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Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 
1989–2012 to monografi a autorstwa specjalistki z zakresu relacji amerykańsko-
-europejskich, posiadającej znaczną bazę własnych prac z zakresu tej tematyki, 
profesor Jadwigi Kiwerskiej. Autorka podjęła trudną próbę analizy całokształtu re-
lacji transatlantyckich na przestrzeni lat 1989–2012, omawiając szczegółowo rolę 
Stanów Zjednoczonych w tworzonym z państwami europejskimi tandemie. Praca 
skupia się zwłaszcza na uwarunkowaniach decydujących o po zimno wojennych 
relacjach na linii Waszyngton–UE. Upadek wspólnego wroga ZSRR, zdaniem au-
torki, przyczynił się do poszukiwania nowego celu istnienia trzonu współpracy 
transatlantyckiej, jakim przez blisko siedem dekad określano NATO. Nowy etap 
wzajemnych relacji na przestrzeni kolejnych dwóch dekad, stanowił zatem pole 
występowania zarówno obszarów kontrowersyjnych, jak również uwzględniają-
cych interesy amerykańskich i europejskich partnerów. Publikacja stara się od-
powiedzieć na następujące pytania badawcze: czy można mówić o rozchodzeniu 
się dwóch światów, których współdziałanie od siedmiu dekad stanowiło ważny 
element globalnego i wzajemnego bezpieczeństwa? Jakie należy podjąć działania, 
aby relacjom transatlantyckim przywrócić funkcjonalność, skuteczność  i zna-
czenie? Pod wpływem jakich czynników zmieniała się ranga i znaczenie Europy 
w optyce amerykańskiej? Jakie miejsce w globalnej strategii Waszyngtonu zajmo-
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wały stosunki z Europą? Celem autorki jest rozstrzygnięcie, w jakiej kondycji zna-
lazł się układ transatlantycki na początku drugiej dekady XXI w. i jakie rysują się 
przed nim perspektywy.

Publikacja została podzielona na pięć zasadniczych części, z których ko-
lejne odzwierciedlają politykę transatlantycką prowadzoną przez następujących 
po sobie prezydentów USA od George’a H.W. Busha, po Baracka Obamę. Część 
pierwsza, ,,Układ transatlantycki po zimnej wojnie”, stanowi wstęp do debaty nad 
przyszłością obecności militarnej USA w Europie po 1989 roku. Autorka przy-
tacza wywody zarówno zwolenników jak i przeciwników kontynuacji  dalsze-
go trwania wojsk amerykańskich na starym kontynencie. Autorka kolejno prze-
chodzi do krótkiej prezentacji rządów strategii G.H.W. Busha wobec stosunków 
z sojusznikami w tworzącej się UE, jednak główną rolę w nowych ramach relacji 
transatlantycki. Przypisuje kolejnemu z amerykańskich prezydentów Billowi Clin-
tonowi, za czasów którego USA rozpoczęły okres mianowany drugą falą izolacjo-
nizmu. Autorka za główną przyczynę owego izolacjonizmu USA podaje oparcie 
się delegata z ramienia partii demokratycznej na potrzebach wewnętrznych kraju, 
zgodnie z hasłem wyborczym ,,gospodarka, głupcze”. Jako ciekawostkę podała, 
że osłabienie zainteresowania Europą przez nowy gabinet rządowy USA, wynika 
m.in. z pochodzenia ówczesnego prezydenta Clintona z centrum kontynentu ame-
rykańskiego (stan Arkansas), którego żywotne interesy były bardziej powiązane 
z obszarem Pacyfi ku niż Atlantyku. Dodatkowo autorka zwraca uwagę, że prócz 
natury ekonomicznej (utrzymywania sporych nakładów obronnych), osłabło rów-
nież znaczenie militarne, wynikające z konieczności poszukiwania nowej strategii 
dla NATO. Trzecim czynnikiem zdaniem autorki okazały się wewnętrzne dążenia 
państw europejskich do przejęcia własnej odpowiedzialności w kwestiach bezpie-
czeństwa. Dopiero istotne wydarzenia w skali międzynarodowej, w tym konfl ikt 
etniczny w byłej Jugosławii, a także wojna w Kuwejcie ponowiły rozważania na 
temat przyszłej roli NATO.

Rozdział drugi, ,,Europejskie aspiracje polityczne i obronne”, stanowi kon-
tynuację i poszerzenie omówienia danych zawartych w części pierwszej. Autorka 
traktuje w tej części pracy o budowie Europejskiej Tożsamości Obronnej ESDI. 
Podnosi kwestię nieprzygotowania UE do realizacji inicjatyw z zakresu zapewnie-
nie bezpieczeństwa na kontynencie, podkreślając technologiczną przewagę USA 
w zakresie transportu i łączności nad partnerami z Europy. Na uwagę zasługu-
je fakt prowadzenia przez USA w ówczesnym czasie arbitralnej polityki wzglę-
dem innych członków NATO, zwłaszcza wobec planów poszerzenia paktu o nowe 
państwa z Europy Wschodniej. Rozdział zamyka analiza zaangażowania sojuszu 
transatlantyckiego w Kosowie oraz dalsza ewolucja polityki bezpieczeństwa, ukie-
runkowana na tworzenie korpusów interwencyjnych, jak również powstania Euro-
pejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony ESDI w ramach UE.

