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Jakie jest miejsce Polski w Europie, co je okre la lub warunkuje? W ród 
najprostszych odpowiedzi nasuwaj  si  nast puj ce okre lenia: niewys-
tarczaj ce, nieodpowiadaj ce narodowym ambicjom, dziejowo niespra-
wiedliwe, niezas u one. Jednocze nie jednak w próbie udzielenia odpo-
wiedzi do g osu dochodz  my li wprost przeciwne, wskazuj ce na polskie 
zapó nienie wzgl dem innych cz ci Europy, ni sz  kultur  ycia spo-
ecznego i politycznego, s absz , zacofan  gospodark  czy wiele innych 

czynników wiadcz cych o polskich zaleg o ciach na cie ce ró nie rozu-
mianego post pu. Ta ambiwalentna odpowied  jest zakodowana w pol-
skiej to samo ci, która w praktyce jest zbitk  narodowej megalomanii 
i kompleksów, dumy i wstydu. Czujemy, e nasza pozycja jest s aba i znaj-
dujemy dla tego stanu rzeczy uzasadnienie, oczekujemy jednak, e mo e 
lub powinna by  lepsza. 

W tej ksi ce nie spisano recepty na to, jak poprawi  pozycj  Polski 
w europejskiej rodzinie narodów. Znajduje si  tu jednak wielopoziomo-
wa re  eksja na temat przyczyn sytuacji, w jakiej si  znale li my, i prób 
przezwyci enia pi trz cych si  przed nami przeciwno ci, re  eksja na po-
ziomie struktury rzeczywisto ci mi dzynarodowej i funkcjonuj cej w niej 
jednostki, na poziomie teorii i praktyki. Ponadto ksi ka ta jest zapro-
szeniem do tego, by o rzeczywisto ci mi dzynarodowej mówi  w nieco 
inny – z pewno ci  niedoceniany na gruncie polskiej nauki o stosunkach 
mi dzynarodowych – sposób. Proponuj  mi dzy innymi wykorzysta  na-
mys  ponowoczesny, by mówi  o nieformalnej hierarchii przynajmniej 
w skali europejskiej oraz o tym, jakie konsekwencje rodzi jej istnienie. 
Mówi  o tym, jakie miejsce Polska zajmuje w Europie w uj ciu kultu-
rowym i w jaki sposób zagadnienia szeroko rozumianej kultury k ad  
si  cieniem na jej pozycji. Dopytuj  w ko cu, czy spo eczno , w której 
funkcjonujemy, przewiduje mo liwo  awansu, czy dzia ania, które pro-
wadzimy w polityce zagranicznej, nios  ze sob  potencja  zmiany. 
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Zasadniczym problemem badawczym, który czy wskazane elementy, 
jest wp yw hierarchicznej struktury spo eczno ci mi dzynarodowej na 
funkcjonowanie w niej pa stw peryferyjnych. Podejmuj c tak zarysowany 
temat, postanowi am przyj  i zwery  kowa  g ówne za o enie mówi ce 
o tym, e pa stwo peryferyjne ze wzgl du na zasady rz dz ce struktur  
rzeczywisto ci mi dzynarodowej, w której funkcjonuje, ma ograniczone 
mo liwo ci zabiegania o realizacj  w asnych interesów czy maksymali-
zacj  swojej pot gi. 

Aby zrealizowa  tak nakre lone zamierzenia, postanowi am oprze  si  
na dwóch paradygmatach teoretycznych: na Szkole Angielskiej – zarówno 
tradycyjnej, jak i uaktualnionej o w tpliwo ci zg aszane przez konstruk-
tywizm, oraz na poststrukturalizmie i wywodz cym si  z niego postkolo-
nializmie. Obie perspektywy czy przekonanie o intersubiektywnym cha-
rakterze rzeczywisto ci mi dzynarodowej, de  niuj cej mocy wzajemnego 
postrzegania, oddzia ywaniu czynników kulturowych, takich jak: zasady, 
normy czy warto ci, na struktur  mi dzynarodow  i funkcjonuj ce w niej 
jednostki. Zalety te, obok wielu innych, sprawiaj , e wybrane koncepcje 
pozwalaj  mówi  o rzeczywisto ci mi dzynarodowej, w której uczestnicy 
nie s  równi wzgl dem siebie – ci, którzy okre laj  obowi zuj ce w niej 
zasady, ciesz  si  wi ksz  swobod  dzia ania, inni za  musz  lawirowa  
w granicach pozostawionych im mo liwo ci.

