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W koncepcji kapitalistycznego systemu-świata rozwiniętej przez 
Immanuela Wallersteina (i wielu innych badaczy, w tym polskiego 
historyka – Mariana Małowista) istnieją dwa zasadnicze wymiary 
strukturalne – osiowy podział pracy i binarna oś opozycji uniwer-
salizm/antyuniwersalizm. W myśl osiowego podziału pracy inno-
wacyjne działania zachodzą w centrach, a dopiero ich starzenie się, 
związane ze zmniejszaniem zysków, powoduje ich przechodzenie 
w obszary peryferii. W przeciwną stronę z kolei wędrują zyski. Układ 
ten powoduje sytuację nierównej dystrybucji dóbr, strukturalnego 
uprzywilejowania centrów i utrwalonego upośledzenia peryferii.

Wallerstein zwraca wszakże również uwagę na interesujący nas 
w tym tomie problem obszarów półperyferyjnych, czy jak uznaliśmy 
za stosowne zapisywać – (pół)peryferii, wskazując na niejedno-
znaczność i niedookreśloność ich miejsca w systemie centro-pery-
feryjnym. Jak pisze amerykański badacz: „[…] niektóre państwa 
charakteryzują się niemal równym połączeniem wytwórstwa o cha-
rakterze centralnym i peryferyjnym. Możemy nazwać je państwami 
półperyferyjnymi […]; państwa półperyferyjne, o  stosunkowo 
równym połączeniu procesów produkcyjnych obu typów, znajdują 
się w najtrudniejszej sytuacji. Będąc pod presją ze strony państw 
centrum i wywierając presję na państwa peryferyjne, starają się 
głównie o  to, by nie stoczyć się do poziomu peryferii i  zrobić 
wszystko, co możliwe, aby zbliżyć się do centrum. Żadne z tych 
zadań nie jest proste i oba wymagają znaczącej ingerencji państwa 
w światowy rynek. To państwa półperyferyjne w najbardziej agre-
sywny i otwarty sposób opowiadają się za polityką protekcjonizmu. 
Robiąc to, mają nadzieję że »ochronią« swoje procesy produkcyjne 
przed konkurencją ze strony silniejszych firm z zewnątrz, a jedno-
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cześnie spróbują poprawić skuteczność firm wewnątrz kraju, tak by 
w  rezultacie lepiej konkurować na rynku światowym. Gorliwie 
przyjmują relokację niegdyś wiodących produktów, nazywając ją 
»rozwojem gospodarczym«. Czyniąc to wszystko, konkurują nie 
z państwami centrum, ale z innymi państwami półperyferyjnymi, 
równie chętnymi by stać się odbiorcami relokacji, która nie może 
trafić jednocześnie do wszystkich. Wśród krajów, które na początku 
dwudziestego pierwszego wieku w oczywisty sposób można uznać 
za półperyferyjne, znajdują się Korea Południowa, Brazylia i Indie. 
Ulokowane są w nich silne przedsiębiorstwa eksportujące do obsza-
rów peryferyjnych produkty takie jak stal, samochody czy środki 
farmaceutyczne, a jednocześnie utrzymujące regularne kontakty 
z obszarami centrum, importując produkty bardziej »zaawanso-
wane«” (Wallerstein 2007: 49).

Powyższe uwagi łatwo przełożyć na język ekonomii i zastosować 
do opisu sytuacji makroekonomicznej, na przykład Polski (zarówno 
w wymiarze historycznym, jak i w stosunku do współczesności). 
Kłopot zaczyna się wtedy, gdy próbujemy dokonać translacji pojęć 
i kategorii systemo(-)światowych na potrzeby opisu i analizy pól 
badawczych innych niż sfera praktyk gospodarczych (zob. Buell 
1994; Culture, Globalization…, 1997; Immanuel Wallerstein and The 
Problem…, 2011). Czy zastosowanie kategorii podsuwanych przez 
Wallersteina może być trafne w przypadku badań nad problemami 
tworzenia i rozprzestrzeniania się idei humanistycznych? Czy kate-
gorie stosowane do opisu zjawisk ekonomicznych pozwalają na celne 
metaforyzowanie zjawisk przynależnych do sfery związanej – nomen 
omen – z wytwarzaniem, gromadzeniem i transformowaniem wie-
dzy? Ukryte za tymi pytaniami wątpliwości nie są nad wyraz wyol-
brzymione. Bronimy się wszak – zwłaszcza ostatnio – przed upo-
rczywymi próbami traktowania naszych dyscyplin, jako praktyk 
opartych na produkcji, dystrybucji i konsumpcji wiedzy, widzeniem 
naszych dziedzin, jako takich, które da się oceniać i wartościować 
za pomocą mierzalnych, policzalnych współczynników, punktów 
i rozbudowywanych nieustannie systemów kategoryzacji.

Choć przynajmniej niektórzy z nas gotowi są bronić odmiennego 
statusu pola naszej aktywności, nie ma wątpliwości, że w otaczają-
cych nas dyskursach kategorie ekonomiczne są powszechnie stoso-
wane do opisu sytuacji rodzimej humanistyki. Nie należy zapominać, 
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że fakt ten rodzić może konkretne dylematy. Wybór języka analizy 
nie jest, jak dobrze wiadomo, obojętny dla uzyskanych końcowo 
wyników. Nie wszystkie wspólnoty interpretacyjne są też przygoto-
wane lub zainteresowane możliwością zastosowania konkretnych 
metafor i odpowiadających im kategorii do badania obszarów ich 
własnej kompetencji. Dysproporcja w pracach dotyczących historii 
gospodarczej, socjologii historycznej i wykorzystania teorii sys-
temo(-)światowych w badaniach politologicznych, wobec nikłej 
liczby publikacji ukazujących możliwości zastosowania tych kon-
cepcji w różnego rodzaju badaniach kulturoznawczych jest znacząca, 
co wskazuje już wyjściowo na rozliczne problemy, które należy wziąć 
pod uwagę przy tego typu próbach. Przekład międzydyscyplinarny, 
jak każde tłumaczenie, nie może być bowiem w pełni udany, może 
utracić to, co w pierwotnym kontekście działało znakomicie, zara-
zem jednak może zyskać coś, czego w  oryginale nie było. Przy 
wykorzystaniu kategorii centro-(pół)peryferyjnych w innych dyscy-
plinach w odniesieniu do pól badawczych innych niż sfera gospo-
darki, w tym również w metapoziomowych refleksjach dotyczących 
samej nauki, należy brać owe problemy pod uwagę. Wątpliwość jest 
uzasadniona, gdyż uzmysławia między innymi to, że z punktu widze-
nia refleksji na temat miejsca polskiej (i nie tylko) humanistyki na 
mapie nauki światowej, można uzyskać obraz inny od tego, który 
potencjalnie sugeruje mapa gospodarczo-politycznych zależności 
zakreślona przez Wallersteina.

* * *
Analizy systemo(-)światowe przekonują, że Europa Środkowa 

i Wschodnia znajduje na (pół)peryferiach. Jeśli przyjąć ten obraz za 
użyteczny punkt wyjścia w  badaniach nad umiejscowieniem 
i dookreśleniem specyfiki rodzimej humanistyki, warto podkreślić 
znaczenie przyjętego terminu „(pół)peryferia”. Dookreślenie to jest 
o  tyle – przynajmniej heurystycznie – dogodne, że pozwala na 
zarysowanie sytuacji nie w pełni zdeterminowanej, możliwej do 
rozstrzygnięcia na różne sposoby. Położenie peryferyjne byłoby 
mniej interesujące, albowiem zgodnie z logiką systemu centro-pery-
feryjnego skazuje obszar peryferyjny na pozycję podrzędności i na 
związane z nią realia – by użyć nośnej metafory Andre Gundera 
Franka – rozwoju niedorozwoju [development of underdevelopment] 
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(Frank 1967, 1969: 3 – 17). Z drugiej strony pozycja (pół)peryferyjna 
nie jest bardziej dogodna, albowiem – jak w cytowanym wyżej 
fragmencie wskazywał Wallerstein – w jej logice tkwi konieczność 
utrzymywana lub tracenia swego położenia wynikająca z natural-
nego niejako procesu spychania takiego obszaru do pozycji peryferii. 
Wszystko to zaś pracuje na rzecz i jest funkcjonalne wobec interesu 
centrum. Zgodnie z tą logiką humanistyka (pół)peryferii i jej pro-
dukty cyrkulują w obrębie swych (pół)peryferyjnych światów, nie 
wpływając w żaden istotny, rozwojowy, innowacyjny sposób na 
centra. Czy tak jest na pewno? To jedno z pytań stawianych w niniej-
szej książce.

Autorom tomu postawiliśmy całą serię pytań dotyczących kon-
sekwencji potencjalnej (pół)peryferyjnej lokalizacji polskiej (czy 
szerzej – środkowo- i wschodnioeuropejskiej) humanistyki i nauk 
społecznych. Pytania, jak również udzielone odpowiedzi mają 
zarówno charakter historyczny, jak i odnoszą się wprost do sytuacji 
współczesnej. Ta ostatnia wpisuje się w otwartą debatę prowadzoną 
w ostatnich latach w Polsce o rodzimej nauce i jej miejscu w świecie. 
Pytaliśmy zatem, jak jest możliwe innowacyjne uprawianie nauki 
w planie rozpoznań jej (pół)peryferyjnego ulokowania? Co oznacza 
w tym porządku pojęciowym innowacyjność? Czy na pewno uzna-
nie za granicą, wpisanie się w dyskurs nauki zachodniej czy „świa-
towej” jest równoznaczne z użytecznością i wartością prowadzonych 
badań dla Polski? Co oznacza w tym kontekście fakt, że kariery 
w  rodzimych naukach humanistycznych opierają się często na 
importowanych koncepcjach zagranicznych – centrowych (amery-
kańskich, brytyjskich, niemieckich, francuskich)? Dlaczego nawet 
w Polsce lepiej znana jest – przykładowo – myśl Thomasa Kuhna 
niż Ludwika Flecka? Dlaczego zapominamy o Marianie Małowiście, 
chętniej sięgając – jak uczyniliśmy to również my – po ustalenia 
Wallersteina? Dlaczego uważa się, że z punktu widzenia kariery 
naukowej korzystniej jest publikować w języku angielskim niż pol-
skim? Czy światowa humanistyka jest uniwersalna? I czy na pewno 
istnieje „światowa humanistyka”? Jak wygląda lokalny mechanizm 
„dziedziczenia” problemów po „starszych braciach w rozumie” – 
np. po dekonstrukcji, feminizmie, postkolonializmie i wielu innych? 
Są to także pytania o specyfikę historyczną, strukturalną czynników 
wiążących Europę Środkową i  Wschodnią z  (pół)peryferiami 



Humanistyka (pół)peryferii?   11

i o potencjalne konsekwencje próby wyjścia polskiej humanistyki 
poza wyznaczaną jej obecnie pozycję.

Jeżeli przyjęte rozpoznanie dotyczące pozycji i charakteru nauki 
w Polsce jest trafne a status trudny do zmiany, należy zapytać o to, 
jak powinniśmy uprawiać naukę na (pół)peryferiach? Na ile naszym 
obowiązkiem jest przyjęcie, a na ile próba zrzucenia zinternalizowa-
nej świadomości mieszkańców (pół)peryferii? Co oznacza uprawia-
nie nauki dla Polski (a nie po prostu „w Polsce”)? Czy indywidualne 
strategie kariery stoją w sprzeczności z nauką nakierowaną na dobro 
wspólne? Gdzie tkwią źródła przekonania o słabości polskich trady-
cji badawczych, znikania polskich innowacji w zawieruchach dzie-
jowych (m.in. socjologii nauki Flecka, przedwojennego literaturo-
znawczego formalizmu/strukturalizmu, polskich nurtów czytania 
Marksa, powojennej historiografii, np. Witolda Kuli czy Mariana 
Małowista itp.)? Dlaczego wracamy do tych tradycji dopiero wów-
czas, gdy pozwalają się one wtórnie odczytać w świetle naukowych 
dyskursów podsuwanych przez centrum? I  co działo się z nimi 
np. w czasie politycznie generowanych barier PRL-u? Czy nauka 
uprawiana lokalnie może być inspirująca dla centrum i jak samo 
centrum winno się odnosić do badań w obszarze (pół)peryferii? 
W  tym kontekście należy także zapytać o  eksport środkowo- 
i wschodnioeuropejskiej humanistyki i jej rolę w „nauce światowej” 
(np. tradycji M. Małowista dla formowania idei systemu-świata, czy 
formalizmu/strukturalizmu w Stanach Zjednoczonych czy Francji?). 
Możliwe pola odpowiedzi na tego typu pytania obejmują, między 
innymi, problem procesów adoptowania i przyswajania przez cen-
trum transformacji nauki (pół)peryferyjnej, którym ona podlega; roli 
emigracji ludzi nauki, zarówno w odniesieniu do ośrodków centro-
wych, jak i (pół)peryferyjnych. Istotnym problemem są też kwestie 
relacji zachodzących pomiędzy różnymi obszarami o (pół)peryfe-
ryjnej charakterystyce. Problemy kryjące się za powyższymi pyta-
niami nie są błahymi w szczególności w kontekście modnych dziś 
koncepcji podkreślających znaczenie lokalnej wiedzy i multikultu-
rowego bogactwa oraz poszanowania odrębnych tradycji kulturo-
wych. Zapytać też warto, co oznacza dla lokalnej nauki konceptualne 
ulokowanie jej na (pół)peryferiach w odniesieniu do konkretnych jej 
dziedzin? Jakie mechanizmy (pół)peryferyzacji funkcjonują w socjo-
logii, filozofii, historiografii, antropologii kulturowej, psychologii, 
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literaturoznawstwie i  innych? Czy w obrębie naszych dyscyplin 
mamy alternatywne, nienastawione na rozpoznanie w kategoriach 
centrum-peryferie, ścieżki rozwoju kariery i prowadzenia badań?

Na koniec nie można także nie zastanowić się nad trwałością 
i  trafnością samej przyjętej tu perspektywy opisu humanistyki. 
Interesujący być może historyczny aspekt powyższych konceptuali-
zacji, ich zmiany, dynamika, charakterystyczne przekształcenia, 
konkretne wydarzenia, zjawiska i przykłady wpisujące się bądź nie 
wpisujące się w powyższą logikę. Być może w minionych okresach, 
przeszłe ujęcia teoretyczne, zapomniane dyskusje, lokalne nauki 
poruszały już powyższą tematykę, która przecież w zasadniczym 
sensie jest obecnie wytworem centrum? Czy schemat wyrastający 
z perspektywy ekonomicznej (osiowy podział pracy) daje się bezkar-
nie przenieść w roli podstawy waloryzacyjnej w sferę pozaproduk-
cyjnych, światopoglądotwórczych dziedzin – tak jak jest to współ-
cześnie robione? Trzeba zadać także kluczowe pytanie, z czyjego 
punktu widzenia schemat centrum/półperyferie/peryferie jest opi-
sem trafnym i zadowalającym?

* * *
Potrzeba konceptualizacji rozmaitych doświadczeń i obserwacji 

należących do naszej kultury naukowej oraz chęć zrozumienia 
podejmowanych przez nas zagadnień narastała w środowisku rodzi-
mych badaczy od dłuższego czasu, obejmując kręgi osób wywodzą-
cych się z rozmaitych kontekstów dyscyplinarnych1. Ostatnie lata 

1 Problemy nauki (pół)peryferyjnej były omawiane między innymi 
w 2008 roku w Poznaniu podczas konferencji pt. „Zmiana społeczna i dys-
kurs. Wallerstein w kontekście środkowo-europejskim”, nad którą patronat 
objął profesor I. Wallerstein, zaś organizatorami byli: Oddział Poznański 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Oddział Poznański Polskiego 
 Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Filozofii UAM oraz Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W gościnnych murach PTPN-u zgromadzili 
się wówczas badacze, z których część wniosła ważny wkład w rodzime 
myślenie o humanistyce (pół)peryferii, wśród nich Jan Sowa (2011), Andrzej 
W. Nowak (2011) i Tomasz Zarycki (2009, 2013). Dwaj ostatni badacze brali 
również udział w  poświęconych tej problematyce spotkaniach orga-
nizowanych przez środowisko Forum Humanistycznego, w seminarium 
naukowym (14.09.2011) i  konferencji z  cyklu Colloquia Humaniorum 
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pokazują, że analogiczne potrzeby i dążenia pojawiały się również 
w innych częściach (naukowego) świata, dając w rezultacie ważne 
prace, które wiele wnoszą do rozumienia problemu nauki (pół)
peryferyjnej. Z różnych powodów, nie sposób było ich ująć w tek-
stach zawartych w  niniejszym tomie, dlatego na koniec w  tym 
miejscu chcemy tylko zwrócić na nie uwagę naszych Czytelników. 
Na plan pierwszy wybijają się trzy książki, z których dwie wyrastają 
z nurtu Studiów nad Nauką i Technologią (STS), zaś jedna z badań 
prowadzonych w tradycji Wallersteinowskiej.

Pierwsza z książek to praca Leandro Rodrigueza Mediny pt. 
Centers and Peripheries in Knowledge Production (2014). Posługując 
się zbliżonym do naszego punktem wyjścia, autor analizuje relacje 
między naukami politycznymi w Argentynie i Stanach Zjednoczo-
nych, okazyjnie dodając inne kraje (np. Hiszpanię, Wielką Brytanię, 
Brazylię). Choć Medina nie używa pojęcia „półperyferii”, wychodząc 
raczej od binarnego układu centrum-peryferie, to jego optyka łatwo 
daje się przełożyć na naszą, ponieważ nie koncentruje się na samych 
kategoriach, a raczej szczegółowo analizuje rozmaite procesy: relacje 
między badaczami, ich biografie, mechanizmy i funkcje wyjazdów 
zagranicznych, dyskusje teoretyczne, polityczne, seminaryjne i na 
zajęciach ze studentami, publikowanie oraz dystrybucję książek 
naukowych, strukturę instytucjonalną i inne.

Pośród wielu interesujących rozważań i obserwacji poczynionych 
przez Medinę warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwa wątki. 
Pierwszy z nich to analiza różnic instytucjonalnych między centrową 
nauką amerykańską i (pół)peryferyjną nauką argentyńską. Tę pierw-
szą charakteryzuje silna strukturyzacja, stabilizacja, jasno określone 
warunki wejścia „do gry”, znaczna liczba zaangażowanych aktorów 
społecznych – nie tylko akademickich, ale również licznych aktorów 
ze społecznego „otoczenia” – źródła kapitału (ekonomicznego, 
społecznego, kulturowego) są lokalne, a autonomia nauki wysoka. 
Dla odmiany, (pół)peryferyjną naukę argentyńską charakteryzuje 
znacznie luźniejsza struktura, często bazująca na nieformalnych 
zasadach i relacjach, bardziej niejasne reguły wejścia „do gry”, nie-

(21 – 22.10.2011), której pokłosiem jest niniejsza książka. Warto nadmienić, 
że Krzysztof Abriszewski, występując na konferencji w Poznaniu, przed-
stawił referat zatytułowany „Humanistyka (pół)peryferii”.
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wielka liczba zaangażowanych aktorów, źródła kapitału są lokale 
oraz zagraniczne, zaś autonomia niska (Medina 2014: 10 – 43).

Strukturalne różnice dają w rezultacie odmienne warunki wytwa-
rzania wiedzy naukowej oraz jej cyrkulacji. Aby zrozumieć donio-
słość tych spostrzeżeń, należy wziąć w nawias uniwersalistyczne 
myślenie o nauce jako aktywności polegającej wyłącznie na prowa-
dzeniu badań zgodnie z pewną procedurą po to, by uzyskać jak 
najlepsze, obiektywne rezultaty. Wpływ na sytuację, o której pisze 
Medina zrozumiemy najprościej odwołując się do jego przykładów. 
Z jednej zatem strony lokalny rozwój teorii politycznej jest podmi-
nowany przez konieczność równoczesnego podejmowania wielu 
prac zarobkowych przez argentyńskich akademików, by mogli 
przeżyć. Z drugiej dystrybucja takich innowacji teoretycznych jest 
osłabiana przez rynek książki naukowej zdominowany przez impor-
towanie literatury z Hiszpanii i niewielkie zainteresowanie ryzykow-
nym i kosztownym wydawaniem na większą skalę lokalnych autorów. 
Przy czym, sytuację tę powinniśmy rozumieć jako strukturalną, 
tzn. nie jako stan świata społecznego, który z  jakiegoś powodu 
popadł w patologię, którą można usunąć i wszystko naprawić, jeśli 
tylko będzie wola po stronie zainteresowanych. Przeciwnie, ta „pato-
logia” stanowi funkcję szerszej konfiguracji społecznej. Odwołując 
się do wykorzystywanych przez nas kategorii Wallersteina, możemy 
powiedzieć, że Medina naświetla konsekwencje takiej a nie innej 
struktury nowoczesnego systemu-świata, który zamieszkujemy, lub 
– przywołując ponownie Franka – mamy tu do czynienia z kolejnym 
przykładem rozwoju niedorozwoju.

Konsekwencją tej strukturalnej sytuacji jest specyfika toczonych 
na różnych poziomach negocjacji między centrum a (pół)peryfe-
riami naukowymi, które Medina wnikliwie i bardzo skrupulatnie 
analizuje. Zwraca na przykład uwagę na wpisanie tego rodzaju 
negocjacji w sylabusy zajęciowe oraz formułę realizacji samych zajęć. 
Z jednej strony, silna obecność autorów zagranicznych powoduje, 
że w przeważającej mierze wypełniają oni treści zajęć ze studentami. 
Ci ostatni czytają ich teksty na kolejnych kursach, co wytwarza 
i stabilizuje poczucie, że to oni – naukowcy z centrum – są właści-
wymi klasykami w dziedzinie. Ale jednocześnie, owych skonstru-
owanych w ten sposób klasyków nie sposób odnieść bezpośrednio 
do życia politycznego Argentyny, bo ani go nie znali, ani o nim nie 
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pisali, toteż w tym miejscu rozpoczyna się ważny proces negocjo-
wania ich myśli, prowadzący do uzgodnienia „klasycznej teorii” 
z lokalnym kontekstem. Przy czym, jak podkreśla Medina, rezultaty 
tych negocjacji nigdy zwrotnie nie wracają do centrum, centrowej 
nauki i centrowych klasyków. Dzieje się tak z wielu różnych powo-
dów, jednym z nich jest to, że akademicka kultura w Argentynie 
raczej skłania studentów nauk politycznych do bezpośredniego 
udziału w dyskusjach werbalnych niż do dyskutowania na piśmie 
(zwłaszcza w obcym języku), inny fakt, że amerykańscy uczeni nie 
są zainteresowani w  czytaniu nieamerykanów (Medina 2014: 
129 – 169).

Wagę warunków wytwarzania i  cyrkulacji wiedzy naukowej 
widać również w książce Amita Prasada Imperial Technoscience. 
Transnational Histories of MRI in the United States, Britain, and 
India (2014), ale co znaczące, wsparte gruntownymi badaniami 
analizy Prasada poświęcone są przyrodoznawstwu, a nie szeroko 
rozumianej humanistyce. Indyjski uczony pisze: „Ważną konsekwen-
cją hierarchii i wykluczenia w obrębie praktyk technonaukowych jest 
to, że pewne trajektorie badawcze (które mogą mieć innowacyjny 
charakter i  lokować we frontach badawczych) zamieniają się 
w ścieżki (trails) pozbawione połączeń. Prawdziwa jest też zależność 
odwrotna. Wynalazek (an invention) nabywa swój status nie tylko 
za sprawą »geniuszu« swego wynalazcy lub wynalazców, lecz rów-
nież jako rezultat rozproszonego poznania (distributed cognition) 
rozmaitych aktorów i  ich uwikłań (entanglements2) w  dyskursy 
i technonaukowe sieci. Oznacza to, że sukcesy i porażki jeśli chodzi 
o technonaukowe innowacje, czy wynalazki nie są autonomicznymi, 
odizolowanymi zdarzeniami. Stanowią one przykłady hierarchicznie 
połączonych lub pozbawionych połączeń ścieżek. […] Połączenie 
albo brak połączeń danych ścieżek dostarcza znacznie bardziej 
użytecznego parametru do badania transnarodowych transformacji 
w technonauce niż, powiedzmy, śledzenie autorstwa, bądź wykorzy-

2 W kontekście całego wywodu Prasada pojęcie entanglement z pew-
nością poprawniej jest przekładać jako „plątaninę”, czy „gmatwaninę”, ma 
ono bowiem określać stan licznych powiązań o dużej złożoności. Jednakże 
w tym, wybranym przez nas cytacie, wyciętym z jego macierzystego kon-
tekstu uznaliśmy, że „uwikłania” będą dla Czytelnika jaśniejsze.



16  Krzysztof Abriszewski, Adam F. Kola, Jacek Kowalewski

stania patentów (które może nawet nie mieć miejsca, zwłaszcza, gdy 
ścieżki pozostają odłączone)” (Prasad 2014: 9).

