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Bohdan Kaczmarek

Wstęp

Metafory polityki 4 są kontynuacją projektu, który wcześniej zaowocował wydaniem 
tomów Metafory polityki, Metafory polityki 2 i Metafory polityki 31 . Zapoczątkowany 
został w 2001 roku, prowadzony był w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego i realizowany na początku w Zakładzie Filozofii i  Socjologii 
Polityki kierowanym przez prof . dr . hab . Bronisława Gołębiowskiego i kontynu-
owany później w Zakładzie Filozofii i Teorii Polityki kierowanym przez prof . dr . 
hab . Mirosława Karwata . Od początku w realizacji projektu uczestniczyła duża 
i stale poszerzająca się grupa uczonych nie tylko z Instytutu Nauk Politycznych 
UW i  warszawskiego środowiska politologicznego, ale również z wielu polskich 
ośrodków politologicznych, prezentująca różne stanowiska teoretyczne, tradycje, 
zainteresowania badawcze, ujęcia problemów polityki, a także różne subdyscypliny 
nauk społecznych i politycznych .

Ideą przewodnią badań i publikacji było zastosowanie metafor rozumianych jako 
narzędzia poznania, a nie figury retoryczno-stylistyczne, do interpretacji polityki, 
jej istoty, uwarunkowań, przejawów i postaci oraz wykorzystanie metafor poli-
tyki do identyfikowania zjawisk politycznych obecnych w różnych sferach życia 
społecznego, a niekiedy traktowanych jako z polityką nie związanych czy wręcz 
apolitycznych . Wydawało się nam, że taki sposób myślenia i pisania o polityce 
może poszerzyć wiedzę o jej obliczach i uwikłaniach, pobudzać wyobraźnię teo-
retyczną, otwierać nowe możliwości i ułatwiać odkrywanie tych aspektów zjawisk 
i procesów politycznych, których tradycyjne ujęcia nie pozwalały dostrzec bądź 
też je zamazywały . Ważnym wątkiem w poszukiwaniach badawczych była próba 
skonfrontowania ujęć polityki koncentrujących uwagę na jej związkach z władzą 
rozumianą głównie w perspektywie paradygmatu instytucjonalnego z nowymi pro-

1 B . Kaczmarek (red .), Metafory polityki, Warszawa 2001, Metafory polityki 2, Warszawa 2003, 
Metafory polityki 3, Warszawa 2005 .
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pozycjami, które istotę polityki próbują wyjaśniać inspirując się perspektywami 
socjologicznymi, ekonomicznymi, psychologicznymi, paradygmatem krytycznym, 
konstruktywistycznym i interpretatywnym, myśleniem wieloparadygmatycznym, 
interdyscyplinarnym i problemowym . Przyjęta formuła cyklu Metafor pozwalała 
ich autorom na wypowiedzi bardziej spontaniczne, refleksyjne, na konstruowanie 
hipotez i heurystyk nie zawsze kończących się w pełni dopracowanymi i dojrza-
łymi modelami teoretycznymi, jednakże stanowiącymi zaczyn do dyskusji, wymiany 
poglądów, okazję do formułowania ważnych pytań badawczych i hipotez .

Na kontynuację przedsięwzięcia wpłynęło wiele czynników . Pojawiły się nowe 
problemy wymagające interpretacji, tematyka zainteresowała kolejnych badaczy, 
którzy uznali tę formę wypowiedzi za godną uwagi, podejmowane wcześniej zagad-
nienia doczekały się nowych oświetleń proszących się o skwitowanie w formie publi-
kacji . Na przygotowanie Metafor polityki 4 wpłynęła też dyskusja, która wywiązała 
się w środowisku politologicznym na temat takiego właśnie sposobu uprawiania 
teoretycznej refleksji nad polityką, nad kondycją i tożsamością politologii i teorii 
polityki, interferencjami z innymi dziedzinami wiedzy i dyscyplinami nauki bada-
jącymi także zjawiska i procesy polityczne, nad zagadnieniem demarkacji w nauce 
i nad kryteriami naukowości w humanistyce i naukach społecznych . W ostatnich 
latach debata teoretyczna i metodologiczna w politologii nabrała rumieńców .

