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Szanowni czytelnicy „Przeglądu Zachodniego”, 

mijająca 30. rocznica zjednoczenia Niemiec to dystans pozwalający ocenić, jak  
dynamicznym obszarem badań i analiz jest kraj zachodnich sąsiadów. Współczesna 
Republika Federalna Niemiec to przede wszystkim kluczowe państwo członkowskie 
Unii Europejskiej, choć opinie o jego hegemonii bywają zanadto podszyte obiego-
wymi ocenami – jak przekonuje o tym artykuł o Radzie Unii Europejskiej. Miarą po-
zjednoczeniowego sukcesu jest niemiecka soft power oparta na dokonaniach w sferze 
relacji międzynarodowych, tradycji ustrojowej, sztuki uprawiania polityki, kultury  
i wielopłaszczyznowego dialogu. 

Trzy dekady nowych Niemiec to również procesy daleko wykraczające poza 
mentalnościowy podział na Ossi i Wessi, symbolizujący pierwsze lata życia dwóch 
społeczeństw w jednym państwie. Świadomość obywatelska, tożsamość narodowa 
oraz pamięć ewoluują i dojrzewają znacznie wolniej, niż potoczyły się polityczne 
przełomy lat 1989-1990, a przecież i wówczas czas się nie zatrzymał. Pod wpływem 
nowych impulsów kreowane były realia kulturowe i społeczne, dokonywała się zmia-
na pokoleniowa oraz skok cywilizacyjny, a migracje spotęgowały zmiany demogra-
ficzne. O tych „starych” kwestiach z perspektywy jakże innych po 30 latach Niemiec 
piszą autorzy kolejnych publikowanych w niniejszym tomie rozpraw, odnoszących 
się m.in. do tak symptomatycznych zjawisk, jak formowanie się nowych ugrupowań 
politycznych i postępująca dekonstrukcja sceny partyjnej RFN znanej od czasów 
Adenauera i Erharda. 

Państwo rozciągające się między Odrą i Renem będzie w kolejnych dekadach 
w centrum zainteresowania badaczy relacji międzynarodowych, życia społecznego 
oraz polityki i kultury. Dystans pokolenia pozwala spojrzeć także na relacje polsko-
-niemieckie przez pryzmat partnerstw lokalnych i instytucjonalnych, sąsiedztwa 
pograniczy i społeczeństwa obywatelskiego czy dziedzictwa przeszłości na tere-
nach, które zmieniły przynależność państwową. Oddolna współpraca coraz częściej 
okazuje się inna niż retoryka wielkiej polityki. W tym miejscu zachęcam do lektury 
działów Przeglądy i komentarze oraz Oceny i omówienia, odnoszących się do inspi-
rujących publikacji i przedsięwzięć. Wymiar europejski i unijny, historyczne obcią-
żenia oraz doświadczenie porozumienia i międzyludzkiego pojednania determinują 
polsko-niemieckie sąsiedztwo jako kluczowe dla przyszłości. A jakie będą Niemcy 
w kolejnych dziesięcioleciach? Temu pytaniu zamierzamy poświęcić miejsce na 
kartach „Przeglądu Zachodniego” w kolejnych jego wydaniach, planowanych już 
na przyszły rok. Serdecznie zapraszam czytelników i autorów.
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