Nurt okre lany mianem Szko y Angielskiej w ostatnim czasie prze-
ywa ponowny rozkwit pod wp ywem konstruktywistycznej krytyki. Jej 

efektem jest odej cie od tradycyjnego podej cia Szko y Angielskiej do 
procesu rozszerzania si  spo eczno ci mi dzynarodowej charakteryzuj -
cego si  dwiema cechami: po pierwsze europocentryzmem, po drugie 
za  skrajnie jednostronnym spojrzeniem nakazuj cym traktowa  pa stwa 
znajduj ce si  poza spo eczno ci  mi dzynarodow  jako ca kowicie bierne 
przedmioty procesu maj cego ród o w Europie. W ostatnich latach coraz 
cz ciej zwraca si  uwag  na jego drug  stron , ukazuj c perspektyw  
pa stw peryferyjnych, jednocze nie obrazuj c fundamentalny dla struktu-
ry spo eczno ci mi dzynarodowej charakter nierówno ci. Krytyka wobec 
za o e  Szko y Angielskiej skupia si  tak e na kszta cie spo eczno ci mi -
dzynarodowej, próbuj c popularyzowa  za o enie o wielowarstwowo ci 
spo eczno ci (a odrzucaj c „zero-jedynkowe” spojrzenie na ten twór). 
Coraz cz ciej, obok prawnomi dzynarodowego wymiaru cz onkostwa, 
podejmowany jest te  aspekt kulturowy bycia cz onkiem spo eczno ci 
mi dzynarodowej i funkcjonowania w niej. Niniejsza ksi ka podejmuje 
wyzwania stawiane przez coraz popularniejszy zwrot na gruncie Szko y 
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Angielskiej – odpowiadaj c na postulaty uwzgl dnienia zagadnie  wie-
lowarstwowo ci spo eczno ci i procesu zmian pozycji zw aszcza pa stw 
peryferyjnych w spo eczno ci.

Tak zarysowana Szko a Angielska oferuje podstawowy dla pracy termin 
spo eczno ci mi dzynarodowej – jego de  nicj , wskazanie obowi zuj cych 
standardów (normy, warto ci i praktyki) i zasad ich dzia ania oraz omó-
wienie, niezwykle wa ne ze wzgl du na wynikaj ce z niego konsekwencje, 
procesu rozszerzania si  spo eczno ci mi dzynarodowej w jego europo-
centrycznym wyd wi ku. Dodatkowo Szko a Angielska oferuje oryginalne 
spojrzenie na stosunki mi dzynarodowe, w którym za g ówny przedmiot 
bada  uchodz  nie pot ga, bogactwo czy potencja , lecz kwestie stowa-
rzyszenia, uczestnictwa, równo ci, praw, zwyczajów, umów, a wi c ca ego 
normatywnego zaplecza ludzkiego zachowania1. K adzie zatem nacisk na 
najbardziej interesuj ce mnie aspekty rzeczywisto ci mi dzynarodowej.

Uaktualniona o krytyczne zarzuty konstruktywizmu „nowa” Szko a 
Angielska pozwala natomiast stworzy  model hierarchicznej spo eczno ci 
mi dzynarodowej i omówi  zasady jego dzia ania opieraj ce si  na percep-
cji. W ksi ce przyjmuje si  bowiem za o enie, e kluczowa dla pa stwa 
jest nie jego egzystencja, a esencja, czyli to, w jaki sposób postrzegane jest 
i de  niowane przez aktorów spo eczno ci mi dzynarodowej. Takie za o e-
nie, które konstruktywizm w istocie dzieli ze Szko  Angielsk  (percepcja 
jest jednym z wyznaczników istnienia spo eczno ci mi dzynarodowej), 
a tak e z poststrukturalizmem i postkolonializmem, b dzie wi c przewija  
si  na wszystkich kolejnych stronach, równie  w cz ciach dotycz cych 
pa stwa peryferyjnego oraz studium przypadku dotycz cego Polski. 

