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Wykształcenie

Stopień

licencjata z literatury angielskiej i filozofii

w roku 1980, a
Doktorat

następnie

obroniłem

otrzymałem

w St. Mary's College

magistra amerykanistyki na Michigan State University w 1982 roku.

ze stosunków

międzynarodowych

na The John Hopkins University

School of Advanced International Studies w 1987 roku. Tematem mojej dysertacji

była

"Rola

czynnika wojskowego w polskiej polityce" ("The Role of the Military in Polish Politics") doktorat został obroniony z "wyróżnieniem" wiosną 1987 roku przed komisją doktorską
prowadzoną

Rozprawa

przez profesorów: Bruce Parrotta, Vojtech'a Mastny, oraz Robert'a Hutchings'a.

analizowała

stosunki cywilno-wojskowe w Polsce w okresie transformacji

ustrojowej kraju po II wojnie
historycznych,

światowej

politycznych

koncentrowała się

na tym, co

w

kontekście uwarunkowań

kulturalnych

amerykańska

Polski.

nauka polityczna

instytucjonalnych,

Metodologicznie,
określa

mianem

dysertacja

"wewnętrznych

funkcji defensywnych" z czasów komunistycznych sił zbrojnych (A. Ross Johnson).
Rozprawa

służyła jako

książki

podstawa mojej pierwszej

pt.: Red Eagle: The Army in Polish

Politics, 1944-1988, opublikowanej przez Hoover Press, Uniwersytet Stanforda w 1990.
jestem

Ponadto,

absolwentem

specjalistycznego

kursu

Senior

Executive

organizowanych przez George C. Marshall Center, w Niemczech w ramach Programu
Zaawansowanych Studiów nad Bezpieczeństwem (2013 rok).

2.

Zatrudnienie i stypendia

Od dwudziestu siedmiu lat
badawczą

wykładam

w zakresie nauk politycznych ze

i bezpieczeństwo. Zaraz po doktoracie
Hoovera Uniwersytetu Stanforda i
(1987-88).
i

W

tym

bezpieczeństwa,

rękopisu,

na uczelniach w USA i

książka

oraz

czas1e

otrzymałem

spędziłem

zajmowałem

przygotowywałem

została

specjalizacją

w trybie przyspieszonym

biorąc

pod

się

amerykańską

polityką

doktorat do druku. Po

tzw. tenure

uwagę

międzynarodowe

tam rok jako Visiting Scholar na badaniach

opublikowana w 1990 roku.

uzyskałem

stosunki

stypendium od Rady Naukowej Instytutu

Będąc

zaproponowano mi stanowisko adiunkta na Wydziale Studiów
College. Po czterech latach

prowadzę działalność

pomyślnej

zagraniczną

weryfikacji

jeszcze w Stanford

Międzynarodowych

(stałą profesurę

Rhodes

na uczelni, która nadano

mój dorobek naukowy) i zostałem promowany do

rangi Associate Professor (profesora nadzwyczajnego). Ponadto w 1994,
l

objąłem Katedrę

Międzynarodowych,

Studiów

i seminaryjnych na rzecz

co

wiązało się

zmniejszoną liczbą

ze

zwiększenia badań

otrzymałem

wydziału,

które wykonywałem przez siedem lat do 2001 r.

Professor

rozpocząłem

tego czasu

aż

wykładowych

i pracy naukowej. Po moim awansie na

Associate Professor (profesora nadzwyczajnego)

zakończeniu przeglądu

godzin

obowiązki

dodatkowe

Sześć

lat po promocji na Associate

starania o nadanie mi stopnia profesora zwyczajnego. Po
zostałem

mojego dorobku

szefa

pomyślnym

w 2000 r. Distinguished Professor. Od

do mojego wyjazdu z Rhodes College w czerwcu 2015 roku moja Katedra
zyskała

M.W. Buckman

z Departamentu Spraw

rangę

Bezpieczeństwa

przyjąłem

ofertę

Narodowego USA Naval War College, aby

stać się

Bezpieczeństwa

profesorem na Wydziale Spraw
profesorem Narodowych Spraw

Wiosną

Professorship.

