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Szanowni czytelnicy „Przeglądu Zachodniego”,

odrodzenie polskiej państwowości po rozbiorowej niewoli było wynikiem wydarzeń 
i toczących się procesów, które w 1918 r. osiągnęły pomyślną dla Polski kulminację. 
Nie wystarczyłoby zakończenie Wielkiej Wojny, gdyby nie dziesięciolecia pracy or-
ganicznej i troski o zachowanie tożsamości i kultury narodowej. Bez determinacji po-
koleń zabrakłoby postaci kluczowych w przełomowym czasie oraz rzesz obywateli, 
zdolnych i chętnych do podjęcia dzieła integracji dawnych zaborów i tworzenia suwe-
rennej państwowości. Meandry polskiej niepodległości prowadziły wśród świato-
wych zmian po upadku imperiów i w obliczu rosnącego zagrożenia totalitaryzmami. 
Odzyskana niepodległość pozostała zadaniem, co łatwo dostrzec już u jej początków 
– tworzenia podstaw ustrojowych, mozolnego wykuwania granic państwa oraz jego 
pozycji międzynarodowej. 

O tym fascynującym czasie traktuje znaczna część artykułów zgromadzonych  
w niniejszym wydaniu kwartalnika Instytutu Zachodniego. Swoistym kontrapunktem 
są te, które dotyczą odrodzonej Polski widzianej z zewnątrz: na łamach zagranicznej 
prasy, w relacjach obserwatorów oraz konkluzjach dyplomatów. Odmienny charak-
ter ma spojrzenie na polskie dwudziestolecie autorów monografii lokalnych; korzy-
stali oni z dystansu czasowego, a przede wszystkim z zasobu źródeł i możliwości 
wcześniej trudno dostępnych czy wręcz nieosiągalnych. Świadectwem gwałtownego 
i dramatycznego końca tamtego świata („Kochanych drzew się nie zabierze” – pisała 
Ewelina Zaleska) jest materiał źródłowy, dokumentujący drogę z podpoznańskiego 
majątku Psarskie do Bukaresztu we wrześniu 1939 r. 

W innym już otoczeniu geopolitycznym meandrowała polska suwerenność po ko-
lejnej wojnie, m.in. gdy afiliowano ziemię kłodzką czy kiedy jedną z wątłych nici 
łączności z wolnym światem była działalność episkopatu. Niewiele później, gdy do-
konywało się przewartościowanie relacji z Niemcami, kolejny raz zadania dla bie-
żącej polityki i życia społecznego wyznaczały podstawowe pojęcia prawa narodów. 

Przybliżone w najnowszym tomie „Przeglądu Zachodniego” wydarzenia i zjawi-
ska mijającego stulecia cechowało spore zróżnicowanie zewnętrznych uwarunko-
wań i złożoność współdecydujących czynników. Łączy je niezmienna wartość, jaką 
jest przygotowanie oraz zaangażowanie uczestniczących w nich osób i społeczności. 
Niełatwe meandry polskiej niepodległości pokazały wagę pozytywistycznej pracy  
i kształcenia oraz przekonania o słuszności podejmowanych działań, nawet gdy oko-
liczności zdają się niesprzyjające. 
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