Naszpikowany żargonem charakterystycznym dla Studiów nad 
Nauką i Technologią powyższy fragment w skondensowanej formie 
komentuje zagadkową sytuację: liczne badania prowadzące do 
wynalezienia i opracowania technologii obrazowania metodą rezo-
nansu magnetycznego (MRI) były prowadzone w Indiach przez 
hinduskich badaczy. Ostatecznie jednak wynalazek jest amerykański, 
to amerykańscy uczeni ostro spierali się o pierwszeństwo jego opra-
cowania, nazwa „MRI” jest również amerykańska, sama – gotowa 
już – technologia także została sprowadzona do Indii z zewnątrz 
w momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało już 
około 900 urządzeń, a sprowadzający nie mieli najmniejszego poję-
cia o indyjskich badaniach. Co więcej, w literaturze w tym czasie (jak 
i wcześniej) funkcjonuje przekonanie o wtórności i zacofaniu nauki 
indyjskiej.

Prasad, choć posługuje się kategorią „eurocentryzmu” i „zacho-
docentryzmu”, sam także proponuje tytułowe pojęcie „imperialnej 
technonauki”, jest bardzo skrupulatny w uchylaniu się szerokim 
kategoriom (typu „Zachód”, „centrum” etc.) i stara się śledzić – jak 
sam pisze – rozmaite ścieżki technonaukowych praktyk. Jedna 
z ogólnych konstatacji wynikająca z jego badań potwierdza jednak 
doświadczenie niejednorodności rzeczywistości naukowej i wyni-
kających z niej konsekwencji, które w niniejszym tomie pragniemy 
uchwycić poprzez określenie humanistyki (pół)peryferii.

Trzecia ważna książka, o której pragniemy wspomnieć, ma zupeł-
nie odmienny charakter i wywodzi się z innego kontekstu. Domyśl-
nym odniesieniem teoretycznym dla proponowanej przez nas 
„humanistyki (pół)peryferii” jest teoria kapitalistycznego systemu-
-świata Immanuela Wallersteina. Ona sama uzyskała jednak w ostat-
nim czasie swoje krytyczne rozwinięcie (czy też transformację) do 
postaci teorii ekologii-świata konstruowanej intensywnie przez 
Jasona W. Moore’a (2015). Autor ten porzuca Wallersteinowskie 
kategorie centrum, półperyferii i peryferii – choć nie znaczy to, że 
my również mamy to uczynić – i wprowadza do gry jeszcze szerszy 
obraz niż autor The Modern World-System. Krytykuje nauki spo-
łeczne za ich kartezjanim przejawiający się w oddzielaniu natury 
i  społeczeństwa, nawet, czy zwłaszcza w  rozmaitych modelach 
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ekologicznych opierających się na układzie system/otoczenie, pro-
ponując w zamian podwójny ruch, czy też podwójne wnętrze (double 
internality): kapitalizmu w naturze i natury w kapitalizmie (Moore 
2015: 1 – 32).

Na pierwszy rzut oka propozycja zmiany samej szachownicy, 
przy pozostawieniu (naszych) figur i pionów rozstawionych tak samo 
jak przedtem, nie powoduje istotnej różnicy. W końcu przyjęty przez 
nas punkt wyjścia – doświadczenie życia w (pół)peryferyjnej kultu-
rze naukowej się nie zmienia. Jednakże zmienia się ostateczny punkt 
odniesienia, a w szerszej perspektywie pojawiają się procesy przy-
rodnicze oraz akumulacji kapitału. Powstaje więc pytanie, jak w tym 
nowym kontekście umieścić humanistykę (pół)peryferii oraz huma-
nistykę w ogóle.

Być może najłatwiej dostrzec to w  odniesieniu do głośniej 
w ostatnich latach problematyki Antropocenu i kryzysu ekologicz-
nego3. Moore (wraz z grupką innych ważnych badaczy) mocno 
krytykuje kategorię „Antropocenu” i sam proponuje w jej miejsce 
mówienie o Kapitałocenie, argumentując między innymi, że ten 
pierwszy opiera się na wadliwie pomyślanej periodyzacji historycz-
nej, lekceważącej procesy, czynniki i aktorów przemian.

Przypomnijmy, że początek Antropocenu – zgodnie z  wizją 
twórcy tego pojęcia, Paula Crutzena – lokuje się w  1784 roku, 
w momencie opatentowania przez Jamesa Watta silnika parowego, 
co symbolicznie ma oznaczać początek industrializacji, a tym samym 
wzrostu ludzkich mocy oddziaływania na Ziemię. Jednakże – jak 
dowodzi dwóch francuskich badaczy, Christophe Bonneuil i Jean-
-Baptiste Fressoz w  swojej znakomitej książce The Shock of the 
Anthropocene (2016) – jedną rzeczą są same zjawiska zbiorczo 
ujmowane jako kryzys ekologiczny, a czym innym jest narracja na 
ich temat mówiąca o „Antropocenie”. Ta ostatnia okazuje się hege-
moniczna, technokratyczna, zachodocentryczna, odpolityczniona 

3 Dominujące ujęcia Antropocenu widzą w nim nową, następującą po 
Holocenie, epokę geologiczną. Jest to epoka człowieka, który w toku swojej 
cywilizacyjnej ewolucji stał się siłą o globalnym – geologicznym – oddzia-
ływaniu, przekształcając całe swoje ziemskie środowisko naturalne. Pod tym 
względem stanął obok najpotężniejszych sił przyrody oddziaływujących na 
Ziemię jako system (zob. Bonneuil, Fressoz 2016, część pierwsza).



18  Krzysztof Abriszewski, Adam F. Kola, Jacek Kowalewski

i ślepa na faktyczne procesy historyczne (zob. Moore 2015: 169 – 217; 
Bonneuil, Fressoz 2016). Francuzi argumentują, że narracja ta odnosi 
się do jak najbardziej realnych problemów, które w przeważającej 
mierze badają nauki przyrodnicze, jednakże nią samą powinny zająć 
się nauki humanistyczne uruchamiając swój tradycyjny krytyczny 
arsenał.

Książka Moore’a problematyzuje narzędzia zastosowane w niniej-
szej książce o tyle, że każe nam postawić pytania: być może kiedy 
mówimy o humanistyce (pół)peryferyjnej powinniśmy nie tylko 
odnosić się do względnie ustabilizowanych relacji centro-peryferyj-
nych i w nich lokować nasze zainteresowania, ale ponadto, winniśmy 
stworzyć szerszy obraz, w którym humanistyka (pół)peryferii odnie-
sie się do natury w kapitalizmie i kapitalizmu w naturze, analizując 
przykładowo, czym różniła i różni się jej rola w procesach zawłasz-
czania natury i  akumulacji kapitału od humanistyki centrowej? 
Innym z możliwych problemów jest kwestia jak określić funkcję 
i  możliwości sprawcze (pół)peryferyjnej humanistyki w  obliczu 
globalnego problemu (katastrofa ekologiczna) i  hegemonicznej 
narracji (Antropocen) oraz konieczności krytycznej dekonstrukcji 
tej ostatniej. Jak argumentuje Moore w swojej książce – nie o to 
chodzi, żeby humaniści rozgrywali swoje gry pojęciowe dla nich 
samych, chodzi o to, że tryb sformułowania problemu wskazuje na 
paletę rozwiązań, zaś same te sformułowania będą wywodziły się ze 
sposobu rozumienia historii. Czy tę historię tak samo opowie huma-
nistyka centrowa i (pół)peryferyjna?

* * *
Należy zwrócić uwagę, że chociaż kategoria „(pół)peryferyjności” 

zdaje się mocno związana z  teoriami systemowo(-)światowymi 
i studiami postkolonialnymi, to teksty zawarte w niniejszej książce 
wyraźnie pokazują możliwe odmienne języki analizy i interpretacji 
rzeczywistości kulturowej i społeczno-politycznej, w której podobny 
rodzaj kategoryzacji jest obecny, ale w odmienny sposób definio-
wany, rozumiany, opisywany. Zatem chociaż kategoria tytułowa jest 
teoretycznie doprecyzowana i odsyła nas do określonego paradyg-
matu w humanistyce i naukach społecznych, to okazuje się możliwa 
do aplikacji i płodna poznawczo również w ramach innych tradycji 
intelektualnych.
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Zaproponowany poniżej układ problemowy artykułów zmierza 
do odzwierciedlenia dwoistej tendencji przenikającej cały prezento-
wany poniżej zestaw stanowisk. Z jednej strony mamy zatem do 
czynienia z rozważaniami nad problemem „przestrzennej” i „naro-
dowej” hierarchizacji praktyk naukowych (Zachód vs. Wschód, 
Północ vs. Południe, Europa Zachodnia vs. Europa Środkowa 
i Wschodnia itp.) oraz nad wzajemnymi oddziaływaniami i zależno-
ściami pomiędzy porządkowanymi w  ten sposób wspólnotami 
badawczymi. W efekcie Czytelnik otrzymuje różnorakie próby analizy 
fenomenów kreowanych przez porządek takiego systemu, wgląd 
w próby zrozumienia ich mechaniki, struktury i wielopłaszczyzno-
wych uwarunkowań oraz ich zróżnicowanych skutków. Wraz z wysił-
kami doprecyzowania teoretycznych ram badania, próby te są jednak 
zarazem formą ugruntowania i stabilizacji przyjmowanych wyjściowo 
rozpoznań. Postrzeganie warunków uprawiania nauki w kategoriach 
rodzącej nierówność różnorodności jest afirmatywne, gdyż opiera się 
na zgodzie na konstatację istnienia konstytutywnych dla tego systemu 
fundamentalnych różnic pomiędzy wiedzą wytwarzaną „tam” i „tu”. 
Dostrzeżenie tego faktu stanowi kluczowy element drugiej z zasy-
gnalizowanych tu tendencji, optyce celującej w oporze wobec kształtu 
suflowanego (pół)peryferiom centrowego samoopisu. Stąd wezwania 
do tworzenia alternatywnych prób deskrypcji istniejącej sytuacji 
i wyłamania się z uścisku rzeczywistości nauki portretowanej w kate-
goriach systemu(-)świata. Gest ów, z pewnością łatwiejszy do pomy-
ślenia i zaakceptowania przez humanistów niż przez przedstawicieli 
nauk przyrodniczych, wykonywany jest wszak – co znamienne – za 
pomocą narzędzi pochodzących zza granic (pół)peryferii. Paradok-
salnie, mówiąc bowiem o odrzuceniu paradygmatycznego modelu 
centrum-peryferie, sięga się do argumentów podsuwanych przez 
ulokowanych dziś w centrum systemu symbolicznych wręcz sojusz-
ników. Licznie przewijające się w prezentowanych niżej tekstach, 
dobrze rozpoznawalne postaci – Clifforda Geertza, Michaiła Bach-
tina, Marshala Sahlinsa, Edwarda Saida, Homiego Bhabhy itd. – to 
najlepsze przykłady tego typu skłonności. Dyskutuje się przeto pro-
blem uwolnienia od intelektualnej autokracji bez prób odnalezienia 
lub wytworzenia własnych lokalnych narzędzi mogących skutecznie 
służyć do rozmontowania i przeciwstawienia się hegemonicznemu 
układowi odniesienia. Czy da się to zjawisko wytłumaczyć wyłącznie 



20  Krzysztof Abriszewski, Adam F. Kola, Jacek Kowalewski

współczesną globalizacją wiedzy humanistycznej, rozwojem „huma-
nistyki bez granic” rozrastającej się głównie za sprawą nowych 
technik komunikacji i sposobów gromadzenia oraz rozprzestrzenia-
nia wytwarzanej wiedzy? Wątpliwe. Choć powód wskazanego feno-
menu nie jest z pewnością jednoczynnikowy, warto wskazać wyraź-
nie narastającą w kolejnych pokoleniach lokalnych badaczy awersję 
do prowadzenia dyskusji między sobą, wyczuwalną niechęć do 
obowiązku odnoszenia się do poglądów i opinii tworzonych przez 
usytuowanych lokalnie uczonych. Uprzedzenie a może brak gotowo-
ści i  odwagi do tworzenia i  operowania własnymi kategoriami, 
skutkuje potrzebą podpierania się głosami centralnych postaci „świa-
towego” dyskursu. To dlatego próby rozpoznania sytuacji nauki 
polskiej wymagają odniesienia do kategorii wytworzonych przez 
uczonych pochodzenia palestyńskiego, indyjskiego, rosyjskiego itd., 
pracujących od dawna w centrotwórczych środowiskach uniwersy-
tetów amerykańskich. Nie ma wątpliwości, że działając w ten sposób, 
trudno spodziewać się oryginalności i innowacyjności, na którą daje 
nadzieję, doceniająca i podkreślająca rolę peryferiów semiotyczna 
teoria kultury Jurija Łotmana. Kluczowym problemem jest tu nie-
zdolność do wytworzenia niezależnego, oryginalnego samoopisu, 
powtarzanego wielokrotnie i przez wielu – tak długo, aż stanie się 
słyszalny wśród innych lokalnie usytuowanych wspólnot badawczych. 
Wielu z przedstawicieli dziedzin rodzimej humanistyki nie ma jednak 
w tej sprawie nic do powiedzenia. Nie umie, bądź nie chce wyarty-
kułować nic ciekawego na temat lokalnego sposobu widzenia świata, 
z którego się wywodzą.

literatura

B onneui l  Ch. ,  Fressoz J . -B. ,
2016 The Shock of the Anthropocene. The Earth, History and Us, 

przeł. d. fernbach, london–New york.
Buel l  F. ,

1994 National Culture and the New Global System, baltimore.
Frank A .G. ,

1967 Capitalism and Underdevelopment in Latin America, New 
york.



Humanistyka (pół)peryferii?   21

1969 Underdevelopment or Revolution. Essays on the Develop-
ment of Underdevelopment and the Immediate Enemy, New 
york–london.

Culture ,  Globaliz at ion… ,
1997 Culture, Globalization and the World-System: Contemporary 

Conditions for the Representation of Identity, red. A.d. King, 
minneapolis.

Medina L .M. ,
2014 Centers and Peripheries in Knowledge Production, New 

york–london.
Moore J .W. ,

2015 Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation 
of Capital, london–New york.

Nowak A .W.,
2011 Podmiot, system, nowoczesność, Poznań.

Immanuel  Waller ste in and The P roblem… ,
2011 Immanuel Wallerstein and The Problem of The World. 

System, Scale, Culture, red. d. Palumbo-liu, b. robbins, 
N. tanoukhi, durham–london.

Prasad A . ,
2014 Imperial Technoscience. Transnational Histories of MRI in 

the United States, Britain, and India, cambridge–london
Sowa J . ,

2011 Fantomowe ciało króla: peryferyjne zmagania z nowoczesną 
formą, Kraków.

Wallerste in I . ,
2007 Analiza systemów-światów: wprowadzenie, przeł. K. Gaw-

licz, m. starnawski, warszawa.
Z ar ycki  T. ,

2009 Peryferie: nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, war-
szawa.

2013 Polskie nauki społeczne w  świetle hipotezy peryferyjnej 
dualności, „zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 1 (195), 
s. 67 – 88.





Film Stevena Soderbergha Contagion opowiada o tym, jak w krót-
kim czasie życie ludzi na całym świecie zostaje zagrożone przez 
nieznaną dotąd epidemię1. Pierwszym nosicielem okazuje się być 
pracownica międzynarodowej korporacji, która zaraża się chorobą 
w Chinach, by „przewieźć” później szkodliwy patogen do Stanów 
Zjednoczonych. Wkrótce doniesienia o zakażeniach zaczynają pły-
nąć z różnych zakątków globu. Contagion w trafny sposób pokazuje 
zagrożenia globalizacji w  dobie społeczeństwa ryzyka. Rozwój 
transportu i związana z nią zwiększona mobilność powodują, że 
przemieszczanie się ludzi jest dużo łatwiejsze niż w przeszłości, co 
powoduje trudności w monitorowaniu różnego rodzaju zagrożeń, 
na przykład rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Jednakże 
w  tym przypadku wehikułem pozostaje ludzkie ciało. Wszelkie 
narzędzia i instytucje globalnego świata jedynie ułatwiają krążenie 
chorób po świecie.

Rzecz przedstawia się zupełnie inaczej w przypadku zaburzeń 
psychicznych. Pomimo dominacji w psychiatrii modelu biomedycz-
nego nie udało się zidentyfikować w jednoznaczny sposób konkret-
nych organicznych przyczyn większości problemów ze zdrowiem 
psychicznym. Oznacza, że nie możemy zarazić się depresją czy 
ADHD w taki sposób, jak zarazić się możemy świńską grypą czy 

1 Artykuł jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu pt. Bio-
medykalizacja nadpobudliwości. Socjologiczne studium wyłaniania się 
jednostki chorobowej jako faktu społecznego. Projekt został sfinansowany ze 
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer DEC-2013/11/N/HS6/00991.
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gruźlicą. Dodatkowo, zaburzenia psychiczne związane są z szeroko 
pojętą sferą subiektywności, która determinowana jest normami 
kulturowymi. Nie negując podłoża biologicznego, zaburzenia psy-
chiczne są również przeżywane i doświadczane na bazie usankcjo-
nowanych w określonej wspólnocie norm i reguł. Można by zatem 
podejrzewać, że nadpodbudliwość dziecka wychowanego w Stanach 
Zjednoczonych będzie inną nadpobudliwością w przypadku dziecka 
z Chin. Okazuje się jednakże, że w ostatnich latach obserwujemy 
zjawisko globalizowania się zaburzeń psychicznych, rozprzestrzenia 
się określonych ich definicji w miejscach, które wcześniej nie znały 
takich problemów bądź traktowały je w  zupełnie inny sposób. 
W tekście podaję trzy takie przykłady. Są to zespół stresu pourazo-
wego, czyli PTSD, depresja i ADHD. Występowanie wszystkich tych 
zaburzeń bądź ograniczone było przez długi czas jedynie do kon-
kretnego obszaru (USA), bądź do określonego kręgu kulturowego 
(tzw. Zachodu). W tekście pokazuję, jak lokalnie występujące pro-
blemy zaczęły ujawniać się w takich krajach jak Sri Lanka, Japonia 
i Polska. Zaburzenia te nazywam chorobami walizkowymi, gdyż 
jedną z ich właściwości jest to, że podróżują w niezmienionej formie 
po całym świecie.

Skąd zjawisko globalizowania się zaburzeń psychicznych? Naj-
prościej rzecz ujmując źródeł tego procesu należy doszukiwać się 
w upowszechnieniu biologicznego modelu zdrowia psychicznego, 
którego wyrazem jest psychiatria amerykańska. W Stanach Zjedno-
czonych jeszcze do połowy lat 70 zaburzenia psychiczne postrzegano 
przez pryzmat jednostkowych doświadczeń i koncentrowano się na 
społecznych relacjach. Problemy z psychiką miały charakter usytu-
owany, zależny od konkretnego kontekstu. Koniec tej dekady przy-
niósł zmianę paradygmatyczną, której, ujmując rzecz skrótowo, 
skutkiem było zbliżenie psychiatrii do bardziej organicznie zakorze-
nionych gałęzi medycyny (Wróblewski 2012). Podstawowym rysem 
tego nowego paradygmatu jest przyjęcie definicji zaburzenia jako 
dyskretnej jednostki diagnostycznej, którą można opisać za pomocą 
konkretnej listy symptomów i  wyraźnie odróżnić od jednostek 
z innymi symptomami. Ideałem, do którego dąży ta nowa psychiatria 
jest znalezienie konkretnych czynników patologicznych, które są 
odpowiedzialne za pojawienie się zaburzenia. Spełnienie tego celu 
stało się bardziej realne, dzięki rozwojowi genetyki i neuronauk. 
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Zaburzenia psychicznie ujmuje się obecnie częściej jako problemy 
dziedziczne oraz jako związane z fizjologią mózgu.

Zmiana w dziedzinie psychiatrii, która dokonała się w pierwszej 
kolejności w kontekście amerykańskim, otworzyła furtkę dla uni-
wersalizacji biomedycznego modelu zaburzeń psychicznych, a tym 
samym umożliwiła globalizację amerykańskiej psychiatrii. Psyche 
usytuowane, czyli umiejscowione w określonym kontekście i czasie, 
determinowane określonymi relacjami społecznymi oraz warto-
ściami zastąpione zostało przez psyche uniwersalne, zależne od 
biologicznej kondycji. O ile w tym pierwszym przypadku wysiłki 
medycznych profesjonalistów koncentrowały się głównie na indy-
widualnych biografiach pacjentów czy interwencjach w społeczne 
otoczenie jednostki, o tyle ta druga koncepcja otwiera możliwość 
aplikowania tych samych narzędzi w różnych kontekstach. Wiedza 
o  zaburzeniach psychicznych, odnosząca się do mechanizmów 
biologicznych, w które jesteśmy wszyscy wyposażeni jako przedsta-
wiciele określonego gatunku jest wiedzą, która daje się upowszech-
nić w dużym większym stopniu niż wiedza dotycząca specyficznych 
relacji społecznych czy wartości kulturowych.

Symptomatyczna definicja zaburzeń i poszukiwanie ich organicz-
nej przyczyny przypominają oczywiście logikę charakterystyczną dla 
myślenia o chorobach zakaźnych. I rzeczywiście – twórca jednej 
z pierwszych klasyfikacji zaburzeń, Emil Kraepelin, wyobrażał sobie, 
że choroby psychiczne są podobne chorobom zakaźnym (Horwitz 
2002; Wróblewski 2015). Wyżej wspominałem, że nie jest to takie 
proste. W przypadku chorób zakaźnych istnienie określonego pro-
blemu zobiektywizować można poprzez wskazanie jego źródła 
w samych organizmie. Do tego służą praktyki laboratoryjne. Obec-
ność wirusa bądź bakterii można po prostu wykryć za pomocą 
określonego testu. W psychiatrii nie funkcjonują jednakże testy 
diagnostyczne oparte na sprawdzaniu fizjologii mózgu czy struktury 
genetycznej. O ile ważnym składnikiem obiektywizacji zaburzeń 
psychicznych pozostaje wiedza biologiczna, to muszą tutaj istnieć 
inne, niezbędne do ustanowienia określonej wizji zaburzeń, narzę-
dzia. Są to definicje diagnostyczne oraz modele terapii. O tym, że 
mamy do czynienia z zaburzeniem psychicznym, a nie ze zwykłym, 
codziennym problemem życiowym decyduje istnienie etiologii, 
która patologię definiuje w sposób biologiczny, ale również sposób 
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identyfikacji (oparty na symptomach sposób diagnozowania, który 
można by nazwać „miękkim” testem diagnostycznym) oraz skutecz-
ność leczenia (w przypadku modelu biomedycznego chodzi oczy-
wiście o terapię farmakologiczną).

Przedmiotem mojego zainteresowania jest globalizacja biome-
dycznego modelu zaburzeń psychicznych. W tekście opisuję dwa 
wymiary tego procesu. Po pierwsze, chodzi o narzucanie różnym 
wspólnotom i kulturom specyficznego oraz wytworzonego lokalnie 
obrazu zdrowia i choroby oraz specjalistycznej wiedzy na ich temat. 
Postaram się uchwycić dynamikę tego zjawiska odnosząc się z jednej 
strony do paradygmatu psychiatrii kulturowej, z drugiej do koncep-
cji I. Wallersteina. Po drugie, globalizacja wiąże się ze specyficznymi 
narzędziami, za pomocą których nie tylko model biomedyczny może 
się upowszechniać, ale również konkretne choroby, nazwane przez 
mnie walizkowymi. Poniżej omawiam trzy takie wehikuły globaliza-
cji: podręcznik diagnostyczny DSM, marketing koncernów farma-
ceutycznych oraz dyskurs naukowy.

zdrowie psychiczne w skali globalnej  
a problem peryferyjności

Zagadnienie zarządzania zdrowiem psychicznym w skali global-
nej stało się w ostatnich latach częścią agendy międzynarodowych 
instytucji. Ich eksperci podkreślają, że zaburzenia psychiczne prze-
stały być domeną jedynie krajów rozwiniętych, a stały się problemem 
różnych zakątków świata, w tym w dużej mierze krajów rozwijają-
cych się. Chodzi tu nie tylko o  częstsze występowanie samych 
zaburzeń, ale również ograniczony dostęp do opieki medycznej. 
Wyrazem tych trosk jest Movement for Global Mental Health, mię-
dzynarodowe porozumienie tysięcy organizacji działających 
w ponad 60 krajach, a także dwa programy Światowej Organizacji 
Zdrowia – Mental Health Improvements for Nations Developments 
(MIND) i Mental Health Gap Action Programme (MhGAP). Jocalyn 
Clark, analizując koncepcję zaburzeń psychicznych, jaka wyłania się 
z  dokumentów międzynarodowych instytucji i  wypowiedzi ich 
rzeczników twierdzi, że możemy mówić o trzech wspólnych cechach 
(Clark 2014). Po pierwsze, problemy psychiczne są definiowane jako 
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kondycja układu nerwowego, co sprawia, że zaburzenia, których 
etiologia biologiczna nie została jeszcze w  pełni udowodniona 
zostają zrównane z przypadłościami neurologicznymi. Po drugie, 
biologiczna rama staje się źródłem uniwersalizacji metod diagno-
stycznych i terapeutycznych. Za ruchem na rzecz globalnego zdro-
wia psychicznego kryje się przekonanie, że niezależnie od zróżnico-
wania kulturowego wszyscy jesteśmy podatni na podobne sposoby 
radzenia sobie z problemami psychicznymi:

[…] fakt, że posiadamy takie samo wyposażenie biologiczne ujednolica 
doświadczenie niezależnie od kultury. Koncepcja globalnego zdrowia 
psychicznego (podkreślająca, że należy częściej stosować zachodni 
model biomedyczny) opiera się na idei, że uniwersalny zestaw koncep-
cji, przyczyn, symptomów i doświadczeń może być wykorzystywany 
w różnych rejonach i kulturach świata. Fakt, że różne schorzenia zostają 
włączone w zakres globalnego zdrowia psychicznego wzmacnia zało-
żenie o ich uniwersalności (Clark 2014).

