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Przyczyny i konsekwencje 
interwencji zbrojnych Stanów 

Zjednoczonych 

„We are all captives of pictures in our head – our belief that the world we 

experience is the world that really exists”.

Walter Lippmann

Ponad czterdzieści lat temu Hans J. Morgenthau napisał, że in-

terwencja jest 

„(...) tak prastarym i powszechnie znanym oraz używanym narzędziem 

polityki zagranicznej, jak presja dyplomatyczna, negocjacje czy wojna”1.

W epoce pozimnowojennej tę opinię klasyka politycznego rea-

lizmu można szczególnie zastosować do polityki Stanów Zjed-

noczonych. Począwszy od 1990 roku, żadne inne państwo nie 

używało z taką częstotliwością interwencji zbrojnej jako narzę-

1 H. Morgenthau, To Intervene or Not To Intervene, „Foreign Affairs”, vol. 45, 

April 1967, s. 425.



Wojciech Michnik176

dzia swojej polityki zagranicznej. Militarna odpowiedź koalicji 

dowodzonej przez USA wobec irackiej agresji na Kuwejt (woj-

na w Zatoce Perskiej 1990–1991), interwencje w wojnach do-

mowych w byłej Jugosławii, udzielanie pomocy humanitarnej 

w Somalii, ekspedycja karna w Afganistanie czy kontrowersyj-

na wojna prewencyjna z Irakiem w 2003 roku, to tylko najwięk-

sze, bynajmniej nie jedyne, przykłady tej formy polityki. Skala 

rzeczonych interwencji obejmowała z jednej strony przykłady 

bardzo ograniczonego użycia sił zbrojnych (np. Somalia, Koso-

wo), a z drugiej działania wojenne na pełną skalę (np. Irak). 

Gdy analizuje się powyższe przypadki interwencji, nasuwa się 

pytanie, dlaczego i z jakim skutkiem po zakończeniu zimnej 

wojny Stany Zjednoczone interweniują zbrojnie w tak wielu 

miejscach i na tak różną skalę? Jakie czynniki spowodowały, 

że lata 1990–2008 śmiało można nazwać erą amerykańskich 

interwencji? Czy można w tym okresie mówić o polityce czy 

raczej „politykach” interwencji zbrojnych Waszyngtonu?2

Wydaje się więc, że warto się zastanowić nad przyczyna-

mi i konsekwencjami interwencji zbrojnych USA, odwołując 

się zarówno do przypadków tych działań po zakończeniu zim-

nej wojny, jak i do ogólnych trendów charakterystycznych dla 

współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Po dobrej stronie historii (i Atlantyku)

Istnieje kilka sprzężonych z sobą czynników i uwarunkowań, 

które pozwalają na zrozumienie przyczyn interwencji USA po 

zakończeniu zimnej wojny. W tym miejscu ograniczę się do 

przedstawienia pięciu z nich.

2 W języku angielskim istnieje wyraźne rozróżnienie na policy – czyli jasno 

sformułowaną politykę realizowaną przez instytucje polityczne, i na politics – czyli 

sferę ogólnie związaną z działalnością polityczną. W przypadku interwencji zbroj-

nych Stanów Zjednoczonych po 1989 roku istotne jest pytanie, czy można mówić 

o jednej spójnej strategii lub doktrynie interwencji (czyli the policy of military inter-
ventions) czy raczej o różnych, często sprzecznych z sobą strategiach/„politykach” 

(czyli politics of military interventions). 
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Po pierwsze, Stany Zjednoczone interweniują po 1989 

roku, ponieważ od tego czasu pozostają jedynym supermo-

carstwem, a interwencje są z reguły domeną państw silnych. 

Najbardziej oczywisty czynnik zwiększający możliwości inter-

wencji Stanów Zjednoczonych związany był z rozpadem ZSRR 

i wygraniem zimnej wojny przez państwo amerykańskie. Zmia-

na w strukturze systemu międzynarodowego z dwubieguno-

wego na – jak się wydawało na początku lat dziewięćdziesią-

tych XX wieku – jednobiegunowy, wywołała poczucie triumfu 

w USA. Innymi słowy, Stany Zjednoczone interweniują zbrojnie 

„ponieważ mogą”. USA dysponują potencjałem zarówno po-

litycznym, ekonomicznym, jak i militarnym, który umożliwia 

im takie działania, a po 1989 roku żadne państwo czy grupa 

państw nie stworzyły przeciwwagi dla amerykańskiej potęgi. 

Niebagatelnym w tym kontekście wydarzeniem było stosunko-

wo łatwe zwycięstwo USA w wojnie w Zatoce Perskiej. Amery-

kanie uwierzyli dzięki niemu ponownie w skuteczność swojej 

siły militarnej, zapominając o syndromie wojny wietnamskiej. 

Wygranie rywalizacji Wschód-Zachód w połączeniu z sukce-

sem w pierwszym poważnym konflikcie nowej ery spowodo-

wało, że w Stanach Zjednoczonych zwiększyło się przekonanie 

o słuszności własnych działań na arenie międzynarodowej.

Po drugie, USA interweniują, ponieważ dążą do zachowa-

nia, a nawet wzmocnienia swojej pozycji na świecie, a inter-

wencje zbrojne postrzegane są przez decydentów amerykań-

skich jako jeden ze sposobów osiągnięcia powyższego celu. 

Powyższą tendencję można określić jako „interwencję w służ-

bie prymatu”. Ta interpretacja zakłada, że po 1989 roku elity 

waszyngtońskie osiągnęły konsensus w sprawie przyszłej roli 

USA. Zakładał on, że aby utrzymać (pożądaną) pozycję najpo-

tężniejszego państwa, a zarazem jedynego supermocarstwa, 

Stany Zjednoczone muszą dysponować zdecydowaną przewa-

gą technologiczną i wojskową nad resztą świata. Według tej 

logiki, USA powinny nie wahać się wykorzystywać tej potęgi 

w obronie i promowaniu własnych interesów poza granicami 

swojego kraju.
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Po trzecie, interwencje USA po zimnej wojnie wynikają tak-

że z ideologicznych przesłanek, według których zadaniem po-

lityki zagranicznej jest realizowanie specjalnej misji i posłan-

nictwa własnego kraju. Ameryka, według tego twierdzenia, 

jest wyjątkowa i ciąży na niej także szczególna odpowiedzial-

ność za polepszenie losów świata. Ten specyficzny misjanizm 

Stanów Zjednoczonych znajduje odzwierciedlenie, zwłaszcza 

w sferze retorycznej, podczas każdej z amerykańskich inter-

wencji zbrojnych po 1990 roku. 

Misjanistyczne poglądy podzielane przez część elit amery-

kańskich są często łączone z bardzo popularnym przekona-

niem, że demokracja jest najlepszym z możliwych ustrojów 

nie tylko dla USA, lecz także dla wszystkich państw, i powinna 

być zatem wprowadzana na świecie wszelkimi dostępnymi 

metodami, nie wykluczając militarnych. Ta tendencja skon-

frontowana z przypadkami łamania praw człowieka, kryzy-

sami humanitarnymi charakterystycznymi dla lat dziewięć-

dziesiątych XX wieku stała się bodźcem do zwiększenia roli 

Stanów Zjednoczonych w świecie, wyrażonej też polityką in-

terwencji zbrojnych. 

