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Szanowni czytelnicy „Przeglądu Zachodniego”,

uwaga autorów współtworzących oddawane do Państwa rąk kolejne wydanie kwar-
talnika Instytutu Zachodniego skoncentrowana jest na Niemczech, a choć zawarte 
w nim prace traktują o politycznych wizjach oraz o historycznych rozrachunkach, 
łączy je spojrzenie nieco z zewnątrz na kraj zachodnich sąsiadów. Zewnętrzne impul-
sy i wewnętrzne przemiany społeczne silnie wpływają na zmiany zachowań wybor-
czych, coraz wyraźniej przybliżających niemal rewolucyjne przeobrażenia sceny po-
litycznej Republiki Federalnej Niemiec. Perspektywa instytucjonalna, wizje i modele 
współpracy międzynarodowej w różnych sferach: od polityki do kultury materialnej 
i pamięci, składają się na obraz Niemiec jako kraju istotnych doświadczeń i wielkiej 
dynamiki współczesności. Kooperacja państw tworzących Unię Europejską, jak i glo-
balne wyzwania znajdują odzwierciedlenie w rozwiązaniach ustrojowych berlińskiej 
republiki i jej zaangażowaniu, także na płaszczyźnie militarnej – jeszcze do niedawna 
budzącej kategoryczny sprzeciw. 

Zmienia się spojrzenie na Niemcy, jak pokazuje np. opracowanie o polskich Aus-
siedlerach z Górnego Śląska, zmieniają się same Niemcy – jako podmiot szerszych 
wspólnot. Ewoluuje przy tym ich relacja do przeszłości, czego przykładem mogą być 
generacyjne rozliczenia z pokoleniem’68 czy literackie ujęcia miejsc pamięci. Nawet 
Kresy i Śląsk, na przekór geograficznych odległości, nasuwają stwierdzenie o polsko-
-niemieckiej wspólnocie losów – każda osoba naznaczona doświadczeniem migracji 
staje się autorem kolejnych warstw palimpsestu, odkrywanego przez kolejne pokole-
nia jako bogactwo i wyróżnik. 

Taki właśnie wymiar „łaski późnego urodzenia” – wystrzegający się prób instru-
mentalizacji historii, ale pozwalający ze zdystansowaną wrażliwością spoglądać na 
przeszłość – jest ważnym zasobem w budowaniu wspólnoty narodów Europy. Mimo 
całej złożoności spraw przedstawionych w prezentowanych artykułach i kłopotów  
z akceptacją dokonujących się przeobrażeń, można – w trwałości instytucji, boga-
ctwie kultury i głębi jednostkowych doświadczeń – odnaleźć poczucie wspólnoty po-
zwalające pozytywnie myśleć o przyszłości. 

Dwa z opublikowanych opracowań są efektem zorganizowanej przez Instytut 
Zachodni 6 września 2018 r. w Warszawie konferencji zatytułowanej „Sprawa od-
szkodowań za II wojnę światową i stosunki polsko-niemieckie”. 
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