ostatecznie sprawdził się on doskonale na stanowisku szefa amerykańskiej 

delegacji negocjującej w Paryżu warunki pokojowe z Hiszpanami, które 

odnośnie Filipin stanowiły, że archipelag zostanie sprzedany Stanom 

Zjednoczonym za ceną 20 milionów dolarów 
552

.    

Wśród członków Kongresu największym zwolennikiem aneksji był 

republikański senator Henry Cabot Lodge, jeden z głównych rzeczników 

prowadzenia przez Stany Zjednoczone „wielkiej polityki” na arenie 

międzynarodowej
553

. Już w kilka dni po bitwie w Zatoce Manilskiej Lodge 

w liście do swojego przyjaciela Henry'ego White’a wskazywał, iż Filipiny 

stanowią nieocenioną wartość dla Stanów Zjednoczonych. „W traktacie 

                                                 
549 T. Dennett, Americans in Eastern Asia, New York 1922, s. 627. 
550 W. E. Livezey, op. cit., s. 198. 
551 Ibidem, s. 200. 
552 W. Zimmermann, op. cit., ss. 315 – 322; L. Pastusiak, Pół wieku dyplomacji..., s. 25. 
553 J. W. Pratt, The „Large Policy” of 1898, „The Mississippi Valley Historical Review”, Vol. 19, 

No. 2 (Sep., 1932), ss. 219-242. 
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pokojowym muszą przypaść nam”
554

. Z czasem jednak również on zdał sobie 

sprawę z ciężarów, jakie mogą zostać nałożone na Stany Zjednoczone 

w związku z zagarnięciem Filipin. W związku z tym proponował by USA 

zatrzymały dla siebie jedynie wyspę Luzon jako najcenniejszy nabytek, zaś 

resztę archipelagu sprzedały Wielkiej Brytanii w zamian za Jamajkę i Bahamy, 

oraz duńskie Wyspy Dziewicze, które na poczet tej transakcji rząd w Londynie 

miałby wykupić od Danii. Pomysł ten, adresowany do sekretarza stanu Williama 

Day’a, nie spotkał się jednak z zainteresowaniem
555

.     

Mimo szeregu wątpliwości członkowie frakcji ekspansjonistów tak 

w parlamencie jak i prezydenckiej administracji wkrótce uznali, że nierozsądnie 

byłoby ograniczać się jedynie do Manili bez przejęcia całego archipelagu z tych 

samych względów z których, w przypadku Hawajów, nierozsądnym byłoby 

ograniczenie się jedynie do zajęcia Pearl Harbor bez aneksji reszty wysp
556

. 

Sukces amerykańskiej floty na Filipinach nie wzbudził entuzjazm wśród 

wszystkich Amerykanów. Spora rzesza przeciwników imperializmu, wśród 

których znajdowały się osobowości ze świata kultury, biznesu i polityki, jak 

Mark Twain, Andrew Carnegie, Carl Schurz, William J. Bryan czy były 

prezydent Grover Cleveland była zdecydowanie przeciwna narzucaniu 

amerykańskiej dominacji Filipinom. W Kongresie ruch antyimperialistyczny 

reprezentowany był przede wszystkim przez spikera Izby Reprezentantów 

Thomasa B. Reed’a oraz senatora George’a F. Hoar’a. Negatywne stanowisko 

antyimperialistów wobec ekspansji zamorskiej Stanów Zjednoczonych wynikało 

nie tyle z powodów ekonomicznych, religijnych czy humanitarnych. Ich protest 

wynikał przede wszystkim z zasad zawartych w Deklaracji Niepodległości, 

Przemówieniu Pożegnalnej Washingtona czy Mowie Gettysburskiej Lincolna, 

których, ich zdaniem, działania imperialistów stanowiły zaprzeczenie. Zasady te, 

mówiące, iż rząd nie może sprawować władzy nad ludem bez jego zgody oraz, 

że Stany Zjednoczone Ameryki założone zostały przez Amerykanów i dla 

Amerykanów i nie powinny ingerować w sprawy narodów Starego Kontynentu, 

                                                 
554 A. Nevis, Henry White. Thirty Years of Diplomacy, New York 1930, s. 146. 
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556 T. Dennett, Americans in Eastern Asia, s. 627. 



Kierunki ekspansji Stanów Zjednoczonych a koncepcje geostrategiczne Mahana 

 237 

stanowiły podwaliny amerykańskiej demokracji. Jak wskazywał Thomas B. 

Reed wejście Stanów Zjednoczonych na drogę imperializmu, może 

w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do ich upadku, tak jak miało to 

miejsce w przypadku Rzymu i innych wcześniejszych imperiów557.  

Mimo doskonałej retoryki, Reed i Hoar nie zdołali przekonać wahających się 

członków Kongresu do swojego stanowiska i w ten sposób zablokować 

ratyfikację traktatu pokojowego z Hiszpanią, która nastąpiła 6 lutego 1899 roku 

stosunkiem głosów 57 do 27, czyli z zapasem zaledwie jednego głosu ponad 

konstytucyjnie wymaganą większość558. Odnośnie kwestii Filipin jego zapisy 

dawały Stanom Zjednoczonym więcej niż którykolwiek z amerykańskich 

polityków mógł się spodziewać jeszcze kilka miesięcy wcześniej, gdy do 

Waszyngtonu dotarła wieść o zwycięstwie komodora Dewey'a. Rozstrzygająca 

w tym względzie była decyzja prezydenta McKinleya o aneksji całego 

archipelagu, którą przedstawił jako rezultat „boskiego objawienia”. „Prawdą jest 

– mówił prezydent, w przemówieniu do członków zgromadzenia kościoła 

metodystów – że nie chciałem Filipin i kiedy dostaliśmy je jako dar od Bogów, 

nie wiedziałem, co z nimi zrobić.... Radziłem się wielu stron, zarówno 

demokratów, jak i republikanów, lecz niewiele mi pomogli. Początkowo 

myślałem, że zajmiemy tylko Manilę, potem Luzon, następnie pomyślałem 

również o innych wyspach. Chodziłem po korytarzach Białego Domu nocami aż 

do północy i nie wstydzę się powiedzieć Wam Panowie, że uklęknąłem i prosząc 

Wszechmocnego Boga, aby mnie oświecił i dał mi wskazówki... I pewnej nocy 

spełniło się. Nie wiem jak, ale spełniło się: 1) Że nie powinniśmy zwracać 

Filipin Hiszpanii – byłoby to tchórzostwem i dyshonorem. 2) Nie powinniśmy 

przekazywać wysp Francji i Niemcom – naszym handlowym rywalom na 

Wschodzie – byłby to zły interes przynoszący nam ujmę. 3) Nie powinniśmy 

Filipińczyków zostawiać samych. Nie dojrzeli oni do samorządu i wkrótce 

zapanowałaby w tym kraju anarchia i nadużycia gorsze aniżeli za Hiszpanii. 4) 

                                                 
557 M. A. Jones, op. cit., s. 455; F. H. Harrington, The Anti-Imperialist Movement in the United 

States, 1898 – 1900, „The Mississippi Valley Historical Review”, Vol. 22, No. 2 (Sep., 1935), ss. 

211-230; W. Zimmermann, op. cit., ss. 343 – 344. 
558 D. F. Trask, op. cit., s. 470. 
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Nie pozostało nam nic innego, jak tylko przejąć Filipiny, wychować 

Filipińczyków, ucywilizować, wprowadzić chrześcijaństwo i z łaski Bożej robić 

dla nich to, na co nas stać, jako dla ludzi, za których Chrystus umarł. Wtedy 

poszedłem spać i spałem zdrowo”
559

. 

Ratyfikacja traktatu paryskiego nie doprowadziła do zamknięcia debaty nad 

kwestią Filipin. W lutym 1899 roku wybuchła wojna amerykańsko – filipińska, 

która zakończyła się dopiero po dwóch latach krwawych zmagań.  

Podobnie jak w przypadku większość amerykańskich polityków zarówno 

spośród członków parlamentu jak i otoczenia prezydenta stanowisko admirała 

Mahan wobec zajęcia Filipin nie było od początku jasno sprecyzowane 

i ewoluowało wraz z rozwojem wydarzeń. Jak stwierdza W. E. Livezey, 

odpowiadając na pytanie o stosunek i rolę Mahana w zagarnięciu przez Stany 

Zjednoczone archipelagu, „nie można dać jednoznacznej odpowiedzi, lecz na 

podstawie dostępnych materiałów, wydaje się, że można śmiało stwierdzić, że 

ów badacz potęgi morskiej raczej podążał za ideami innych niż nadawał im ton”. 

Początkowo bowiem, wątpił on nawet w zasadność aneksji wyspy Luzon 

i dopiero po pewnym okresie wahania zdecydował się na poparcie decyzji 

o aneksji
560
. Warto w tym miejscu zauważyć, że do roku 1898 temat Filipin, 

w kontekście chociażby uzyskania bazy morskiej w rejonie archipelagu, w ogóle 

nie pojawiał się w rozważaniach Mahana. 

Początkowe stanowisko admirała wobec kwestii Filipin doskonale oddaje list 

adresowany do senatora Lodge’a: „Opinia publiczna, jak przypuszczam, będzie 

nalegać by Hiszpania zrzekła się posiadłości amerykańskich na zawsze. Lecz jej 

odczucia co do Filipin są bardziej niepewne. I sam, choć raczej jestem 

ekspansjonistą, nie czuję się przekonany do idei ich aneksji. Jednakże, z punktu 

widzenia naszych korzyści, wydaje mi się, że znaczne siły floty i armii, które 

wysłaliśmy na Luzon, ośmieliły rewolucjonistów w stopniu za który jesteśmy 

odpowiedzialni. Czy możemy ignorować nasz obowiązek i oddać Filipiny 

Hiszpanii? Nie sądzę. Hiszpanie nie mogą zagwarantować sprawiedliwych 

                                                 
559 „Christiane Advocate” 22 stycznia 1903, cyt. za L. Pastusiak, Pół wieku dyplomacji..., ss. 24 – 

25. 
560 W. E. Livezey, op. cit., s. 199. 
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rządów, ponieważ ani nie wiedzą co to są dobre rządy, ani nie byliby z stanie 

zastosować ich w praktyce nawet gdyby wiedzieli. Co się tyczy porozumienia 

z innymi mocarstwami, mam nadzieję, że nie uwikłamy się w żadne alianse. 

Lecz nie poczyniliśmy żadnych działań wobec innych wysp archipelagu. Być 

może rozsądnym kompromisem będzie jeśli zajmiemy tylko archipelag Mariany 

i wyspę Luzon; ustępując Hiszpanii w sprawie Karolinów i reszty Filipin”
561

. 

Z upływem czasem stosunek Mahana wobec Filipin uległ zmianie. 

Ratyfikacja traktatu pokojowego z Hiszpanią została przez niego powitana 

z zadowoleniem. W liście do senatora Logde’a pogratulował mu wysiłków jakie 

ten włożył w wynegocjowanie tak korzystnych warunków traktatu. Z kolei 

w liście do sekretarza marynarki Johna Longa zdecydowanie oponował wobec 

idei wycofania sił z Filipin, czy chociażby zawieszania działań zbrojnych wobec 

stawiających opór wojskom amerykańskim filipińskich partyzantów
562

. 

W artykułach jakie ukazały się po zakończeniu wojny z Hiszpanią admirał 

Mahan wskazywał na korzyści wynikające z nabycia przez Stany Zjednoczone 

wysp archipelagu Filipin, zarówno z punktu widzenia politycznego, militarnego 

jak i ekonomicznego. W artykule pod tytułem „The Relations of the United 

States to Their New Dependencies”, opublikowanym tuż przed ratyfikacją 

traktatu paryskiego zwrócił on uwagę, na fakt, że potęga morska opiera się nie 

tylko na potędze floty, lecz również, na posiadaniu baz morskich w odległych 

obszarach globu, w szczególności takich, które posiadają rozległe terytorium 

o znacznej liczbie ludności i są złączone więzami interesów z państwem do 

którego dane bazy należą
563

. W tym kontekście odrzucał argumentację 

przeciwników aneksji, twierdzących, że Stanom Zjednoczonym wystarczy 

jedynie baza morska na Filipinach, wskazując w kolejnym artykule pod tytułem 

„Conditions Determining the Naval Expansion of the United States”, iż 

z wojskowego punktu widzenia dużo lepszym rozwiązaniem jest posiadanie 

bazy na obszarze podlegającym amerykańskiej kontroli politycznej, aniżeli 

                                                 
561 List A. T. Mahan'a do H. C. Lodge'a, z dnia 27 lipca 1898 r., cyt. za: Ibidem, ss. 200 – 201. 
562 List A. T. Mahan'a do H. C. Lodge'a, z dnia 7 lutego 1899 r., list A. T. Mahan'a do J. D. Longa, 

z dnia 7 czerwca 1899 r. za: Ibidem, op. cit., s. 203. 
563 A. T. Mahan, The Relations of the United States to Their New Dependencies, (w:) A. T. Mahan, 

Lessons of the War with Spain ..., s. 249.   
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gdyby miała być ona „otoczona przez terytorium podległe obcemu rządowi 

nawet gdyby miałby to być rząd neutralny”. Zarazem aneksja całego archipelagu 

ułatwiała amerykańskiej marynarce wojennej prowadzenie wszelkiego rodzaju 

operacji we wschodniej Azji, zarazem zmniejszając konieczność posiadania tam 

większych sił morskich dla ochrony amerykańskich interesów w tej części 

świata, niż w przypadku gdyby rząd amerykański wyrzekłby się aneksji 

Filipin564.  

Umocnienie amerykańskiej pozycji we wschodniej Azji stanowiło w ocenie 

Mahana nie jedyną a nawet nie najważniejszą korzyść związaną z aneksją archi-

pelagu filipińskiego. Uważał, że Filipiny są dla Stanów Zjednoczonych „bardziej 

wartościowe ze względu na swe położenie niż na sam fakt ich posiadania”. Sta-

nowiły bowiem przede wszystkim ułatwienie w dostępie do wybrzeży Chin 

i doliny rzeki Jangcy, która zdaniem amerykańskiego admirała wraz ze swoim 

głównym portem Szanghajem była miejscem, gdzie skupiały się główne interesy 

ekonomiczne zachodniego świata w Państwie Środka. W ten sposób posiadanie 

Filipin pozwalało Amerykanom na prowadzenie wszelkich działań na tym ob-

szarze 565. 

Aneksja Filipin stanowiła moment przełomowy w ekspansji zamorskiej Sta-

nów Zjednoczonych. Były one bowiem pierwszym nabytkiem terytorialnym po-

zostający poza obszarem zachodniej hemisfery. Do czasu wojny z Hiszpanią 

aspiracje amerykańskich kół ekspansjonistycznych „nie wykraczały poza Hawa-

je”, które postrzegano raczej „z obronnego punktu widzenia, aniżeli jako od-

skocznię do dalszego umacniania wpływów na świecie”566. 

Owa „obronna idea”, jak określa ją Mahan, odnosząca się również do polity-

ki amerykańskiej względem Antyli, Kuby czy Przesmyku wynikała 

z amerykańskich doświadczeń wyniesionych z początkowego okresu niepodle-

głości567. 

                                                 
564 A. T. Mahan, Conditions Determining the Naval Expansion of the United States, (w:) A. T. 
Mahan, Retrospect and Prospect..., ss. 42, 44 – 45.   
565 Ibidem, s. 34 – 35. 
566 A. T. Mahan, The Problem of Asia, (w:) A. T. Mahan, The Problem of Asia, op. cit., s. 7. 
567 Ibidem, ss. 7 – 8.  
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Mapa 4. Daleki Wschód. 
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Tymczasem dla Mahana, jak i dla wielu jemu współczesnych aneksja Filipin 

i innych kolonii hiszpańskich w tej części świata oznaczała otwarcie zupełnie 

nowych możliwości przed Stanami Zjednoczonymi, rozbudzając dążenia nie 

tylko do dominacji na obszarze Pacyfiku, lecz również perspektywę uzyskania 

przez USA co najmniej równoprawnej roli na kontynencie azjatyckim 

w stosunku do tej jaką miały pozostałe światowe mocarstwa568.       