Drugim elementem, który sk ada si  na teoretyczne t o pracy, jest 
teoria postkolonialna i podszywaj cy j  poststrukturalizm. Ich wyró nie-
nie jest niezwykle istotne, poniewa  – cho  nie stanowi  dominuj cego 
paradygmatu – ich wp yw na postrzeganie przeze mnie pewnych zagad-
nie  zwi zanych z pa stwem peryferyjnym oraz hierarchicznymi relacja-
mi, w jakie wchodzi ono z pa stwami rdzenia, jest zasadniczy. Przede 
wszystkim jednak perspektywy te rozszerzaj  za o enie o intersubiektyw-
no ci, opisuj c relacj  wiedzy z w adz  i problem orientalizmu. W tym 
uj ciu percepcja nabiera zasadniczego znaczenia dla pracy, poniewa  nie 
tylko pozwala kszta towa  jednostki, lecz tak e stworzy  system sprawo-
wania w adzy. Tak uj ty dorobek poststrukturalizmu i postkolonializmu 

1 Robert H. Jackson, Pluralism in international political theory, „Review of Interna-
tional Studies” 1992, vol. 18(3), s. 271–281.
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decyduje wi c o kszta cie i rozumieniu jednego z kluczowych elementów 
teoretycznych przedstawianej ksi ki. Wykorzystanie postkolonializmu 
wzbogaca ponadto re  eksj  na temat pa stwa peryferyjnego, a zw aszcza 
zasad jego funkcjonowania w spo eczno ci mi dzynarodowej. 

Jak sygnalizowa am, w ksi ce proponuje si  re  eksj  na temat za-
równo teorii, jak i praktyki. W pierwszej cz ci po rednia obserwacja 
rzeczywisto ci mi dzynarodowej prowadzi do okre lenia konkretnych 
za o e  co do jej cech i funkcjonowania (charakter spo eczno ci mi -
dzynarodowej, struktura hierarchii), a tak e miejsca i statusu pa stwa 
peryferyjnego (aspekty jego funkcjonowania). W tym sensie rozwa ania 
teoretyczne oparte s  na empirycznych obserwacjach dotycz cych ewolucji 
spo eczno ci mi dzynarodowej i ustanawiania si  w niej nieformalnej 
hierarchii opartej na historycznie ugruntowanych ró nicach kulturowych. 
Zasygnalizowana zostaje tak e analiza dyskursu prowadzona w obydwu 
wymiarach: archeologicznym (w celu wskazania wypowiedzi kszta tu-
j cych dominuj cy w spo eczno ci dyskurs) i genealogicznym (w celu 
wykazania relacji mi dzy obowi zuj cym dyskursem a stosunkami pod-
porz dkowania zachodz cymi w spo eczno ci mi dzynarodowej). Analiza 
ta, wywodz ca si  z poststrukturalizmu, ma w istocie centralne znaczenie 
dla ca ej ksi ki. Jak wspomnia am, zawarte s  tu oba aspekty badania 
dyskursu wed ug Michela Foucault. W pierwszym etapie stwierdza si  ist-
nienie specy  cznego dyskursu hierarchicznej spo eczno ci mi dzynarodo-
wej, w drugim za  przyjmuje si , e zidenty  kowany dyskurs jest mecha-
nizmem sprawowania w adzy, przy czym etap genealogiczny uzupe niony 
jest o Foucaultowskie poj cie prawdy i Saidowsk  koncepcj  orientalizmu. 
Analiza dyskursu s u y wi c dwóm celom: po pierwsze, w sensie histo-
rycznym pozwala uchwyci  zmiany (lub ich brak) w sposobie rozumienia 
i opisywania rzeczywisto ci mi dzynarodowej, a tak e w sposobie de  nio-
wania jej uczestników. Po drugie, w ten sposób hipotetycznie umo liwia 
ona zde  niowanie zasadniczych warunków, na podstawie których Polska 
funkcjonuje w hierarchicznej spo eczno ci mi dzynarodowej jako pa stwo 
peryferyjne. Pozwala okre li  punkty, które w rezultacie stanowi  o jej 
miejscu w hierarchii i które w nast pstwie warunkuj  podejmowane przez 
ni  dzia ania. Innymi s owy, metoda umo liwia odpowied  na pytanie, 
czy Polska funkcjonuje w hierarchicznej spo eczno ci mi dzynarodowej 
na zasadach peryferyjno ci. 

