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Janusz Bugajski and Ilona Teleki: America�s New Allies:
Central-Eastern Europe and the Transatlantic Link

Washington, D.C.
2006, 122 s.

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, ze wzglêdu na szczególn¹
pozycjê zajmowan¹ przez to pañstwo na arenie miêdzynarodowej, stano-
wi jedno z kluczowych zagadnieñ wspó³czesnych stosunków miêdzynaro-
dowych. Jako takie doczeka³o siê licznych analiz, ogniskuj¹cych siê za-
zwyczaj albo wokó³ kwestii g³ównych za³o¿eñ i ogólnego zarysu owej poli-
tyki (w ujêciu przekrojowym b¹d� w wybranych okresach), albo te¿ na
poszczególnych jej aspektach. W tym drugim jednak¿e wypadku nie
wszystkie z owych bardziej szczegó³owych zagadnieñ doczeka³y siê w rów-
nym stopniu pog³êbionych, wszechstronnych i wyczerpuj¹cych opracowañ.
Jednym z takich rzadziej poruszanych przez badaczy obszarów amery-
kañskiej polityki zagranicznej s¹ wzajemne relacje Stanów Zjednoczonych
i pañstw Europy �rodkowej czy �rodkowo-Wschodniej. Ponadto wiêkszo�æ
badañ z tego zakresu cechuje swoista (przedmiotowa b¹d� podmiotowa)
fragmentaryczno�æ, przejawiaj¹ca siê w przedstawianiu jedynie pewnego
wycinka bardziej z³o¿onej rzeczywisto�ci. Brak natomiast kompleksowych,
dog³êbnych i wielow¹tkowych studiów owej, niezwykle istotnej z punktu
widzenia m³odych demokracji z centralnej i wschodniej czê�ci Europy, pro-
blematyki. Dlatego te¿ ka¿de opracowanie tego zagadnienia nale¿y uznaæ
za niezwykle cenne.

Monografia, której dotyczy niniejsza recenzja, jest owocem projektu
zatytu³owanego America�s New Allies realizowanego w ramach badañ New
European Democracies Project (NEDP) w Center for Strategic and Inter-
national Studies w Waszyngtonie. NEDP nosi³ uprzednio nazwê East Eu-
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rope Project1. Przemiany, jakie po 1989 roku mia³y miejsce w tej czê�ci Eu-
ropy, okaza³y siê jednak wykraczaj¹ce swymi konsekwencjami i sw¹ z³o-
¿ono�ci¹ poza obszar ich bezpo�redniego wystêpowania. W Europie Wschod-
niej dokona³y siê ogromne spo³eczne i polityczne przekszta³cenia skutku-
j¹ce wy³onieniem siê nowych demokracji o ró¿nym stopniu trwa³o�ci, nie-
mniej d¹¿¹cych do stania siê czê�ci¹ �wiatowego systemu gospodarczego
i bezpieczeñstwa. Spowodowa³o to konieczno�æ ukazania owych wydarzeñ
na szerszym ni¿ dotychczas tle, czego rezultatem by³a zarówno wspomnia-
na ju¿ zmiana nazwy projektu, jak i po³¹czenie go z Europe Program. Dziê-
ki temu zabiegowi, zakotwiczaj¹cemu badania nad regionem Europy
Wschodniej w szerszej paneuropejskiej agendzie, mo¿liwe sta³o siê osi¹-
gniêcie bardziej rozleg³ego, wszechstronnego i interdyscyplinarnego podej-
�cia do kwestii zarówno europejskich, jak i transatlantyckich relacji2.