Zaznaczmy jeszcze, że postulat transformacji innych społe-

czeństw na wzór i podobieństwo swoje nie stanowi żadnego 

novum w amerykańskiej tradycji politycznej. Wiara w specjal-

ne posłannictwo i „objawione przeznaczenie” (manifest des-
tiny) towarzyszyła osadnikom na dzisiejszych ziemiach ame-

rykańskich od początku kolonizacji w XVII wieku3. Od czasów 

„miasta na wzgórzu” Johna Winthropa wyjątkowość ekspery-

mentu amerykańskiego była rozszerzana terytorialnie. W cza-

sach kolonialnych Atlantyk był często postrzegany jako grani-

ca oddzielająca nowy, dobry świat od starego, naznaczonego 

złem i niegodziwością. Wraz z ekspansją kontynentalną w XIX 

3 Doktryna „objawionego przeznaczenia” znakomicie wpisuje się w retorykę 

interwencji zbrojnych i wojen toczonych przez USA. Por. R.L. Coles, Manifest Des-
tiny Adapted for 1990s’ War Discourse: Mission and Destiny Interwined, „Sociology 

of Religion”, 2002 (64/4), s. 404.
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wieku Stany Zjednoczone stopniowo rozszerzały swoje posłan-

nictwo i misję na cały kontynent amerykański.

„Naszym oczywistym przeznaczeniem – pisał John Louis O’Sullivan 

w 1845 roku – jest zajęcie kontynentu przydzielonego nam przez Opatrz-

ność dla swobodnego rozwoju naszych corocznie mnożących się 

milionów”4.

XX wiek, przez wielu ekspertów słusznie nazywany stuleciem 

Ameryki, wyniósł Stany Zjednoczone na piedestał polityki 

międzynarodowej. Geograficzna odległość od teatrów dwóch 

okrutnych wojen światowych oraz ogromny potencjał gospo-

darczy umożliwiły Stanom Zjednoczonym wzmocnienie swo-

jej pozycji w świecie i jednocześnie zdawały się potwierdzać 

amerykańską wyjątkowość. Zwycięstwo w zimnej wojnie z ko-

lei zasygnalizowało Amerykanom i reszcie świata, iż nie istnie-

je de facto żadna ludzka siła mogąca zagrozić amerykańskiej 

potędze. W myśl tej interpretacji „typowa” pozimnowojenna 

interwencja zbrojna to wypadkowa potęgi i misyjności USA5.

Po czwarte, świat postzimnowojenny wbrew początkowe-

mu optymizmowi okazał się bardzo niestabilny. Krwawe woj-

ny domowe, konflikty na tle etnicznym i religijnym wybuchły 

ze zdwojoną siłą, czego najlepszym przykładem był sposób, 

w jaki rozpadła się Jugosławia. Celem tych konfliktów było 

nie tyle pokonanie przeciwnika poprzez jego unicestwienie, ile 

podporządkowanie ludności cywilnej przez walczące strony6. 

Stany Zjednoczone, chcąc zachować swoją pozycję światowe-

go supermocarstwa, musiały reagować na te konflikty, a część 

z tych reakcji przybrało formę interwencji zbrojnych. Ponadto 

lata dziewięćdziesiąte XX wieku przyniosły ożywioną debatę 

na temat pojmowania suwerenności państwa jako nadrzędnej 

4 Cyt. w: G.B. Tindall, D.E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, Zysk i S-ka, War-

szawa 2002, s. 500.
5 W. Dzielski, W. Michnik, Religia w polityce zagranicznej USA – na przykładzie 

prezydentury George’a W. Busha, „Teologia Polityczna”, nr 4, 2006–2007, s. 167–175. 
6 Szerzej na temat współczesnych wojen domowych w: S.N. Kalyvas, „New” 

And „Old” Civil Wars, A Valid Distinction?, „World Politics”, vol. 54, October 2001, 

s. 99–118; Por. także: K. Feste, Intervention, Shaping the Global Order, Praeger, 

Westport 2003, s. 170–175.
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zasady porządkującej współczesne stosunki międzynarodo-

we. Interwencje podejmowane w celu obrony praw człowieka 

(tzw. interwencje humanitarne) były postrzegane jako moralny 

obowiązek, szczególnie w obliczu tragicznych wydarzeń, jakie 

miały miejsce w byłej Jugosławii, Somalii, Ruandzie czy Timo-

rze Wschodnim. Pomimo że konsensus dotyczący okoliczności 

podejmowania interwencji zbrojnych w celach humanitarnych 

nie został osiągnięty, to jednak prawie każda interwencja woj-

skowa USA po zimnej wojnie była wzmacniana retoryką „nie-

sienia pomocy potrzebującym”7. Jak trafnie zauważył Michael 

Mandelbaum w 1994 roku, „na nieszczęście takie zjawisko jak 

interwencja humanitarna nie istnieje”. Mandelbaum dowo-

dził, że każda interwencja podejmowana z pobudek humani-

tarnych prowadzi w sposób nieunikniony do realizowania ce-

lów politycznych, które konsekwentnie wymagają ponoszenia 

określonych kosztów8.

Po piąte, Stany Zjednoczone interweniują, ponieważ są „hi-

storycznie przyzwyczajone” do stosowania tego narzędzia po-

lityki zagranicznej. Przez pierwsze dekady swojego istnienia 

Stany Zjednoczone dokonywały interwencji w ramach ekspan-

sji terytorialnej. Po zabezpieczeniu swojego kraju i jego granic 

USA interweniowały w obronie swoich interesów (w ramach 

doktryny Monroego) na półkuli zachodniej. W XX wieku Stany 

Zjednoczone, biorąc udział w obydwu wojnach światowych, 

rozszerzyły zakres interwencji militarnych oraz swoich wpły-

wów na cały glob. Z tej perspektywy interwencje ery pozim-

nowojennej można potraktować jako logiczne i konsekwentne 

kroki na drodze do powiększania swoich wpływów i pozycji 

w systemie międzynarodowym.

7 Nie neguje się w tym miejscu potrzeby dostarczania pomocy humanitarnej, 

tylko podaje się w wątpliwość interwencje zbrojne podejmowane przez supermo-

carstwo (w tym wypadku przez USA) wyłącznie z pobudek moralnych i humani-

tarnych.
8 M. Mandelbaum, The Reluctance to Intervene, „Foreign Policy”, Summer 1994, 

s. 4. Por. także: A.J. Kuperman, The Moral Hazard of Humanitarian Intervention: 
Lessons from the Balkans, „International Studies Quarterly”, vol. 52, 2008, s. 49–80.
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Podsumowując tę część rozważań, warto przytoczyć opinię 

tygodnika „The Economist”, który w 2001 roku wskazywał na 

fakt, że tak naprawdę „Ameryka nigdy nie opracowała kryte-

rium, na którego podstawie mogłaby się angażować zbrojnie 

w zagraniczne konflikty”. Pytanie bowiem brzmi: „Czy Stany 

Zjednoczone powinny interweniować tylko w przypadkach, 

gdy interesy narodowe są zagrożone? Jeśli tak, jak zdefiniować 

te interesy?”9.

