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Nastêpne sto lat, czyli znaczenie anglosfery

Podobno

kanclerz Rzeszy, Otton von Bismarck, zapytany co uwa¿a za najbardziej
znacz¹cy fakt w nowo¿ytnej historii, odpowiedzia³: „To, ¿e w Ameryce Pó³nocnej mówi siê
po angielsku”. Ten prosty fakt umyka wielu analitykom (tak¿e i polskim), którzy sprawiaj¹
wra¿enie, jakby g³ównym celem politologii, by³o przewidzenie, kiedy dobiegnie koñca
supremacja Stanów Zjednoczonych. Wszystko ma na to wskazywaæ: ekonomia, statystyka,
geografia, wy³anianie siê nowych potêg militarnych. Europejska gospodarka ma byæ
wydajniejsza od amerykañskiej, chiñska marynarka wojenna ma ju¿ wkrótce zrównowa¿yæ
si³ê US Navy (tutaj s³owo „wkrótce”, jest dosyæ wzglêdne, bo ma to siê staæ ok. 2050 r.), zaœ
sama Ameryka ma ugrzêzn¹æ w wojnach bez wyjœcia, w rodzaju tej, jaka dziœ jest toczona
w Afganistanie.
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Tomasz Pichór, Research Fellow Fundacji im. Kazimierza Pu³askiego, w swoim
najnowszym artykule zastanawia siê nad przysz³oœci¹ anglosfery. „Zapewne z Bismarckiem
móg³by siê zgodziæ zupe³nie ju¿ nam wspó³czesny, amerykañski pisarz i podró¿nik Robert
D. Kaplan, który napisa³: Amerykañskie œrodowisko strategiczne jest pe³ne atutów, które s¹
niedostêpne dla ¿adnego innego kraju. To nic innego ni¿ to, ¿e Ameryka ma czêsto
przeoczane i nader zaniedbane œrodowisko sojusznicze: anglosferê. Anglosfera jest ci¹gle –
i b³êdnie – uznawana przez media i polityków za martw¹, b¹dŸ w stanie upadku. (...)
Z ludnoœci¹ licz¹c¹ 420 milionów, ze strategicznym umiejscowieniem na kontynencie
europejskim (Wielka Brytania), blisko skrzy¿owania szlaków handlowych Oceanu
Indyjskiego i zachodniego Pacyfiku (Australia) i Arktyki oraz s¹siaduj¹cych z ni¹ zasobów
ropy i gazu na Grenlandii (Kanada), anglosfera, jeœli nie bêdzie nadu¿ywana, b¹dŸ
ignorowana, bêdzie solidnym atutem Stanów Zjednoczonych w ci¹gu XXI wieku. Rosja
i Chiny nie mog¹ siê pochwaliæ czymœ podobnym”.
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!
Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym think tankiem
specjalizuj¹cym siê w polityce
zagranicznej, którego misj¹ jest
propagowanie wolnoœci,
sprawiedliwoœci i demokracji.
Dzia³ania Fundacji obejmuj¹
prowadzenie badañ naukowych,
opracowywanie publikacji i analiz,
przygotowywanie seminariów oraz
konferencji, edukowanie i wspieranie
liderów. Fundacja jest jedn¹ dwóch
polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji
partnerskiej Rady Europy oraz jest
cz³onkiem „Grupy Zagranica”
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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kanclerz Rzeszy, Otton von Bismarck, zapytany co uwa¿a za najbardziej
znacz¹cy fakt w nowo¿ytnej historii, odpowiedzia³: „To, ¿e w Ameryce Pó³nocnej mówi siê
po angielsku”. Ten prosty fakt umyka wielu analitykom (tak¿e i polskim), którzy sprawiaj¹
wra¿enie, jakby g³ównym celem politologii, by³o przewidzenie, kiedy dobiegnie koñca
supremacja Stanów Zjednoczonych. Wszystko ma na to wskazywaæ: ekonomia, statystyka,
geografia, wy³anianie siê nowych potêg militarnych. Europejska gospodarka ma byæ
wydajniejsza od amerykañskiej, chiñska marynarka wojenna ma ju¿ wkrótce zrównowa¿yæ
si³ê US Navy (tutaj s³owo „wkrótce”, jest dosyæ wzglêdne, bo ma to siê staæ ok. 2050 r.), zaœ
sama Ameryka ma ugrzêzn¹æ w wojnach bez wyjœcia, w rodzaju tej, jaka dziœ jest toczona
w Afganistanie. Jutrzenk¹ nowego, postamerykañskiego œwiata ma byæ czy to G-20, czy te¿
niegdysiejszy BRIC (oœ Brazylia-Rosja-Indie-Chiny), zwany od kwietnia 2011 r. BRICS,
bowiem do grupy do³¹czy³a Republika Po³udniowej Afryki. Fakt, ¿e w XX wieku rozsypa³y
siê po kolei wszystkie imperia, dodaje tylko animuszu tym, którzy ju¿ dostrzegaj¹ na
horyzoncie koniec „imperialnej republiki” zza Atlantyku. Wszystkie te intelektualne
konstrukcje maj¹ za sob¹ wsparcie w postaci statystyk, propagandy, ambicji polityków,
spekulacji bankowych (to bank Goldman Sachs oceni³, ¿e kraje nale¿¹ce do BRICS,
w po³owie stulecia stan¹ siê œwiatowymi potêgami), wreszcie przemo¿nego pragnienia
wielu lewicowych intelektualistów, by skoñczyæ z t¹ – w ich oczach nieszczêsn¹ –
amerykañsk¹ hegemoni¹.
