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Jednymi z bardziej fascynujących a zarazem rozległych i bogatych historii stano-
wią dzisiaj dzieje Stanów Zjednoczonych i Europy. W miarę upływu lat kontakty 
między Europą a Stanami Zjednoczonymi stały się bliższe i bardziej zażyłe, nie tyl-
ko pod względem politycznym, ale i gospodarczym. Stany Zjednoczone z polityki 
izolacjonizmu przeszły do nawiązania kontaktów z krajami europejskimi. Nawią-
zanie tych relacji często wynikało z potrzeby zachowania bezpieczeństwa w skali 
światowej. Z burzliwej Europy wiele osób wyjeżdżało do kraju wolności, przyby-
wając po lepszą przyszłość, jednocześnie dokonywał się proces zasilenia Stanów 
Zjednoczonych w potencjał siły roboczej. Siła mięśni i intelekt wielu obywateli 
USA wzbogaciły gospodarczo ten kraj i uczyniły go liderem gospodarczym. Eu-
ropa posiadająca dłuższą i bardziej wielowątkową historię związała się ze Stanami 
Zjednoczonymi, dzisiaj jest jej ważnym partnerem strategicznym. Nie jest łatwo 
opisać w sposób zwarty i jasny kontakty Ameryki z krajami europejskimi. Pomimo 
to Paulina Matera i Rafał Matera napisali zgrabne opracowanie Stany Zjednoczone 
i Europa – stosunki polityczne i gospodarcze 1776–2004.

Autorzy uporali się z niełatwym zadaniem w dwunastu rozdziałach interesu-
jącej pracy. Układ książki jest logiczny, publikacja omawia ewolucję wzajemnych 
stosunków. Pomimo podjęcia przez autorów ambitnego planu dotknięcia wielu 
problemów związanych z tą tematyką, w pracy znalazł się również ciekawy wątek, 
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który przewija się przez prawie wszystkie rozdziały, a mianowicie skutki wyborów 
prezydenckich dla polityki zagranicznej w Europie i zmiany, jakie w niej zaszły po 
wyborach prezydenckich w USA.

Autorzy ukazują, jak ważna była polityka poszczególnych kandydatów do 
fotela prezydenckiego w kampanii wyborczej. Na stronie 140. omawianej książ-
ki m.in. ukazane zostały zmiany, jakie dokonały się w opinii prezydenta elekta  
i późniejszego prezydenta Roosevelta w 1932 roku odnośnie przyłączenia się USA 
do Ligii Narodów. W dalszej części pracy ukazano, jak po wyborze na prezydenta 
USA Kennedy’ego realizowano politykę Nowej Ekonomii. Kolejna zmiana nastą-
piła po wyborze Nixona na prezydenta w 1969 roku. Wierny obietnicom przed-
wyborczym pozostał Reagan, który nie wyobrażał sobie współpracy z radzieckimi 
przywódcami. Ukazano również, iż niemożliwy stał się powrót do polityki od-
prężenia po wyborze na prezydenta Reagana. Następnie ukazano sytuację przed-  
i powyborczą za czasów prezydenta George’a Busha, jak również sytuację i opinię 
Clintona przed i po wyborach. W wielu przypadkach mamy do czynienia z obiet-
nicami, które nie zostały zrealizowane lub zmieniono je po wyborach. Jako ostania 
wspomniana jest w pracy kampania z 2000 roku. Autorzy przedstawiają te zagad-
nienia w sposób jasny i prosty, co wydaje się być cenne, zwłaszcza dla czytelnika 
nie zaznajomionego z wyżej omawianą tematyką.

