Słowo wstępne

Przypadający na rok 2017 jubileusz siedemdziesiątych urodzin Profesora
Eugeniusza Cezarego Króla, zgodnie ze zwyczajem środowiska naukowego,
został uhonorowany przygotowaniem Księgi Jubileuszowej, zatytułowanej
Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat?
Niniejsza księga prezentuje sylwetkę oraz osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne Jubilata: historyka i politologa, naukowca i nauczyciela
akademickiego, wieloletniego pracownika Zakładu Studiów nad Niemcami
Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dyrektora tego Instytutu w latach 2012–2016, dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii
Nauk w Berlinie (2002–2006) oraz kierownika Katedry Politologii Collegium
Civitas (2006–2013), autora wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, tłumacza niemieckiej literatury historycznej oraz osoby zaangażowanej w życie społeczne i kulturalne Warszawy.
Zaproszenie do przygotowania tekstów składających się na tę publikację,
będącą formą uczczenia Jubilata, przyjęli autorzy z kraju i zagranicy, związani
z Nim problematyką badań, a często także wieloletnią znajomością. Strukturę księgi utworzyły problemy badawcze, które interesowały Profesora Eugeniusza Cezarego Króla podczas jego długoletniej pracy naukowej: stosunki
polsko-niemieckie w XX wieku, najnowsza historia Niemiec, propaganda
i indoktrynacja, systemy totalitarne, ﬁlm jako źródło do badania dziejów najnowszych, związki między kulturą i polityką. Księga składa się zatem z czte-
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rech części. Pierwsza, zatytułowana Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w XX
i XXI wieku, prezentuje najważniejsze wydarzenia historii Niemiec minionego i obecnego wieku, a także kwestie dotyczące wspólnych, nierzadko trudnych, relacji polsko-niemieckich. W kolejnej części – noszącej tytuł Idee i ideologie w polityce – autorzy przedstawiają teksty poświęcone wybranym ideom
oraz poglądom na świat i życie społeczne, które towarzyszyły społeczeństwom przez stulecia. Część trzecia została poświęcona Kulturze i społeczeństwu w świecie polityki. Szczególne zainteresowanie autorów wzbudziły tematy
związane z fotograﬁą, ﬁlmem oraz edukacją. Księgę zamyka część czwarta,
zatytułowana Wokół historii i problemów Polski. Składają się na nią opracowania
dotyczące wybranych wydarzeniach z historii Polski XX wieku.
Dedykując Panu Profesorowi tę księgę, pragniemy przekazać Mu nie
tylko tradycyjne życzenia pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.
Życzymy bowiem także, aby ten Jubileusz był okazją nie tylko do reﬂeksji
nad minionym czasem, lecz również do snucia planów na przyszłość, zwieńczonych kolejnymi sukcesami w pracy naukowej i dydaktycznej dla dobra
polskiej nauki oraz kultury.
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