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Abstract 
Building on the works dedicated to the center-periphery dependencies the paper proposes 
a project of the method and the research program focused around the local 
(provincial/semiprovincial) “pathologicalness” as a way of reading the relationship within the 
centers. The method and the program are an attempt to respond to the challenges related to the 
presence of theoretical non-teritorial hegemonic actors whose presence effectively hampers 
center-periphery narrations while holding it to mask their own dominance, and relying on it as 
a set of available practices and resources. 
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Streszczenie 
W tekście, wychodząc od prac poświęconych zależnościom centro-peryferyjnym, zaproponowany 
został projekt metody i zarazem programu badawczego skupionego wokół „patologiczności” 
lokalnej (prowincjonalnej/półprowincjonalnej) jako sposobu odczytywania relacji 
wewnątrzcentralnych. Tak metoda, jak i program są próbą odpowiedzi na wyzwania teoretyczne 
związane z obecnością zdeterytorializowanych aktorów hegemonicznych, których obecność 
skutecznie utrudnia prowadzenie narracji centro-peryferyjnej, podtrzymując ją zarazem do 
maskowania własnej dominacji i opierając się na niej jako zbiorze dostępnych praktyk i zasobów. 
 
Słowa kluczowe: hegemonia, zależności centro-peryferyjne, prowincjonalność, społeczna 
patologiczność 
 
 
 

                                                
1 Sprawom omawianym w tym szkicu poświęcam więcej miejsca w przygotowywanej właśnie książce Rzeczy 

mniejsze. 
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W jednym ze swoich znanych tekstów, choć był on akurat (w Polsce) dość słabo komentowany, 

Pierre Bourdieu wraz z Loïc Wacquantem (Bourdieu,2001) określają dyskursy globalizacyjne 

w ich XX- i XXI-wiecznych formach jako „neoliberalną nowomowę”. Ich charakterystyczne 

opozycje (globalny – prowincjonalny; innowacyjny – zacofany etc.) w sposób aktywny 

i w domniemaniu trwały w tej interpretacji konstruują strukturę hegemoniczną globalności, gdzie 

głównymi (a w zasadzie wyłącznymi) aktorami są i mają być niezlokalizowane aparaty 

korporacyjne o trudnym do ustalenia statusie prawnym i ontologicznym. 

Ten emocjonalny i silnie zaangażowany tekst należący do stosunkowo późnej twórczości 

zarówno jednego, jak i drugiego autora był pierwotnie próbą odpowiedzi na pewien dominujący 

typ narracji spopularyzowany jako TINA (There Is No Alternative). Na tle całej twórczości 

Bourdieu należy on do tekstów silnie polemicznych z dość jasno określoną funkcją polityczną. 

Przywołany zostaje on tutaj nie ze względu na samą tę polemiczność (czy miejsce, jakie zajmuje 

w dość zróżnicowanej konstrukcji teoretycznej Bourdieu), lecz raczej ze względu na jego 

znaczenie dla całego nurtu krytycznego wobec bezalternatywności kapitalizmu (resp. 

„neoliberalizmu” itd.). W tym sensie – w ramach własnego języka teoretycznego Bourdieu, tekst 

ten stanowi akt oporu, element walki o uznanie kontestujący dominującą formę (tu 

„neoliberalną”) „zasad widzenia i podziału”. Sposobu, w jaki ustalona zostaje prawomocna 

postać obiegu i wymiany kapitałów (ekonomicznego, społecznego, symbolicznego) jako ich 

„naturalna”, więc nie wymagająca uzasadnienia i racji, forma.2 

Częścią, choć dalece nienową i całkiem nienowoczesną (ani tym bardziej 

„ponowoczesną”), szkicowanych przez Bourdieu i Waquanta dychotomii jest identyfikacja 

procesów nazywanych globalizacyjnymi jako właśnie znaturalizowanych, lecz nie w drodze 

naturalizacji jako „tradycji”, ale poprzez „obiektywność nauki”. Relatywnie łatwo rozpoznaje się 

to w publicystyce, jak i dokumentach należących do klasyki analiz globalizacyjnych. Dla przykładu 

w tekstach opisujących procesy dezindustrializacyjne samo zjawisko dezindustrializacji 

traktowane jest jako „naturalne” i jako takie uznawane za neutralne (Rowthorn, 1997; 1987; 

Mickiewicz, 2002), w zasadzie niepodlegające sensownym ocenom (np. moralnym). 

Znaturalizowany (i zneutralizowany) status globalizacji, gdzie zjawiska i procesy związane 

                                                
2 Bourdieu rozwijał teorię kapitałów przez wiele lat, niejednokroć modyfikując znaczenie niektórych terminów. 

Najbardziej znaczące pozostają jednak główne elementy opisywane w pracach dość wczesnych, szczególnie jeśli 
chodzi o podstawową dynamikę habi tus–praktyka , kwestię naturalizacji czy ekonomię wymiany kapitałów 
szkicowaną wyraziście już w Szkicach z teorii praktyki (Bourdieu, 1990; 2005; 2007; 2008; 2009). Twórczość 
Bourdieu była w Polsce omawiana przez kilku wnikliwych autorów nie tylkow sposób bierny (Sztandar-
Sztanderska, 2010; Dębska, 2013; Dębska, 2014; Warczok i Zarycki 2014). 
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z dominacją pewnych centrów ekonomiczno-politycznych przedstawiane są jako nieuchronne 

w takim samym sensie, w jakim nieuchronność przysługuje zjawiskom ze sfery przyrodniczej, 

przez wielu krytyków było rozpoznawane jako ideologiczna zasłona (Žižek, 2001,  2009; 

Fairclough, 2006; Mouffe, 2005; Laclou, 2007).3 Pozwalająca swobodnie sięgać głównym aktorom 

ekonomicznym i politycznym po rolę hegemoniczną. Wszakże proces ten, na co wskazują 

badania np. postkolonialne czy badania wokół teorii zależności związanej z koncepcją systemów 

światów Immanuela Wallersteina (Wallerstein, 2007), ma raczej dłuższą historię. 