Konfrontacja z Irakiem

Pierwszą interwencją podjętą przez USA w warunkach post-

zimnowojennych był udział w wojnie w Zatoce Perskiej i akcji 

pod patronatem ONZ wymierzonej przeciwko reżimowi Sadda-

ma Husajna w 1990 i 1991 roku. Ocena i konsekwencje udziału 

USA w tej interwencji do dziś wywołują spory wokół interpre-

tacji skutków wojny oraz przyszłej dynamiki politycznej na Bli-

skim Wschodzie. Im więcej mija lat od zakończenia wojny, tym 

więcej głosów krytycznych podważa zwycięstwo strategiczne, 

jakie ogłosiła administracja George’a H.W. Busha po zakoń-

czeniu operacji „Pustynna Tarcza” i „Pustynna Burza”. W tym 

kontekście problematyczna zdaje się nie tylko późniejsza po-

lityka Stanów Zjednoczonych wobec Iraku, lecz wobec całego 

regionu Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem 

stosunków izraelsko-palestyńskich. Krytycznie na skutki wojny 

w Zatoce Perskiej patrzy Zbigniew Brzeziński, wskazując, że 

„(...) zwycięstwo nad Irakiem nie zostało wykorzystane strategicznie 

ani w tym kraju, ani w całym regionie. Bliska i zupełnie jawna współ-

praca angielsko-amerykańska w walce z Saddamem, uosabiana przez 

duet Bush–Thatcher, sprawiła, że na Bliskim Wschodzie powszechnie 

zaczęto postrzegać Amerykę jako gorliwego spadkobiercę brytyjskiego 

imperializmu”10.

9 Why and When to Go in?, „The Economist”, January 4th, 2001.
10 Z. Brzeziński, Druga szansa, Świat Książki, Warszawa 2008, s. 63–64.
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Inną kwestią pozostają wątpliwości dotyczące momentu za-

kończenia wojny i pytania o możliwość oraz ewentualne kon-

sekwencje obalenia reżimu Saddama Husajna w 1991 roku. 

Dezaprobatę dla momentu zakończenia wojny wyrażali neo-

konserwatyści, ganiąc administrację Busha za niedoprowadze-

nie interwencji do końca11.

Decyzja o pozostawieniu Saddama Husajna u władzy 

w 1991 roku tylko z perspektywy kilku lat może się wydawać 

tak jednoznacznie niewłaściwa. Analizując bowiem sytuację 

strategiczną w 1991 roku, trudno zgodzić się z krytykami ad-

ministracji Busha. Podjęto taką a nie inną decyzję, ponieważ 

administracja żywiła uzasadnione obawy, że „marsz na Bag-

dad” i obalenie reżimu Saddama wywołają więcej szkód niż 

pożytku dla polityki amerykańskiej. Należy przy tym pamiętać, 

że prezydent George Bush i większość jego doradców byli kla-

sycznymi realistami w podejściu do polityki międzynarodowej. 

Obawiali się nagłych zmian, które mogły spowodować chaos, 

podczas gdy z ich punktu widzenia nade wszystko liczyła się 

stabilizacja i utrzymanie status quo. Przekładając ten argument 

na płaszczyznę ówczesnych wydarzeń, trudno nie zauważyć, 

że koalicja antyiracka w 1990 i 1991 roku stanowiła bardzo 

kruchą i osobliwą konstrukcję. Większość państw arabskich, 

występując przeciwko Saddamowi, zrobiła to z „mieszanymi 

uczuciami” i ich reakcja w przypadku zbyt daleko idącej in-

terwencji zbrojnej mogłaby doprowadzić nie tylko do rozpadu 

doraźnej koalicji, lecz także spowodować konflikt regionalny. 

Odsunięcie Saddama od władzy w Iraku przez wojska Stanów 

Zjednoczonych mogłoby bowiem zostać odebrane w stolicach 

państw arabskich nie jako upokorzenie krewkiego dyktatora, 

ale raczej jako poniżenie Arabów przez chrześcijańskie super-

mocarstwo. 

Nie sposób jednak nie dostrzec niezamierzonych rezultatów 

wywołanych udziałem Amerykanów w wojnie w Zatoce Per-

skiej. Jednym z nich było poważne i długotrwałe zaangażowa-

11 J. Tokarski, Neokonserwatyści a polityka USA w Nowym Wieku, ARCANA, 

Kraków 2006, s. 77.
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nie się militarne Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, 

ze wszystkimi tego konsekwencjami12. Drugim było wzmocnie-

nie zjawiska, które jeden z ekspertów nazwał „nowym ame-

rykańskim militaryzmem”13. Zarówno siły zbrojne USA, jak 

i część elit waszyngtońskich, niesione „triumfem” operacji „Pu-

stynna Burza”, zdały się zapomnieć o traumie syndromu wiet-

namskiego. Co więcej, Amerykanie ponownie odzyskali wiarę 

w potęgę militarną swojego kraju, która miała służyć nie tyl-

ko obronie własnych granic, lecz także poszerzaniu dominacji 

Stanów Zjednoczonych. Po trzecie, nikt z decydentów w Wa-

szyngtonie nie mógł się wówczas spodziewać, że udział USA 

w operacji „Pustynna Tarcza” w Arabii Saudyjskiej i związana 

z nią obecność wojsk amerykańskich na świętej dla muzułma-

nów ziemi spotęgują falę radykalnego islamu w latach dzie-

więćdziesiątych, której najbardziej znanym przedstawicielem 

stał się Osama bin Laden14.

Somalia zapomniana 

Z kolei amerykańska interwencja pod patronatem ONZ w So-

malii (1992–1994), ze względu na sposób, w jaki się zakończyła 

– zabiciem przez somalijskich watażków 19 żołnierzy amery-

kańskich w Mogadiszu w październiku 1993 roku i wycofaniem 

12 Jak podkreśla Brzeziński „(...) niewykorzystany sukces Busha w Iraku za-

ważył niczym grzech pierworodny na polityce jego następców, zmuszając ich do 

bezowocnego, budzącego coraz większą niechęć i przynoszącego Amerykanom 

coraz większe szkody zaangażowania w sprawy Bliskiego Wschodu”. Cyt. za: 

Z. Brzeziński, Druga szansa, s. 67.
13 Por. A. Bacevich, The New American Militarism, Oxford University Press, Ox-

ford 2005.
14 W wydanej w 1998 roku fatwie przeciwko USA Osama bin Laden tak właś-

nie uzasadniał konieczność wojny: „Przez ponad siedem lat Stany Zjednoczone 

okupowały ziemie islamu w najświętszych miejscach, na Półwyspie Arabskim, plą-

drując jego bogactwa, rządząc jego władcami, upokarzając jego lud, terroryzując 

jego sąsiadów i zamieniając swoje bazy na półwyspie w przednią straż do walki 

z sąsiadującymi ludami muzułmańskimi”. Cyt. za: C. Flint, Wstęp do Geopolityki, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 86.



Wojciech Michnik184

się Stanów Zjednoczonych z tej misji sześć miesięcy później 

– bardzo szybko pokazała, że „odrzucenie” przez Amerykanów 

syndromu wietnamskiego po wojnie w Zatoce Perskiej okaza-

ło się przedwczesne. Późniejsza niechęć administracji Clintona 

do wysyłania amerykańskich sił lądowych w takie miejsca, jak 

Bośnia, Haiti, Ruanda czy Kosowo, jasno dowiodła, że naucz-

ka, jaką Stany Zjednoczone dostały w Somalii, była rozpatry-

wana także przez pryzmat porażki w Wietnamie.

W czasach zimnej wojny Stany Zjednoczone postrzegały 

konflikty w odległych miejscach świata z perspektywy rywali-

zacji supermocarstw, z reguły ignorując lokalną specyfikę poli-

tyczną. Interwencje zbrojne często wtedy traktowano jako tzw. 

wojny zastępcze (proxy wars) między USA a ZSRR. Po zimnej 

wojnie sytuacja strategiczna zmieniła się. Państwa pogrążone 

w konfliktach w obliczu braku rywalizacji supermocarstwo-

wej stanowiły zupełnie nowe wyzwanie zarówno dla Stanów 

Zjednoczonych, jak i dla całej społeczności międzynarodowej. 

