
Słowo wstępne

Pomysł przygotowania wspólnej publikacji przedstawiającej zainteresowa-
nia badawcze studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologi- 
cznych Uniwersytetu Łódzkiego powstał na zajęciach w 2019 roku. Uczęszcza-
jący na różne seminaria studenci II stopnia kierunku stosunki międzynarodowe 
chcieli w ten sposób wpisać się w cykl uroczystości upamiętniających powsta-
nie Wydziału. Nawiązując do metod badawczych proponowanych przez zało-
życieli WSMiP UŁ, w tym nieżyjącego już profesora Waldemara Michowicza, 
staraliśmy się wykorzystać wiedzę pochodzącą z seminariów i połączyć ją z do- 
świadczeniami zdobytymi podczas studiów I stopnia.

Niniejsza książka ma charakter naukowy, ale jej narracja utrzymana jest 
w lżejszym stylu, aby uczynić lekturę łatwiejszą w odbiorze. Naszym zamierze-
niem było odzwierciedlenie najnowszego stanu badań i zaopatrzenie poszcze- 
gólnych artykułów w bogatą bibliografię. Powołany do stworzenia tej publi-
kacji zespół składa się z przedstawicieli różnych dyscyplin: nauk o polityce 
i administracji, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i językoznawstwa. Przy-
gotowany tom to zbiór 12 artykułów ujmujących temat jednostki i jej odniesień 
wobec globalnych przemian w XX i XXI wieku. 

Różnorodne metody badawcze i interdyscyplinarność, wynikającą z na-
szych zainteresowań i dotychczasowych doświadczeń, można skonkretyzować 
w stosunku do dyscypliny nauki o polityce i administracji. Indywidualny odbiór 
podmiotu (pełna dowolność zagadnień: sojusz, państwo, naród, partia, grupa 
etniczna czy pojedynczy obywatel) na sytuację z nim związaną nie bezpo- 
średnio, lecz pośrednio, poprzez połączenia, jakie nimi rządzą. W zależności 
od sytuacji są one albo więziami zapewniającymi stabilizację, albo uciskający-
mi łańcuchami, innymi słowy – relacjami międzynarodowymi. 

W duchu tego przesłania powstała publikacja zawierająca badania osób 
z różnym stopniem naukowym, różnymi zainteresowaniami, poglądami, wy-
kształceniem na wcześniejszych etapach rozwoju i nierzadko całkiem odmien-
nymi tematami artykułów. Paradoksalnie, jej eklektyczność jest właśnie ele-
mentem scalającym oraz największym atutem książki. Ze względu na mnogość 
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powiązanych dyscyplin nie da się w pełni i jednoznacznie opisać zagadnienia 
stosunków międzynarodowych. Tym, co nas łączy i integruje od lat, są warun-
ki, w jakich działamy i tworzymy. Wydział Studiów Międzynarodowych i Poli-
tologicznych umożliwia wymianę doświadczeń naukowych, szkół badawczych, 
inspiruje do działania i rozwoju, mobilizuje kolejne pokolenia do poszukiwania 
własnych tematów badawczych, zachęca do wyjazdów i szkoleń w ramach pro-
jektów naukowych, organizuje konferencje, seminaria, debaty, popiera akty- 
wność w ramach kół naukowych.

Jednolita kompozycja tematyczna pracy była dość trudna do wyodrębnie-
nia, zdecydowaliśmy się więc przygotować ją w oparciu o regiony, jakie zosta-
ły w niej opisane – na naszym Wydziale reprezentowane przez poszczególne 
seminaria magisterskie. W pierwszej części znajdują się zatem teksty poświę-
cone Europie, w drugiej – Azji, w trzeciej – Ameryce Północnej. 

Część publikacji poświęconą Europie rozpoczyna artykuł odnoszący się 
do kontekstu wielopokoleniowego przekazywania ojczystej tożsamości na-
rodowej wśród członków mniejszości narodowych. Perspektywa mniejszości 
została przedstawiona na przykładzie polskiej mniejszości narodowej zamieszku- 
jącej obecnie na terytorium północnej Rumunii, wcześniej będącej pod pano-
waniem Austrii. Jako kluczowy czynnik umożliwiający przekazywanie dalszej 
identyfikacji z państwem przodków został tu wskazany język ojczysty oraz 
czynna umiejętność posługiwania się nim, wspierane przez istnienie ośrodków 
kultury i oświaty, umożliwiających biegłe praktykowanie mowy narodowej.

Artykuł poświęcony epoce panowania Józefa II na terytorium Austrii eks-
ponuje przełomową i nowoczesną formę prowadzenia rządów w XVIII wieku. 
Zróżnicowanie w rozwoju wewnętrznym państwa oraz pogłębiająca się zapaść 
gospodarcza zmusiły tego władcę do podjęcia bezpośrednich działań. Autor 
tekstu wskazuje na dążenie do rozwoju państwa oraz realizowanie wizji osiem-
nastowiecznej nowoczesności poprzez stosowanie kompleksowych strategii 
zarządzania państwem. Przełomowe rządy Józefa II doprowadziły do zmiany 
struktury społecznej – stopniowe odchodzenie od kultury agrarnej oraz propa-
gowanie procesów industrializacji.

