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Wstęp

12 marca 1999  r. do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
(NATO) dołączyły Czechy, Polska i  Węgry. Przyjęcie do Sojuszu 
trzech dawnych państw komunistycznych potwierdzało trwałość 
zmian zapoczątkowanych w 1989 r. i stanowiło istotną zmianę ar-
chitektury bezpieczeństwa międzynarodowego: państwa Układu 
Warszawskiego (istniejącego do 1991 r.) w sposób zinstytucjona-
lizowany dołączyły do wspólnoty świata zachodniego, rezygnując 
jednoznacznie z  wymuszonych sowieckich (a  potem rosyjskich) 
gwarancji bezpieczeństwa. 

W książce charakteryzuję, w jaki sposób o rozszerzeniu NATO pi-
sały dwa amerykańskie tygodniki: „Newsweek” (tytuł wydawany od 
1933 r.) i „Time” (pierwsze wydanie w 1923 r.). W okresie rozgrywki 
o ekspansję Sojuszu były to dwa najważniejsze amerykańskie magazyny 
opiniotwórcze, podejmujące tematy międzynarodowe. Nakład „Time” 
w 1999 r. wynosił 4,4 mln egzemplarzy (2 mln w 2017 r.)1, podczas gdy 
„Newsweeka” 3,2 mln egzemplarzy (100 tys. egzemplarzy w 2015 r.)2. 

Stanowiska zaprezentowane w dwóch tygodnikach nie odzwiercie-
dlają całego spektrum poglądów, które pojawiły się w amerykańskiej 

1	 J.A.	Trachtenberg,	For Time Inc.’s Magazines, Fewer Copies Is the Way Forward,	
„The	 Wall	 Street	 Journal”,	 10	 października	 2017	 r.,	 [online]	 https://www.
wsj.com/articles/for-time-inc-s-magazines-fewer-copies-is-the-way-for-
ward-1507667214	(dostęp:	2	czerwca	2020	r.).

2	 K.J.	Kelly,	New Editor Impoco has Newsweek back in the Black,	„The	New	York	
Post”,	6	marca	2015	r.,	[online]	https://nypost.com/2015/03/06/new-editor-im-
poco-has-newsweek-back-in-the-black	 (dostęp:	2	 czerwca	2020	 r.).	W	2013	 r.	
amerykańska	edycja	tygodnika	ukazywała	się	jedynie	w	wersji	elektronicznej	
jako	„Newsweek	Global”.	Edycja	papierowa	została	wznowiona	w	2014	r.	

https://www.wsj.com/articles/for-time-inc-s-magazines-fewer-copies-is-the-way-forward-1507667214
https://www.wsj.com/articles/for-time-inc-s-magazines-fewer-copies-is-the-way-forward-1507667214
https://www.wsj.com/articles/for-time-inc-s-magazines-fewer-copies-is-the-way-forward-1507667214
https://nypost.com/2015/03/06/new-editor-impoco-has-newsweek-back-in-the-black
https://nypost.com/2015/03/06/new-editor-impoco-has-newsweek-back-in-the-black
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debacie. Ze względu jednak na znaczącą ówcześnie pozycję tych ma-
gazynów, o czym świadczyły choćby nakłady i nazwiska publikują-
cych tam autorów, uznać można, że analiza treści tekstów stanowi 
przybliżenie osi dyskusji (czy też sporu), która toczyła się w głów-
nym nurcie amerykańskiej publicystyki. „Time” i  „Newsweek” do 
tego nurtu należały3. 