Postanowiliśmy więc w tej debacie zabrać głos kontynuując wcześniejsze kierunki 
badań i przyjętą generalną perspektywę teoretyczną i metodologiczną, uznając ją 
nadal za owocną poznawczo i aktualną . Mamy nadzieję, że zawarte w tym tomie 
opracowania nie przejdą bez echa a samo przedsięwzięcie, jeśli tylko starczy woli, 
sił i środków będzie mogło być prowadzone dalej, być może owocując kolejnymi 
tomami Metafor polityki .

Przedkładany czytelnikowi tom składa się z dwudziestu pięciu opracowań napi-
sanych przez dwudziestu czterech autorów . Teksty zostały pogrupowane w pięciu 
rozdziałach, trochę arbitralnie i umownie, ponieważ zawarte w nich treści często 
można różnie odczytywać i nie dają się łatwo i jednoznacznie uporządkować, pre-
zentują indywidualne, autorskie spojrzenia na omawiane zagadnienia .

W rozdziale I zatytułowanym Metafory jako narzędzie poznania polityki znalazły 
się artykuły odnoszące się do kluczowych kwestii teoretyczno-metodologicznych 
dyskutowanych nie tylko na gruncie nauk politycznych . Rozdział otwiera praca 
Piotra Łukomskiego pt . Metaforyczna struktura pojęcia działania politycznego . Autor 
przypomina rodowód intelektualny stojący za wykorzystaniem metafor w pozna-
niu, nawiązuje do rewolucji kognitywnej wymierzonej w tradycję behawioralną 
i  funkcjonalistyczną, która dokonała się w naukach społecznych i humanistyce, 
a następnie analizuje metaforyczny charakter działania politycznego .

Filip Pierzchalski w artykule Polityka jako rozmyty przedmiot badań dowodzi 
postawionej w tytule tezy przywołując kluczowe spory metodologiczne toczone 
nie tylko w ostatnich latach . Polemizuje z neopozytywistycznymi reminiscencjami 
kultywowanymi w części środowisk politologicznych, wskazuje na ich archaicz-
ność z punktu widzenia obecnego etapu rozwoju teorii poznania . Poddaje krytyce 
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argumenty zwolenników demarkacji w nauce, pokazując fikcje teoretyczno-meto-
dologiczne towarzyszące takiemu sposobowi myślenia o epistemologii . Podkreśla 
konstruktywistyczny i konwencjonalny charakter naukowej refleksji nad polityką, 
analizuje typowe błędy przedmiotowe obecne w politologii, wskazuje na syndro-
matyczny charakter przedmiotu badań nauki o polityce .

Przedmiot badań politologicznych jako polifoniczna interpretacja polityki to tytuł 
opracowania Jarosława Noconia . Dokonuje w nim podsumowania kluczowych 
zjawisk i procesów występujących w rozwoju politologii i teorii polityki, analizuje 
relacje pomiędzy tradycjami badawczymi i paradygmatami obecnymi w naukach 
o polityce, a także strategie poszukiwania metateoretycznego klucza, który umożli-
wiłby osiągnięcie niezbędnego progu harmonii pomiędzy różnymi politologicznymi 
narracjami i integrację przedmiotu badań politologicznych .

Klaudia Kałążna i Remigiusz Rosicki są autorami artykułu Siła, walka, tery‑
torium, populacja – od nauk przyrodniczych do nauk o polityce . Analizują w nim 
przydatność biologicznych interpretacji w naukach o polityce, spuścizny Linneusza 
i Darwina zawartej m .in . w przyrodniczych metaforach obecnych w nauce o polityce 
i naukach społecznych . Ustosunkowują się do wybranych koncepcji interpretacji 
polityki inspirowanych metaforami przyrodniczymi, w tym koncepcji ujmującej 
politykę jako mobilizację polityczną . Dokonują oceny walorów, jak i ograniczeń 
związanych ze stosowaniem metafor jako narzędzia poznania nawiązując m .in . do 
metody idealizacji badanej przez L . Nowaka .

Rozdział II zatytułowany został Polityka we współczesnym kapitalizmie, kapi‑
talizm jako polityka . Powinnością politologii jest krytyczna analiza zjawisk i pro-
cesów politycznych w ich konkretno-historycznym kształcie, modele teoretyczne 
powinny dawać możliwość takiej właśnie analizy . W warunkach kryzysu systemu 
kapitalistycznego tym bardziej konieczna staje się politologiczna refleksja nad jego 
konstytutywnymi mechanizmami . Potrzeba podkreślenia wagi omawianej w tym 
rozdziale problematyki zadecydowała o takiej właśnie kolejności rozdziałów .