 

4. Azja – Daleki i Bliski Wschód  

 

Aneksja Hawajów i przejęcie Filipin spowodowały włączenie się Stanów 

Zjednoczonych w rozgrywkę światowych mocarstw w Azji. W ciągu zaledwie 

kilku miesięcy jakie upłynęły od eksplozji pancernika Maine do podpisania 

traktatu paryskiego z Hiszpanią, Stany Zjednoczone przekształciły się 

z regionalnego hegemona w mocarstwo światowe, rozszerzając swoje 

posiadłości i swoje interesy kilka tysięcy kilometrów na zachód od Kalifornii, aż 

po azjatyckie wybrzeża Pacyfiku.   

Nowe nabytki terytorialne pociągnęły za sobą wzrost zaangażowania 

amerykańskiej polityki zagranicznej na Dalekim Wschodzie. Jak zauważa 

amerykański historyk „przed rokiem 1898 Stany Zjednoczone były raczej 

widzem niż uczestnikiem w tym co Hay nazwał wielką grą zagarniania łupów 

w Chinach”
569

. Pogląd taki wydaje się być jednak nie do końca słuszny. Aż do 

końca lat 60 – tych XIX wieku amerykańskie zaangażowanie na Dalekim 

Wschodzie w niewielkim stopniu odbiegało od poziomu zaangażowania 

mocarstw europejskich, przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Francji. W 1844 

roku, w dwa lata po kończącym pierwszą wojnę opiumową traktacie 

nankińskim, Stany Zjednoczone podpisały z Chinami traktat z Wanghia dający 

im podobne przywileje podobne do tych, jakie wcześniej otrzymali Anglicy. 

W latach 50 – tych Stany Zjednoczone zdecydowały o otwarciu Japonii dla 

                                                 
568 P. H. Crowl, op. cit., s. 466.   
569 W. Zimmerman, op. cit., s. 446; C. A. Beard i M. R. Beard, Rozwój cywilizacji amerykańskiej, 

Warszawa 1961, Tom 2, s. 387.   
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Zachodu. W 1854 roku ekspedycja komodora Matthew C. Perry’ego 

doprowadziła do podpisania z Japonią traktatu z Kaganawy otwierającego porty 

japońskie dla amerykańskiego handlu i pozwalającego na nawiązanie stosunków 

dyplomatycznych. Cztery lata później, na mocy podpisanego przez konsula 

generalnego Townsenda Harrisa Traktatu o Przyjaźni i Handlu Amerykanie 

rozszerzyli swoje przywileje handlowe w Japonii. Jeszcze w tym samym roku 

podobne układy z Japonią podpisały również mocarstwa europejskie
570

.       

W latach 50 – tych Stany Zjednoczone kontynuowały aktywną politykę 

w Chinach. Jednostki floty amerykańskiej wzięły udział w drugiej wojnie 

opiumowej u boku Wielkiej Brytanii i Francji. USA były także jednym 

z sygnatariuszy traktatu z Tiencin z 1858 roku kończącego pierwszy etap drugiej 

wojny opiumowej. W tym czasie rząd w Waszyngtonie ustalił zasady swojej 

polityki dalekowschodniej, która opierała się w skrócie na zachowaniu 

integralności terytorialnej Chin i Japonii, unikaniu jakichkolwiek aliansów 

z Wielką Brytanią bądź Francją odnośnie wspólnych działań przeciwko obu 

cesarstwom oraz jednoczesnej współpracy z państwami europejskimi mającej na 

celu zagwarantowanie w pokojowy sposób wypełnienia istniejących traktatów 

i ochronę interesów mocarstw. Na tych zasadach  w latach 60-ych oparł swoją 

politykę wobec Dalekiego Wschodu również sekretarz stanu William H. 

Seward
571

. Mimo, że lata wojny domowej a następnie początek okresu 

Rekonstrukcji nie sprzyjał aktywnej polityce zagranicznej Seward starał się 

utrzymać poziom zaangażowania amerykańskiej polityki w Chinach, Japonii 

i Korei na dotychczasowym poziomie. Jednak wraz z jego odejściem ze 

stanowiska sekretarza stanu na początku 1869 roku polityczne zaangażowanie 

Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie zmalało. Jak stwierdza 

amerykański historyk: „Twórczy okres w stosunkach pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi i wschodnią Azją zakończył się w 1868 roku. Następne 

trzydzieści lat było stosunkowo jałowe zarówno jeśli chodzi o inicjatywy 

                                                 
570 Na temat amerykańskiej polityki w Japonii w latach 50 – tych XIX wieku patrz: T. Dennett, 

Americans in Eastern Asia, ss. 260 – 278, 347 – 366.   
571 Na temat polityki dalekowschodniej Williama Sewarda patrz: Ibidem, ss. 407 – 421. 
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polityczne jak i samo prowadzenie polityki”572. Ten jałowy okres w polityce 

dalekowschodniej Waszyngtonu zakończył się wraz z objęciem stanowiska 

sekretarza stanu przez John Haya i podjęciem decyzji o wskrzeszeniu ducha 

współpracy z mocarstwami europejskimi w kwestii Chin.  

Zmiana ta nastąpiła w przełomowym okresie historii Dalekiego Wschodu. 

Wojna chińsko – japońska z lat 1894 – 1895 ukazała całkowitą słabość Chin pod 

rządami dynastii Qing, w rozmiarze z jakiego dotychczas nie zdawano sobie 

sprawy. Jednocześnie „Japonia po ponad trzech dekadach osiągnęła główny cel 

swojej polityki zagranicznej, uzyskując status międzynarodowej potęgi” i niemal 

równorzędnego gracza w rozgrywce mocarstw we wschodniej Azji573. Mimo, iż 

dzięki tzw. Trójstronnej Interwencji dyplomatycznej Francji, Niemiec i Rosji 

Chiny zachował część obszarów w pierwotnej wersji traktatu pokojowego 

z Shimonoseki przyznanych Japonii, wkrótce z żądaniami terytorialnymi 

wystąpiły poszczególne mocarstwa europejskie, a same Chiny popadły 

w jeszcze większą zależność od obcych sił574. 

Wzrost zaangażowania politycznego mocarstw Europy kontynentalnej 

spowodował obawy Wielkiej Brytanii o możliwość ograniczenia brytyjskiej 

supremacji ekonomicznej na obszarze Państwa Środka. W związku z tym tuż 

przed wybuchem wojny amerykańsko – hiszpańskiej Wielka Brytania wystąpiła 

do Stanów Zjednoczonych z propozycją współpracy w utrzymaniu istniejącej 

dotychczas praktyki „otwartych drzwi” w handlu z Chinami. Zaaferowany 

problemami na Karaibach prezydent McKinley nie podjął tematu, jednak po 

zakończeniu działań wojennych we wrześniu 1899 roku do brytyjskiej koncepcji 

                                                 
572 Ibidem, s. ix.  
573 S. C. M. Paine, The Sino-Japanese War of 1894-1895: perceptions, power, and primacy, 
Cambridge 2003, s. 295. Określenia „mocarstwo światowe” odnośnie Japonii w ostatnich latach 
XIX wieku nie należy brać dosłownie. Przede wszystkim wojna z Chinami wykazała, iż 
mocarstwa europejskie i Stany Zjednoczone nie mogą już postrzegać Japonii jako obszaru swojej 
nieskrępowanej penetracji tak jak w wypadku Państwa Środka, jednak daleko jej było do pozycji 
jaką na arenie międzynarodowej posiadały mocarstwa europejskie, a od 1898 roku także USA. 
Dowodem tego było ugięcie się japońskiego rządu pod presję Trójstronnej Interwencji państw 
europejskich. Dopiero zwycięska wojna z Rosją w 1905 roku potwierdziła status Japonii jako 
mocarstwa światowego.          
574 T. Dennett, John Hay, From Poetry to Politics, New York 1934, s. 285. 
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„otwartych drzwi” w Chinach powrócił nowo mianowany na stanowisko 

sekretarza stanu John Hay575.        

Dążąc do zachowania jedności Chin i przeciwstawieniu się próbom 

całkowitego rozbicia Państwa Środka na poszczególne strefy wpływów oraz 

z obawy o ograniczenie amerykańskich interesów na obszarach stref wpływów 

poszczególnych mocarstw europejskich i Japonii, we wrześniu 1899 roku Hay 

rozesłał do rządów Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Francji, Japonii i Włoch 

notę zawierającą postulaty o respektowaniu przez mocarstwa we własnych 

strefach wpływów takich samych warunków handlu dla wszystkich stron. 

Odpowiedzi rządów mocarstw były dość enigmatyczne i wymijające, choć 

w tonie pozytywnym. Jedynie Rosja odniosła się raczej negatywnie do idei 

zawartych w nocie. Mimo tego Hay w okólniku z dnia 20 marca 1900 roku 

ogłosił, iż wszystkie mocarstwa wyraziły akceptację dla jego postulatów i że pod 

każdym względem uważa tę sprawę za „ostatecznie i definitywnie” 

usankcjonowaną576.     

W rzeczywistości nota amerykańskiego sekretarza stanu nie miała 

praktycznego wpływu na rywalizację ekonomiczną mocarstw we wschodniej 

Azji, ze względu na brak realnych możliwości przeciwstawienia się przez USA 

penetracji gospodarczej innych państw w Chinach. Ze słabości stanowiska 

Stanów Zjednoczonych zdawał sobie sprawę również sam Hay. Jednak 

znaczenie noty wynikało nie tyle z samej jej istoty, ale z tego iż ukazała ona 

zmianę w postrzeganiu Stanów Zjednoczonych przez inne mocarstwa, które 

skłonne były przyznać USA równorzędne miejsce pośród potęg światowych577. 

W czerwcu 1900 w Chinach wybuchło tzw. powstanie bokserów skierowane 

przeciw obcym wpływom w Państwie Środka. W niedługim czasie powstańcy 

uzyskali oficjalne poparcie rządu cesarskiego. Z punktu widzenia założeń 

polityki „otwartych drzwi” stanowiło ono zagrożenie dla amerykańskich 

interesów. Obawiając się, że interwencja mocarstw mogłaby doprowadzić do 

całkowitego podziału Chin pomiędzy poszczególnych interwenientów na 

                                                 
575 W. Zimmerman, op. cit., s. 446. 
576 Ibidem, s. 446 – 447; T. Dennett, John Hay..., ss. 292 – 293.   
577 W. Zimmerman, op. cit., s. 447. 
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początku lipca 1900 roku John Hay skierował do rządów największych potęg 

światowych kolejną notę nawołującą do poszanowania integralności terytorialnej 

Chin. Jakkolwiek nota utrzymana była w formie niewymagającej odpowiedzi ze 

strony adresatów, stanowisko poszczególnych mocarstw wobec niej było 

generalnie pozytywne. Tymczasem wysłany w sierpniu 1900 roku 

międzynarodowy korpus interwencyjny, w skład którego wszedł kilkutysięczny 

kontyngent wojsk amerykańskich przybyłych z Filipin, w krótkim czasie 

pokonał siły chińskie, kończąc tym samym powstanie. Udział wojsk 

amerykańskich niewątpliwie wzmocnił pozycję Stanów Zjednoczonych 

w negocjacjach dotyczących warunków pokojowych, wpływając na wysokość 

odszkodowania jakie rząd chiński zmuszony był wypłacić USA. 

Amerykańskiemu sekretarzowi stanu nie udało się jednak uzyskać dla 

amerykańskiej marynarki wojennej bazy morskiej na południowym wybrzeżu 

Chin. Skuteczny sprzeciw Japonii w tym względzie świadczył o wciąż słabszej 

od innych mocarstw pozycji USA w Chinach578.     

Wzrost zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Azji nie pozostał bez 

wpływu na poglądy geostrategiczne Alfreda Mahana. W czasie kiedy Hay 

formułował swoją doktrynę polityki „otwartych drzwi”, amerykański admirał 

przeprowadził własna analizę ówczesnej sytuacji międzynarodowej w Azji i jej 

wpływu na politykę światową.  Swoje poglądy wyłożył w serii artykułów 

napisanych na przełomie 1899 i 1900 roku, które ukazały się w marcowym, 

kwietniowym i majowym wydaniach miesięcznika Harper's Monthly pod 

wspólnym tytułem „The Problem of Asia” oraz w napisanym w sierpniu 1900 

roku i opublikowanym w listopadowym numerze miesięcznika North American 

Review artykule pt. „Effect of Asiatic Condition upon World Policies”. Jeszcze 

w tym samym 1900 roku wszystkie te artykuły zebrane zostały w formie 

książkowej wydanej pod tytułem The Problem of Asia and its Effect upon 

International Policies
579

.     

                                                 
578 W. Zimmerman, op. cit., ss. 447 – 448; T. Dennett, John Hay..., ss. 302 – 304; L. Pastusiak, Pół 

wieku dyplomacji..., ss. 59 – 60.  
579 W. E. Livezey, op. cit., ss. 208, 390 – 391.  
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W zamierzeniu Mahana, jak określił to w liście do Roosevelta, książka ta 

miała stanowić jego „łabędzi śpiew na temat współczesnej polityki”
580

. 

Tymczasem jak stwierdza amerykański historyk Tyler Dennett istniała 

zasadnicza korelacja między koncepcjami admirała zaprezentowanymi w pracy, 

a założeniami polityki zagranicznej Johna Haya wobec Azji. Zwraca przy tym 

uwagę na fakt, że w czasie kiedy Mahan przygotowywał swoje artykuły, często 

spotykał się z sekretarzem stanu. W związku z tym stawia on tezę, iż The 

Problem of Asia można rozpatrywać „jako podsumowanie poglądów 

dotyczących sytuacji na Dalekim Wschodzie w najlepiej poinformowanych 

oficjalnych kołach Waszyngtonu w pierwszej połowie 1900 roku”
581

.  

Punktem wyjścia studium amerykańskiego admirała było przedstawienie 

sytuacji w jakiej, w kontekście wydarzeń ostatnich lat XIX wieku na arenie 

międzynarodowej, znalazły się Stany Zjednoczone. Wskazując na procesy jakie 

zaszły „w przeciągu kilku ostatnich dekad” – pośród których wymienił rosyjską 

ekspansję w Azji, podział Afryki, wzrost kolonialnych ambicji Francji 

i Niemiec, rozrost niemieckiej floty, rozwój Japonii czy brytyjskie ambicje 

stworzenia imperialnej federacji szczególnie widoczne w polityce Londynu 

wobec Afryki Południowej – admirał Mahan zauważał, iż wydarzenia te 

stanowią część wspólnego dla wszystkich mocarstw procesu ekspansji, którego 

USA nie mogą ignorowany ze względu na „radykalne zmiany”, jakie proces ten 

wprowadził do stosunków USA z innymi krajami
582

.  

Jak podkreślał admirał „wydarzenia ostatnich lat w zasadniczy sposób 

zmieniły wzajemne stosunki pomiędzy państwami”. Z punktu widzenia Stanów 

Zjednoczonych szczególne znaczenie odegrała wojna z Hiszpanią, stanowiąca 

jego zdaniem cezurę w rozwoju amerykańskiego ekspansjonizmu. 