2015 roku

Narodowego. Od lipca 2015 roku jestem

Bezpieczeństwa

w US Naval War College w Newport

w stanie Rhode Island gdzie specjalizuje się w strategii bezpieczeństwa.
Podczas mojej kariery naukowej w Rhodes College
z teorii stosunków
bezpieczeństwa,

międzynarodowych,

historii

wykładałem

amerykańskiej

i

prowadziłem zajęcia

polityki zagranicznej, polityki

polityki Stanów Zjednoczonych Europy, Rosji i polityki porównawczej,

nacjonalizmu i terroryzmu. Od ponad

dziesięciu

lat

byłem doradcą

akademickim dla East

Buropean Program w Woodrow Wilson International Center for Scholars orazjako nauczyciel
w rocznym Junior Scholar Training Seminar w Aspen Institute w Wye Woods Plantatation,
w stanie Maryland.
Byłem
przebywałem

laureatem kilku stypendiów z Wilson Center i jako jego
na stypendiach badawczych (wpierw jako Research Scholar,

Policy Fellow, a

następnie

Senior Fellow). W

Scholar w Polsce w ramach
Międzynarodowych

(PISM).

badań,

połowie

1990

stypendystą

później

byłem stypendystą

Public

Fulbright

zorganizowanych przez Polski Instytut Spraw

Otrzymałem

również

letni grant od Stanford University

fundowany z Departamentu Stanu USA (tzw. Title VIII Grant) którego celem

było

prowadzenie badan nad procesem rozszerzania NATO w czasie mojego kolejnego pobytu
w Hoover Institution jako Visiting Fellow. W 1994
Dziekana Rhodes College za wybitne
Fundacji

Kościuszkowskiej

osiągnięcia

otrzymałem nagrodą

Clarence Day od

twórczość

oraz stypendium

badawcze i

w 2014 na badanie w zakresie

bezpieczeństwa

w regionie Europy

Środkowej .

W latach 2005-09, podczas urlopu naukowego i
zostałem

profesorem na Studiach

w Europejskim

Bezpieczeństwa

Centrum Studiów nad

Garmisch w Niemczech. Tam

nieobecności

Narodowego oraz dyrektorem Studiów

Bezpieczeństwem

wykładałam

na Rhodes College,

im. George'a C. Marshalla w

zagadnienia z teorii i praktyki
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bezpieczeństwa,

międzynarodowych,

organizacji

stosunków cywilno-wojskowych,

amerykańskiej
bezpieczeństwa

narodowego,

euroatlantyckiego, NATO i WPBiO,

bezpieczeństwa

problematyki migracji, terroryzmu i

bezpieczeństwa

polityki

narodowego. Jako Dyrektora Studiów

najbardziej zaawansowanego programu (tzw. Senior Executive Semiar; SES) w Centrum
Marshalla

przygotowałem

urzędników państwowych

i

wykonywałem

specjalistyczne programy dla dyplomatów,

i oficerów wykonawczych, zarówno z USA jak i Europy i innych

części świata biorących udział

w programie.

W latach 2011-13, podczas kolejnego urlopu naukowego,
dyrektora,
również

założyciela

pełniłem

obowiązki
Byłem

warszawskiego biura German Marshall Fund of United States.

Senior Transatlantic Fellow w GMF w czasie mojej kadencji w think tanku. Po

powrocie do Stanów Zjednoczonych i wznowieniu mojej kariery naukowej na Rhodes
College

byłem

Senior Fellow w Centrum Analiz Polityki Europejskiej w Waszyngtonie

(2013-14), a od roku 2014 jestem

również

tzw. Adjunct Fellow w europejskim programie

w Center for International and Strategie Studies,

także

CSIS jest przewidziana na dwa lata i

kończy się

że

wizytującym

w zeszłym roku

byłem

profesorem

Europy Wschodniej), gdzie

w 2016 w roku.

prowadziłem wykłady

zagranicznej i bezpieczeństwa dla ogólnej
W swoim dorobku mam

Również

współpraca

warto

z

wspomnieć,

na Uniwersytecie Warszawskim (Studium
na temat NATO i

społeczności

dwadzieścia

w Waszyngtonie. Moja

amerykańskiej

polityki

uniwersyteckiej (OGON).
doświadczenia

siedem lat

w nauczaniu

akademickim, w tym opracowywanie programów nauczania, przygotowywania kursów,
seminariów i

wykładów.