Rozgrywka o  rozszerzenie NATO przypadała na okres poprze-
dzający rewolucję internetową i  późniejszy wzrost znaczenia me-
diów społecznościowych. O ile współcześnie obszerne artykuły pra-
sowe pióra ministrów spraw zagranicznych publikowane są rzadko, 
o  tyle w  latach 90. kolumny prasowe były częstym miejscem pre-
zentowania poglądów przez polityków (w  tym byłych aktywnych 
polityków) i  ekspertów kojarzonych z  ośrodkami władzy. Niektó-
re z artykułów miały swój rezonans, nadając ton debacie. W kon-
tekście dyskusji o  NATO do grupy tej zaliczyć można: a) artykuł  
pt. A Plan for Europe Zbigniewa Brzezińskiego na łamach „Foreign 
Affairs” (1995), w  którym zaproponował on dwutorową politykę, 
zmierzającą równolegle do rozszerzenia Sojuszu i  zawarcia ukła-
du o  współpracy NATO–Rosja4; b) esej zastępcy sekretarza stanu 
USA Strobe’a Talbotta pt. Why NATO Should Grow? zamieszczony 
w „The New York Review of Books” (1995), w którym porzucił on 
swoje dotychczasowe rusofilskie poglądy i opowiedział się za otwar-
ciem NATO na Wschód5; c) artykuł George’a Kennana pt. A Fateful  
Error z „The New York Times” (1997), w którym rozszerzenie NATO 
zostało nazwane „najbardziej brzemiennym w skutki błędem ame-
rykańskiej polityki ery postzimnowojennej”6.

3	 Zob.	szerzej:	B.	Golka,	System medialny Stanów Zjednoczonych,	Wydawnictwa	
Szkolne	 i	Pedagogiczne,	Warszawa	2004.	Zwłaszcza	 rys	historyczny	„News-
weeka”	i	„Time”	(Ibidem,	s.	189–194).

4	 Z.	Brzezinski,	A Plan for Europe,	 „Foreign	Affairs”	1995,	vol.	74	 (1),	s.	26–42.	
Polskie	tłumaczenie:	Z.	Brzeziński,	O Polsce, Europie i o świecie 1988–2001. Przed-
mowa Roman Kuźniar,	Dom	Wydawniczy	Bellona,	Warszawa	2002,	s.	229–249.

5	 S.	Talbott,	Why NATO Should Grow,	„The	New	York	Review	of	Books”,	10	sierp-
nia	1995	r.

6	 G.F.	Kennan,	A Fateful Error,	„The	New	York	Times”,	5	lutego	1997	r.	
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Inaczej niż w Czechach, Polsce i na Węgrzech, gdzie – pomijając 
środowiska o marginalnym znaczeniu –  istniała „zgoda narodowa” 
co do wyboru wektorów polityki bezpieczeństwa i, w konsekwencji,  
jednoznacznego kursu na rzecz starań o przyjęcie do NATO, środowi- 
sko ekspertów i  publicystów amerykańskich charakteryzowało się  
większą różnorodnością stanowisk. Nie były odosobnione opinie,  
że rozszerzenie NATO to niepotrzebne drażnienie Moskwy i działa-
nie prowadzące do zachwiania kruchej stabilizacji, która ukształto-
wała się po 1989 r. W radykalnym wymiarze podejście to sprowadza-
łoby się do imperatywu rozwiązania NATO (skoro Układ Warszawski 
i ZSRS już nie istnieją, to nie ma również potrzeby dalszego funk-
cjonowania NATO). Popularna była argumentacja, zgodnie z którą 
demokratyzacja była wystarczającym substytutem gwarancji bezpie-
czeństwa, ponieważ demokracje nie prowadzą ze sobą wojen.

Pierwszym celem badawczym przyjętym w publikacji jest identy-
fikacja tekstów publicystycznych o tematyce natowskiej, a następnie 
analiza pod kątem stosunku ich autorów co do zasadności rozszerze-
nia Sojuszu o nowe kraje. Regularność publikacji wydawnictw oraz 
powtarzalność autorów tekstów pozwalała na ocenę ewentualnych 
zmian stanowisk reprezentowanych przez publicystów. Na uwagę 
zasługiwała również argumentacja na rzecz życzliwego czy też scep-
tycznego podejścia autorów do rozszerzenia NATO. 