Jak pisał, „ekspansjoniści do czasu wojny z Hiszpanią, byli zdominowani 

przez czysto defensywne idee dziedziczone od najwcześniejszych dni naszego 

narodowego istnienia”. Kuba, Przesmyk czy Hawaje były dotąd uważane za 

                                                 
580 List A. T. Mahana do T. Roosevelta z dnia 12 maja 1900 roku, za: W. E. Livezey, op. cit., s. 
209.  
581 T. Dennett, The Future in Retrospect, Mahan’s „The Problem of Asia”, „Foreign Affairs”, Vol. 

XIII (April, 1935), 464. cyt. za: Ibidem, ss. 208 – 209. 
582A. T. Mahan, The Problem of Asia, (w:) A. T. Mahan, The Problem of Asia..., ss. 4 – 5.  
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„przyczółki”, których przejęcie przez inne mocarstwa, będzie mogło stanowić 

zagrożenie dla Stanom Zjednoczonym. Jednocześnie, jak podkreślał admirał, do 

czasu wojny z Hiszpanią zwolennicy ekspansji nie przewidywali konieczności 

ekspansji „poza Pacyfik”. Tymczasem w efekcie tego konfliktu i zagarnięcia 

Filipin Stany Zjednoczone uzyskały „pozycję mocarstwa azjatyckiego z całą 

związaną z tym odpowiedzialnością i wszystkimi płynącymi z tego 

korzyściami”
583

. 

Wojna z Hiszpanią w opinii Mahana stanowiła jedno z kilku wydarzeń, które 

w przeciągu krótkiego okresu czasu spowodowały zwrócenie uwagi świata na 

Azję i skupienie znacznej części wysiłku politycznego mocarstw na tym 

kontynencie. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych takie okoliczności 

powodowały, że będąc zaangażowanymi już politycznie w tym rejonie poprzez 

przejęcie panowania nad Filipinami, nie mogły pozwolić sobie na pozostawanie 

z boku polityki światowej i kontynuowanie dotychczasowego kursu polityki 

zagranicznej opartego głównie na doktrynie Monroego. Szczególnie dotyczyło 

to Azji z jej skomplikowanym układem przenikających się wzajemnie interesów 

poszczególnych państw, nieprzewidywalnością stosunków pomiędzy nimi, 

a zarazem olbrzymimi możliwościami drzemiącymi w tym kontynencie
584

. 

Dlatego też nieodzowna stała się potrzeba głębokiej analizy sytuacji 

międzynarodowej w Azji celem odkrycia „niezmiennych czynników 

i okoliczności” determinujących relacje pomiędzy państwami zaangażowanymi 

politycznie w tym rejonie świata
585

. 

W ocenie Mahana głównym determinantem zmian stosunków politycznych 

w obszarze Azji była geografia. Analizując warunki geograficzne i fizyczne tego 

kontynentu amerykański admirał doszedł do wniosku, że można go podzielić na 

dwie zwarte strefy równinne, północną w skład której wchodziły terytorium 

Syberii oraz południową obejmującą m.in. subkontynent indyjski. 

                                                 
583

 Ibidem, ss. 7 – 11.  
584

 Ibidem, ss. 11 – 18. 
585

 Ibidem, s. vii. 
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Mapa 5. Azja 
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Pośrodku kontynentu amerykański admirał wyznaczył, rozdzielający wyżej 

wymienione strefy, „pas środkowy” (ang. middle belt) rozciągający się 

w przybliżeniu pomiędzy trzydziestym i czterdziestym stopniem szerokości 

geograficznej północnej biegnący od Azji Mniejszej, aż do Półwyspu 

Koreańskiego. Pas ten obejmował Przesmyk Sueski, Palestynę, Syrię, większą 

część Persji, Afganistan, Pamir, Wyżynę Tybetańską oraz znaczną część doliny 

rzeki Jang-cy
586

.  

Mahan określił „pas środkowy” jako „sporne i skonfliktowane terytorium” 

(ang. debatable and debated ground), charakteryzujące się szczególnymi 

walorami naturalnymi, jak również podziałami politycznymi, których niestabilny 

charakter stanowi o istnieniu „problemu Azji”. Wskazując na znaczną ilość 

wielkich ośrodków miejskich zlokalizowanych na tym obszarze, Mahan 

zauważał, że żaden z nich „nie znajduje się na terytorium kraju, którego 

stabilność może solidnie opierać się na własnej potędze, lub nawet na pewności 

co do nie ingerowania ambitnych sąsiadów” w jego wewnętrzne sprawy587. 

W ten sposób niejako naturalną koleją rzeczy „pas środkowy” musiał stać się 

polem rywalizacji pomiędzy mocarstwami. 

Głównymi konkurentami w tym starciu miały być, zdaniem Mahana, Rosja 

i Wielka Brytania, zajmujące kluczowe pozycje odpowiednio na północ 

i południe od „pasa środkowego”, a ich polityka w rejonie Azji miałaby być 

zależna przede wszystkim od geografii. W przypadku Rosji amerykański 

admirał zauważa, że pomimo swojego ogromnego terytorium, rozciągającego się 

na ogromnych przestrzeniach od wschodnich krańców Europy po Japonię, 

obejmujących praktycznie cały obszar północnej Azji, mocarstwo to jest 

praktycznie skazane na ciągłą ekspansję. Wniosek taki wyciąga z położenia 

                                                 
586 Ibidem, ss. 20 – 21. „Pas środkowy” u Mahana nie stanowi nazwy własnej w takim samym 

znaczeniu jak  „Heartland” u Mackindera czy „Rimland” u Spykmana. Co więcej fraza „middle 
belt” na określenie obszaru między trzydziestym i czterdziestym stopniem szerokosci 

geograficznej północnej występuje jedynie w spisie treści książki pt. The Problem of Asia. Z kolei 

w tekście używane są takie określenia jak „dividing belt” „middle zone” czy  „debetable zone”. 

Tym samym Mahan nie miał na celu tworzenie nowego – jakbyśmy dziś powiedzieli – terminu 
geopolitycznego, a jedynie wskazanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla polityki światowej. 

Jednakże dla przejrzystości  niniejszej pracy na oznaczenie “spornego i skonfliktowanego 

terytorium” autor postanowił posługiwać się tym konkretnym terminem. 
587 Ibidem, ss. 21 – 22. 
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Rosji. Wychodzi on bowiem z założenia, że spośród dwóch rodzajów transportu 

– lądowego i morskiego – transport morski jest dużo łatwiejszy, a także bardziej 

wydajny niż lądowy i zdolny przewozić dużo więcej towarów, generując tym 

samym większe zyski dla państwa opartego głównie na nim588. Tymczasem 

w przypadku Rosji „oddalenie jej od otwartych mórz, czyni nieuniknioną jej 

zależność od szlaków lądowych, których znaczna część łączy się ze spornym 

terytorium Azji”589.  

W ten sposób carskie imperium w niewielkim stopniu ma możliwość 

korzystania z dobroci handlu morskiego, jedynie w obrębie wybrzeży, które 

obejmują stosunkowo niewielki obszar w porównaniu do olbrzymiego 

terytorium Rosji. Zarazem rejony te „są na tyle oddalone od serca terytorium, że 

dostęp do nich musi zasadniczo odbywać się drogą lądową”590. Co więcej 

najważniejsze fragmenty rosyjskiego wybrzeża są zlokalizowane na obszarze 

mórz zamkniętych – Morza Czarnego i Bałtyku – przez co w każdej chwili 

dostęp do nich może zostać zamknięty przez wrogie jej mocarstwa, czy to 

lądowe czy morskie591. Jak zauważa Mahan poprzez swoje „niekorzystne 

położenie” Rosja „jest niezdolna do zapewnienia rozwoju dobrobytu swoim 

mieszkańcom. Naturalnym jest zatem, iż czuje się ona niezadowolona, 

a niezadowolenie z łatwością przyjmuje formę agresji”592.  

Agresja, o której wspomina amerykański admirał, mogąca znaleźć swoje 

ujście jedynie poprzez ekspansję, musi być zatem skierowana poza granice 

kraju, na południowy – zachód, południe i południowy – wschód od terytorium 

Rosji, czyli dokładnie w kierunku „spornego terytorium”. „Zarówno na dalekim 

wschodzie jak i na dalekim zachodzie” pisze admirał, „znajdziemy (w Rosji – S. 

K.) tę samą bezlitosną energię”593. Ułatwienie dla tej ekspansji stanowi 

„centralna pozycja” Rosji i korzystne ukształtowanie południowych granic jej 

terytorium. Wbijając się klinowo w obszar Azji Środkowej jest ono, zdaniem 

                                                 
588

 Ibidem, ss. 24, 36 – 38. 
589

 Ibidem, ss. 42 – 43.  
590

 Ibidem, s. 43.  
591

 Ibidem, s. 43. 
592

 Ibidem, ss. 43 – 44. 
593

 Ibidem, ss. 25 – 26. 
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admirała, chronione na obu flankach przez, z jednej strony góry Kaukazu 

i Morze Kaspijskie, z drugiej zaś przez rozległe terytorium ciągnące się „od 

Afganistanu na północny – wschód wzdłuż zachodnich granic Chin”594.  

Z zaprezentowanej przez Mahana analizy sytuacji geopolitycznej Rosji 

wynika zatem jasno zdefiniowany cel ekspansji carskiego imperium, jakim jest 

osiągnięcie pełnego, nieskrępowanego i nieuzależnionego od wpływu innych 

mocarstw dostępu do morza. „W obecnych warunkach – pisze admirał – Rosja 

nigdy nie będzie zadowolona z niedoskonałego i uzależniającego ją politycznie 

dostępu do morza, tak jak ma to miejsce w przypadku Bałtyku i Morza 

Czarnego”595.  Z tego też względu będzie ona dążyć do „uzyskania dostępu do 

morza tak rozległego i nieskrępowanego jak to tylko będzie możliwe: na 

wschodzie poprzez chińskie wybrzeże, na zachodzie w dwóch kierunkach, 

poprzez Persję w stronę Zatoki Perskiej oraz do Morza Śródziemnego, przez 

Morze Czarne lub Azję Mniejszą”. Mahan wskazuje również na możliwość 

ekspansji rosyjskiej w stronę Indii, zauważając zarazem, że ze względu na 

ukształtowanie geograficzne Azji Środkowej najlepszym rozwiązaniem dla niej 

byłoby wpierw opanowanie Persji i stamtąd skierowanie się dalej na południowy 

– wschód596.  

Ekspansja Rosji stanowić będzie, zdaniem amerykańskiego admirała, 

poważne zagrożenie dla interesów pozostałych mocarstw w Azji, szczególnie 

zaś Wielkiej Brytanii, która dzięki swym posiadłościom w południowej części 

kontynentu tworzyć będzie przeciwwagę dla rosyjskiej potęgi lądowej. 

W odróżnieniu jednak od niej i pomimo posiadania rozległych terytoriów 

w południowej Azji i innych częściach świata, jedność swojego imperium 

Wielka Brytania opiera przede wszystkim na swojej potędze morskiej. Zdaniem 

admirała to właśnie dzięki dominującej pozycji brytyjskiej na morzu, rozrzucone 

po całym świecie posiadłości imperium, stanowią zwarty organizm597.  

Jak zauważa Mahan, brytyjska potęga rozciągająca się na południe od „pasa 

środkowego” rozproszona jest, na całej długości kontynentu azjatyckiego 
                                                 
594

 Ibidem, s. 25. 
595

 Ibidem, s. 117. 
596

 Ibidem, ss. 56 – 57.  
597

 Ibidem, s. 27. 
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począwszy od Egiptu aż po Chiny. Wchodzące w jej skład terytoria gwarantują 

mocną pozycję Imperium w Azji, stanowiąc zarazem łańcuch komunikacyjny 

łączący brytyjskie posiadłości na Dalekim Wschodzie z metropolią. Spośród 

wszystkich tych obszarów admirał Mahan szczególne znaczenie przypisywał 

Indiom598. Wiązało się ono z przede wszystkim z ich położeniem w stosunku do 

innych posiadłości i stref wpływów Wielkiej Brytanii. „Centralna pozycja, którą 

zajmują (Indie – S.K.) względem Chin i Egiptu, a także w stosunku do Australii 

i Przylądka Dobrej Nadziei pomaga skoncentrować wokół nich wsparcie, 

którego każda z kolonii może udzielać ogólnej polityce Imperium”. Stanowiły 

one zatem zasadniczą podstawę brytyjskiej potęgi w Azji, opartą jednakże na 

innych posiadłościach. Dzięki posiadaniu Birmy, możliwe było polityczne 

oddziaływanie i ekspansja ekonomiczna w kierunku doliny rzeki Jangcy 

i zachodnich prowincji Chin. Z kolei na morzu „Osady Cieśninowe i Hong Kong 

z jednej strony oraz Aden i Egipt z drugiej, umożliwiają, tak dalece jak tylko 

posiadłości lądowe mogą, prowadzenie działań morskich w kierunku wschodnim 

i zachodnim, skierowanych w szerokim znaczeniu na flanki strefy 

podziału”599.W ten sposób niejako naturalną koleją rzeczy określone zostały dwa 

potencjalne obszary starcia pomiędzy potęgą lądową i morską w Azji, 

znajdujące się na zachodnim i na  wschodnim obszarze kontynentu.  

Pierwszym potencjalnym obszarem takiego starcia w opinii amerykańskiego 

admirał miałoby być terytorium, określane obecnie terminem Bliskiego 

Wschodu, obejmujące wschodnią część Morza Śródziemnego, Egipt, tereny 

ówczesnego Imperium Osmańskiego i rejon Zatoki Perskiej. Przez obszar ten 

przechodziły szlaki komunikacyjne łączące Europę z Indiami, Chinami i całym 

Dalekim Wschodem, a także Australią, w związku z czym, w opinii Mahana, 

odgrywał on niezwykle istotne znaczenie w rozgrywce mocarstw w Azji600. 

Spośród wszystkich terytoriów Bliskiego Wschodu niewątpliwie największe 

znaczenie amerykański admirał przywiązywał do Egiptu, który w jego opinii, 

dzięki swoim „warunkom naturalnym” i istnieniu kanału sueskiego stanowił 

                                                 
598

 Ibidem, s. 28. 
599

 Ibidem, s. 28 – 29.  
600

 Ibidem, ss. 77, 83. 
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„strategiczne centrum najważniejszego szlaku pomiędzy Wschodem 

i Zachodem”601. Jak jednak wskazywał, „bezpieczeństwo najkrótszej trasy na 

Wschód” wiodącej przez Egipt uwarunkowane jest przez sytuację w azjatyckiej 

części Turcji oraz w Persji. Uważał on, że rzeczywistość polityczna, w jakiej 

znajdował się ten obszar na przełomie XIX i XX wieku, nie gwarantowała 

bezpieczeństwa Egiptowi. Zwracał uwagę, iż sytuacja wyglądałaby inaczej 

w przypadku istnienia na obszarze Egiptu i ówczesnej Turcji „wysoko 

rozwiniętego nowoczesnego państwa, z efektywnie zorganizowaną armią i flotą” 

sięgającego „od Morza Czarnego do Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej, 

obejmującego wybrzeże Lewantu”. Taki twór polityczny niewątpliwie mógłby 

stanowić gwarancję bezpieczeństwa w regionie602.  

Rola Turcji w opinii Mahana nie ograniczała się jedynie do osłony Egiptu 

przed ekspansją Rosji. Amerykański admirał dostrzegał również znaczenie jej 

terytorium w kontekście lądowego szlaku tranzytowego z Zachodu na Wschód. 