Można, jak się zdaje, bez większego ryzyka ująć te procesy jako przeniesioną 

i zmodernizowaną wersję pewnego typu kolonializmu, co skądinąd jest w ten sposób ujmowane 

przez wielu autorów. Od koncepcji „wzbudzonych kryzysów” (Klein, 2008) po ustanowienie 

ideologicznej (w formie ideologicznej ekonomii) hegemonii (Böröcz, 1997) pozwalającej na dość 

swobodne zawiązywanie relacji dominacyjnych przy pomocy języka modernizacyjnego (Böröcz, 

2012; Zarycki, 2014). Co skądinąd, także zjawiskiem nowym nie jest. Wskazują na to, należące już 

do klasyki literatury postkolonialnej i antropologicznej,  analizy Saida (2009) i Geertza (2005) oraz 

krytyka natywizmu i nacjonalizmu modernizacyjnego Chakrabarty’go (2011) dotyczące retoryki 

modernizacyjnej i cywilizacyjnej związanej z kolonialną dominacją,. 

W analizie tego typu procesów napotyka się zazwyczaj trzy zasadnicze (szkicując rzecz 

bardzo pobieżnie) typy problemów, które jako że się na siebie nakładają, komplikują zarówno 

same analizy, jak i próby eksplikacji spostrzeżeń wywodzących się z nich. Nierównorzędność 

aktorów podporządkowanych (jak i dominujących) i ich różne role w systemach zależności, na 

które wskazywał i opisywał je w swoich klasycznych pracach Wallerstein (Wallerstein, 2007) 

inspirowany m.in. tekstami Małowista (Małowist, 2007), stanowi niejako pierwszą warstwę tychże 

komplikacji. W koncepcji wallersteinowskiej oprócz klasycznych centrów–hegemonów i równie 

klasycznych peryferii występują również strefy półperyferyjne, których rola jest dość płynna. 

Mogą one odgrywać rolę transmitera na osi centrum–peryferie (zarówno surowcowego, 

ekonomicznego czy ideologicznego) aż po status granicy i „bufora”. Za Małowistem (1983) i po 

części Kulą (1962) Wallerstein uzna za klasyczny przypadek takiego regionu Europę Środkowo-

Wschodnią zidentyfikowaną głównie (choć niewyłącznie) z zasięgiem lokalnej hegemonii 

historycznej Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Ten wątek analiz rozwijali i rozwijają również w Polsce 

inni autorzy (Sowa, 2011; Brzechczyn, 2008). 

                                                
3 Interesującym na tym tle jest nieco zapomniany tekst Buchowskiego (Buchowski, 2006), który dokonuje 

rekonstrukcji orientalizującego języka modernizacj i  i nowoczesnośc i  aktywnego jako „główny nurt” 
w Polsce po roku 1989, akcentując charakterystyczne dla niego opozycje „zacofanie”–„nowoczesność”, bardzo 
bliskie tym referowanym przez Bourdieu i Waquanta. 
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Problemem drugim jest kwestia roli lokalnych elit, zarówno w ich „kompradorskim” 

(kolaboracyjnym), jak i emancypacyjnym wydaniu. Problem jest to o tyle istotny, że krytykę 

dominacji podejmują najczęściej, niejako z racji swojej pozycji predestynowani do tego, autorzy, 

którzy sami należą do stref niecentralnych bądź też są w tych centralnych sferach zasadniczo 

obcy niezależnie od administracyjnej czy politycznej naturalizacji. Ich wątpliwy status (zarówno 

moralny, jak i polityczny) był podnoszony wielokrotnie przez różnych krytyków. Ważniejsze 

wszakże wydaje się zasadnicze uwikłanie w to, co Foucault nazywał „biblioteką”. Konieczność 

wypowiadania się w języku i retoryce dominującej. Które to właśnie poddanie się dominacji 

biblioteki w ogóle umożliwia jakąkolwiek wypowiedź i już jest aktem podporządkowania.4 Nadto, 

jak wskazują choćby w odniesieniu do zagadnień polskich (choć sprawa nie jest przypadkiem 

wyłącznie polskim) Claudia Snochowska-Gonzales (2012), Dorota Kołodziejczyk (2011) czy 