Cz  praktyczn  stanowi studium przypadku. Analizie zostaje pod-
dany dwug os polskiej polityki zagranicznej oraz jego historyczne uwa-
runkowania. Studium to ma prowadzi  do stwierdzenia, jakie interesy 
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deklaruje Polska w polityce zagranicznej, jakie strategie podejmuje w celu 
ich realizacji oraz czy dzia ania te wpisuj  si  w logik  hierarchicznej 
spo eczno ci mi dzynarodowej i kody dzia ania typowe dla pa stwa pe-
ryferyjnego. W tym celu na podstawie materia u ród owego zostaje prze-
prowadzona analiza dyskursu.

W ród poj  zasadniczych dla tre ci ksi ki nale y wyró ni  nast -
puj ce: 

•  spo eczno  mi dzynarodowa – sytuacja, w której grupa pa stw 
wiadomych swych wspólnych interesów i cz cych je zasad two-

rzy wspólnot  w tym sensie, e postrzegaj  si  one jako zwi za-
ne przez zestaw zasad w relacjach mi dzy sob  oraz bior  udzia  
w dzia aniu wspólnych instytucji. W pracy przyj to, e trafniejsze 
jest przedstawianie spo eczno ci mi dzynarodowej jako wspólnoty 
(Gemeinschaft, community). Wspólnota podkre la bowiem istnienie 
wi zów wspólnej kultury i tradycji. W ten sposób tak e postrzega  
uczestników stosunków mi dzynarodowych Martin Wight2, zwra-
caj c uwag  na spo eczne i kulturowe aspekty ich funkcjonowania. 
Z tego powodu na kolejnych stronach zamiennie stosuj  poj cia 
spo eczno ci i wspólnoty. Jest to wybieg wiadomy – cho  nie jest on 
ca kowicie trafny pod wzgl dem teoretycznym, pozwala zachowa  
stylistyczn  poprawno  tekstu, czyni c go wolnym od powtórze ;

•  (nieformalna) hierarchia w spo eczno ci mi dzynarodowej – 
wyra aj ca si  nie poprzez nierówny rozk ad zasobów materialnych, 
ale historycznie i kulturowo ugruntowane znaczenia tego, co po-

dane i niepo dane w rzeczywisto ci mi dzynarodowej. W tym 
sensie Zachód ustanawia si  jako wzór i miara rzeczy, którego 
organizacja spo eczno-polityczna uosabia cel spo ecznego post pu 
pozosta ych cz ci wiata. Na drugim biegunie hierarchii sytuuj  
si  pa stwa peryferyjne. Nierówno  ta, oparta na dominacji dys-
kursu, prowadzi do ustanowienia hierarchii w tym sensie, e na 
jednym biegunie stawia tych, którzy okre laj  zasady obowi zuj ce 
w spo eczno ci mi dzynarodowej, na drugim za  tych, którzy pod-
porz dkowuj  si  pierwszym, wiadomi p yn cych z tego korzy ci, 
ale i sankcji wynikaj cych z oporu;

•  pa stwo peryferyjne – to pa stwo, które w swoim post powaniu 
na arenie mi dzynarodowej (najcz ciej nie wiadomie) kieruje si  
logik  peryferyjno ci, tj. zespo em zinternalizowanych przekona  

2 Martin Wight, Systems of States, Leicester University Press, Leicester 1977.
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co do w asnego miejsca w hierarchii z jednej strony i ch ci  wybicia 
si  ponad swoj  dotychczasow  pozycj  z drugiej. Logika peryferyj-
no ci mo e by  opisana jako sposób zapatrywania si  na dost p-
ne strategie dzia ania na arenie mi dzynarodowej uwarunkowany 
przez dominuj cy dyskurs;

•  awans spo eczny – jako e przyjmuje si  tu równie  socjologiczn  
perspektyw  badania stosunków mi dzynarodowych, a wraz z ni  
omawia si  problem hierarchii, przyj to, e interesem pa stw 
usytuowanych ni ej na swoistej „mi dzynarodowej drabinie spo-
ecznej” jest spo eczny awans. Praktyka pokazuje, e pa stwo pe-

ryferyjne próbuje realizowa  ten cel swojej polityki poprzez dwie 
strategie – zgodno ci b d  niezgodno ci z obowi zuj cym dyskur-
sem. W ksi ce za o y am, e o przesuwaniu si  pa stw w hierar-
chii decyduje to, w jaki sposób i z jakim efektem b d  negocjo-
wa y swój wizerunek mi dzynarodowy, prowadz c tym samym do 
powi kszania lub umniejszania swojego presti u – jego dowodem 
jest polityczne uznanie ze strony uczestników zajmuj cych miejsca 
w rdzeniu spo eczno ci mi dzynarodowej. 