Wskazując na brak w przypadku Bliskiego Wschodu drogi wodnej (takiej, jaką 

w przypadku Chin była rzeka Jang-cy) pozwalającej na oddziaływanie potęgi 

morskiej w głąb tego obszaru, Mahan podnosił kwestię konieczności budowy 

linii kolejowej łączącej wybrzeże Morza Śródziemnego z Zatoką Perską. Dzięki 

niej istniałaby możliwość politycznego oddziaływania na sytuację w tym 

regionie przez mocarstwo, pod którego kontrolą linia ta by się znalazła603. Jak 

zaznaczał bowiem impuls do rozwoju sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie 

musi wyjść z zewnątrz, gdyż „w obecnych warunkach” na tym obszarze „nie ma 

wewnętrznego źródła regeneracji”604.      

Obszarem szczególnie zagrożonym przez Rosję w opinii Mahana była Persja. 

Analizując ekspansję rosyjską w kierunku Bliskiego Wschodu w okresie 

ostatnich lat amerykański admirał wskazywał, iż jej ostrze skierowane jest 

                                                 
601 Ibidem, s. 79.  
602 Ibidem, ss. 71 – 72.  
603 Ibidem, ss. 75 – 76. Postulat Mahana w tej kwestii był już w tym czasie realizowany przez 

Niemcy. Kontrolowane przez kapitał niemiecki konsorcjum na przełomie XIX i XX wieku 
uzyskało koncesję na budowę linii kolejowej z miejscowości Konya w Anatolii przez Bagdad do 

Basry nad Zatoką Perską, (M. Kent (red.), The Great Powers and the end of the Ottoman Empire, 

New York 1996, s. 117).    
604 A. T. Mahan, The Problem of Asia, (w:) A. T. Mahan, The Problem of Asia..., ss. 72 – 73. 
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głównie w rejon „pomiędzy Afganistanem i Persją” z dalszą perspektywą 

rozwoju „poprzez Persję w kierunku Zatoki Perskiej”605. Jak zauważał, 

w przypadku przejęcia kontroli nad Persją rosyjskie imperium będzie miało nie 

tylko możliwość flankowania pozycji brytyjskiej w Indiach i otwartą drogę do 

doliny Mezopotamii, co pozwoli jej na kontrolę szlaku lądowego z wybrzeża 

Morza Śródziemnego do Indii, ale również uzyska bezpośredni dostęp do Zatoki 

Perskiej, skutkiem czego będzie w stanie zagrozić ciągłości komunikacji 

morskiej pomiędzy Europą i wschodnią Azją. Co więcej sytuacja taka zmusi 

Wielką Brytanię do bezpośredniego zaangażowania swej marynarki wojennej 

w rejonie Zatoki Perskiej, celem szachowania obecnej tam floty rosyjskiej, i tym 

samym osłabienia swojej potęgi na innych akwenach606.      

Drugim obszarem potencjalnego konfliktu, jaki w swych rozważaniach 

wymienił amerykański admirał, był region wschodniej Azji, ze szczególnym 

uwzględnieniem Chin, który określił jako „główny obiekt zainteresowania 

wszystkich narodów, zarówno w bliższej, jak i dalszej przyszłości”607. Zdając 

sobie sprawę z zaangażowania w tym kraju interesów wielu mocarstw Mahan 

był świadom rywalizacji pomiędzy nimi, jednak powinna być ona, w jego opinii, 

oparta na wzajemnym poszanowaniu swoich interesów. Z tego też względu na 

przykład nie odmawiał Rosji prawa do dostępu do wybrzeży morskich Chin. 

Miał jednak świadomość, że rosyjska ekspansja na tym obszarze może nie 

ograniczyć się jedynie do uzyskania bazy w Port Arthur, lecz być kontynuowana 

dalej na południe608.  

Zasadniczy wniosek jaki wyprowadza Mahan z geopolitycznej analizy potęg 

Rosji i Wielkiej Brytanii na obszarze kontynentu azjatyckiego sprowadza się do 

stwierdzenia, że przyszłe starcie o panowanie w Azji „rozegra się pomiędzy 

potęgą lądową i potęgą morską”. Z jednej strony rosyjska potęga lądowa dążyć 

będzie do wyjścia na otwarte morze i wykorzystania go dla własnych celów, 

z drugiej zaś poprzez swoją potęgę morską Wielka Brytania dążyć będzie do 

                                                 
605

 Ibidem, s. 25. 
606

 Ibidem, 118 – 119.  
607

 Ibidem, s. 131. 
608

 Ibidem, ss. 119 – 121, 26, 44 – 45. 
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wsparcia swojej pozycji na lądzie609. Mahan zdawał sobie sprawę z tego, iż ze 

względu na ogromne przestrzenie Rosji i jej korzystne położenie w centralnej 

części Azji, Wielka Brytania nie będzie w stanie sama zrównoważyć jej potęgi 

lądowej. „Istniejący obecnie antagonizm pomiędzy potęgą lądową i morską 

sprawia, że żadne mocarstwo morskie nie jest zdolne” do wykonania tego 

„zadania, które przekracza możliwości każdego pojedynczego państwa”610.  

Taka sytuacja w opinii admirała powodowała zagrożenie ze strony Rosji (po 

stronie której umieścił również jej sojuszniczkę Francję) dla wszystkich 

mocarstw morskich położonych na obrzeżach Eurazji – Wielkiej Brytanii, 

Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Japonii. Państwa te zatem, w imię 

„wspólnoty interesów” wyrażającej się w dążeniu do zachowania pokoju 

i wolności handlu na morzach, powinny przeciwstawić się kolegialnie ekspansji 

carskiego imperium611. Zdaniem Mahana mocarstwa morskie miałyby taką 

możliwość szczególnie na obszarze Chin, gdzie żeglowność rzeki Jang-cy 

pozwalająca na operowanie na niej jednostek parowych „tysiąc mil od jej ujścia” 

umożliwiała potędze morskiej dostęp „do serca wielkiej doliny Chin” 

i skuteczne przeciwstawienie się potędze lądowej na obszarze interioru Państwa 

Środka612. Jednocześnie obecność armii japońskiej i armii niemieckiej na 

flankach Eurazji w znaczący sposób wzmacniała pozycję mocarstw morskich 

w stosunku do Rosji613.   

W opinii Mahana konflikt pomiędzy potęgą lądową i potęgą morską był 

jednocześnie konfliktem o charakterze cywilizacyjnym pomiędzy rasą 

słowiańską (Rosja) i rasą teutońską (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone 

i Niemcy)614. Różnice między oboma tymi rasami, wyrażające się w odmiennych 

„instytucjach politycznych, postępie socjalnym i indywidualnym rozwoju” 

pogłębiały wzajemne antagonizmy między nimi, wynikające z „braku 

                                                 
609 A. T. Mahan, The Problem of Asia, (w:) A. T. Mahan, The Problem of Asia..., s. 62. 
610 Ibidem, s. 179. 
611 Ibidem, s. 63. 
612 Ibidem, s. 41. 
613 Ibidem, ss. 64 – 65. 
614 Odnośnie rozważań Mahana dotyczących podziału o, jakbyśmy to dziś ujęli, charakterze 

cywilizacyjnym należy mieć na względzie fakt, że dosyć dowolnie i często zamiennie stosował on 

w swych pracach słowa „rasa”, „naród” i „państwo”.    
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wzajemnego zrozumienia” i „konfliktu interesów”
615

. W ten sposób różnice 

cywilizacyjne stanowiły, zdaniem amerykańskiego admirała, kolejny czynnik 

determinujący sytuację polityczną w Azji.  

Mimo, że zdaniem Mahana wiodącą rolę w rozgrywce o dominację na 

kontynencie azjatyckim odgrywają rasa słowiańska i teutońska, w swoich 

rozważaniach wspomina on również dwie inne rasy: łacińską i azjatycką. 

Odnośnie rasy łacińskiej, do której zaliczył Francję i Włochy, admirał uważał, 

że jest ona wewnętrznie podzielona, ze względu na istniejący sojusz Francji 

z Rosją a zarazem skłanianie się Włoch do współpracy z mocarstwami 

morskimi. Odnośnie zaś rasy azjatyckiej Mahan wskazywał, że jej jedyny 

liczący się przedstawiciel, Japonia, jest zbyt słaby by konkurować z siłami 

odgrywającymi obecnie decydującą rolę w Azji. Co więcej przemiany jakie 

nastąpiły w tym kraju w okresie ostatnich dziesięcioleci XIX wieku zbliżyły go 

do rodziny narodów europejskich, jako „naród azjatycki witający kulturę 

europejską”. Ta „bliskość kulturowa”, a także wyspiarskie położenie zdaniem 

Mahana lokowały Japonię „w sposób nieunikniony pośród potęg morskich” 

i tym samym pozwoliły mu zaliczyć ją bardziej do rasy teutońskie niż 

azjatyckiej. W związku z powyższym ogólna konkluzja Mahana była 

następująca: nie istnieje trzecia rasa, której polityczne oddziaływanie na sytuację 

w Azji byłoby porównywalne do tego, jakie mają rasy słowiańska i teutońska
616

.   

Przeprowadzona przez Mahana analiza „problemu Azji” rodziła zasadnicze 

wnioski dla Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim, admirał wskazywał, że 

głównym obszarem zainteresowania USA na kontynencie azjatyckim są Chiny, 

a podstawowym celem ich polityki jest ochrona własnych interesów, utrzymanie 

zasady „otwartych drzwi” i dążenie za wszelką cenę do uniknięcia 

rozczłonkowania Chin pomiędzy poszczególne mocarstwa617. Ponieważ USA 

nie były w stanie same zapewnić realizacji swoich interesów w Chinach, 

w warunkach konfliktu pomiędzy rosyjską potęgą lądową i brytyjską potęgą 

morską w Azji, musiały się opowiedzieć po jednej ze stron. Ze względu na 

                                                 
615 A. T. Mahan, The Problem of Asia, (w:) A. T. Mahan, The Problem of Asia..., ss. 114 – 115. 
616 Ibidem, ss. 105 – 106; W. Livezey, op. cit., s. 211. 
617 A. T. Mahan, The Problem of Asia, (w:) A. T. Mahan, The Problem of Asia..., s. 167. 
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warunki natury geopolitycznej (położenie Stanów Zjednoczonych „zewnętrzne 

wobec kontynentu” azjatyckiego), agresywną postawę Rosji, a także bliskość 

kulturową z Wielką Brytanią oczywistym wyborem, zdaniem amerykańskiego 

admirała było opowiedzenie się ich po stronie Imperium Brytyjskiego
618

. Co 

więcej wskazywał on, że interesy obu anglojęzycznych krajów w Chinach, które 

uznawał za główny obszar zainteresowania USA w Azji, „mimo, iż nie 

identyczne, są jednak zbieżne”. W związku z tym zakładał, że wzajemne 

współzawodnictwo nie powinno rodzić antagonizmów pomiędzy Wielka 

Brytanią i Stanami Zjednoczonymi (a także trzecim przedstawicielem rasy 

teutońskiej – Niemcami)
619

. Należy w tym miejscu podkreślić, iż Mahan był 

przeciwnikiem wchodzenia USA w formalne sojusze z innymi mocarstwami, 

opowiadając się raczej za formą luźnej współpracy na zasadzie wspomnianej już 

„wspólnoty interesów”
620

. 

Zbieżność interesów Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii dotyczyła 

zdaniem admirała nie tylko Chin, ale również innych obszarów kontynentu 

azjatyckiego  – Persji i Lewantu. Jak bowiem wskazywał rejony te były 

kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na „najkrótszej trasie z atlantyckiego 

wybrzeża” Stanów Zjednoczonych wiodącej przez Morze Czerwone na 

Filipiny
621

. 

Z przedstawionej przez Mahana charakterystyki konfliktu pomiędzy potęgą 

lądową i morską w Azji wynika, że żadna ze stron nie była w stanie uzyskać 

bezwzględnej przewagi. Niemożliwe bowiem było całkowite wyeliminowanie 

przez mocarstwa morskie wpływów rosyjskich z kontynentu azjatyckiego, jak 

również trudno było sobie wyobrazić całkowite wyrugowanie wypływów 

Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Japonii z Azji przez 

rosyjską potęgę lądową. Jak bowiem pisał Mahan, „historia zademonstrowała 

niezdolność państwa z chociaż jedną granicą kontynentalną do 

współzawodnictwa w rozwoju morskim z innym położonym wyspiarsko 

                                                 
618

 Ibidem, ss. 161 – 162.  
619

 Ibidem, ss. 133 – 134.  
620

 Ibidem, s. 177. 
621

 Ibidem, s. 69. 
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państwem, choćby o mniejszych zasobach i populacji”622. W tych 

okolicznościach w opinii amerykańskiego admirała najlepszym rozwiązaniem 

„problemu Azji” byłoby stworzenie stanu „politycznej równowagi pomiędzy 

mocarstwami zewnętrznymi, dzięki któremu równość przeciwnych sił, z których 

każda spoczywa na stabilnych fundamentach, uniemożliwia uzyskanie przewagi 

jakiegokolwiek państwa, bądź jakiejkolwiek siły będącej rezultatem kombinacji 

państw”623. 

Głoszona przez Mahana konieczność utrzymania „politycznej równowagi” 

była z punktu widzenia polityki dalekowschodniej Stanów Zjednoczonych 

równoznaczna z dążeniem do utrzymania zasady „otwartych drzwi”. Jak 

bowiem pisał: „polityka 'otwartych drzwi' jest po prostu innym wyrazem 

równowagi sił we wschodniej Azji. (...) oznacza po prostu jednakowe 

możliwości, tak samo jak równowaga sił oznacza jednakową niezależność”624. 

Jej utrzymanie stanowiło zatem esencję amerykańskiej polityki na kontynencie 

azjatyckim, jednakże w pierwszych latach XX wieku wciąż w niewielkim 

stopniu mogło zależeć od działań Waszyngtonu pozbawionego dostatecznych 

instrumentów w postaci groźby użycia siły czy chociażby odpowiedniego 

nacisku dyplomatycznego.   

Świadomość słabości pozycji Stanów Zjednoczonych w Azji determinowała 

charakter polityki dalekowschodniej USA za kadencji sekretarza Haya, zarówno 

w czasach prezydentury McKinley'a jak i Roosevelta. „Polityka otwartych drzwi 

– pisze amerykański historyk – prowadzona przez Hay'a przez okres sześciu lat 

była oparta na realistycznych założeniach ograniczonych możliwości 

amerykańskiej polityki. Nie podejmował on ataków na strefy wpływów 

(poszczególnych mocarstw w Chinach – przyp. S.K.) zdając sobie sprawę 

z beznadziejności prób obalenia tych struktur za pomocą not dyplomatycznych, 

jednocześnie zaś miał świadomość, że amerykańska opinia publiczna nie 

poparłaby polityki opartej na użyciu siły, nawet gdyby taka siła była dostępna. 

                                                 
622 A. T. Mahan, Considerations Governing the Disposition of Navies, (w:) A. T. Mahan, 

Retrospect and Prospect..., s. 169. 
623 A. T. Mahan, The Problem of Asia, (w:) A. T. Mahan, The Problem of Asia..., s. 100. 
624 A. T. Mahan, The Interest of America in International Conditions, Boston 1918, s. 144. 
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Prowadził zatem ograniczoną kampanię mając nadzieję na zachowanie równości 

w handlu, w ramach struktury specjalnych praw i przywilejów. Jego wsparcie 

dla integralności Chin było nadmiernie ograniczone. Wspierał ją do tego stopnia, 

iż sprzeciwiał się całkowitemu podziałowi, jednak nie na tyle by atakować 

istnienie stref wpływów, mimo że niewątpliwie strefy te same w sobie stanowiły 

naruszenie integralności Chin”625. 

