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Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, ze względu na szczególną 
pozycję zajm ow aną przez to państw o na  arenie międzynarodowej, stano
wi jedno z kluczowych zagadnień współczesnych stosunków m iędzynaro
dowych. Jako  tak ie  doczekało się licznych analiz, ogniskujących się za
zwyczaj albo wokół kw estii głównych założeń i ogólnego zarysu owej poli
tyki (w ujęciu przekrojowym bądź w w ybranych okresach), albo też na 
poszczególnych jej aspek tach . W tym  drugim  jednakże w ypadku nie 
wszystkie z owych bardziej szczegółowych zagadnień doczekały się w rów
nym stopniu pogłębionych, wszechstronnych i wyczerpujących opracowań. 
Jednym  z tak ich  rzadziej poruszanych przez badaczy obszarów am ery
kańskiej polityki zagranicznej są  wzajemne relacje Stanów Zjednoczonych 
i państw  Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej. Ponadto większość 
badań  z tego zakresu  cechuje swoista (przedm iotowa bądź podmiotowa) 
fragmentaryczność, przejawiająca się w przedstaw ianiu  jedynie pewnego 
wycinka bardziej złożonej rzeczywistości. Brak natom iast kompleksowych, 
dogłębnych i wielowątkowych studiów owej, niezwykle istotnej z punk tu  
widzenia młodych demokracji z centralnej i wschodniej części Europy, pro
blematyki. Dlatego też każde opracowanie tego zagadnienia należy uznać 
za niezwykle cenne.

M onografia, której dotyczy niniejsza recenzja, je st owocem projektu 
zatytułowanego Am erica’s New Allies realizowanego w ram ach badań New 
European Democracies Project (NEDP) w Center for Strategic and In te r
national Studies w Waszyngtonie. NEDP nosił uprzednio nazwę E ast Eu-
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rope Project1. Przemiany, jakie po 1989 roku miały miejsce w tej części E u
ropy, okazały się jednak wykraczające swymi konsekwencjam i i sw ą zło
żonością poza obszar ich bezpośredniego występowania. W Europie Wschod
niej dokonały się ogromne społeczne i polityczne przekształcenia sku tku 
jące wyłonieniem się nowych demokracji o różnym stopniu trwałości, n ie
mniej dążących do stan ia  się częścią światowego system u gospodarczego 
i bezpieczeństwa. Spowodowało to konieczność ukazania owych wydarzeń 
na  szerszym niż dotychczas tle, czego rezultatem  była zarówno wspom nia
na już zmiana, nazwy projektu, jak  i połączenie go z Europe Program. Dzię
ki tem u  zabiegowi, zakotw iczającem u b adan ia  nad  regionem  Europy 
Wschodniej w szerszej paneuropejskiej agendzie, możliwe stało się osią
gnięcie bardziej rozległego, wszechstronnego i interdyscyplinarnego podej
ścia do kwestii zarówno europejskich, jak  i transatlantyckich relacji2.

Ogólny i pojemny treściowo ty tu ł książki może sugerować komplekso
we, a także wielopłaszczyznowe ujęcie problem atyki wzajemnych stosun
ków Stanów  Zjednoczonych i Europy Środkowo-W schodniej3. Jednakże 
m onografia au to rstw a Jan u sza  Bugajskiego i Ilony Teleki nie do końca 
spełnia te  oczekiwania. Skupia się ona bowiem n a  ukazan iu  owych re la 
cji w w ybranym  kontekście wschodnich rozszerzeń U nii Europejskiej 
i NATO oraz im plikacji tych procesów dla stosunków transatlan tyck ich4. 
Staje się to dla Autorów punktem  odniesienia dla próby dokonania ich szer
szej oceny, w skazania obecnie w ystępujących uw arunkow ań determ inu
jących ich podstaw ę, a także w yprowadzenia wniosków co do ich przy
szłości.