Procesowi badawczemu towarzyszy y pewne ograniczenia: niektóre 
na o one wiadomie, inne za  o charakterze obiektywnym. Do ogranicze  
warsztatowych nale y zakwali  kowa  kompetencje kulturowe, które mog  
wp ywa  na stronniczy charakter prowadzonej analizy. Jako e przedmiot 
bada  dotyczy ojczyzny, mo e skutkowa  to emocjonalnym stosunkiem 
do opisywanych wydarze  czy ujawnianiem si  sympatii politycznych. 
Drugim z tego typu ogranicze  jest brak spójno ci posiadanego przeze 
mnie wykszta cenia z jedn  z kluczowych w pracy metod, a wi c analiz  
dyskursu, b d c  domen  j zykoznawstwa i w mniejszym stopniu litera-
turoznawstwa. Z tego powodu jest ona prowadzona w stopniu ogólnym, 
z silnym podkre leniem znaczenia prac Foucault, które nie maj  ci le 
j zykoznawczego charakteru. 

W pracy przyj to tak e nast puj ce ograniczenia czasowe i przedmioto-
we. Okres podlegaj cy ko cowej analizie zamyka si  w latach 2005–2019. 
Wybór tych dat spowodowany jest zmian  uwarunkowa  polskiej poli-
tyki mi dzynarodowej w 2004 roku, a tak e zast pieniem w tym samym 
czasie sporu mi dzy obozem Solidarno ci i postkomunistów podzia em 
ideologicznym na konserwatystów i libera ów. Ograniczenie przedmiotowe 
dotyczy tak e decyzji podj tych w kontek cie ostatniego rozdzia u: analizie 
zostaj  poddane tylko dwie partie polityczne, postrzegane jako te, któ-
re mia y faktyczny wp yw na prowadzon  w wybranym okresie polityk  
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zagraniczn . Mimo istnienia rz dów koalicyjnych niemal w ca ym badanym 
okresie w pracy pomini to programy partyjne koalicjantów, tj. Samoobrony, 
Ligi Polskich Rodzin, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Porozumienia dla 
Polski oraz Solidarnej Polski, i wypowiedzi reprezentuj cych ich polityków.

Ksi ka bazuje na materia ach wtórnych: analizach i opracowaniach 
badaczy akademickich, organizacji rz dowych i pozarz dowych, oraz 
pierwotnych. Przedmiotem analizy sta y si  wi c wyst pienia sejmowe – 
exposé premierów i informacje ministrów spraw zagranicznych na temat 
polityki zagranicznej RP traktowane jako dokumenty zawieraj ce deklara-
cje polityczne oraz partyjne dokumenty programowe wybrane wed ug tego 
samego kryterium, inne o  cjalne wypowiedzi publikowane na stronach 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
i Prezydenta, partii politycznych, a tak e, je li by o to niezb dne, stenogra-
my z posiedze  sejmowych. O  cjalne dokumenty uzupe niaj  wypowiedzi 
polityków dwóch opisywanych partii w mediach. Ze wzgl du na fakt, i  
powzi ta analiza ma prowadzi  jedynie do okre lenia trendów w polityce 
zagranicznej obydwu partii, istotne by o ograniczenie dost pnego mate-
ria u. Z tego powodu zdecydowa am si  korzysta  w przewa aj cej mierze 
z archiwum rozmów przeprowadzonych z politykami na antenie Polskiego 
Radia. Wybór ten dostarcza bogatego materia u sk adaj cego si  z ca ych 
(a wi c niewyrwanych z kontekstu) wypowiedzi, które dodatkowo ze wzgl -
du na charakter medium nie mog y podlega  autoryzacji ani zmianom. 