Oprócz kluczowego pytania, tj. „przyjmować nowe państwa, czy 
nie?”, nie mniej istotna pozostawała kwestia warunków akcesji do 
organizacji. Obszar ten jest drugim przedmiotem zainteresowania 
i ma związek z drugim celem, który stawiam w publikacji. Celem tym  
jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy kwestie ekonomiczne,  
np. uzgodnienia dotyczące kosztów, wymaganych inwestycji czy też zobo-
wiązań utrzymywania określonej relacji wydatków na obronność do  
PKB, były obecne w  dyskursie na temat rozszerzenia NATO w  la- 
tach 90. w „Newsweeku” i „Time”. W pewnym uproszczeniu zagad-
nienie to sprowadzić można do pytania, czy w  ekspansji Sojuszu 
chodziło tylko o politykę i bezpieczeństwo, czy również (a jeśli tak, 
to w  jakim stopniu?) o  pieniądze. Podkreślę, że interesowała mnie 
perspektywa autorów artykułów zamieszczonych w  tygodnikach. 
Nie musiała ona odpowiadać rzeczywistemu znaczeniu zagadnień 
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ekonomicznych w oficjalnych negocjacjach NATO – kraje kandydu-
jące. Wątki ekonomiczne w rozważaniach autorów konfrontuję ze sta-
nem faktycznym, odnosząc je do dostępnych danych statystycznych.

Podstawową metodą przyjętą w monografii jest krytyczna analiza 
artykułów publikowanych w  obu tygodnikach. Opierałem się na ich 
elektronicznych wydaniach znajdujących się w  bazie Business Source 
Ultimate –  EBSCOhost. Oprócz omówienia tekstów sporządziłem 
również podsumowanie liczby artykułów pod kątem a) poparcia/bra-
ku poparcia dla otwarcia NATO na Wschód; b) ujęcia/braku ujęcia 
wątków ekonomicznych w tekście. Szczególną wagę przykładałem do 
tego, czy w artykułach powtarzały się słowa-klucze, czy też frazy-klu-
cze, takie jak na przykład: „nie drażnić Rosji”, „rusofobiczny” – te frazy 
w ramach pierwszego celu książki; „zbyt kosztowne”, „zacofana gospo-
darka”, „przestarzały sprzęt” – w ramach drugiego celu książki. Przed-
stawiony wykaz jest przykładowy. Wyniki przedstawiam w formie ta-
belarycznej, co pozwala wskazać, który z tygodników popierał otwarcie 
NATO na Wschód i jak często pojawiały się w nim teksty krytyczne. 

Pewnych problemów przysparzało wyznaczenie cezury początko-
wej. Ostatecznie przyjąłem, że analiza rozpoczynać się będzie w 1990 r., 
gdyż właśnie wtedy (7 czerwca 1990  r., tzw. Posłanie z  Turnberry) 
NATO wystosowało historycznie pierwszą propozycję nawiązania  
współpracy z  ZSRS i  „innymi krajami europejskimi”. Dlatego w ni-
niejszym studium uwzględniłem również okres administracji George’a 
H.W. Busha, choć nie była to prezydentura obfitująca w skonkretyzo-
wane inicjatywy na rzecz rozszerzenia NATO. Był to natomiast okres 
istotny z punktu widzenia ogólnego klimatu w stosunkach międzyna-
rodowych, wynikającego z  poczucia wzrostu zaufania do działań in-
nych krajów (w tym przypadku chodzi o relacje USA–Rosja). Kadencja  
Busha została uwzględniona z  jeszcze jednego powodu. Konfronta-
cja tekstów z wczesnych lat 90. z publikacjami późniejszymi pokazuje 
ewolucję tego, co w 1990 r. wydawało się bardzo trudne do wyobrażenia 
(jeszcze nawet w czerwcu 1993 r. sekretarz stanu USA Warren Christo-
pher był zdania, że rozszerzenie NATO „nie jest na porządku dnia”), 
a po 1997 r. (szczyt NATO w Madrycie) było już czymś oczywistym7.