Rozdział otwiera artykuł Tadeusza Klementewicza Kasyno jako metafora glo‑
balnego kapitalizmu . Metafora kasyna dobrze oddaje treść strukturalnych prze-
mian, jakie zaszły w gospodarce kapitalistycznej . Autor poddaje analizie źródła 
i procesy narastania zjawisk kryzysowych, systemowe strategie radzenia sobie ze 
wzmagającymi się sprzecznościami współczesnego kapitalizmu, zastanawia się nad 
rolą państwa i polityki oraz konsekwencjami zachodzących procesów dla porządku 
międzynarodowego . Podkreśla m .in . polityczny charakter globalizacji jako wyboru, 
a nie historycznej konieczności, zjawiska prywatyzacji transnarodowych reżimów 
prawnych i deregulacji w globalnym wymiarze .

Janusz Golinowski jest autorem artykułu Wizerunek polityki jako socjotechnicz‑
nie multiplikowana nowoczesność . Przedmiotem rozważań czyni kształtowanie się 
nowych relacji między gospodarka a polityką, między kapitalizmem a demokracją 
powstających w rezultacie procesów globalizacji . Pokazuje związek pomiędzy dzisiej-
szym kryzysem a końcem oświeceniowego projektu nowoczesności . Charakteryzuje 
zjawiska polityczne towarzyszące współczesnym przemianom, dokonujące się 
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zmiany kulturowe rodzące procesy odpodmiotowienia człowieka, przekształcania 
go z obywatela w „uszkodzony towar”, którego terapią zajmują się władza i media .

Filip Ilkowski w artykule Kryzys jako katastrofa naturalna – rzecz o aktualności 
Lukácsa zadaje fundamentalne pytanie o to, dlaczego rządy, biznes i ekonomiści 
nie są w stanie zrozumieć istoty kryzysu, dlaczego podejmowane próby w tym 
zakresie kończą się metaforą i złudzeniami? Próbując odpowiedzieć zwraca się 
do myśli Györgya Lukácsa z wczesnego okresu jego twórczości . Poddaje analizie 
obecny kryzys kapitalizmu, rolę państwa i polityki w procesach akumulacji kapi-
tału, strukturalne ograniczenia zdolności klas uprzewilejowanych do rozpoznania 
rzeczywistego charakteru procesów społecznych .

O popularnej w dyskursie publicznym i naukowym tezie mówiącej o postpoli-
tyce traktuje opracowanie Artura Laski Polityka jako postpolityka . Autor analizuje 
główne interpretacje pojęcia postpolityki, rozwijając myśl o kamuflażowej roli poję-
cia dla mistyfikowania rzeczywistej polityki dziejącej się jako konieczność histo-
ryczna także w naszych czasach . Podkreśla obowiązek politologii w zakresie demi-
styfikowania konotacji ideowych polityków skrywanych pod hasłami apolityczności 
i technologicznej racjonalności, rolę postpolityki w legitymowaniu konsensualnych 
praktyk rodzących uwiąd demokracji, zastanawia się nad zjawiskiem technokra-
tyzmu i marketyzacji sfery publicznej, wyraża niepokój z powodu bezkrytycznego 
upowszechniania przez część badaczy przekonań o końcu tradycyjnej polityki .

Leszek Nowak jest autorem artykułu Polityka i dobre życie. Leo Strauss i jego 
uczniowie o kryzysie amerykańskiego ustroju . Rozważa i rekonstruuje treści zawarte 
w spuściźnie filozoficznej Leo Straussa i kierunki debaty toczonej w tym obszarze 
przez jego kontynuatorów . Zwraca uwagę na znaczenie myśli politycznej Straussa 
dla amerykańskiego dyskursu o polityce, ustroju politycznym i demokracji, także 
dlatego, iż w jej kręgu pozostawało wielu znaczących amerykańskich polityków 
i  intelektualistów interpretujących politykę . Analizuje odrodzenie klasycznej filo-
zofii polityki, intelektualne fundamenty amerykańskiej demokracji . Choć proble-
matyka artykułu nie odnosi się wprost do współczesnego kapitalizmu i jej ujęcie 
utrzymane jest w tradycji historii idei, pośrednio jednak zawiera kluczowe dylematy 
związane z filozoficznymi podstawami jego funkcjonowania – stąd tekst znalazł się 
w rozdziale poświęconym politycznym właściwościom kapitalizmu .