Po trzecie, globalny model zdrowia psychicznego skupia się 
głównie na jednostce. Wynika to oczywiście z charakterystycznego 
dla kultury zachodniej indywidualizmu. Jest dla nas czymś całkowi-
cie naturalnym, że myślimy o swoim ciele i psychice w kategoriach 
jednostkowych – ciało jest przede wszystkim nasze, a problemy 
z psychiką wiązane są ze sferą subiektywności. Współgra to oczywi-
ście z modelem biomedycznym, który faworyzuje bezpośrednią 
interwencję w  jednostkowy organizm. Clark zauważa, że takie 
podejście osłabia rolę interwencji na poziomie wspólnotowym, 
narzucając tak naprawdę różnym kulturom charakterystyczny dla 
kultury zachodniej indywidualizm.

Clarke analizuje strategie globalnego zarządzania zdrowiem 
w kontekście postępującej medykalizacji. O krok dalej idzie Ethan 
Watters, autor książki o wymownym tytule Crazy Like Us. The Glo-
balization of the American Psyche. Wychodzi on z założeń psychia-
trii kulturowej, która bada zaburzenia psychiczne pod kątem zróż-
nicowania kulturowego. Psychiatria kulturowa posługuje się zupełnie 
innym modelem zaburzenia psychicznego niż model biomedyczny. 
Ma ona proweniencję raczej konstruktywistyczną (Horwitz 2002), 
ponieważ symptomy zaburzenia są tutaj rozumiane jako kulturowo 
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wyuczona reakcja podmiotu na napięcia, traumy bądź problemy 
z  otoczeniem społecznym, a  nie wynik organicznych patologii. 
Watters powołuje się w swojej książce na koncepcję „puli sympto-
mów” autorstwa Edwarda Shortera, znanego historyka psychiatrii 
(Watters 2010: 31 – 34). Shorter uważa, że w przypadku niektórych 
zaburzeń (takich jak histeria czy zaburzenie dysocjacyjne tożsamo-
ści) symptomy, czyli zachowania, które w dyskursie medycznym 
uważane są za indykatory zaburzenia, są w rzeczywistości usankcjo-
nowanymi w określonym miejscu i czasie sposobami na komuniko-
wanie innym swoich problemów. „Pula symptomów” jest zbiorem 
możliwych w danej kulturze reakcji na trudności psychologiczne, 
z których członkowie danej wspólnoty mogą nieświadomie „skorzy-
stać”. Wynika z tego, że w przypadku niektórych zaburzeń ich jed-
nostkowe doświadczanie jest wynikiem lokalnego kontekstu. Watters 
twierdzi, że globalizacja amerykańskiej psychiatrii może powodować 
homogenizację doświadczania traum, a tym samym unicestwienie 
specyficznych dla określonych kultury wzorców przeżywania 
i radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi. Globalizacja modelu 
biomedycznego jest również globalizacją kulturowo zakorzenionej 
wizji podmiotu, zdrowia psychicznego i terapii:

Ludzie zachodu […] podzielają przekonanie o tym, jakie wydarzenia 
sprawiają, że ludzie przeżywają traumę i zgadzają się co do tego, że 
dawanie upustu emocjom poprzez rozmowę jest zdrowsze niż stoickie 
milczenie. Jesteśmy pewni, że ludzie są z natury delikatni i powinni 
rozpatrywać wiele emocjonalnych doświadczeń w kategoriach choroby, 
która wymaga profesjonalnej interwencji. Jesteśmy pewni, że nasze 
biomedyczne podejście do choroby psychicznej zredukuje stygmaty-
zację cierpiącego i że nasze lekarstwa są najlepszym, co nauka ma nam 
do zaoferowania. Obiecujemy ludziom z innych kultur, że zdrowie 
psychiczne […] można osiągnąć przez odrzucenie tradycyjnych ról 
społecznych i zaangażowanie się w indywidualistyczną introspekcje 
(Watters 2010: 4).

Z twierdzeń Clark i Wattersa wynika, że biologiczne ramy są nie 
tylko modus operandi międzynarodowych instytucji, ale również 
mają charakter hegemoniczny, gdyż narzucają one określoną wizję 
zdrowia psychicznego, koncepcję zaburzenia i możliwe metody 
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terapii, przyczyniając się do wypierania lokalnych struktur wiedzy. 
Możemy zatem mówić tutaj o stosunkach władzy i asymetrycznych 
relacjach. Jeżeli tak, to być może problem globalizacji amerykańskiej 
psychiatrii dałoby się wpisać w znaną z książek I. Wallersteina oś 
centrum-peryferia (Wallerstein 2007)? Badacz ten postuluje, by 
zjawiska gospodarcze rozpatrywać używając jako jednostki anali-
tyczne nie pojedyncze państwa, ale złożoną strukturę składającą się 
z  różnych podmiotów tworzących jeden system nazwany przez 
niego systemem-światem. Jedną z jego charakterystycznych cech jest 
osiowy podział pracy, który łączy obszary centralne z obszarami 
peryferyjnymi. Wymiana pomiędzy centrum a  peryferiami ma 
charakter niesymetryczny (centrum wykorzystuje peryferia np. jako 
swoje rynki zbytu bądź utrzymując niskie koszty pracy), a zarazem 
jest to relacja zależności (centrum i peryferia potrzebują się wzajem-
nie). Centrum wytwarza elementy, zarówno kulturowej, jak i ekono-
micznej dominacji. Narzuca wzorce kulturowe, ideologie polityczne, 
sposoby funkcjonowania instytucji, a przede wszystkim czerpie zyski 
z  faktu istnienia peryferii. Centrum jest ośrodkiem najbardziej 
nowoczesnym w danym systemie-świecie, to znaczy takim, który 
ma najnowocześniejszy model gospodarki czy najbardziej rozwinięte 
mechanizmy generowania innowacji. Jednocześnie warunkiem 
niezbędnym ich modernizacji jest przerzucanie mniej nowoczesnych 
gałęzi przemysłu na obszary peryferyjne. Te ostatnie są w najlep-
szym wypadku spadkobiercami wynalazków, które w  centrum 
zostały zastąpione przez nowsze rozwiązania.

Z perspektywy teorii Wallersteina da się w interesujący sposób 
spojrzeć na problem globalizacji. Globalizacja zdefiniowana bardzo 
prosto – „jako bezpośrednie relacje ekonomiczne obejmujące 
swoim zasięgiem całą planetę” (Sowa 2008: 187) – jawi się jako ład, 
który określa niesymetryczne warunki pomiędzy krajami centrum 
a krajami peryferyjnymi w skali całego globu. Zasadą działania tak 
rozumianej globalizacji jest konsensus waszyngtoński, który, 
w duchu neoliberalnej ekonomii, określa reguły, jakie powinny 
stosować kraje zacofane i rozwijające się, by dogonić gospodarki 
rozwinięte. Cechami tego „strukturalnego dopasowania” jest pry-
watyzacja dóbr publicznych, osłabianie roli państwa, liberalizacja 
przepisów dotyczących handlu i wymiany towarowej (Stiglitz 2004, 
Harvey 2008).
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Pomiędzy globalizacją w sensie ekonomicznym a globalizacją 
modelu biomedycznego da się zauważyć pewne formalne podobień-
stwa. Po pierwsze, w obu przypadkach możemy mówić o zbiorze 
reguł, które przestają być regułami określającymi jakiś lokalny 
kontekst, a stają się zasadami transferowanymi bądź narzucanymi 
innym. Po drugie, centrum w obu przypadkach są Stany Zjedno-
czone, co pokazuje, że amerykańska hegemonia operuje nie tylko na 
poziomie władzy ekonomicznej, ale również określa porządek wie-
dzy w skali globalnej. Warto jeszcze podkreślić zasadniczy związek 
obu form globalizacji – i w jednym, i w drugim przypadku mamy do 
czynienia z poszerzaniem rynków zbytu dla firm, które znajdują się 
w centrum. Jedną z konsekwencji globalizacji biomedycyny jest 
upowszechnienie farmakologicznych metod leczenia zaburzeń 
psychicznych, a jednym z kluczowych jej aktorów są koncerny far-
maceutyczne.

O globalizacji biomedycyny można myśleć w kontekście teorii 
Wallersteina na dwa sposoby. O pierwszym pisałem wyżej. Upo-
wszechnianie się modelu biomedycznego może być postrzegane 
jako narzucanie kulturowego obrazu zdrowia i choroby, który został 
wytworzony w centrum, obszarom peryferyjnym, których lokalne 
sposoby interpretacji muszą zostać skonfrontowane z rozwiąza-
niami jawiącymi się jako „bardziej naukowe” czy „bardziej nowo-
czesne”. Drugi sposób dotyczy produkcji wiedzy. Centrum nie tylko 
dzierży władzę symboliczną, ale również jest obszarem, na którym 
dokonuje się produkcja najbardziej innowacyjnej wiedzy. Prowa-
dzenie innowacyjnych badań, wytwarzających innowacyjną wiedzę, 
która z kolei wytwarza innowacyjną gospodarkę wymaga dużych 
nakładów na infrastrukturę badawczą, na co pozwolić sobie mogą 
jedynie najbardziej rozwinięte gospodarki. Efektem tego jest to, że 
centrum wytwarza wiedzę, podczas gdy peryferia mogą ją bądź 
konsumować (oczywiście ponosząc odpowiednie koszty, tworząc 
tym samym zysk dla krajów centrum – tutaj dobrym przykładem 
jest dostęp do zagranicznych publikacji naukowych, który z punktu 
widzenia niedofinansowania polskiej nauki jest niekiedy bardzo 
ograniczony), bądź reprodukować. To ostatnie oznacza, że 
naukowcy peryferyjni funkcjonują w wytworzonych przez centrum 
paradygmatach badawczych, które określają jakie problemy należy 
badać i w jaki sposób.
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Wspominałem na wstępie, że współczesna psychiatria opiera się 
na paradygmacie biologicznym, ponieważ postrzega zaburzenia jako 
dyskretne jednostki oraz stara się badać ich etiologię na poziomie 
organicznym. Badania te dotykają głównie genetyki i neurofizjologii, 
w związku z czym wymagają kosztownej infrastruktury w postaci 
laboratoriów czy narzędzi pomiarowych. To z kolei wymaga dużych 
zasobów finansowych. Peryferyjność jakiegoś obszaru sprawia 
zatem, że jest on skazany na reprodukowanie wiedzy psychiatrycz-
nej, skoro ta jest w dużej mierze produkowana na bazie drogich, 
innowacyjnych badań. Można tutaj postawić hipotezę, że peryferia 
będą raczej odbiorcami produkowanej w centrum wiedzy o zabu-
rzeniach. Z tego wynika, że asymetria na osi centrum-peryferia 
sprzyja globalizacji wiedzy psychiatrycznej.

Jednakże problem wiedzy na osi centrum-peryferia odnosi się 
również do zasobów symbolicznych. W nauce olbrzymią rolę odgrywa 
kwestia wiarygodności i autorytetu. Na poziomie jednostkowym owe 
zasoby niezbędne do pracy akademickiej gromadzone są indywidual-
nie w toku kariery zawodowej. Jednakże na poziomie kolektywnym 
ów kapitał ma charakter kumulatywny, w tym sensie, że badacz bądź 
badaczka pochodzący z kraju, którego naukowcy są uznanymi w świe-
cie specjalistami, a zatem posiadający dużą ilość kapitału symbolicz-
nego, mają na starcie swojej kariery przewagę nad tymi, którzy 
wywodzą się z krajów o niższym prestiżu w świecie naukowym. 
Sytuacja ta może oczywiście zmieniać się w zależności od kraju, ale są 
dziedziny wiedzy (genetyka, neuronauki, fizyka doświadczalna), 
w których produkcja opiera się, jak zaznaczałem powyżej, na kosz-
townych materiałach i infrastrukturze, przez co źródłem asymetrii 
znów staje się dostęp do zasobów finansowych, który później prze-
kłada się na asymetrię na poziomie kapitału symbolicznego.

Aby zilustrować powyższe tezy, przytoczę wyniki badań etnogra-
ficznych Kaushika Sundera Rajana, który analizował funkcjonowanie 
indyjskich laboratoriów zajmujących się medycyną spersonalizo-
waną (Sunder 2006). W połowie lat 90 rząd Indii postanowił zain-
westować pieniądze w biotechnologie w zakresie badań genomicz-
nych. Celem było dołączenie do mającej swoje źródło w  USA 
rewolucji w tej dziedzinie wiedzy, która jak się szybko okazało stała 
się dobrym sposobem kapitalizowania rozwoju nauki. Indie z jednej 
strony są przykładem na pozytywną rolę państwa w kreowaniu zysku 
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z wiedzy, ponieważ za pomocą publicznych środków usiłowały 
podłączyć swoją naukę w globalną sieć wytwarzania wartości dodat-
kowej na bazie badań genomicznych. Z drugiej jednakże strony od 
lat 90. Indie, dzięki podpisanym z WTO umowami, znalazły się 
w orbicie oddziaływania konsensusu waszyngtońskiego i przyjęły 
zgodny ze „strukturalnym dopasowaniem” pakiet reform ekono-
micznych. W dziedzinie wytwarzania wiedzy, pomimo aspiracji do 
tego, żeby dogonić technologicznie państwa centrum, Indie stały się 
dostarczycielem usług dla zachodnich laboratoriów. Jak wskazuje 
Sunder Rajan na przykładzie parku naukowego ICICI (Sunder 2006: 
86 – 93), architekci indyjskiej polityki naukowej skupiają się głównie 
na braniu zleceń z zewnątrz na badania aplikacyjne, a nie na rozwi-
janie bazowych badań podstawowych, co jest charakterystyczne dla 
peryferyjnego sposobu wytwarzania wiedzy. Zaletą takiego modelu 
jest szybki zwrot inwestycji, jakie ponosi państwo finansujące pla-
cówki badawcze, ale równocześnie skutkuje to brakiem możliwości 
wytwarzania prawdziwie innowacyjnej wiedzy, co z kolei uniemoż-
liwia zebranie kapitału symbolicznego przez indyjskich naukowców. 
Ci ostatni, pracując głównie jak zleceniobiorcy wykonujący proste 
i rutynowe badania dla swoich zachodnich kolegów i koleżanek nie 
mają możliwości ukonstytuowania swojego autorytetu naukowego 
w międzynarodowej nauce. Jak pisze Sunder Rajan, z uwagi na fakt, 
że od lat 90. Indie stanowią przedmiot techonaukowego outsour-
cingu, tamtejsi naukowcy mogą jedynie potwierdzać hipotezy, które 
pojawiły się już na Zachodzie, gdyż zaproponowanie czegoś nowego 
spotyka się z podejrzliwością i często wiąże się z odrzuceniem tekstu 
w międzynarodowym czasopiśmie. Poniżej przytaczam fragment 
wypowiedzi jednego z pracowników laboratorium biochemicznego, 
z którym rozmawiał Sunder Rajan. Pokazuje on różnicę w kapitale 
symbolicznym pomiędzy krajami centrum a peryferiami:

Bycie zaakceptowany w międzynarodowej społeczności jest problemem 
[…]. Myślę, że oni uważają, że nie jesteśmy kompetentni, by zapropo-
nować hipotezę albo […] stają się bardziej wymagający, jeżeli idzie 
o dane, ilość wykonanej pracy […]. (Sunder 2006: 212)

Fakt istnienia zależności na poziomie symbolicznym sprawia, że 
autorytet naukowca prowadzącego badania na peryferiach musi być 
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konstruowany na bazie autorytetu naukowca z centrum. Doskonale 
to widać na przykładzie cytowania. W  niektórych dziedzinach 
wiedzy publikacje angielskojęzyczne są dobrze przyjmowanym, 
a niekiedy wymaganym składnikiem bibliografii. Z jednej strony jest 
to oczywiście praktyka niezbędna, by móc tworzyć wiedzę, dającą 
się wytransferować za granicę. Z drugiej jednakże strony pokazuje 
to, że lokalne struktury nie są generatorem innowacyjnej wiedzy, 
ponieważ trzeba ją sprowadzać z zewnątrz. Co więcej, cytowanie 
zagranicznych publikacji przyczynia się pod pewnym względem do 
pogłębiania zależności. Sam fakt reprodukcji zwiększa ilość cytowań 
tym samym ugruntowując jeszcze centralną pozycję cytowanego 
naukowca. Nie jest to oczywiście casus państw centrum, które są na 
tyle silne, że potrafią wytwarzać własne mechanizmy konstruowania 
autorytetu, niezakotwiczone na zewnątrz. W dziedzinie psychiatrii 
dobrym przykładem jest Francja (Conrad, Bergey 2014). Ma ona 
ugruntowaną tradycję psychiatrii psychospołecznej, z silnym kom-
ponentem psychoanalitycznym oraz funkcjonuje w oparciu o kon-
kurencyjne wobec standardów międzynarodowych klasyfikacje 
zaburzeń psychicznych.

choroby walizkowe i kanały globalizacji

Naukę, która powstaje w peryferyjnym porządku wiedzy Krzysz-
tof Abriszewski nazywa metaforycznie nauką walizkową (Abriszew-
ski 2016). Charakteryzuje ją model kariery akademickiej opierający 
się z jednej strony na importowaniu i reprodukowaniu wiedzy, która 
w centrum uważana jest za innowacyjną oraz na umiejętnym stabi-
lizowaniu własnego autorytetu w  polu naukowym za pomocą 
autopromocji i  pozyskiwania zasobów instytucjonalnych oraz 
sojuszników. Abriszewski posługuje się w swoich rozważaniach 
modelem krwioobiegu, za pomocą którego Bruno Latour w książce 
Nadzieja Pandory opisuje stabilizowanie się teorii naukowej. Według 
francuskiego socjologa, zależy to nie tylko od badań empirycznych 
(mobilizacji świata), ale również od reprezentacji publicznej, istnie-
nia kolektywu badawczego czy zgromadzenia pozanaukowych 
sprzymierzeńców (Latour 2013: 113 – 148). Nauka walizkowa jest dość 
paradoksalnym tworem, ponieważ na jej bazie powstają twierdzenia, 
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które nie są zakorzenione w mobilizacji świata, a opierają się jedynie 
na powtarzaniu tez wymyślonych gdzie indziej. Tego typu naukę 
przywozi się z zewnątrz, a nie tworzy na miejscu – stąd metafora 
walizki.

Analogicznie do nauki walizkowej, chciałbym zaproponować 
metaforę chorób walizkowych. Jeżeli przyjąć perspektywę psychiatrii 
kulturowej i założyć, że niektóre przynajmniej zaburzenia psychiczne 
są do pewnego stopnia konstruktami kulturowymi, to ich obiekty-
wizacja związana jest z określonym miejscem i czasem. Są zatem 
czymś wytworzonym lokalnie. Choroby walizkowe natomiast cha-
rakteryzowałaby się tym, że zostały zobiektywizowane w jednym 
miejscu, a następnie przeniesione do zupełnie innych kontekstów. 
Są więc czymś wytworzonym lokalnie, ale zarazem zaczynają krążyć 
w skali globalnej. Powstaje zatem pytanie – w jaki sposób „wykre-
owane” w Stanach Zjednoczonych zaburzenia zaczynają pojawiać 
się w różnych miejscach globu, miejscach, które wcześniej nie znały 
tego typu problemów? Czym są owe „walizki”, za pomocą których 
zaburzenia psychiczne skonstruowane w  duchu amerykańskiej 
biomedycyny krążą po świecie?

Poniżej chciałbym omówić trzy takie „walizki” oraz przyporząd-
kować im przykłady określonych chorób. W pierwszym przypadku 
chodzi o DSM, czyli Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders. Jest to podręcznik diagnostyczny wydawany od 1952 roku 
przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA). Zawiera 
on listę zaburzeń psychicznych, które opisane są za pomocą listy 
symptomów i kryteriów wstępnych. Drugą „walizką” są koncerny 
farmaceutyczne. Globalizacja zaburzeń psychicznych jest dla sektora 
prywatnego szansą na poszerzanie rynków zbytu. Przybiera to 
postać zakrojonych na szeroką skalę działań marketingowych. Trze-
cią „walizką” jest dyskurs naukowy. W  dobie rozwoju genetyki 
i neurofizjologii o obrazie zaburzeń psychicznych decydują w dużej 
mierze badania empiryczne, a więc wiedza produkowana w  la -
boratoriach, a  następnie obiektywizowana w  postaci raportów 
i artykułów naukowych. Biologicznie zorientowana psychiatria jest 
w związku z tym „przenoszona” w czasopismach naukowych, z któ-
rych wielu lekarzy na całym świecie czerpie wiedzę na temat swojej 
pracy. W  kontekście obszarów peryferyjnych owe czasopisma 
z uwagi na kosztochłonność badań nad etiologiami zaburzeń psy-
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chicznych będą częściej reprodukowały zastana wiedzę, niż odnosiły 
się do oryginalnych, prowadzonych lokalnie badań. Owe trzy 
„walizki” odnoszą się do dwóch opisanych wyżej problemów globa-
lizacji zaburzeń psychicznych – narzucaniu jednego obrazu zdrowia 
i choroby innym, peryferyjnym kulturom oraz byciu skazanym na 
odtwarzanie wiedzy i konstruowanie autorytetu na bazie zasobów 
przetransferowanych z centrum.

dsm: Ptsd w sri lance

W DSM każde zaburzenie jest traktowane jako dyskretna jed-
nostka diagnostyczna, której przyporządkowane są charaktery-
styczne dla niej symptomy. Język DSM-u jest językiem prostym, 
zestandaryzowanym i, że się tak wyrażę, łatwym w obsłudze. Jedną 
z intencji, jaka przyświecała twórcom podręcznika było uwspólnie-
nie i uproszczenie definicji diagnostycznych w  taki sposób, aby 
zwiększyć wiarygodność stawianych przez lekarzy diagnoz. O ile 
pierwsze dwie edycje utrzymane w duchu psychoanalizy zostawiały 
lekarzowi duże pole do interpretacji, o  tyle od DSM-III zakres 
subiektywnej oceny został mocno ograniczony. Nie powinien dziwić 
fakt, że jeden z twórców tej nowej, zracjonalizowanej klasyfikacji 
zaburzeń psychicznych – Robert Spitzer – jeszcze w latach 70 zaj-
mował się komputerowymi symulacjami diagnozy psychiatrycznej, 
starając się przełożyć codzienną praktykę psychiatrów na repliko-
walny i zestandaryzowany kod komputerowy (Orr 2010). Diagnoza 
stawiana na podstawie DSM rzeczywiście może wyglądać jak podą-
żanie za z góry wyznaczonym algorytmem. Chociaż w praktyce 
diagnostycznej nie zawsze jest to takie proste, to sam język i struk-
tura DSM ułatwiają proces globalizacji zaburzeń psychicznych2. 

2 Socjologowie medycyny wspominają o zjawisku niepewności czy 
ambiwalencji diagnostycznej, które polega na tym, że w praktyce lekarskiej 
nie zawsze możliwe jest ścisłe zaklasyfikowanie zbioru symptomów do 
określonego zaburzenia. Pomimo daleko posuniętej standaryzacji, lekarze 
nadal bazują w dużej mierze na swoich subiektywnych, wyniesionych 
z doświadczenia interpretacjach i często postrzegają definicje zaburzeń jako 
płynne i wymykające się prostym opisom (Rafalovich 2005; Wooley 2010).
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Dzięki daleko posuniętej standaryzacji, podręcznik diagnostyczny 
wydawany przez APA może być zastosowany w różnych kontek-
stach, ponieważ bardzo łatwo można nauczyć się z niego korzystać. 
Nic więc dziwnego, że DSM wykorzystywany jest w badaniach 
epidemiologicznych prowadzonych zarówno w  USA (Horwitz 
2002), jak i na poziomie międzynarodowym (de Glind et al. 2014). 
Warto tu również zauważyć, że za DSM-em kryje się nie tylko okre-
ślony model zaburzeń psychicznych, ale również wizja diagnozy 
i  terapii, która związana jest z  zachodnią koncepcją podmiotu, 
a ściślej rzecz biorąc z daleko posuniętym indywidualizmem. Sytu-
acja, w której ktoś jest gotów mówić drugiej, obcej osobie o swoich 
osobistych problemach oraz radzić sobie z nimi bądź za pomocą 
indywidualnej pracy nad sobą, bądź za pomocą zażywania środków 
farmakologicznych jest w dużej mierze konstruktem kulturowym. 
Globalizacja DSM, czyli wykorzystywanie go w praktyce medycznej 
w różnych zakątkach świata będzie zatem globalizacją określonej 
wizji zdrowia, choroby i terapii, które zostały historycznie ukonsty-
tuowane w określonym miejscu i czasie.