Ponadto po zwycięstwie w wojnie w Zatoce Perskiej Stany 

Zjednoczone prezentowały się nie tylko jako najpotężniejsze 

państwo, gwarant nowego systemu międzynarodowego, lecz 

także jako przyszły model do naśladowania dla innych. Dość 

szybko jednak okazało się, że w takich miejscach, jak Somalia 

czy była Jugosławia, historia wbrew zwolennikom tezy Franci-

sa Fukuyamy nie „skończyła się”. Punkt ten doskonale obrazu-

je sarkastyczny komentarz Nancy Soderberg – doradczyni Billa 

Clintona w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego – dotyczący 

braku przygotowania społeczności międzynarodowej do sta-

wiania czoła konfliktom lokalnym. Soderberg słusznie przy-

pomniała, że „jeśli rzeczywiście nastąpił koniec historii, jak 

niektórzy utrzymywali, ktoś zapomniał poinformować o tym 

walczące strony”15.

Taka sytuacja panowała w Somalii, gdzie od początku lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku toczyła się wojna domowa. 

Przypadek amerykańskiej interwencji w tym kraju można 

15 N. Soderberg, The Superpower Myth, The Use and Misuse of American Might, 
John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2005, s. 33.
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uznać za sztandarowy przykład zaangażowania się militarnie 

Waszyngtonu w odległym kraju, który nie stanowił ówcześnie 

zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Opera-

cjami „Provide Relief” i „Restore Hope” w ramach UNOSOM 

(United Nations Operation in Somalia) podjęto jedną z pierw-

szych prób uczynienia z tzw. interwencji humanitarnej normy 

obowiązującej we współczesnych stosunkach międzynarodo-

wych. Pomysł ten, wysoce kontrowersyjny i szeroko komento-

wany, zapoczątkował debatę na temat zmieniającej się defini-

cji suwerenności i praktycznych implikacji wynikających z jej 

interpretacji. Jak pokazały przykłady następnych interwencji, 

szczególnie w Kosowie i Iraku, i „nieinterwencji” w Ruandzie 

i Sudanie, debata ta jest daleka od zakończenia16. Zarówno 

kwestia warunków, w jakich społeczność międzynarodowa 

powinna interweniować w celach humanitarnych, jak i zwią-

zana z tym problemem redefinicja pojęcia suwerenności na 

gruncie prawa międzynarodowego pozostają przedmiotem 

dyskusji i sporów. 

Analizując przypadek interwencji w Somalii z perspektywy 

polityki zagranicznej USA, warto zwrócić uwagę, że pomimo 

wieloletnich wysiłków Waszyngtonu, jak i społeczności między-

narodowej, to państwo „Rogu Afryki” od prawie dwudziestu lat 

pogrąża się w coraz większej nędzy i chaosie. Paradoksalnie, 

pomimo długotrwałego zaangażowania Stanów Zjednoczo-

nych, wyrażonego też miliardami dolarów w ramach pomocy 

dwustronnej czy wielostronnej, starania te okazały się niewy-

starczające, aby zapobiec praktycznemu rozpadowi i rozczłon-

kowaniu państwa somalijskiego17. Po wycofaniu się z Somalii 

ostatnich żołnierzy amerykańskich wiosną 1994 roku Stany 

Zjednoczone, pomne złych doświadczeń, straciły zaintereso-

wanie w bezpośrednich interwencjach na terenie tego kraju. 

Jak podkreśla Peter Schraeder, Amerykanie błędnie założyli, że 

16 Por. K. Annan, Two Concepts of Sovereignty, „The Economist”, September 

16, 1999.
17 P.J. Schraeder, From Ally to Orphan: Understanding U.S. Policy toward Soma-

lia after the Cold War [w:] James M. Scott (red.), After the End: Making U.S. Foreign 
Policy in the Post-Cold War World, Duke University Press, Durham 1998, s. 349.
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„powrócił pokój do Rogu Afryki”. Tym samym Somalia podzie-

liła los innych państw wasalskich w Afryce, które „w czasach 

zimnej wojny wspierały amerykańską politykę powstrzymywa-

nia”, i stała się „opuszczoną sierotą” pozimnowojennego syste-

mu międzynarodowego18. Obecnie kwestia Somalii – zwłasz-

cza w kontekście rozwoju na jej terytorium komórek Al-Kaidy 

i współczesnego piractwa – ponownie stała się przedmiotem 

zainteresowania Stanów Zjednoczonych. Tylko że zarówno 

problem katastroficznego, jak i morskiego terroryzmu w Soma-

lii nierozłącznie jest związany z ostatnimi dwudziestoma latami 

wojny domowej w tym kraju. Trudno sobie wyobrazić ukró-

cenie rajdów piratów somalijskich bez rozwiązania problemu 

państwa upadłego, jakim od lat pozostaje Somalia.

Kosowo i „wojna humanitarna”

Interwencja Stanów Zjednoczonych w ramach operacji NATO 

w Kosowie, rozpoczęta w marcu 1999 roku, stanowi kolejny przy-

kład operacji militarnej o niejednoznacznych konsekwencjach.

Oficjalnie operacja „Sojusznicza Siła” została przeprowa-

dzona w obronie praw człowieka. Chociaż trudno zaprze-

czyć, że brutalne czystki etniczne popełniane na kosowskich 

Albańczykach przez Serbów miały miejsce, to należy także 

zauważyć, że państwa zachodnie, w tym USA, dały się wma-

newrować w spór terytorialny, którego podłoże sięga ośmiu-

set lat. Ponadto wiele wątpliwości, zwłaszcza w zestawieniu 

z humanitarną retoryką Zachodu, budził sposób, w jaki „woj-

na” została przeprowadzona przez siły NATO. Sugerowanie, że 

bombardowania z dużej wysokości, w obawie Amerykanów 

i ich europejskich sojuszników przed stratą własnych żołnierzy, 

mogą zahamować lub zapobiec czystkom etnicznym, okaza-

ło się nie tylko błędem strategicznym, lecz także z moralnego 

punktu widzenia było co najmniej dwuznaczne. Przypomnijmy, 

18 Ibid., s. 349.
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że prezydent Clinton sformułował główny cel Stanów Zjedno-

czonych i NATO jako powstrzymanie jeszcze bardziej krwawej 

ofensywy przeciw niewinnym cywilom w Kosowie, a jeśli zaj-

dzie taka potrzeba, poważne uszczuplenie serbskiego poten-

cjału militarnego, aby uniemożliwić im wyrządzanie krzywd 

mieszkańcom Kosowa”19.

Skutki interwencji różniły się jednak zasadniczo od począt-

kowych intencji. W zasadzie w Kosowie NATO starało się pro-

wadzić dwie odrębne kampanie – taktyczną, która miała za 

zadanie powstrzymać serbskie oddziały przed dalszymi czyst-

kami etnicznymi na terenie Kosowa, oraz strategiczną, która 

rozegrała się w Serbii „właściwej”, poza terytorium Kosowa20. 

Tylko o tej drugiej można powiedzieć, że zakończyła się suk-

cesem. Pierwsza natomiast nie tylko nie sprawiła, że Serbowie 

zaniechali czystek etnicznych na kosowskich Albańczykach, 

lecz wręcz spowodowała ich intensyfikację.

Wojna w Kosowie bardzo szybko przyniosła też inne nieza-

mierzone przez interwentów konsekwencje: czystki etniczne 

popełniane przez kosowskich Albańczyków na Serbach. Odby-

wały się one praktycznie „pod nosem” wojsk NATO, tych sa-

mych, które były wysłane na misje w obronie praw człowieka. 

Wydarzenia te dowiodły, jak bardzo skomplikowanym i kontro-

wersyjnym instrumentem polityki międzynarodowej jest tzw. 

interwencja humanitarna.