Perspektywę filozofii polityki i historii idei oraz badań antropologicznych 
reprezentuje opracowanie Jana Grzymskiego zatytułowane Metafora Europy . 
Autor charakteryzuje swoje przedsięwzięcie badawcze jako próbę ukazania nie 
tyle istoty europejskości, ile uznania, że „Europa” jest przedmiotem nieustan-
nej „konstrukcji”, zarówno politycznej, dyskursywnej, jak i akademickiej . Analiza 
metafory „Europy” prowadzona jest w ramach antyesencjalizmu, antynaturalizmu 
i konstruktywizmu . Prowadzi do namysłu nad tym, jakie polityczne znaczenie i jak 
wielka polityczna władza mieści się w wyobrażeniach, przed-sądach o Zachodzie, 
Europie i Wschodzie, pokazuje, że definiowanie europejskiej tożsamości odbywało 
się w dużej mierze w opozycji wobec Obcego i w kontekście wpływu dziedzictwa 
kolonializmu na tworzenie się europejskiej tożsamości .
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Kolejny, trzeci rozdział książki pt . Wokół istoty i właściwości polityki zawiera 
wprost metafory próbujące oddać wiele znaczących hipotez dotyczących sedna 
polityki i jej konstytutywnych atrybutów . Otwiera go artykuł Łukasza Zamęckiego 
Polityka jako sprawowanie władzy w trzech wymiarach . Przypomina w nim podsta-
wowe założenie radykalnej koncepcji władzy Stevena Lukesa, analizuje konse-
kwencje tej interpretacji władzy dla pojmowania polityki .

Tekst zatytułowany Zarządzanie jako metafora polityki piszącego te słowa kon-
centruje się na ukazaniu niektórych relacji, wzajemnych inspiracji, interferencji 
i przedmiotowych zbieżności występujących pomiędzy politologią i teorią polityki 
a naukami organizacji i zarządzaniu oraz prowadzoną w ich ramach wielopa-
radygmatyczną refleksją teoretyczną . Na przykładzie polityki obrazowanej przy 
pomocy metafory zarządzania zastanawiam się nad poznawczym, ale i ideologicz-
nym wymiarem zastosowania metafor do badania polityki . Podkreślam znaczenie 
rozwijającego się na gruncie nauk o zarządzaniu nurtu krytycznego dla demasko-
wania politycznego i ideologicznego oblicza współczesnych nauk o zarządzaniu 
i  legitymowanych przez nie systemów zarządzania .

Marcin Tobiasz jest autorem pracy Polityka jako deliberokracja . Dokonuje w nim 
przeglądu koncepcji demokracji deliberatywnej, wskazuje na możliwości, ograni-
czenia, wyzwania i paradoksy, jakie wiążą się z deliberacją, podkreśla jej opozy-
cyjność wobec kluczowego dziś proceduralnego ujęcia demokracji J . Schumpetera 
i znaczenie dla rozwoju demokratycznej partycypacji politycznej .

Polityczność jako relacja wrogości autorstwa Piotra Łukomskiego traktuje o poli-
tyczności pojmowanej w związku ze zjawiskiem wrogości w stosunkach społecznych . 
Autor nawiązuje do kluczowych interpretacji polityczności określanej przez wrogość 
oraz pokazuje intelektualne konsekwencje takiego ujęcia, precyzuje pojęcia świata 
społecznego, świata politycznego, polityki, polityczności, zastanawia się nad samoist-
nym lub kontekstowym charakterem wrogości, do interpretacji której wykorzystuje 
uogólnioną metaforę gry . W konkluzjach zastanawia się nad pytaniem, dlaczego 
w heterogenicznej z natury rzeczywistości społecznej za dominującą mielibyśmy 
uznać jednorodną relację polityczności rozumianej jako relacja wrogości?

Filip Pierzchalski w opracowaniu Polityka jako męskie spojrzenie analizuje, jak 
to ujmuje, fenomen polityki jako określoną przestrzeń kulturowo-dyskursywnych 
praktyk, w której dochodzi do ciągłego utrwalania tradycyjnych sądów i wyobrażeń 
na temat różnicy płciowej, co związane jest z reprodukowaniem jawnych bądź ukry-
tych przejawów fallogocentryzmu, w tym społecznych ram ładotwórczych, opartych 
na jednostronnym – męskim – postrzeganiu i definiowaniu norm, hierarchii, ról, 
wzorców, kodów, statusów czy stereotypów w przestrzeni publicznej . Demaskując 
politykę jako męskie spojrzenie formułuje wnioski, jakie stąd wynikają dla badań 
i interpretacji zjawisk politycznych współcześnie .