Ogólny i pojemny tre�ciowo tytu³ ksi¹¿ki mo¿e sugerowaæ komplekso-
we, a tak¿e wielop³aszczyznowe ujêcie problematyki wzajemnych stosun-
ków Stanów Zjednoczonych i Europy �rodkowo-Wschodniej3. Jednak¿e
monografia autorstwa Janusza Bugajskiego i Ilony Teleki nie do koñca
spe³nia te oczekiwania. Skupia siê ona bowiem na ukazaniu owych rela-
cji w wybranym kontek�cie wschodnich rozszerzeñ Unii Europejskiej
i NATO oraz implikacji tych procesów dla stosunków transatlantyckich4.
Staje siê to dla Autorów punktem odniesienia dla próby dokonania ich szer-
szej oceny, wskazania obecnie wystêpuj¹cych uwarunkowañ determinu-
j¹cych ich podstawê, a tak¿e wyprowadzenia wniosków co do ich przy-
sz³o�ci.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e ka¿da ze stron amerykañsko-europejskiego
dialogu znajduje siê obecnie w procesie przemian, choæ stopieñ ich zaawan-
sowania oraz przyczyny znacznie siê od siebie ró¿ni¹. W gruncie rzeczy
mo¿na je jednak sprowadziæ do wspólnego mianownika dynamicznie zmie-
niaj¹cej siê wspó³cze�nie rzeczywisto�ci miêdzynarodowej. Sytuacja pañstw
Europy �rodkowo-Wschodniej w ostatnich latach uleg³a zasadniczej zmia-
nie. Wraz z uzyskaniem, przynajmniej przez wiêkszo�æ z nich, statusu

1 W Przedmowie do ksi¹¿ki bêd¹cej przedmiotem recenzji nazwa ta ma postaæ:
East European Project (s. ix).

2 Zob. New European Democracies Project [http://americanhungarian.org/newsletters
/CSIS_new_project.pdf (9.11.2007)].

3 W recenzowanej monografii termin ten odnosi siê do Bu³garii, Republiki Cze-
skiej, Estonii, Wêgier, £otwy, Litwy, Polski, Rumunii, S³owacji i S³owenii. Zob. J. B u -
g a j s k i, I. Te l e k i: America�s New Allies: Central-Eastern Europe and the Transatlan-
tic Link. Washington D.C. 2006, s. 8.

4 Niemniej przyjêta perspektywa badawcza pozostaje zgodna z ogólnymi za³o¿e-
niami programu New European Democracies Project. Zob. New European Democra-
cies Project...
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cz³onka najwa¿niejszych miêdzynarodowych organizacji, pañstwa te otwo-
rzy³y zupe³nie nowy rozdzia³ w swej najnowszej historii. Osi¹gniêcie za-
k³adanych po obaleniu komunizmu strategicznych celów spowodowa³o
konieczno�æ wyznaczenia kolejnych, co nie zawsze okazuje siê prostym za-
daniem. Nowi cz³onkowie Unii Europejskiej w coraz wiêkszym stopniu trak-
towani s¹ jako licz¹cy siê uczestnicy stosunków miêdzynarodowych, obec-
nie jednak mierz¹ siê z powa¿nymi trudno�ciami wynikaj¹cymi z prób har-
monijnego u³o¿enia ich wzajemnych stosunków zarówno z Waszyngtonem,
jak i Bruksel¹.

Wobec nie mniej fundamentalnych dylematów stoj¹ tak¿e UE oraz
NATO. Ta pierwsza znajduje siê w fazie prób przekszta³cenia swego po-
tencja³u w realn¹ si³ê. Niemniej czynione w tym wzglêdzie wysi³ki nie przy-
nosz¹ jak dot¹d po¿¹danych rezultatów. Dopóki nie zostanie osi¹gniêty
wewnêtrzny konsens co do wszystkich aspektów sfery instytucjonalnej,
zasiêgu oraz docelowej formy integracji, Unia nie ma realnej szansy na
stanie siê, w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³o�ci, �wiatow¹ potêg¹ na od-
grywanie roli dzi� zarezerwowanej w zasadzie wy³¹cznie dla Stanów Zjed-
noczonych, i to pomimo ¿e UE wydaje siê posiadaæ niezbêdne w tym wzglê-
dzie atrybuty. Tak d³ugo jednak, jak nie zostan¹ one w³a�ciwie wykorzy-
stane, tak d³ugo Unia nie bêdzie w stanie wyj�æ poza sferê potencjalnych
mo¿liwo�ci. NATO z kolei musi przej�æ gruntown¹ transformacjê, przysto-
sowuj¹c¹ Pakt Pó³nocnoatlantycki do nowej geopolitycznej rzeczywisto�ci.
W przeciwnym razie bêdzie on stawaæ siê coraz bardziej nieefektywny,
a jego pozycja nieuchronnie ulegaæ bêdzie degradacji. Pomimo toczonej od
dawna na ten temat dyskusji brak jak na razie w tym wzglêdzie jedno-
znacznych rozstrzygniêæ.