Leszek Koczanowicz (2011), dyskursy emancypacyjne czy po prostu krytyczne wobec jakiejś 

hegemonii nader często ulegają uzusom uwikłanym w konstruowanie czy rekonstruowanie 

własnych ról hegemonicznych, stygmatyzacji obcych (bądź grup wyznaczonych do pełnienia ich 

roli), wewnętrznych i zagnieżdżonych orientalizacji (Bakić-Hayden, 1995). Te w pewnej mierze na 

przykładzie „kodów symbolicznych” bądź sposobów organizacji wizerunków lokalnych centrów 

analizował w Polsce Tomasz Zarycki (2009). Nadto retoryka krytyczna, bądź retoryka 

postkolonialna, używana bywa do realizacji doraźnych potrzeb politycznych. Na przykładzie 

dominujących aktualnie partii (PiS i PO) pokazywał to zjawisko np. Oskar Szwabowski (2012). O 

swoistych uwikłaniach postkolonialności pisała także w tekstach, które mogą być już uznawane 

za klasyczne dla krajowej literatury przedmiotu, Anna Sosnowska (1997), wskazując w nich 

zarówno problemy związane z „importem teorii”, jak i „impotem przedmiotu” tychże teorii. To 

ostatnie zagadnienie, w formie swoistego trójczłonowego sporu: postkolonial izm–

postzależność–postsowietyzm, było przedmiotem dość zasadniczych debat niewyłącznie 

w Polsce (np. Moore, 2001; Nycz, 2011; Kaps i Surman, 2012; Tlostanova, 2012). Ta okoliczność 

może być uznana za pewną „swoistość” tak teoretyczną, jak i przedmiotową tych zagadnień 

w obszarach półperyferyjnych5 samej Europy. Ten ostatni trop: kolonizacji czy też 

                                                
4Jest to zasadniczo perspektywa e l i t , nawet jeśli są to elity lokalne,które można określić słowami Bourdieu jako 

„podporządkowaną część warstwy dominującej”. Problem wyłączenia z uprzywilejowanego dostępu do 
„biblioteki” (normatywnego „spisu” tego, co jest np. „nauką” bądź „kulturą”, gdzie ten „spis” niekoniecznie ma 
charakter „spisu lektur”) nie dotyczy oczywiście tych, którzy nie mają głosu, w których „imieniu” także 
wypowiadają się lokalne elity. W tym szkicu całkowicie pomijam (wzmiankując tylko zagadnienie), ze względu na 
rozległość zagadnienia, specyficzną dla peryferii poddanych przez znaczną część wieku XX hegemonii ZSRR 
kwestię dominującego podziału „postkomunistycznego”, który np. Mirosława Grabowska (2003) identyfikuje 
jako główną oś podziałów również intelektualnych. Pomijam też spory na teoretyczne między Foucaultem 
a Bourdieu, ich różny stosunek do przemocy, odmienny sposób traktowania autonomii aktorów 
podporządkowanych etc. 

5 Terminy „półperyferie”/”semi-peryferie”/”semiperyferie” bywają w literaturze przedmiotu wydawanej w języku 
polskim używane dość swobodnie i niekiedy, nie bez pewnej słuszności, wymiennie. Na użytek tego tekstu, za 
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„parakolonizacji”, w odniesieniu do różnych części Europy jako kontynentu i Europy jako 

„projektu”, „ideologii” czy „wyobrażenia” (Delanty, 1995)   także się doczekał pewnego 

opracowania. Oprócz zazwyczaj w tym kontekście przywoływanych tekstów Etkinda (2003; 

2011), Hechtera (1975) czy w odniesieniu do relacji rosyjsko-polskich Ewy Thompson (2000) 

zagadnienia te doczekały się również analiz z perspektywy pozaueropejskiej (Bessinger i Young, 

2002).6 

Wreszcie elementem trzecim (z dość arbitralnie zakreślanego tutaj pobieżnego schematu), 

który w tym tekście zostanie poddany nieco bardziej szczegółowej analizie, jest kwestia 

„naturalnej patologiczności” peryferii i półperyferii.  

Strefy peryferyjne bądź półperyferyjne (te ostatnie w sposób szczególny) traktowane są 

jako „naturalnie spatologizowane” w kilku sensach, z których dla przykładu, na potrzeby tego 

szkicu, można wymienić: 

1. patologiczny stan społeczny – gdzie peryferyjne i półperyferyjne społeczeństwa 

prezentują dewiacyjny model społeczny widziany zwykle w perspektywie jego 

„pierwotności” w ramach tradycyjnej retoryki kolonialnej, która współcześnie także 

funkcjonuje w obiegu publicznym tak popularnym, jak i naukowym;7 

2. patologiczny stan ekonomiczno-polityczny – w tej retoryce peryferie są naturalnym 

siedliskiem zjawisk identyfikowanych jako negatywne (np. korupcji, deformacji instytucji 

politycznych i ekonomicznych etc.); 

3. patologiczny stan egzystencjalny – ta retoryka obejmuje status wszystkich „terytoriów 

wątpliwych”, gdzie kwestionuje się zarówno zdolność lokalnych społeczności do 

emancypacji i samorządności, jak i kontestuje ich status polityczno-terytorialny czy 

ekonomiczny; przykładem są tutaj zarówno ostatnie próby restytucji lokalnej hegemonii 

przez Rosję, jak i cała seria amerykańskich interwencji zarówno w wieku XXI, jak i XX; tę 

                                                                                                                                                   
sugestią jednego z jego recenzentów przyjmuję formę „półperyferie”. Wszakże warto tu zaznaczyć, że neologizm 
semi-peryfer ie  w obszarze języka polskiego wytwarza dodatkowy, by tak rzec, „ładunek dwuznaczności”, 
w pewnej mierze bardzo pomocny w kontestacyjnym odczytywaniu peryferyjnej (półperyferyjnej) 
i jednocześnie  hegemonicznej (parahegemonicznej) roli różnych typów obecności Rzeczpospolitej 
(historycznej, mitohistorycznej, fantazmatycznej etc.) zarówno wobec „Wschodu”, jak i „Zachodu”. Wątek ten 
staram się rozwinąć w przywołanej wcześniej przygotowywanej pracy. 

