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Szanowni Państwo, czytelnicy „Przeglądu Zachodniego”,

trafiające do Państwa rąk wydanie czasopisma Instytutu Zachodniego zdominowa-
ła tematyka Unii Europejskiej, a poszczególne artykuły wskazują problemy żywe 
i absorbujące nie tylko polityków oraz prawodawców, ale dotykające codziennej 
egzystencji mieszkańców Starego Kontynentu. Pytania o rzeczywisty potencjał UE, 
jej zdolność pokonywania politycznych i ustrojowych kryzysów oraz potrzebę zbli-
żania wspólnotowych instytucji do obywateli nie są niekończącym się europejskim 
hamletyzowaniem, lecz dokumentują kolejne etapy integracji toczącej się w dyna-
micznych warunkach tak wewnętrznych, jak i otoczenia międzynarodowego. Kry-
zys migracyjny czy zmieniające się trendy na scenach politycznych poszczególnych 
państw członkowskich szybko znajdują odzwierciedlenie w działaniach UE, podob-
nie jak ‒ wychylające się ku Chinom i pozostawiające znak zapytania przy Stanach 
Zjednoczonych Ameryki ‒ wahadło polityki globalnej. Rozbieżności dzielące pań-
stwa unijne w sprawach azylu, słaba efektywność instytucji angażujących obywateli 
w stanowienie prawa na poziomie europejskim czy niewspółmierne do możliwości 
wsparcie udzielane wschodnim sąsiadom mogą być przedmiotem krytyki. Dostrze-
gając te niedomagania, nieporadności wynikające z natury UE i liczby państw człon-
kowskich czy wreszcie narodowe egoizmy, warto jednak spojrzeć wstecz, by docenić 
jej dotychczasowe osiągnięcia. Europejskie „naczynia połączone‟ niejednokrotnie 
równoważyły pokusy wyboru odrębnej drogi, a godność człowieka i aspiracje państw 
pragnących współtworzyć Wspólnoty były twórczymi impulsami dla przełamywania 
barier. 

Rozprawa o strefie Schengen ‒ osiągnięciu tak dla dzisiejszych dwudziestolat-
ków naturalnym, że dopiero spowodowane pandemią zamknięcie granic zwróciło ich 
uwagę, że nie jest to raz na zawsze dana oczywistość ‒ przypomina „Białą Księgę 
w sprawie przyszłości Europy” Komisji Europejskiej, w 60 lat po podpisaniu Trak-
tatów Rzymskich stwierdzającą, że integracja europejska to „historia zbudowana na 
kryzysach i przedwczesnych inicjatywach”. W tym tkwi twórczy paradoks Unii: im 
większy jest dorobek tej burzliwie, choć pokojowo tworzonej wspólnoty, tym większą 
stanowi on wartość, a ryzyko jego zaprzepaszczenia zobowiązuje do poszukiwania 
rozwiązań wzmacniających spójność. 

Kilka z publikowanych w poprzednim oraz bieżącym tomie „Przeglądu Zachod-
niego‟ artykułów przygotowali uczestnicy konferencji „Quo vadis, Europo. 15 lat po 
największym rozszerzeniu UE‟ zorganizowanej w 2019 r. przez Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu przy współudziale Instytutu Zachodniego. 

Natalia Jackowska