Równie¿ Stany Zjednoczone nie s¹ dzi� tym samym pañstwem, jakim
by³y jeszcze do niedawna. Wraz z zakoñczeniem �zimnej wojny� i upad-
kiem systemu bipolarnego USA sta³y siê jedynym faktycznym supermo-
carstwem i pozycjê tê utrzymuj¹ po dzi� dzieñ, choæ nie brakuje opinii, i¿
supremacja USA niezmiennie zmierza do swego koñca. Faktem jest, ¿e
w ostatnich latach pañstwo to do�wiadczy³o kolejnego punktu zwrotnego
w swej najnowszej historii, który odmieni³ nie tylko jego oblicze, ale te¿
zawa¿y³ na ca³okszta³cie wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych. Nie
ma chyba wiele przesady w twierdzeniu, ¿e w politycznym sensie dzieñ
11 wrze�nia 2001 roku zapocz¹tkowa³ zupe³nie nowy okres najnowszej hi-
storii.

Te i inne zasygnalizowane zagadnienia znalaz³y swoje odzwierciedle-
nie w pracy Janusza Bugajskiego i Ilony Teleki, tote¿ przynajmniej czê-
�ciowe ich przytoczenie nie jest przypadkowe ani bezzasadne.

Monografia podzielona jest na cztery rozdzia³y, z których ka¿dy (z wy-
j¹tkiem pierwszego) zawiera przynajmniej kilka �ródtytu³ów, w ramach
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których, niekiedy, wyodrêbnione zosta³y bardziej szczegó³owe zagadnie-
nia.

Pierwszy, licz¹cy zaledwie kilka stron, rozdzia³ stanowi rodzaj wprowa-
dzenia (na co zreszt¹ wskazuje ju¿ sam jego tytu³) do poruszanych w mo-
nografii zagadnieñ. Autorzy starali siê w tym miejscu jedynie naszkico-
waæ niezbêdne t³o czynionych w dalszej kolejno�ci rozwa¿añ, tote¿ wiele
z zawartych tu uwag mo¿na uznaæ za do�æ ogólnikowe, tudzie¿ oczywi-
ste, choæ niew¹tpliwie wa¿ne i potrzebne z punktu widzenia omawianej
problematyki. Byæ mo¿e najwa¿niejsz¹ czê�æ tego rozdzia³u stanowi wska-
zanie piêciu obszarów o istotnym znaczeniu dla relacji pañstw Europy
�rodkowo-Wschodniej ze Stanami Zjednoczonymi po wschodnim rozsze-
rzeniu Unii Europejskiej. Przedstawiono je w postaci obszernych grup py-
tañ dotycz¹cych: wsparcia pañstw Europy �rodkowo-Wschodniej dla Sta-
nów Zjednoczonych; wp³ywu cz³onkostwa w Unii Europejskiej na stosun-
ki UE z USA; efektu nastawienia antyamerykañskiego na relacjê USA
z pañstwami z tej czê�ci europejskiego kontynentu; pêkniêæ w polityce so-
lidarno�ci pomiêdzy pañstwami Europy �rodkowo-Wschodniej; prób podej-
mowanych przez Waszyngton w celu utrzymania polityki solidarno�ci
(s. 5�6). Odpowiedzi na bardziej szczegó³owe, postawione w ich ramach
pytania bêd¹ mia³y kluczowe znaczenie dla przysz³o�ci nie tylko stosun-
ków USA z jej nowymi sojusznikami, ale równie¿ dla ca³okszta³tu trans-
atlantyckich relacji.