Jeszcze większe wątpliwości w tym kontekście budzi zacho-

wawczość kampanii NATO przeciwko Serbii. „Doktryna Clinto-

na”, którą można sprowadzić do zasady „zero strat własnych”, 

została doprowadzona w tym przypadku do perfekcji. Należy 

pamiętać, że ta norma była gwarantem politycznego i społecz-

19 B. Clinton, Address to the Nation on Air Strikes Against Serbian Targets in the 
Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), „Weekly Compilation of 

Presidential Documents”, vol. 35, no. 12, Monday, March 29, 1999 [w:] The 1999 
Presidential Documents Online via GPO Access, http://frwebgate6.access.gpo.gov/

cgi-bin/waisgate.cgi?WAISdocID=866706325489+8+0+0&WAISaction=retrieve 

(18.02.2009).
20 T.G. Ash, Kosovo: Was It Worth It?, „New York Review of Books”, vol. 47, 

no. 14, September 21, 2000, http://www.nybooks.com/ (12.02.2009).
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nego przyzwolenia amerykańskiej opinii publicznej na udział 

Stanów Zjednoczonych w omawianej interwencji. Była także 

jak najbardziej zrozumiała z punktu widzenia dowództwa po-

lityczno-militarnego, w myśl zasady, że każdy dobry dowódca 

dąży do jak najmniejszych strat wśród swoich żołnierzy. Jed-

nocześnie jednak to właśnie podporządkowanie praktycznie 

wszystkich celów strategiczno-taktycznych tej zasadzie zadecy-

dowało nie tylko o wyniku wojny w Kosowie, lecz także o jej 

ocenie. NATO usiłowało „zrobić dobrą rzecz w zły sposób”, co 

chyba najlepiej oddaje wypowiedź jednego z Serbów z Belgra-

du, który gorzko zauważył, że w obronie praw człowieka „przy-

wódcy NATO gotowi byli zaryzykować życie mojej żony i mo-

ich dzieci, ale nie swoich żołnierzy”21. 

Ponadto brak strat własnych w czasie wojny w Kosowie 

miał dla polityki interwencji zbrojnych Stanów Zjednoczonych 

ważkie konsekwencje. Umocniło się przekonanie w Waszyng-

tonie – zapoczątkowane sukcesem w wojnie w Zatoce Perskiej 

– że można prowadzić wojny praktycznie bezkrwawe, w któ-

rych technologia i informatyka odegrają decydującą rolę22.

Od Kabulu...

Zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku zmieniły 

sposób, w jaki Amerykanie postrzegali swoje bezpieczeń-

stwo. Transformacji uległo także podejście establishmentu 

21 Ibid. 
22 W Kosowie uwidoczniła się także doskonale dysproporcja w potędze militar-

nej Stanów Zjednoczonych i ich europejskich sojuszników. Ta różnica sił dała do 

myślenia zarówno Europejczykom, jak i Amerykanom. Po obu stronach Atlantyku 

stawało się powoli jasne, że jeśli Waszyngton ma traktować swoich sojuszników 

z Europy jak partnerów, to oni będą musieli dokonać prawdziwej rewolucji w swo-

im podejściu do kwestii militarnych. Natomiast w czasie interwencji w Kosowie 

zarysował się podział ról, według którego Stany Zjednoczone były w większej 

mierze odpowiedzialne za militarne trudy kampanii, a Europa wzięła na siebie fi-

nansowe koszty powojennej rekonstrukcji i stabilizacji prowincji. Por. J. Marcus, 

Kosovo and After: American Primacy in the Twenty-First Century, „The Washington 

Quarterly,” vol. 23, no. 1, Winter 2000, s. 87 i n.
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waszyngtońskiego do interwencji zbrojnych. Doskonale wi-

doczna była ta tendencja na przykładzie decyzji administracji 

George’a W. Busha o interwencji w Afganistanie, rozpoczętej 

operacją „Trwała Wolność” w październiku 2001 roku. Kryzys 

narodowy wywołany zamachami z 11 września spowodował, 

iż większość społeczeństwa amerykańskiego poparła prezy-

denta Busha, jako politycznego, ale też i symbolicznego lidera 

kraju w czasie „wojny z terroryzmem”. 

Afgańskiej interwencji towarzyszył sceptycyzm i przestrogi 

ekspertów, aby Stany Zjednoczone nie „ugrzęzły” w Azji Cen-

tralnej i nie podzieliły losu Brytyjczyków czy Sowietów. Pierw-

sza faza operacji militarnej zdawała się rozwiać te wątpliwo-

ści. Oddziały specjalne, wsparte przez lotnictwo USA i lądowe 

oddziały afgańskiego Sojuszu Północnego gładko przeprowa-

dziły operacje, których celem było obalenie reżimu talibów 

i wyparcie Al-Kaidy z Afganistanu. Jednak problemy rozpoczęły 

się wraz z zakończeniem pierwszej – wojskowej – fazy inter-

wencji. Stany Zjednoczone, widząc łatwość, z jaką przyszło 

zwycięstwo w Afganistanie jesienią i zimą 2001 roku, zaczęły 

koncentrować swoją uwagę na następnym celu: Iraku. 

Administracja Busha, przygotowując interwencję zbrojną 

w Afganistanie, bardziej skupiła się na działaniach militarnych 

i samej wojnie, niż na długofalowej strategii politycznej, po-

pełniając tym samym kardynalny błąd, który nota bene został 

powielony dwa lata później w Iraku. Pentagon, opracowując 

plan ataku na Afganistan, skupił się na bardzo wąskich celach 

militarnych: rozprawieniu się z Al-Kaidą i talibami. Kwestie po-

wojennej odbudowy czy raczej budowy państwa afgańskiego 

i stabilizacji politycznej kraju po zakończeniu działań zbrojnych 

zostały praktycznie pominięte23. Na tę tendencję zwrócił uwa-

gę Frederick W. Kagan, przestrzegając, że 

„(...) nie wystarczy rozważyć, jak przygwoździć przeciwnika swoimi siłami 

zbrojnymi. Plany wojenne muszą także brać pod uwagę, jak przeprowa-

23 Analiza sytuacji politycznej w Afganistanie po zakończeniu amerykańskiej 

interwencji zbrojnej w: F. Starr, Silk Road to Success, „National Interest”, Winter 

2004/2005, no. 78, s. 65–72.
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dzić transformację od rządu pokonanego do nowego. Zmiana reżimu jest 

nierozłącznie związana z polityką nation-building oraz z utrzymywaniem 

pokoju. Te elementy powinny być od początku włączone do planu”24.

...po Bagdad

Stany Zjednoczone nie zakończyły jeszcze operacji „Trwała 

Wolność” w Afganistanie, kiedy w marcu 2003 rozpoczęły inną 

interwencję, o kryptonimie „Iracka Wolność”. W tym wypadku 

celem było nie tylko wymierzenie sprawiedliwości, ukaranie 

krnąbrnego dyktatora i obalenie krwawej dyktatury, lecz am-

bitny projekt podporządkowania Stanom Zjednoczonym całe-

go regionu. Według logiki administracji Busha demokratyzacja 

Bliskiego Wschodu, której zwiastunem miała być demokraty-

zacja Iraku, zahamowałaby rozwój ideologii wrogich dla Sta-

nów Zjednoczonych, w tym terroryzmu spod znaku Al-Kaidy25. 