W artykule Polityka jako wyraz woli publiczności. Poglądy Waltera Lippmanna, 
Johna Deweya i teoretyków Nowej Lewicy Maciej Kassner rekonstruuje metaforę 
polityki jako ekspresji woli publicznej . Autor przypomina oświeceniowy rodowód 
takiego ujęcia, poddaje analizie jego rozwój, precyzuje rozumienia opinii publicz-
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nej i publiczności nawiązując do dorobku w tym zakresie amerykańskiej myśli 
politycznej ze szczególnym uwzględnieniem poglądów W . Lippmana, J . Deweya 
i C .W . Millsa, N . Fraser i Nowej Lewicy oraz pokazuje kierunki, w jakim zmierza 
redefinicja pojęcia publiczności podkreślając, że podział na oficjalną sferę publiczną 
i kontestujące ją publiczności wydaje się być stałym elementem organizacji komu-
nikacji politycznej we współczesnych społeczeństwach .

Polityka jako pasmo rozczarowań Rafała Klepki poddaje analizie potoczne 
interpretacje polityki koncentrując uwagę na zjawisku rozczarowania polityką . 
Nawiązując do badań opinii społecznej w Polsce, pokazuje związek między rozcza-
rowaniem polityką a absencją wyborczą i uczestnictwem w polityce . Zwraca uwagę 
na kreację rozczarowania przez media pokazując m .in . socjotechniki medialne 
rodzące taki skutek .

Przemysław Najder w artykule Polityka jako kompensacja zajmuje się podstawami 
aktywności politycznej w postaci kompensacji, wyrównywania niepowodzeń w róż-
nych dziedzinach życia przez wzmożoną aktywność na scenie politycznej . Nawiązuje 
do koncepcji kompensacji H . Lasswella, dezintegracji pozytywnej K . Dąbrowskiego, 
kompleksu niższości A . Adlera . Pokazuje mechanizmy kompensacji jako motywów 
działania politycznego, rolę frustracji jako preludium zachowań kompensacyjnych . 
Dokonuje typologii kompensacji, bada inne formy pseudorealizacji, zastanawia się, 
dlaczego ludzie wybierają politykę, aby skompensować swoje niezrealizowanie .

Czwarty rozdział Konteksty polityki zawiera prace ukazujące różne determi-
nacje i uwikłania polityki . Otwiera go esej Jana Kurowickiego zatytułowany 
Współczesna Medea czyli etyka, polityka i jej demony . Nawiązanie do sztuki 
Friedricha Dürrenmatta pt . „Wizyta starszej pani” posłużyło autorowi do przed-
stawienia współcześnie dziejącej się polityki i materialnych relacji pomiędzy nią 
a światem wartości etycznych, pokazania głęboko penetrującej ludzkie postawy 
i wyobrażenia, alienującej i uprzedmiotowiającej człowieka logiki kapitału . Fikcyjny 
świat „Starszej pani” okazuje się całkiem realny, gdy zderzy się jego przesłanie 
z  wydarzeniami polityki współczesnej – choćby polskiej transformacji czy inter-
wencji w Afganistanie .

Mirosław Karwat jest autorem artykułu Uwikłanie jako korelat i koszt uczestnic‑
twa . W systematyczny i charakterystyczny dla siebie sposób dokonuje metodycznej 
analizy zjawiska uwikłania i precyzacji tego pojęcia . Pokazuje nieodłączny zwią-
zek pomiędzy uwikłaniem a uczestnictwem . Analizuje istotę i atrybuty uwikłania, 
jego rodzaje, poziomy, okoliczności i bezwyjątkowość . Zastanawia się nad kosz-
tami uwikłania i relacjami pomiędzy dobrowolnością a działaniem mimowolnym . 
Rezultatem artykułu jest problematyzacja zjawiska uwikłania i zaawansowana siatka 
pojęć umożliwiających charakterystykę związanych z nim zjawisk, bez czego nie 
sposób wyobrazić sobie refleksji nad polityką, dla której różne postaci uwikłania 
są kluczowym kontekstem .