Nie ulega wątpliwości, że każda ze stron amerykańsko-europejskiego 
dialogu znajduje się obecnie w procesie przemian, choć stopień ich zaaw an
sowania oraz przyczyny znacznie się od siebie różnią. W gruncie rzeczy 
można je jednak sprowadzić do wspólnego mianownika dynamicznie zmie
niającej się współcześnie rzeczywistości międzynarodowej. Sytuacja państw  
Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich la tach uległa zasadniczej zm ia
nie. W raz z uzyskaniem , przynajm niej przez większość z nich, s ta tu su

1 W P rzedm ow ie  do książk i będącej przedm iotem  recenzji nazw a ta  m a postać: 
E as t E uropean  Project (s. ix).

2 Zob. New European Democracies Project [h ttp ://am ericanhungarian.org/new sletters 
/C SIS_new _project.pdf (9.11.2007)].

3 W recenzow anej m onografii te rm in  te n  odnosi się do B ułgarii, R epublik i Cze
skiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rum unii, Słowacji i Słowenii. Zob. J . B u 
g a j s k i ,  I. T e l e k i :  A m erica ’s New Allies: Central-Eastern Europe and  the T ransatlan
tic L ink. W ashington D.C. 2006, s. 8.

4 N iem niej p rzy ję ta  perspek tyw a badaw cza pozostaje zgodna z ogólnym i założe
n iam i p rogram u New E uropean  D em ocracies Project. Zob. New  European Dem ocra
cies Project...

http://americanhungarian.org/newsletters
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członka najważniejszych międzynarodowych organizacji, państw a te otwo
rzyły zupełnie nowy rozdział w swej najnowszej historii. Osiągnięcie za
kładanych po obaleniu kom unizm u strategicznych celów spowodowało 
konieczność wyznaczenia kolejnych, co nie zawsze okazuje się prostym za
daniem. Nowi członkowie Unii Europejskiej w coraz większym stopniu trak 
towani są jako liczący się uczestnicy stosunków międzynarodowych, obec
nie jednak m ierzą się z poważnymi trudnościami wynikającymi z prób h a r
monijnego ułożenia ich wzajemnych stosunków zarówno z Waszyngtonem, 
jak  i Brukselą.

Wobec nie mniej fundam entalnych dylem atów sto ją  także UE oraz 
NATO. Ta pierw sza znajduje się w fazie prób przekształcenia swego po
tencjału w rea lną  siłę. Niemniej czynione w tym  względzie wysiłki nie przy
noszą jak  dotąd pożądanych rezultatów. Dopóki nie zostanie osiągnięty 
w ew nętrzny konsens co do w szystkich aspektów  sfery instytucjonalnej, 
zasięgu oraz docelowej formy integracji, U nia nie m a realnej szansy na 
stan ie się, w dającej się przewidzieć przyszłości, św iatow ą potęgą n a  od
grywanie roli dziś zarezerwowanej w zasadzie wyłącznie dla Stanów Zjed
noczonych, i to pomimo że UE wydaje się posiadać niezbędne w tym  wzglę
dzie atrybuty. Tak długo jednak, jak  nie zostaną one właściwie wykorzy
stane, tak  długo U nia nie będzie w stanie wyjść poza sferę potencjalnych 
możliwości. NATO z kolei musi przejść gruntow ną transformację, przysto
sowującą P ak t Północnoatlantycki do nowej geopolitycznej rzeczywistości. 
W przeciwnym razie będzie on staw ać się coraz bardziej nieefektywny, 
a jego pozycja nieuchronnie ulegać będzie degradacji. Pomimo toczonej od 
daw na n a  ten  tem at dyskusji b rak  jak  na  razie w tym  względzie jedno
znacznych rozstrzygnięć.

Również S tany Zjednoczone nie s ą  dziś tym  samym państw em , jakim  
były jeszcze do niedaw na. Wraz z zakończeniem  „zimnej wojny” i u p ad 
kiem  system u bipolarnego USA stały  się jedynym  faktycznym  superm o
carstw em  i pozycję tę  u trzym ują po dziś dzień, choć nie brakuje opinii, iż 
suprem acja USA niezm iennie zm ierza do swego końca. F ak tem  jest, że 
w ostatnich la tach  państw o to doświadczyło kolejnego punk tu  zwrotnego 
w swej najnowszej historii, k tóry odmienił nie tylko jego oblicze, ale też 
zaważył na  całokształcie współczesnych stosunków międzynarodowych. Nie 
m a chyba wiele przesady w tw ierdzeniu, że w politycznym sensie dzień 
11 września 2001 roku zapoczątkował zupełnie nowy okres najnowszej h i
storii.