Dwa kolejne rozdzia³y stanowi¹ przedmiotow¹ esencjê monografii.
Pierwszy z nich po�wiêcony zosta³ ca³emu spectrum zagadnieñ zwi¹zanych,
najogólniej rzecz ujmuj¹c, z czynionymi przez pañstwa Europy �rodko-
wo-Wschodniej próbami u³o¿enia ich relacji ze Stanami Zjednoczonymi,
NATO oraz z Uni¹ Europejsk¹ w sytuacji transatlantyckich podzia³ów.
Autorzy zauwa¿aj¹, ¿e wraz z zapocz¹tkowaniem prowadzonej przez stro-
nê amerykañsk¹ kampanii przeciwko globalnej sieci terrorystycznej trans-
atlantycki zwi¹zek poddawany jest powa¿nej próbie. Ogromne, pojawia-
j¹ce siê na tym tle ró¿nice pomiêdzy Waszyngtonem a stolicami niektó-
rych pañstw Europy Zachodniej przyczyni³y siê do ujawnienia bardziej
zasadniczych i wielop³aszczyznowych rozbie¿no�ci (s. 9). W obliczu roz-
d�wiêków w obrêbie transatlantyckich relacji pañstwa Europy �rodkowo-
-Wschodniej zaczê³y postrzegaæ siebie jako podmioty mog¹ce odegraæ po-
zytywn¹ rolê w ich ³agodzeniu. Otwarte pozostaje jednak pytanie o to, czy
zdo³aj¹ ud�wign¹æ ciê¿ar tego zadania i czy przypadkiem nie stan¹ siê
pomniejszymi graczami w�ród wiêkszych potêg lub te¿ czy nie przyczyni¹
siê do pog³êbienia siê ju¿ istniej¹cych podzia³ów w natowskim sojuszu
(s. 10). Pañstwa te w dalszym ci¹gu postrzegaj¹ Pakt Pó³nocnoatlantycki
jako najwa¿niejszego gwaranta europejskiego bezpieczeñstwa (s. 10), po-
zostaj¹c jednak �wiadomymi potrzeby jego g³êbokiej transformacji wyni-
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kaj¹cej z odmiennych uwarunkowañ miêdzynarodowych. Jednocze�nie nie
chc¹ one, aby NATO i UE wzajemnie z sob¹ rywalizowa³y b¹d� dublowa³y
pe³nione przez siebie funkcje. Przeciwnie, wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e obie
strony s¹ sobie potrzebne. K³ad¹ nacisk na niepodzielno�æ NATO i Unii
Europejskiej w ich rolach z dziedziny bezpieczeñstwa (s. 23). Zgodnie
z tym punktem widzenia, bez silnej transatlantyckiej wiêzi europejska jed-
no�æ jest powa¿nie os³abiona, natomiast transatlantyckie relacje za³amu-
j¹ siê pod wp³ywem podzielonej i s³abej Unii Europejskiej (s. 23). W dal-
szym ci¹gu jednak brak wyra�nego zdefiniowania relacji pomiêdzy NATO
i Uni¹ Europejsk¹ zarówno w sferze politycznej, jak i wojskowej, i to po-
mimo czynionych wysi³ków zmierzaj¹cych do zmiany tego stanu rzeczy
(s. 27).

Stawianym przez Autorów pytaniom o kierunek niezbêdnej ewolucji
NATO towarzysz¹ szeroko omawiane kwestie zwi¹zane z kondycj¹ i przy-
sz³o�ci¹ Unii Europejskiej. Nie mo¿na nie zgodziæ siê ze stwierdzeniem, i¿
pomimo proceduralnego i operacyjnego postêpu UE nadal daleka jest od
osi¹gniêcia spójnej politycznej i wojskowej to¿samo�ci z jedn¹ polityk¹ ze-
wnêtrzn¹ i bezpieczeñstwa (s. 26), a tym samym trudno postrzegaæ j¹
w kategoriach realnej, przynajmniej w tym wymiarze, przeciwwagi dla Sta-
nów Zjednoczonych. Ca³y czas jest to struktura pod wieloma wzglêdami
s³aba, która w du¿ej mierze wytraca sw¹ energiê na instytucjonalne dys-
puty zamiast faktycznie wzmacniaæ sw¹ zdolno�æ do efektywnego dzia³a-
nia. Nieudane przyjêcie traktatu konstytucyjnego i towarzysz¹ce temu py-
tania o przysz³o�æ Unii stanowi¹ dla niej w tym wzglêdzie dodatkowe ob-
ci¹¿enie.