Z uwagi na swoją konstrukcję DSM jest przykładem „walizki”, 
dzięki której zaburzenia psychiczne mogą krążyć po świecie. Aby 
zilustrować to twierdzenie, posłużę się przykładem opisanym we 
wspomnianej już książce Wattersa. Chodzi o PTSD, czyli zespół 
stresu pourazowego (Watters 2010: 65 – 125). Jest to zaburzenie 
wywołane doświadczeniem jakiegoś tragicznego wydarzenia. Jego 
symptomami są m.in. stany depresyjne, myśli samobójcze, odizolo-
wanie się od społeczeństwa, nadmierne pobudzenie. PTSD na stałe 
wszedł do dyskursu psychiatrycznego za sprawą wojny w Wietna-
mie. Obecnie uważa się, że zaburzenie może być wywołane również 
innymi zdarzeniami, na przykład kataklizmami naturalnymi. W 2004 
roku wskutek trzęsienia ziemi na Oceanie Indyjskim potężna fala 
tsunami spustoszyła wiele krajów Azji Południowo-Wschodniej, 
w tym Sri Lankę. W zachodnich mediach eksperci w tonie paniki 
moralnej wskazywali nie tylko na szkody fizyczne, ale również psy-
chiczne, domagając się szybkiej reakcji ze strony międzynarodowych 
instytucji. Obawiano się „epidemii” PTSD, nazwanej „drugim tsu-
nami”. W Sri Lance obok strażaków, medyków, ratowników pojawiły 
się zastępy psychologów i terapeutów. Jak pisze Watters, z uwagi na 
swój rozmach była to „największa międzynarodowa interwencja 
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psychologiczna w historii” (Watters 2010: 70). Specjaliści przyjeż-
dżali głównie ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Austra-
lii, Francji, Niemiec.

Celem niektórych zachodnich przyjezdnych nie było jedynie 
niesienie pomocy, ale prowadzenie empirycznych badań nad zjawi-
skiem traumy. Swoje namioty w obozach dla uchodźców stawiali 
badacze zainteresowani epidemiologią czy genetycznym podłożem 
PTSD. Wydarzenie takie, jak tsunami z 2004 roku było niepowta-
rzalną sytuacją badawczą – oto w jednym miejscu i czasie, duża 
grupa ludzi doświadczyła tragicznego wydarzenia. Ilość badaczy 
i terapeutów była na miejscu tak duża, że niekiedy utrudniali oni 
organizację pomocy humanitarnej. Dochodziło nawet do tak kurio-
zalnych sytuacji, jak rywalizacja pomiędzy różnymi grupami tera-
peutów o „klientów” (Watters 2010: 78 – 79). W prasie naukowej 
pojawiły się nawet głosy o nieetycznym wymiarze badań prowadzo-
nych w Sri Lance. Przykładem jest tekst opublikowany w magazynie 
„Lancet”, który zwracał uwagę na szereg nieprawidłowości przy 
badaniach, na przykład na to, że wielu badanych nie zdawało sobie 
do końca sprawy z tego, w czym uczestniczą (Sumathipala, Siribad-
dana 2005). Swoją korzyść chciały odnieść też koncerny farmaceu-
tyczne. W miesiąc po kataklizmie Pfizer zorganizował w Bangkoku 
specjalną konferencję, na której promowano Zoloft – wiodącą markę 
firmy – jako lekarstwo skuteczne w terapii PTSD.

Jak najazd zachodnich terapeutów na Sri Lankę wiąże się z DSM-
-em rozumianym jako „walizka” przenosząca zaburzenia w skali 
globalnej? Nazwa zaburzenia – PTSD – oraz wykorzystywane tam 
skale i  kwestionariusze oparte były na definicji diagnostycznej 
pochodzącej z podręcznika wydanego przez APA.  Jak wskazuje 
socjolog Allan Young, DSM był jednym z czynników, dzięki któremu 
PTSD stało się zaburzeniem niezwykle popularnym w dyskursie 
psychiatrycznym, a także mogło zostać poddane w łatwy sposób 
uniwersalizacji (Young 1995). Young stwierdził nawet, że upowszech-
nienie się syndromu było „największym sukcesem globalizacji” 
(Watters 2010: 71). Zwróćmy tutaj uwagę, że operacja na tak wielką 
skalę, jak wysłanie zastępu terapeutów do Sri Lanki nie byłaby moż-
liwa bez zestandaryzowanego języka, którym charakteryzują się 
opisy poszczególnych zaburzeń. Dzięki uproszczonym regułom, 
otwarto furtkę do tego, aby przełamać monopol psychiatrów na 
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zajmowanie się zaburzeniami psychicznymi (Horwitz, Mayes 2005). 
Językiem DSM mogą mówić nie tylko psychiatrzy, ale również psy-
chologowie, pracownicy społeczni, a nawet szybko przeszkoleni 
wolontariusze. Dzięki DSM personel zajmujący się zdrowiem psy-
chicznym znacząco się poszerzył. W przypadku Sri Lanki okazało 
się, że prostota narzędzi diagnostycznych jest niezwykle przydatna, 
ponieważ ilość poszkodowanych była ogromna. Dzięki prostym 
kwestionariuszom terapeuci mogli w ciągu kilku dni pobytu udzielić 
porad nawet 1700 ludziom. Zapotrzebowanie było tak ogromne, że 
przyjezdni postanowili przeprowadzać krótkie szkolenia dla lokal-
nych mieszkańców, dostarczając im niezbędnej wiedzy do diagno-
zowania i pomocy poszkodowanym. Wśród przeszkolonych znajdo-
wały się dzieci. To wszystko byłoby niemożliwe bez struktury, jaką 
DSM nadaje definicjom zaburzeń psychicznych – oparcie się na 
prostych i zrozumiałych symptomach sprawia, że niemal każdy jest 
w stanie postawić wstępną diagnozę3.

Drugim interesującym czynnikiem jest zderzenie modelu reago-
wania na traumę, który wyraża w definicji PTSD podejście amery-
kańskie z  lokalnym, kulturowo usankcjonowanym sposobem 
radzenia sobie z  tragicznym doświadczeniem. Wspominałem 
wcześniej, że międzynarodowe instytucje zajmujące się globalnym 
zdrowiem psychicznym operują dyskursem uniwersalistycznym, 
który ujęty jest w biologicznych ramach. Sebastian von Peter, zajmu-
jący się psychiatrią kulturową niemiecki badacz, przeanalizował 
teksty dotyczące psychologicznych konsekwencji azjatyckiego tsu-
nami, które zostały opublikowane przez takie organizacje jak Mię-
dzynarodowy Czerwony Krzyż czy Światowa Organizacja Zdrowia:

Wszystkie psychospołeczne podręczniki narzucają na ocalałych ocze-
kiwania, że ci wskutek „traumatyzacji” będą doświadczali afektywnych 
zniekształceń. Podobnie WHO zakłada, że ocaleni będą pełni „napięcia, 
niepokoju i paniki”. NCTS [National Centre for Traumatic Stress] 

3 Z medycznego punktu widzenia takie działania są oczywiście wielkim 
nadużyciem. Sam Watters wskazuje, że masowość tych praktyk uniemoż-
liwiała postawienie diagnozy w taki sposób, jak robią to wykwalifikowani 
i doświadczeni psychiatrzy (Watters 2010, s. 84 – 85).
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używa takich terminów jak „bycie niespokojnym i nerwowym”, „draż-
liwość” czy „gniew”, a GDG [Global Development Group] przewiduje, 
że ci, co przeżyli będą „wyrażać uczucia gniewu, winy, bezsilności, 
smutku”. Owe organizacje zakładają zatem, że na podstawowym pozio-
mie ludzie na całym świecie są tacy sami w swoich doświadczeniach 
emocjonalnych i środkach ekspresji, i że trzeba jedynie empatii by 
zrozumieć ich emocjonalne stany (von Peter 2008: 646).

Obiektywizacją tego modelu „traumatyzacji” jest definicja dia-
gnostyczna PTSD, którą znajdziemy w DSM oraz model terapii, 
który nakłania do dyskursywnego zmierzenia się z własną traumą. 
Taka wizja choroby kłóci się jednakże z obrazem, który znajdziemy 
w kulturze Sri Lanki. Wyrazem tego są doświadczenia pierwszych 
przyjeżdżających na miejsce tragedii zachodnich terapeutów, którzy 
byli zdziwieni reakcjami lokalnych mieszkańców. Wielu z nich nie 
chciało w ogóle rozmawiać, nie przejawiało nadmiernej nerwowości, 
ani nie manifestowało smutku. Wielkim zaskoczeniem były dla 
przykładu dzieci, które pytały ciągle, kiedy będą mogły wrócić do 
szkoły. Skąd ta różnica? Sri Lanka jest krajem, który od 1983 roku był 
świadkiem krwawej wojny domowej. Tego typu zapisane w społecz-
nej pamięci zdarzenie mogło uodpornić do pewnego stopniu miesz-
kańców na tragiczne wydarzenia. Ważną rolę odgrywa również 
system wierzeń (buddyzm, hinduizm), który nakazuje akceptację 
bólu i cierpienia. Dodatkowym argumentem są, przytaczane przez 
Wattersa, badania G. Fernando, urodzonego na Sri Lance psycho-
loga, pracującego na uniwersytecie kalifornijskim. Według Fernando, 
reakcje mieszkańców Sri Lanki różnią się od reakcji, jakie opisuje 
definicja PTSD na dwóch poziomach. Po pierwsze, mają ona cha-
rakter bardziej somatyczny niż psychologiczny. Cierpiącym bardziej 
doskwierają dolegliwości cielesne, np. bóle w piersi. Po drugie, strata 
jest rozumiana bardziej w kategoriach relacji społecznych niż na 
poziomie indywidualnym. Trauma jest związana nie tyle z osobistym 
cierpieniem, a z faktem utraty określonych relacji rodzinnych czy 
z niemożliwością wykonywania swoich dotychczasowych ról spo-
łecznych.
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Przemysł farmaceutyczny:  
depresja w Japonii

Koncerny farmaceutyczne są jednym z  kluczowych aktorów 
medykalizacji, ponieważ rozszerzanie dyskursu medycznego leży 
w ich interesie ekonomicznym (Conrad 2005). W literaturze socjo-
logicznej znaleźć można szereg opisów strategii marketingowych, 
jakie stosuje sektor prywatny do promowania swoich produktów. Są 
to: sponsorowanie organizacji pacjenckich (Philips 2006), pośrednie 
finansowanie lekarzy (Elliott 2012), ghostwriting (Healy 2004), 
a nawet działania o charakterze korupcyjnym (Polak 2011; Ozieran-
ski, McKee, King 2012). W kontekście problemu globalizacji działa-
nia koncernów napotykają bariery administracyjne. W USA rynek 
farmaceutyczny uległ pod koniec lat 90 daleko idącej deregulacji, 
czego efektem jest możliwość bezpośredniego reklamowania 
lekarstw na receptę. W przeważającej większości krajów jest to 
zabronione, w  związku z  czym przemysł farmaceutyczny musi 
uciekać się do bardziej wyrafinowanych metod. Jedną z nich jest 
promowanie chorób, w literaturze nazwane disease mongering (Payer 
1992; Moyniham, Cassels 2005; Goldacre 2013: 259 – 294;). Zjawisko 
to polega na „rozszerzaniu granic tego, co uważa się za chorobę oraz 
na powiększaniu rynku tym, którzy sprzedają i dostarczają lekar-
stwa” (Moyniham, Henry 2006: 1). Disease mongering objawia się we 
wszelkiego rodzaju kampaniach społecznych, które mają na celu 
uwrażliwić opinie publiczną na zagrożenie występowania jakiejś 
choroby. Swoista medyczna panika moralna skutkuje często stawia-
niem większej ilości diagnoz, a przez to pozytywnie wpływa na 
popularność terapii farmakologicznej (Woloshin, Schwartz 2006).

Zjawisko globalizacji zaburzeń psychicznych oraz disease mon-
gering związane są oczywiście ściśle ze sobą, co pokazuje przykład 
wypromowania depresji w Japonii (Watters 2010: 187 – 248). Depre-
sja jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicz-
nych. Ilość cierpiących jest współcześnie tak duża, że mówi się o tym 
problemie jako o epidemii (Horwitz, Wakefield 2007). Wzrost liczby 
zachorowań nieprzypadkowo wiąże się z wynalezieniem i wprowa-
dzeniem na rynek nowej generacji leków antydepresyjnych, tzw. 
selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). 
Działające wprost na ośrodkowy układ nerwowy, są obecnie najsku-
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teczniejszą metodą leczenia depresji. Produkowane przez różne 
koncerny, owe lekarstwa stały się w latach 90. przebojami amery-
kańskiego rynku farmaceutycznego, dostarczając miliardy dolarów 
zysku. Do tych, jak je później nazwano, blockbuster drugs należą tak 
znane marki jak Prozac czy Zoloft.

Nie powinien dziwić fakt, że koncerny po tak spektakularnym 
sukcesie zaczęły podejmować działania zmierzające do znaczącego 
poszerzenia rynku, skupiając się na różnych zakątkach globu. 
W 2000 roku na celowniku znalazła się Japonia, kraj który dotąd 
opornie przyjmował farmakologiczne nowinki. Wiele firm obawiało 
się inwestowania w  ten kraj z powodu zupełnie innej percepcji 
zaburzeń psychicznych przez społeczeństwo. W języku japońskim 
istnieje termin, który odnosi się do zachowań i emocji powiązanych 
ze stanami depresyjnymi – utsubyô. Oznacza on stan podobny do 
schizofrenii i uważany jest za ciężką, aczkolwiek rzadko występującą 
chorobę. Zupełnie inaczej jest oczywiście z depresją, która związana 
jest z emocjami często towarzyszącymi codziennemu życiu. Psychia-
tria japońska uprawiana była wówczas w sposób, który nie sprzyjał 
dużemu występowaniu depresji. Kładziono nacisk na leczenie 
hospitalizacyjne, skupiano się tylko na najcięższych przypadkach, 
psychiatrzy praktycznie nie stosowali modelu talk therapy, tak 
popularnego w Stanach Zjednoczonych.

Sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy nowe pokolenie japońskich 
psychiatrów zaczęło stosować w swojej praktyce DSM oraz po trzę-
sieniu ziemi w 1995 roku. To ostatnie wydarzenie było szczególnie 
ważne, ponieważ pojawiły się wówczas głosy, że psychiatria japońska 
jest zapóźniona w stosunku do psychiatrii amerykańskiej. Podobnie 
jak w przykładzie dotyczącym Sri Lanki, również tutaj możemy 
zaobserwować zbliżone procesy, tzn. globalizowanie się PTSD (Bre-
slau 2000). Dla przemysłu farmaceutycznego było to jednak za mało. 
Aby sprowadzić depresję do Japonii należało bowiem zmienić 
w pierwszej kolejności społeczną percepcję choroby. Watters w swo-
jej książce o globalizacji amerykańskiej psychiatrii przytacza historię 
psychiatry transkulturowego Laurence’a Kirmayera, który w 2000 
i 2001 roku został zaproszony na specjalne sympozjum naukowe 
organizowane w Kyoto i na Bali przez GlaxoSmithKline, producenta 
antydepresantu Paxil. Jego zadaniem było dostarczenie wiedzy na 
temat kulturowych uwarunkowań postrzegania zdrowia i choroby 
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przez Japończyków. Z wystąpień Kirmayera płynął jeden ważny dla 
GSK komunikat – wyobrażenia na temat chorób są kształtowane 
w określonym miejscu i czasie, przez co mogą zostać odpowiednio 
przemodelowane:

[…] kulturowe przekonania na temat depresji i jaźni są plastyczne oraz 
są wrażliwe na komunikaty, którą mogą być przenoszone z  jednej 
kultury do drugiej. Jedna kultura może przekształcić to, w jaki sposób 
populacja uczestnicząca w innej kulturze klasyfikuje określony zbiór 
symptomów, zastąpić ich model wyjaśniania oraz na nowo wyznaczyć 
linię oddzielającą zachowania normalne […] od patologicznych (Wat-
ters 2010: 197).

Właśnie to stało się głównym celem koncernu, kiedy rozpoczęto 
zakrojoną na szeroką skalę kampanię marketingową. Jedno wyda-
rzenie, niezależne wobec działań GSK, stworzyło do tego podatny 
grunt. Pod koniec lat 90. Japonia przechodziła duże zmiany gospo-
darcze, stając się jedną z  najbardziej rozwiniętych i  wydajnych 
gospodarek świata. Nieplanowanym efektem tej gwałtownej moder-
nizacji była fala samobójstw spowodowanych stresem i przepraco-
waniem. Medialnie głośnym zdarzeniem tego typu była sprawa 
Oshimy Ichiro, pracownika jednej z japońskich korporacji, który 
odebrał sobie życie z  powodu przemęczenia. Japońska opinia 
publiczna otrzymała wówczas komunikat, że złe samopoczucie 
prowadzić może do tragicznych skutków. Stąd już był tylko krok do 
powiązania samobójstwa z depresją i wypromowania tej ostatniej 
jako zaburzenia zagrażającego życiu.

GSK rozpoczął swoje działania od poszukiwania wolontariuszy 
do testów klinicznych, które należało przeprowadzić w  Japonii 
pomimo dopuszczenia Paxilu do obrotu w USA. Ogłoszenia infor-
mujące o testach były tak naprawdę pierwszymi w japońskiej prasie 
reklamami nowego leku i nieznanego jeszcze zagrożenia. Drugim 
etapem było zaplanowanie strategii marketingowej, która zmieniłaby 
wyobrażenia Japończyków o depresji. Wspominałem, że posługiwali 
się oni terminem utsubyô. GSK w swoim przekazie reklamowym 
zaproponował nazwę kokoro no kaze, co można przetłumaczyć jako 
„przeziębienie duszy”. Koncern chciał osiągnąć w ten sposób dwie 
rzeczy. Po pierwsze, chodziło o  to, żeby pozbawić problemów 
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z nastrojem niepotrzebnej stygmatyzacji, którą konotowało utsubyô. 
Po drugie, jeżeli depresja miałaby być jak przeziębienie, to z jednej 
strony powinna być leczona w podobny sposób – za pomocą środ-
ków farmakologicznych – a  z  drugiej jest czymś powszechnie 
występującym. Fala samobójstw i głośna sprawa Ichiro sprawiły, że 
depresja zaczęła być postrzegana jako zjawisko powszechnie wystę-
pujące, a jednocześnie szalenie niebezpieczne. Taka narracja zaczęła 
pojawiać się w kampaniach informacyjnych, programach telewizyj-
nych, artykułach prasowych. Zaczęły powstawać specjalne serwisy 
internetowe, powołano do życia stowarzyszenia pacjentów, przetłu-
maczono na język japoński wiele amerykańskich publikacji popular-
nych dotyczących depresji.

Efektem tych wszystkich zabiegów było upowszechnienie w spo-
łecznej świadomości Japończyków zupełnie innego obrazu depresji. 
Był to obraz oparty na wyobrażeniach ukształtowanych w kulturze 
zachodniej. Zostały one przeniesione do kontekstu japońskiego za 
pomocą agresywnego i oddziałującego na wielu polach marketingu 
farmaceutycznego. Jego bezpośrednim efektem były oszałamiające 
wyniki sprzedaży Paxilu w Japonii. Do 2008 roku GSK zarabiał na 
tym leku miliard dolarów rocznie (Watters 2010: 245). Do psychia-
trów zgłaszało się coraz więcej pacjentów, którzy po przeczytaniu 
artykułu w gazecie bądź obejrzeniu programu w telewizji zaobser-
wowali u siebie symptomy depresji. Przed nastaniem „przeziębienia 
duszy” zgłaszane przez Japończyków dolegliwości w ogóle nie były 
brane pod uwagę jako indykatory zaburzenia. Marketing GSK okazał 
się sukcesem. Zmianom tym towarzyszyła również transformacja 
samej psychiatrii japońskiej:

[…] globalny wpływ amerykańskiej psychiatrii – czy to w formie DSM-
-IV, czy poprzez oddziaływanie psychofarmaceutyczne – zachęcił 
japońskich psychiatrów do poszerzenia definicji depresji […]. To w tym 
kontekście psychiatrzy zaczynają włączać do swojej praktyki nie tylko 
depresję psychotyczną (która w przeszłości była głównym przedmio-
tem zainteresowania), ale również szeroko rozumiane zaburzenia 
zachowania. Innymi słowy, japońscy psychiatrzy, nie ograniczani już 
tradycyjną nozologią, wyznaczają na nowo granice tego, co może być 
uznane za problem psychiatryczny […] (Kitanaka 2011: 8 – 9).
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dyskurs naukowy: Adhd w Polsce

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD) jest zarazem najczęściej diagnozowanym zaburzeniem 
wśród dzieci i młodzieży oraz jednym z najlepiej opisanych w lite-
raturze socjologicznej przykładem medykalizacji (Conrad 1975; 1976; 
2007: 46 – 69; Conrad, Potter 2000). Chociaż nazwa zaburzenia 
powstała w Stanach Zjednoczonych, to jest ona rozpoznawalna 
również poza granicami USA, w  tym w Europie. O globalizacji 
ADHD pisali Peter Conrad i Meredith Bergey (2014). Autorzy ana-
lizując przykłady konkretnych państw wskazują, jak definicja zabu-
rzenia „zakorzenia się” w różnych kontekstach. W Wielkiej Brytanii 
w latach 1990 – 2014 wzrósł odsetek diagnoz z <1% do 2 – 5%, kon-
sumpcja lekarstw w latach 1991 – 1995 wzrosła z 183 tysięcy do 1,58 
miliona. W Niemczech w latach 1999 – 2008 nastąpił skok w kon-
sumpcji dziennych dawek lekarstw na ADHD z 10 milionów do 53 
milionów, a w latach 2000 – 2007 nastąpił 45% wzrost stawianych 
diagnoz. Pewien opór globalizacji ADHD stawiają Francja i Włochy. 
Ta pierwsza z powodu dominacji paradygmatu psychodynamicz-
nego i psychoanalitycznego, w których nie naturalizuje się zaburzeń 
psychicznych, ale postrzega się je przez relacje ze środowiskiem 
społecznym, a model interwencji lekarskiej opiera się głównie na 
psychoterapii. W tym drugim przypadku natomiast mamy do czy-
nienia z krajem, w którym wiedza o ADHD przez długi okres pozo-
stawała nikła. Dopiero w ostatnich latach zaczęło się to zmieniać. 
Również we Włoszech problemem dla „zagnieżdżenia się” naturali-
stycznej definicji ADHD była popularność psychoanalizy. Jednakże 
w przypadku Włoch pewne symptomy zdradzają zmianę w kierunku 
opisanym przez Conrada i Bergey. Dobrym tego przykładem jest 
przywrócenie do sprzedaży Ritalinu. Od 1998 roku był to bowiem 
zakazany specyfik, głównie z powodu faktu, że młodzież wykorzy-
stywała go jako narkotyk poprawiający zdolność szybkiego uczenia 
się. Wskutek działań organizacji pacjentów w 2002 roku metylofe-
nidat został wpisany na listę substancji, które można dopuścić do 
użytku medycznego, tym samym liberalizując do niego dostęp.

W przypadku Polski o globalizacji ADHD świadczyć może już 
sam fakt, że zarówno w dyskursie profesjonalnym, jak i potocznym 
stosuje się częściej nazwę amerykańską, a nie termin wywodzący się 
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z International Classification of Diseases (ICD). Jest to publikacja 
zawierająca opisy wszystkich znanych chorób, w  tym zaburzeń 
psychicznych. Każdej chorobie przypisany jest specjalny kod. ICD 
wydawana jest przez Światową Organizację Zdrowia i służy przede 
wszystkim do celów biurokratyczno-administracyjnych (Bowker, 
Star 1999). Polscy psychiatrzy zobligowani są przy wypisywaniu 
recept do stosowania kodów zgodnych z nomenklaturą ICD. W kla-
syfikacji wydawanej przez WHO nie znajdziemy jednakże nazwy 
ADHD, ale zespół hiperkinetyczny. ADHD pochodzi oczywiście 
z podręcznika DSM.

W tym miejscu chciałbym się skupić na transferze wiedzy profe-
sjonalnej na temat ADHD. Wspominałem wcześniej, że badania 
empiryczne odgrywają we współczesnej psychiatrii ogromną rolę. 
Z uwagi na ich charakter, wiążą się one z kosztami, na które pozwo-
lić sobie mogą jedynie bogate kraje z dużym nakładem środków na 
naukę. O ile więc w dwóch poprzednich przykładach zajmowałem 
się problemem narzucania jednego kulturowo zdeterminowanego 
wizerunku zdrowia i choroby na kultury lokalne, o tyle tutaj chciał-
bym powiązać problem globalizacji zaburzeń psychicznych z pery-
feryjnym reżimem wytwarzania wiedzy4.