Oprócz tych uwag ważnym punktem przy ocenie pracy jest to, iż przy roz-
patrywaniu aspektu polityki europejskiej trzeba by uwzględnić poszczególne kraje 
Starego Kontynentu. Ponieważ jest to sporą trudnością, na ogół przedstawiono tyl-
ko założenia i realizację polityki zagranicznej amerykańskiej ze strony Waszyng-
tonu. Z tego punktu widzenia opracowanie jest ciekawe, bo uwzględnia inny punkt 
widzenia perspektywy wzajemnych stosunków amerykańsko-europejskich. Dru-
gim problemem opracowania tego tematu było ograniczenie wynikające z tego, 
iż Europa to duży obszar. Dlatego też autorzy skupili się szczególnie na relacjach  
z zachodnimi mocarstwami europejskimi, a w przełomowym czasie omawiają 
problematykę  Europy Środkowowschodniej i mniejszych państw europejskich.  
Z tego punktu widzenia praca jest ciekawa dla polskiego czytelnika.

Książka obejmuje okres od powstania USA w 1776 roku do końca pierwszej 
kadencji prezydenta George’a Busha. Ponieważ obszar badawczy jest rozległy, sku-
piono się na najistotniejszych kwestiach w stosunkach Stary Kontynent–Nowy Świat.

Rozdział pierwszy traktuje o europejskich korzeniach Stanów Zjednoczo-
nych, omawia pierwsze próby kolonizacji, osadnictwo „na prawie brytyjskim” oraz 
powstanie Stanów Zjednoczonych. Rozdział drugi opisuje relację Stanów Zjedno-
czonych i państw europejskich w czasie od Deklaracji Niepodległości do końca 
wojny secesyjnej. Ciekawie przedstawione są stosunki amerykańsko-brytyjskie 
po 1825 roku z uwzględnieniem kwestii ekonomicznych i sporów terytorialnych.  
W syntetyczny sposób opisano czynniki wpływające na dynamiczny rozwój go-
spodarczy obu regionów w XIX wieku. Rozdział trzeci omawia okres kolonializmu  
i kształtowania się gospodarki światowej od 1865 do 1914 roku. Autorom nie obce 

KSM�-200�.indb   140 200�-10-06   16:22:02



141PAULINA MATERA I RAFAŁ MATERA, STANY ZJEDNOCZONE... 

są kwestie relacji USA i Azji, dlatego w paragrafie czwartym zajęli się polityką 
„otwartych drzwi” i Chin. Mało znane kwestie tej polityki w polskiej literaturze są 
przedstawione w sposób niezmiernie trafny i zasługują na uwagę. Rozdział czwar-
ty omawia amerykański izolacjonizm i wojnę światową oraz okres do 1920 roku. 
Autorzy omawiają sprawę prowokacji niemieckich oraz dylematy Stanów Zjed-
noczonych związane z włączeniem się do I wojny światowej. Następnie autorzy 
kreślą zwycięstwo izolacjonizmu i klęskę wilsonizmu. Rozdział kończy się krót-
kim omówieniem dezintegracji gospodarki światowej. Rozdział piąty poświęcony 
jest stosunkom amerykańsko-europejskim w międzywojennym okresie od 1920 do 
1939 roku. Autorzy w tej części pracy zajmują się m.in. bezpieczeństwem i roz-
brojeniem oraz reparacjami i długami. W rozdziale zwraca się uwagę na postawę 
amerykańską wobec faszyzmu i nazizmu oraz omówią preludium światowego kon-
fliktu. Autorzy uwypuklili kwestię chęci bogacenia się Amerykanów i związaną  
z tym politykę ekspansji gospodarczej. Trafnie i zgrabnie opisano podział wpływów 
na Dalekim Wschodzie. Uwzględniono również politykę Waszyngtonu względem 
krajów Europy Środkowowschodniej. Rozdział kończy paragraf poświęcony pro-
tekcjonizmowi i nieufności w stosunkach ekonomicznych. W kolejnym, szóstym 
rozdziale została zgrabnie napisana i zinterpretowana historia relacji amerykańskich 
i europejskich w czasie II wojny światowej. Rozdział siódmy porusza istotne posu-
nięcia, jakie dokonały się na scenie światowej po II wojnie światowej, m.in. utwo-
rzenie NATO. W rozdziale tym odniesiono się do polityki Stanów Zjednoczonych 
i ich pomocy w formie pożyczek, w tym również pożyczek bezzwrotnych. Pokaza-
no, iż bezpośrednia pomoc USA w Europie okazała się znacznie skuteczniejsza niż 
ta okazana przez instytucje międzynarodowe. Docenić trzeba również, że autorzy 
poruszyli sprawę europejskich posiadłości kolonialnych. Pokazano, dlaczego Sta-
ry Kontynent osłabł, a Stany Zjednoczone odegrały rolę hegemona w gospodarce 
światowej. W rozdziale dziewiątym w interesujący sposób pokazano politykę Ri-
charda Nixona i Willy’ego Branda. Rozdział dziesiąty omawia politykę zagraniczną 
Ronalda Reagana, a kończy się omówieniem stosunków ekonomicznych w dobie 
reaganomiki i thatcheryzmu. Rozdział jedenasty został poświęcony przewartościo-
waniu stosunków transatlantyckich w dobie rozkładu systemu komunistycznego 
i amerykańskiej hegemonii w latach 1989–2000. Rozdział porusza sprawę „kotła 
bałkańskiego”, a lektura tej części może być szczególnie interesująca w kontekście 
ogłoszenia niepodległości Kosowa w 2008 roku i związanych z tym zamieszek. 
Rozdział kończy się omówieniem relacji transatlantyckich w czasie prezydentu-
ry Clintona i stosunków ekonomicznych w ostatniej dekadzie XX wieku. Wresz-
cie rozdział dwunasty przenosi nas w XXI wiek i omawia pola konfliktów, wojnę  
w Iraku oraz powiązania i bariery ekonomiczne u progu trzeciego milenium.

