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Szanowni czytelnicy „Przeglądu Zachodniego”,
numer pisma, który trafia do Państwa rąk, tworzą opracowania mieszczące się w ramach zagadnień dziedzictwa kultury oraz języka. Taki punkt widzenia pozwala na
nieco zdystansowane spojrzenie. Po lekturze artykułu dotyczącego epoki Ligi Narodów z większą pokorą musimy oceniać efekty współczesnej międzynarodowej współpracy kulturalnej czy edukacyjnej. Podobnie skomplikowane losy dóbr kultury pokazują, iż nie należą one tylko do przeszłości, lecz determinują współczesne dyskusje
publiczne oraz relacje między narodami. Przykłady czeskich rezydencji, berlińskiej
Filharmonii czy gdańskiej starówki uzmysławiają, jak wielki ładunek myśli, idei, pamięci i otwarcia na czasy nowe towarzyszy powstawaniu (czy rekonstrukcji) obiektów kultury materialnej i tworzeniu (lub odtwarzaniu) genius loci.
Wrażliwe tworzywo języka odzwierciedla dynamikę kulturową, przeobrażenia
społeczne, formy kontaktów międzyludzkich czy nawet zmiany polityczne, ale jednocześnie zawiera fundament tożsamości, zapis tradycji i pamięci. Biblijna maksyma:
„Oto mały ogień, a jak wielki las podpala” czy refleksja krakowskiego literata o polonistyce, która jest wstępem do wszechwiedzy, obrazują prawdę o funkcjach i sile
języka. To właśnie język jest kluczem do kolejnych artykułów. Zbieżna w badaniach
historyków, literaturoznawców czy politologów zdaje się refleksja o jego wadze jako
czynniku świadomości jednostek czy zbiorowości. Sprawa wielojęzyczności Parlamentu Europejskiego czy opracowanie dotyczące zupełnie nowej i niepoddanej głębszej refleksji przestrzeni informatycznej dokumentują fakt, iż język – mimo szybkich
przeobrażeń – niezmiennie konstytuuje ludzką tożsamość.
Teksty zamieszczone w dziale „Z dziejów Instytutu Zachodniego” zainteresują
zapewne nie tylko poznańskich czytelników. Nawiązują do ubiegłorocznych uroczystości 70-lecia Instytutu Zachodniego oraz otwarcia Gabinetu Ministra Krzysztofa
Skubiszewskiego. Obraz postaci, fascynacji naukowych oraz działalności poznańskiego prawnika na forum międzynarodowym byłby niepełny bez wiedzy o środowisku rodzinnym i atmosferze czasów, w których wzrastał. Obok unikatowego świadectwa brata oraz okolicznościowego wystąpienia prof. Władysława Bartoszewskiego
drukujemy kilka tekstów z archiwum przekazanego Instytutowi Zachodniemu przez
rodzinę prof. Krzysztofa Skubiszewskiego. Niech opublikowane dokumenty będą zaproszeniem i zachętą do korzystania z zasobów Gabinetu Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego nie tylko przez przedstawicieli środowiska naukowego.
Miło mi również Państwa powiadomić o mianowaniu na kolejną kadencję członków
Rady Redakcyjnej „Przeglądu Zachodniego” oraz redaktorów tematycznych i recenzentów zewnętrznych. Zapraszam do lektury!
Natalia Jackowska