Zwraca uwagê po�wiêcenie znacznej czê�ci drugiego rozdzia³u polity-
kom zagranicznym i bezpieczeñstwa pañstw Europy �rodkowo-Wschod-
niej, a w tym kontek�cie szczególnie zagadnieniom zwi¹zanym z ich rol¹
w Unii Europejskiej oraz stosunkami z dotychczasowymi pañstwami cz³on-
kowskimi, kwesti¹ Rosji oraz wschodnim wymiarem UE.

W trzecim rozdziale Autorzy analizie poddaj¹ wybrane aspekty trans-
atlantyckich powi¹zañ, miêdzy innymi relacje pomiêdzy Stanami Zjedno-
czonymi i Uni¹ Europejsk¹ oraz stanowisko pañstw Europy �rodkowo-
-Wschodniej wobec stosunków transatlantyckich. Zw³aszcza ta ostatnia
kwestia, z uwagi na tematykê pracy, doczeka³a siê obszernego przegl¹du.
Autorzy zwracaj¹ uwagê na przyczyny szczególnej wiêzi ³¹cz¹cej Stany
Zjednoczone i pañstwa Europy �rodkowo-Wschodniej, nie bez racji zauwa-
¿aj¹c, ¿e w�ród tych drugich wizerunek USA kszta³towany jest przede
wszystkim przez pryzmat zimnej wojny i jej bezpo�rednich nastêpstw
(s. 57). W regionie tym Stany Zjednoczone postrzegane by³y jako bastion
przeciwko komunizmowi i sowieckiemu ekspansjonizmowi, a tak¿e jako
symbol wolno�ci, demokracji i narodowej niepodleg³o�ci (s. 57). Równie¿
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teraz pañstwa Europy �rodkowo-Wschodniej dostrzegaj¹ realne korzy�ci
p³yn¹ce z bliskiego sojuszu z USA, dlatego staraj¹ siê owe szczególne, ³¹-
cz¹ce je z Waszyngtonem stosunki podtrzymywaæ i rozwijaæ. W przysz³o-
�ci jednak prawdopodobnie wzajemne relacje w wiêkszym stopniu bêd¹ siê
opieraæ na pragmatycznych wyborach i pañstwowych interesach ni¿ na
historycznych powi¹zaniach i narodowej wdziêczno�ci (s. 64). Ju¿ w chwili
obecnej poparcie udzielane przez pañstwa Europy �rodkowo-Wschodniej
dla prowadzonej przez Stany Zjednoczone polityki nie ma charakteru bez-
krytycznego, bezwarunkowego, niezmiennego i jednakowego zarówno
w skali regionu, jak i w ramach poszczególnych pañstw. Autorzy czyni¹
tê ciekaw¹ kwestiê przedmiotem swych badañ, a jednocze�nie próbuj¹ uzy-
skaæ odpowied� na pytanie o perspektywiczn¹ wiarygodno�æ i skuteczno�æ
nowych amerykañskich sojuszników, tym bardziej ¿e sojusz ze Stanami
Zjednoczonymi ma równie¿ swoj¹ cenê. Dla m³odych europejskich demo-
kracji oznaczaæ on bowiem mo¿e coraz wiêksze uwik³anie ich w pog³êbia-
j¹ce siê transatlantyckie rozbie¿no�ci � ze wszystkimi tego konsekwen-
cjami. Tymczasem pañstwa Europy �rodkowo-Wschodniej nie chc¹ byæ sta-
wianie przed konieczno�ci¹ dokonania wyboru pomiêdzy Ameryk¹ i Eu-
rop¹. Co wiêcej, uwa¿aj¹, ¿e taki wybór by³by dla wszystkich szkodliwy.
W przekonaniu tych¿e pañstw korzystniejsze od opowiadania siê po któ-
rej� ze stron jest znalezienie drogi wzajemnej wspó³pracy. Nowi sojusznicy
optuj¹ zatem za silniejsz¹ i bardziej zjednoczon¹ Europ¹, która uzupe³-
nia³aby NATO i Stany Zjednoczone, a nie konkurowa³a z Paktem Pó³noc-
noatlantyckim czy te¿ os³abia³a go w kwestiach zwi¹zanych z bezpieczeñ-
stwem (s. 73).