Te i inne zasygnalizowane zagadnienia znalazły swoje odzwierciedle
nie w pracy Jan u sza  Bugajskiego i Ilony Teleki, toteż przynajm niej czę
ściowe ich przytoczenie nie jest przypadkowe ani bezzasadne.

Monografia podzielona jest na  cztery rozdziały, z których każdy (z wy
ją tk iem  pierwszego) zaw iera przynajm niej k ilka śródtytułów, w ram ach
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których, niekiedy, wyodrębnione zostały bardziej szczegółowe zagadnie
nia.

Pierwszy, liczący zaledwie kilka stron, rozdział stanowi rodzaj wprowa
dzenia (na co zresztą  wskazuje już sam  jego tytuł) do poruszanych w mo
nografii zagadnień. A utorzy sta ra li się w tym  miejscu jedynie naszkico
wać niezbędne tło czynionych w dalszej kolejności rozważań, toteż wiele 
z zaw artych tu  uw ag można uznać za dość ogólnikowe, tudzież oczywi
ste, choć niew ątpliw ie ważne i potrzebne z p u n k tu  w idzenia omawianej 
problematyki. Być może najw ażniejszą część tego rozdziału stanowi w ska
zanie pięciu obszarów o istotnym  znaczeniu dla relacji państw  Europy 
Środkowo-Wschodniej ze S tanam i Zjednoczonymi po wschodnim rozsze
rzeniu Unii Europejskiej. Przedstawiono je w postaci obszernych grup py
ta ń  dotyczących: wsparcia państw  Europy Środkowo-Wschodniej dla S ta 
nów Zjednoczonych; wpływu członkostwa w Unii Europejskiej n a  stosun
ki UE z USA; efektu nastaw ien ia  antyam erykańskiego n a  relację USA 
z państw am i z tej części europejskiego kontynentu; pęknięć w polityce so
lidarności pomiędzy państw am i Europy Środkowo-Wschodniej; prób podej
mowanych przez W aszyngton w celu u trzym an ia  polityki solidarności 
(s. 5—6). Odpowiedzi na  bardziej szczegółowe, postawione w ich ram ach 
py tan ia  będą m iały kluczowe znaczenie dla przyszłości nie tylko stosun
ków USA z jej nowymi sojusznikami, ale również dla całokształtu  tra n s 
atlantyckich relacji.

Dwa kolejne rozdziały s tanow ią przedm iotow ą esencję monografii. 
Pierwszy z nich poświęcony został całemu spectrum  zagadnień związanych, 
najogólniej rzecz ujm ując, z czynionymi przez państw a Europy Środko
wo-Wschodniej próbam i ułożenia ich relacji ze S tanam i Zjednoczonymi, 
NATO oraz z U n ią  E uropejską w sytuacji transa tlan tyck ich  podziałów. 
Autorzy zauważają, że w raz z zapoczątkowaniem prowadzonej przez stro
nę am erykańską kam panii przeciwko globalnej sieci terrorystycznej tran s
atlan tycki związek poddaw any jest poważnej próbie. Ogromne, pojawia
jące się n a  tym  tle różnice pomiędzy W aszyngtonem a stolicam i n iek tó
rych państw  Europy Zachodniej przyczyniły się do u jaw nienia bardziej 
zasadniczych i wielopłaszczyznowych rozbieżności (s. 9). W obliczu roz- 
dźwięków w obrębie transatlantyckich relacji państw a Europy Środkowo
-Wschodniej zaczęły postrzegać siebie jako podmioty mogące odegrać po
zytywną rolę w ich łagodzeniu. O tw arte pozostaje jednak pytanie o to, czy 
zdołają udźwignąć ciężar tego zadania i czy przypadkiem  nie s ta n ą  się 
pomniejszymi graczami wśród większych potęg lub też czy nie przyczynią 
się do pogłębienia się już istniejących podziałów w natow skim  sojuszu 
(s. 10). P aństw a te  w dalszym ciągu postrzegają P ak t Północnoatlantycki 
jako najważniejszego gw aranta  europejskiego bezpieczeństwa (s. 10), po
zostając jednak świadomymi potrzeby jego głębokiej transform acji w yni
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kającej z odmiennych uwarunkowań międzynarodowych. Jednocześnie nie 
chcą one, aby NATO i UE wzajemnie z sobą rywalizowały bądź dublowały 
pełnione przez siebie funkcje. Przeciwnie, w yrażają  przekonanie, że obie 
strony s ą  sobie potrzebne. K ładą nacisk n a  niepodzielność NATO i Unii 
Europejskiej w ich rolach z dziedziny bezpieczeństwa (s. 23). Zgodnie 
z tym  punktem  widzenia, bez silnej transatlantyckiej więzi europejska jed
ność jest poważnie osłabiona, natom iast transatlan tyckie  relacje załam u
ją  się pod wpływem podzielonej i słabej U nii Europejskiej (s. 23). W dal
szym ciągu jednak brak  wyraźnego zdefiniowania relacji pomiędzy NATO 
i U n ią  E uropejską zarówno w sferze politycznej, jak  i wojskowej, i to po
mimo czynionych wysiłków zm ierzających do zm iany tego s tan u  rzeczy 
(s. 27).