W swojej praktyce zawodowej

wypromowałem już

prac licencjackich (BA-poziom) w dziedzinie stosunków
politycznych w Rhodes College, a
studiów stosunków

także

międzynarodowych

również

i strategii w US Naval War College. Mam
różnych

międzynarodowych

tysięcy

i nauk

kilkuset absolwentów (MA-poziom) studenci

bezpieczeństwa

i

kilka

na GCMC, a obecnie polityki

w dorobku trzydziestu doktorantów na

uniwersytetach w USA, którym pomagam i doradzam w pisaniu prac doktorskich,

byłem już

recenzentem rozprawy doktorskiej w 2009 oraz w

brałem udział

w jej obronie na

Uniwersytecie w Helsinkach w Finlandii.
W

całej

mojej karierze naukowej

badawczymi i instytutów naukowymi,

ściśle współpracowałem

prowadziłem

z wieloma

ośrodkami

kilka wspólnych programów, zarówno w

Stanach Zjednoczonych i we współpracy z partnerami europejskimi. Dla przykładu, w 1999
roku w

byłem członkiem międzynarodowej

grupy roboczej zorganizowanej po konferencji

w Lyman L. Lemintzer Center for NATO and Buropean Union Studies w Kent State
University w Ohio

zajmująca się problematyką
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transformacji NATO po

pięćdziesięciu

latach

istnienia. Moim projektem w ramach tego programu

była

analiza standardów stosunków

cywilno-wojskowych w NATO i moja analiza "Civil-Military Relations in the New NATO:
The Standard and the Boundaries of Professionalism"

stały się częścią książki

wydanej

w rezultacie naszej pracy pod redakcja S. Victora Papacosma, Sean Kay, and Mark Rubin,

NATO after Fifty Years (Wilmington, DE: Scholarly Resources, 2001). W czasie mojego
byłem członkiem

pobytu w Woodrow Wilson International Center for Scholars
eksperckiej, która

analizowała

konsekwencje

włączenia

krajów

W wyniku szeregu specjalistycznych seminariów i briefingów

bałtyckich

powstała

grupy

do NATO.

analiza pt.: "The

Baltic States in NATO" w publikacji The Transatlantic Relationship: Problems and

Prospects (Washington, DC: Woodrow Wilson Center, 2003). W 2013 roku na zaproszenie
NATO

byłem członkiem

siedmioosobowej grupy ekspertów z think tanków z USA i Europy
oceniającej

"NATO Transatlantic Opinion Leaders to Afghanistan"
i

sytuację

październiku

w Afganistanie w

działalność

ISAF

2013 w Kabulu i prowincji Helmand.

W programie prowadzonym w 2013-15 przez Dr. Gary Schmitt z American Enterprise
Institute

badającym zdolności

wojskowe

zdolności

modernizacji polskich

państw

sojuszniczych NATO

obronnych; projekt ten

został

opracowałem analizę

opublikowany przez AEI

i Instytut Strategiczny US Army War College, pod redakcja Gary Schmitt A Hard Look at

Hard Power (Carlisle: Strategie Studies Institute, 2015). Podobnym projektem

była

analiza

bezpieczeństwa w Europie Środkowej, w której byłem jednym z ekspertów i która została

opublikowana pod redakcja Heather Conley "NATO Deterrence on Bastern Front," CSIS

Forecast 2015 (Washington, DC: Center for Strategie and International Studies, 2014).
Organizowałem

konferencje,

wygłaszałem

paneli na konferencjach krajowych i

referaty i

moderowałem

międzynarodowych.

dyskusje podczas

Regularnie

brałem udział

w American Political Science National Convention i International Studies Association
Convention
udział

prezentując

wyniki

badań, biorąc udział

w panelach.

w konferencjach organizowanych przez think tanki, np.

w Zjednoczonym Królestwie (2012 i 2014) jak również
dla analiz politycznych. Dla
zorganizowałem grupę

przykładu, będąc

konferencji

Również
Wiłton

organizowałem

aktywnie

brałem

Park Conference

panele i konferencje

dyrektorem biura GMF w Warszawie

dotyczących bezpieczeństwa państw bałtyckich

i Europy

Środkowej , które zostały zapoczątkowaną sesja "Building Regional Partnerships," Nordic-

Baltic-Central Buropean Security Warking Group, w Tallinn, Estonia w maju, 2012.
Również

w maju 2012

brałem udział

w konferencji

dotyczącej

stosunków transatlantyckich,

zorganizowanej przez Brookings Institution Washington, DC. We
inicjatorem programu Warsaw Defense Dialogue
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wrześniu

(współorganizowanym

2014 roku byłem

przez CSIS i MON)

i

członkiem amerykańskiej

grupy ekspertów. Produktem pierwszej konferencji WDD

była

publikacja Warsaw Defense Dialogue Papers wydana w 2014 pod auspicjami CSIS i MON,
której jestem współredaktorem z Robertem Kupieckim.
członkiem

Jestem

Międzynarodowego

Amerykańskiego

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Studiów i

Strategicznych w Londynie.