Swoje wnioski opieram na analizie treści przeprowadzonej na 
artykułach dotyczących ADHD, który zostały opublikowane w pol-
skich czasopismach profesjonalnych. W mojej próbie znalazło się 

4 Należy tutaj podkreślić, że status peryferyjności takiego kraju, jak 
Polska jest problematyczny. Sam Wallerstein pomiędzy centrum a peryfe-
riami umieścił jeszcze obszar przejściowy, który nazwał półperyferiami. 
Półperyferia z jednej strony aspirują do bycia w centrum, z drugiej nato-
miast boją się marginalizacji i znalezienia się na peryferiach. Półperyferia 
są pierwszym odbiorcą innowacji, które zużyją się w krajach centrum. O ile 
wiele wskazuje na to, że przez wieki byliśmy peryferiami zachodniego 
systemu-świata (Nowak 2011: 127), o  tyle współczesna Polska bardziej 
przypomina opisane przez amerykańskiego socjologa półperyferia: konku-
ruje niskimi kosztami pracy, ma mało innowacyjną gospodarkę, dostarcza 
Europie Zachodniej usług outsourcingowych, słynie z dużej liczby mon-
towni czy fabryk dostarczających półproduktów. Jednocześnie aspirujemy 
do znalezienia się na poziomie życia starej „piętnastki”, chociaż nie potra-
fimy jak na razie dogonić reszty Europy w kluczowych dla jej rozwoju 
aspektach.
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141 artykułów, opublikowanych w  latach 1995 – 2014. Artykuły 
wybrałem na podstawie bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej (słowo 
kluczowe: „zespół nadpobudliwości psychoruchowej”). Skupiłem się 
wyłącznie na artykułach z czasopism oraz wykluczyłem artykuły 
napisane przez autorów niepochodzących z Polski.

W pierwszej kolejności interesowało mnie w ilu tekstach znajdę 
informacje o biologicznej etiologii ADHD, to znaczy takiej, która jako 
źródło choroby podaje czynniki genetyczne, neurofizjologiczne bądź 
neuroanatomiczne. Z kolei przez etiologię skupiającą się na czynni-
kach społecznych rozumiem takie kwestie jak relacje rodzinne, 
wpływ szkoły i grup rówieśniczych czy wreszcie szeroko rozumiany 
wpływ kwestii kulturowych, takich jak przyspieszenie informacyjne 
czy zwiększone oczekiwania dorosłych wobec dzieci. W swojej pró-
bie (141) znalazłem 80 artykułów, w których autorzy powołują się na 
biologiczną etiologię zaburzenia. Spośród z nich z kolei, można 
wyróżnić 19 artykułów, w których autorzy przyjmują etiologię mie-
szaną. W tego typu studiach znajdziemy wzmiankę o czynnikach 
genetycznych i neurofizjologicznych, ale podkreśla się w nich również 
rolę środowiska. Czynniki społeczne traktuje się tutaj jako czynniki 
ryzyka, które mogą wpłynąć na rozwinięcie się zaburzenia. W swojej 
analizie nie znalazłem żadnego artykułu, który skupiłby się tylko 
i wyłącznie na czynnikach psychospołecznych w wyjaśnianiu przy-
czyn ADHD. Gdy dodatkowo spojrzymy na występowanie tych 80 
przykładów wykorzystywania etiologii biologicznej w  czasie, to 
dostrzeżemy tendencję zwyżkową. Pomiędzy latami 1995 a 2002 
znajdziemy zaledwie 5 artykułów posługujących się wyjaśnieniem 
naturalistycznym, a już w okresie 2008 – 2014 46.

Spójrzmy teraz na te 80 artykułów dotyczących etiologii. Spośród 
nich 50 to artykuły nie bazujące na oryginalnych badaniach, a jedy-
nie będące sprawozdaniem już istniejącej wiedzy. Ta ostatnia to 
wiedza pochodząca głównie z artykułów anglojęzycznych. W całej 
próbie (141) znalazłem 86 takich tekstów. Z kolei większość tekstów 
z oryginalnymi studiami opartych zostało na badaniach wykorzy-
stujących mało kosztowne techniki, głównie kwestionariusze. Badań 
empirycznych z  użyciem testów genetycznych czy rezonansu 
magnetycznego było bardzo mało. O czym to świadczy? W polskim 
dyskursie naukowym skupionym wokół ADHD wiedza na temat 
tego zaburzenia jest transferowana z obszarów centrum, gdzie moż-
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liwe jest wytwarzanie tego typu wiedzy. Wraz z reprodukcją wiedzy 
w  dyskursie profesjonalnym sprowadza się określony – w  tym 
przypadku zbiologizowany – obraz zdrowia i choroby. W ten właśnie 
sposób czasopisma czytane przez fachowców zajmujących się 
ADHD stają się mechanizmem globalizacyjnym, ponieważ przyczy-
niają się do ugruntowania wizji zaburzenia jako choroby wrodzonej 
i przekazywanej dziedzicznie.

W polskiej psychiatrii problem nadpobudliwości zawsze mniej 
lub bardziej związany był z czynnikami organicznymi. Niemniej 
jednak w badanej próbie obraz ADHD jest innym obrazem niż 
znajdziemy w publikacjach wydawanych przez 1989 rokiem. Jako 
przykład podam tutaj fragment książki Hanny Nartowskiej, jednej 
z najbardziej znanych polskich psycholożek dziecięcych. W publi-
kacji z 1986 roku pt. Wychowanie dziecka nadpobudliwego czytamy:

„[…] zarówno silne nasilenie nadpobudliwości, jak i nieprawidłowe 
przystosowanie dziecka stwarzającego trudności wychowawcze uzależ-
nione jest w znacznym stopniu od wpływów środowiska i od rodzaju 
procesu wychowawczego. Analizując zjawisko nadpobudliwości musimy 
brać pod uwagę zarówno indywidualne cechy dziecka, które możemy 
uważać za wrodzone, jak i cały układ warunków środowiskowo-wycho-
wawczych działających od najwcześniejszego dzieciństwa. Te dwie 
grupy wzajemnie się przeplatają i warunkują, powodując bądź poważne 
zaburzenia zachowania, bądź wyrównanie lub złagodzenie objawów 
nadpobudliwości” (Nartowska 1986: 11).

Widać tutaj dwie różnice w stosunku do analizowanych przeze 
mnie artykułów. Po pierwsze, autorka posługuje się terminem nad-
pobudliwość. Obecnie jest to tylko jeden z trzech grup symptomów 
związanych z ADHD. Do powiązania nadpobudliwości z deficytem 
uwagi oraz impulsywnością doszło oczywiście w USA. Po drugie, 
czynniki środowiskowe, z wychowaniem na czele, są tutaj uważane 
za czynniki równie ważne co czynniki biologiczne. Środowisko nie 
jest u Nartowskiej tożsame z czynnikami ryzyka (sam ten termin 
związany jest ze słownikiem genetyki), nie jest ono również, jak 
w analizowanych przeze mnie tekstach, marginalizowane.

Reprodukcji wiedzy na temat ADHD towarzyszy ponadto repro-
dukcja autorytetu kolektywu badawczego, którego członkowie 
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uchodzą w Stanach Zjednoczonych za czołowych ekspertów w dzie-
dzinie zaburzenia. Najbardziej znanym jest Russell Barkley, autor 
wielu badań etiologicznych oraz bardzo wpływowego i wielokrotnie 
wznawianego kompendium wiedzy o ADHD (Barkley 2006), a także 
wielu popularnych publikacji skierowanych głównie do rodziców. 
Z wykształcenia jest psychologiem i specjalizuje się w psychologii 
klinicznej, psychologii dzieci i młodzieży oraz neuropsychologii. 
W środowisku znany jest jako propagator naturalistycznej definicji 
ADHD. W swoich publikacjach powołuje się na badania genetyczne 
i  neurofizjologiczne. Był również bezpośrednio zaangażowany 
w kontrowersję wokół ADHD polemizując z krytykami biologicznej 
etiologii i zwolennikami tezy, że leki na nadpobudliwość są szkodliwe 
(Barkley 2004). W  latach 2009 – 2012 otrzymywał pieniądze od 
jednego z koncernów farmaceutycznych za konsultacje naukowe 
(Schwartz 2014). W języku polskim dostępne są trzy jego książki 
(wydane w 2009, 2012 i 2015 roku). W analizowanych przeze mnie 
artykułach odwołania bibliograficzne do jego prac pojawiają się aż 
w 60 przypadkach.

Barkley to nie jedyna znana osoba, która jest często cytowana 
w artykułach na temat ADHD. Do kolektywu badawczego, skłania-
jącego się ku naturalistycznej definicji należą m.in.: Alan Zametkin 
(autor jednych z pierwszych badań nad etiologią ADHD z wykorzy-
staniem neuroobrazowania), Joseph Biederman (psychiatra amery-
kański wykładający na Harvardzie, najczęściej cytowany autor 
z zakresu wiedzy o ADHD, a także współpracujący z koncernami 
farmaceutycznymi (Wilson 2010), Stephen V. Faraone (psycholog, 
drugi najczęściej cytowany autor zajmujący się ADHD) i Francisco 
Xavier Castellanos (badacz zajmujący się neurobiologicznymi aspek-
tami ADHD). Spośród tych osób najczęściej występujący w biblio-
grafiach polskich artykułów są Biederman i Faraone (73 i 51 razy). 
Dalej uplasowali się Castellanos i Zametkin (18 i 15 razy). Warto tu 
jeszcze zauważyć, że nazwisko Samiego Timimi, psychiatry który 
proponuje społeczno-kulturowe wyjaśnienie przyczyn ADHD, 
pojawiło się jedynie w dwóch artykułach.

Podsumowując, wiedza konstruowana wokół ADHD w Polsce 
charakteryzuje się dwoma cechami. Po pierwsze, jest to wiedza 
zapośredniczona, bazująca na badaniach zagranicznych, a  nie 
wytwarzana w ramach lokalnych struktur. Wiąże się to ze wskaza-
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nym wyżej problemem kosztowności prowadzenia tego typu badań 
oraz faktem, że innowacje powstają w centrum. Po drugie, wraz 
z transferem wiedzy z centrum do peryferii tworzy się autorytet 
wokół naukowców pochodzących z centrum, a dopiero na tym 
autorytecie buduje się wiarygodność naukowców peryferyjnych. 
Globalizacji ADHD towarzyszy zatem nie tylko promowanie okre-
ślonej wiedzy na temat zaburzenia, ale również promowanie okre-
ślonego kolektywu badawczego, którego autorytet został już ukon-
stytuowany w krajach centrum.

Podsumowanie

Zjawisko występowania zaburzeń psychicznych w skali globalnej 
można wyjaśnić, jak sądzę, na kilka sposobów. Po pierwsze, można 
argumentować, że wzrastająca liczba cierpiących na zaburzenia 
psychiczne na świecie łączy się z faktem, że w różnych zakątkach 
globu pojawiają się nowe zagrożenia dla zdrowia psychicznego, a ich 
skala znacząco się w ostatnich latach nasiliła. Mielibyśmy zatem do 
czynienia z realnie narastającym problemem. Po drugie, możliwe 
jest, że nie tyle problem narasta, co zwiększyły się możliwości jego 
identyfikacji. Zainteresowanie zdrowiem psychicznym w skali glo-
balnej ujawniłoby niewidoczne wcześniej problemy, które już jed-
nakże istniały. Po trzecie wreszcie – i  jest to wyjaśnienie, które 
pragnąłem poddać namysłowi w  tym artykule – pojawienie się 
problemów psychicznych w miejscach, które ich wcześniej nie znały 
związane jest z globalizowaniem się narzędzi, racjonalności, metod 
czy idei związanych z biomedycznym modelem zdrowia psychicz-
nego, który powstał w określonym miejscu i czasie. Nie negując 
prawdziwości dwóch pierwszych hipotez, z socjologicznego punktu 
widzenia to wyjaśnienie trzecie jest najciekawsze. Wskazuje ono, że 
zaburzenia psychiczne muszą ulec daleko idącym praktykom stabi-
lizującym, aby mogły zaistnieć poza kontekstem swojego wytworze-
nia. W artykule opisałem trzy takie praktyki. Pierwsza z nich, dia-
gnostyczna, oparta jest na podręczniku DSM. W tym przykładzie 
zaburzenia psychiczne mogą się globalizować między innymi dzięki 
temu, że globalizuje się ich definicja diagnostyczna. To z kolei uła-
twia sama konstrukcja podręcznika – jego prostota sprawia, że 
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zwiększa się personel zarządzający zdrowiem psychicznym oraz 
ułatwia dokonywanie interwencji terapeutycznej, nawet w miej-
scach, które nie posiadają do tego odpowiedniej infrastruktury. 
Druga praktyka odnosi się do terapii i zasadza się na marketingu 
koncernów farmaceutycznych. Tutaj o globalizacji zaburzeń psy-
chicznym możemy mówić dlatego, że zainteresowany jest tym 
procesem bardzo potężny aktor – sektor prywatny. Widzieliśmy, jak 
dzięki wielu zabiegom zdołano zmienić dominujący w kulturze 
Japonii obraz depresji. Globalizacja zaburzeń psychicznych jest tutaj 
zatem związana z poszerzaniem rynków zbytu i promowaniem 
chorób. Trzecia praktyka dotyczy transferu wiedzy. W tym przykła-
dzie zaburzenia psychiczne globalizują się ponieważ z uwagi na 
asymetrie pomiędzy centrum a peryferiami, te ostatnie reprodukują 
określoną wizję zaburzenia. Upowszechnianie się modelu biome-
dycznego jest tutaj możliwe z powodu dominacji w polu naukowym 
określonego paradygmatu oraz określonego kolektywu naukowego, 
który dzierży kapitał symboliczny.
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Zacząć należy od wytłumaczenia się z tytułu, co pozwoli – z jed-
nej strony – usprawiedliwić jego stylistyczną „barokowość” (zwłasz-
cza nadużycie nawiasów), z drugiej – wyjaśnić wskazany termin 
„historia autoreferencyjna”. Celem artykułu jest przedstawienie 
dwóch współbieżnych narracji dotyczących (1) kondycji humani-
styki i nauk społecznych na (pół)peryferiach, (2) jak i możliwego 
języka opisu takiej sytuacji. Te dwa wątki splatają się idealnie 
zarówno w biografii, jak i koncepcjach proponowanych przez pol-
skiego historyka, Mariana Małowista (1909 – 1988). Małowist był 
bowiem jednym z współtwórców nurtu systemowo(-)światowego, 
zarazem analiza jego instytucjonalnego funkcjonowania w ramach 
(pół)peryferyjnej akademii doskonale obrazuje stawiane przez niego 
tezy. Mamy bowiem bezsprzecznie do czynienia w jego wypadku 
z jednym z najwybitniejszych i najbardziej innowacyjnych history-
ków XX wieku nie tylko w Polsce, ale w ogóle i na świecie, o którym 
pamięć – poza lokalnym środowiskiem historyków i nielicznymi 
przedstawicielami na świecie – jest nikła, zaś rzeczywista znajo-
mość jego dorobku jest w  zasadzie żadna (zob. np. Immanuel 
Wallerstein and The Problem…, 2011 – gdzie podobnie jak w wielu 
analogicznych publikacjach, brak jest jakiegokolwiek, chociażby 
hasłowego odwołania do Małowista). Jest to tym bardziej zaskaku-
jące, że ambicją Małowista było łączenie rzetelnego warsztatu 
historyka z pasją popularyzatorską i  takim rodzajem pisarstwa 
historycznego, które trafi do odbiorców-niespecjalistów. Co więcej, 
to przecież o nim Immanuel Wallerstein powiedział wprost, że obok 
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Fernanda Braudela, to właśnie Marian Małowist stanowi źródło 
i zaplecze jego koncepcji systemu-świata (Wallerstein 2011: XI; 
2012: ix). Zarazem o ile w projekcie tym francuski trop jest bezdy-
skusyjny i doczekał się szerokiego omówienia, o tyle wątek doty-
czący polskiego historyka nie został w odpowiedni sposób nie tylko 
skonceptualizowany, ale również doceniony. Nadmiar nawiasów 
w tytule pozwala zatem czytać go dwutorowo – jako re-konstrukcję 
koncepcji Małowista, jak również i  jego pozycji w centro-(pół)
peryferyjnym świecie.

Struktura tekstu jest następująca. Po pierwsze, dokonano rekon-
strukcji głównych światowych i systemowych założeń koncepcji 
Małowista, nie zawsze wprost przez niego formułowanych w języku 
teoretycznym, częściej wywodzonych z  jego praktyki badawczej 
i pisarskiej. Po drugie, w szkicowej wersji, podjęto się przyłożenia 
wypracowanych przez polskiego historyka kategorii i  sposobów 
konceptualizacji rzeczywistości do sytuacji samego Małowista. 
Stąd – do czego jeszcze powrócę, tu jedynie sygnalizując problem 
w kontekście tytułu tekstu – użycie terminu „historia autoreferen-
cyjna”. Chodzi bowiem o sytuację, w której język historiograficznego 
opisu jest zwrotnie użyty do opisu sytuacji podmiotu badawczego. 
Przedmiotem historycznego opisu staje się więc sam historyk, a czy-
nione jest to w języku, który on sam zaproponował. Po trzecie, już 
w ramach podsumowania, poczyniono pewne ekstrapolacje prezen-
towanego studium przypadku – oparte na innych badaniach wła-
snych – na sytuację (pół)peryferyjnej humanistyki i nauk społecz-
nych. Dokonano tego wszakże bez roszczenia sobie pretensji do 
generalizacji tego rodzaju ustaleń, lecz zaledwie z zamiarem wska-
zania na dalsze tropy interpretacyjne i badawcze. Ostatnia część ma 
zatem jedynie charakter sygnalny.

Podstawowe założenia koncepcji  
małowista

W związku z tym, że wielokrotnie już w różnych miejscach i kon-
tekstach (m.in. odnośnie do teorii systemowo(-)światowej, literatury 
światowej czy postkolonializmu) rekonstruowałem poglądy Mariana 
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Małowista, wskażę tu jedynie na główne założenia jego koncepcji1. 
Od razu przy tym trzeba zaznaczyć, że w niniejszym tekście mają one 
charakter heurystyczny, podporządkowany trzeciej części tekstu – 
tzn. określeniu miejsca polskiego historyka w układzie centro-(pół)
peryferyjnym. Należy także nadmienić, że rekonstrukcja całości 
koncepcji Małowista jako pewnego koherentnego systemu teoretycz-
nego napotyka na poważne trudności, ponieważ pisarstwo Małowi-
sta cechuje oszczędność w prezentowaniu tego rodzaju rozważań 
(Mączak 1993). Ogranicza się on zazwyczaj do bardzo praktycznych 
uwag metodologicznych, krytycznego omówienia źródeł i literatury 
przedmiotu. Reszta rekonstrukcji opiera się na istotnych, powracają-
cych w jego praktyce pisarskiej i historycznej, elementach czy sposo-
bach analizowania materiału, doboru tematyki itp.

Na zestaw głównych cech historiograficznej koncepcji Małowista 
składają się: komparatystyka historyczna; odwrócenie ustalonego 
porządku wiedzy; skalowanie jako poręczna kategoria w rozumieniu 
i opisie minionej rzeczywistości; zogniskowanie uwagi na historii 
światowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów kolonizacyj-
nych oraz miejsca w  systemie światowym Europy Wschodniej; 
pluralizm metodologiczny oraz prawdziwie interdyscyplinarne 
podejście; wreszcie – specyficznie pojmowane zaangażowanie. Taka 
sekwencja rekonstrukcji powtarza wcześniejsze ustalenia. Na 
potrzeby niniejszego wywodu zostaną one połączone w powiązane 
ze sobą punkty.

Małowist jest zdecydowanie przeciwny historiom narodowym 
i wprost wskazywanemu nacjonalistycznemu podejściu w nauce. 
Wynika to oczywiście z własnych doświadczeń płynących z życia 

1 Podstawę niniejszego podrozdziału stanowią rozważania przygoto-
wane na potrzeby tekstu pt. Małowist, Braudel, Wallerstein: Between World 
History and World Literature (Kola, w druku), zaś szerzej w kontekście 
postkolonialnym i systemowo(-)światowym rekonstruuję koncepcję Mało-
wista w przygotowywanej obecnie książce pt. Post/socjalistyczne re-prezen-
tacje post/kolonializmu. Do koncepcji Małowista odnoszę się również 
sygnalnie w tekście Prolegomena do postkolonializmu zlokalizowanego 
(z Małowistem i Rapacką w tle) (Kola 2016). Tu wszakże całość jest bardziej 
rozbudowana, doprecyzowana, zniuansowana, poparta odpowiednimi 
cytatami itd.
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w XX-wiecznej Europie – z Holocaustem i II wojną światową na 
czele, z systemami, w których nacjonalizm został przekuty na poli-
tyczne realia poszczególnych państw totalitarnych. Ten sprzeciw jest 
także jasno umotywowanym i sprecyzowanym programem badaw-
czym. Chodzi bowiem o sytuację, w której nie wszystkie (a może 
nawet większość) zjawiska historyczne można opisać w ramach 
narodowo skrojonej historiografii (Małowist 1976: 14). Jeśli bowiem 
przyjąć, że współczesny naród jest koncepcją XVIII-XIX-wieczną 
(a poza Europą nawet i XX-wieczną), to dlaczego historiografia 
operująca w dużej mierze w skali globalnej w odniesieniu do (póź-
nego) średniowiecza i wczesnego okresu nowożytnego, miałaby 
w ogóle się ową narodową perspektywą przejmować. Skale mają być 
przecież dopasowane do analizowanego materiału historycznego, 
mogą zatem mieć charakter lokalny, regionalny, kontynentalny, 
globalny, niekiedy tylko – narodowy (zob. Culture, Globalization… 
1997). W związku z powyższym potrzebujemy takich wyjaśnień 
historycznych, które w możliwie najlepszy sposób będą odpowiadały 
poszczególnym problemom stawianym przez historyka. Posłużmy 
się cytatem. W książce Wschód a Zachód Europy w XIII-XVI wieku 
Małowist stwierdza: „Obszar objęty naszymi rozważaniami rozciąga 
się od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne, zajmując dużą część 
Półwyspu Bałkańskiego. Od zachodu sięga granic Niemiec, od 
wschodu zaś przekracza Ural. Ujęcie w jednej książce problematyki 
dotyczącej tak olbrzymiego terenu musi od razu wydawać się ryzy-
kowne i na pewno narazi autora na mnóstwo zarzutów. Niemniej 
wydaje mi się pożyteczne, by właśnie w skali, że tak powiem, makro-
historycznej i makrogeograficznej postawić kilka problemów odno-
szących się do podobnych zjawisk występujących w poszczególnych 
sferach interesującego nas tu terytorium, a często badanych oddziel-
nie i niejako w oderwaniu od szerszego procesu historycznego” 
(Małowist 1973: 5). Małowista interesują różnego rodzaju zjawiska 
społeczno-gospodarcze występujące na dużych obszarach, jego 
zdaniem wyraźne są bowiem między nimi strukturalne podobień-
stwa. Nie oznacza to wszakże, że nie dostrzega on różnic regional-
nych czy lokalnych (stąd skalowanie). Wpisuje je jednak w sieć 
szerszych zależności systemowych. Doskonałym przykładem jest 
różnica w rozwoju Europy Wschodniej i Zachodniej (Małowist 1972; 
1973; 1993), przy czym to druga dominuje i eksploatuje pierwszą 
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z nich na podobieństwo hegemonii nad pozaeuropejskimi kolo-
niami (Małowist 1993). To co stanowiło główny wkład, a zarazem 
co dało Wallersteinowi asumpt do sformułowania własnej teorii 
(poza wpływami Fernanda Braudela; zob. Wallerstein 2011: XI; 2012: 
vii, ix), był właśnie podział na Europę Wschodnią i Zachodnią. Sam 
Małowist w następujący sposób definiował tę kwestię: „Główny 
temat książki to wzajemne oddziaływanie na siebie Europy Wschod-
niej i Zachodniej w dziedzinie zjawisk gospodarczo-społecznych. 
W pewnym sensie jest to jednak tylko pretekstem. W istocie rzeczy 
chciałbym uchwycić problemy nierównomierności rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego występujące już w średniowieczu i w XVI w. 
w poszczególnych regionach Europy” (Małowist 1973: 5). Raz jesz-
cze zatem skalowanie i regionalny kontekst okazały się kluczowe, 
pomimo poszukiwania pewnych wspólnych systemowych i struk-
turalnych cech.

