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Przed kilkunastu laty toczyła się w literaturze historycznej dyskusja 
na temat genezy przyłączenia do Polski po 1945 r. Ziem Odzyskanych, 
czy należy ją przypisać wypadkom w czasie II wojny światowej i na
stępującym bezpośrednio po niej, czy też przyczyniły się do przesunięcia 
granic Polski daleko na zachód także wypadki i procesy od
leglejsze w czasie, jak np. migracje ludności, zwłaszcza Ostflucht ze 
wschodnich prowincji ·Prus. We Wrocławiu od dłuższego już czasu dzi':i.la 
ośrodek badań nad dziejami polskiej myśli politycznej. Jeżeli więc 
w 40 lat po decyzjach o granicach zajęliśmy się genezą zmian powojen
nych, z natury rzeczy usprawiedliwione wydawało się szukanie nie tyle 
źródeł nowego kształtu państwa, tkwiącego w zjawiskach politycznych, 
demograficznych czy gospodarczych, ile tworzenie się poglądów na pro
blematykę zachodnią, wpływu, jaki ta problematyka mogla wywrzeć 
na świadomość społeczeństwa. 

Przybrało to postać dziewięciu szkiców biograficznych. Chronologicz
nie obejmują one okres od drugiej połowy XIX w., zwłaszcza od lat 
osiemdziesiątych tego stulecia, do lat po 1945 r. Czasy to, jak się wydaje, 
decydujące dla kształtowania się poglądów na problematykę zachodnią, 
łączących w sobie stosunek do zachodnich terenów i do sąsiada zachod
niego. W ciągu tego niemal stulecia widać zresztą trzy kolejne okresy. 
Czym innym były wypowiedzi z lat zaborów, gdy problematyka zachod
nia stanowiła część programu niepodległościowego. W · okresie między
wojennym dominowało nastawienie defensywne i obawy przed narasta
jącym niebezpieczeństwem rewizjonizmu ze strony Rzeszy, widoczne 
zwłaszcza od 1933 r. Choć po 1945 r. sprawa rewanżyzmu niemieckiego, 
zwłaszcza po doświadczeniach dawniejszych, odgrywała rolę niemałą, 
chodziło już o inne tereny, a ważna była także sprawa pełnego włączenia 
Ziem Odzyskanych do Polski i ich zagospodarowania. 

Przez cały czas problematyka zachodnia stanowiła część, choćby naj
ważniejszą, głoszonych poglądów na wiele kwestii. Tym to ważniejsze, 
że galeria postaci, które omawiają autorzy zamieszczonych artykułów, 
choć niezbyt liczna, zawiera postacie różne - polityków i publicystów, 
należących do paru obozów politycznych, działaczy gospodarczych i lite-
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rata. Odmienne jest więc znaczenie ich wypowiedzi; także stopień za
angażowania piszących był niejednakowy, podobnie jak motywy, którymi 
się kierowali. 

Na podstawie podobnego zbioru artykułów trudno o wyciąganie da
leko idących wniosków, ale przynoszą one sporo materiału nowego; do 
uogólnień zaś najlepiej i najrzetelniej dochodzi się przez badania szcze
gółowe. 




