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Wstęp do wydania II

Drugie wydanie tej książki jest wynikiem inicjatywy profesora 
Krzysztofa Ruchniewicza, dyrektora Centrum Studiów Niemiec-
kich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocław-
skiego i kierownika Katedry Historii Najnowszej. Książka składa 
się z trzech części, takich samych, jak w wydaniu I, całkowicie wy-
czerpanym (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 
2010): 

1. Streszczenie wybranych wątków z moich wykładów z teorii 
i analizy polityki oraz teorii regionalnej integracji państw w Pol-
skim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Studium Polityki 
Zagranicznej, edycje tego kursu w latach 2005-2012), na Uni-
wersytecie Jagiellońskim (2005-2010) i w Akademii Ignatianum 
w Krakowie (2010-2012). W stosunku do rzeczywistej treści 
wykładów, streszczenie to pomija przede wszystkim całość dość 
obszernie podawanych wiadomości o przedmiocie filozofii po-
lityki i jej związkach z teorią polityki oraz analizą polityki oraz 
teorią państwa i prawa tu tylko częściowo i minimalnie zasy-
gnalizowanych (1. Problem), jak w wydaniu I;

2. Teksty źródłowe, jak w wydaniu I;
3. Bibliografia z wydania I, skorygowana. 

Każde nowe wydanie nasuwa pytanie o aktualizację głównych 
tez. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do procesu inte-
gracji w warunkach obecnego kryzysu w strefie euro. Wydaje się 
jednak, że w początkach marca 2012 r., kiedy ten tekst składam 
u Wydawcy, wystarczy poprzestać na zwróceniu uwagi Czytelnika 
na niezmienioną w stosunku do wydania I (2010 r.) treść pkt. 24.1. 
– 24.4 i 29.6 oraz na nowy pkt 24.5. 

Jeśli idzie o zmiany w tekście, to polegają one na korekcie wyda-
nia I i wprowadzeniu każdorazowo niewielkich objętościowo lecz 
bardzo licznych poprawek – narastających podczas kolejnych wy-
kładów i postępujących prac badawczych – wymagających jak naj-



jaśniejszego przedstawienia tej problematyki, czyli redakcyjnych 
poprawek polegających m.in. na skorygowaniu bibliografii o po-
zycje uprzednio pominięte albo zapisane niedokładnie, zastąpieniu 
jednej pozycji anglojęzycznej notą odnosząca się do przekładu na 
język polski, na uściśleniu odwołań do bibliografii poprzez poda-
nie numerów powoływanych pozycji (odesłania w nawiasach okrą-
głych), na wskazaniu numerów stron z odpowiednim materiałem 
źródłowym (wytłuszczone odesłania w nawiasach kwadratowych), 
uściśleniu sformułowań lub ich skróceniu (np. w opisie światosys-
temu), na poprawieniu przekładu na język polski, dodaniu kilku 
odesłań między pewnymi punktami tekstu („zob.” – w nawiasach 
okrągłych) oraz na usunięciu niepotrzebnych już uwag wstępnych, 
bezpośrednio poprzedzających streszczenie wykładów. 
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