Szko a Angielska, stanowi ca podstaw  teoretyczn  podejmowanych 
w pracy rozwa a , jest nurtem rzadko wykorzystywanym i dyskutowa-
nym w Polsce. Podstawowe pozycje wchodz ce w kanon tego nurtu nie 
zosta y przet umaczone na j zyk polski3 – s  te  trudno dost pne lub nie-
dost pne w krajowych bibliotekach (np. Martin Wight, Systems of States, 
1977; Hedley Bull, The Anarchical Society, 1982; Hedley Bull, Adam Wat-
son, The Expansion of International Society, 1984; Gerrit Gong, The Standard 
of ‘Civilization’ in International Society, 1984; Adam Watson, The Evolution 
of International Society, 1992). Bardzo u yteczn  pozycj  jest opracowanie 
(cho  bardziej sprawiedliwie by oby powiedzie : podr cznik) autorstwa 
 Barry’ego Buzana (An Introduction to the English School of International Rela-
tions, 2014), które systematyzuje wiedz  na temat Szko y Angielskiej pod 

3 W roku 2018 wybór i t umaczenie z dwóch kluczowych tekstów – The Anarchi-
cal Society Hedleya Bulla i De systematibus civitatum Martina Wighta – zosta y opubli-
kowane nak adem Wydawnictw UW w zbiorze pt. Stosunki mi dzynarodowe. Antologia 
tekstów ród owych, t. 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, pod redakcj  Hanny Schrei-
ber i Anny Wojciuk. 
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k tem jej genezy, tre ci oraz podej cia metodologicznego. Podobn  funkcj  
mo e pe ni  ksi ka Cornelii Navari (Theorizing International Society, 2009), 
która „aktualizuje” dorobek tego nurtu. Na polskim gruncie o Szkole 
Angielskiej wspomina si  g ównie w opracowaniach dotycz cych teorii 
stosunków mi dzynarodowych – nieoceniona w przybli eniu g ównych 
za o e  nurtu jest praca Jacka Czaputowicza Teorie stosunków mi dzynaro-
dowych (2008). To samo dotyczy literatury krytycznej wobec pierwotnych 
za o e  tego nurtu. St d w pracy wykorzystywane b d  g ównie ród a 
obcoj zyczne, wydane przede wszystkim w j zyku angielskim. Kluczowe 
pod wzgl dem teoretycznym poj cia – w zwi zku z brakiem t umacze  
podstawowych dla Szko y Angielskiej tekstów na etapie powstawania 
tej ksi ki – zosta y zaczerpni te z wymienionej ksi ki Czaputowicza.

Inaczej sytuacja ma si  w przypadku literatury dotycz cej w tków 
zaczerpni tych z poststrukturalizmu i postkolonializmu. Wi kszo  z cy-
towanych prac zosta a wydana w Polsce jeszcze w latach 70. i 80. – jest 
zatem atwo dost pna. Dotyczy to zw aszcza ksi ek Foucault (Archeologia 
wiedzy, 1977; Historia szale stwa, 1987) i niektórych klasyków postkolo-
nializmu, np. Frantza Fanona (Wykl ty lud ziemi, 1985). Pozosta e prace 
doczeka y si  polskich wyda  ju  w nowej rzeczywisto ci politycznej, 
jak np. Orientalizm (1991) i Kultura i imperializm (2011) Edwarda Saida 
czy Nadzorowa  i kara  (1998) Foucault. Znacz c  pozycj  dotycz c  tych 
nurtów jest ksi ka Leely Gandhi Teoria postkolonialna (2008), która czy 
i omawia wiele zagadnie  poruszanych przez postkolonializm. 