S taw ianym  przez Autorów pytaniom  o k ierunek  niezbędnej ewolucji 
NATO tow arzyszą szeroko omawiane kwestie związane z kondycją i przy
szłością Unii Europejskiej. Nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż 
pomimo proceduralnego i operacyjnego postępu UE nadal daleka jest od 
osiągnięcia spójnej politycznej i wojskowej tożsamości z jedną  polityką ze
w n ętrzn ą  i bezpieczeństw a (s. 26), a tym  sam ym  trudno  postrzegać ją  
w kategoriach realnej, przynajmniej w tym  wymiarze, przeciwwagi dla S ta
nów Zjednoczonych. Cały czas je st to s tru k tu ra  pod wieloma względami 
słaba, k tó ra w dużej mierze w ytraca swą energię na  instytucjonalne dys
puty zam iast faktycznie wzmacniać swą zdolność do efektywnego działa
nia. Nieudane przyjęcie trak ta tu  konstytucyjnego i towarzyszące tem u py
tan ia  o przyszłość U nii stanow ią dla niej w tym  względzie dodatkowe ob
ciążenie.

Zwraca uw agę poświęcenie znacznej części drugiego rozdziału polity
kom zagranicznym  i bezpieczeństwa państw  Europy Środkowo-Wschod
niej, a w tym  kontekście szczególnie zagadnieniom  związanym z ich ro lą  
w Unii Europejskiej oraz stosunkami z dotychczasowymi państw am i człon
kowskimi, kw estią Rosji oraz wschodnim wymiarem UE.