Tym co spaja badane przez Małowista obszary to ich strukturalne 
podobieństwo. Najlepiej wyraża to w książce o Tamerlanie: „Ów 
grabieżczy charakter państwa nie był jednak cechą tylko Mongołów 
i Turków Timura. Analogiczne zjawisko spotykamy w wielu pań-
stwach średniowiecznych we wczesnej fazie ich rozwoju. […] Zjawi-
sko to występowało nie tylko w państwie Timura i wcześniej u Mon-
gołów Czyngis-chana, ale nieraz również w Europie Zachodniej 
i Wschodniej” (Małowist 1985: 166). Autor jest świadomy – o czym 
już była mowa – lokalnych różnic i pewnych odmienności, poszukuje 
jednak podobieństw nie mających cech przygodnych, lecz właśnie 
strukturalne: „Imperium Timura miało charakter feudalny, choć pod 
wielu względami odbiegało od modelu europejskiego feudalizmu. Tak 
więc, podobnie jak Europa Wschodnia, nie znało hierarchii feudalnej, 
jednakże system lenny był tam szeroko rozpowszechniony. Dopro-
wadził zresztą do tych samych konsekwencji co w Europie, a miano-
wicie do rozkładu wielkich państw. Wprawdzie formalnie nie było 
systemu stanowego, ale grupy wyższe, a więc naczelnicy plemienni, 
dostojnicy państwowi i religijni, stanowili arystokrację żyjącą z wojny 
i z danin ludności chłopskiej i mieszczańskiej. Należy tu podkreślić, 
że władza centralna w okresach, gdy była silna, miała znacznie bar-
dziej despotyczny i brutalny charakter niż w Europie” (Małowist 1985: 
166). Nie inaczej zdaniem polskiego historyka było w przypadku 
państw afrykańskich, które opisywał w pracach Wielkie państwo 
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Sudanu Zachodniego w  późnym średniowieczu (Małowist 1964) 
i Europa a Afryka Zachodnia (Małowist 1969).

Dla Małowista kluczowe jest odwrócenie porządku wiedzy 
przyjmowanego bezkrytycznie na Zachodzie, a za nim i na świecie 
w ramach akademickiego (neo)kolonializmu i intelektualnej hege-
monii (zob. Blaut 1993; 2000; Frank 1998; Mignolo 2000; 2011; 
Wallerstein 2001; Hobson 2004; Goody 2006). Zgodnie z  tym 
wzorem to właśnie Zachód stanowi wzorzec dla wszelkich porów-
nań i zestawień. W klasycznej, XIX-wiecznej wersji chodziło oczy-
wiście o różnego rodzaju ewolucjonistyczne schematy, w ramach 
których Europa była obszarem najbardziej rozwiniętym, zaś reszta 
świata w mniejszym lub większym stopniu znajdowała się poniżej 
górnego pułapu (zob. Wallerstein 2001). W wieku XX ten rodzaj 
narracji został skrytykowany, lecz do czasów studiów postkolonial-
nych i  systemowo(-)światowych nie tyle odrzucony, co jedynie 
zniuansowany i przykryty żargonem różnych paradygmatów nauko-
wych. Zresztą pobrzmiewa jeszcze niekiedy i u samego Małowista, 
chociaż już bez tak wyraźnego wartościowania jak w XIX wieku. 
Dość wszakże powiedzieć, że Małowist kwestionuje ten podział 
świata, europejskie roszczenia do prezentowania jedynej Prawdy 
itd. Sam proponuje odmienną perspektywę. Składają się na nią: 
oddolna perspektywa – tzn. przyznawanie (w ramach dających się 
wywieść z materiałów źródłowych możliwości) głosu zmarginali-
zowanym; spojrzenie i prowadzenie narracji historycznej z punktu 
widzenia (pół)peryferii (zob. Spivak 1988; Mignolo 2000; 2011; Wolf 
2009; Chakrabarty 2011) – czy to niewolników (Bieżuńska-Mało-
wist, Małowist 1987), ludów skolonizowanych Afryki (Małowist 
1964; 1969), czy też Europy Wschodniej (Małowist 1972; 1973: 5). 
W tym sensie można nazwać propozycję Małowista antyokcyden-
talistyczną, chociaż nie antyeuropocentryczną (pisze bowiem 
o Europie Wschodniej). Ten gest zwrócenia się w stronę historii 
pozaeuropejskich jest charakterystyczny dla badań spod znaku 
systemowo(-)światowego (Abu-Lughod 1991; Hobson 2004; The 
World System… 2006), zaś kluczowe postaci dla tego nurtu zazwy-
czaj prowadziły badania (a przynajmniej zaczynały swoją karierę od 
tego rodzaju rozważań) dotyczące obszarów znajdujących się poza 
klasycznie wyznaczanym euro-amerykańskim centrum (Blaut 1993; 
2000; zob. Frank 1998; Goody 2006; Wallerstein 2001): Wallerstein 
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od Afryki, Frank od Ameryki Południowej, a następnie Chin i Dale-
kiego Wschodu ((Frank 1967; 1998), Małowist od Afryki i środko -
wej Azji.

Małowist jest świadomy problemów (metodologicznych), które 
generuje przyjmowanie oddolnej perspektywy (w tej ostatniej kwe-
stii zob. Humanistyka i dominacja… 2011). W książce Konkwistado-
rzy portugalscy pisze: „Olbrzymia większość informacji została nam 
przekazana przez Europejczyków, najwcześniej przez Portugalczy-
ków i Hiszpanów, przez Włochów, później przez ich rywali angiel-
skich, francuskich i holenderskich. Wiemy natomiast bardzo nie-
wiele, co o tym wszystkim myślały i jak reagowały ofiary agresji. 
Portugalczycy i  Hiszpanie opisywali przede wszystkim własne 
działania, nie rozumieli ludów odmiennych kultur, żyjących w innej 
fazie rozwoju społecznego. Opisując je, deformowali więc rzeczy-
wistość, z  którą się stykali, ponieważ ujmowali ją we własnych 
kategoriach pojęciowych. Nie idzie tu o złą wolę czy nawet wrogość 
lub pogardę, ale o niemożność wzajemnego zrozumienia” (Małowist 
1976: 13). Historyk zachowuje zatem założenia i nadzieje scjenty-
stycznie zorientowanej historiografii modernistycznej, przy jedno-
czesnej sporej dawce wrażliwości antropologicznej, pozwalającej mu 
na zmianę perspektywy oglądu badanej rzeczywistości. W pewnym 
sensie można się posłużyć określeniem Andrzeja Szahaja opisującym 
Jerzego Kmitę i  jego podejście badawcze, które rozpiął między 
modernizmem a postmodernizmem (Szahaj 1993). W przypadku 
Małowista mamy ten sam rys: modernistyczne dążenie do prawdy 
połączone z postmodernistyczną wrażliwością etyczną i antropolo-
giczną korektą wprowadzaną do systemowo(-)światowego, scjenty-
stycznego nurtu. (Zresztą nie inaczej jest w przypadku Wallersteina). 
Objawia się to, między innymi, w silnym wykorzystaniu podejść 
ilościowych, kwantytatywnych, demografii, statystyki, ustaleń nauk 
przyrodniczych itd. (Małowist 1976: 14). Jest przy tym świadomy 
własnych ograniczeń badawczych, np. dotyczących używania zna-
nych badaczom języków, zazwyczaj – poza specjalistami w danej 
dziedzinie, np. orientalistami czy afrykanistami – centrowych, co 
jest zresztą pochodną tego, że to właśnie w tych językach powsta-
wały jedyne dostępne nam źródła dotyczą np. kolonizacji obszarów 
pozaeuropejskich (Małowist 1985: 6). To generuje rozliczne pro-
blemy zarówno metodologiczne, jak i etyczne.
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historia autoreferencyjna „mariana małowista”

Historia autoreferencyjna wymaga spojrzenia zwrotnego. Uczy-
nić to może sam podmiot, stając się przedmiotem – w różnego 
rodzaju tekstach o charakterze autobiograficznym. Jest wszakże inna 
możliwość, z której tutaj skorzystamy, tzn. uznanie wskazanych 
przez badacza kategorii analityczno-interpretacyjnych do badania 
samego naukowca. Stosując – roboczo – taką kategoryzację jak 
w  poprzedniej części, spróbujmy dokonać rozpoznania pozycji 
Małowista w układzie centro-(pół)peryferyjnym.

Paradoks komparatystycznego oglądu Małowista wiąże się 
z podwójnym spojrzeniem na jego akademicką twórczość. Trzeba 
by było bowiem – po pierwsze – porównać jego twórczość naukową 
z tym, co opracowywała historiografia jego czasów. W tym sensie 
oczywiście innowacyjność Małowista nie podlega dyskusji, zarazem 
jednak nie należy zapominać, że badania nad światami pozaeuropej-
skimi mają długą tradycję. To co udało się Małowistowi bezsprzecz-
nie, to wpisać te badania w historię głównego nurtu.

Po drugie zaś, okazuje się, że nie byłoby w pewnym sensie Mało-
wista bez jego centrowych partnerów. To Wallerstein upomniał się 
o Małowista i wskazał go jako swego protoplastę (Wallerstein 2011: 
XI; 2012: ix). Tak jak Ludwik Fleck został na Zachodzie odkryty 
dzięki Thomasowi Kuhnowi, chociaż pisał w języku centrowym, 
czyli niemieckim, tak też było z Małowistem, pomimo publikacji 
jego artykułów w  językach angielskim, niemieckim francuskim 
i innych. Zatem to nie sam używany w nauce język jest rozstrzyga-
jący dla pozycji w centro-(pół)peryferyjnym układzie (zob. Gordin 
2015), lecz nade wszystko figura autorytetu. Tego nie ma i mieć 
wyjściowo nie może ktoś z zewnątrz, dlatego wymaga instytucjo-
nalnego „tłumacza”, wsparcia i zaświadczenia o znaczeniu i jego roli. 
Mam przy tym świadomość, że w wielu aspektach tak zarysowana 
narracja nie sprawdza się, albowiem nie wytrzymuje próby czasu. 
Tzn. tak ta historia może być pisana z punktu widzenia dnia dzisiej-
szego, jednakże kontekstualizacja do czasów minionych mogłaby 
pokazać, że nie jest ona prawdziwa. I  to przynajmniej z dwóch 
wzajemnie się dopełniających powodów: (1) kontakty naukowe 
między nauką polską a zachodnią były po II wojnie światowej inten-
sywne; (2) Małowist uczestniczył w globalnym życiu akademickim, 
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zarówno brał udział w badaniach czy konferencjach, jak i – o czym 
była już mowa – publikował w najważniejszych czasopismach na 
świecie. Jednakże tego rodzaju obecność ma charakter przygodny, 
zaś publikacje choć również książkowe (Małowist 1972), to w więk-
szości dotyczyły pojedynczych artykułów. I nawet jeśli zestawić go 
z innymi naukowcami (pół)peryferyjnymi jego czasów, i gdy wtedy 
okaże się nawet, że jego obecność w centrach była stosunkowo 
częsta, to jednak nie oddaje w pełni potencjału intelektualnego 
zawartego w jego pracach. Nie da się bowiem konkurować w zesta-
wieniu z tymi, którzy w centrowej akademii byli na stałe usadowieni. 
Można powiedzieć, że dysproporcja między potencjalnym a real-
nym wkładem Małowista w badaniach spod znaku systemowo(-)
światowego jest jednak pochodną centro-(pół)peryferyjnego 
podziału świata, który po II wojnie światowej przybierał na sile. 
Polityczny kontekst okazał się kluczowy dla (pół)peryferyjnego 
zlokalizowania Małowista w strukturze nauki światowej. W tym 
sensie dopiero wsparcie przez autorytet mogłoby coś zmienić, lecz 
nie był to jedyny warunek. Drugi, publikacja książki, został co 
prawda spełniony w 1972 roku, gdy ukazała się w języku francuskim 
książka Croissance et régression en Europe: XIVe-XVIIIe siecles 
(Małowist 1972), a następnie w roku 2012, gdy w prawdziwie cen-
trowym języku angielskim ukazała się praca Western Europe, 
Eastern Europe and World Development 13th-18th Centuries (na 
temat języków nauki, zob. Gordin 2015), jednakże pośmiertna 
publikacja (Małowist 2012), bez żywej obecności autora nie może 
liczyć na dopełnienie w formie wykładów zagranicznych, dalszych 
publikacji, konferencji itd. Co więcej, to dopełnienie – polegające 
na wejściu Małowista do kanonu perspektywy systemowo(-)świa-
towej – byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby dokonywało się w odpo-
wiednim momencie. Aktualnie może być to jedynie pewien rodzaj 
symbolicznej rehabilitacji, albowiem różnego rodzaju teorie spod 
znaku systemowo(-)światowego zostały już – jako sieć – ustabilizo-
wane, zinstytucjonalizowane. W tym zakresie istnieją dziś wydaw-
nictwa, czasopisma, konferencje; istnieją „święci” tej dziedziny 
badań (i wbrew staraniom Wallersteina nie ma wśród nich Małowi-
sta); nastąpiła ekspansja zarówno teoretyczna, transdyscyplinarna, 
jak i geograficzna. Długo by można wymienić poszczególne ele-
menty, który sprawiają, że o stabilizacji owej sieci możemy mówić. 
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Chodzi wszakże o jedno: dokonało się to bez udziału Małowista. 
W tym sensie przywrócenie go na należne mu miejsce w ramach 
dyscypliny w centrowej akademii wydaje się niemożliwe. Kontrprzy-
kład w postaci np. pośmiertnej kariery Michaiła Bachtina na świecie 
nie jest dobrym wyznacznikiem, albowiem w jego przypadku cho-
dziło o wprowadzenie nowych idei do obiegu naukowego. Wypra-
cowane przez Małowista idee w ciągu pół wieku od opublikowania 
pierwszych prac w duchu systemowo(-)światowym zostały rozwi-
nięte przez innych badaczy de facto z pominięciem jego wkładu 
(pojedyncze zdania u  Wallersteina wypełniają tę lukę jedynie 
w symboliczny sposób). Zatem potencjalne zestawienie kariery 
pośmiertnej Małowista i Bachtina – z jednej strony – nie jest w tym 
względzie właściwym postawieniem sprawy. Z drugiej strony – 
historie te są czy mogłyby być zbieżne, albowiem w obu wypadkach 
centrowe rozprzestrzenianie idei wymagało centrowego autorytetu 
i „tłumacza”.

Do drugiego punktu trzeba dodać także lokalną odsłonę – 
i lokalny paradoks – tej sytuacji. Otóż Małowist wraca do nas przez 
drzwi systemowo(-)światowej teorii i krytyki postkolonialnej, które 
przyjmujemy z Zachodu (i piszę to z premedytacją, albowiem o ile 
duża część prominentnych krytyków i  pisarzy postkolonialnych 
pochodzi spoza świata euro-amerykańskiego, a zatem centrowego, 
o tyle znacząca większość z nich karierę i rozgłos zdobyła, pisząc 
z centrowych językach, głównie angielskim, w mniejszym stopniu 
francuskim, a w jeszcze mniejszym w pozostałych – portugalskim, 
hiszpańskim i in., oraz żyjąc i pracując w centrowych ośrodkach 
akademickich, przede wszystkim współcześnie w Stanach Zjedno-
czonych). Znamiennym jest tutaj przykład Jana Sowy, którego książka 
Ciesz się, późny wnuku! (Sowa 2008) w ogóle nie opiera się na Mało-
wiście – obficie za to czerpie z  teorii systemowo(-)światowych, 
przede wszystkim z Wallersteina, ale również Franka, Amina, Arri-
ghiego – podczas gdy Fantomowe ciało króla (Sowa 2011) jest w dużej 
mierze przepisaniem w innym języku – bardziej teoretycznie dopra-
cowanym, bogatszym w konteksty i interpretacyjne niuanse – ogól-
nych założeń historii Polski i Europy Małowista. Wydaje się zatem, 
że niemożliwe by było użycie Małowista poza wąskim gronem 
historyków, gdyby nie przetarcie systemowo(-)światowego i postko-
lonialnego szlaku przez teorie przyjmowane w Polsce z Zachodu. 
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Paradoks polega na tym, że by odkryć Małowista na nowo, by go 
w twórczy sposób zaadoptować – jak zrobił to Sowa dla polskiej 
humanistyki poza historiografią – niezbędna była translacja za 
pośrednictwem teorii zachodnich. Podkreślmy, że nie chodzi o sytu-
ację jednostkowej niezdolności do przyjęcia koncepcji Małowista jako 
oryginalnej i poznawczo płodnej, pozwalającej na dokonanie reinter-
pretacji na podobieństwo tych wytwarzanych w ramach teorii post-
kolonialnej czy systemowo(-)światowej, ale o niezdolność systemową, 
o brak analitycznych i interpretacyjnych kategorii pozwalających 
dostrzec innowacyjność polskiego historyka. Sowa jest zatem dosko-
nałym przykładem twórczego wykorzystania lokalnego potencjału 
pisarstwa historycznego, m.in. Małowista, ale również Witolda Kuli, 
Antoniego Mączaka, Henryka Samsonowicza, Janusza Tazbira, 
Jerzego Topolskiego i innych, zestawionego z językami współczesnej 
humanistyki i nauk społecznych (w tym wypadku – zachodnich).

Ważną kwestią pozostaje dobór tematu własnych badań. 
W innym miejscu wskazałem, na przykładzie porównawczej kariery 
Manfreda Kridla i Romana Jakobsona w Stanach Zjednoczonych, że 
jednym z warunku sukcesu w centrowej akademii jest odpowiedni 
dobór tematyki badawczej, która – z  jednej strony – korzysta 
z zaplecza wyjściowego (np. języków), z pochodzenia danego bada-
cza, z  drugiej – potrafi je uniwersalizować i  dostosowywać do 
wymagań centrowego rynku intelektualnego. Udało się to Jakobso-
nowi, jednakże – mimo podejmowanych starań – nie udało się 
Kridlowi (Kola 2015). W przypadku Małowista mamy wszakże do 
czynienia z sytuacją odmienną. Bowiem jego prace dotyczą tematyki, 
która zarówno w ramach rozważań systemowo(-)światowych i post-
kolonialnych były podejmowane, zaś w latach 60. i 70. XX wieku 
były bezsprzecznie kluczowe dla przemian ówczesnej akademii. 
W tym sensie Małowist w swoich pracach doskonale wpasował się 
w wymagania akademickiego świata swoich czasów. Co więcej, 
włączając w ten globalny system Europę Wschodnią, jako własny 
punkt wyjścia, spełnił również warunek wykorzystywania rodzimego 
potencjału i kompetencji, niedostępnych często dla badaczy centro-
wych. Co zatem „nie zagrało” w przypadku Małowista?

Nim odpowiemy na to pytanie, jeszcze jedna uwaga. O sukcesie 
w  nauce decyduje często kwestia stylu i  dostosowania sposobu 
prezentacji wyników własnych badań do wymagań szerszego 
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odbiorcy. Jak zostało to już podkreślone wcześniej, prace Małowista 
nie były przeładowane żargonem specjalistycznym, nie były herme-
tyczne, lecz – świadomie – starały się być dostępne dla szerszego 
odbiorcy. I jest tak pomimo tego, że mają innowacyjny charakter 
i dotyczą specjalistycznych kwestii. Na pewno na jego niekorzyść 
przemawiał fakt, że w językach centrowych ukazywały się artykuły 
bądź też – w formie książkowej – zbiory artykułów, nie zaś kohe-
rentne i w pełni autorskie książki. Co zatem nie „zadziałało” właści-
wie w przypadku Małowista?

(Pół)peryferyjność humanistyki  
i nauk społecznych

Odpowiedź na pytanie dotyczące kariery Małowista i jego obec-
ności w globalnej nauce – poza wskazanymi już wcześniej kwe-
stiami – jest dwudzielna, zarazem prowadzi nas do bardziej ogólnych 
wniosków. Z jednej bowiem strony stara się dać taką odpowiedź, 
którą można zlokalizować w odniesieniu do sytuacji w Polsce, ewen-
tualnie w Europie Środkowej i Wschodniej, z drugiej strony – chodzi 
o pokazanie kontekstu akademii światowej, centrowej. Odpowiedź 
pierwsza wiąże się z faktem, że w porównaniu do dawnych krajów 
kolonialnych, w Polsce nie było w zasadzie odbiorców dla pozaeu-
ropejskich zainteresowań i kwestii, pomimo pewnej tradycji tego 
rodzaju badań (np. sięgającej do międzywojennej Warszawy i prac 
wybitnego indologa Stanisława Schayera) i pomimo oficjalnej przy-
jaźni bloku wschodniego z państwami pozaeuropejskimi („trzeciego 
świata”). Ta ostatnia skutkowała oczywiście różnego rodzaju oficjal-
nymi aktywnościami i publikacjami (np. Wydawnictwa Ministerstwa 
Obrony Narodowej), nie przekładała się wszakże na rzeczywiste 
społeczne zapotrzebowanie na tego rodzaju studia i opracowania – 
czy to stricte naukowe, czy tym bardziej popularne. Brak zatem było 
sprzyjającego kontekstu dla prac w rodzaju tych podejmowanych 
przez Małowista.

Druga kwestia dotyczy wspominanej już sprawy pisania książek 
w języku innym niż polski. To jest kwestia o kluczowym znaczeniu 
dla rozprzestrzeniania się idei. O  ile bowiem artykuły naukowe 
trafiać mogą do specjalistów, o tyle szerszy odbiorca – nawet tylko 
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akademicki, nie mówiąc o popularnonaukowym – wymaga innych 
form narracyjnych. Stąd tak wyraźna, zwłaszcza w świecie anglosa-
skim, różnica między stricte naukowymi artykułami a książkami 
przeznaczonymi dla bardziej popularnego odbiorcy. Te ostatnie 
wymagają innego stylu pisarstwa naukowego, dla obcokrajowców 
bardzo dobrych tłumaczeń i  redakcji, a  nade wszystko chociaż 
w minimalnym stopniu podjętych działań promocyjnych (wykładów 
itd.). W tym układzie Małowist oczywiście nie miał szans na osią-
gnięcie sukcesu w obszarach centrowych, nie mógł więc z (pół)
peryferii przejść do centrum. Zatem nie innowacyjność myśli czy jej 
jakość, lecz instytucjonalny wymiar i ulokowanie w centro-(pół)
peryferyjnym układzie decydują o sukcesie w globalnej akademii.

Na podstawie powyższego wyraźne jest, że niemożność kariery 
Małowista w system centro-(pół)peryferyjnym dotyczyła nie tylko 
czasów jego życia, lecz – jak w każdej strukturalnej nierówności 
rozpatrywanej w perspektywie longue durée – dotyczy również jego 
życia po życiu, a także tych, którzy przychodzą po nim. I bynajmniej 
nie chodzi tu o jakiś rodzaj determinizmu, lecz o reprodukcję nie-
równości w systemie światowym, która w równym stopniu dotyczy 
polityki czy gospodarki, co kultury i nauki. Nie oznacza to, że taki 
rodzaj kariery naukowej – z (pół)peryferii do centrum – jest nie-
możliwy. Wiele biografii opowiada bowiem odmienną historię. 
Chodzi wszakże o sytuację instytucjonalnego osadzenia w światach 
(pół)peryferyjnych, która ogranicza znacznie możliwość centrowej 
kariery. To bowiem transfer do centrum bardzo często okazywał się 
warunkiem wstępnym (choć nie gwarancją) sukcesu w humanistyce 
i nauce światowej (Kola 2015). Przykładów jest wiele, by wspomnieć 
tylko Andrzeja Walickiego, Leszka Kołakowskiego, Bronisława 
Baczkę, Krzysztofa Pomiana czy Zygmunta Baumana. To bowiem 
dopiero transfer do centrów naukowych i publikowanie w dominu-
jących w nauce językach, pozwoliły im w pełni osiągnąć sukces 
w nauce światowej.
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(…) pogłębiać rozumiejące nastawienie do świata1

Nie jest łatwo opisywać rolę współczesnych uniwersytetów i ich 
miejsce w świecie. To zadanie bardzo złożone i wymagające wielo-
aspektowej analizy, a także cofnięcia się w przeszłość. Gdy rodziła 
się i urzeczywistniała idea uniwersytetu w dwunasto- i trzynasto-
wiecznej Europie, globalny świat funkcjonował na innych zasadach. 
Jak pisze Jan Baszkiewicz: „Autorytet uniwersytetu średniowiecz-
nego był bardzo wysoki, wyższy niż można przypuszczać. […] 
W XIII wieku upowszechniał się pogląd, że są w świecie nie dwie, 
ale trzy władze: autorytet władzy duchowej, siła doczesna monarchii, 
wreszcie potęga nauki, której symbolem jest uniwersytet” (Baszkie-
wicz 1997: 8)2. Towarzyszyło temu tworzenie swoistej mitologii 
uniwersytetów, opowieści i legend o ich starożytnej genezie i uwi-
kłaniu w ich powstanie królów, carów i innych możnych ówczesnego 
świata. Pojawiały się uniwersyteckie tradycje różnych ośrodków 
(Padwa, Bolonia, Paryż, Oksford), których strzeżono przed konku-
rencją. W ten sposób budowano prestiż, wyjątkowość i elitarność 

*  Tekst powstał w ramach realizacji grantu promotorskiego nr 503-NP 
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu (2011).

1 Motto tekstu stanowi cytat z wywiadu prowadzonego w ramach 
badań dotyczących orientacji życiowych, w tym planów i decyzji edukacyj-
nych, jak również motywacji doktorantów w Polsce.