W ostatnich latach wydano kilka znacz cych, krytycznych prac pod-
nosz cych problemy zwi zane z nurtem Szko y Angielskiej. Coraz wi cej 
miejsca po wi ca si  tak e zagadnieniu hierarchiczno ci, próbuj c opisy-
wa  rzeczywisty kszta t spo eczno ci mi dzynarodowej. To samo dotyczy 
tak e ujmowania procesu rozszerzania si  spo eczno ci mi dzynarodowej 
o inne pa stwa, postrzeganego w ko cu w formie relacji, nie za  jedno-
stronnego procesu (Edward Keene, Beyond the Anarchical Society. Grotius, 
Colonialism and Order in World Politics, 2002; Filip Ejdus, Memories of empire 
and entry into international society, 2017;  artyku y: Iver B. Neumann, Jennifer 
Welsh, The Other in European self-de  nition: An addendum to the literature on 
international society, 1991; Iver B. Neumann, Entry into international society 
reconceptualised: The case of Russia, 2011; Jack Donnelly, Sovereign inequali-
ties and hierarchy in anarchy: American power and international society, 2006). 
W tym kontek cie w ci gu ostatnich lat opublikowano badania dotycz ce 
np. Europy Wschodniej, regionu Ba kanów czy Azji, które znajd  zasto-
sowanie w niniejszej pracy. 
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O podobnym o ywieniu mo na mówi  tak e w kontek cie literatury 
rozpatruj cej Polsk  jako pa stwo peryferyjne, analizuj cej jej to samo , 
problemy ze stawianiem czo a wyzwaniom nowoczesno ci czy w asnych 
ambicji. Z tego powodu literatura ta, cho  wci  nieob  ta, jest atwo 
dost pna i stanowi wa ny punkt wyj cia w podejmowanych rozwa aniach 
(np. Maria Janion, Niesamowita S owia szczyzna, 2006; Tomasz Zarycki, 
Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe, 2014; Jan Sowa, Fanto-
mowe cia o króla, 2011; Przemys aw Czapli ski, Resztki nowoczesno ci, 2011; 
Przemys aw Czapli ski, Poruszona mapa, 2016). Istotnym faktem jest, e 
wci  takie badania prowadzone s  g ównie przez literaturoznawców lub 
kulturoznawców i rzadko s  przek adane na j zyk nauk politycznych.

Wierz , e przedk adana przeze mnie ksi ka w zarysowanym kszta cie 
mo e wzbogaci  polsk  nauk  o stosunkach mi dzynarodowych, zw asz-
cza w aspekcie teoretycznym. Wed ug mnie wyró niaj  j  trzy nast puj ce 
elementy: po pierwsze, nowy sposób spojrzenia na spo eczno  mi dzy-
narodow  jako struktur  hierarchiczn , po drugie, postawienie zagadnie  
kulturowych w centrum rozwa a  w tym uj ciu, e ukazane s  one jako 
g ówna o  dzia ania spo eczno ci mi dzynarodowej i funkcjonowania w niej 
konkretnych aktorów, po trzecie za , zde  niowanie Polski jako pa stwa 
peryferyjnego, którego uczestnictwo w spo eczno ci mi dzynarodowej 
zdeterminowane jest, jak zak adam, przez jej struktur . Praca mo e wi c 
pog bi  re  eksj  teoretyczn , omawiaj c podstawowe i najnowsze zagad-
nienia zwi zane z nurtem Szko y Angielskiej, ale przede wszystkim oferuj c 
nowy model teoretyczny uwzgl dniaj cy nieformalne nierówno ci i wy-
korzystuj cy ku temu perspektywy poststrukturalimu i postkolonializmu, 
bardzo rzadko eksploatowane na gruncie stosunków mi dzynarodowych. 
Ponadto stworzona koncepcja teoretyczna zostaje w pracy zoperacjona-
lizowana w oryginalnym studium przypadku bazuj cym na najnowszym 
materiale empirycznym, dzi ki czemu ksi ka mo e tak e przedstawia  
warto  w sferze praktycznej, okre laj c pole dzia ania polskiej polityki za-
granicznej. Bior c pod uwag , e wszystkie te elementy wymagaj  uwzgl d-
nienia dotychczasowego stanu bada  w wy ej wymienionych obszarach, 
warto ci  dodan  b dzie usystematyzowanie i omówienie zagadnie  rzadko 
podejmowanych na polskim gruncie naukowym, tj. tych zwi zanych ze 
Szko  Angielsk , jej g ównie konstruktywistyczn  krytyk  oraz bada  nad 
peryferyjno ci  Polski czynionych g ównie na gruncie literaturoznawstwa. 

W ostatnim zdaniu pragn  z o y  najszczersze podzi kowania moje-
mu promotorowi Profesorowi Tomaszowi Grosse za wysi ek i czas, który 
mi po wi ci .
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