Zakończenie pierwszej części książki stanowi przybliżenie działalności 
kanclerza Bruno Kreisky’ego, którego szczyt aktywności politycznej przypa-
dał w czasach niezwykle trudnych dla Europy. Poprzez prowadzenie partner-
skiej polityki Austrii w czasach zimnej wojny stał się on wizjonerem Euro-
py znanej obecnie. Powojenna, podzielona ideologicznie Europa była daleka 
od wewnątrzkontynentalnej integracji. Wciąż żywe urazy, spowodowane po-
kłosiem II wojny światowej i istnienie żelaznej kurtyny, budowały kolejne ba-
riery i uniemożliwiały odnowienie relacji między Wschodem i Zachodem Euro-
py. Autorka ujęła perspektywę dążeń Bruno Kreisky’ego do odbudowy relacji 
międzynarodowych w Europie przez utrzymywanie trwałych stosunków poli-
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tycznych i relacji gospodarczych. Efektywne dążenie do integracji ustanowiło 
Kreisky’ego ikoną dialogu europejskiego i drogi do zjednoczenia kontynentu.

Artykułem otwierającym część azjatycką jest analiza powieści grafi- 
cznej Persepolis Marjane Satrapi jako szczególnej formy kroniki historycznej. 
Są to wspomnienia młodej Iranki spisane w formie obrazu. Patrząc na dzieło 
z perspektywy przemian społecznych oraz politycznych Iranu drugiej połowy 
XX wieku, autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jaka narracja 
jest dogodna przy opisywaniu stosunków międzynarodowych z punktu widze-
nia jednostki, podkreślając przy tym rolę sztuki jako uniwersalnego narzędzia 
soft power. W dyskursie naukowym powinno odciąć się emocjonalnie od spisy-
wanego tekstu, lecz tym samym tracimy jego największą wartość. Kolejne dwie 
prace również są poświęcone zagadnieniu miękkiej siły. 

Koncepcja soft power stanowi jedno z najpopularniejszych haseł bieżącego 
okresu i temat kolejnego tekstu, przenoszącego czytelnika do Turcji. Od lat jest 
ona nieustannie poddawana wnikliwym analizom przez teoretyków zajmu-
jących się nauką o stosunkach międzynarodowych czy bezpieczeństwie mię-
dzynarodowym. W oparciu o pierwotną koncepcję Josepha Nye’a dotyczącą 
soft power dopatrywać się jej możemy w trzech źródłach: kulturze, wartościach 
politycznych i polityce zagranicznej. Każdy z wymienionych elementów wpły-
wa na kształtowanie wizerunku i późniejsze postrzeganie państwa zarówno 
w wymiarze narodowym, jak i globalnym. Autor, analizując efektywność tytuło-
wego soft power, siły miękkiej w kontekście polityki zagranicznej Turcji, podkre-
śla jej wpływ na ukształtowanie strategicznej głębi Ahmeta Davutoğlu. Strategii, 
która znacząco wpłynęła na zmianę kierunku prowadzenia tureckiej polityki 
zagranicznej – próby odejścia od stosowania przymusu na rzecz kierowaniu 
się siłą przyciągania, na którą składają się wcześniej wymienione komponenty.

Artykuł poświęcony Korei skupia się na opisie popkultury tego kraju oraz 
jej światowej ekspansji. Autorka wprowadza pojęcie Hallyu, utworzone pod ko-
niec ubiegłego milenium na określenie tego zjawiska. Tekst traktuje nie tylko 
o oddziaływaniu koreańskiej kultury popularnej na globalnego odbiorcę, ale tak-
że o wpływie Zachodu na jej ukształtowanie. Analiza dokonana z perspektywy 
temporalnej przedstawia rozwój przemysłu rozrywkowego Korei od momen-
tu wprowadzenia terminu Hallyu do dziś, opisując przy tym jego zastosowanie 
w działaniach politycznych przywódców tego państwa. Ze względu na obszerność 
zjawiska (telewizja, muzyka, gastronomia itd.) trudno de facto znaleźć dziedzinę 
życia przynajmniej pośrednio niezwiązaną ze stosunkami międzynarodowymi. 