Zostałem

Nauk

Międzynarodowego

zapaść

na

początku

Instytutu Studiów

członkostwo

nominowany permanentne

Stosunków Zagranicznych (decyzja ma

Politycznych,

2016 roku).

w Radzie

Służyłem również

jako doradca w wielu organizacjach pozarządowych.
W uznaniu mojej wiedzy,
ważnych

w takich

zostałem

kilkakrotnie poproszony o recenzowanie

artykułów

czasopismach naukowych jak: International Security, Comparative

Politics, East European Politics and Society, Problems oj Post-Communism i innych.
recenzentem

również

takich

ważnych

Byłem

wydawnictw jak: Cornell University Press, The

University of Michigan Press, Palgrave (St-Martin Press), Penn State University Press,
Longman,

Rowman & Littlefield, University of Washington Press, Lynne Rienner

Publishing, Praeger i Greenwood Publishing Group. Z mojego
od

bezpieczeństwa korzystał również

Pion

Badań

doświadczenia

jako eksperta

Federalnych w Instytucji Kontrolnej

Kongresu USA oraz Departament Stanu USA.
Jako
wielokrotnie

uzupełnienie
udzielałem

popularyzujące
Byłem

działalności

do moich publikacji naukowych i
wywiadów i

wyniki moich

badań,

publikowałem

w mediach

artykuły

publicznej,

i wypowiedzi

zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie.

cytowany w: The Economist; The Financial Times; The New York Times; The

International New York Times (formerly The International Herald Tribune); Bloomberg
News; USA Today; The Boston Globe; The Christian Science Monitor; Helsingin Sanomat;
Postimees; Congressional Research Quarterly; plus interviews for C-SPAN, Voice of
America; NBC and ABC TV affiliates; National Public Radio, Polish Public Television
(Studio Wschód); TVP1; TVP-Info; TVN 24 (Programs Horyzont i Biznes i Świat) Polskie
Radio, dodatkowo

publikowałe artykuły

dla The American Interest; Politico.eu; Newsweek

Polska; Wprost; Rzeczpospolita; Dziennik-Gazeta Prawna; oraz

występowałem

w

różnych

stacjach radiowych i telewizyjnych w Europie.

3.
Od

Zainteresowania i osiągnięcia badawcze
końca

lat 80. XX w. moje badania

rozwinęły się

w trzech

głównych

kierunkach:

l) studia regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej, zwłaszcza
transformacji w Polsce; 2) stosunków wojskowo-cywilnych; i 3)

s

amerykańskiej

polityki

zagranicznej i

bezpieczeństwa,

ze szczególnym

uwzględnieniem badań

nad NATO i szeroko

bezpieczeństwem.

rozumianym

Ewolucja

zainteresowań

publikacji. Moja pierwsza

badawczych

książka,

może być

postrzegana poprzez pryzmat moich
się

Red Eagle (1990), zajmuje

polskim wojskiem

w czasach komunizmu, natomiast już druga pozycja East Central Europe after The Warsaw

Pact: Security Dilemmas in the 1990s (1992), traktuje o Europie Środkowo-Wschodniej po
rozwiązaniu Układu

Warszawskiego i konsekwencji zmiany

środowiska bezpieczeństwa

w postkomunistycznej Europie Środkowej przed rozszerzeniem NATO. Obie publikacje były
unikalne w zachodnich

kręgach

politycznych i naukowych i

na brak publikacji na ten temat. Z
prestiżowych

University

dużym

były

weryfikowane ze
się

uznaniem odnoszono

względu

do nich w wielu

czasopismach, w tym Foreign Affairs, APSA, and Slavic Review. Stanford

został

poproszony przez Polskie Wydawnictwo Ossolineum o

tłumaczenie

i wydanie Red Eagle w Polsce (z nieznanych mi powodów wydawcy nie byli w stanie
porozumieć) .

Red Eagle

oparła

była

na dotychczas niepublikowanych

materiałach

archiwalnych z archiwów Hoover'a. East Central Europe after the Warsaw Pact
długości

z pierwszych publikacji tej

w Stanach Zjednoczonych, która tak mocno

była jedną

akcentowała

potrzebę członkostwa w NATO dla nowych demokracji z Europy Środkowej.
otrzymała

bardzo pozytywne recenzje w

między

innymi Foreign Affairs, i

się

Książka

była często

wybierana do seminariów w programach studiów nad bezpieczeństwem.
Następnie kontynuowałem
państw

europejskich w

książce

badania nad problemami transformacyjnymi wschodnich
pt. Post-Communist Eastern Europe: Crisis and Reform

wspólnie z profesorem Ilya Prizel z The Johns Hopkins University
i

zaangażowania głównych

i politycznych, które
państwach.

podjęliśmy się

mocarstw zachodnich, instytucji gospodarczych,

chciały doprowadzić

W ramach projektu

została

do

pomyślnego przejścia

przeprowadzona

analizy

bezpieczeństwa

do demokracji w tych

dogłębna

analiza na wniosek

Instytutu Polityki Zagranicznej The Johns Hopkins University prowadzonego wówczas przez
profesora Andrew J. Bacevich'a i w wyniku tego projektu
zainteresowania
te

przeszły

dotyczył

powstała książka.