Tak jak w Afganistanie, tak i w Iraku administracja Busha 

była zdecydowana oprzeć swoją strategię militarną na kon-

cepcji Shock and Awe (szok i przerażenie), zakładającej uży-

cie przeważającej siły zbrojnej przeciwko wrogom Stanów 

Zjednoczonych. Koncepcja ta miała za zadanie zademonstro-

wać potęgę Ameryki, a w przypadku interwencji w Iraku miała 

także „wstrząsnąć” autokratycznymi rządami państw regionu 

Zatoki Perskiej i naruszyć status quo na Bliskim Wschodzie26. 

Obrazowo ujął to John Gaddis, twierdząc, że strategia „szoku 

i przerażenia” miała przewrócić wybrane domina, z zamiarem 

zachwiania innymi. Celem miało być osiągnięcie zarówno psy-

chologicznego, jak i militarnego skutku: „usunięcie jednostek, 

24 F.W. Kagan, War and Aftermath, „Policy Review”, no. 120, August 2003, www.

policyreview.org  (13.03.2009).
25 Por. M. Danner, Iraq: The New War, „New York Review of Books”, vol. 50, 

no. 14, September 25, 2003, www.nybooks.com (19.01.2009).
26 Podstawowym założeniem takiego podejścia było (dosyć jednostronne) 

przekonanie amerykańskich decydentów, że „Arabowie, Persowie i muzułmanie 

rozumieją jedynie język siły”. Cyt. za: A.R. Norton, F. Kazemi, The Limits of Shock 
and Awe: America In the Middle East, „Current History”, vol. 104, January 2005, s. 4. 
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grup i reżimów, które stosują lub wspierają terroryzm, a także 

przestraszenie tych, którzy zastanawiają się nad podjęciem ta-

kich działań”27. Tylko że strategia ta – jak dodaje Gaddis – oka-

zała się problematyczna, ponieważ „rozchwiała więcej kostek 

domina, niż zakładała na początku”, a Stany Zjednoczone 

„(...) w ciągu niespełna roku wymieniły swoją długoletnią reputację naj-

ważniejszego gwaranta stabilizacji systemu międzynarodowego na głów-

nego jego destabilizatora”28. 

Można zatem uznać, że praktycznie od początku strategia mili-

tarna wybrana przez administrację Busha miała skutki uboczne 

szkodliwe dla długofalowej polityki Waszyngtonu.

Obecnie pomimo stosunkowej poprawy sytuacji w Iraku 

niewielu obserwatorów jest skłonnych uznać tę interwencję za 

udaną. Nawet Richard Perle, jeden z najwierniejszych zwolen-

ników administracji Busha, jak i samej decyzji o wojnie, bar-

dzo krytycznie odniósł się do sposobu, w jaki została ona prze-

prowadzona. W tekście zatytułowanym „Wygraliśmy wiele lat 

temu” Perle napisał, że koszt wojny: 

„(...) okazał się wysoki – o wiele wyższy, niż to było potrzebne. Ten koszt 

wziął się z kolosalnych błędów w zarządzaniu, z chronicznego niezde-

cydowania odnośnie do strategii, taktyki i celów, z dezorientacji, komu 

można spośród Irakijczyków i sojuszników ufać, z błędów w postępowa-

niu z irańskim i syryjskim zaangażowaniem w ten konflikt i z szokującego 

poziomu niekompetencji w administracji Busha”29.

Poniesione przez Stany Zjednoczone koszty, o których wspomi-

na Perle, faktycznie ciężkie są do przemilczenia. Konsekwen-

cje wojny w Iraku to przede wszystkim ponad cztery tysiące 

zabitych żołnierzy amerykańskich oraz niewyobrażalne koszty 

ekonomiczne – tzw. długoterminowe koszty szacowane są na 

2,5–3,5 trylionów dolarów. Według dokładnych wyliczeń ame-

27 J.L. Gaddis, Surprise, Security, and the American Experience, Harvard Uni-

versity Press, Cambridge, MA 2004, s. 99 i n.
28 Ibid., s. 99 i n.
29 R. Perle, We Won Years Ago, „The American Interest”, vol. 3, no. 4, March/

April 2008, http://www.the-american-interest.com (15.03.2008).
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rykańskich ekonomistów oznacza to, że przeciętny obywatel 

Stanów Zjednoczonych będzie „płacił na wojnę” 570–820 do-

larów rocznie, aż do roku 201730. Najpewniej jednak najwyższy 

koszt tych wojen nie może być wyrażony liczbami. Cena, jaką 

zapłaciły i dalej płacą Stany Zjednoczone, szczególnie na sku-

tek wojny w Iraku, to znaczne osłabienie swojej pozycji mię-

dzynarodowej. Poza stratami w ludziach, ta strata w długoter-

minowym rozrachunku wydaje się najdotkliwsza.

Strategia supremacji

Stany Zjednoczone od początku swojego istnienia posługi-

wały się interwencją zbrojną, jako narzędziem swojej polity-

ki służącym realizowaniu amerykańskich interesów. Wraz ze 

wzrostem pozycji USA na arenie międzynarodowej zwiększała 

się też częstotliwość i zasięg tych akcji militarnych. Po zakoń-

czeniu zimnej wojny, gdy zmniejszyły się ograniczenia systemu 

dwubiegunowego i zwiększyły się obowiązki jedynego super-

mocarstwa, Stany Zjednoczone przystąpiły do podejmowania 

interwencji w celu umocnienia swojej pierwszoplanowej po-

zycji w świecie. Tak sformułowaną politykę można określić 

mianem strategii supremacji. 

Za jeden z powszechnie występujących problemów teo-

retycznych i praktycznych postzimnowojennej polityki zagra-

nicznej Stanów Zjednoczonych uznaje się kwestię braku jas-

no zdefiniowanej wielkiej strategii oraz nadrzędnej doktryny, 

która miałaby wytyczać podstawowe cele i metody, jakimi 

kierowałby się Waszyngton w swojej polityce bezpieczeństwa, 

zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Śledząc debatę na te-

mat braku następnej strategii powstrzymywania, można dojść 

do wniosku, że od 1989 roku nie stworzono nic, co by cho-

ciaż trochę przypominało swoją zwięzłością i błyskotliwością 

30 Dane za: L.H. Teslik, Iraq, Afghanistan, and the U.S. Economy (Updated: March 

11, 2008), Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publication/15404/iraq_

afghanistan_and_the_us_economy.html?breadcrumb=%2F#5 (19.03.2008).
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doktrynę opracowaną przez Kennana, Trumana i Acheasona. 

Trudno natomiast zgodzić się z twierdzeniem, że taka strategia 

nie istnieje, mimo że nie została ona ogłoszona otwarcie w for-

mie jednej doktryny prezydenckiej. Nadrzędną zasadą amery-

kańskiej polityki zagranicznej po zimnej wojnie jest bowiem 

uzyskanie oraz utrzymanie prymatu czy dominacji w systemie 

międzynarodowym. 