Społeczeństwo informacyjne jako metafora tłumu Michała Szczegielniaka zawiera 
próbę wykorzystania metafory tłumu do interpretacji współczesnego społeczeństwa 
informatycznego . Można ten problem potraktować jako istotny kontekst współ-
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czesnej polityki . „Tłum internetowy”, podobnie jak „tłum telewizyjny” czy „tłum 
radiowy” są zjawiskami istotnie określającymi warunki i sposoby jej uprawiania . 
Autor charakteryzuje właściwości tłumu sieciowego, mechanizmy rządzące jego 
zachowaniami, w konkluzjach optymistycznie wyrażając nadzieję, że wraz z roz-
wojem społeczeństwa opartego na wiedzy psychologia tłumu internetowego straci 
na znaczeniu .

Rozdział V książki pt . Postaci i oblicza polityki zawiera składa się z tekstów przy-
bliżających różne formy i kształty, jakie przyjmuje polityka . Rozdział rozpoczyna 
artykuł Barbary Rysz-Kowalczyk Metafora cyklu życia człowieka w projektowaniu 
polityki społecznej . Autorka wskazuje, jak metafora cyklu życia nie tylko wykorzy-
stywana jest w nauce, ale jak mocno wpływa na ludzkie życiorysy będąc obecna 
w obyczajowości, rytuałach i systemach normatywno-instytucjonalnych każdego ładu 
społecznego . Nawiązując do rozwijanych w wielu dyscyplinach nauki metafor cyklu 
życia ukazuje ich znaczenie jako ogólnej perspektywy poznawczej dla projektowa-
nia i realizacji polityki społecznej w różnych obszarach . Ukazuje, jak cywilizacyjne 
i  kulturowe zmiany cyklu życia determinują strategie polityki społecznej .

Bronisław Gołębiowski jest autorem artykułu Autobiografia jako polityka . 
Nawiązuje do myśli Tadeusza Kotarbińskiego twierdzącego, że „przeszłość zachowana 
w pamięci jest częścią teraźniejszości” . Formą konstruowania i zachowania pamięci 
o przeszłości i realizacji polityki życia są autobiografie . Dostarczają one ważnej 
wiedzy o przeszłości, wymagają zarazem od badacza określonej wrażliwości metodo-
logicznej i zrozumienia motywów, którymi kierują się autorzy autobiografii . W arty-
kule zawartych zostało wiele istotnych wskazówek co do tego, jak badać i interpre-
tować autobiografie, pamiętając zarazem, że autobiografie kształtują też politykę .

Wojciech Opioła w opracowaniu Pamięć narodowa jako metafora podejmuje 
również problemy przeszłości traktując pamięć narodową jako metaforę wykorzy-
stywaną tak w naukowych badaniach, jak i w polityce historycznej . Autor analizuje 
dyskusję wokół takich pojęć jak pamięć zbiorowa, historia, nowa pamięć narodowa, 
a także rolę pamięci narodowej jako paradygmatu polityki historycznej .

Zupełnie inną problematykę i z innej perspektywy teoretyczno-metodologicznej 
podejmuje Michał Wilczewski . Jego artykuł zatytułowany Profilowanie zdarzeń glo‑
balnych przez prasę (na przykładzie „Świtu Odysei” w Libii) traktuje o profilowaniu 
wydarzeń globalnych poprzez mechanizmy językowe i tekstowe na przykładzie 
operacji libijskiej . Punktem wyjścia jest przegląd ujęć teoretycznych dotyczących 
kategoryzacji i konceptualizacji z perspektywy gramatyki kognitywnej . Analizowane 
są wyidealizowane modele poznawcze, a także prawidłowości rządzące tekstowym 
obrazowaniem świata . Dokonane rekonstrukcje i wybory teoretyczne służą następ-
nie autorowi do przeanalizowania zjawiska profilowania „Świtu Odysei” poprzez 
porównanie tekstów prasowych zamieszczanych w prasie polskiej i amerykańskiej . 
Wydaje się, że zastosowane podejście teoretyczne i metody analizy mogą być bar-
dzo pouczające dla politologów . Być może mogą też być inspiracją dla kierunków 
dalszych badań wykorzystujących metodę metafor w politologii .

Zapraszam do lektury z nadzieją na dyskusję, polemikę i nowe twórcze pomysły .