Podsumowując, praca omawia bardzo szerokie spektrum problemowe i czaso-
we. Jedyny niedosyt to być może pragnienie polskiego czytelnika, aby więcej odna-
leźć wątków dotyczących Polski w kontekście omawianych relacji. Pomimo to praca 
jest bardzo interesująca. Treść zachęca czytelnika do lektury i podążania za myślą 
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autorów na kolejnych stronach. Niniejsza synteza oparta została na dobrych źród-
łach, licznych anglojęzycznych publikacjach i wielu artykułach. Nie obce autorom 
było również źródło internetowe. W sumie powstała ciekawa i nowoczesna praca 
logicznie zaprezentowana. Należy również doceniać pracę badaczy skupiających 
się na krajach, których historia nie jest tak długa jak dzieje państw czy społeczeństw 
europejskich lub azjatyckich. Zaznaczał już to w swych pracach znawca historii 
Stanów Zjednoczonych Krzysztof Michałek. Oprócz prac Krzysztofa Michałka 
poświęconych Stanom Zjednoczonym, na uwagę zasługują również prace, które 
dotykają problematyki związanej z prezydentami USA i Białym Domem. Choć 
niektóre z nich ukazały się już jakiś czas temu, warto rzucić na nie okiem. Przyto-
czę tylko dwie: Wybory prezydenckie w USA Franciszka Gołembskiego i Mariusza 
Gulczyńskiego z 1972 roku, oraz Bronisława Broniarka Biały Dom i jego prezy-
denci wydaną w 1992 roku. Wracając do pracy Pauliny i Rafała Materów, trzeba 
podkreślić, iż książka ta może być ciekawą lekturą nie tylko dla ludzi nauki, ale 
również dla studentów  historii, którzy zajmują się tą lub pokrewną problematyką. 
Synteza ta może być także interesująca dla znawców zarówno dziejów Starej Euro-
py, jak i Stanów Zjednoczonych. Książka jest godna polecenia i może być dobrym 
wzorcem do napisania podobnych prac na temat innych relacji i stosunków, które 
miały miejsce w historii świata.
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