Tę część publikacji zamyka artykuł analizujący relacje gospodarcze zacho-
dzące w XXI wieku pomiędzy Chińską Republiką Ludową i państwami kon-
tynentu afrykańskiego. Dynamiczny wzrost gospodarczy Chin stanowi jeden 
z impulsów ich aktywnej polityki w skali świata. W ostatniej dekadzie wię-
zi między wspomnianymi państwami zostały znacznie zacieśnione, w wyniku 
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czego Chiny zyskały miano partnera handlowego regionu. Sukcesywna praca 
nad strategicznym i trwałym partnerstwem objawia się w licznych przedsię-
wzięciach, zarówno prywatnych, jak i rządowych – na poziomie społecznym, 
politycznym, a przede wszystkim gospodarczym. Analizując politykę pro-
wadzoną przez Chiny i Afrykę, autor zaznacza mnogość wzajemnych korzy-
ści, które przyczyniają się do pojawienia się kolejnych wyzwań i możliwości 
współpracy w regionie, ale wskazuje również na liczne kontrowersje towarzy-
szące omawianym aktywnym działaniom. 

Trzecia część publikacji dotyczy problematyki związanej z Ameryką Pół-
nocną. Tadeusz Kościuszko jest postacią, która zapisała się złotymi zgłoskami 
w kronikach nie tylko polskich, ale też amerykańskich. Ma to swoje odzwier-
ciedlenie w stosunkach dyplomatycznych czy społecznych pomiędzy Polską 
i Stanami Zjednoczonymi. Pamięć o tym człowieku wciąż jest pieczołowicie 
pielęgnowana również za oceanem. Jak się okazuje, odbija się to na funkcjono-
waniu tamtejszej Polonii, a także wpływa na współczesne kontakty Warszawy 
z Waszyngtonem, o czym można przeczytać w pierwszym artykule poświęco-
nym Ameryce Północnej. 

John Kennedy, bohater kolejnego tekstu, pomimo krótkiej prezydentury, 
stał się w Stanach Zjednoczonych postacią kultową. Miały na to wpływ liczne 
zabiegi stosowane przez media oraz otoczenie prezydenta. Jego wyidealizowa-
ny wizerunek nie został zmącony nawet w momencie, gdy światło dzienne uj-
rzały liczne ekscesy, skandale z JFK w roli głównej. Największym echem odbiły 
się relacje głowy państwa ze znaną amerykańską aktorką, uważaną ówcześnie 
za symbol seksu – Marilyn Monroe. Pomimo przedwczesnej, tragicznej śmier-
ci pamięć o Kennedym wciąż jest żywa. Postać prezydenta została utrwalona 
w kinematografii, literaturze czy nawet grach komputerowych. Nie byłoby 
jednak legendy JFK bez historycznej – pierwszej debaty telewizyjnej w histo-
rii. Późniejsza głowa państwa była do niej doskonale przygotowana, Kennedy 
w oczach widzów stał się kandydatem idealnym, społeczeństwo niemal z miej-
sca go pokochało. Wpływ na tego typu prezencję oraz zachowanie miało wiele 
czynników, część z nich wywodzi się z dzieciństwa prezydenta.

Zamknięcie części amerykańskiej książki stanowi wywód dotyczący dość 
bolesnych faktów z historii Kanady. Państwo to od lat charakteryzuje się wielo-
kulturowością, a także długą tradycją związaną z rdzenną ludnością zamieszku-
jącą te tereny. Współcześnie Kanada zaliczana jest do najbardziej szczęśliwych 
krajów świata, jednak w przeszłości na tych ziemiach dochodziło do wielu dra-
matycznych wydarzeń, głównie o podłożu kulturowym. Ludobójstwa, próby 
asymilacji – wszelkie działania tego typu były motywowane różnicami kultu-
rowymi. Już w XIX wieku powstał System Szkół z Internatem, których głów-
nym celem było „cywilizowanie” rdzennych mieszkańców Kanady. Działania 
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sprzed blisko 200 lat wciąż odbijają się na relacjach potomków pierwotnej lud-
ności z kolejnymi miejscowymi rządami. 

W terminologii jednego z ojców psychoanalizy – Jacquesa Lacana ważną 
rolę odgrywa artefakt lustra jako katalizatora ludzkiej osobowości. W okresie 
dzieciństwa człowiek zyskuje samoświadomość w momencie, kiedy zrozumie, 
że to, co widzi w zwierciadle, to on sam. To, jak dana osoba się postrzega, 
np. jako członek mniejszości etnicznej czy religijnej, obywatel danego miasta, 
kraju albo ogólnie świata, sprawia, że każdą ludzką decyzję można interpreto-
wać jako działanie w obrębie relacji międzynarodowych. Analogicznie, wszyst-
kie interakcje o charakterze międzynarodowym mają odzwierciedlenie w lo-
sach poszczególnych jednostek. Dlatego też nie staraliśmy się szukać klucza, 
w jakim można zsyntezować ten obszar naukowy, a wręcz przeciwnie, podkre-
ślaliśmy różnorodność, wprowadzając tym samym nową płaszczyznę wymiany 
– relacji międzynarodowych jako odbicia lustrzanego, w którym odbijają się 
potrzeby i aspiracje jednostek.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania Panu Dziekanowi 
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódz-
kiego prof. Ryszardowi Machnikowskiemu za wsparcie udzielone podczas 
pracy nad publikacją.
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