Atut Ameryki
Jeœli przypomnimy sobie jednak o s³owach Bismarcka, to zobaczymy, ¿e wszystkie takie
konstrukcje ra¿¹ swoj¹ sztucznoœci¹. Imponuj¹ca liczba danych, wskaŸników, wyników
gospodarczych, wreszcie szczytów liderów pañstw, nie udziela odpowiedzi na dwa
zasadnicze pytania: co mia³oby ³¹czyæ kraje, które mia³by zdetronizowaæ Amerykê? Co
przes¹dza o amerykañskiej dominacji: czy tylko potê¿na gospodarka i najwiêksza na œwiecie
armia? Czy – by przedstawiæ to w sposób karykaturalny – potêga Ameryki to tylko rozsiane
po ca³ym œwiecie garnizony, zapewniaj¹ce dop³yw surowców, dóbr i kapita³u, jednym
s³owem drenuj¹ce ca³y glob, tylko po to, by umo¿liwiæ Amerykanom ¿ycie ponad stan?
Mo¿e O. von Bismarck w jednym zdaniu uchwyci³ to, co powoduje, ¿e amerykañska
potêga, jest czymœ naturalnym, a przez co i trudnym do zast¹pienia?
Zapewne z Bismarckiem móg³by siê zgodziæ zupe³nie ju¿ nam wspó³czesny, amerykañski
pisarz i podró¿nik Robert D. Kaplan, który napisa³: „Amerykañskie œrodowisko
strategiczne jest pe³ne atutów, które s¹ niedostêpne dla ¿adnego innego kraju. To nic
innego ni¿ to, ¿e Ameryka ma czêsto przeoczane i nader zaniedbane œrodowisko
sojusznicze: anglosferê. Anglosfera jest ci¹gle – i b³êdnie – uznawana przez media
i polityków za martw¹, b¹dŸ w stanie upadku. (...) Z ludnoœci¹ licz¹c¹ 420 milionów, ze
strategicznym umiejscowieniem na kontynencie europejskim (Wielka Brytania), blisko
skrzy¿owania szlaków handlowych Oceanu Indyjskiego i zachodniego Pacyfiku (Australia)
i Arktyki oraz s¹siaduj¹cych z ni¹ zasobów ropy i gazu na Grenlandii (Kanada), anglosfera,
jeœli nie bêdzie nadu¿ywana, b¹dŸ ignorowana, bêdzie solidnym atutem Stanów
Zjednoczonych w ci¹gu XXI wieku. Rosja i Chiny nie mog¹ siê pochwaliæ czymœ
podobnym”.
Podstawy wspólnoty
B³êdem by³oby ograniczanie anglosfery jedynie do „specjalnych stosunków” ³¹cz¹cych
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Wielk¹ Brytaniê z jej dawn¹ koloni¹. Jej podstawy tkwi¹ w czymœ, co mo¿na za indyjskim
autorem, Madhav Das Nalapatem, nazwaæ „wspólnot¹ myœlenia”, nie zaœ, jak to jest
rozpowszechnione w Europie, „wspólnot¹ krwi”. Anglosfera to nie tylko wspólne interesy
polityczne, czy gospodarcze, lecz tak¿e wspólny jêzyk, kultura, przede wszystkim kultura
polityczna i prawna, wreszcie historia. Andrew Roberts uj¹³ tê kwestiê szerzej: „Tak jak my
dzisiaj nie rozró¿niamy pomiêdzy republik¹ rzymsk¹ i er¹ imperialn¹, kiedy myœlimy
o Imperium Rzymskim, tak i w przysz³oœci nikt nie bêdzie zanudza³ siê rozró¿nianiem
pomiêdzy okresem Imperium Brytyjskiego i Republiki Amerykañskiej w dominacji ludów
anglojêzycznych w okresie póŸnego XIX wieku i w XX stuleciu”.
Patrz¹c na mapê krajów, które zaliczane s¹ do anglosfery, widaæ, ¿e pokrywa siê ona
z posiad³oœciami imperium brytyjskiego. Charakter brytyjskiej w³adzy w koloniach
powodowa³, ¿e jak zauwa¿y³ Seymour Martin Lipset, mia³y one wiêksze szanse na stanie siê
stabilnymi demokracjami po uzyskaniu niepodleg³oœci, ni¿ posiad³oœci innych krajów. Zaœ
„te imperia, które przyswoi³y alternatywne rozwi¹zania – rosyjskie i chiñskie – narzuci³y
swoim poddanym bezmiar nêdzy” – napisa³ Niall Ferguson.