6 Osobną kwestią są kontestacje, czy to samego terminu „półperyferie” (Terlouw, 1993) czy też podważanie statusu 
poszczególnych półperyferii – dokładniej: ich utrwalonego sposobu odczytywania, jak czyni to np. Le Rider 
(2008), krytycznie analizując „Europę Środkową” jako pewien idiom (tu w formie znanej jako Mitteleuropa, pewien 
projekt historycznej niemieckiej, w pewnym radykalnym uproszczeniu, polityki). 

7 Najbanalniejszymi przykładami tychże są prace Maxa Webera, z jego (nad wyraz łatwo przyjmowaną na 
terytoriach zależnych) tezą o naturalnym związku kapitalizmu i protestantyzmu, czy choćby popularna 
publicystyka Huntingtona. Jan Sowa określa te odczytania jako „kulturalizm”, Zarycki natomiast używa terminu 
„kulturalizacja”. W pewnej mierze do klasyki przykładów takiej deskrypcji weszło określenie „niekompetencja 
kulturowa” Sztompki (1993), na której zarówno samoorientalizacyjny sens, jak i sposób demonstracji zależnej  
(od „Zachodu”) e l i tarnośc i  (wobec podporządkowanej lokalności) wskazywał np. Jozsef  Böröcz (2001). 
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cechę można wyróżnić także jako jeden z kluczowych elementów osadzania przynajmniej 

części półperyferii.8 

Należy mieć na uwadze, że wspomniane zjawiska bezustannie nakładają się na siebie. Z 

tego względu np. krytyka postkolonialna (podobnie jak cały nurt teorii krytycznych) miewa dość 

poważne problemy z ich identyfikacją jako oddziałujących na siebie „niesumujących się” 

czynników. Owo „niesumowanie się” jest związane zarówno z perspektywą teoretyczną 

i materiałem badawczym, jak i pozycją samego badacza (co przypominała wielokrotnie np. 

Spivak). Innym, nie mniej ważnym, elementem trudności w tej materii jest „naturalna” skłonność 

analiz do produkowania i reprodukowania teorii – w sensie, jakiego używał Pierre Bourdieu 

(2005; 2006). Zarówno jako narzędzi naukowego (ideologicznie, gdyż jest to wszak forma 

ideologiczna), „zneutralizowanego” opisu, jak i narzędzi kontroli przedmiotu tego opisu. Sprawą 

także nie do pominięcia, a związaną ze wspomnianą „naturą nauki”, jest skłonność do uogólnień 

(czego skądinąd się przecież od nauki oczekuje), gdy tymczasem – na sensowność takiej 

propozycji wskazuje zbyt wiele obserwacji, by je po prostu ignorować – często mamy raczej do 

czynienia z serią „wyjątków”, zjawisk uporządkowanych przez kontrolujące i dyscyplinujące akty 

dysponentów (i delegatów) władzy– wiedzy, gdzie zarówno sposób tego porządkowania, jak 

i typy aktów mają swoje scenariusze dominacyjno-podległościowe. 

Problemem, o którym trzeba także wspomnieć, gdyż wpływa on bezpośrednio na kształt 

tego tekstu, jest pewien teoretyczny nadmiar. Podniesione wyżej kłopoty, niezależnie od samego 

skomplikowania (a w każdym razie możliwego skomplikowania) materiału, dodatkowo ulegają 

zamazaniu przez zarówno samą mnogość ujęć teoretycznych, oraz jak i, co zarazem jest 

„paradoksalne”, a jednocześnie ważniejsze, ich wysoką jakość. Upraszczając rzecz– poszczególne 

teorie relacji zależnościowych, różne ujęcia postkolonialne, teorie hegemonii (nie zapominając 

o marksizmie w jego rozlicznych wariantach i znaczącej roli, jaką jako grupa teorii wciąż przecież 

odgrywa) są tak dobre, że utrudnia ją problematyzac ję zagadn ienia. Być może, choć 

możliwe, że przesadnie, można byłoby określić te sytuację jako moment, w którym same te teorie 

stają się rodzajem „refleksyjnej doxy”. Elementem tak teoretycznie oczywistym i narzucającym 

się,9 że porządkując tak „refleksję”, jak i „krytykę”, dość skutecznie mogą odcinać od 

omawianego „przedmiotu”. 

                                                
8 Tę kwestię w ramach swojego modelu podnosi Jan Sowa (2011), przedstawiając obraz Polski, obiektu 

fantomowego. Osobną sprawą, którą można tu tylko zasygnalizować, jest nacisk (i charakter tego nacisku), jaki 
kładzie Sowa na brak  jako kategorię podstawową dla Rzeczpospolitej Szlacheckiej (i regionu w ogóle). Kwestię tę 
podniósł Zarycki (2012); por. też odpowiedź Sowy (2012). 

9 W pewnej mierze rozbudowana teoria Bourdieu (do którego użycie terminu „doxa” jest oczywistym 
nawiązaniem) jest dobrym i względnie aktualnym przykładem tego zjawiska. Zarówno wtedy, gdy wykorzystuje 
się tylko część jej elementów (np. „kapitał kulturowy”, „przemoc symboliczną”), jak i wtedy, gdy stosuje się ją 
w sposób mniej wybiórczy i utylitarny, uwzględniając relacje między polem–habitusem–kapitałem i wreszcie 
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Na ten stan rzeczy wpływ dodatkowy ma wspomniany wyżej element – zależność badaczy 

(szczególnie lokalnych bądź peryferyjnych) od centralnych teorii, co podnosiła także Anna 

Sosnowska. W sposób radykalny tę kwestię sformułował swego czasu Leszek Nowak (2012), 

akcentując strukturalną i ideologiczną wtórność pozycji badaczy lokalnych wobec centrów. 