Mój obszar

transformacji ustrojowej w regionie i tego, w jaki sposób

państwa

do demokracji i gospodarki rynkowej. Nastepna moja książka to Government and

Politics oj Postcommunist Europe (1994) badajaca szeroki kontekst zmian politycznych
i gospodarczych w regionie.

Była

licencjackich i magisterskich i szybko

ona skierowana

we

do studentów studiów

stała się lekturą obowiązkową

związanych postkomunistyczną transformacją.
polityką, opublikowałem

głównie

współpracy

W

między

czasie,

z prof. Ilya Prizel
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na kierunkach studiów

wciąż zajmując się polską

książkę zatytułowaną

Polish

Foreign Policy Reconsidered: Cha/lenges oj Independence (1995).
pozycję narodził się

Pomysł

tę szczególną

na

podczas kilku konferencji, sesji i warsztatów pod auspicjami Amb.

Richard F. Staar. z Uniwersytetu Stanforda w ramach Hoover International Studies Program.
W tym czasie NATO

wprowadziło

do sojuszu. Wówczas zaangażowałem
rozważania

temu zagadnieniu swoje

się

debatę

w

pojęcia

powstania swoistego

został

siłach

stosunków

The Soldier-

argumentuję, że

post-sowieckich

wzór

doprowadził

do

zbrojnych, przy czym maksymalizacja

kluczem do reform w tych

państach.

The Soldier-Citizen

opublikowany najpierw w Stanach Zjednoczonych, a

następnie

w tym samym roku

autonomii instytucjonalnej

w Wielkiej Brytanii.

była

książce

W mojej kolejnej

społeczeństwach

profesjonalizmu w

się poświęcić

przeanalizować ewolucję

Citizen: The Politics oj the Polish Army a.fter Communism (1997)
upolitycznionej kontroli nad wojskiem w

postkomunistycznych

polityczna i zdecydowałem

badawcze, w tym

przejściowych.

cywilno-wojskowych w okresach

wejścia państw

do debaty kwestie

Książka

ta jest

często

cytowana w pracach nad stosunkami cywilno-

wojskowymi i wykorzystywana w programach nauczania na uniwersytetach.
Moje dwie kolejne

książki,

w której pierwszej

byłem współredaktorem

pt. America 's

New Allies: Poland, Hungary and the Czech Republic in NATO (1999) a drugiej autorem pt.
The Limits oj Alliance: The United States, NATO and the EU in North and Central Europe
(2006),
Był

odzwierciedlają

to okres, kiedy

moje

pogłębiające się

społeczność

akademicka

zainteresowanie NATO i
wyciągnęła

Zimnej Wojny cyklu rozszerzenia NATO (1999) i
rozszerzenia o kraje
i ekspercko i

bałtyckie.

brałem udział

przyspieszenie tego procesu.

W tym czasie

starałem się

spodziewała

aktywnie

się

końca

drugiej transzy

zaangażować

politycznie

mających

na celu

temu na przykład już wspomniany program w Woodrow
Książka

Wilson Center jak i konferencje w National Defense University w Waszyngtonie.

America's New Allies ( ... ) jest

sojuszu.

wnioski z pierwszego od

w kilku konferencjach i dyskusjach

Służył

dynamiką

oceną

miejsca Polski, Wegier

pt.

i Czech, jako nowych

sojuszników w NATO, ich wkładu politycznego i militarnego w Sojusz.
Natomiast jako osiągnięcie naukowego doktoracie

wybrałem

publikacje pt. The Limits

ojAlliance: The United States, NATO and the EU in North and Central Europe (2006). Jest to
praca, która mimo tego

że

nie jest moja najnowsza

debaty eksperckiej w USA na temat
zmieniającego

się

NATO.