W trzecim rozdziale Autorzy analizie poddają wybrane aspekty tra n s 
atlantyckich powiązań, między innym i relacje pomiędzy Stanam i Zjedno
czonymi i U n ią  E uropejską oraz stanow isko państw  Europy Środkowo
-Wschodniej wobec stosunków  transatlan tyck ich . Zwłaszcza ta  ostatn ia  
kwestia, z uwagi na  tem atykę pracy, doczekała się obszernego przeglądu. 
Autorzy zw racają uw agę na  przyczyny szczególnej więzi łączącej S tany 
Zjednoczone i państw a Europy Środkowo-Wschodniej, nie bez racji zauw a
żając, że wśród tych drugich w izerunek USA kształtow any je st przede 
w szystkim  przez pryzm at zimnej wojny i jej bezpośrednich następstw  
(s. 57). W regionie tym  Stany Zjednoczone postrzegane były jako bastion 
przeciwko komunizmowi i sowieckiemu ekspansjonizmowi, a także jako 
symbol wolności, dem okracji i narodowej niepodległości (s. 57). Również
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teraz państw a Europy Środkowo-Wschodniej dostrzegają realne korzyści 
płynące z bliskiego sojuszu z USA, dlatego s ta ra ją  się owe szczególne, łą 
czące je z W aszyngtonem stosunki podtrzymywać i rozwijać. W przyszło
ści jednak prawdopodobnie wzajemne relacje w większym stopniu będą się 
opierać n a  pragm atycznych wyborach i państwow ych in teresach  niż na 
historycznych powiązaniach i narodowej wdzięczności (s. 64). Już  w chwili 
obecnej poparcie udzielane przez państw a Europy Środkowo-Wschodniej 
dla prowadzonej przez Stany Zjednoczone polityki nie m a charak teru  bez
krytycznego, bezwarunkowego, niezm iennego i jednakowego zarówno 
w skali regionu, jak  i w ram ach  poszczególnych państw . A utorzy czynią 
tę ciekawą kwestię przedmiotem swych badań, a jednocześnie próbują uzy
skać odpowiedź na  pytanie o perspektyw iczną wiarygodność i skuteczność 
nowych am erykańskich sojuszników, tym  bardziej że sojusz ze S tanam i 
Zjednoczonymi m a również swoją cenę. Dla młodych europejskich demo
kracji oznaczać on bowiem może coraz większe uw ikłanie ich w pogłębia
jące się transa tlan tyck ie  rozbieżności — ze w szystkim i tego konsekw en
cjami. Tymczasem państw a Europy Środkowo-Wschodniej nie chcą być sta
w ianie przed koniecznością dokonania wyboru pomiędzy A m eryką i E u
ropą. Co więcej, uw ażają, że tak i wybór byłby dla w szystkich szkodliwy. 
W przekonaniu tychże państw  korzystniejsze od opowiadania się po k tó
rejś ze stron jest znalezienie drogi wzajemnej współpracy. Nowi sojusznicy 
op tu ją  zatem  za siln iejszą i bardziej zjednoczoną Europą, k tó ra  uzupeł
niałaby NATO i S tany Zjednoczone, a nie konkurow ała z Paktem  Północ
noatlantyckim  czy też osłabiała go w kw estiach związanych z bezpieczeń
stwem (s. 73).

Podjęta przez Autorów próba nakreślenia obrazu wzajemnych stosun
ków pomiędzy S tanam i Zjednoczonymi a U n ią  E uropejską prowadzi do 
dość pragmatycznych wniosków co do ich przyszłego charakteru . Pomimo 
sporej dozy wzajemnej podejrzliwości i całej gamy spornych kwestii współ
praca ta  możliwa jest do zrealizowania, choć w większym stopniu podyk
tow ana będzie ona zapewne koniecznością i po trzebą niż chęcią. Janusz  
Bugajski i Ilona Teleki zgadzają się z poglądem, że owe stosunki pozosta
n ą  asymetryczne z uwagi na  posiadanie przez Waszyngton globalnych in 
teresów oraz nieporównywalnej potęgi m ilitarnej. Jednakże w wielu przy
padkach Stany Zjednoczone będą potrzebowały Unii Europejskiej jako dy
plomatycznego i ekonomicznego gracza, generatora stabilności w rozsze
rzającej się Europie i dodatkowego gw aranta bezpieczeństwa poza strefą  
europejską (s. 64). Mało prawdopodobne, aby USA uznały  UE jako rów 
n ą  sobie siłę i zdecydowały się nadać wzajemnej współpracy instytucjo
nalny  w ym iar (s. 64). W aszyngton nadal będzie postrzegać U nię E uro
pejską jako potencjalnie efektywną regionalną organizację, która może wy
wierać nam acalny wpływ w rozszerzającej się Europie, głównie przez eko-

2 0  S tu d ia  P o lit ic a e .
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nomiczne i dyplomatyczne instrum enty, a przede wszystkim przez sam bo
dziec członkostwa w niej (s. 64). Szczególnie duże oczekiwania względem 
poprawy wzajemnych am erykańsko-unijnych relacji wiązano z d ru g ą  k a 
dencją prezydenta Busha, jednakże nie wszystkie z nich zostały zrealizo
wane.

