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„Piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami” – głosi znane przysłowie. Do żadnej chyba
regulacji prawnej nie odnosi się ono tak silnie, jak do tzw. „prohibicji alkoholowej”, 
która w latach 1920 – 1933 obowiązywała w USA. Ten - jak go nazwano później - 
„szlachetny eksperyment” miał uczynić Amerykę krajem wolnym od nędzy, rozbitych 
rodzin, przestępczości i wszelkich plag społecznych. Jego rezultaty okazały się jednak 
bardzo odmienne od zamierzonych.

W bardzo wielu krajach alkohol jest substancją, której produkcja i obrót podlega 
szczególnym rygorom prawnym. W krajach islamskich jest on całkowicie zakazany, a za 
jego konsumpcję (o wytwarzaniu czy sprzedaży nie mówiąc) można otrzymać karę 
kilkudziesięciu batów chłosty.

W żadnym kraju zachodnim alkohol – mimo bardzo niekiedy surowych regulacji 
dotyczących jego produkcji i sprzedaży (takich, jak np. państwowe monopole na 
produkcję napojów alkoholowych) – nie został całkowicie wyjęty spod prawa. Jedynym 
krajem, w którym wprowadzone zostały skrajne regulacje, były Stany Zjednoczone. 
Przez 13 lat obowiązywał tam całkowity zakaz produkcji i obrotu alkoholem 
przeznaczonym do konsumpcji. 

Ruchy antyalkoholowe

Prohibicja w Stanach Zjednoczonych nie pojawiła się nagle, wraz z ratyfikacją w 1919 r. 
XVIII Poprawki do Konstytucji USA. Zakazy produkcji i sprzedaży alkoholu 
wprowadzane były stopniowo – miasto po mieście, powiat po powiecie i stan po stanie. 
Wprowadzona przez XVIII Poprawkę tzw. „narodowa prohibicja” była jedynie częścią 
trwającego dłuższy czas procesu wprowadzania antyalkoholowych restrykcji na poziomie
stanowym. 

Historia ruchów antyalkoholowych w USA jest znacznie starsza, niż historia samych 
Stanów Zjednoczonych. Ruchy te w szczególny sposób przybrały na sile w XIX w. W 
szczególny sposób były one popierane przez znakomitą większość z działających w 
Ameryce kościołów protestanckich. Począwszy od lat 20 XIX w. odwołująca się do 
przesłanek religijnych propaganda przedstawiała alkohol jako narzędzie szatana. 

Postępy prohibicji

We wczesnym okresie przeciwnicy alkoholu działali głównie metodami perswazyjnymi. 
Niektórym jednak to nie wystarczyło. Zaczęli się oni domagać uchwalenia i 
wprowadzenia w życie praw, uznających produkcję i handel napojami alkoholowymi za 
przestępstwo. Pod ich naciskiem, kolejne stany zaczęły wprowadzać prohibicję na swym 
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własnym terenie. Pierwszym z nich był położony na północno – wschodnim krańcu USA 
stan Maine, w którym prohibicja została wprowadzona w 1851 r. W ciągu następnych 
kilku lat dołączyło do tego kilka następnych stanów.

XVIII Poprawka

Prohibicja alkoholowa w USA przechodziła różne koleje losu. W niektórych stanach 
została uznana za sprzeczną z konstytucją – i tak np. zakaz obrotu alkoholem 
sprowadzanym z innych stanów, lub innych krajów bywał uznawany za niezgodny z art. I
§ 8 Konstytucji USA, według którego to do Kongresu – a nie parlamentów stanowych – 
należy regulacja obrotu międzystanowego. W części stanów – mimo formalnego 
obowiązywania – prohibicja była w praktyce ignorowana. Największe wsparcie dla 
postulatu wprowadzenia całkowitej prohibicji pojawiło się w okresie I wojny światowej. 
Związane było ono po części z wyjątkowo silną wówczas w Ameryce niechęcią do 
Niemców, która była przenoszona na ich tradycyjny napój – piwo. W roku 1917 Kongres 
USA zaproponował wprowadzenie do amerykańskiej konstytucji kolejnej, osiemnastej 
już poprawki, której przyjęty tekst brzmiał następująco: 

„Niniejszym zabrania się, poczynając od upływu roku od momentu ratyfikacji tego 
artykułu, wytwarzania, sprzedaży i przewozu przeznaczonych do spożycia trunków, jak 
również ich importu i eksportu ze Stanów Zjednoczonych oraz jakiegokolwiek obszaru 
podległego ich jurysdykcji. Kongres i poszczególne stany są w równej mierze władne do 
zapewnienia wykonania tego artykułu przez odpowiednie ustawodawstwo”. 

Ustawa Volsteada

Po uchwaleniu XVIII poprawki przez 2/3 członków obu izb Kongresu, a następnie przez 
zgromadzenia ustawodawcze co najmniej 3/4 wszystkich stanów, 19 I 1919 r. poprawka 
ta stała się obowiązującym prawem, a po rocznym vacatio legis weszła w życie. 
Jednocześnie z nią zaczęło obowiązywać ustawodawstwo, uznające produkcję i obrót 
alkoholem za przestępstwo (tzw. Volstead Act). Było ono o wiele surowsze w 
porównaniu z tym, czego oczekiwała większość zwolenników XVIII poprawki. Wielu 
spośród tych, którzy popierali wprowadzenie do Konstytucji poprawki zakazującej 
produkcji i obrotu trunkami, rozumiało bowiem użyty w niej termin „intoxicating 
liquors” w sposób wąski – wydawało im się, że chodzi tylko o napoje zawierające duży 
procent alkoholu. Tymczasem Ustawa Volsteada wyjmowała spod prawa wszelkie napoje
zawierające więcej niż 0,5 % alkoholu. 