Badacze ci z samej tej okoliczności, że są peryferyjni, nie są zdolni do twórczego udziału 

w produkcji wiedzy, a jeśli zaś zyskują uznanie, natychmiast tracą atrybut „lokalności”, wchodząc 

w pole centralne. W tekście tym przyjmuję zatem z rozmysłem pozycję „teoretycznie słabo 

określoną” w świadomości, że przynajmniej część omawianych tu zagadnień związanych 

z immanencją „patologiczności” jest  już produktem pewnych teorii .10 

Specyfika patologiczności peryferii (bądź ogólniej i w sposób upraszczający – 

terytoriów pozacentralnych, w tym wewnętrznych dla centrum, jego własnych peryferii, tak 

terytorialnych, jak i np. klasowych) jest związana, jak wskazują to różni badacze: od klasycznego 

Saida po nowsze opracowania zarówno europejskie, jak i pozaueropejskie (najbardziej znane są 

teksty z grupy subaltern studies), z retoryką deskrypcyjną dominacji (sposobem, w jaki osadzane są 

retorycznie peryferia) oraz ze sposobem, w jaki sprawuje się nad nimi kontrolę i tę kontrolę 

uzasadnia. Rzecz ta ma historię dłuższą niż wyłącznie europejski kolonializm, choć rola retoryki 

patologiczności w wydaniu europejskim jest stosunkowo najlepiej rozpoznana. Co skądinąd może 

być (i bywa) traktowane jako element postkolonialnej dominacji (Nowak, 2011), gdyż 

zasadniczym tematem, pomimo motywu peryferyjnego, pozostają wciąż centra i sam dyskurs 

postkolonialny (lub postzależnościowy czy centro-peryferyjny), może nosić (i często nosi) cechy 

narcystyczne. 

Rozpoznawanie peryferii i półperyferii jako immanentnie patologicznych ma 

zasadniczo dwie postaci lub „formy”: jedną można określić jako „patologiczność  

esencja lną”, drugą zaś jako „patologiczność adaptacyjną” (bądź z innej perspektywy: 

„formalną” w sensie „form społecznych” czy politycznych). Postać pierwsza obejmuje 

ujmowanie stref peryferyjnych jako esencjalnie patologicznych (np. „istotowo skorumpowanych”, 

                                                                                                                                                   
praktyką . W wersji bardziej hermetycznej, z racji skomplikowania języka, mamy do czynienia z tym samym, 
zdaje wydawać by się mogło, przypadkiem w odniesieniu do teorii lacanowskich. Skądinąd doskonale, jak się 
zdaje, świadom tego zjawiska Bourdieu silnie oponował przeciw idei kreowania jakiejś „szkoły Bourdieu”. 

10 Czego trywialnym w gruncie rzeczy (i o tyle dobrym, że dobrze ugruntowanym w tradycji intelektualnej) 
przykładem jest obecność refleksji weberowskiej, która niezależnie od jej znaczenia była przecież (zarówno 
w sposób „świadomy”, jak i „bezwiedny”) elementem konstrukcji ideologii „cywilizacji niemieckiej” (jako 
pewnego ideologicznego wzoru „cywilizacji” per se). Swoboda, z jaką np. badacze peryferyjni powtarzają za 
Weberem tezę o „substancjalnym” związku kapitalizmu i protestantyzmu (teza skądinąd przecież dość 
problematyczna), który wszak wykłada się jako związek pomiędzy kapitalizmem–cywilizacją a opozycją tegoż 
wobec niekapitalizmu/nieprotestantyzmu/niecywilizacji, jest zastanawiający. Jednocześnie – we wspomnianym 
kontekście automarginalizacji i „patologizacji” – całkowicie zrozumiały. Kwestię tę podnosili też klasycy literatury 
postkolonialnej. 
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„niezdolnych do samodzielnej egzystencji”, „zaburzonych ekonomicznie” etc.) i jest to dyskurs 

łatwo rozpoznawalny, mający swoje formy „orientalizacyjne” i „samoorientalizacyjne”. Postać 

druga, rozpoznawana najczęściej jako forma „samoorientalizacji”, obejmuje dyskursy 

„wypaczenia” i „nieautentyczności”. Peryferyjne i półperyferyjne strefy są w nich ujmowane (i 

często ujmują tak siebie ich mieszkańcy) jako ułomne, wypaczone formy właściwe (resp. 

centralne) o tyle bliskie tymże, o ile są ich dewiacją. W dyskursie tym, szczególnie w jego postaci 

elitarnej (gdyż de facto jest to głównie dyskurs lokalnych, zależnych elit; przykładem mającym 

pewne cechy „klasyki” jest przywołany wcześniej tekst Sztompki), peryferie są skazane na swoisty 

„pościg za autentycznością” (np. rewelowany jako „pościg za nowoczesnością”, ale równie 

dobrze jako „powrót do tradycji”). Same nie posiadają pozytywnych cech swoistych i – w takim 

dyskursie – co gorsza, adaptując formy waloryzowane pozytywnie (np. „liberalną demokrację”, 

„kapitalizm”, ale też „komunizm”, który wszak był projektem radykalnie nowoczesnym etc.), 

zawsze  czyn ią  to w sposób wypaczony i skażony. W tym sensie pozycja peryferyjna 

i półperyferyjna (ta ostatnia nawet w większym stopniu) nosi cechy daremności, esencjalnie 

i metaforycznie są to „ziemie jałowe”. 