Politykę amerykańską wobec wschodniej Azji przełomu XIX i XX wieku 

w doskonały sposób obrazuje stosunek administracji Roosevelta do sytuacji 

w Mandżurii. Tuż po zdławieniu powstania bokserów, Rosja, wykorzystując 

osłabienie  rządu w Pekinie, umocniła swoje wpływy w tej należącej do Chin 

prowincji. W obliczu gwałtownej rosyjskiej penetracji Hay i Roosevelt 

zdecydowali się nie interweniować przeciwko naruszeniu integralności 

chińskiego terytorium jeśli tylko zachowana zostałaby równość w handlu. „W 

kwestii Mandżurii – pisał Roosevelt w 1903 roku – nie dążymy do żadnej 

politycznej kontroli, ani do pomocy jakiemukolwiek państwu w uzyskaniu 

politycznej kontroli ani też do uniemożliwiania Rosji sprawowania politycznej 

kontroli nad tym terytorium”
626

. Stanowisko to było przykładem realistycznego 

podejścia ówczesnej administracji do problemu chińskiego. Zdając sobie sprawę 

z braku możliwości wymuszenia na Rosji przestrzegania zasady „otwartych 

drzwi” postanowiono skupić się na ochronie swoich interesów gospodarczych.   

Realizm ów nie oznaczał jednak biernego przyglądania się rozwojowi 

wypadków. Zgodnie z sugestiami Mahana, amerykańska polityka 

dalekowschodnia, która za kadencji Roosevelta w dużo większym stopniu niż 

w czasach McKinley'a była sterowana przez samego prezydenta627, dążyła do 

osiągnięcia równowagi sił na obszarze północno – wschodnich Chin i Korei, 

gdzie rosyjska penetracja w niedługim czasie napotkała na opór ze strony 

ekspansji japońskiej. Ponieważ w interesie Stanów Zjednoczonych leżało by ani 

                                                 
625 R. A. Esthus, The Changing Concept of the Open Door, 1899-1910, „The Mississippi Valley 

Historical Review”, Vol. 46, No. 3 (Dec., 1959), s. 437. 
626 List A. T. Roosevelta do L. Abbota z dnia 22 czerwca 1903 roku, cyt. za: R. A. Esthus, op. cit., 

ss. 436-437. 
627 Co wynikało zarówno z osobowości prezydenta Roosevelta, jak i stale pogarszającego się stanu 

zdrowia sekretarza Hay'a, który zmarł 1 lipca 1905 roku.    
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Rosja ani Japonia nie uzyskały pozycji dominującej, Waszyngton starał się 

wygrywać sprzeczności rosyjsko – japońskie, by w możliwie jak największym 

stopniu doprowadzić do wzajemnego osłabienia pozycji obu mocarstw. Z tego 

też względu z zadowoleniem powitał wybuch wojny rosyjska – japońskiej. Jak 

zauważa amerykański historyk „wojna pomiędzy Rosją i Japonią była wygodna 

(dla Stanów Zjednoczonych – S.K.), o ile jednak żadna ze stron nie wygrałaby 

zdecydowanie”
628

. 

Roosevelt, który podobnie jak Mahan główne zagrożenie dla sytuacji w Azji 

upatrywał w Rosji i darzył sporą dozą sympatii Japończyków, pragną 

zwycięstwa Japonii, jednakże zwycięstwa nie przytłaczającego. Tymczasem 

rosyjskie porażki – klęska pod Mukdenem, upadek twierdzy Port Arthur 

i wreszcie unicestwienie rosyjskiej floty w bitwie pod Cuszimą – uzmysłowiły 

amerykańskiej administracji, że wojna może doprowadzić do całkowitego 

podporządkowania już nie tylko Korei, ale także Mandżurii wpływom 

japońskim. To z kolei groziło zachwianiem równowagi sił w regionie, której tak 

bardzo starały się uniknąć Stany Zjednoczone. Kiedy zatem Tokio, jakkolwiek 

opromienione zwycięstwami, to jednak wyczerpane wojną w stopniu niewiele 

mniejszym niż Sankt Petersburg, zaproponowało amerykańskiemu prezydentowi 

by z własnej inicjatywy wystąpił z propozycjami pokojowymi, Roosevelt 

wyraził zgodę
629

. 

Podpisany 30 września 1905 roku w Portsmouth traktat pokojowy był 

niewątpliwie dyplomatycznym sukcesem amerykańskiego prezydenta. Z jednej 

strony udało mu się nakłonić Rosjan, początkowo odrzucających możliwość 

jakichkolwiek cesji terytorialnych, do odstąpienia na rzecz Japonii południowej 

części Sachalinu, z drugiej zaś przekonał przedstawicieli Japonii, by 

zrezygnowali z ogromnych roszczeń finansowych względem Rosji. Ostatecznie 

więc, dzięki Rooseveltowi, udało się zachować równowagę sił w północno – 

wschodniej Azji, jednakże od tej chwili  to Japonia stała się głównym graczem 

w regionie
630

.          

                                                 
628 W. Zimmerman, op. cit., ss. 465 – 466, L. Pastusiak, Pół wieku dyplomacji..., ss. 61 – 62. 
629 W. Zimmerman, op. cit., s. 467.  
630 Ibidem, ss. 467 – 469.  
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Z punktu widzenia amerykańskiej polityki w Azji traktat z Portsmouth 

stanowi ważną cezurę czasową od której zaczął się okres pogorszenia się 

amerykańsko – japońskich stosunków. Japończycy czuli się rozczarowani 

zapisami traktatu, uważając, iż stosunkowo niewielkie korzyści jakie uzyskali na 

mocy jego postanowień były niewspółmierne do spektakularnych sukcesów 

militarnych odniesionych przez armię i flotę. Ponieważ „rząd japoński nie chciał 

poinformować społeczeństwa, że nie jest w stanie kontynuować dalej wojny” 

z powodu olbrzymiego zadłużenia i znacznych strat, „winę za układ 

w Portsmouth zrzucono na Roosevelta”, któremu zarzucono pozbawienie Japonii 

„owoców zwycięstwa nad Rosją”
631

. Demonstracje antyamerykańskie do 

których w związku z tym doszło w Japonii, wywołały z kolei niechęć do 

Japończyków w Stanach Zjednoczonych, czego kulminacją było „wprowadzenie 

w San Francisco obowiązku uczenia się dzieci japońskich imigrantów 

w osobnych szkołach”. Rząd japoński zaprotestował przeciwko tej 

dyskryminacyjnej polityce, a w Tokio doszło znów do antyamerykańskich 

wystąpień. Wkrótce problem ten został uregulowany, dzięki czemu stosunki 

pomiędzy oboma państwami uległy unormowaniu
632

.  

Kryzys w stosunkach amerykańsko – japońskich dotyczący problemów 

z imigrantami miał jednak swoje dalsze konsekwencje. Obawy o możliwość 

wybuchu na tym tle konfliktu pomiędzy oboma państwami skłoniły prezydenta 

Roosevelta do podjęcia w 1907 roku decyzji o wysłaniu w podróż dookoła 

świata eskadry amerykańskich pancerników. Jakkolwiek oficjalnie 

utrzymywano, że cele rejsu są jak najbardziej pokojowe i ma on głównie wymiar 

szkoleniowy to jednak oczywistym było, iż u jego podstaw leżała przede 

wszystkim chęć wysłania w świat jasnej informacji o rosnącej potędze 

amerykańskiej floty, której głównym adresatem miała być Japonia. Mimo, iż 

w Tokio rejs amerykańskich okrętów postrzegano jako próbę zastraszenia – jak 

pisał w raporcie do szefa sztabu cesarskiej marynarki wojennej japoński attaché 

morski w Waszyngtonie – to jednak rząd cesarski zdecydował się na zaproszenie 

Wielkiej Białej Floty (ang. Great White Fleet) do Japonii. W ostatecznym 

                                                 
631 L. Pastusiak, Pół wieku dyplomacji..., s. 63; M. A. Jones, op. cit., s. 459. 
632 M. A. Jones, op. cit., s. 459. 
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rozrachunku wizyta stała się okazją do zamanifestowania przyjaźni 

amerykańsko – japońskiej
633

.      

W kolejnych latach wydawało się, że stosunki pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi a Japonią powrócą do normalności. W 1908 roku podpisana 

została pomiędzy sekretarzem stanu Elihu Rootem, który zastąpił zmarłego 

Johna Hay'a, i  japońskim ambasadorem w Waszyngtonie Kotaro Takahirą, 

umowa dotycząca wzajemnego respektowania swoich posiadłości na Pacyfiku 

i Dalekim Wschodzie. W zamian za uznanie amerykańskiego władztwa nad 

Hawajami i Filipinami przez Japonię, USA zobowiązywały się do uznania 

japońskiego panowania nad Koreą. Jednocześnie obie strony zobowiązywały się 

do poszanowania zasady „otwartych drzwi” oraz integralności terytorialnej 

Chin
634

.  

Mimo tego stosunki amerykańsko – japońskie nie powróciły do stanu sprzed 

traktatu z Portsmouth, a oba państwa zaczęły postrzegać się wzajemnie jako 

głównych konkurentów na Dalekim Wschodzie. W sformułowanej w 1907 roku 

Cesarskiej Narodowej Polityce Obronnej to właśnie marynarka wojenna Stanów 

Zjednoczonych wymieniona została jako prawdopodobnie największy rywal 

floty japońskiej635. Zarazem wojna rosyjsko – japońska legła u podstaw 

pierwszych studiów amerykańskich nad tzw. Planem Wojennym 

Pomarańczowym (ang. War Plan Orange), zgodnie z którym przeciwnikiem 

Stanów Zjednoczonych w konflikcie w Azji Wschodniej miała być Japonia. 

W kolejnych latach to właśnie Plan Wojenny Pomarańczowy był najbardziej 

zaawansowanym oraz stale rozwijanym, zaawansowanym i modyfikowanym 

spośród wszystkich amerykańskich planów wojennych
636

.  

Wojna rosyjsko-japońska wpłynęła również na ewolucję poglądów admirała 

Mahana. Podobnie jak dla innych amerykańskich wojskowych, a także sporego 

grona polityków, tak i dla niego stało się jasne, iż w wyniku tego konfliktu 

                                                 
633 S. Asada, From Mahan to Pearl Harbor, The Imperial Japanese Navy and the United States, 

Annapolis 2006, ss. 18 – 19.   
634 W. Zimmerman, op. cit., s. 472, M.A. Jones, op. cit., s. 459. 
635 S. Asada, op. cit., s. 47. 
636 L. Morton, War Plan Orange: Evolution of a Strategy, „World Politics”, Vol. 11, No. 2 (Jan., 

1959), ss. 221 – 250 . 
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wiodącą siłą polityczną w Azji Wschodniej stała się Japonia637. Fakt ten 

w zasadniczy sposób zmieniał sytuację geostrategiczną Stanów Zjednoczonych, 

bowiem nowa potęga stanowić mogła zagrożenie nie tylko dla ich interesów na 

Dalekim Wschodzie, ale również na obszarze całego Pacyfiku. 

Zdaniem admirała zagrożenie japońskie miało dwojakie podłoże. Z jednej 

strony wynikało ono ze wzrastającej potęgi japońskiej marynarki wojennej, 

z drugiej zaś z rosnącej emigracji Japończyków do Stanów Zjednoczonych. Obie 

te kwestie w jego opinii były ze sobą powiązane. Jak pisał w 1910 roku 

„wybrzeże Pacyfiku jest w rzeczywistości bardziej narażone i grozi mu większe 

niebezpieczeństwo ze strony wroga, niż któremukolwiek innemu. Jednocześnie 

zagrożenie działaniami wojennymi na Pacyfiku jest bliższe niż na Atlantyku, ze 

względu na możliwe niepowodzenia polityki otwartych drzwi jak i silne 

uprzedzenia mieszkańców wybrzeża Pacyfiku wobec Japończyków”. 

Uprzedzenia dotyczyły również samego Mahana, który w kilka lat później 

stwierdził, że „nieograniczona emigracja azjatycka na wybrzeżu Pacyfiku” 

mogłaby oznaczać „azjatycką okupację – Azję kolonizującą Amerykę”638. Mimo 

że dla Tokio problem emigracji japońskiej w Stanach Zjednoczonych był 

kwestią bardziej zachowania twarzy, niż żywotnych interesów, to zarówno 

Mahan jak i Roosevelt uważali, iż kwestia emigracji japońskiej w połączeniu 

z nieprzygotowaniem amerykańskiej marynarki do prowadzenia działań na 

Pacyfiku może pewnego dnia doprowadzić do wojny639.  

Świadomość japońskiego niebezpieczeństwa w sposób naturalny wpłynęła na 

decyzję Mahana o wyrażeniu poparcia dla decyzji prezydenta Roosevelta 

o wysłaniu w rejs Wielkiej Białej Floty. O ile w swych artykułach odrzucał 

element zagrożenia jako motyw rejsu, twierdząc, że ma on jedynie wymiar 

szkoleniowy, o tyle w rzeczywistości – jak wskazuje profesor Asada – uważał, 

iż niezbędnym jest uzmysłowienie Japończykom zdolności amerykańskiej floty 

                                                 
637 S. Asada, op. cit., s. 18. 
638 Cyt. za: S. Asada, op. cit., s. 20. 
639 S. Asada, op. cit., s. 21. 
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do szybkiego przerzutu sił z Atlantyku na Pacyfik, pomimo wciąż 

nieukończonego Kanału Panamskiego
640

.     

Zasadnicze wpływ na zmianę sytuacji geostrategicznej na Pacyfiku i Dalekim 

Wschodzie miało, zdaniem Mahana, wzrastające napięcie polityczne w Europie. 

Jak wskazywał bowiem w pracy The Interest of America in International 

Conditions zaangażowanie mocarstw europejskich, w szczególności Wielkiej 

Brytanii i Niemiec, w wyścig zbrojeń morskich doprowadziło do ograniczenia 

ich obecności we wschodniej Azji i wycofania znacznej ilości okrętów 

znajdujących się dotychczas na wodach azjatyckich do Europy641. W rezultacie 

równowaga sił na tym obszarze spoczęła na barkach dwóch najważniejsze 

państwa na Pacyfiku – Stanów Zjednoczonych i Japonii. Sytuacja taka miała 

szczególne reperkusje dla USA, gdyż ze względu na fakt, iż „floty obu krajów są 

bardziej, niż jakiekolwiek inne, zdolne do koncentracji swoich sił” na Pacyfiku, 

to raczej na tym akwenie niż na Atlantyku powinna być rozlokowana lwia część 

sił U.S. Navy; tym bardziej, że „równowaga sił morskich w Europie, która 

wymusza utrzymywanie brytyjskiej i niemieckiej floty na Morzu Północnym, 

chroni atlantyckie wybrzeże Stanów Zjednoczonych”642. 

Równowaga sił na Oceanie Spokojnym, którą admirał Mahan uważał za 

„najlepsze zabezpieczenie międzynarodowego pokoju” wymagała jego zdaniem 

wyrzeczenia się przez USA planów zapanowania nad całym akwenem. „Nie jest 

w interesie Stanów Zjednoczonych dążenie do osiągnięcia supremacji na 

Pacyfiku” pisał w 1910 roku, stwierdzając jednocześnie, że „supremacja 

(Stanów Zjednoczonych – przyp. S.K.) nad ich własnymi posiadłościami (na 

Pacyfiku – przyp. S.K.) i ich okolicznymi obszarami jest usankcjonowana i nie 

zagraża nikomu”
643

. 