Pierwszym dokumentem wprost proponującym zapobieże-

nie sytuacji, w której nowe mocarstwo może zagrozić pozy-

cji USA, był opracowany na początku lat dziewięćdziesiątych 

XX wieku tajny raport Pentagonu Defense Planning Guidan-
ce. Dwa postulaty tego raportu mają szczególne znaczenie 

z punktu widzenia debaty na temat interwencji zbrojnych po 

1989 roku. Po pierwsze, według raportu należy „utrzymać wy-

suniętą do przodu obecność wojsk lądowych, powietrznych 

i marynarki Stanów Zjednoczonych w strategicznie ważnych 

obszarach globu, aby mieć możliwość odpowiedzi na kryzysy, 

które naruszałyby istotne interesy państwa, takie jak wolność 

mórz i dostęp do rynków zbytu oraz energii”. Po drugie, Stany 

Zjednoczone powinny współpracować z sojusznikami z NATO 

w Europie i w innych miejscach, ale być także gotowe do pod-

jęcia działań unilateralnie lub tylko z kilkoma sojusznikami, 

w przypadkach gdy współpraca i akcje multilateralne okaza-

łyby się zbyt „powolne”, aby wystarczająco ochronić żywotne 

interesy”. Przykładem realizacji pierwszego postulatu raportu 

była zarówno pierwsza wojna w Zatoce Perskiej (1990–1991), 

jak i druga obalająca reżim Saddama Husajna w 2003 roku. Je-

śli natomiast za „istotny interes państwa” uznamy utrzymanie 

przez Stany Zjednoczone sojuszu transatlantyckiego, to do tej 

kategorii należy także zaliczyć interwencję w Bośni i w Koso-

wie, podjętą przez administrację Clintona. Zarówno przypadek 

operacji „Pustynny Lis” w 1998 roku, jak i wojna w Kosowie 

oraz przede wszystkim w Iraku, dowodzą także, że druga wy-

tyczna raportu – zachowanie możliwości podejmowania dzia-

łań zbrojnych jednostronnie (unilateralnie) – była realizowana, 
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chociaż w odmiennej skali, zarówno przez demokratyczną jak 

i republikańską administrację31. 

Wokół tej strategii supremacji zbudowano wiele innych 

podporządkowanych temu celowi zadań: wspieranie państw 

o ustrojach demokratycznych, promowanie zasad wolnego 

handlu czy instytucji międzynarodowych opartych na przy-

wództwie USA. Znamienne, że elementy tej strategii są dostęp-

ne w oficjalnych dokumentach wszystkich powojennych admi-

nistracji, począwszy od „nowego porządku” George’a Busha, 

przez strategię „powiększania” opracowaną przez administra-

cję Billa Clintona, a skończywszy na Strategii Bezpieczeństwa 

Narodowego z 2002 roku George’a W. Busha32. Z przyczyn 

oczywistych amerykańscy prezydenci nie używają retoryki 

nawiązującej wprost do prymatu i dominacji. Unika się także 

określeń typu hegemonia czy imperium. Ciężko byłoby bo-

wiem uniknąć ostrej krytyki takiej strategii, zarówno ze stro-

ny społeczności międzynarodowej, jak i amerykańskiej opi-

nii publicznej. Ta pierwsza z pewnością z niezadowoleniem 

przyjęłaby wiadomość, że jest przedmiotem dominacji. Druga 

z kolei niechętnie odnosi się do projektów, w których ramach 

Stany Zjednoczone, wyrosłe z opozycji przeciwko imperium 

brytyjskiemu, miałyby same stać się jego współczesną wersją.

31 Wyżej cytowane fragmenty są dostępne na stronie National Security Archives 

Uniwersytetu George’a Waszyngtona: „Prevent the Reemergence of a New Rival”, 
The Making of the Cheney Regional Defense Strategy, 1991–1992 [w:] http://www.

gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb245/index.htm (27.02.2009); Raport Pentagonu 

w dalszym ciągu nie został w całości odtajniony.
32 Por. wielką strategię administracji Clintona z 1998 roku, z tą zaproponowaną 

w 2002 przez prezydenta George’a W. Busha: A National Security Strategy for a New 
Century, White House, October 1998, http://clinton2.nara.gov/WH/EOP/NSC/html/

documents/nssr.pdf (27.12.2007); The National Security Strategy of the United Sta-

tes of America, September 2002, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf, ostatnie 

wejście 27.12.2007. W tym kontekście należy podkreślić, że różnice w strategii bez-

pieczeństwa narodowego między administracją Clintona i George’a W. Busha są 

zasadnicze, ale bardziej w metodach jej realizacji niż w samych celach. Odmienne 

zdanie prezentuje m.in. Roman Kuźniar, uważając, że strategia bezpieczeństwa 

narodowego George’a W. Busha jest „całkowitym zerwaniem z podejściem Clin-

tona”. Zob. R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Wy-

dawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 201.
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Można oczywiście powątpiewać, czy za każdym razem, gdy 

Stany Zjednoczone interweniują, czynią to w myśl przemyśla-

nej strategii supremacji. Przypadki interwencji w Somalii czy 

quasi-interwencji na Haiti nie bardzo podlegałyby takiej in-

terpretacji. Niewątpliwie jednak większość postzimnowojen-

nych interwencji zbrojnych wpisuje się w nurt „interwencji 

w służbie supremacji”. W znacznej mierze upraszczając, woj-

na w Zatoce Perskiej toczona była przez Stany Zjednoczone 

nie tylko w obronie małej monarchii Kuwejtu, lecz także, a ra-

czej przede wszystkim, w obronie status quo w regionie Bli-

skiego Wschodu, korzystnego dla globalnej pozycji USA. Z ko-

lei jednym z powodów podjęcia interwencji w Bośni w 1995 

roku było przekonanie decydentów amerykańskich, że sojusz 

transatlantycki jest gwarantem bezpieczeństwa w Europie, 

a tym samym stabilności znacznej części Eurazji. Przypadek 

interwencji w Kosowie nie jest tak odległy od bośniackiego. 

Tym razem jednak Stanom Zjednoczonym chodziło o spójność 

NATO i jego przyszłość jako sojuszu interweniującego poza 

granicami swoich państw członkowskich. Z tej perspektywy 

wojna przeciw talibom i Al-Kaidzie w Afganistanie jawi się nie 

tylko jako ekspedycja karna czy odwetowa, lecz także jako 

próba usankcjonowania przez Stany Zjednoczone swojej obec-

ności w Azji Centralnej, w regionie kluczowym ze względu na 

jego geopolityczne znaczenie. Wreszcie interwencja w Iraku 

i jego okupacja miały na celu między innymi zabezpieczenie 

i stabilizację rejonu Zatoki Perskiej dla amerykańskich intere-

sów. Miało się to odbyć nie tylko za pomocą sił zbrojnych, lecz 

i poprzez ideologiczną kampanię krzewienia demokracji na 

Bliskim Wschodzie, której to demokracji Irak miał być pierw-

szym przyczółkiem. Pomimo widocznego fiaska tego projektu 

intencje, jakie przyświecały Stanom Zjednoczonym, raczej nie 

budzą wątpliwości. 

Należy zdecydowanie podkreślić, że przedstawiona powy-

żej interpretacja nie wyczerpuje kompleksowo motywów, ja-

kimi kierowały się Stany Zjednoczone, interweniując zbrojnie 

w tak różnych miejscach globu. Intencją takiej analizy nie jest 
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też stwierdzenie, że Stany Zjednoczone kierują się wyłącznie 

cyniczną kalkulacją, w której liczą się tylko makiaweliczne ar-

gumenty dążenia do zdobycia władzy i panowania. Względy 

humanitarne, ideologiczne, ale też i propagandowe stanowią 

także istotne przesłanki wspomnianych interwencji. Nieporozu-

mieniem natomiast byłoby niedostrzeganie elementów power 
politics czy realpolitik napędzających współczesną politykę USA. 

Rację ma Andrew Bacevich, przypominając realistyczne credo:

„Jak bardzo byśmy życzyli sobie, aby było odwrotnie, polityka wywodzi 

się z interesów, ambicji i aspiracji. Idee funkcjonują jako ozdoby, z któ-

rych mężowie stanu – George W. Bush nie mniej niż Woodrow Wilson 

– robią użytek, kiedy i jak uznają to za stosowne. Każda znacząca krytyka 

umiejętności rządzenia państwem amerykańskim musi dostrzegać kon-

strukcję, która jest skrywana pod tymi ornamentami”33.