Podjêta przez Autorów próba nakre�lenia obrazu wzajemnych stosun-
ków pomiêdzy Stanami Zjednoczonymi a Uni¹ Europejsk¹ prowadzi do
do�æ pragmatycznych wniosków co do ich przysz³ego charakteru. Pomimo
sporej dozy wzajemnej podejrzliwo�ci i ca³ej gamy spornych kwestii wspó³-
praca ta mo¿liwa jest do zrealizowania, choæ w wiêkszym stopniu podyk-
towana bêdzie ona zapewne konieczno�ci¹ i potrzeb¹ ni¿ chêci¹. Janusz
Bugajski i Ilona Teleki zgadzaj¹ siê z pogl¹dem, ¿e owe stosunki pozosta-
n¹ asymetryczne z uwagi na posiadanie przez Waszyngton globalnych in-
teresów oraz nieporównywalnej potêgi militarnej. Jednak¿e w wielu przy-
padkach Stany Zjednoczone bêd¹ potrzebowa³y Unii Europejskiej jako dy-
plomatycznego i ekonomicznego gracza, generatora stabilno�ci w rozsze-
rzaj¹cej siê Europie i dodatkowego gwaranta bezpieczeñstwa poza stref¹
europejsk¹ (s. 64). Ma³o prawdopodobne, aby USA uzna³y UE jako rów-
n¹ sobie si³ê i zdecydowa³y siê nadaæ wzajemnej wspó³pracy instytucjo-
nalny wymiar (s. 64). Waszyngton nadal bêdzie postrzegaæ Uniê Euro-
pejsk¹ jako potencjalnie efektywn¹ regionaln¹ organizacjê, która mo¿e wy-
wieraæ namacalny wp³yw w rozszerzaj¹cej siê Europie, g³ównie przez eko-

20 Studia Politicae...
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nomiczne i dyplomatyczne instrumenty, a przede wszystkim przez sam bo-
dziec cz³onkostwa w niej (s. 64). Szczególnie du¿e oczekiwania wzglêdem
poprawy wzajemnych amerykañsko-unijnych relacji wi¹zano z drug¹ ka-
dencj¹ prezydenta Busha, jednak¿e nie wszystkie z nich zosta³y zrealizo-
wane.

Tre�æ czwartego rozdzia³u wype³niona zosta³a podsumowaniami, ale
przede wszystkim wnioskami i zaleceniami odno�nie do polityki USA wzglê-
dem poszerzonej Unii Europejskiej oraz pañstw Europy �rodkowo-Wschod-
niej, przy czym w ramach tej drugiej p³aszczyzny wyodrêbniono a¿ dzie-
siêæ bardziej szczegó³owych obszarów tematycznych. Czyni to ostatni roz-
dzia³ najbardziej twórcz¹ i oryginaln¹ czê�ci¹ monografii, która choæ sil-
nie osadzona w realiach dnia dzisiejszego, swym wyd�wiêkiem odnosi siê
do przysz³o�ci. Diagnoza obecnej sytuacji w analizowanym obszarze sta-
nowi dla badaczy swoisty asumpt do przedstawienia w³asnych pog³êbio-
nych rozwa¿añ i refleksji. Tym samym dopiero czas, jaki up³ynie od prze-
prowadzenia badañ i opublikowania monografii, poka¿e, czy zawarte
w niej sugestie okaza³y siê s³uszne, zak³adaj¹c oczywi�cie, ¿e przynajmniej
czê�æ z nich zostanie wprowadzona w ¿ycie. Na pewno jednak warte s¹
one rozwa¿enia tym bardziej, ¿e przysz³y charakter relacji Stanów Zjed-
noczonych z pañstwami Europy �rodkowo-Wschodniej nie jest bynajmniej
spraw¹ oczywist¹ i przes¹dzon¹. Ta mocno skupiona na obecnym wymia-
rze owych stosunków pozycja cechuje siê niezwyk³¹ aktualno�ci¹, a zara-
zem perspektywiczn¹ orientacj¹.