Otóż sądzę, że należałoby spojrzeć na tę sprawę nieco inaczej, odwracając te perspektywę. 

W obszarze półperyferyjnym centralne wzorce nie tyle ulegają „patologizacji”, lecz w pewnym 

sensie „stają się sobą”. W podobny sposób np. elity peryferyjne z ich zależnościowo-

dominacyjnym charakterem i „kompradorską naturą” nie tyle są przypadkiem „patologicznym” 

elitarności właściwej (centralnej, resp. zachodniej) wraz z ich przerostem kapitału społecznego 

nad ekonomicznym, który w swoich tekstach analizuje choćby Zarycki, a piętnował w innym 

języku Chałasiński (1946), lecz można je postrzegać właśn ie jako „sobość” wzorca 

elitarnośc i per se.11 

Półperyferyjna pozycja (ta pozycja jest w pewien sposób „uprzywilejowana” pod 

względem patologiczności w stosunku do peryferiów jako takich) modyfikowałaby sposób, w jaki 

działa „niewidzialna”, naturalna przemoc althusserowskich ideologicznych aparatów państwa 

(Althusser, 2010) ujętych tutaj jako państwo-świat (na wzór wallersteinowskiego systemu-świata 

                                                
11 Takie postawienie sprawy wydaje się nader kontrowersyjne. Wszakże przy jego krytyce warto uwzględnić zarówno 

symboliczną „naturę”, jak i „teorię” władzy (w tym władzy teoretyzującej na swój własny temat bądź ustami 
swych elitarnych – a jakże – poddanych). E l i tarność  w szkicowanym tu sensie nie jest więc tożsama 
z imper ium (czyli władzą praktycznie nieograniczoną), lecz z uprzywilejowaną, służebną pozycją wobec 
tegoż. W tym sensie imper ium (władza per se) znajduje się ponad elitarnością i relacja wobec niej określa zakres 
podporządkowania i zarazem elitarności wyznaczanej sposobem podporządkowania  i  społecznym 
„mie j scem” tegoż . Elitarność np. prawnicza czy urzędnicza wyznaczana jest przez stosunek do imper ium 
w sposób bliski temu jak elitarność ekonoma wobec parobków w folwarku. „Zlewanie się” takich form, 
identyfikowane jako peryferyjna barbar ia , w takiej interpretacji jest o tyle „barbarzyńskością”, o ile same te 
formy są już barbarzyńsk ie . Notabene obecny w Polsce w latach 90 XX wieku intensywny dyskurs na temat 
elitarności (powrócił on podczas reformy studiów wyższych i organizacji nauki) wskazywał, niekiedy całkiem 
bezpośrednio, w jaki sposób relacja wobec imper ium zostaje znaturalizowana jako „kompetencja”. 
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w perspektywie globalnej), nie tyle „obnażając” jakąś ukrytą nieideologiczną „prawdę” o naturze 

centrów i ich dominacji, ile raczej oddając („odbijając”) ich własną „patologiczność” (w tym 

relacje zależności, jakim one same podlegają) w postaci wielu lokalnych „prawd” tworzących 

miejscową postać wspomnianego „patologicznego zaburzenia”. Sposób, w jaki półperyferie 

reagują na interpelację centrów (która to interpelacja, zgodnie z althusserowską koncepcją, czyni 

je właśnie „sobą” – półperyferiami), byłby zatem nie tyle „skażony” czy „spatologizowany”, lecz 

„paradoksalnie” właśc iwy . „Patologiczność” byłaby dokładnie tym, do czego „wzywa” 

(interpeluje) centrum. To „patologiczne przesunięcie” w formie, w jakiej np. używa terminologii 

Lacanowskiej Slavoj Žižek (2001; 2009), byłoby przesunięciem „punktów zakotwiczenia” 

(„punktów pikowania”), które stabilizują obraz świata, jego powszechną naturalność, czyli 

rejestr Symbolicznego. 

W tym sensie np. półperyferyjną strefę Europy Środkowo-Wschodniej można byłoby 

potraktować jako rozległą przestrzeń „patologii” – „zbioru zmąconych prawd” dominujących 

centrów, które tak centrom, jak i dokonującym zapośredniczonej w nich samoidentyfikacji elitom, 

zdają się wykoślawione właśn ie dlatego, że nazbyt dokładnie oddają ich swoiste  

„natury”. Praktyki zatem, które przeszczepiane na grunt półperyferyjny się „patologizują”, np. 

ulegają lokalnej „kulturze korupcji”, można byłoby postrzegać nie jako „wypaczone” formy 

centralne, lecz w gruncie rzeczy centralne formy „naturalne”, których zakotwiczenia uległy 

przesunięciu. Dlatego zdają się wypaczone, gdyż bez tych właśnie zakotwiczeń właściwych 

(centralnych) „ujawnia się” ich „patologiczna” treść (i zarazem do tej „patologiczności” są 

interpelowane). Zasadniczym zatem, przyjąwszy taką perspektywę interpretacyjną, problemem 

półperyferiów, ich mieszkańców i elit byłaby nie tyle nieznośna „nieprzynależność”, którą 

w „psychologizującej” interpretacji wykrywa się przez analizy narracji akcentujących jej 

przeciwieństwo, lecz przynależność właśnie, pozbawiona wszakże właściwych (centralnych) 

zakotwiczeń. Gdzie te przesunięcia zakotwiczeń nie tyle „wypaczają” właściwe formy, co 

pozbawiają je standardowo rozpoznawalnej ideologicznej osłony narracyjnej. Pewnym 

problemem byłaby też niezbyt przyjemna okoliczność, że taka właśnie „patologiczna” 

przynależność jest dokładnie tym, do czego są peryferie i ich mieszkańcy „wzywane” 

(interpelowane). 