Część trzecia, ,,Wojna z terroryzmem i kryzys we wspólnocie”, jest jedną 
z obszerniejszych w monografi i. Obszar wywodów przechodzi od realizacji przez 
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USA polityki walki z fundamentalizmem islamskim po 11 września 2001 r., przez 
kolejne po sobie dwie kadencje prezydenckie G.W. Busha juniora. Autorka oma-
wia nowo powstałą doktrynę militarną USA, wprowadzając czytelnika w szczegó-
ły kontrowersji wywołanych interwencją amerykanów na Iraku.

Część czwarta, ,,Trudne partnerstwo”, jest jakby kontynuacją i poszerze-
niem poprzedniego rozdziału uwzględniając jednak przez autorkę prowadzoną na 
tle zaangażowania USA w walkę z terroryzmem debatę naukową. Autorka przy-
tacza omówienia m.in. T.G. Asha, J. Habermasa czy J.H. Daadlera. Dodatkowo 
autorka analizuje szerzej problematykę relacji z głównymi poza europejskimi part-
nerami USA, w tym politykę wobec Rosji, czy znaczenie napięć z Iranem. Dru-
ga kadencja G.W. Busha jest utożsamiana z upadkiem autorytetu przywódczego 
i moralnego USA, który wynikał z forsowania własnych interesów kosztem opinii 
partnerów z Europy. 

Część piąta, ,,Barack Obama i nadzieje Europy”, rozpoczyna się od przed-
stawienia okresu urzędowania pierwszego czarnoskórego prezydenta USA. W tej 
części autorka odpowiada na pytanie trapiące jej zdaniem Europejczyków: jakie 
miejsce zajmie Europa i układ transatlantycki na liście priorytetów czarnoskórego 
prezydenta? Podając jednocześnie krytyce opieszałość działań B. Obamy wobec 
przygotowania nowej strategii NATO w 2009 r. czy Arabskiej Wiosny w 2011 r.

Książka zakończona jest podsumowaniem, w którym za ważniejsze procesy 
zachodzące w stosunkach transatlantyckich autorka uznała górowanie własnych 
interesów ponad dobrem wspólnym, co przyczyniło się do owego ,,rozchodzenia 
się” dwóch światów. Ponadto zdaniem autorki jednym z kluczowych okresów był 
czas sprawowania urzędu prezydenckiego przez G.W. Busha, który pogorszył re-
lacje Waszyngton–UE.

Publikacja jest bogata w bibliografi ę zwłaszcza anglojęzyczną. Autorka wy-
korzystała prace m.in. R.D. Asmusa, Z. Brzezińskiego, W. Christophera, B. Kosze-
la oraz liczne własne dzieła. Dodatkowo oferuje liczne odniesienia do ofi cjalnej 
dokumentacji Białego Domu, Offi  ce od Information and Press NATO czy Depar-
tamentu Stanu USA.

Recenzowanej publikacji brakuje jednak dodatkowej szaty grafi cznej w for-
mie tabel poglądowych lub ilustracji/map, mogącej wzbogacić dość monotonny 
tekst, a dodatkowo poprawić czytelnikowi, zwłaszcza tzw. Wzrokowcom, dogłęb-
ną analizę tematyki. Niezrozumiałe mogą się również okazać tytuły poszczegól-
nych podrozdziałów, co nieobeznanemu z zakresem problematycznym czytelniko-
wi może utrudnić lokalizację interesującego go fragmentu pracy.

Publikacja charakteryzuje się zrozumiałą dla przeciętnego czytelnika formą 
treści. Książka w istocie jest monografi ą analizującą szerokie spektrum problema-
tyki transatlantyckiej ujętej w cezurze czasowej, obejmującej ponad dwie deka-
dy stosunków USA–Europa. Choć, jak przyznaje autorka, problematyka zawarta 
w pracy szerzej skupia się na opisie roli USA w tandemie z Europą, to czytelnik 
może poszerzyć swoje horyzonty również o intencje kierujące także państwami 



220 JAKUB STANKIEWICZ

europejskimi. Propozycja autorki jest niewątpliwie ciekawą ofertą dla studentów 
stosunków międzynarodowych i amerykanistyki, ale także pracowników dydak-
tycznych zajmujących się omawianą problematyką.

Oceniając fi nalnie dzieło J. Kiwerskiej należy je uznać za pożądany wkład 
merytoryczny w dotychczasowe opracowania, których celem jest skupienie się na 
kwestiach relacji transatlantyckich, jak również książką, którą warto polecić do 
przeczytania i zachowania w podręcznej biblioteczce.