publikacją, była

przyszłości bezpieczeństwa

istotnym elementem

regionalnego w

Celem rozprawy pt. The Limits oj Alliance

kontekście

była

ocena

bezpieczeństwa regionu Skandynawii, Bałtyku i Europy Środkowej jako coraz mocniej
powiązanego

regionu geostrategicznego w

kontekście

poszerzenia struktur

transatlantyckiego i europejskiego. Moja hipoteza badawcza brzmiała,
7

że

bezpieczeństwa

poszerzenie NATO

stworzyło pozytywną sytuację doprowadzając

i Unii Europejskiej
problematyki

bezpieczeństwa,

czynniki historycznych
własnego wysiłku

wpływającym

ale jednocześnie proces ten nadal

doświadczeń

państw,

jak

w regionie

łączenia

regionalnej

ograniczany przez

różne

również zróżnicowanego podejścia

obronności.

narodowego w zakresie

bezpieczeństwo

na

tych

był

do

do

Kolejnym istotnym czynnikiem

była tocząca się

wewnątrz

wówczas debata

NATO na temat przyszłej roli sojuszu.
książki

Struktura

odpowiada

założeniom

metodologicznym

prac

naukowych,

w pierwszym rozdziale jest to opis sytuacji geostrategicznej regionu Europy

Północnej

i Środkowej. Ten rozdział koncentruje się na rekonfiguracji tego regionu w świetle upadku
Związku

NATO i Unii Europejskiej, przy
które

także

Sowieckiego i zjednoczenia Niemiec, a

starały się

o

członkostwo

akcesyjnych NATO i UE na
prawnych etc. poszczególnych
powstania nowych

państw

w regionie,

decyzjach politycznych poszczególnych
Ważnym

w obu, czy tylko jednej z tych instytucji.

warunkowość

analitycznego jest

bezpieczeństwo

różnych

procesu rozszerzenia na ten obszar

członkostwa,

transformację
państw .

wpływ

czyli normatywny

z punktu

wymagań

instytucji obronnych, administracyjnych,

W rezultacie rozpadu

Układu

Warszawskiego,

post-sowieckich i instytucjonalnych zmian

wytworzyły się

państw,

nowe warunki do

definiujących

bliższej współpracy

w zakresie

bezpieczeństwa pomiędzy krajami Europy Północnej i Środkowej, które w połączeniu

z rozszerzeniem NATO i
przezwyciężenie

Drugi

zaangażowaniem się

Stanów Zjednoczonych

dały

szanse na

historycznych problemów geostrategicznych w regionie.

rozdział

wchodzi

głębiej

w

analizę bezpieczeństwa

regionu Europy

Północnej

Środkowej koncentrując się na tym, co nazywam "klamrą" (linchpin) w regionie, czyli

relacjami miedzy Niemcami a Polską.
państwami

Tu punktem wyjścia jest proces zbliżenia miedzy obu
pokonania

doświadczeń

drugiej wojny

i nazistowskiego terroru w Polsce, i poprawy relacji

sąsiedzkich.

Oddzielnym etapem jest

w latach 90. XX w.,

wysiłku

światowej

polaryzacja wobec w relacjach niemiecko-polskich wobec decyzji Polski w 2003 roku
wpierać

USA w misji w Iraku, w której Niemcy odmówili udziału. Tu moja analiza podkreśla

ze pomimo

różnic

politycznych po 2003 roku, istnieje nadal

miedzy Niemcami a Polska w zakresie
nawet,

żeby

jeśli istnieją różnice

bezpieczeństwa

Biorąc

pod

wymóg

współpracy

uwagę

istniejących

struktur NATO i

8

współpracy

z Waszyngtonem

zmiany w

regionu, Niemcy i Polska maja interes w doprowadzeniu do pojednania i
utrzymania

współpracy

regionalnego i transatlantyckiego,

w postrzeganiu relacji z USA i

w sprawie Iraku czy globalnej roli NATO.

głębszy

z USA i

bezpieczeństwie

współpracy,

obecności

i dla

Stanów

Rozdział

Zjednoczonych w Europie.

również politykę obronną

drugi analizuje

i

zdolnośc i

wojskowe Niemiec i Polski, jak i podjęte reformy i plany modernizacyjne obu krajów.
Trzeci

rozdział jest poświęcony zmieniającej się

sytuacji

bezpieczeństwa

Skandynawii,

jako teraz coraz bardziej integralnej części regionu Europy Pórnocnej i Środkowej. Tu
skupiam

się

i odzyskania
wpływ

na zmianach, które
niepodległości

na tzw. tradycje

używanie pojęcia

"braku

pojęcia neutralności).
członkostwo

przez kraje

neutralności
udziału

Norwegią)

Związku

Sowieckiego

Zmiany geostrategiczne

miały ważny

w regionie po rozpadzie
bałtyckie.