Konkluzje

Reinhold Niebuhr, słynny amerykański teolog oraz jeden z pre-

kursorów klasycznego realizmu, zauważył, że

„(...) każdy naród staje przed moralnym paradoksem odmowy udziału 

w wojnie, dopóki nie zostanie jasno wykazane, że zagrożony jest interes 

narodowy, oraz kontynuowania wojny, tylko w wypadkach gdy można 

udowodnić, że walczy się o coś więcej niż interes narodowy”34.

Trudno byłoby o lepsze uchwycenie sprzeczności towarzyszą-

cej współczesnym interwencjom zbrojnym podejmowanym 

przez Stany Zjednoczone. Z jednej strony, pragmatyczne ame-

rykańskie społeczeństwo oczekuje, że interwencje będą po-

dejmowane w imię interesów republiki. Jeśli za takie zostanie 

uznana konieczność prowadzenia np. „wojny z terroryzmem”, 

33 A. Bacevich, Review of Book: Sands of Empire: Missionary Zeal, American 
Foreign Policy, and the Hazards of Global Ambition. By Robert W. Merry, „Parame-

ters” vol. 36, Spring 2006, s. 125.
34 J. Western, Doctrinal Divisions: The Politics of U.S. Military Interventions, 

„Harvard International Review”, vol. 26 (1), Spring 2004, http://hir.harvard.edu/ar-

ticles/print.php?article=1216 (14.03.2009).
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decydenci w Waszyngtonie otrzymają silne poparcie. Jednak 

z drugiej strony, niemal wszystkim interwencjom Stanów Zjed-

noczonych po 1990 roku towarzyszyły elementy altruistyczno-

-uniwersalistyczne.

Poza granicami państwa amerykańskiego jego poczyna-

niom współtowarzyszą także ścierające się tendencje. Świat 

przyjmuje decydującą rolę Stanów Zjednoczonych w więk-

szości interwencji zbrojnych z mieszanymi uczuciami. Jak na 

każde supermocarstwo, patrzy z nadzieją i obawą jednocześ-

nie. Część państw znajdujących się lub chcących się znaleźć 

pod parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych upatruje 

w nich i ich polityce funkcji stabilizującej system międzynaro-

dowy i „dostarczającej” bezpieczeństwo. Inni aktorzy stosun-

ków międzynarodowych – zarówno państwowi, jak i niepań-

stwowi – widzą w Waszyngtonie oraz amerykańskiej polityce 

interwencji zbrojnych zagrożenie dla swoich podstawowych 

interesów. Dlatego też spoglądają na Stany Zjednoczone ze 

strachem. Istnieją też państwa, które równocześnie podziwia-

ją Amerykę oraz obawiają się jej, dostrzegając w niej demo-

kratyczne wartości, ale też niebezpieczeństwo „imperialnego 

impulsu”.

Wydaje się, że bez względu na to, czy debata na temat in-

terwencji odbywa się w Stanach Zjednoczonych czy w innych 

krajach, podział w niej przybiera z reguły postać dychotomii. 

W dyskusji na temat czy, gdzie i na jakich zasadach interwe-

niować, rysują się wyraźne dwa obozy. Zwolennicy interwencji 

uważają, że potęga wojskowa powinna być wykorzystywana 

jak najczęściej, aby promować interesy USA, jak i kształto-

wać pożądane środowisko bezpieczeństwa35. Druga grupa to 

propagatorzy bardzo ostrożnego i rozważnego używania in-

terwencji zbrojnej, w duchu przestrogi Johna Quincy Adam-

sa, że Ameryka nie powinna szukać za granicą „potworów do 

unicestwienia”36. Do grona tej ostatniej należy zaliczyć więk-

35 J. Garofano, The Intervention Debate: Towards a Posture of Principled Judge-
ment, Strategic Studies Institute, Carlisle 2002, s. 1.

36 Ibid., s. 2.
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szość realistów. Na potrzebę selektywności w podejmowaniu 

interwencji zwrócił uwagę Henry Kissinger, pisząc:

„Gdy w 1821 r. John Quincy Adams ostrzegał Amerykanów przed chęcią 

zabijania »odległych potworów«, to żadną miarą nie mógł sobie wyobra-

zić, jak liczne i potężne potwory zaistnieją w świecie po zimnej wojnie. 

Nie każde zło musi paść z ręki Ameryki, a tym bardziej tylko z jej ręki. 

Niektóre wszakże musi zabić właśnie Ameryka, a jeśli nie zabić, to przy-

najmniej stawić im czoło. To, co naprawdę i najbardziej jest potrzebne, to 

kryteria wyboru”37.

Nawiązując do słynnej maksymy prezydenta Adamsa, na-

leży zastanowić się, czy po zakończeniu zimnej wojny Stany 

Zjednoczone nie próbowały przypadkiem „uśmiercić zbyt wie-

lu potworów” w zbyt krótkim czasie.

Podsumowując rozważania na temat przyczyn i konsekwen-

cji interwencji zbrojnych Stanów Zjednoczonych, warto przy-

toczyć opinię kongresmana Lee H. Hamiltona. Według niego, 

„polityka zagraniczna USA napotyka fundamentalny paradoks”. 

Z jednej strony, 

„Stany Zjednoczone są niekwestionowanie najbardziej potężnym pań-

stwem na świecie, z najlepszymi siłami zbrojnymi, największą gospodar-

ką, najwyższym poziomem technologicznego potencjału i największym 

wpływem kulturowym na świecie”.

Jednak pomimo tych wszystkich „naj” – dowodzi Hamilton 

–  „zdolność Waszyngtonu do osiągnięcia swoich celów za gra-

nicą wydawała się w ostatnich latach bardzo ograniczona”38. 

Przypadki ostatnich wojen w Afganistanie i Iraku wykazały, że 

nawet tak potężne supermocarstwo, jak Stany Zjednoczone, nie 

może jednostronnie zrealizować swoich zamierzeń w tych kra-

jach. Pokazały też one jak na dłoni, że bez wsparcia ze strony 

szerokiej koalicji międzynarodowej USA nie mają możliwości, 

nawet militarnych, aby zaprowadzić tam pokój i stabilizację. 

Pomimo problemów, jakie Stany Zjednoczone napotkały 

w rzeczonych państwach, przyszłość podjęcia kolejnych inter-

wencji zbrojnych wcale nie jest przesądzona. Waszyngton, jak 

37 H. Kissinger, Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa 1996, s. 916 i n.
38 L.H. Hamilton, The Art of the Possible, „The National Interest Online”, 

01.11.2008, http://www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=15992 (02.11.2008).
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długo pozostanie najpotężniejszym aktorem w systemie mię-

dzynarodowym, tak długo będzie korzystał z przywilejów sta-

tusu supermocarstwa, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Potęga militarna, polityczna, gospodarcza i kulturowa Stanów 

Zjednoczonych nie stanowi jednak substytutu wszechmocy. 

Nawet największe i najsilniejsze państwa mają granice, któ-

rych przekroczenie grozi upadkiem. Przestrzegał przed tym 

Hans Morgenthau, przypominając, że 

„państwo, które w określonym momencie historii znajdzie się u szczytu 

swojej potęgi, jest szczególnie narażone na pokusę zapomnienia, że każ-

da władza jest względna”.

Przewaga tego kraju

„tylko częściowo wynika z jego własnych przymiotów, gdy w rzeczywisto-

ści w znacznej mierze wynika z potencjału innych państw zestawionego 

z potencjałem tego kraju”39.

39 H.J. Morgenthau, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, 

4th ed., Alfred A. Knopf, New York 1967, s. 152–153.