Pojêciem najpe³niej opisuj¹cym ducha anglosfery jest wolnoœæ. Wizja wszechogarniaj¹cego
pañstwa, stawiaj¹cego siê w roli rodzica wobec niesfornych dzieci – obywateli, jest kulturze
anglosaskiej obca. Nie mo¿e dziwiæ, ¿e konferencja naukowa poœwiêcona próbie
zrozumienia tego, czym jest i czym powinna byæ anglosfera, nosi³a dumny tytu³:
„The Anglosphere and the Future of Liberty”.
To co wa¿ne
Wspó³praca pomiêdzy najwiêkszymi krajami anglosfery nie uk³ada³a siê bez zarzutów –
wprost przeciwnie. W ostatnich latach XIX wieku, premier Salisbury narzeka³, ¿e Wielka
Brytania nie zrobi³a nic, by w czasie wojny secesyjnej skutecznie wesprzeæ Po³udnie, a przez
co nieodwo³alnie os³abiæ Stany Zjednoczone, „a taka szansa nigdy nie pojawia siê
ponownie”. Enoch Powell, jeden z najwybitniejszych powojennych brytyjskich polityków,
nie bez przyczyny powiedzia³, ¿e „po prostu nie lubiê Ameryki lub Amerykanów. To tak, jak
powiedzieæ, ¿e lubi siê cukier w swojej herbacie. De gustibus non est disputandum”,
i wietrzy³ amerykañski spisek we wszystkich k³opotach Wielkiej Brytanii.
Owen Harries, d³ugoletni redaktor naczelny kwartalnika „The National Interest”,
opublikowa³ na jego ³amach tekst pod wielce wymownym tytu³em „The Anglosphere
Illusion”. Przywo³uj¹c wydarzenia z czasów brytyjsko-francuskiej interwencji w Kanale
Sueskim w 1956 r., przypomnia³, ¿e Ameryka w okresie najwiêkszej za¿y³oœci stosunków
z Wielk¹ Brytani¹, kiedy to zarówno w Waszyngtonie, jak i w Londynie rz¹dzili ludzie
wspó³pracuj¹cy ze sob¹ w czasie II wojny œwiatowej, potrafi³a wyst¹piæ w imiê swoich
interesów przeciwko Wielkiej Brytanii. Przypadki braku wspó³dzia³ania pomiêdzy krajami
anglojêzycznymi, czy te¿ pozostaj¹cymi w krêgu brytyjskich wp³ywów kulturowych, mog¹
byæ mno¿one. Ich przypominanie mo¿e byæ dowodem erudycji, ale pomija rzeczy istotne.
Takie jak choæby sposób, w jaki Indie wpisuj¹ siê w œwiatow¹ ekonomiê. Staj¹ siê coraz
silniejszym graczem na scenie miêdzynarodowej, a jednoczeœnie nie budz¹ takiego
miêdzynarodowego zaniepokojenia jak Chiny. Stany Zjednoczone s¹ sk³onne dzieliæ siê
z Hindusami swoimi nuklearnymi sekretami. Deklaruj¹ tak¿e swoje poparcie dla indyjskich
ambicji stania siê sta³ym cz³onkiem Rady Bezpieczeñstwa ONZ. To, ¿e dynamiczny wzrost
gospodarki indyjskiej ³agodnie wpisuje siê w miêdzynarodowy system gospodarczy wynika
z faktu, ¿e Indie w jakimœ sensie przynale¿¹ do anglosfery. Bowiem „idee o których tutaj
mowa, s¹ w rzeczywistoœci tak silne, ¿e pozwalaj¹ Indiom, egzotycznym Indiom, pojawiæ
siê jako partner równy Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym w «j¹drze XXI wiecznej
anglosfery»”.
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Jeœli bêdziemy rozumieli anglosferê nie jako ukonstytuowany blok miêdzynarodowy, pe³en
rozmaitych szczebli w³adz, urzêdów i „parlamentów”, lecz jako nieformaln¹ strukturê
zbudowan¹ nie tylko na wspólnym jêzyku, ale równie¿ na wspólnej tradycji prawnej,
przywi¹zaniu do indywidualnej wolnoœci i demokratycznie wybieranej w³adzy, bêdziemy
mieli jej krótk¹ i w³aœciw¹ definicjê. Pamiêtaj¹c zaœ, ¿e kraje do niej nale¿¹ce, potrafi³y
dzia³aæ wspólnie w najczarniejszych momentach historii XX wieku, mo¿emy z du¿¹ doz¹
pewnoœci przyj¹æ, ¿e skoro wiek XIX nale¿a³ do Wielkiej Brytanii, wiek XX do Stanów
Zjednoczonych, to wiek XXI bêdzie nale¿a³ do anglosfery.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej,
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji, oraz wspieranie
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce, jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
Europy Œrodkowej i Wschodniej oraz Ameryki Pó³nocnej.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
(www.instytutprzywodztwa.pl).
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl), wspó³organizatorem Akademii M³odych
Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org).
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl.

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP
(office@pulaski.pl). ¯eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój
e-mail na stronie www.pulaski.pl.
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