7	 Jak	zauważał	Ronald	Asmus,	zastępca	sekretarza	stanu	ds.	europejskich	w	la-
tach	1997–2000	i	autor	cenionej	monografii	poświęconej	rozszerzeniu	NATO	
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Struktura pracy odzwierciedla stopień intensyfikacji debaty nad 
rozszerzeniem Sojuszu w Stanach Zjednoczonych. O ile kadencji Bu-
sha towarzyszyło głównie pytanie: czy NATO ma jeszcze sens? – i ar-
tykuły o  takiej tematyce dominowały w prasie – o  tyle administra-
cja Clintona była pierwszą, która postawiła kwestię ekspansji NATO 
w porządku obrad. Początkowy sprzeciw Departamentu Obrony oraz 
rezerwa ze strony sekretarza stanu Christophera powodowały, że roz-
mowy z ewentualnymi kandydatami toczyły się na bardzo ogólnym 
poziomie. Można wręcz mówić o kunktatorskiej polityce prezydenta, 
który niekiedy wiele obiecywał państwom kandydatom, dopuszcza-
jąc jednocześnie do przedłużających się dyskusji w Kongresie (wie-
lomiesięczne konsultacje dotyczące trzeciorzędnych kwestii). Każde 
zaognienie sytuacji wewnętrznej w Rosji traktowane było jako uspra-
wiedliwienie dla spowolnienia procesu rozszerzenia Sojuszu o nowe 
kraje. Artykuły publikowane w tym okresie (pierwsza kadencja Clin-
tona) dowodziły realizacji przez Waszyngton polityki Russia first. 
Druga kadencja Clintona cechowała się ożywieniem działań ame-
rykańskich na arenie międzynarodowej (w tym w obszarze NATO), 
co znalazło bezpośrednie przełożenie w  większej liczbie artykułów 
poświęconych tej sprawie. Pojawiały się realne (nie zaś pozorowane,  
jak wcześniej) działania, pierwsze przybliżone terminy możliwej ak-
cesji. Towarzyszyła temu debata na temat zasięgu rozszerzenia NATO 
(ile i które kraje przyjąć?).

Prasa była istotną areną, na której toczyła się ta bardzo gorąca ba-
talia. W samym 1997 r. „The New York Times”, czytany przez libe-
ralne elity, opublikował 11 artykułów wstępnych (op-ed) przeciwko 
otwarciu NATO na Wschód. Thomas L. Friedman, czołowa postać 
amerykańskiej prasy, zamieścił zaś w tym samym roku na łamach tej-
że gazety 17 komentarzy podważających sens przyjmowania krajów 
do Paktu8. Czasem intensywnej debaty był również pierwszy kwartał 
1998 r., gdy ważyły się losy ratyfikacji protokołów rozszerzeniowych 

na	Wschód:	„[…]	nikt	ani	w	Waszyngtonie,	ani	w	Moskwie	nie	rozważał	moż-
liwości	 dalszego	poszerzenia	NATO,	 przynajmniej	wiosną	 i	 jesienią	 1990	 r.”		
(R.	Asmus,	NATO. Otwarcie drzwi,	Muza	SA,	Warszawa	2002,	s.	46).

8	 J.	 Kalabiński,	 Krucjata „New York Timesa”,	 „Rzeczpospolita”,	 24	 kwietnia	
1998	r.	
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przez amerykański Senat. Argumenty podnoszone przez zwolenni-
ków i  przeciwników akcesji nowych krajów uwzględniały kwestię 
kosztów rozszerzenia. Pokazywano rozbieżne szacunki Pentagonu 
i licznych ośrodków analitycznych. Prasa amerykańska chętnie o tym 
pisała, ponieważ pytanie, „na co idą moje podatki?”, od zawsze jest 
ważnym elementem amerykańskiej debaty publicznej. W książce po- 
kazuję, czy „Newsweek” i  „Time” wyróżniały się w  jakikolwiek  
sposób na tym tle. 