2 Kto nie popierał tej instytucji, zyskiwał miano tyrana, który boi się 
postępów wiedzy, a tym samym – utraty władzy (Baszkiewicz 1997: 8).
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uczelni, odkrywających powoli świeckość wiedzy i władzy. Rola 
uniwersytetów była przy tym zwykle jasno określona i sprowadzała 
się do reprodukcji warstw uprzywilejowanych, co Ryszard Pacho-
ciński podsumował w następujący sposób: „Uniwersytety powołane 
zostały do życia […], by kształcić niewielką liczbę ludzi, którzy zaj-
mują kluczowe stanowiska w państwie” (Pachociński 2004: 5).

Z Europy idea kształcenia akademickiego rozprzestrzeniła się 
dopiero w  czasach nowożytnych, jednak w  zmienionej formie. 
W  nowoczesnym modelu niemieckim zapoczątkowanym przez 
Wilhelma von Humboldta uniwersytet przybrał formę instytucji non 
profit, wyznającej wolność słowa i przekonań oraz obowiązek służe-
nia prawdzie. Tak zaprojektowana Akademia opierała się na „trzech 
zasadach jedności: wiedzy, profesorów i studentów, badań i kształ-
cenia” (Pritchard 1990: 18; za: Hejwosz 2010: 75)3.

Wszystko to sprawiło, że gdy używa się dziś określenia „uniwer-
sytet”, pojawia się wizja instytucji posiadającej nie tyle funkcje 
i zadania, co misję, która bazuje na – jak mówią klasycy – „dosto-
jeństwie” uniwersytetu wyrastającym z rzeczonej wolności i auto-
nomii (zob. Twardowski 1933). Taki idealistyczny obraz szlachetnej 
Akademii, dążącej do prawdy i respektującej odmienności istnieje 
do dziś w publicznej i uniwersyteckiej świadomości4.

Współczesność zmieniła jednak role i funkcje wielu instytucji – 
państwa, szkoły, rodziny, Kościoła. Wpływają na to różnorodne 
procesy, skupione przede wszystkim wokół przemian globalizacyj-
nych i kulturowych wywołanych nieprzewidywalnym i nieustannie 
zmiennym podziałem świata. Z tego względu ważne staje się pytanie 
o miejsce (w kontekście wykorzystywanej do interpretacji teorii – 

3 Ten liberalny niemiecki model dominuje nad innymi: napoleońskim, 
mającym służyć kształceniu kadr administracji państwowej czy angielskim 
– elitarnym, zamkniętym dla innych warstw społecznych, mającym na celu 
jednie reprodukcję grupy uprzywilejowanej. Zdaję sobie sprawę z uprosz-
czeń, jakie wprowadzam do tekstu, analizując korzenie i współczesność 
uniwersytetu. Jednak celem wypowiedzi nie jest dokładna analiza znacze-
nia i roli tej instytucji, a przywołanie badań dotyczących studiów dokto-
ranckich, co może być przyczynkiem lub argumentem w szerszej dyskusji 
nad kondycją uniwersytetu.

4 Por. historię getta ławkowego, jak również numerus clausus i numerus 
nullus w latach trzydziestych XX wieku na uniwersytetach nie tylko w Polsce.



Funkcje studiów doktoranckich  73

o miejsca) uniwersytetu dziś. Jakie ta instytucja spełnia funkcje 
i zadania wobec społeczeństwa, sytemu władzy państwowej, poje-
dynczego obywatela – w Polsce i na świecie?

Nie mam ambicji odpowiadać na te pytania całościowo, dając 
pełną diagnozę zjawisk, jak robią to niektórzy badacze w Polsce np. 
Dominik Antonowicz (2005) czy Zbyszko Melosik (2009), zaś za 
granicą np. Martha Nussbaum (2008) czy Allan Bloom (1997). 
Chciałbym zaledwie opisać pewien wycinek uniwersyteckiej lokalnej 
rzeczywistości, jaką są studia doktoranckie (w założeniu przygoto-
wujące kolejne pokolenia elit intelektualnych i społecznych), umiesz-
czając ten opis w siatce pojęciowej Immanuela Wallersteina (2007).

Kontekst przedstawianych badań i tez

Kontekst prezentowanych w artykule twierdzeń stanowią: (1) kil-
kuletnie badania porównawcze prowadzone wieloaspektowo nad 
problemem elitarności kształcenia oraz (2) teoria systemów-światów 
Wallersteina5. Zestawienie dwóch perspektyw: badawczej i teore-
tycznej umożliwia udzielenie pełniejszej odpowiedzi na pytanie 
o miejsce polskich uniwersytetów w skali lokalnej, jak i globalnej. 
Przy czym korzystając z teorii Wallersteina, zwykle stosuje się dwa 
punkty widzenia: „centra postrzegane oczami peryferii” i „peryferie 
postrzegane oczami centrów” (Zarycki 2009: 171 – 187). W artykule 
chciałabym zaproponować jeszcze jedną perspektywę badawczą, 

5 Niniejszy referat jest syntetyczną prezentacją części wyników badań, 
jakie prowadziłam ramach projektu badawczego pt. Rola i znaczenie relacji 
„mistrz-uczeń” dla kształcenia elit społecznych, w którym zrealizowałam 
następujące działania: (1) powstał doktorat pt. Problemy kształcenia elit. 
Przypadek studiów doktoranckich w Polsce oparty na badaniach pogłębio-
nych prowadzonych na wybranej grupie doktorantów polskich uczelni 
w  latach 2009 – 2011 – praca obroniona w roku 2011 w Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego; 
(2) cyklicznie odbywające się spotkania z wybitnymi profesorami nauk 
o edukacji pt. Nasi Mistrzowie (2008 – 2011); (3) badaniach porównawczych 
dotyczących funkcjonowania studiów doktoranckich w Pekinie i Oksfordzie 
(2011), a także na Harvardzie (2012); (4) kwerenda w Chinach poświęcona 
interpretacji korzeni relacji mistrz-uczeń (2008).
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w której peryferia przyglądają się peryferiom, nie gubiąc jednak 
globalnej perspektywy i próbując odnaleźć swoje miejsce w global-
nym świecie.

Istotne jest, że Wallerstein z założenia odrzuca pojęcie „rozwoju”, 
krytykując jego „nieprzystawalność” do globalnych zmian (ekono-
micznych, społecznych, politycznych), których doświadczamy6. 
Rozwój bowiem zakłada ewolucyjność i endogenny, linearny cha-
rakter zmian. W przypadku uczelni wyższych sytuacja jest odwrotna, 
ponieważ zwykle funkcjonowanie tych instytucji jest regulowane 
odgórnie, z zewnątrz (nie tylko lokalnie przez ministerstwa i krajowe 
prawodawstwo, ale też szerzej – np. przez Unię Europejską – patrz: 
system boloński). W Polsce „Dążenie do zmiany ma źródło w kon-
taktach między społeczeństwami, konkurencji, zderzeniu, konflikcie, 
podboju i podobnych zdarzeniach, a nie wynika z umiejscowionego 
wewnątrz społeczeństwa embrionalnego potencjału” (Sztompka 
2010: 181). Przyczyniają się do tego procesy globalizacyjne, których 
definicja staje się coraz bardziej złożona, nawet niemożliwa do 
opisania. Zygmunt Bauman próbuje to zrobić w sposób przewortny, 
stwierdzając: „Globalizacja to to, co się dzieje z nami wszystkimi” 
(Bauman 2000: 72). Wskazuje zatem na powszechność zmian i ich 
wszechogarniający charakter.

W naukach społecznych przyjmuje się, że obecnie doświadczamy 
trzeciej fali globalizacji (Wnuk-Lipiński 2004: 25), która „wyraźnie 
różni się od poprzednich dwóch czymś, co można by nazwać upo-
wszechnieniem relatywizacji nie tylko tożsamości społecznej jedno-
stek, lecz także całych społeczeństw zorganizowanych w  formie 
państw narodowych” (Wnuk-Lipiński 2004: 25). Według Edmunda 
Wnuka-Lipińskiego, przed nadejściem III fali świat dzielił się na 
ośrodki władzy gospodarczej, politycznej, kulturowej – dziś sytuacja 
jest bardziej złożona: „Punktów odniesienia, umożliwiających jedno-
stce określenie swojego miejsca w społeczeństwie oraz ukształtowa-
nie własnej tożsamości społecznej, do tej pory mieszczących się 
przeważnie w obrębie państwa narodowego i (będących jego skład-
nikami) społeczności lokalnych, teraz dramatycznie przybywa 

6 W polskim dyskursie politycznym dominuje myślenie prorozwojowe 
(Boni 2009, Hausner et al. 2012), jednak w przestrzeni akademickiej poja-
wiają się głosy o złudności tego pojęcia (Starego 2013).
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i przekraczają już one jego granice” (Wnuk-Lipiński 2004: 35). Centra 
nie muszą zatem być ośrodkami władzy państwowej, wojskowej czy 
gospodarczej. W świecie gospodarki opartej na wiedzy centrami 
mogą być również ośrodki badawcze (np. NASA) czy uniwersyteckie, 
co widoczne jest m.in. w rankingach uczelni wyższych (najbardziej 
znana jest tzw. lista szanghajska, czyli Academic Ranking of World 
Universities – ARWU). Zestawienia rankingowe pokazują nie tylko 
intelektualny potencjał uczelni, ale rozkład sił i interesów w świecie, 
gdzie dominuje kultura anglosaska i język angielski7.

Co uznaję za ważne w teorii Wallersteina? Łączy ona trzy per-
spektywy: a) globalną, a więc i porównawczą; b) zewnętrznych 
i  powszechnych przemian modernizacyjnych; c) ekonomiczną. 
Wallerstein uświadamia, że współczesny świat opiera się na dwóch 
strukturach, politycznej i gospodarczej, kiedyś zespolonych ze sobą 
i wzajemnie się warunkujących. Dziś gospodarka i polityka nakładają 
się na siebie, lecz nie tworzą tożsamego zbioru. Zgodnie z logiką 
dominującego systemu kapitalistycznego, to struktury gospodarcze 
mają moc wpływania na politykę, a także na inne sfery życia spo-
łecznego (w tym także naukę czy obyczajowość). Ten sposób myśle-
nia sprawia także, że obszary centralne („bogatsze” w kapitał ekono-
miczny) nie tylko separują peryferia (i  półperyferia), ale i  je 
eksploatują, eksportując stamtąd siłę roboczą i surowce, a używając 
języka społeczeństwa wiedzy – innowacyjność i potencjał intelek-
tualny8. Ten sam mechanizm eksploatacji, uzależnienia, separacji, 
dominacji jest widoczny w przypadku nauki akademickiej9.

7 W jedenastej edycji rankingu w 2013 roku wśród pierwszych dwu-
dziestu uczelni znalazły się tylko dwie uczelnie z Europy oraz aż siedem-
naście z USA. Pierwszy był (jak co rok) Uniwersytet Harvarda, a po nim: 
Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley oraz Massa-
chusetts Institute of Technology. Na piątym miejscu uplasował się pierwszy 
w rankingu uniwersytet europejski – Uniwersytet Cambridge, który był 
pięć miejsc wyżej niż Uniwersytet Oxfordzki.

8 Współcześnie cały obszar globu stanowi kapitalistyczny system-świa-
tem. W  przypadku poprzednich fal globalizacji, centra było od siebie 
odseparowane, tworzyły swoiste kręgi wpływów (ekonomicznych, politycz-
nych, intelektualnych), np. Europa, świat islamski, Azja.

9 Więcej o  świecie akademickim mówi Wallerstein w  książkach: 
Unthinking Social Science (2001) czy Koniec świata jaki znamy (2004), 
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W jaki sposób i gdzie ten mechanizm działa w świecie uniwersy-
tetów, definiowanych jako centra najnowszej i stale unowocześnianej 
wiedzy, krytycznego i innowacyjnego myślenia, a także rezerwuaru 
elit społecznych? W prezentowanych poniżej badaniach nad studiami 
doktoranckimi perspektywa została odwrócona, by pokazać lokali-
zację polskich uniwersytetów. Próbuję tym samym zdiagnozować, co 
różni polski system kształcenia od systemów elitarnych np. amery-
kańskiego czy brytyjskiego (Hejwosz 2010; Kola 2011). Daria Hejwosz 
tak wyjaśnia sukces tych ostatnich uczelni w rankingach (i rzeczywi-
stych wyborach): „Wydaje się, że we współczesnych społeczeństwach, 
ze względu na zjawisko inflacji dyplomów, ukończenie Harvarda 
otwiera wszystkie drzwi na rynku pracy, a także – co ważniejsze – do 
prestiżowych stanowisk. Podczas gdy inne dyplomy są kluczem, które 
niekoniecznie otworzą każdy zamek, tak »klucz« zdobyty na Uniwer-
sytecie Harvarda prawdopodobnie pasuje do wszystkich drzwi na 
całym świecie” (Hejwosz 2010: 147). Pojawia się w tym kontekście 
pytanie o to, które „drzwi” otwierają studia w Polsce?

Jedno z kryteriów „centralności” poszczególnych uniwersytetów 
i ich pozycji stanowią miejsca zajmowane w rankingach wyższych 
uczelni. Jednym z najbardziej znanych zestawień jest wspominana 
wyżej lista szanghajska, na której od jedenastu lat dominują uczelnie 
amerykańskie i europejskie. W 2013 roku na pierwszych stu miej-
scach lokują się tylko trzy uniwersytety japońskie, trzy izraelskie, 
jeden rosyjski10. Dwa polskie uniwersytety – Jagielloński i Warszaw-
ski – mieszczą się na liście w czwartej setce, co stanowi swoistą 
ocenę ich renomy w perspektywie globalnej.

Ogólnoświatowych rankingów jest więcej, choć najbardziej zna-
nych jest siedem z  nich11. Dokładne ich prześledzenie pozwala 

w  których zajmuje się teoretycznymi podstawami nauk społecznych. 
Zwraca uwagę, że powstanie tych nauk jest ściśle związane z powstaniem 
nowoczesnego systemu-świata.

10 http://www.shanghairanking.com/; dostęp 20.12. 2013.
11 Obok ARWU znane są następujące ranking: THE World University 

Rankings (Times Higher Education), QS World University Rankings 
(Quacquarelli Symonds), Performance Ranking of Scientific Papers for 
World Universities (Higher Education Evaluation and Accreditation Coun-
cil of Taiwan), Ranking Web of World Universities (Cybermetrics Lab, 
CCHS), a unit of the Spanish National Research Council (CSIC), CHE-
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dostrzec, że właściwie pokazują one nie jakość i siłę intelektualną 
czy innowacyjną uczelni, ale interesy, jakie stoją z poszczególnymi 
z tych zestawień. Są to rankingi prowadzone dla uczelni danego 
państwa, niektóre z nich tworzone przez gazety lub czasopisma, inne 
przez firmy czy przez konsorcja. Zwykle są to kraje półperyferiów, 
które mogą ściągnąć do swoich uniwersytetów studentów z rejonów 
peryferyjnych np. Ameryka Południowa (Argentyna, Brazylia, Chile), 
Australia, Kanada, coraz potężniejsze w innowacjach uniwersytec-
kich Chiny, Indie, Korea Południowa. Afrykę reprezentuje bogata 
Nigeria. Jak należy się domyślić, rankingów uczelni światowych nie 
prowadzi się z perspektywy peryferiów, które nie mają interesu, by 
podkreślać swoją niewysoką pozycję wśród bogatszych i silniejszych 
krajów globu.

badania półperyferyjności

Sytuacja polskich uczelni jest specyficzna. Analizując kwestię 
szeroko, w związku z tym, że przynależymy do Unii Europejskiej 
i systemu bolońskiego, możemy określić nasz system edukacji jako 
system kształcenia półperyferyjnego. Jednak wnikając w konkretne 
jego elementy, okazuje się, że pozycja Polski bywa słabsza (np. „nie-
potrzebne” w oczach opinii publicznej i rządzących – nauki huma-
nistyczne) lub silniejsza (dofinansowane przez kolejne rządy nauki 
ścisłe czy przyrodnicze). Co zatem w kontekście teorii Wallersteina 
można powiedzieć o studiach doktoranckich, które od 2005 roku 
funkcjonują w Polsce jako studia III stopnia?

W badania doktorantów przyjęłam kilka założeń, które wyniki 
badań rozwijają i dopełniają12. Po pierwsze, uznałam, że doktorat jest 

-Excellence Ranking (Center for Higher Education), UTD Top 100 Business 
School Research Rankings (The UT Dallas’ School of Management).

12 Badania prowadzone były na próbie 31 doktorantów różnych kierun-
ków z trzech polskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu Wrocławskiego (2010). Były to badania 
prowadzone w schemacie jakościowym (Rubacha 2008), zatem ich celem 
nie było wytworzenie wiedzy potwierdzającej założone hipotezy, ale próba 
zrozumienia zjawiska. Nie można zatem powiedzieć, że wnioski zawarte 
w artykule opisują całą kategorię społeczną, jaką są doktoranci.
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elementem kapitału społecznego, jaki doktoranci budują, rozwijają, 
podtrzymują13. Teza ta ma bezpośredni związek z teorią Wallenste-
ina, który twierdzi, że kapitał ma tendencję do akumulacji i wzrostu. 
Wynika to z logiki grup uprzywilejowanych, podtrzymujących swoją 
dominującą pozycję. Doktorat stanowi zatem pewnego rodzaju 
inwestycję, która – jak każdy biznes – może zaowocować sukcesem, 
ale też nie stanowi jego gwarancji. Jak pisze Zbigniew Kwieciński: 
„wykształcenie jest jedną z powszechnie uprawnionych wartości, jest 
dobrem (korzyścią) do pozyskania, jest instrumentem alokacji 
w strukturze społeczno-zawodowej (a zatem warunkiem koniecz-
nym przejścia do elit) oraz składnikiem trwałego »kapitału« kultu-
rowego i społecznego, przekazywanego następnemu pokoleniu” 
(Kwieciński 2009: 20).

Drugie założenie mówi o tym, że ma miejsce obecnie proces 
egalitaryzacji studiów doktoranckich. Wynika on ze zmian w stra-
tyfikacji uniwersytetu i samego społeczeństwa14. Jak pokazują prze-
prowadzone przeze mnie badania, proces ten nie powoduje jednak 
przemian w strukturach władzy czy elit.

Na przykładzie studiów doktoranckich widać, że mają też miejsce 
zmiany funkcji uniwersytetu, z których – patrząc z punktu widzenia 
podejmowanego problemu – istotne wydają się następujące: a) stra-
tyfikacyjna; b) selekcyjna; c) socjalizacyjna; d) edukacyjna; e) wycho-
wawcza; f ) naukowa oraz g) wymiany międzynarodowej15. Funkcje 
te postaram się zanalizować w kontekście teorii Wallersteina.

13 Nie jest celem artykułu dyskusja nad definicjami kapitału społecz-
nego, zatem przytoczę jedynie jedną z  nich, zaproponowaną przez 
F. Fukuyamę: „Kapitał społeczny można najprościej zdefiniować jako zestaw 
nieformalnych wartości i norm etycznych wspólnych dla członków okre-
ślonej grupy i umożliwiających im skuteczne współdziałanie” (Fukuyama 
1996: 169).

14 Tu należy sięgnąć do badań Henryka Domańskiego, dotyczących 
współczesnej struktury społecznej, które wskazują na trwałość struktur 
społecznych, ugruntowanych m.in. poprzez relacje rodzinne i towarzyskie 
(np. Domański 2012). Jak wygląda ten proces w przypadku studiów dokto-
ranckich zostanie omówione w dalszej części tekstu.

15 Z uwagi na ograniczenia tekstu zostały wybrane niektóre funkcje 
uniwersytetu, ważne dla określenia miejsca polskich uczelni w perspekty-
wie koncepcji I. Wallersteina. Przegląd stanowisk dotyczących funkcji 
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funkcja stratyfikacyjna

Analiza biogramów osób uczestniczących w badaniach, pokazuje, 
że mechanizm kumulacji kapitałów, tak typowy dla centrów, w przy-
padku polskich doktorantów nie jest widoczny. Studia doktoranckie 
według Ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 roku (Art. 2 ustęp 1, 
pkt 10) zostały określone jako studia trzeciego stopnia, „na które 
przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł 
równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy 
w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do 
samodzielnej działalności badawczej i  twórczej oraz uzyskania 
stopnia naukowego doktora”. To znaczy, iż główną ich funkcją jest 
rekrutacja nowych członków elit społecznych. Zgodnie z teoriami 
elit (Pareto 1935, 1994; Mills 1945, 1961; Bourdieu, Passeron 1990) 
w społeczeństwach zachodzi proces odtwarzania się tych właśnie 
uprzywilejowanych grup społecznych, dlatego też przypuszczalnie 
studentami studiów doktoranckich będą osoby pochodzące z elitar-
nych warstw, legitymujące się wysokimi kapitałami (społecznym, 
kulturowym, ekonomicznym).

Prześledziłam biogramy doktorantów biorących udział w bada-
niach pod kątem informacji, kim są i jakie środowiska reprezentują. 
Trudno byłoby zarysować jeden wzorzec biograficzny, przypomina-
jący liniowy, stopniowy rozwój wykształcenia. Nie są to stereotypowi 
intelektualiści, „jajogłowi”, niezaradni życiowo ludzie nauki. Zdarzyło 
się, że między stopniami studiów pojawiały się przerwy w edukacji 
(nawet kilka lat), zmiany uczelni, miast, promotorów. Zdecydowanie 
różne są też rodziny, z jakich pochodzili respondenci, co powoduje, 
że należy odrzucić koncepcję reprodukcji kapitałów Pierre’a Bour-
dieu. Rodziny doktorantów różniły się pod względem posiadanego 
wykształcenia, statusu materialnego, ale też społecznego. W badanej 
grupie znalazły się tylko dwie osoby o wysokim statusie, jednak 
pochodziły one z małych miast, nie zaś z miast uniwersyteckich, 
w których robiłam badania.

Większość badanych pochodziła z rodzin, w których rodzice nie 
mają wyższego wykształcenia, a tylko dwie osoby mają w rodzinie 

uniwersytetu został poczyniony na potrzeby mojego doktoratu (Kola 2011: 
104 – 116).
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kogoś, kto sięgnął po stopień naukowy doktora lub wyższy. Na 31 
respondentów tylko w dziesięciu przypadkach oboje rodziców ma 
wyższe wykształcenie. Rodzice trzynastu doktorantów ukończyli 
swoją edukację na poziomie co najwyżej szkoły średniej, w tym 
wykształceniem zawodowym legitymują się rodzice czworga bada-
nych. Jeszcze niższe są wskazania osób mających stopnie lub tytuły 
naukowe. Ojciec jednego respondenta jest doktorem, w drugim 
przypadku – stopień doktora miał dziadek, a wujek jest profesorem 
(rodzice natomiast legitymują się wykształceniem średnim tech-
nicznym).

Tym co zaskakuje jest także fakt, że doktoranci mają świadomość 
swojej „nieprzystawalności” do spodziewanego wzoru biograficz-
nego. Wyjaśniają to głównie przemianami społecznymi, jakie miały 
miejsce w okresie socjalizmu. Świadomi są też zmian kulturowych, 
które powodują przebudowę statusów społecznych, niezależnie od 
posiadanych kapitałów. Swoje miejsce na uniwersytecie uzasadniają 
marzeniami rodziców, własnymi ambicjami, ale też możliwościami 
zewnętrznymi (np. oferowanymi polskimi i zagranicznymi progra-
mami stypendialnymi).

funkcja socjalizacyjna

W kontekście powyższego stwierdzenia dotyczącego kapitałów 
społecznych doktorantów pojawia się pytanie o ich świadomość 
ról – obecnie odgrywanych, jak i przyszłych, wobec uczelni czy 
społeczeństwa. Czy są to osoby, które pogłębiają wiedzę i tworzą 
nową, by pełnić najważniejsze funkcje w państwie, przedsiębior-
stwach, na uczelniach? Czy mają poczucie misji, odpowiedzialności 
za zmiany cywilizacyjne w kraju, chęć pracy na ich rzecz, a może po 
prostu – ambicję samorozwoju? Czy widzą swoje miejsce w zgloba-
lizowanym świecie, pełnym uwarunkowań, na które mają wpływ nie 
tylko ich własne chęci czy kompetencje?

Pytania te są uzasadnione, bowiem uniwersytet jest instytucją, 
w której przebiegają procesy socjalizacji. Jednym z jego elementów 
jest właśnie uczenie się i nabywanie ról społecznych, w tym wypadku 
roli członka uniwersytetu, pracownika naukowego czy badacza, co 
może mieć charakter celowy, świadomy, ale też mimowolny, przy-
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padkowy czy samoistny. Ze względu na aspekt wolicjonalny, 
z punktu widzenia problemu oceny studiów doktoranckich istotna 
jest kategoria motywacji. Dlaczego bowiem młodzi ludzie zamiast 
po studiach zająć się karierą na rynku pracy oraz założeniem rodziny, 
podejmują studia III stopnia, wiedząc o  nikłych możliwościach 
zatrudnienia na uczelniach (nie tylko państwowych)? Z  jakiego 
powodu decydują się na niepewny i nieokreślony status doktoranta 
(ani pracownika, ani studenta)16?