Przykładami skłaniającymi do tego typu propozycji są choćby narracje z jednej strony 

potępiające używanie wypaczonego kapitału społecznego („znajomości”), z drugiej zaś 

pozytywnie waloryzujące „networking” (który wszak co do istoty jest tym samym – wymianą 

kapitału społecznego na kapitał ekonomiczny poza strukturami wymiany ekonomicznej i często 

warunkujący możliwość tejże wymiany). Podobnym strukturalnie byłby przykład naganności 
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korupcji (np. przekupstwa) przy dowartościowaniu „lobbingu” (który z kolei jest po prostu jej 

znormalizowaną, „oswojoną” formą wyposażoną w „cywilizowane” zakotwiczenia). 

Oba te dość banalne przykłady oddają dość udatnie swoistość natury wspomnianych 

wyżej pojęć: „przesunięcia” i „interpelowania”. Dokładnie te same działania w zależności od 

pozycji wobec centralnego zakotwiczenia („odległości” od niego) będą „patologiczne” bądź nie. 

Gdzie osłoną własnej „patologiczności” w narracji centralnej – skupionej na umacnianiu 

własnego „niepatologicznego” wizerunku – będzie np. ideologia (gdyż jest to ewidentnie dyskurs 

ideologiczny) „instytucji” bądź „kontroli publicznej”.12 Zaburzenie, które się dokonuje poza 

centrami, w pewnej mierze najsilniej zaś właśnie w strefie półperyferyjnej (gdyż peryferie odległe 

są po prostu dzikie), polega na niedostatecznej obecności normalizującej narracji (na tym 

właśnie polega ta „cywilizacyjna niekompetencja” Sztompki). Trywializując, można powiedzieć, 

że wadą czy problemem półperyferyjnym jest to, że miejscowa populacja, gdy „robi to samo co 

my”, po prostu nie robi tego „kulturalnie”. 

Charakterystyczne, że język potoczny („język niemego ludu”) dość łatwo „wykrywa” 

(„paradoksalnie” przez swoją teoretyczną płytkość, więc brak także form refleksyjności, które 

jako mistyfikujące wskazuje w swoich pracach Slavoj Žižek), by tak rzec, zasadnicze fałsze 

związane z językowymi operacjami ideologicznymi (tak można np. potraktować popularne 

w latach 90. XX wieku na zachodzie Polski określenie „prywatyzować” rozumiane jako synonim 

kradzieży). Zarazem sfera ta (na co wskazuje jednostronność publicystyki i prac z tychże lat) 

pozostaje często zasłonięta dla badaczy krytycznych, którzy występują jako przedstawiciele elit 

podporządkowanych, w rolach „kompradorskich”, chętnie maskowanych jako role 

„eksperckie”.13 

Szkicowane tu przypuszczenia można spróbować postawić ostrzej. Uznać, że immanentna 

patologiczność peryferii i półperyferii jest warunkiem normalizacji centrów zarówno w ich 

własnych wizerunkach, jak i możliwości utrzymywania stanów „niepatologicznych”. W tej 

perspektywnie centra uzyskują możliwość samonormalizacji (jako „mechanizmu” społecznego 

oraz praktyki deskrypcji aksjologicznych) dzięki „eksportowi” patologii poza swoje imaginowane 

granice. W tym sensie – nie polis, lecz barbaros   fundują cywilizację, gdyż to barbaria staje się 

                                                
12 Przykładem tego zjawiska jest ujmowanie negocjacji pomiędzy np. międzynarodowymi organizacjami 

a państwami jako „poddanych publicznej kontroli” – jak w rzeczywistości wygląda ta „kontrola” można się było 
przekonać w przypadku ACTA. Wspomniana „kontrola” redukuje się do (tym razem skutecznej) miejscowej 
rewolty. Kwestia „publicznej kontroli” istotnych negocjacji biznesowych (istotnych z punktu widzenia interesu 
społecznego) brzmi w tym kontekście jak oksymoron. 

13 Jak słusznie zwrócono mi uwagę podczas redakcji tego tekstu, pomijam w nim istotne kwestie związane 
z patologizacją PRL w obrazach wizerunkowych współczesnego polskiego półperyferium. Jest to decyzja 
świadoma, gdyż rozmiar tego zagadnienia wykracza znacznie poza ramy tego szkicu. Poświęcam mu uwagę 
podobnie jak rolom (także eksperckim, translacyjnym etc.) podporządkowanych lokalnych elit w przywołanej już 
przygotowywanej książce. 
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rezerwuarem możliwej „znaczącej różnicy” (np. różnicy kulturowej czy cywilizacyjnej). Wszakże 

o ile przyjęcie takiej perspektywy mogłoby być względnie pomocne w zgrubnym opisie 

klasycznych relacji centro-peryferyjnych (lub krytycznych wobec kolonizacji), i skądinad 

w idiomatycznych, np. Fanona (Fanon, 1985), narracjach  taka perspektywa jest obecna, o tyle 

w sytuacji zaniku „terytorium hegemonicznego”, zwłaszcza uwzględniając zasadniczą 

prowincjonalność aktualnego głównego, terytorialnie identyfikowalnego hegemona (USA) 

i obecność aktorów pozbawionych terytorium, model taki wydaje się daleko zbyt prosty. 