W  publikacji stosuję, z  niewielkimi odstępstwami, układ chro-
nologiczny. Jego osnową jest niekiedy krótki opis postępów w roz- 
mowach na temat rozszerzenia i charakterystyka wydarzeń międzyna-
rodowych mogących oddziaływać na ten proces. W monografii nie 
referuję jednak szczegółowo kolejnych etapów akcesji nowych krajów  
do Sojuszu, co byłoby powtórzeniem powszechnie znanych fak-
tów. Przyjmuję, że zarys sekwencji najważniejszych wydarzeń mię-
dzynarodowych po upadku ZSRS i „kamieni milowych” procesu roz-
szerzenia NATO jest znany Czytelnikowi. 

Podstawową bazą źródłową były artykuły w  „Newsweeku” 
i „Time”. W niewielkim zakresie korzystałem również z wcześniej-
szych opracowań, w których wstępnie charakteryzowałem specyfi-
kę relacjonowania procesu rozszerzenia NATO przez „Newsweek” 
i  „Time”9. Funkcję uzupełniającą pełniła literatura przedmiotu  
poświęcona roli NATO w  postzimnowojennym ładzie międzyna-
rodowym. Kwestia ta stała się przedmiotem zainteresowania wielu 
badaczy stosunków międzynarodowych i historyków. Tematowi roz-
szerzenia Sojuszu o nowe państwa poświęcono zaś olbrzymią liczbę 
artykułów i rozdziałów w monografiach, w tym w pracach zbioro-
wych. Kondycja Sojuszu była również częstym tematem konferencji 
naukowych. W tym zatem przypadku zadanie badacza polegało nie 
tyle na odnalezieniu przydatnych materiałów, co w znacznej mierze 
na ich odpowiedniej selekcji. 

9	 K.	Kowalski,	Problematyka rozszerzenia NATO na łamach „Time’a” i amerykań-
skiego wydania „Newsweeka” w latach 1993–1997,	„Studia	Polityczne”	2009,	
vol.	23,	s.	283–307;	K.	Kowalski,	Problematyka rozszerzenia NATO na łamach 
„Time’a” i amerykańskiego wydania „Newsweeka” w latach 1997–1999,	„Wro-
cławskie	Studia	Politologiczne”	2010,	vol.	11,	s.	184–203.
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Dziękuję pracownikom i doktorantom Katedry Historii Myśli Eko-
nomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego za liczne 
komentarze wypowiedziane podczas seminariów, na których dysku-
towana była koncepcja i fragmenty pracy. Powstanie monografii nie 
byłoby możliwe bez inspiracji i życzliwości profesor Pauliny Matery, 
która zachęciła mnie do pogłębiania studiów nad historią Sojuszu 
Północnoatlantyckiego. Podziękowania kieruję również do recenzen-
ta za cenne sugestie, które poprawiły jakość wywodu i przyczyniły się 
do wyeliminowania pewnych niejasności w tekście.



Rozdział	1

„Newsweek” i „Time”  
a debata nad przyszłością NATO 
w latach 1990–1992

1. 

1.1.   Rola NATO w polityce zagranicznej 
USA u schyłku kadencji G.H. Busha

Wielowymiarowa rywalizacja z  Sowietami, niekiedy przeradzająca 
się w konfrontację, była osią amerykańskiej polityki zagranicznej od 
początku zimnej wojny. Z tym większym zaciekawieniem Waszyng-
ton przyglądał się ZSRS, na czele którego stał od 1985 r. Michaił Gor-
baczow, zapowiadający większe otwarcie oraz reformy gospodarki 
i  państwa1. Pomimo zasadniczo spójnej doktryny polityki między-
narodowej USA, która kształtowała się po 1947 r., rozkład imperium 
sowieckiego, a zwłaszcza jego tempo, był zaskoczeniem dla sterników 
amerykańskiej nawy państwowej2. To „przyspieszenie biegu historii” 
zostało dostrzeżone przez tygodniki.