Dominuj¹c¹ osi¹ rozwa¿añ Autorzy uczynili problematykê zwi¹zan¹
z bezpieczeñstwem oraz polityk¹ zagraniczn¹ zarówno Stanów Zjednoczo-
nych i Unii Europejskiej, jak i pañstw Europy �rodkowo-Wschodniej, po-
szerzaj¹c j¹ jednak niekiedy o odwo³ania do innych, byæ mo¿e nie zawsze
bezpo�rednio z sob¹ powi¹zanych, ale niew¹tpliwie wzajemnie implikuj¹-
cych siê p³aszczyzn. Pojawiaj¹ siê jednak one na marginesie g³ównego dys-
kursu jako uzupe³nienie czy te¿ niezbêdne wyja�nienie omawianych pierw-
szoplanowych zagadnieñ, co ma na celu zachowanie spójno�ci i logiki pro-
wadzonego wywodu. Sprawia to, i¿ wiele niezwykle ciekawych oraz do-
nios³ych, dla ogó³u problematyki, kwestii zosta³o jedynie zasygnalizowa-
nych, bez szerszego ich obja�niania. Choæ niew¹tpliwie by³ to celowy za-
bieg Autorów, uzasadniony przyjêt¹ perspektyw¹ badawcz¹, mo¿e budziæ
jednak uczucie pewnego niedosytu, a zarazem staæ siê zachêt¹ i wskazówk¹
do poszerzenia prowadzonych badañ o kolejne obszary problemowe. Pew-
nym wyja�nieniem tego stanu rzeczy mo¿e byæ informacja zawarta
w przedmowie monografii, zgodnie z któr¹ zaplanowane zosta³o opubli-
kowanie poszerzonej wersji tych¿e badañ skupiaj¹cych siê na szczegó³owym
podej�ciu do poszczególnych pañstw Europy �rodkowo-Wschodniej oraz ich
relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Uni¹ Europejsk¹ oraz NATO (s. ix). Sami
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badacze za� podkre�laj¹, ¿e celem, jaki przy�wieca³ im podczas tworzenia
tej monografii, by³o lepsze poinformowanie decydentów politycznych o po-
wodach i konsekwencjach silniejszej albo s³abszej transatlantyckiej wiêzi
i o roli, jak¹ mog¹ w tym procesie odegraæ nowi amerykañscy sojusznicy
(s. 89).

Momentami ksi¹¿ka mo¿e sprawiaæ wra¿enie do�æ nierównej i ogólni-
kowej, a czasem równie¿ chaotycznej, jakby spisywanej �na gor¹co�. Nie-
mniej te drobne mankamenty nie powinny przes³oniæ niew¹tpliwych wa-
lorów monografii, dlatego te¿, podsumowuj¹c, nale¿y uznaæ j¹ za niezwy-
kle cenny g³os w dyskusji oraz dobre wprowadzenie do bardzo ciekawej,
ale i trudnej problematyki. Autorom natomiast nale¿y siê uznanie za ro-
zeznanie, wyczucie i znawstwo, z jakim podchodz¹ do poruszanych przez
siebie zagadnieñ.

Justyna Tomala-Wawrowska
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