Nieterytorialny hegemon, w sensie hegemona pozbawionego uchwytnego „terytorium”, 

w zasadniczy sposób zmienia możliwość prowadzenia krytyki relacji centralno-peryferyjnych. W 

przywoływanym na początku tego szkicu eseju Bourdieu wskazuje na znaczące przesunięcia 

znaczeń języka, który choć wciąż zasadniczo jest językiem „tradycyjnego hegemona” (np. 

amerykańskiej administracji), de facto jego użytek jawi się jako służebny wobec „ciał 

zdeterytorializowanych”: globalnych (non-teritorial global entities), więc już nawet nie 

„międzynarodowych” korporacji.14 Klasyczne narracje związane z dominacją ekonomiczną (np. 

„co dobre dla Forda, jest dobre dla Ameryki”) straciły sens. W podobny sposób, w jaki narracje 

dominacji ekonomiczno-politycznej zdają się ulegać faktycznemu rozkładowi (niezależnie od 

retorycznego użytku i wkładanego weń wysiłku). Stąd klasyczny „smithowsko-weberowski” język 

ekonomicznej eschatologii, w swoistym wariancie przejęty swego czasu przez dziedziców Marksa, 

wydaje się zmieniać pozycje poszczególnych swoich elementów, zarazem skutecznie 

prowincjonalizując centra (przy zachowaniu lokalnej, wygodnej dla siebie hegemonii). 

Z tego względu można byłoby spróbować traktować aktualne i tradycyjne centra (a także 

centra „wschodzące”) jako współczesne formy „superpółperyferii”, jako aktorów zależnych, 

których rola polega na transmitowaniu środków z centrów do peryferii (i odwrotnie) oraz 

produkowaniu koniecznych do tego celu ideologii, o tyle różniących się od wallersteinowskich 

półperyferii, że zachowujących wobec nich rolę nadrzędną i kontrolną, uwzględniając przy tym 

ich niską autonomiczność i podległość wobec dominantów rzeczywistych. Zarazem, zgodnie 

z modelem wallersteinowskim, rolą takich superpółperyferii (per analogiam do roli półperyferii) 

byłoby podtrzymywanie systemu zależności. Na poziomie relacji instytucjonalnych czy 

                                                
14 Takimi aktorami są „globalne korporacje” oraz w pewnej mierze „sieci społecznościowe” skupione wokół 

produktów, marek, czasem aktywności. Na pewnym poziomie można jako tego typu aktorów, zarówno 
„prowincjonalnych”, jak i „centralnych”, traktować jak formy „sieci terrorystycznych”. Niezależnie od nader 
sporej literatury dotyczącej tego zjawiska status „metaterytorialnego” czy „metapaństwowego” organizmu, który 
jednocześnie jest wewnętrzny wobec jakiegoś organizmu państwowego (podlega mu np. prawnie) i jednocześnie 
jest wobec niego zewnętrzny (zajmując także pozycję dominującą), wciąż jest kwestią do uważnej refleksji, 
postulatywnie niepodatnej na pokusę analogii historycznej (np. z brytyjską Kompanią Kolonialną) czy zbyt 
łatwego poszukiwania dogodnej teorii.  
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parainstytucjonalnych (np. pewne typy organizacji międzynarodowych), używając terminologii 

Bourdieu, byłaby to pozycja podobna do „podporządkowanej części klasy dominującej”. 

W takiej perspektywie próby analiz patologiczności peryferyjnej (i zwłaszcza 

półperyferyjnej) zyskiwiać by mogły nieco inny status, poniekąd unikając wspominanych przez 

Zaryckiego (2014, s. 113) problemów związanych z emancypacyjnymi de nomine narracjami, 

które de facto służą umacnianiu nader często i zabezpieczaniu pozycji lokalnych elit. 

„Spojrzenie lokalne”, programowo i samoświadomie peryferyjne, pozbawione zatem 

złudzeń co do swojej uniwersalności (i centralności), mogłoby być, jako pewien program 

epistemologiczny, pomocne w analizie immanentnych „patologii” systemów zależnościowych. 

Choć jest to w pewnej mierze znów powrót do „peryferyjnego rozprawiania o centrach”, gdzie 

nie peryferie, lecz centra są w istocie punktem węzłowym, w perspektywie „poliperyferyjności” 

(czyli umiarkowanie komfortowego, głównie dla tradycyjnych centrów, faktu, iż same się stają 

peryferiami) „świata zglobalizowanego” (globalnie zależnego od zdelokalizowanych 

pozapaństwowych czy „metapaństwowych” obiektów takich jak „globalne korporacje”) mogłoby 

mieć to tę przewagę nad typowym dyskursem zależnościowym. Przynajmniej potencjalnie takie 

analizy zależnościowe, ich historyczne i strukturalne źródła (podobnie centralne jak teorie 

zależności), nie maskowałyby współczesnych faktycznych zależności. Samoświadome peryferie 

wydają się tu o tyle miejscem uprzywilejowanym dla inicjacji takiego programu, że pozbawione są 

– a przynajmniej mogą daleko łatwiej dokonać dekonstrukcji takiej iluzji – złudzeń co do swojej 

„centralności” i sprawczości.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Na ile taki program mógłby być eksploatowany w chwili obecnej w Polsce, mającej jako półperyferyjne residuum, 

historycznego lokalnego hegemona i zarazem terytorium wielokrotnie kolonizowane, własne problemy z iluzją 
sprawczości (i kompulsywnymi aktami „sprawczymi”), to już sprawa mocno sporna. 
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