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SLOWO WST~PNE
 

N 
iniejsza praca stanowi kontynuacj~ badan autora nad niemieckimi elitami 

politycznymi. Jej wydanie zostato utrzymane w podobnej konwencji jak 
ksiqika Od Bismarcka do Schrddera. Portrety niemieckich kanclerzy, krora 

ukazata si~ w 2003 r. w Wydawnicrwie Uniwersyreru Gdanskiego. Z uwagi na wi~k

sze znaczenie poliryczne w Republice Federalnej Niemiec szefow rzqdow nii prezy

denrow ksiqika rna mniejszq obj~rosc nii wczeSniejsza. 

Podsraw~ mareriatowq ksiqiki rworzq prace aurorow niemieckich i - w mniej

szym sropniu - opracowania, krore wysz1y spod pior polskich naukowcow i publicy

srow. Zwaiywszy, ie ksiqika ma charakter popularno-naukowy, przypisy zosra1y po
dane jedynie dla zlokalizowania cyrarow. 

Praca rna z oczywisrych wzgl~dow podziat chronologiczno-rzeczowy. W jej 
sktad wchodzq dwie r6iniqce si~ obj~rosciowo cz~sci. Pierwsza z nich obejmuje 

okres RepubJiki Weimarskiej i dwoch prezydenrow. Zosrata ona doprowadza do 
smierci Paula von Hindenburga 2 sierpnia 1934 r., czyli obejmuje pohora roku 

trwania Trzeciej Rzeszy. 0 ile w przypadku niemieckich kanclerzy okres "przerwy" 
trwat czrery lara (1945-1949), to znacznie dtuiej, bo ai 15 lar (1934-1949), 
Niemcy nie mia1y prezydenra. W drugiej cz~sci podejmuj~ prob~ prezenracji dzie
wi~ciu prezydenrow federalnych - obejmuje ona okres blisko 60 lar, od 1949 do 

2008 r. Z uwagi na polskiego czyrelnika srosunkowo duio miejsca zajmuje proble
maryka polsko-niemiecka. 

Na koniec tych wsrc;pnych uwag chciatbym podzi~kowac Fundacji Ericha Bro

sra w Fundacji Friedricha Eberra i Deursche Akademische Ausrauschdiensr, dzi~ki 

krorym mogtem zapoznac si~ z obszernq lirerarurq przedmioru w niemieckich bi

bliorekach i pozniej wydac moj maszynopis w formie ksiqiki. Pragn~ szczegolnie po
dzi~kowac Recenzenrowi - prof. dr hab. Sranistawowi terce - za cenne uwagi. 


