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A saját és az idegen megkülönböztetése át- és átszövi a politikai beszédet, a
politikáról való gondolkodást. A könyv témája a közéletből jól ismert sokféle
politikai szereplő bemutatása és elemzése a diszkurzív politikatudomány
nézőpontjából. Ezek a szereplők nem intézmények vagy objektív érdekek
hordozói és kifejezői, hanem nyelvileg formált diszkurzív konstrukciók,
amelyeket maguk az érintettek hoznak létre és alakítanak, bizonyos feltételek
között és szabályok szerint, és így válnak a politikai élet meghatározóivá.
A gazdag és képlékeny realitást az írás az otthonosság metaforájával
leírható közelség-távolság révén, a politikai idegen középpontba állításával
teszi áttekinthetővé, az ellenségtől önmagunkig. Az elemzés műfaját
tekintve elmélet, mert teóriákat értelmez és vázol fel, de empirikus
munka is, mert ehhez nyelvi adatok és esettanulmányok kapcsolódnak.
A könyv leginkább tudományos térképnek tekinthető, amely a szereplők
szempontjából igyekszik megmutatni a valóság diszkurzív szerveződésének
módját, prezentálva, hogy létezik egy ilyen politikai valóság; a veszélyes,
az érvénytelen és az ismeretlen politikai szereplők világa.
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