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Wstęp 

Zgodnie z przyjętą  przez Redakcję „Dziejów Najnowszych" praktyką  publikacji zeszytów 
tematycznych, numer 1 z 2001 r. poświęcony jest prezentacji szeroko pojętego „świata 
anglosaskiego". Wybór jest o tyle uzasadniony, że podczas gdy na przełomie XIX i XX w. 
wiodącą  potęgą  było mocarstwo anglosaskie — Wielka Brytania, to na przełomie XX i XXI w. 
pozycję mocarstwową  zajęła inna potęga wywodząca  się ze świata anglosaskiego — Stany 
Zjednoczone. Dominacja polityczna, gospodarcza i militarna tych dwóch państw w polityce 
światowej w XX w. doprowadziła do daleko idących  zmian również poza wymienionymi 
sferami.  Wystarczy tylko przypomnieć, że anglosaskie doświadczenia w podej ściu do wolności 
obywatelskich oraz relacji pomiędzy obywatelem i państwem stały się — dzięki ich atrakcyj-
ności, sile oddziaływania przykładu oraz w końcu z uwagi na możliwości wynikające  z potęgi 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych — standardem określającym  w końcu XX w. 
pojmowanie demokracji i państwa prawa. Rozległość imperium kolonialnego Wielkiej Bryta-
nii u progu XX w., a później szybki rozwój środków masowej komunikacji w Stanach Zjedno-
czonych pomogły w uczynieniu z j ęzyka angielskiego lingua franca  w drugiej połowie XX w. 
świata. Kultura krajów anglosaskich stała się zaś nośnikiem wartości kształtujących  pojęcie 
kultury masowej, w ten sposób przyczyniając  się do rozwoju procesów globalizacyjnych w koń-
cu XX w. 

Redakcja pragnie podziękować wszystkim autorom publikacji prezentowanych w tym 
tomie za współpracę. Ich opracowania dobrze służą  wyjaśnieniu, dlaczego formułowana 
jeszcze na początku  XX w. opinia — „pomimo różnic w przeszłości, obecnych warunków 
i przyszłych problemów politycznych niemożliwe jest, aby Anglia i USA działały na arenie 
międzynarodowej inaczej niż jedna całość" (William S. Howe, Potential  World  Groupings, 
„Asia", July 1918, vol. 18, s. 579) — znalazła swoje potwierdzenie w historii powszechnej 
minionego stulecia. 

Krzysztof  Michałek 
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Introduction 

In accordance with the practice of  publishing thematic fascicles,  accepted by the Editorial 
Board of  „Dzieje Najnowsze", no. 1/ 2001 is conceived as a presentation of  a widely compre-
hended „Anglo-Saxon world". Our selection is justified  by the fact  that just as at the turn of 
the nineteenth century the leading power was Great Britain, so at the turn of  the twentieth 
century its position was assumed by another power originating from  the Anglo-Saxon world, 
namely, the United States. The political, economic and military domination of  those two states 
in twentieth-century world politics led to far-reaching  transformations  also outside the above 
mentioned spheres. Suffice  to recall that the Anglo-Saxon experiences in the approach 
towards civic liberties and the relations between the citizen and the state became — thanks 
to their attractiveness, forceful  impact and the possibilities stemming from  the might of  Great 
Britain and the United States — a standard for  defining  the comprehension of  democracy and 
the state of  law at the end of  the twentieth century. The vastness of  the British colonial empire 
at the threshold of  the twentieth century and, subsequently, the rapid development of  mass 
communication media in the United States helped turning the English language into the lingua 

franca  of  the world in the second part of  twentieth century. The culture of  Anglo-Saxon 
countries became the carrier of  values shaping the concept of  mass culture, in this way 
contributing to the development of  globalisation at the end of  the twentieth century. 

The editors wish to thank all the authors of  the publications presented in this volume for 
their cooperation. Their studies help to explain the reason why world history of  the past 
century confirmed  the opinion formulated  at the beginning of  the twentieth century, claiming 
that despite past differences,  current conditions, and future  political problems it is impossible 
for  England and the U.S.A. to act on the international arena in any other way than as a single 
whole (William S. Howe, Potential  World  Groupings  , „Asia" July 1918, vol. 18, p. 579). 
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