u niektórych

państw

bezpieczeństwa

Szwecji czy Finlandii w NATO, jak i

państwami

i tzw.

skandynawskich (tu preferuje

w wojskowych sojuszach" tzw. military non-alignment

Istotnymi elementami

państwami będącymi członkami

i

zaszły

niż

w regionie jest ewentualne

zróżnicowanie

w regionie miedzy

dominującą orientacją transatlantycką (Danią

NATO z

neutralnymi z

dominującą

orientacja na UE (Szwecja

i Finlandia). Stworzenie spójnej optyki w Skandynawii z poszerzeniem na Europe Środkową
w sprawach bezpieczeństwajestjednym z kluczowych wyzwań w regionie.
również

W rozdziale trzecim, podobnie jak i w poprzednim rozdziale, podejmuje
zagadnienie polityki obronnej i modernizacji wojska analizowanych

państw:

Szwecji,

Finlandii, Danii i Norwegii.
W rozdziale czwartym koncentruje
i Litwy, ale w szerszym

kontekście obrzeża

się

Łotwy

na krajach nadbahyckich: Estonii,

Morza Bałtyckiego, a wiec z

włączeniem

Rosji,

a zwłaszcza roli Obwodu Kaliningradzkiego jako źródła potencjalnego zagrożenia w regionie.
Związku

Rosja, która po rozpadzie
w mojej analizie
w geostrategiczna

będzie traktować Bałtyk
grę

została odsunięta

Sowieckiego

jako jeden z punktów

od centrum Europy
wejścia

ponownego

w regionie, a przez to do ewentualnego odzyskania przynajmniej po

części możliwości wpływania

bezpieczeństwa

na sytuacje

przyszły

status Kaliningradu jak i relacje Rosji z NATO i UE

relacji z

nią państw

Europy

Północno-Wschodniej,

dwie instytucje z punktu interesów Rosji.
bezpieczeństwa państw nadbałtyckich,

Europy.
będa

Tu

kluczowe dla

a szczególnie jak

Czwarty

argumentuję

przyszłości

będzie postrzegać

rozdział również

ze

analizuje

te

politykę

szczególnie ich wysiłki do jak najgłębszej integracji

w strukturach NATO i UE, przy oczywistej

nierówności

ich

potencjału

obronnego

w porównaniu z Rosją.
Piaty

rozdział

daje spojrzenie na

transformację amerykańskiej

przed i po ataku terrorystycznym na Nowy Jork i Waszyngton 11

polityki wobec regionu

września

2001 r. Kluczowe

linie analizy to decyzja o poszerzeniu NATO i jego proces w latach 90. XX w., jak również
lekcje

wyciągnięte

z wojen

bałkańskich

i decyzje o dalszym poszerzaniu Sojuszu.
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Rozdział

analizuje jak Waszyngton postrzega relacje miedzy NATO a europejskim koncepcjami
bezpieczeństwa, koncentrując się

zdolności

problemem
po wojnach
Piaty

na kluczowym w tym okresie z punktu

amerykańskiego

wojskowych i operacyjnych poza terenem Europy, które USA

bałkańskich

za

rozdział podkreśla

rosnący

problem niedoinwestowania w Europie w

amerykańskiej

role

uważaj ą

obronność.

wojny w Afganistanie (Operation Enduring

Freedom; OEF) i globalnej wojny z terroryzmem (Global War on Terror; GWOT) jako
szczególną

kluczowych czynników w polityce USA wobec Europy, ze

waga relacji USA

i sojuszników europejskich wobec wojny w Iraku w 2003. Wytworzenie bliskich relacji
Polską

miedzy Stanami Zjednoczonymi i
bezpieczeństwa

pozostaje istotnym elementem strategii

Polski.

Końcowy rozdział książki podkreśla zachodzące

zmiany w regionie Europy

Północno

Środkowej · w kategoriach bezpieczeństwa, instytucji NATO i UE z ich względnymi
wartościami

i ograniczeniami, a

z przeprowadzonych
również

musi

także

badań prowadzą

relacji regionu ze Stanami Zjednoczonymi. Wnioski
do stwierdzenia,

cykle poszerzenia NATO, UE, jak

zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych prowadzą do sytuacji, w której region ten

podjąć działanie

zachodzą

wobec zmian, jakie

wschodniej flance NATO i globalnie. Kluczowymi
zaczął tracić
organizacją

funkcji.

