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Cz´Êç obszarów zajmowano, powo∏ujàc si´ na prawo odkrywców. In-
ne kupowano od Indian lub europejskich paƒstw kolonialnych. Czasa-
mi uciekano si´ do zbrojnej aneksji* pod pretekstem ochrony amery-
kaƒskich osadników. Znaczne tereny przesz∏y pod w∏adz´ Stanów
Zjednoczonych po zwyci´skiej wojnie z Meksykiem w latach
1845–1848. Opanowywaniu nowych ziem towarzyszy∏y wysiedlenia
i masakry Indian. Rozpaczliwe próby obrony podejmowane przez in-
diaƒskich wodzów okazywa∏y si´ równie bezskuteczne, jak ich odwo-
∏ania do Sàdu Najwy˝szego. Zdziesiàtkowani Indianie byli stopniowo
spychani do wyznaczanych im rezerwatów. 

Wielki marsz na zachód sprawi∏, ˝e ju˝ w po∏. XIX w. Stany Zjedno-
czone obj´∏y ca∏oÊç obszarów pomi´dzy Kanadà a Meksykiem.
W 1867 r. zdobycze te uzupe∏ni∏a Alaska, kupiona od Rosjan. Tym
samym paƒstwo amerykaƒskie sta∏o si´ najwi´kszà pot´gà na konty-
nencie, aspirujàcà do roli regionalnego hegemona. Wyrazem tych am-
bicji by∏a doktryna Monroego, sformu∏owana ju˝ w 1823 r. G∏osi-
∏a ona m.in., i˝ Stany Zjednoczone b´dà przeciwdzia∏aç wszelkim
próbom dalszej kolonizacji obydwu Ameryk przez mocarstwa euro-
pejskie. Deklarowa∏a te˝ nieanga˝owanie si´ w sprawy Europy. Pro-
gram ten sta∏ si´ podstawà izolacjonizmu, który zdominowa∏ poli-
tyk´ zagranicznà paƒstwa amerykaƒskiego a˝ do czasów I wojny
Êwiatowej (zob. rozdz. 50).

Naród podzielony

Wraz z rozwojem terytorialnym Stanów Zjednoczonych coraz wyraê-
niej rysowa∏y si´ ró˝nice mi´dzy poszczególnymi cz´Êciami wielkiego
paƒstwa. Najbardziej widoczny sta∏ si´ podzia∏ na uprzemys∏owio-
nà Pó∏noc i rolnicze Po∏udnie. W stanach pó∏nocnych ulokowa∏o si´

Ró˝nice 
mi´dzy 
Pó∏nocà 
a Po∏u-
dniem

Ekspansja terytorialna Stanów Zjednoczonych.

Indiaƒski wódz Czarna Stopa
i jego poddani. Po uchwaleniu
w 1830 r. przez Kongres prawa
o wysiedleniu Indian, w ciàgu
kilku lat wynegocjowano 94 trak-
taty z wodzami indiaƒskimi, któ-
rych plemiona musia∏y przenieÊç
si´ w g∏àb kraju, na gorsze zie-
mie. Niektórzy wysiedleƒcy
otrzymywali odszkodowanie
i zwrot kosztów transportu.
Opornych czeka∏y pacyfikacja
i represje, dokonywane za przy-
zwoleniem zdecydowanej wi´k-
szoÊci bia∏ych Amerykanów.

Przej´cie Luizjany przez Amery-
kanów z ràk Francuzów w grud-
niu 1803 r. Terytorium to, obej-
mujàce obszary od ujÊcia Missisipi
po Kanad´, stanowi∏o najwi´kszy
nabytek Stanów Zjednoczonych.
Jego zakup od rzàdu napoleoƒ-
skiego kosztowa∏ Amerykanów
15 mln ówczesnych dolarów. Dla
porównania, za Alask´, kupionà
w 1867 r. od Rosji, Stany Zjedno-
czone zap∏aci∏y 7,2 mln dolarów.
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