Raj na ziemi?

Zwolennicy prohibicji wiązali z jej wprowadzeniem wielkie nadzieje. Jeden z jej 
najgłośniejszych propagatorów,  Billy Sundey, stwierdził: 

„Królestwo łez jest za nami. Slumsy będą wkrótce wspomnieniem. Zmienimy nasze 
więzienia w fabryki, zaś areszty w magazyny i szopy na zboże. Mężczyźni będą odtąd 



chodzić prosto, kobiety będą się uśmiechać, a dzieci śmiać. Piekło na zawsze będzie do 
wynajęcia”. 

„Żelazne prawo prohibicji”

Pierwsze skutki prohibicji wydawały się całkiem zadawalające. Jak wskazują dostępne 
dane, w najwcześniejszym okresie prohibicji ilość spożywanego na głowę przeciętnego 
Amerykanina alkoholu spadła w sposób bardzo poważny - choć Amerykanie i tak pili 
coraz mniej w czasie dziesięciolecia poprzedzającego wprowadzenie XVIII poprawki. 

Trend ten bardzo szybko jednak się odwrócił. Co więcej, w bardzo szkodliwy sposób 
zmieniła się struktura spożycia alkoholu. Amerykanie pili o wiele mniej piwa i wina, za 
to bez porównania więcej wódki. W amerykańskim życiu po raz pierwszy w praktyce 
zrealizowało się to, co Richard Cowan nazwał „żelaznym prawem prohibicji”: im 
bardziej jakiś rodzaj substancji (narkotyki, tytoń,  alkohol) jest ścigany przez prawo, tym 
substancja taka staje się mocniejsza (i w bardziej prawdopodobny sposób 
zanieczyszczona) oraz bardziej niebezpieczna. 

Mafia

Kiedy obrót jakąś rzeczą staje się przestępstwem, a na ową rzecz istnieje 
zapotrzebowanie – tymi którzy podejmą się dostarczenia zakazanej a pożądanej 
substancji, będą przestępcy. Skutkiem tej prawidłowości było inne zjawisko, które przed 
okresem prohibicji miało w Stanach Zjednoczonych charakter marginalny – rozwoju 
zorganizowanej przestępczości. Przyzwyczajona do działania w podziemiu mafia bardzo 
szybko podchwyciła niesamowitą dla niej szansę zwiększenia dochodów – opartych 
wcześniej głównie o hazard i prostytucję. Wytwarzane w byle jakich warunkach produkty
były często nader szkodliwe dla zdrowia konsumentów. Ich spożycie nieraz kończyło się 
ślepotą lub szaleństwem. Pojawiła się masowa korupcja. Jej szczególnie znamiennym 
przykładem była osoba Josepha Kennedy’ego – założyciela słynnej „dynastii” 
amerykańskich polityków. Dorobiwszy się fortuny na nielegalnym imporcie alkoholu 
został on następnie prezesem potężnej i prestiżowej Komisji Papierów Wartościowych – 
dzięki wsparciu skorumpowanych wcześniej przez niego polityków. 

Przemoc 

Najbardziej tragicznym skutkiem prohibicji był spektakularny wręcz wzrost liczby 
morderstw. Nie mogąc rozstrzygać swoich sporów w sądzie, gangsterzy rozstrzygali je 
poprzez uliczne walki i zabójstwa, o których dotąd wspomina się w takich miastach, jak 
Chicago. Ocenia się, że przemoc, do jakiej doprowadziła prohibicja, spowodowała w 
czasie jej trwania więcej zgonów, niż marskość wątroby i wypadki spowodowane piciem 
alkoholu. 

Koniec „szlachetnego eksperymentu”



To wszystko spowodowało, że Amerykanie – po długich oporach – zrozumieli w końcu, 
że nie tędy droga. Na początku lat 30 postanowiono zakończyć ów „szlachetny 
eksperyment”. 

5 grudnia 1933 r. weszła w życie XXI Poprawka do Konstytucji USA. Ów fragment 
amerykańskiej Ustawy Zasadniczej stwierdza: 

„Niniejszym uchyla się artykuł będący osiemnastą poprawką do Konstytucji. Przewóz 
lub przywóz do jakiegokolwiek stanu, terytorium albo posiadłości Stanów 
Zjednoczonych trunków w celu ich dalszej sprzedaży lub spożycia na miejscu jest 
zabroniony, jeżeli jest sprzeczny z ustawodawstwem miejscowym”. 

Poprawka ta - jak widać - nie znosiła prohibicji w sposób bezwzględny. Poszczególne 
stany miały (i mają nadal) prawo zakazać produkcji i obrotu alkoholem na swoim terenie,
zaś prawo federalne uznaje za przestępstwo międzystanowy obrót alkoholem, jeżeli jest 
on sprowadzany do stanu, w którym obrót danym rodzajem substancji byłby zakazany. 
Niektóre stany pozostały przy prohibicji – Kansas do roku 1948, Oklahoma do 1957, zaś 
Missisipi aż do 1966. Jednak w pozostałych stanach prohibicja przestała obowiązywać w 
momencie wejścia w życie XXI poprawki. „Szlachetny eksperyment” przeszedł do 
historii. 

Strona główna
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