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Szanowni Państwo, 
czytelnicy „Przeglądu Zachodniego”,
przeobrażenia niemieckiej sceny politycznej uwidocznione w składzie Bundestagu 
XIX kadencji potwierdziły trwałość procesów diagnozowanych już wcześniej na 
podstawie rezultatów wyborów do parlamentów krajów federacji. Wnikliwą ana-
lizę zmian wybiegających daleko poza same tylko preferencje wyborcze przedsta-
wia pierwszy z publikowanych artykułów. Istotnej dekompozycji ulega na naszych 
oczach sięgający czasów Konrada Adenauera model partyjny i parlamentarny, nie-
co tylko zmodyfikowany przez zjednoczenie Niemiec. Zaskoczeniem była skala 
ostatniego niepowodzenia socjaldemokracji, bez wątpienia jesteśmy też świadkami 
schyłku epoki kanclerz Angeli Merkel, postaci dynamicznie kształtującej polity-
kę europejską w czasie wielorakich kryzysów. Niemieckie wybory dokonują się  
w wewnętrznym porządku ustrojowym, ale ich odzwierciedlenie w relacjach euro-
pejskich i światowych z mocą przesądza o pozycji państwa oraz jego reprezentan-
tów decydujących o wektorach polityki międzynarodowej. Kolejne opracowania 
traktują o jej aspektach ekonomicznych, transatlantyckich czy europejskim postrze-
ganiu niemieckich decyzji powziętych wobec kryzysu migracyjnego. 

Tytuł opatrujący niniejsze wydanie kwartalnika Instytutu Zachodniego ma jed-
nak wieloznaczny wydźwięk. Geneza zmieniających rzeczywistość niemieckich 
wyborów tkwi w doświadczeniach jednostek, o czym przypominają życiorysy dzia-
łaczek chadeckich. Znakomitymi kontrapunktami historycznymi dla nich jest szkic 
do biografii Jutty Rüdiger czy rekomendowana wśród ocen i omówień monografia 
Heinricha Reinefahrta, ukazujące mroczne konsekwencje wyborów poczynionych 
na rzecz służby destrukcyjnej ideologii. Jeszcze innym charakterem odznacza się 
sfera kultury – w omawianym tu przypadku edukacja muzyczna, afirmująca integra-
cję i dialog jako narzędzia pokojowej współpracy między narodami. 

Interesujących zagadnień dotyczą materiały zgromadzone w kolejnych działach 
najnowszego „Przeglądu Zachodniego”. Mechanizmy konsultacji wykorzystujące 
potencjał komunikacji cyfrowej, partycypacja oraz inicjatywy obywatelskie czy 
transgraniczna współpraca samorządów łączą się z dokonywaniem wyborów roz-
wiązań ustrojowych i praktyki życia publicznego lokalnych społeczności i całych 
narodów. To podmiotowość buduje poczucie odpowiedzialności i tak dziś potrzebną 
solidarność. 

Zapraszam do lektury!
Natalia Jackowska




