
Dwadzie cia lat zjednoczonych Niemiec zach ca do pog bionej refleksji. Sprzyja
nie tylko przypomnieniu w jakich warunkach dokona o si  zjednoczenie 3 pa dziernika 1990
roku, jaka by a rola Helmuta Kohla, nazywanego kanclerzem zjednoczenia, jak przebiega  (i
przebiega nadal!) proces tworzenia jednego pa stwa niemieckiego po ponad 40 latach
rozbicia. Prowokuje wr cz do zastanowienia si  jakie s  efekty zjednoczenia, a tak e
widoczne i odczuwalne jego skutki. Jest to podstawowe pytanie o kondycj  spo ecze stwa
niemieckiego oraz o miejsce i rol  Republiki Federalnej Niemiec w Europie i w wiecie.

Zakres problemów jest ogromny. Autorzy tekstów zamieszczonych w tym numerze
skoncentrowali si  na wybranych kwestiach. Dotycz  one np. reakcji dwu supermocarstw na
nieoczekiwan  niemieck  inicjatyw  zjednoczenia, metamorfozy stosunków ameryka sko-
niemieckich w ostatnim dwudziestoleciu, spowodowanej m. in. rosn  rang  zjednoczonych
Niemiec, oceny ich konkurencyjno ci, zró nicowania rozwoju gospodarczego wschodnich i
zachodnich krajów federacji, niektórych problemów spo ecznych, troski o wzmocnienie rangi
kultury czy tworzenia to samo ci narodowej i spo ecznej reakcji na zmiany w procesie
integracji zachodnioeuropejskiej.

Na podkre lenie zas uguj  teksty, których autorzy analizuj  rezultaty zjednoczenia
przez pryzmat literatury. Konstatuj , e literacka recepcja nowej sytuacji spo eczno-
politycznej jest jednym z najcz stszych motywów najnowszej literatury niemieckiej.
Zastanawiaj  si  czy 20 lat po obaleniu muru berli skiego nadal powstaj  dwie ró ne w
tre ciach i formie literatury niemieckie, czy przeobra enia w sferze to samo ci i mentalno ci
w spo ecze stwie zjednoczonych Niemiec znalaz y odzwierciedlenie w literaturze
autobiograficznej, jaka jest estetyczna i literacka refleksja nad przemianami.

Wobec du ego zainteresowania inicjatywami obywatelskimi wracamy do prezentacji
tego rodzaju dzia alno ci. Nabiera ona szczególnego znaczenia w ocenie stosunków mi dzy
Polsk  a RFN dwadzie cia lat po podpisaniu traktatu polsko-niemieckiego, czemu
po wi cony b dzie jeden z przysz orocznych numerów „Przegl du Zachodniego”.

Niniejszy  numer jest pierwszym, w opracowaniu którego nie bra a  udzia u pani Ewa
Koz owska, wieloletni redaktor  „Przegl du  Zachodniego”. Chyba dopiero teraz w pe ni
docenili my Pani ogrom pracy, profesjonalizm, niezwyk  skrupulatno , a przy tym
dyskretn yczliwo  i taktown   wyrozumia .

Za wszystkie  lata  wspó pracy, dobre i trudne  chwile dzi kuj
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