W związku ze zbliżającym się momentem otwarcia Kanału Panamskiego 

admirał poruszył kwestię jego możliwego wpływ na sytuację międzynarodową 

na obszarze Pacyfiku. Wskazywał on, że w wyniku budowy kanału może dojść 

                                                 
640 A. T. Mahan, The Value of the Pacific Cruise of the United States Fleet (w:) A. T. Mahan, 
Naval Administration and Warfare, Boston 1908, ss. 309 – 353; S. Asada, op. cit., s. 19. 
641 A. T. Mahan, The Interest of America in International Conditions, ss. 151 – 155, 194 – 197.  
642 Ibidem, ss. 198 – 199.  
643 Ibidem, ss. 198, 192.  
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do wzrostu imigracji ludności anglojęzycznej na północno – wschodnie 

wybrzeże Oceanu Spokojnego, na obszar od Alaski do Meksyku. Jednocześnie 

zaś zwracał uwagę, iż kanał może mieć także pośredni wpływ na umocnienie się 

„wpływów europejskich” w Australii i na Nowej Zelandii. Wciąż jednak uważał, 

że należy uniknąć supremacji europejskiej na Oceanie Spokojnym stwierdzając, 

iż „zachodni Pacyfik pozostanie, tak jak powinien, azjatycki”644. 

Podział strefy wpływów na europejską i azjatycką wymagał jasnego 

określenie przynależności poszczególnych obszarów. Zdaniem Mahana linia 

rozdzielająca te strefy powinna przebiegać od Alaski do Australii pozostawiając 

Hawaje i archipelag Samoa po stronie europejskiej. Zaznaczał jednocześnie, iż 

po stronie azjatyckiej wciąż znajdowały się liczne europejskie i amerykańskie 

posiadłości. W związku z tym Mahan wskazywał, iż w nadchodzącym „okresie 

rozstrzygnięcia”, w którym potęga morska odgrywać będzie rolę decydującą, 

„marynarka Stanów Zjednoczonych powinna być druga po brytyjskiej”645.     

Wybuch I wojny światowej w Europie wzbudził obawy Mahana 

o pogorszenie się sytuacji geostrategicznej Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku. 

Jego zdaniem bowiem zajęcie przez Japonię posiadłości niemieckich na Oceanie 

Spokojnym zagrażało amerykańskim liniom komunikacyjnym łączącym 

Zachodnie Wybrzeże i Hawaje z wyspą Guam i Filipinami. W kwestii Chin 

natomiast wskazywał, że Japonia, wykorzystując zamęt wojenny w Europie, 

może dążyć do rozszerzenia swoich wpływów w tym kraju co ostatecznie 

oznaczało by kontrolę przy pomocy siły. W ten sposób z charakterystyczną dla 

siebie przenikliwością przewidział kierunek rozwoju japońskiej polityki 

ekspansji na Oceanie Spokojnym i w Chinach, a także zagrożenie jakie może 

ona w przyszłości rodzić dla Stanów Zjednoczonych
646

. 

Jak wskazuje S. Asada rosnące obawy dotyczące polityki Japonii nie 

pozostawiały admirałowi Mahanowi złudzeń co do ostatecznego rezultatu 

amerykańsko – japońskiej rywalizacji na Pacyfiku. Mimo, że w ostatnich latach 

swojego życia coraz mocniej nawoływał do skupienia sił amerykańskiej floty na 

                                                 
644 A T. Mahan, The Panama Canal and Sea Power in the Pacific, (w:), A. T. Mahan, Armaments 

and Arbitration, s. 178. 
645 Ibidem, ss. 178 – 180; Livezey, op. cit., s. 222. 
646 S. Asada, op. cit., s. 24. 
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Pacyfiku celem utrzymania tam równowagi sił i zasady „otwartych drzwi” 

w Azji, w rzeczywistości zdawał sobie sprawę z tego, iż prędzej czy później 

równowaga ta zostanie zachwiana i wojna z Japonią wybuchnie. 

Charakterystyczne, że już wtedy miał świadomość jak wyglądać będzie początek 

tego konfliktu. Uważał bowiem, że uderzenie Japonii „nie będzie poprzedzone 

formalnym wypowiedzeniem wojny”
647

. Historia miała potwierdzić słuszność 

jego przypuszczeń.     

                                                 
647 Cyt. za: S. Asada, op. cit., s. 23. 
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Podjęta w niniejszej pracy analiza koncepcji geostrategicznych admirała 

Mahana, przedstawionych na tle rozwoju amerykańskiej potęgi morskiej 

pozwala prześledzić proces ewolucji geostrategii Stanów Zjednoczonych na 

przełomie XIX i XX wieku. Koncepcje admirała mają swoje korzenie w jego 

studiach nad historią nowożytnych potęg morskich, które przełożyły się na jego 

wizję potęgi Ameryki. Uznając, że kontrola mórz stanowi, historycznie 

potwierdzony, najistotniejszy czynnik decydujący o potędze państw, Mahan stał 

się rzecznikiem rozwoju zamorskiej ekspansji Stanów Zjednoczonych. W ten 

sposób w kluczowym, dla ich pozycji na świecie okresie, jakim była ostatnia 

dekada XIX stulecia, znalazł się on w obozie ekspansjonistów – grupie 

polityków, pisarzy i dziennikarzy – których dążeniem było uczynienie z USA 

światowego mocarstwa. Tym samym jego idee trafiły na podatny grunt 

w odpowiednim momencie historii. Ówczesna Ameryka wychodząca właśnie 

z okresu politycznej stagnacji, będącego skutkiem wojny secesyjnej, 

potrzebowała podbudowanego historycznie i ideologicznie uzasadnienia dalszej 

ekspansji i określenia kierunków jej rozwoju. Wraz ze swoimi koncepcjami 

Mahan wychodził naprzeciw tym oczekiwaniom, dzięki czemu w niedługim 

czasie został uznany za jednego z najważniejszych ideologów amerykańskiego 

„nowego imperializmu”.  

Należy jednak pamiętać, że jego koncepcje same w sobie nie były 

wizjonerskie. Pomysły dotyczące zagarnięcia Kuby, budowy i kontroli szlaku 

transoceanicznego w Ameryce Środkowej czy opanowania Hawajów pojawiały 

się w Stanach Zjednoczonych już przed Mahanem. Również idea potęgi 
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morskiej, jako najistotniejszego czynnika w tworzeniu pozycji mocarstwowej 

państw nie była oryginalnym pomysłem amerykańskiego admirała, czego zresztą 

on sam nigdy nie twierdził. Jej wagę doceniali już starożytni (Tukidydes, 

Kserkses, Temistokles), a ponad dwa wieki przed Mahanem brytyjscy 

myśliciele, jak Francis Bacon czy Walter Raleigh głosili, podobnie jak 

amerykański admirał, pogląd o kluczowym znaczenia potęgi morskiej dla 

rozwoju państwa
648

. Mimo tego należy uznać admirała za jednego 

z najwybitniejszych geostrategów amerykańskich i faktycznego twórcę 

geopolityki mocarstw morskich. Jak bowiem słusznie zauważa profesor 

Moczulski, amerykański admirał „uogólnił i dał podwaliny teoretyczne tezom 

politycznym, głoszonym już od ponad stulecia w państwach morskich, 

zwłaszcza w Wielkiej Brytanii a później w USA”
649

.  

Należy jednak mieć na względzie, że Mahana i jego koncepcji nie można 

uznać za siły napędowe amerykańskiego ekspansjonizmu przełomu XIX i XX 

wieku. Najważniejszym argumentem jest to, iż sam admirał nie był 

bezpośrednio zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących polityki 

zagranicznej na najwyższych szczeblach władzy, innymi słowy „nie robił 

polityki”. Jak sam pisał o sobie „jestem człowiekiem myśli, nie działania”
650

. 

Pomimo swoich bliskich związków ze zwolennikami tzw. „large policy” (jak 

Roosevelt, Lodge czy Hay), nie można przeceniać realnego wpływu Mahana na 

podejmowane przez nich decyzje. Politycy ci w większości wypadków mieli 

bardzo wyraźnie sprecyzowaną wizje rozwoju geostrategii Stanów 

Zjednoczonych. Były one nie tylko w większości wypadków zbieżne 

z koncepcjami Mahana, ale niejednokrotnie wykraczały poza to co w swych 

pracach głosił amerykański admirał (jak np. w kwestii Filipin czy stosunku do 

polityki USA w Ameryce Południowej). Choć bardzo często służył on radą 

swym politycznym przyjaciołom, którzy konsultowali z nim polityczne 

i strategiczne decyzje, to jednak przesadnym jest twierdzenie, że amerykańska 

polityka ekspansyjna tego czasu była bezpośrednio efektem przedstawionych 

                                                 
648 W. E. Livezey, op. cit., s. 52. 
649 L. Moczulski, op. cit., s. 22. 
650 Cyt. za: P. Karsten, The Nature of „Influence„: Roosevelt, Mahan and the Concept of Sea 

Power, „American Quarterly”, Vol. 23, No. 4 (Oct., 1971), s. 590.  
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przez niego koncepcji. Nie był on bowiem jedynym, który w końcu XIX wieku 

głosił konieczność amerykańskiej ekspansji. Josiah Strong, Frederick Jackson 

Turner czy Brooks Adams, mimo że odnosili się do innych argumentów niż 

Mahan również wskazywali na potrzebę kontynuowania ekspansji Stanów 

Zjednoczonych na obszary zamorskie.      

Podobnie rzecz się ma w kwestii modernizacji i transformacji amerykańskiej 

floty w końcu XIX wieku. Tworzenie „New Navy”, która stała się głównym 

narzędziem amerykańskiego ekspansjonizmu, zapoczątkowane zostało kilka lat 

przed ukazaniem się The Influence of Sea Power upon History. Proces ten, bez 

którego rozwój amerykańskiego nowego imperializmu skazany byłby na 

porażkę, przybrał na sile na przełomie lat 80 – tych i 90 – tych i był przede 

wszystkim zasługą dwóch postaci: sekretarza marynarki Benjamina F. Tracy'ego 

i admirała Stephena B. Luce'a
651

. Tym samym w momencie, w którym Mahan 

przedstawił swoje idee, nowoczesna amerykańska marynarka wojenna była już 

w stadium rozwoju, choć był to wciąż dopiero początek jej drogi ku potędze. 

Jednocześnie należy jednak pamiętać o doniosłym wkładzie admirała w przebieg 

owego procesu. Jego główną zasługą było ukazanie kierowniczej roli wielkich 

okrętów (tzw. capital ships) w działaniach zbrojnych na morzu, który to 

argument miał bez wątpienia kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju 

pancerników w USA jak i wyścigu zbrojeń morskich w okresie poprzedzającym 

wybuch I wojny światowej. Jego idee wpłynęły na odrzucenie dominującej 

w XIX wieku koncepcji prowadzenia działań zbrojnych na morzu w oparciu 

o zasady wojny krążowniczej i przywróciły wojnie morskiej charakter, jaki 

miała ona w czasach, których badaniu poświęcił się Mahan. W ten sposób jego 

koncepcje zdecydowały o tym, w którym kierunku rozwinął się proces 

transformacji amerykańskiej marynarki. Jednakże, traktowany początkowo jako 

wizjoner, admirał okazał się być ostatecznie w tej kwestii doktrynerem. Uznając, 

że wielkość okrętów nie jest równoznaczna z ich skutecznością, był 

przeciwnikiem konstruowania coraz większych pancerników. Uzasadnieniem 

dla niego były jego badania historyczne wskazujące, że to nie wielkość okrętów 

                                                 
651 R. Seager II, Ten Years Before Mahan..., op. cit., ss. 491 – 512.  
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ale sposób ich użycia decydował o wynikach bitew morskich. Nie brał on jednak 

pod uwagę zmian technologicznych, jakie na przestrzeni wieków nastąpiły 

w rozwoju walki na morzu, i ich wpływu na charakter działań zbrojnych. 

Myślowo głęboko tkwiący w doświadczeniach historycznych Mahan traktował 

pancerniki jedynie jako odpowiedniki XVII i XVIII – wiecznych okrętów 

liniowych. Oczywiście do pewnego momentu analogia ta była jak najbardziej 

właściwa. Jednak postępujący wyścig zbrojeń morskich, w którym budowa 

coraz większych i bardziej zaawansowanych technologicznie pancerników była 

najbardziej spektakularnym elementem, powodował coraz większe oddalenie od 

doświadczeń historycznych, a tym samym postępujące niezrozumienie przez 

Mahana procesów zachodzących w rozwoju marynarki wojennej. Ostatecznym 

tego dowodem była jego  porażka w debacie dotyczącej budowy tzw. „all – big – 

gun ships”, oznaczająca detronizację admirała jako najtęższego umysłu 

w amerykańskiej flocie. 

Błędem byłoby jednak niedocenianie roli, jaką odegrał Alfred T. Mahan 

w rozwoju amerykańskiego nowego imperializmu i potęgi morskiej Stanów 

Zjednoczonych. Jego pierwszą i najważniejszą zasługą było uświadomienie 

rodakom roli potęgi morskiej w historii Ameryki i  jej dalszym rozwoju. Jak 

słusznie zauważa profesor Livezey „znaczenie Mahana wynika nie z tego, że był 

pierwszym w wyrażaniu nowych lub odmiennych idei dotyczących wartości 

i sposobu użycia sił morskich, lecz z jego trafnych i przekonujących 

argumentów oraz z dotarcia przez niego ze swoimi poglądami do szerokiej 

publiczności”652.  

Stwierdzenie to należy odnieść również do jego koncepcji dotyczących 

geostrategii USA. Mimo że nie był odkrywcą jeśli chodzi o określanie 

kierunków amerykańskiej ekspansji zamorskiej, w swoich pismach po raz 

pierwszy w tak jasny sposób przedstawił gdzie i dlaczego Stany Zjednoczone 

powinny rozwijać swoją ekspansję, jaką korzyść może im to przynieść i jakie 

mogą być skutki zaniechania tych działań. Pozycja autorytetu w sprawach 

morskich, jaką przede wszystkim dzięki sukcesowi The Influence of Sea Power 

upon History uzyskał Mahan, miała szczególne znaczenie w kontekście toczonej 

                                                 
652 W. E. Livezey, op. cit., s. 337. 
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na przełomie XIX i XX wieku debaty w Stanach Zjednoczonych dotyczącej 

zaangażowania się USA w rywalizacje mocarstw na świecie. Choć, jak 

wspomniano wyżej, admirał nie był bezpośrednio zaangażowany w procesy 

decyzyjne dotyczące amerykańskiej geostrategii tego czasu, to jednak z całym 

poświęceniem służył on sprawie amerykańskiego imperializmu. Jego wiedza 

i autorytet były niejednokrotnie wykorzystywane przez zwolenników 

ekspansjonizmu w bataliach z przeciwnikami amerykańskiej „large policy”, 

pomagając nie tylko zbijać argumenty jej oponentów ale również przekonywać 

wahających się. „Jedną z najznakomitszych cnót Mahana jako propagandysty 

była jego zdolność do docierania do sedna sprawy oraz umiejętność zebrania 

różnych elementów danego problemu i przedstawienia ich w jasny, 

uporządkowany i wyczerpujący sposób”
653

. Nakreślone przez niego, w sposób 

niezwykle klarowny, cele amerykańskiej ekspansji zamorskiej dawały jasny 

obraz kierunków, w jakich powinna być ona rozwijana. Mimo zatem faktu, że 

nie był jedynym ideologiem amerykańskiego ekspansjonizmu, był niewątpliwie 

jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych.    