W noworocznym wydaniu „Time” z 1990 r. Strobe Talbott, autor 
regularnie ukazującej się kolumny poświęconej polityce zagranicznej, 

1	 A.	Mania,	Department of State i Foreign Service	w polityce zagranicznej USA go-
rącej i zimnej wojny 1939–1989,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	
Kraków	2019,	s.	649.

2	 J.	Kiwerska,	Rosja w polityce administracji Clintona,	[w:]	Amerykomania. Księ-
ga  jubileuszowa  ofiarowana  profesorowi  Adamowi  Mani,	 t.	 2,	 W.	 Bernacki,		
A.	 Walaszek	 (red.),	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Jagiellońskiego,	 Kraków	
2012,	s.	411.	
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wskazywał na zagrożenie, jakim byłoby obalenie Gorbaczowa, a na-
stępnie zastąpienie go przez przywódcę sowieckiego „starego typu”3. 
Oznaczałoby to niechybny powrót Moskwy do stosowania dawnej  
polityki zastraszania i podbojów. Jednocześnie, w ocenie autora, prze-
ceniany był potencjał państwa sowieckiego, któremu ciągle przypisy-
wano możliwość skutecznego zniszczenia silosów z  pociskami Mi-
nuteman w Dakocie Północnej, podczas gdy ZSRS nie był w stanie 
zapewnić żywności dla swoich obywateli. Wierzono, że Sowieci byli 
w  stanie przeprowadzić skuteczną inwazję na Niemcy Zachodnie, 
gdy tymczasem nie potrafili oni w tym samym czasie poradzić sobie 
z rozkradaniem transportów zboża z sowchozów (podczas transpor-
tu ginęło 15–20% zbiorów). 

Talbott zarzucał władzom amerykańskim „arytmetykę strachu”, 
której najważniejszym czynnikiem był „mnożnik ideologiczny”.  
To on prowadził do przeceniania sił sowieckich, na które składały się 
jednak – jak zauważał – 4 mln mężczyzn pod bronią. Zdaniem Tal-
botta faktyczny obraz tej siły to nie świetnie wyekwipowany żołnierz, 
lecz „zdezorientowany siedemnastolatek”, pochodzący z sowieckich 
rubieży, poruszający się zdezelowaną ciężarówką po dziurawej dro-
dze. Ten „realny” wizerunek sił sowieckich autor artykułu zestawiał 
ze zdjęciami z  amerykańskich satelitów szpiegowskich, na których  
–  owszem –  kompleksy zbrojne armii sowieckiej mogły wyglądać 
imponująco. W  sumie zatem –  to była główna myśl dziennikarza 
„Time” – obawa Zachodu wobec Moskwy była przesadna4. Tym sa-
mym, zdaniem Talbotta, to „gołębie” – politycy reprezentujący poli-
tykę ustępstw wobec ZSRS – mieli rację przez cały okres poprzedza-
jący pieriestrojkę5. Sama zaś polityka Gorbaczowa była efektem nie 
tyle presji zagranicy, co rozpadu imperium „od środka”. Przywódca 

3	 S.	Talbott,	Rethinking the Red Menace,	„Time”,	1	stycznia	1990	r.	Tu	i	dalej,	o	ile	
nie	zostało	zaznaczone	inaczej,	tłumaczenie	autorskie.

4	 Talbott	 wskazywał,	 że	 na	 niebezpieczeństwo	 przeceniania	 wielkości	 ZSRS	
zwracał	uwagę	już	George	F.	Kennan	w	1947	r.	(X,	Sources of Soviet Conduct,	
„Foreign	Affairs”	1947,	vol.	25	(4),	s.	566–582).

5	 Ta	opinia	Talbotta	została	przypomniana,	a	właściwie	wypomniana	5	lat	póź-
niej	przez	Kissingera	(H.	Kissinger,	For U.S. Leadership, A Moment Missed,	„Wa-
shington	Post”,	12	maja	1995	r.).	