Treść czwartego rozdziału w ypełniona została podsum owaniam i, ale 
przede wszystkim wnioskami i zaleceniami odnośnie do polityki USA wzglę
dem poszerzonej Unii Europejskiej oraz państw  Europy Środkowo-Wschod
niej, przy czym w ram ach tej drugiej płaszczyzny wyodrębniono aż dzie
sięć bardziej szczegółowych obszarów tematycznych. Czyni to ostatni roz
dział najbardziej tw órczą i o ryginalną częścią monografii, k tó ra  choć sil
nie osadzona w realiach dnia dzisiejszego, swym wydźwiękiem odnosi się 
do przyszłości. Diagnoza obecnej sytuacji w analizow anym  obszarze s ta 
nowi dla badaczy swoisty asum pt do przedstaw ienia w łasnych pogłębio
nych rozważań i refleksji. Tym samym dopiero czas, jaki upłynie od prze
prow adzenia badań  i opublikowania monografii, pokaże, czy zaw arte 
w niej sugestie okazały się słuszne, zakładając oczywiście, że przynajmniej 
część z nich zostanie wprowadzona w życie. N a pewno jednak  w arte  są  
one rozw ażenia tym  bardziej, że przyszły charak te r relacji Stanów Zjed
noczonych z państw am i Europy Środkowo-Wschodniej nie jest bynajmniej 
spraw ą oczywistą i przesądzoną. Ta mocno skupiona na  obecnym wym ia
rze owych stosunków pozycja cechuje się niezw ykłą aktualnością, a zara
zem perspektyw iczną orientacją.

D om inującą osią  rozw ażań A utorzy uczynili problem atykę zw iązaną 
z bezpieczeństwem oraz polityką zagraniczną zarówno Stanów Zjednoczo
nych i Unii Europejskiej, jak  i państw  Europy Środkowo-Wschodniej, po
szerzając ją  jednak niekiedy o odwołania do innych, być może nie zawsze 
bezpośrednio z sobą powiązanych, ale niewątpliwie wzajemnie im plikują
cych się płaszczyzn. Pojawiają się jednak one na  marginesie głównego dys
kursu  jako uzupełnienie czy też niezbędne wyjaśnienie omawianych pierw
szoplanowych zagadnień, co m a na celu zachowanie spójności i logiki pro
wadzonego wywodu. Spraw ia to, iż wiele niezwykle ciekawych oraz do
niosłych, dla ogółu problem atyki, kw estii zostało jedynie zasygnalizow a
nych, bez szerszego ich objaśniania. Choć niew ątpliw ie był to celowy za
bieg Autorów, uzasadniony przyjętą perspektyw ą badawczą, może budzić 
jednak uczucie pewnego niedosytu, a zarazem stać się zachętą i wskazówką 
do poszerzenia prowadzonych badań  o kolejne obszary problemowe. Pew
nym  w yjaśnien iem  tego s ta n u  rzeczy może być inform acja zaw arta  
w przedm owie monografii, zgodnie z k tó rą  zaplanow ane zostało opubli
kowanie poszerzonej wersji tychże badań skupiających się na szczegółowym 
podejściu do poszczególnych państw  Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich 
relacji ze Stanam i Zjednoczonymi, U nią Europejską oraz NATO (s. ix). Sami
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badacze zaś podkreślają, że celem, jaki przyświecał im podczas tworzenia 
tej monografii, było lepsze poinformowanie decydentów politycznych o po
wodach i konsekwencjach silniejszej albo słabszej transatlantyckiej więzi 
i o roli, ja k ą  m ogą w tym  procesie odegrać nowi am erykańscy sojusznicy 
(s. 89).

M omentami książka może sprawiać wrażenie dość nierównej i ogólni
kowej, a czasem również chaotycznej, jakby spisywanej „na gorąco”. Nie
mniej te  drobne m ankam enty  nie powinny przesłonić niewątpliw ych w a
lorów monografii, dlatego też, podsumowując, należy uznać ją  za niezwy
kle cenny głos w dyskusji oraz dobre w prowadzenie do bardzo ciekawej, 
ale i trudnej problem atyki. Autorom natom iast należy się uznanie za ro
zeznanie, wyczucie i znawstwo, z jakim  podchodzą do poruszanych przez 
siebie zagadnień.

Justyna  Tomala-Wawrowska
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