Ocena Mahana, jego koncepcji dotyczących geopolityki, geostrategii i potęgi 

morskiej oraz ich znaczenia historycznego musi brać pod uwagę nie tylko 

wpływ, jaki wywarł on za życia ale również po śmierci. Jego dziedzictwo chyba 

w największym stopniu przetrwało w sposobie prowadzenia działań zbrojnych 

na morzu. Mimo że pod względem technologicznym Mahan okazał się być 

doktrynerem, to bez wątpienia jego idee odnoszące się do strategii wojny 

morskiej zostały nie tylko z sukcesem wprowadzone w życie, ale przetrwały 

przez kolejne dziesięciolecia. Począwszy od przełomu XIX i XX wieku 

koncepcje admirała dotyczące panowania na morzu i teoria głosząca przewodnią 

rolę wielkich okrętów w działaniach zbrojnych (tzw. capital-ship theory), padły 

na szczególnie podatny grunt w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii i zaczęły 

wypierać ideę wojny krążowniczej, stając się w  pewnym stopniu katalizatorem 

wyścigu zbrojeń morskich w przededniu I wojny światowej. W okresie 

międzywojennym podjęto próby ograniczenia rozwoju owego wyścigu poprzez 

                                                 
653 M. Levy, Alfred Thayer Mahan and the United States Foreign Policy, New York 1965, cyt. za: 

W. E. Livezey, op. cit., s. 340. 
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układy międzynarodowe (traktaty waszyngtoński i londyński), jednak 

zakończyły się one porażką. W związku z tym do II wojny światowej mocarstwa 

morskie przystąpiły z olbrzymimi arsenałami pancerników i ciężkich 

krążowników, które, zgodnie z teorią amerykańskiego admirała, miały odegrać 

kluczową rolę w działaniach morskich tego konfliktu. Nic dziwnego zatem, że 

amerykańskie zwycięstwo w wojnie na Pacyfiku określano jako efekt „zasad 

strategii, które Mahan tak umiejętnie wyjaśnił i spopularyzował”, czy też 

„mahanowski tryumf  potęgi morskiej”654.   

Mimo przemian technologicznych, jakie w ciągu pierwszej połowy XX 

wieku  nastąpiły w marynarkach wojennych świata (pojawienie się okrętów 

podwodnych i lotniskowców, zanik znaczenia pancerników), koncepcje 

dotyczące strategii działań morskich nie uległy zasadniczemu przeobrażeniu. 

Dążenie do uzyskania panowania na morzu wciąż stanowiło podstawowy cel 

strategiczny w konwencjonalnej wojnie morskiej. Inaczej jednak przedstawiała 

się sytuacja jeśli chodzi o planowanie wojny nuklearnej w okresie 

zimnowojennym, w której potęga morska (nuklearne okręty podwodne) miała 

odegrać jedną z kluczowych ról. W tym wypadku prawidłami wojny na morzu 

miały rządzić zasady, co do których koncepcje amerykańskiego admirała nie 

znajdowały zastosowania.  

Współcześnie myśl strategiczna Mahana dotycząca potęgi morskiej przeżywa 

swój renesans w Azji. Pretendujące do roli mocarstw o światowym znaczeniu 

Chiny i Indie w coraz większym stopniu rozbudowują swoje marynarki wojenne 

zarówno aby zabezpieczyć rozległe granice morskie jak i celem ochrony swoich 

stref wpływów. W przypadku Państwa Środka rozwój potęgi morskiej 

uwarunkowany jest poglądem, iż zasadniczego zagrożenia dla bezpieczeństwa 

państwa należy spodziewać się od strony morza (Stany Zjednoczone, a także 

Japonia postrzegana jako tradycyjny wróg Chin). Innym powodem jest dążenia 

Pekinu do ochrony swoich interesów ekonomicznych, szczególnie w Afryce 

Wschodniej. W tym wypadku warunkiem sine qua non jest obecność chińskiej 

marynarki wojennej na Oceanie Indyjskim, czego skutkiem jest poczucie 

zagrożenia ze strony Indii, mających świadomość doniosłej, strategicznej roli 
                                                 
654 P. Crowl, op. cit., ss. 475 – 476.  
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tego akwenu, przez który przechodzi lwia część światowego handlu. Położenie 

Indii determinuje tym samym rozwój indyjskiej potęgi morskiej, której celem 

jest nie tylko ochrona wybrzeży kraju, oraz skuteczne przeciwstawienie się 

najważniejszym przeciwnikom w regionie takim jak Pakistan czy Chiny, ale 

także uzyskanie silnej pozycji na Oceanie Indyjskim i tym samym przejęcie roli 

wiodącego gracza na jednym z najważniejszych akwenów morskich na świecie.      

Wzrastające zaangażowanie Chin i Indii na morzach w naturalny sposób 

prowadzi do zainteresowania w obu krajach koncepcjami amerykańskiego 

admirała. Dylematy przed jakimi stoją obecnie oba te państwa, nie odbiegają 

w swym podstawowym wymiarze od problemów z jakimi zmagały się 

mocarstwa morskie przełomu XIX i XX wieku, w związku z czym tak jak 

wtedy, tak i dziś, myśl Mahana może stanowić odpowiedź na pytania, jakie 

stawiają sobie politycy i stratedzy w Pekinie i New Dehli. 

Kiedy w 1914 roku umierał admirał Mahan jego koncepcje geostrategiczne 

były w dużym stopniu zrealizowane. Otwarcie Kanału Panamskiego, będącego 

pod całkowitą kontrolą USA, stanowiło ukoronowanie starań Waszyngtonu 

o uzyskanie pozycji suwerena na obszarze Zachodniej Hemisfery. Dzięki swej 

potężnej flocie i pełnej kontroli nad obszarem Karaibów oraz połączeniem 

transoceanicznym przez Przesmyk Panamski, Stany Zjednoczone posiadały w tej 

części świata pozycję, która była nie do podważenia przez jakiekolwiek inne 

mocarstwo na świecie. Co więcej opanowanie szesnaście lat wcześniej Hawajów 

(i kilku mniejszych wysp), pozwoliło im również na Oceanie Spokojnym 

zapewnić sobie pozycję strategiczną, jaką nie mogły pochwalić się inne 

światowe potęgi. Wreszcie sprawowanie kontroli nad Filipinami umożliwiło 

Ameryce bezpośrednie zaangażowanie się w politykę dalekowschodnią 

i uzyskanie statusu mocarstwa azjatyckiego.  

O ile jednak na Karaibach czy Pacyfiku amerykańska geostrategia przełomu 

XIX i XX wieku rozwijała się zgodnie z założeniami Mahana, o tyle na obszarze 

Azji proces ten nie przebiegał tak sprawnie. Brytyjsko – niemiecka rywalizacja 

na morzach, oraz porażka Rosji w wojnie 1904 – 1905 roku, przekreśliła idee 

stworzenia porozumienia mocarstw morskich (Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii, Niemiec i Japonii) przeciwko najważniejszemu światowemu 
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mocarstwu lądowemu (Rosji), które uważane było przez amerykańskie admirała 

za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności ówczesnego świata. 

I wojna światowa, jak się wydawało, obaliła głoszone przez admirała 

twierdzenie dotyczące jedności mocarstw morskich, zaś wydarzenia polityczne 

okresu międzywojennego (narastające napięcia w Azji pomiędzy Japonią 

a Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, czy polityka rewizjonistyczna 

Niemiec) tylko je potwierdziły. „Patrząc z perspektywy trzydziestu pięciu lat 

jakże inny jest obraz” podsumowywał wizję Mahana profesor Tyler Dennett 

w swym opublikowanym w 1935 roku artykule poświęconym analizie pracy The 

Problem of Asia
655

.  

Ostatecznie II wojna światowa pokazała, że wbrew twierdzeniom admirała 

podziały polityczne w Azji, czy szerzej, na obszarze Eurazji, nie przebiegają 

wzdłuż linii mocarstwa morskie/mocarstwa lądowe lub też ludy teutońskie/ludy 

słowiańskie. Mimo tego, przez cały okres od momentu ogłoszenia polityki 

otwartych drzwi aż do wybuchu II wojny światowej Ameryka konsekwentnie 

starała się realizować, przynajmniej w ogólnym zarysie, założenia 

geostrategiczne Mahana wobec Azji. Uczestnicząc aktywnie 

w międzynarodowej polityce dalekowschodniej, podejmowała działania mające 

na celu przeciwstawienie się próbom uzyskania przez jedno z mocarstw pozycji 

monopolisty na obszarze wschodniej Azji.  

Koniec II wojny światowej przyniósł fundamentalne zmiany w geostrategii 

amerykańskiej. Nabrała ona wymiaru globalnego, obejmując swoim zasięgiem 

cała kulę ziemską. W jej krąg zainteresowania weszły obszary, które w czasach 

Mahana nie były w strefie szerszego zaangażowania politycznego Stanów 

Zjednoczonych (jak Europa Zachodnia czy Bliski Wschód), a które w czasie 

zimnej wojny bez ingerencji Ameryki znalazłyby się pod kontrolą Związku 

Radzieckiego. Z drugiej strony większość obszarów, których analizie 

geostrategicznej poświęcił się admirał (Karaiby, Hawaje) znajdowała się już od 

dawna pod niepodzielnym panowaniem USA. Nie oznacza to jednak, że 

powojenna geostrategia amerykańska nic Mahanowi nie zawdzięczała.  

                                                 
655 T. Dennet, The Future in Retrospect..., op. cit., s. 468. 
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Świat, jaki wyłonił się po 1945 roku w wielu swych aspektach dotyczących 

sytuacji geopolitycznej w Eurazji, przypominał ten, który w The Problem of Asia 

opisywał Mahan. O prymat nad nim rywalizowały dwa bloki: kontynentalny, 

pod przywództwem powstałego na gruzach carskiej Rosji ZSRR, składający się 

narodów słowiańskich oraz morski, pod przywództwem USA, w skład którego 

weszły między innymi Wielka Brytania, Niemcy (RFN) i Japonia. Jednym 

z głównych założeń polityki bloku morskiego na obszarze Eurazji, zgodnym 

z koncepcją admirała, było niedopuszczenie do uzyskania przez blok 

kontynentalny szerokiego dostępu do mórz i oceanów. Postulat ów 

realizowanym był pod hasłem walki z rozprzestrzenianiem się komunizmu, 

czego przykładem były chociażby konflikty w Korei czy Wietnamie. Również 

obserwowane, nie tylko w okresie zimnej wojny, ale także potem, 

zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie odnieść należy 

do tego, co o geostrategicznym znaczeniu tego terytorium pisał admirał i to 

jeszcze nim zdano sobie sprawę z wagi tego obszaru wynikającej z bogactwa 

jego zasobów naturalnych.  

Zwycięstwo Stanów Zjednoczonych w zimnowojennym starciu 

zadecydowało o uzyskaniu przez nie pozycji światowego hipermocarstwa. 

Obecna amerykańska geostrategia stoi przed zupełnie innymi wyzwaniami niż 

miało to miejsce w czasach Mahana. Obszarami rywalizacji z innymi 

mocarstwami nie są już Ameryka Łacińska czy Ocean Spokojny. W Azji 

Wschodniej, gdzie dzięki układom z Japonią, Koreą Południową czy Tajwanem 

silna pozycja USA również wydaje się być niepodważalna, zagrożenie ze strony 

wzrastających w siłę Chin wciąż jest jedynie teoretyczne. Także Rosja, która od 

czasu rozpadu ZSRR nadal nie odbudowała swej potęgi stanowi dla Ameryki 

zagrożenie raczej potencjalne niż realne656.  W tych okolicznościach głównym 

niebezpieczeństwem wydają się być przede wszystkim państwa tzw. Osi Zła  

rozwijające, wbrew postanowieniom międzynarodowym, swoje arsenały 

                                                 
656 Zarówno w przypadku Rosji jak i Chin należy mieć na względzie, że w przypadku zmiany 

sytuacji politycznej w obszarze ich bliskiej zagranicy na, z ich perspektywy, niekorzystną mogą 

one podjąć działania, które z punktu widzenia społeczności międzynarodowej będą stanowić 

potencjalne zagrożenie dla stabilności na obszarze Eurazji. 
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nuklearne, oraz te, które stanowić mogą bazę dla działalności terrorystycznej, 

rozpatrywanej współcześnie jako główne źródło zagrożenia dla stabilności ładu 

międzynarodowego. Taka sytuacja nie oznacza jednak całkowitej dezaktualizacji 

koncepcji geostrategicznych Mahana. Wciąż bowiem, tak jak i na przełomie 

XIX i XX wieku, tak i obecnie głównym obszarem, na którym skupia się 

zaangażowanie Stanów Zjednoczonych pozostaje kontynent azjatycki, 

a konieczność reagowania na pojawiające się zagrożenia wymaga od USA 

panowania na morzu i potęgi morskiej, której nikt nie będzie w stanie rzucić 

wyzwania. 

Przez długi czas myśl geopolityczna amerykańskiego admirała uchodziła za 

„prostą i tym samym łatwą do zrozumienia”
657

. Postrzegana była one przede 

wszystkim przez pryzmat sześciu czynników decydujących o potędze państwa, 

przedstawionych przez Mahana w pierwszym rozdziale The Influence of Sea 

Power upon History 1660 – 1783 oraz jego analizy geopolitycznej Azji. Mimo 

że nie zawsze analizy Mahana wydawały się być trafione (porażka Rosji 

w wojnie z Japonią poddawała w wątpliwość słuszność wniosków admirała na 

temat procesów geopolitycznych zachodzących w Azji zawartych w The 

Problem of Asia), to do czasu wybuchu I wojny światowej jego poglądy 

dotyczące potęgi morskiej i związanej z nią potęgi państw cieszyły się sporą 

popularnością i uznawane były za słuszne. W tym okresie miały one istotny 

wpływ na kształtowanie się klasycznej myśli geopolitycznej. Inspirację 

z Mahana czerpał m.in. F. Ratzel pisząc w 1900 roku swoją pracę Das Meer als 

Quelle Völkergrösse. Eine politisch-geographische Studie. Odpowiedź na 

koncepcje Mahana stanowiły również wydane przed wojna prace H. J. 

Mackindera
658

. Jednakże przebieg I wojny światowej odcisnął piętno na 

popularności Mahana. Konflikt ten, o wyniku którego decydowały w zasadniczej 

mierze działania na lądzie, wydawał się wskazywać, że rola potęgi morskiej 

w starciu światowych mocarstw nie jest tak duża jak głosił admirał. 

                                                 
657 J. Sumida, Alfred Thayer Mahan, Geopolitician, (w:) C. Gray, G. R. Sloan, Geopolitics, 

Geography and Strategy, London 1999, s. 39.  
658 S. Schulten, The Geographical Imagination in America, 1880-1950, Chicago 2001, s. 80; G. 

Kearns,  Geopolitics and Empire, The Legacy of Halford Mackinder, New York 2009, s. 4.  
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Pomimo tego koncepcje amerykańskiego teoretyka odegrały dużą rolę 

w kształtowaniu się myśli geopolitycznej w okresie międzywojennym. Zdaniem 

wielu badaczy, pod ich wpływem rozwijała się m.in. niemiecka Geopolitik. 

Mahan był bowiem, jak zauważa Robert Strausz-Hupé, „jednym z kilku 

anglosaskich myślicieli, których wpływ jest najbardziej widoczny w całym 

nauczaniu (Karla) Haushofera – pomimo, a może właśnie z powodu tego, że 

haushoferowska doktryna potęgi lądowej stanowi najbardziej jaskrawy przykład 

zaprzeczenie teorii Mahana”659. Jako nauczyciela Haushofera wymienia Mahana 

także Livezey660. Pogląd ten podziela również Margaret T. Sprout, stwierdzając, 

że „jest to jeden z kaprysów historii, że oficer amerykańskiej marynarki, którego 

doktryny stały się zasadami wiodącymi największe potęgi morskie świata, 

dostarczył, w sposób niezamierzony, inspiracji dla stworzenia przeciwstawnej 

teorii potęgi lądowej”
661

.      

