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Anna Wolff-Pow ska
Polacy - Niemcy: partnerstwo spo ecze stw

Aktywno  na obszarze stosunków mi dzynarodowych sta a si  po 1989 r. jednym z wa niejszych
elementów zmiany wizerunku pa stwa na zewn trz. Animatorzy ruchu obywatelskiego w Polsce
gminnej i powiatowej stali si  wa nymi aktorami porozumienia z Niemcami. Mogli oni odwo a
si  do tradycji katolickich elit wieckich minionych dekad. Wszystkich ich czy a ciekawo
s siada oraz potrzeba budowania pomostów. Z dala od polityki starano si  rozwi zywa  aktualne
problemy zarówno w wymiarze rodowisk zawodowych, jak i na p aszczy nie lokalnych wspólnot.
Przyk ady ró nego rodzaju dzia a  na rzecz porozumienia mi dzy Polakami i Niemcami znale
mo na w publikowanych materia ach nades anych na pro b  redakcji.

Izabela Drozdowska
"Nieobci eni." Polsko - niemieckie stosunki literackie po 1989 roku. Próba bilansu

Na drodze przemian pokoleniowych polsko-niemieckie stosunki literackie zaczyna kszta towa
pokolenie "nieobci onych" - ludzi nie posiadaj cych w asnej pami ci o II wojnie wiatowej.
Pierwsze dziesi ciolecie po prze omie politycznym roku 1989 obfitowa o w spotkania, warsztaty i
bilateralne festiwale literackie, jednak wi kszo  z nich mia a charakter regionalny, a
najg o niejsze z imprez, jak organizowany pi ciokrotnie polsko-niemiecki Statek Poetów ociera y
si  o tzw. kicz pojednania. Efektem niektórych spotka  pisarzy by y dwuj zyczne tomy prozy i
poezji. W propagowaniu literatury kraju s siedzkiego wa n  rol  odgrywaj  Instytuty Polskie w
Niemczech oraz Instytut Goethego w Polsce, mimo ró nic w profilu obu instytucji.
Pogranicze jawi si  jako naturalne miejsce wymiany kulturowej, w tym literackiej, jednak w
ostatnich latach mamy do czynienia z zaskakuj cym zjawiskiem powstania nowego pogranicza
polsko-niemieckiego w stolicy Niemiec, która wielu Polakom, ale równie  i Niemcom jawi si
jako odr bne pa stwo. Szereg instytucji oraz pisarzy polskich yj cych w Niemczech tworzy
specyficzne rodowisko cz sto podejmuj ce inicjatywy bilateralne.
Kolejn  p aszczyzn  spotkania, mimo braku symetrii w zainteresowaniu obu stron, mo e by
podj cie w tków polskich i niemieckich w literaturze, które jednak równie  w przypadku

odego pokolenia nie s  wolne od stereotypów.

Wanda Pilch
Odpowiedzialno  jednostki i organizacji

Organizacja zawsze "towarzyszy a" cz owiekowi w jego yciu spo ecznym. Cel czenia si  ludzi w
ró ne formy organizacji okre la  jej natur , np.: od plemiennej po polityczn  (pa stwo
Hobbesa), spo eczn  (zrzeszenie i wspólnota Tönniesa) b d  instytucjonalno-urz dnicz
(biurokracja Webera). Rola i miejsce ludzi w organizacji zmienia y si  - zmienia si  tak e
osobista odpowiedzialno  w organizacji, nawet do tego stopnia, e dzi  ta odpowiedzialno



jednostki (odpowiedzialno  moralna) "chowa si " za fasad  przepisów, procedur i formalnych
nakazów. Potrzeba dzi  transparencji ju  nie tylko prawa i zasad, ale mo e przede wszystkim
transparencji interesów i motywów dzia a  ludzi. To, e stanowione i spisane prawo organizacji:
racjonalne, obliczalne i jawne zast puje dawne "prawa i moce" naturalne (przez niektórych
okre lane "boskie", "magiczne") nie pozwala, ale te  nie uprawnia do rezygnowania z
indywidualnej i moralnej odpowiedzialno ci cz owieka. Artyku  traktuje o ludzkich
umiej tno ciach "radzenia sobie" z odpowiedzialno ci  b d  jej rozpraszaniem, je li nie
unikaniem. Podejmuje k opotliwe do  w dyskursie naukowo-poznawczym zagadnienie
legitymacji, instytucjonalno ci i formalno ci proceduralnej, co krótko mówi c, jest w gruncie
rzeczy sporem pomi dzy tym, co "zalicza si " w poczet instytucji, a co stanowi organizacj . Zwraca
uwag  na istotn  ró nic , cz sto niezauwa an , pomi dzy trwa o ci  i powtarzalno ci  zachowa
spo ecznych (instytucje spo eczne), a trwa o ci  struktury spo ecznej (organizacje spo eczne).
Refleksja ta wykracza wiadomie i celowo poza granice socjologii: korzysta bowiem tak e z
warsztatu krytyczno-normatywnego filozofii, co ostatecznie uzasadnia ko cowe postulaty
normatywne i spo eczne.


