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Szanowni czytelnicy „Przeglądu Zachodniego”, 
niezmiennie obecna na łamach czasopisma Instytutu Zachodniego problematyka 
europejska wypełnia najnowszy numer, otwierający rocznik 2018. Kolejny raz 
kwestie ujęte w lakonicznym haśle – Europa: polityka, gospodarka, kultura 
ukazane zostały na szerokim tle, tym razem jednak nie chodzi o zmagania cywi-
lizacji i kryzysy otwierające nowe perspektywy, lecz o zmiany instytucjonalne  
i funkcjonalne. Choć przeobrażenia te są również reakcją na trwające przesilenia, 
świadczą o zaawansowaniu procesów integracyjnych, coraz ściślej wiążących de-
cyzje podejmowane na najwyższych szczeblach z sytuacją prawną oraz faktyczną 
obywateli i mieszkańców kontynentu. Ilustruje to choćby dyskusja wokół socjal-
nego wymiaru Unii Europejskiej. 

Drugim mianownikiem łączącym część prezentowanych opracowań są rzutujące 
na sytuację Europy czynniki mające swe źródła w bliższym i dalszym sąsiedztwie,  
a także zagadnienia globalne, takie jak ekspansja Chin czy pragmatyka ONZ. Bez 
mała każdy z podjętych przez autorów prezentowanego tomu problemów, należą-
cych do sfery aktywności państw, organizacji międzynarodowych, instytucji oraz 
podmiotów gospodarczych, uczelni czy nawet wspólnot wyznaniowych, choć sięga 
odległych w przestrzeni czy zakresie działań rozwiązań, znajduje odzwierciedlenie 
w zwyczajnej codzienności. Sieć niezliczonych zależności i wpływów determinuje 
warunki, w jakich Europie przychodzi decydować o współpracy państw i społe-
czeństw oraz relacjach ze światowym otoczeniem, a dynamiczny charakter prze-
mian siłą rzeczy czyni je coraz bliższymi świadomości ludzi. Ukazują to przykłady 
dotyczące rynku pracy, eksportu czy zmian systemu żywnościowego. 

Może więc towarzysząca europejskiej wspólnocie myśl o potrzebie oparcia jej na 
fundamencie tożsamości samych Europejczyków ziści się w dość przewrotny sposób: 
nie wprost przez wspólnie respektowane wartości, ale przez pragmatyczne rozwią-
zania, które decydować będą o sytuacji ludzi oraz pozycji kontynentu w światowej 
konkurencji i konfrontacji? Czy jednak ograniczenie się do działań reaktywnych  
w dłuższej perspektywie wystarczy? Symptomatyczne są w tym kontekście materiały 
zamieszczone w dziale kroniki, nawiązujące jeszcze do jubileuszu Reformacji. Obra-
zowo przypominają o odwadze podejmowania zmian, które okazują się kluczowe dla 
przyszłych epok. 
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