II wojna światowa nie dała odpowiedzi na pytanie o wyższość potęgi 

morskiej nad lądową, gdyż zarówno w gronie zwycięzców jak i w gronie 

pokonanych znalazły się tak mocarstwa morskie (Stany Zjednoczone, Wielka 

Brytania, Japonia) jak i lądowe (ZSRR, Niemcy). Wraz z rozpoczęciem Zimnej 

Wojny nastąpiło pewne odświeżenie koncepcji Mahana. Sytuacja 

międzynarodowa, jaka wytworzyła się ówcześnie na obszarze Eurazji – starcie 

dwóch przeciwstawnych bloków: morskiego obejmującego m.in. USA, Wielką 

Brytanię, RFN i Japonię z jednej strony oraz kontynentalnego z ZSRR na czele 

z drugiej – stanowiła urzeczywistnienie idei zawartych w The Problem of Asia. 

Nawiązaniem do nich była koncepcja geopolityczna Nicholasa Spykmana, która 

uznawała za najważniejszy obszar geopolityczny nie morza i oceany – jak 

twierdził Mahan, czy „Heartland” – jak głosił Mackinder, lecz „Rimland” czyli 

pas pierścieniowy okalający strefę wewnętrzną kontynentalnej masy 

eurazjatyckiej. Analizując tę ideę trudno oprzeć się wrażeniu, że wpływ na nią 

wywarł mahanowski „middle belt”, który w założeniu admirała miała być 

                                                 
659 R. Strausz-Hupé, Geopolitics: The Struggle for Space and Power, New York 1942 s. 246, cyt. 

za: M. T. Sprout, op. cit., s. 444.  
660 W. E. Livezey, op. cit., s. 316. 
661 M. T. Sprout, op. cit., s. 444.  
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obszarem potencjalnego starcia Wielkiej Brytanii i Rosji. Jakkolwiek 

u Spykman „Rimland” obejmował inny obszar niż „middle belt” u Mahana, to 

jednak przesłanie obu idei było podobne: pomiędzy strefą wpływów mocarstw 

morskich i kontynentalnych istnieje obszar, na którym ścierają się ich wzajemne 

interesy i opanowanie którego stanowić może o osiągnięciu przewagi jednych 

nad drugimi. 

Powyższe porównanie daje pewien obraz miejsca, jakie zajmują koncepcje 

Mahana w amerykańskiej myśli geopolitycznej. W kontekście geopolityki 

i geostrategii USA do jego idei odnosili się w mniejszym lub większym stopniu 

niemal wszyscy liczący się anglosascy teoretycy geopolityczni. Wynikało to 

przede wszystkim z faktu, że Mahan był pierwszym, który opracował 

teoretyczne założenia amerykańskiej geostrategii i to już na etapie narodzin 

mocarstwowej potęgi Stanów Zjednocznych, które do dnia dzisiejszego 

w znacznej mierze stanowią podstawy geopolityki i geostrategii 

amerykańskiej662. Trafność jego przewidywań, szczególnie w kwestii konfliktu 

na linii mocarstwa morskie (USA) – mocarstwa lądowe (Rosja/ZSRR), w dużym 

stopniu znalazły odzwierciedlenie w rozważaniach późniejszych teoretyków. 

Opinię admirała o zagrożeniu mocarstw morskich ze strony Rosji podzielał m.in. 

współczesny Mahanowi Homer Lea
663

. Z kolei Isaiah Bowman, sprzeciwiający 

się izolacjonistycznej polityce USA w okresie międzywojennym, wzywał, 

podobnie jak admirał kilka dekad wcześniej, do wzrostu zaangażowania 

międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, które służyć miało wzmocnieniu 

amerykańskiej pozycji na świecie. Będąc w tym czasie głównym antagonistą 

niemieckiej szkoły geopolitycznej, w opozycji do niej sformułował określenie 

„Lebensraumu dla wszystkich”, który w jego oczach miał otworzyć światowy 

handel dla Ameryki. Tym samym tak jak Mahan był zwolennikiem rozszerzenia 

wpływów Stanów Zjednoczonych poprzez ekspansję ekonomiczną
664

. Podobne 

poglądy geopolityczne jak admirał głosił również inny znany amerykański 

badaczy, Robert Strausz-Hupé. To co łączyło go z Mahanem to sprzeciw wobec 

                                                 
662 Por. L. Moczulski, op. cit., ss. 32 – 33. 
663 G. R. Sloan, Geopolitics in United States Strategic Policy 1890 – 1987, Brighton 1988, ss. 94 – 
95.  
664 G. Ó Tuathail, S. Dalby, P. Routledge, The Geopolitics Reader, Abington 2006, ss. 27 – 29.  
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izolacjonizmu Ameryki oraz świadomość uzmysłowienia swoim rodakom wagi 

globalnej polityki międzynarodowej. W trakcie wojny „jako jeden z niewielu 

uczonych w USA, jawnie głosił przekonanie o przyszłym konflikcie sowiecko – 

amerykańskim”, co nasuwa również skojarzenia z ideami amerykańskiego 

admirała
665

. Wreszcie, można uznać Mahana za prekursora badań nad 

problematyką Bliskiego Wschodu, na co wskazuje m. in. jeden z 

najwybitniejszych specjalistów od stosunków międzynarodowych na tym 

obszarze, profesor George Lenczowski666. 

Wśród tych geopolityków, którzy prezentowali odmienne od admirała idee, 

nieodzowne było odniesienie się do jego myśli jako przeciwwagi dla własnych 

koncepcji. Na tym tle szczególnie wyraźnie jawi się Alexander de Seversky, 

główny apologeta potęgi powietrznej – nowej kategorii geopolitycznej, jaka 

wyłoniła się w wyniku szybkich zmian technologicznych związanych 

z rozwojem lotnictwa. Na podstawie własnych analiz i doświadczeń II wojny 

światowej Seversky poddał krytyce ideę potęgi morskiej, uznając ją za 

nieprzystająca do wymagań nowoczesnej wojny. Wskazywał on, odnosząc się 

szczególnie do działań zbrojnych na Pacyfiku, że okręty pozbawione są szans 

w konfrontacji z samolotami, pancerniki straciły rację bytu, gdyż ich 

zastosowanie zmieniło się zupełnie w stosunku do ich pierwotnego 

przeznaczenia, a morskie lotnictwo pokładowe przegrywa w starciu 

z lotnictwem lądowym. Deprecjonując znaczenie potęgi morskiej w ówczesnym 

konflikcie zbrojnym na podstawie doświadczeń II wojny światowej, której 

wykorzystanie oparte było na założeniach przedstawionych przez 

amerykańskiego admirała, Seversky podważał jednocześnie aktualność idei 

Mahana
667

.      

                                                 
665 M. Pollele, Raising Cartographic Consciousness: The Social and Foreign Policy Vision of 

Geopolitics in the Twentieth Century, Lanham 1999, s. 128; T. Klin, Wątki geopolityczne 

w dorobku Roberta Strausz-Hupé, „Przegląd Geopolityczny”, 1/2009, s. 66.   
666 G. Lenczowski, United States Interests in the Middle East, Washington 1968, s. 5. 
667 A. P. de Seversky, Victory Through Air Power, New York 1942, ss. 153 – 183; Tenże, Air 

Power: Key to Survival, London 1952, ss. 62 – 98; T. Klin, Wizje ładu miedzynarodowego 

w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Toruń 2008, ss. 

121 – 123.  
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Potępienie geopolityki w okresie powojennym obciążanej 

odpowiedzialnością za agresywną politykę mocarstw Osi i, w szerszym 

kontekście, skutki II wojny światowej znalazło swoje odbicie w ograniczeniu 

badań nad koncepcjami geopolitycznymi czołowych przedwojennych 

przedstawicieli tej dziedziny. Przykładem tego, jak podaje Jon Sumida, może 

być znana publikacja Makers of Modern Strategy z 1986 roku, w której, 

w stosunku do jej poprzedniej, opublikowanej ponad czterdzieści lat wcześniej, 

wersji usunięto rozdziały dotyczące myśli Haushofera czy Mackindera, zaś 

w napisanym na nowo rozdziale poświęconym Mahanowi niemal całkowicie 

pominięto aspekt geopolityczny zawarty w jego rozważaniach
668

.   

Nie oznaczało to jednak, że studia nad myślą geopolityczną zostały 

całkowicie zarzucone. W świecie anglosaskim skupiono się w dużym stopniu na 

badaniach nad myślą Mahana i Mackindera uznawanych za dwóch 

najważniejszych myślicieli w tej dziedzinie. Mimo, widocznych różnic w ich 

poglądach, część badaczy, jak np. Harold i Margaret Sprout w pracy 

Foundations of International Politics, stała na stanowisku, że analizy 

geopolityczne obu teoretyków zbudowane są na mniej więcej tym samym 

układzie elementów geograficznych i że argumenty Mahana dotyczące 

zagrożenia ze strony ekspansji Rosji, „wyraźnie antycypowały” 

mackinderowską koncepcję „Heartlandu”. Podobne stanowisko prezentował 

Livezey, choć zarówno on, jak i małżeństwo Sprout'ów zdawali sobie sprawę 

z głównych różnic w koncepcjach amerykańskiego i brytyjskiego 

geopolityków669.  

Szczególny wkład w badania dotyczące myśli geopolitycznej Mahana i jej 

znaczenia w odniesieniu do koncepcji Mackindera wniósł Paul Kennedy w swej 

pracy The Rise and Fall of British Naval Mastery. Porównał on koncepcje obu 

badaczy dotyczące roli potęgi morskiej i lądowej i odniósł je do XX – wiecznej 

historii Wielkiej Brytanii. Jak zauważa Sumida, Kennedy doszedł do konkluzji, 

że dla Mahana potęga morska stanowiła „zmienna niezależną, to jest, iż 

supremacja morska była źródłem przewagi ekonomicznej, co oznaczało, że tak 

                                                 
668 J. Sumida, Alfred Thayer Mahan, Geopolitician, op. cit., ss. 42 – 43.  
669 Ibidem. 
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długo jak Wielka Brytania panuje na morzach jej bogactwo będzie większe niż 

bogactwo jakiegokolwiek innego państwa. Esencją Mackindera, według 

Kennedy'ego, było stwierdzenie, że potęga morska była zmienną zależną 

o malejącym znaczeniu, co wyraził w formie dwóch stwierdzeń: 'potęga morska 

Wielkiej Brytanii, wrośnięta w jej potęgę ekonomiczną, straci swoją supremację 

z chwilą gdy inne państwa dysponujące większymi zasobami i większą liczbą 

mieszkańców zastąpią ją na pozycji lidera rozwoju przemysłowego', oraz, 'w 

odniesieniu do potęgi lądowej znaczenie potęgi morskiej słabnie'. Osłabienie 

potęgi ekonomicznej i morskiej Wielkiej Brytanii w XX stuleciu, pomimo jej 

wiodącej roli na początku wieku pozwoliło Kennedy'emu dojść do wniosku, że 

analiza Mackindera, z punktu widzenia przewidywalności, okazała się być 

właściwa, podczas gdy analiza Mahana została zdyskredytowana”
670

.  

Argumenty Kennedy'ego okazały się być przekonywające, wywołując 

poważne i dalekosiężne skutki. Przede wszystkim utrwaliły obraz idei Mahana 

jako prostego, łatwego do przyswojenia i bezkrytycznego nawalizmu. 

Jednocześnie przeprowadzona przez brytyjskiego historyka rehabilitacja 

geopolityki, dokonana poprzez ukazanie słuszności idei Mackindera, dotyczącej 

roli geografii w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi, „pozostawiła 

Mahana na marginesie poważnej dyskusji”. Amerykański admirał uznany 

bowiem został za ograniczonego, pozbawionego elastyczności myślenia 

deterministę, którego koncepcje dodatkowo obciążone są odpowiedzialnością za 

rozwój niemieckiej Geopolitik i wszelkie związane z tym konsekwencje. Tym 

samym, jakkolwiek jego koncepcje uznane zostały za istotne dla kształtowania 

się myśli geopolitycznej, a sam Mahan uzyskał status jednego z „ojców 

geopolityki”, to z punktu widzenia procesów zachodzących w drugiej połowie 

XX wieku jego idee nie zostały uznane za przydatne671.           

Tymczasem w końcu XX wieku badacze zaczęli zauważać konieczność 

odczytania idei Mahana na nowo
672

. Próbę reinterpretacji jego myśli 

geopolitycznej podjął w drugiej lat 90 – tych Jon Sumida. Doszedł on do 

                                                 
670 Ibidem, s. 43.  
671 Ibidem, ss. 43 – 44.  
672 C. S. Gray, R. W. Barnett, op. cit., s. 7. 
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przekonania, że koncepcje admirała są bardziej skomplikowane niż sądzono, 

a ich dotychczasowa analiza dokonywana przez historyków była zbyt pobieżna. 

Przede wszystkim Sumida uznał za błędne traktowanie myśli geopolitycznej 

Mahana w kategoriach determinizmu geograficznego. Opierając swe wnioski na 

pracach historycznych amerykańskiego teoretyka doszedł do konkluzji, że za 

główny element decydujący o kierunku rozwoju procesów politycznych admirał 

uznawał nie geografię, ale czynnik ludzki. Zdaniem Sumidy, mając świadomość 

tego, że czynnik geograficzny stawia niektóre kraje na pozycji uprzywilejowanej 

w stosunku do innych, Mahan zakładał jednocześnie, że potencjał geograficzny 

służący do osiągnięcia supremacji posiada więcej niż jedno państwo. W takiej 

sytuacji, o tym, które z państw najlepiej wykorzysta swoje geograficzne 

położenie i osiągnie przewagę nad innymi decydować miał czynnik ludzki – 

polityka rządu danego kraju i charakter narodowy jego mieszkańców
673

. 

Indeterminizm Mahana stanowił jeden z najważniejszych elementów podjętej 

przez Sumidę próby reinterpretacji poglądów geopolitycznych admirała. Oprócz 

tego amerykański profesor głosił także konieczność oczyszczenia admirała 

z zarzutu inspirowania przedwojennej geopolityki niemieckiej, a tym samym 

częściowej jego odpowiedzialności za tragedię II wojny światowej, wskazując, 

że wpływ Mahan na twórców Geopolitik był wynikiem niepełnej znajomości 

jego poglądów i tym samym błędnej ich interpretacji. Wnioski Sumidy wskazują 

również, iż nie postrzegał on admirała jako imperialisty głoszącego jedynie 

permanentną konieczność ekspansji. Jego zdaniem amerykański teoretyk 

zakładały przede wszystkim konieczność współpracy międzynarodowej, której 

przewodzić miały Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, na rzecz utrzymania 

międzynarodowego porządku. Takie podejście wynikało z głoszonej przez 

Mahana idei globalnego wolnego handlu, stanowiącego gwarancję światowego 

pokoju, która zdaniem amerykańskiego profesora była integralną częścią jego 

koncepcji potęgi morskiej
674

.  

                                                 
673 Ibidem, s. 49. 
674 J. Sumida, Alfred Thayer Mahan, Geopolitician, op. cit, ss. 57 – 58. W tym kontekście poglądy 

Mahana wykazują podobieństwo do poglądów Bowmana z jego umiłowaniem Ameryki 

traktowanej w kategorii ostoi idealizmu i racjonalności. 
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Podjęta w latach 90-tych XX wieku próba reinterpretacji myśli admirała 

Mahana pokazuje, że pomimo upływu nieomal stu lat od jego śmierci, w kwestii 

poglądów geopolitycznych amerykańskiego teoretyka badaczom pozostało 

jeszcze wiele do wyjaśnienia. Szczególnie na gruncie polskim, gdzie od 

kilkunastu lat studia nad geopolityką i geostrategią przeżywają swój renesans, 

gruntowna analiza koncepcji jednego z „ojców geopolityki” i ocena ich wpływu 

na politykę mocarstw, zarówno dawniej jak i dziś, wydaje się być niezwykle 

istotna. Niniejsza praca stanowić ma pierwszy krok w kierunku osiągnięcia tego 

celu.  
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