że

będą

reformy w NATO, który po 200 l

swój podstawowy wymiar zbiorowej obrony terytorialnej i
o szerszych zadaniach ekspedycyjnych,

Trudności wewnątrz

problemy

zarówno w Europie jak i w relacjach na

współpracy

NATO w czasie

NATO-Rosja nadal

odchodząc

powiększania

zaczął stawać się

od swoich tradycyjnych

misji ISAF w Afganistanie czy

podkreślają trudności

z wytworzeniem nowego

konsensusu co do relacji transatlantyckich i ich integralnego powiazania z relacjami wewnątrz
europejskimi.

Tworzący się

kooperacji miedzy
ryzyko

że

przez to swoisty deficyt

państwami

regionalizacja

na flance

Obecna i

przyszła

Moja najnowsza
wynikającej

doprowadzi do

bezpieczeństwa

książka,

osłabienia

The Future oj NATO (2014), które

napisałem wstęp

z braku

również

stwarza

solidarności

ogólnej

szereg

wystarczającego

wiodących

współredagowałem

i ostatni rozdział wynikała z chęci

z dr

wypełnienia

w Stanach Zjednoczonych europejskiego
Książka była pokłosiem

zorganizowanej przez Norwegian Defense Studies Institute
skupiła

ale przy tym

regionu.

politycznego i analitycznego spojrzenia na temat NATO.

obrony), która

w regionie wymaga bliższej

problematyka badawcza

Paal Sigurd Hilde, i w której
luki

północno-wschodniej,

bezpieczeństwa

w NATO i marginalizacji problematyki

obronności

(część

konferencji

norweskiego ministerstwa

uczonych europejskich w NATO. Celem autorów
10

było

poszukiwanie odpowiedzi nie tylko, w jaki sposób

lecz

także

o operacje out of area, misje w Afganistanie,

oddana do druku, a warunki
rosyjsko-ukraińskiej,
powrócić

dziesięć

międzynarodowe

i przewiduje

się, że

w

się, że

zmieniło

NATO.

zaczęły się zmieniać

znów

najbliższych

latach sojusz
Jednakże

do swoich tradycyjnych funkcji obronnych.

obawiam

lat nie tylko rozszerzenie,

globalna optyka Stanów Zjednoczonych

będzie

Książka została

w wyniku wojny

będzie musiał

znów

w moim przekonaniu

trudna do pogodzenia

się

z regionalnym widzeniem sojuszu, który dominuje w Europie.
przyszłości

W

nadal

transatlantyckim i decentralizacji
badawczy pod roboczym

badać

zamierzam

tytułem

bezpieczeństwa

z

bezpieczeństwa,

towarzyszącymi

bezpieczeństwie

o NATO,

europejskiego. Mój najnowszy projekt

dotyczył

odrodzenia konkurencji

państw

na

teraz zdefiniowane przez dwa czynniki: (l) globalizacji rynku

zmianami kulturowymi; oraz (2) rozbudowa "przestrzeni pola walki"

napędzany rewolucją
wykraczają

pisać

Out oj Ba/ance: Globalization, State Power and US.

National Security in the 21st Century. Bedzie
arenie

i

się

w sprawach wojskowych (RMA) i pojawieniem

technologii, które

poza sieciowo-centryczne (net-centric) wojny. Metodologicznie

pozostaję

w ramach realizmu strukturalnego i przyjmuje za punkt wyjścia zmiany w strategii wojskowej
USA w
siły

ciągu

ostatnich siedmiu lat. Projekt odzwierciedla moje

w stosunkach

międzynarodowych. Chociaż

wiele

temat wojny "hybrydowej", wiele analiz wydaje
wojny" na
powrócić

przykład)

zainteresowanie

nieuniknione zmiany

przyszłości

wywołane

się ubierać

tradycyjne wzory

Książka

się

uznając

teatr konfliktu zbrojnego. To prowadzi do trzech kluczowych obszarów

Północnej

wnioski, które będą
zalecenia

stara

i innowacjami technologicznymi, które

geostrategicznych dla bezpieczeństwa narodowego USA: na Pacyfiku,
Wschodzie i

("związek

wojny w bardziej konwencjonalnej formie,

globalizacją

rolą

napisane w ostatnich latach na

w nowy strój, kosztem tradycyjnych koncepcji wojny.

do debaty na temat

"rozszerzają"

zostało

ciągłe

Afryce (MENA) i

służyć

dotyczące

Europę/Eurazję. Książka

stara

Środkowym

się formułować

rozwojowi teorii stosunków międzynarodowych i dawać konkretne

struktury

sił

zbrojnych USA i pozycjonowania jej na

dekadę.
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nadchodzącą