Motywacja wiąże się z rozwojem człowieka i jego aspiracjami, 
które są czynnikiem sprawczym i aktywizatorem działań. Kategorię 
tę stosuje się do „opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych 
za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i  zakończenie 
zachowania” (Łukaszewski 2006: 427). Szeroki zakres pojęcia powo-
duje, że wiele kategorii można uznać za motywatory decyzji eduka-
cyjnych doktorantów. Jest to bliskie konkluzjom zrealizowanych 
przez Renatę Góralską badań nad motywacjami (Góralska 2003). 
Badaczka wymienia pięć grup czynników przyczyniających się do 
decyzji odnośnie wyboru studiów. Są to motywy: interpersonalne 
(środowiskowe, np. wpływ rodziców, znajomych, osób znaczących, 
pragnienie wejścia do warstwy inteligenckiej), antycypujące wartości 
przyszłej pracy zawodowej, zastępcze (np. odroczenie decyzji o pracy 
zawodowej), wynikające z zainteresowania studiowaną dziedziną 
oraz motywy o charakterze autotelicznym (Góralska 2003: 132).

16 Badania prowadziłam w 2010 roku. Brali w nim udział doktoranci, 
których objęły swoim oddziaływaniem trzy ustawy o szkolnictwie wyższym 
wraz z istotnymi nowelizacjami: Ustawa z dnia 12 września 1990 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365); Ustawa z dnia 
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228), Ustawa o szkolnictwie 
wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku. (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, 
z 2006 r. Nr 46, poz. 328), Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, 
z 2012 r. poz. 1544). Częste zmiany prawa powodowały swoistą niestabil-
ność sytuacji doktorantów.
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W prezentowanych badaniach respondenci wymieniają różno-
rodne powody, świadczące o ich niekiedy bardzo złożonej biografii, 
w tym biografii edukacyjnej (Dominicé 2006). Można je rozpatrywać 
dwojako, jako: a) motywacje wewnętrzne i b) zewnętrzne (niezależne 
od woli, podglądów i działań badanego, co nie znaczy, że wbrew 
nim). Można też widzieć je w dwóch płaszczyznach – pracy zawo-
dowej (gdy doktorat jest krokiem w rozwoju kariery na rynku pracy) 
i naukowej (doktorat przygotowuje do pracy akademickiej – badaw-
czej, analitycznej, ale też dydaktycznej) 17.

Badania pokazały, że podstawowym czynnikiem sprawczym 
w przypadku decyzji o podjęciu studiów III stopnia były motywacje 
wewnętrzne, związane z ciekawością poznawczą, chęcią rozwoju 
intelektualnego, potrzebą dalszej edukacji. Fakt ten jest niezależny 
od innych czynników jednostkowych, takich jak status społeczny czy 
dotychczasowe miejsce studiowania. Jest to decyzja zwykle indywi-
dualna, uzależniona tylko i wyłącznie od woli jednostki. Brakuje 
w wypowiedziach badanych deklaracji wskazujących na konieczność 
podjęcia studiów ze względu na pracę zawodową, zdobycie stopni 
awansu zawodowego (np. w przypadku asystentów zatrudnionych 
na uczelniach), chęci otrzymania podwyżki. Być może otrzymany 
wynik jest związany z doborem próby. Jednak w wypowiedziach 
badanych dominuje „intelektualny”, nie zaś „instrumentalny” sposób 
myślenia o doktoracie.

Zaobserwowane zjawisko oceniam jako typowe dla sytuacji 
transformacji systemu kształcenia doktorantów (ale i magistrantów). 
Ma miejsce mechanizm skolaryzacji studiów doktoranckich, których 
celem jest wyposażenie doktoranta w odpowiednie kompetencje 
(III stopnia), a nie zdobycie przez niego dojrzałości badawczej i aka-
demickiej oraz wykształcenie kompetencji do krytycznego, autono-
micznego myślenia. W sytuacji dewaluacji dyplomów – licencjac-
kiego i magisterskiego – rozprawa doktorska jawi się jako pierwsza 
rzeczywiście naukowa praca młodego badacza. Mechanizm ten 
zauważają także sami doktoranci, rozróżniając „zrobienie doktoratu” 

17 Odwołuję się tu do badań i analiz Benona Brombereka, który wyod-
rębnił dwie główne grupy motywacji: wewnętrzne – osobiste oraz 
zewnętrzne – zorientowane na warunki sytuacyjne (Bromberek 1988: 6 n.).
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od „bycia na studiach doktoranckich”. Pierwsze działanie zakłada 
celowość i świadomość studiowania, którego efektem ma być obrona 
doktoratu, będącego dowodem dojrzewania i autonomii myślenia. 
Drugi termin podkreśla procesualność tego działania, kładzie nacisk 
na kształcenie, polegające na czytaniu, dyskusji, nabywaniu potrzeb-
nej wiedzy.

Co zatem sprawia, że stereotypowa lub faktyczna wiedza na 
temat studiów doktoranckich jest tak silna, że obecnie już ponad 42 
tysiące osób w Polsce podejmuje kolejne wyzwanie edukacyjne, 
a tym samym czteroletnie zobowiązanie (zob. Mały Rocznik… 2013: 
260)? Ze względu na jakościowy charakter badań, nie można udzie-
lić w tym miejscu definitywnej odpowiedzi. Warto jednak przytoczyć 
co ciekawsze wypowiedzi dotyczące motywacji moich responden-
tów. Kilka osób wskazało np. na dopingujące wsparcie promotora, 
który nie tylko zaproponował podjęcie studiów, ale też aktywnie 
wspiera doktoranta w jego rozwoju. Praca doktorska bywa także 
kontynuacją problematyki badawczej, podejmowanej na etapie 
studiów magisterskich. Najczęściej jednak wymienianymi powodami 
podjęcia studiów doktoranckich są zainteresowania oraz ciekawość 
poznawcza (pasja), zauważana od początku całej ścieżki edukacyjnej. 
Z tego powodu ważnym motywatorem staje się swoboda w pracy 
naukowej oraz samodzielne decydowanie o wybieranych tematach 
badawczych, a także ambicja, czy też próba udowodnienia sobie 
własnych możliwości czy sprawdzenia siebie na polu pracy nauko-
wej. Poza satysfakcją osobistą w podejmowaniu studiów dla dokto-
rantów istotna jest sama nauka, traktowana jako autoteliczna war-
tość. Doktorat jest też przepustką do pracy na uniwersytecie, 
szczególnie, gdy coraz mniej jest etatów asystenckich.

Znaczna część doktorantów wskazuje na motywacje związane 
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Dzieje się to głównie 
z powodu chęci bycia konkurencyjnym na rynku pracy, ale też może 
wynikać z realizacji jakiegoś planu zawodowego (np. dla nauczycieli 
w ramach Karty Nauczyciela). Doktorat w tej perspektywie jest 
pojmowany jako „polisa emerytalna”, gwarantująca wyższy poziom 
zarobków i emerytury w przyszłości. Kwestia finansowa pojawia się 
też w przypadku stypendium doktoranckiego, które jest motywacją 
do podjęcia studiów w mniejszych ośrodkach akademickich, zloka-
lizowanych w miastach średniej wielkości, borykających się z pro-
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blemem bezrobocia18. Studia doktoranckie stają się wtedy tymcza-
sowym rozwiązaniem problemu braku pracy i  środków na 
utrzymanie. Można powiedzieć, że jest to zatem antypowód, 
bowiem wynika z decyzji o charakterze negatywnym, nie jest zaś 
pozytywnym wyborem określonej drogi życiowej19. Bliskie jest to 
także odpowiedzi, wskazującej na przypadkowość decyzji odnośnie 
podjęcia studiów doktoranckich.

funkcja selekcyjna

Przypadkowość, brak dalekosiężnych planów, lokalna perspek-
tywa oceny uniwersytetu, stawianie celów osobistych ponad grupo-
wymi – wszystko to spowodowane może być brakiem selekcji, 
będącej jednym z głównych wyróżników elitarności uczelni. Mam 
tu na myśli zarówno selekcję kandydatów na studia, zarówno na 
etapie rekrutacyjnym, jak i w trakcie trwania studiów. Obecnie, jak 
deklarują badani, ma miejsce znaczące ograniczenie funkcji selek-
cyjnej, co dzieje się m.in. w odpowiedzi na wprowadzany od 2005 
roku system boloński, czyniącym studia „powszechniejszymi”.

Doktoranci mechanizm selekcji ocenili jako źródło wypaczeń 
i patologicznych relacji przede wszystkim między studentem a pro-
motorem. Dotychczasowy (obwiązujący do 2005 r.) system przyj-
mowania na studia doktoranckie był niejednoznaczny i bazował 
głównie na kapitale społecznym (nie zaś symbolicznym, czy nawet 
– ekonomicznym) doktoranta. Obecnie jest on bardziej przejrzysty, 
podobnie jak program studiów, obejmujących obowiązkowe 
wykłady, ćwiczenia, seminaria doktorskie i praktykę dydaktyczną. 
Program określony jest godzinowo, każdy z przedmiotów ma zaś 
przydzielone punkty ECTS.

18 Doktoranci mogą uzyskać następujące świadczenia: stypendium 
socjalne, stypendium mieszkaniowe, stypendium specjalne dla osób nie-
pełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, zapomogę 
losową.

19 R. Góralska nazywa ten powód – „decyzją zamiast”(Góralska 2003: 
140).
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Gdy wprowadzono system boloński i studia doktoranckie przy-
brały postać studiów III stopnia, zmienił się także sposób ich finan-
sowania. Podobnie jak to się dzieje w  przypadku studiów I  i  II 
stopnia, poszczególne jednostki kształcące doktorantów otrzymują 
dofinansowanie przyznawane celowo na sfinansowanie kosztów 
kształcenia każdego studenta20. Zmieniło to zatem sposób prowa-
dzenia studiów doktoranckich przez uczelnie. Zamiast elitarności 
coraz częściej słychać o powszechnym czy wręcz masowym dostępie 
do doktoratu. Ten nowy wzór, w którym odbijają się przemiany całej 
instytucji uniwersytetu, jest niekonsekwentny, co zauważane jest 
przez respondentów. Z jednej strony bowiem Akademia chce pozo-
stać ośrodkiem i dyspozytorem prestiżu, z drugiej zaś – zezwala na 
uczestnictwo w jej działaniach edukacyjnych osobom z coraz niż-
szymi kompetencjami. Chce pozostać tradycyjną i zarazem otwiera 
się na osoby nieprzygotowane do pracy badawczej. Jednak dokto-
ranci nie mają z tego powodu ambiwalentnych uczuć, a sytuacja ta 
nie budzi w nich chęci do czynnego oporu. Świadczyć to może 
o pokorze doktorantów wobec systemu i jego sposobów działania, 
pomimo jednoznacznie złej oceny niektórych faktów i  praktyk 
związanych z ich życiem studenckim (o czym poniżej). Czy zatem 
możliwa jest elitarność i „centralność” polskich uczelni, skoro przyj-
mują w swe mury właściwie wszystkich chętnych, spełniających 
coraz niższe kryteria „dostępu”? Odpowiedź wydaje się oczywista.

funkcja edukacyjna

Pozycja uczelni centrów wynika przede wszystkim ze względów 
merytokratycznych (na które oczywiście mają wpływ względy poza-
merytoryczne). Innymi słowy: oferują naukę na najwyższym pozio-
mie, co widać nie tylko w rankingach wyższych uczelni, ale np. zesta-
wieniach laureatów nagród Nobla i liczbie osób zgłaszających się na 
staże podoktorskie w najlepszych uczelniach.

W polskiej rzeczywistości równie nisko jak funkcję selekcyjną 
można ocenić funkcję edukacyjną, choć opinie odnośnie do oferty 

20 Są to kwoty czasami dziesięciokrotnie wyższe niż kwoty przezna-
czone na studentów studiów licencjackich i magisterskich.
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edukacyjnej na studiach III stopnia są zdecydowanie ambiwalentne. 
Model studiów doktoranckich w swojej formie oraz treści przypo-
mina studia realizowana na niższych stopniach (jak nazywa to jedna 
z badanych – jest to kształcenie „domagisterskie”). Inny z badanych 
stwierdzi, że ma to wymiar głównie psychiczny, mentalny. Dotyczy 
to zarówno doktorantów, którzy nie wyszli poza rolę studenta, jak 
i osób prowadzących zajęcia i promotorów. Jest to zatem układ 
nauczyciel – uczeń (nie jak dawniej mistrz – uczeń). Pierwszy z nich 
przekazuje wiedzę, drugi – pokornie ją przyjmuje, nie starając się 
szukać własnych ścieżek. Studia doktoranckie nie przybierają zatem 
charakteru emancypacyjnego, ani nie uczą myślenia samodzielnego, 
krytycznego, autonomicznego. Doktorant nie jest partnerem w inte-
lektualnej dyspucie, także z powodu jego niskich kompetencji zdo-
bytych na studiach magisterskich. Jeden z badanych przyrównywał 
studia doktoranckie do „zabawy w szkołę”, wskazując na stosowaną 
tu metodę „prób i błędów”.

Respondenci z jednej strony mieli więc świadomość uczestnicze-
nia w studiach mających na celu rozwój intelektualny, jednakże wielu 
z  nich podkreśla nieadekwatność programów studiów wobec 
potrzeb doktorantów i kompetencji prowadzących zajęcia. Poza 
nieprzystawalnością w ich opisie pojawia się określenie „pozorność” 
(na poziomie merytorycznym, ale też organizacyjnym, faktycznym). 
Programy zwykle dostosowywane są do możliwości kadrowych 
jednostek prowadzących studia doktoranckie, co skutkuje zajęciami 
łączonymi dla kilku roczników (w tym dla roczników magisterskich). 
Zajęcia często mają charakter wprowadzający, nie zaś specjalizujący 
czy interdyscyplinarny. Odbywają się nieregularnie, niekiedy raz 
w roku przez kilkanaście godzin. Efektem tych działań jest brak 
stabilizacji w zakresie form i celów kształcenia doktoranckiego.

Żadna z osób przeze mnie badanych nie zadeklarowała, że brała 
udział lub słyszała w konsultacjach dotyczących programu studiów 
doktoranckich. Respondenci czują się przez to ignorowani, trakto-
wani niepoważnie. Za ten stan, według doktorantów, odpowiada 
system boloński i  reformy ministerialne, skutkujące nadmierną 
formalizacją i biurokratyzacją, przed czym trudno się uchronić. 
Studia stają się przykrym obowiązkiem zaliczania przedmiotów (nie 
zaś namysłem nad ich treścią i znaczeniem dla rozwoju intelektual-
nego), zdawania egzaminów, uczęszczania na zajęcia, pisania spra-
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wozdań czy wypełniania formularzy wniosków o granty czy o sty-
pendia21.

Zdarzają się jednak wyjątki. Nie wszędzie materiał prezentowany 
na zajęciach dla doktorantów jest tak prosty do opanowania, stąd 
pojawiła się nawet potrzeba wzięcia korepetycji z kilku przedmiotów 
(sic!).

funkcja wychowawcza

Wartość nauki, jej idee, ale też stosunek do wykonywanych obo-
wiązków (pracowitość, ambicję), czyli swoisty kapitał kulturowy 
przekazuje się poprzez relacje bezpośrednie, osobiste. W przypadku 
funkcji wychowawczej należy zwrócić uwagę na fakt braku autory-
tetów, mistrzów, nauczycieli, osób znaczących, którzy ważyliby na 
wyborach edukacyjny czy życiowych respondentów. Nie mają oni 
wzorów wśród rodziny, znajomych, swoich wykładowców czy pro-
motorów. Nie wyrażają szczególnego szacunku czy podziwu dla 
osób ważnych dla reprezentowanej dyscypliny, intelektualistów czy 
członków elit. Nie imponują im pieniądze, wydane książki, dokonane 
odkrycia. Tłumaczą ten stan chęcią bycia oryginalnym, co być może 
wynika z przemian kulturowych, budowanych obecnie na warto-
ściach takich jak indywidualizm i samozadowolenie, a także – kult 
nowości, oryginalności i młodości.

Brakuje zatem szkół naukowych czy wspólnot intelektualnych, 
co przekłada się na to, że doktoranci zwykle nie (współ)tworzą 
zespołów badawczych, ani nie deklarują istnienia grup – wspólnot 
doktorantów. Używając terminologii Ferdynanda Tönniesa (2008), 
stanowią zatem grupę typu Gesellschaft, nie zaś Gemeinschaft. Są 
więc środowiskiem budowanym na formalnych i rzeczowych rela-
cjach, którego cele i wartości zostały narzucone z góry. O doktoran-
tach nie można natomiast powiedzieć, że tworzą grupy drugiego 
typu – Gemeinschaft – oparte na wewnętrznych motywacjach 
o  genezie emocjonalnej, wychodzącej poza więzy formalne czy 

21 Zdarzają się jednak wyjątki. Nie wszędzie materiał prezentowany na 
zajęciach dla doktorantów jest tak prosty do opanowania, stąd pojawiła się 
nawet potrzeba wzięcia korepetycji z kilku przedmiotów (sic!).
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rodzinne i stawiającej na rozwój nie tyle instytucji, co osobowości. 
Nie budują zatem (czy świadomie?) swego kapitału społecznego, tak 
ważnego z perspektywy centrum.

funkcja naukowa.  
wybór uczelni i jej prestiż

Funkcję naukową można rozpatrywać na różne sposoby. W kon-
tekście badań nad studiami doktoranckimi ważne było określenie 
przyczyny wyboru danej uczelni. Jednym z założeń systemu boloń-
skiego jest mobilność w zakresie międzynarodowym, o czym mowa 
będzie w następnym punkcie, ale też mobilności wewnątrz kraju. 
Dlaczego studenci podejmują kształcenie w danym ośrodku? Czy 
zmieniają uczelnie z powodu prestiżu, wykładowców, posiadanej 
renomy czy specjalizacji? Okazuje się, że decyzja o wyborze okre-
ślonego uniwersytetu najczęściej powodowana jest miejscem ukoń-
czenia przez daną osobę studiów magisterskich, co świadczy 
o niskim poziomie mobilności w zakresie wyboru uczelni. Wybór 
staje się wypadkową wielu czynników, lecz głównym z nich pozostają 
też powody ekonomiczne (np. niskie koszty utrzymania). Decyzje 
w  tym zakresie mają charakter pragmatyczny i  instrumentalny. 
Ponadto doktoranci podważają wartość i  znaczenie rankingów 
w naukowej rzeczywistości.

Poza kosztami utrzymania pod uwagę przy wyborze studiów 
brana jest liczba studentów na danym uniwersytecie. Doktoranci 
zakładają, że na mniejszym uniwersytecie mają większe szanse na 
nawiązanie osobistego kontaktu z promotorami i innymi ważnymi 
nauczycielami akademickimi (co w świetle funkcji wychowawczej 
uniwersytetu jest paradoksem). W  związku z  tym, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie oceniany jako uczelnia mniej 
masowa niż np. Uniwersytet Warszawski, co skądinąd świadczyć 
będzie o  swoistej racjonalizacji wyborów dokonywanych przez 
konkretnych doktorantów. Dzięki takiej ocenie edukacja w Toruniu 
cechować ma się bardziej zindywidualizowanym nastawieniem na 
studenta i jego zainteresowania. Z drugiej strony, wyższy potencjał 
intelektualny i badawczy przypisywany jest uczelniom większym, co 
pozwalać ma na większą swobodę, także w zakresie prowadzonych 
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badań i współpracy badawczej z innymi pracownikami. Co ciekawe, 
w opinii doktorantów warto niekiedy zmienić uniwersytet lepszy 
(według rankingów) i bardziej prestiżowy (bo z dłuższą tradycją) na 
uniwersytet gorszy.

Obok swobody badawczej jako czynniki wpływające na wybór 
określonej uczelni, wymieniane są: fascynacja miejscem (samym 
w sobie, budynkiem – jego wyposażeniem, biblioteką), odległość do 
domu rodzinnego, a także związki czy małżeństwa. Ważnym czyn-
nikiem jest także możliwość znalezienia pracy po studiach, a więc 
cechy lokalnego rynku pracy.

Podobnie niski jest poziom mobilności w zakresie wyboru kie-
runku studiowania, pomimo że takie możliwości stwarza system 
boloński. Zwykle kierując się na studia III stopnia wykorzystuje się 
kapitał kulturowy i  symboliczny, a  także społeczny, zdobyty na 
niższych szczeblach edukacji, co także świadczy o pragmatyzmie 
doktorantów.

wymiana międzynarodowa

Najbardziej symptomatyczną funkcją w kontekście oceny miejsca 
polskich studiów doktoranckich jest funkcja budowania relacji 
z zagranicznymi jednostkami naukowymi, w tym uczelniami elitar-
nymi. Świadczy ona bezpośredni o pozycji uczelni, szczególnie, gdy 
można mówić o swoistym partnerstwie i współpracy (do czego 
np. dąży UE, wprowadzając kolejny już mechanizm finansowania 
unijnych projektów naukowych – Horyzont 2020).

Poza mobilnością rozpatrywaną lokalnie – jako zmiany miejsca 
studiowania, a także kierunku studiowania – jednym z priorytetów 
Unii Europejskiej i systemu bolońskiego jest wymiana międzynaro-
dowa. Założenie było takie, że studenci z zagranicznym dyplomem 
stanowić będą elitę nowego, zglobalizowanego świata. Dzięki 
wymianie prestiż swój miały podnieść także uczelnie przyjmujące 
studentów z  zewnątrz, ale też wysyłające studentów do innych 
ośrodków.

W ocenie badanych doktorantów, jest to najgorzej wypełniana 
funkcja uniwersytetu. Wpływa na to niski poziom nauczania i zna-
jomości języków obcych oraz ograniczone możliwości pracy w mię-
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dzynarodowych zespołach badawczych, a także korzystania z zagra-
nicznej literatury (głównie anglojęzycznej).

Uczestniczący w  badaniach polscy doktoranci jednogłośnie 
deklarowali, że nie planują, ani nie planowali studiów za granicą. 
Decyzja ta motywowana jest przede wszystkim względami osobi-
stymi, co sprawia, że doktoranci stawiający na pierwszym miejscu 
rodzinę jawią się jako osoby podzielające światopogląd tradycyjny. 
W tym planie podjęcie zagranicznego staż jest możliwe, ale nie 
może on trwać dłużej niż pół roku i powinien odbywać się w towa-
rzystwie małżonka czy partnera. Badani doktoranci nie potrafili 
także wskazać osób, które zdecydowały się studia doktoranckie 
odbywane w całości za granicą z przyczyn naukowych. Mają za to 
znajomych, których do podjęcia studiów poza Polską skłoniły 
względy osobiste. Są także przekonani, że równie dobry doktorat 
można napisać i obronić w Polsce, co świadczyć może o pozytywnej 
ocenie systemu studiów doktoranckich oraz szkolnictwa wyższego 
w naszym kraju.

Inna ocena jest spotykana w przypadku staży badawczych oraz 
staży dla osób po uzyskaniu stopnia doktora, które są koniecznością 
w niektórych dyscyplinach (szczególnie w naukach ścisłych i przy-
rodniczych). Respondenci doceniają walory takich inicjatyw, wska-
zując na sposobność do wymiany intelektualnej, możliwość porów-
nania warunków uprawiania nauki czy możliwość nawiązania 
kontaktów z najwybitniejszymi postaciami ich dziedziny. Jednak by 
zbudować trwałe relacje należy kontakty tego typu zintensyfikować 
i dążyć do partnerstwa, a w tym względzie ważne są finanse i czyn-
niki merytoryczne.

* * *
Analiza przedstawionych powyżej obserwacji powinna być co 

najmniej dwuwymiarowa (Zarycki 2009: 146). Ukazane fakty należy 
wiedzieć w perspektywie lokalnej (jak peryferia widzą peryferia), ale 
i globalnej (jak opisać peryferia kryteriami opisu centrum). Ta ostat-
nia perspektywa zastosowana jako wyłączna byłaby ułomna, bowiem 
„świat społeczny peryferii charakteryzuje się ciągłym napięciem 
pomiędzy konkurującymi ze sobą logikami społecznymi, którego 
efektem jest często dysfunkcjonalność instytucji peryferyjnych 
budowanych nierzadko na podstawie wzorców zaczerpniętych 
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z centrum, niekiedy wręcz dokładnie z »centralnego« kontekstu” 
(Zarycki 2009: 147 – 148).

Tym, co uderza najbardziej w badaniach nad elitarnością polskich 
uniwersytetów i studiów doktoranckich jest brak myślenia perspek-
tywicznego i przyszłościowego, zarówno w kontekście jednostko-
wym, jak i całościowym (instytucjonalnym). Doktoranci nie potrafią 
odnaleźć ani też zaprojektować swego miejsca w świecie pozauni-
wersyteckim, szczególnie w perspektywie globalnej. Dotychczas ta 
grupa była rezerwuarem kadry uniwersyteckiej, natomiast dziś – 
w sytuacji spadku liczby studentów, redukcji i zmiany struktury 
zatrudnienia na uczelniach, spadku rangi kształcenia uniwersytec-
kiego – ich kompetencje są coraz mniej doceniane/pożądane na 
rynku pracy.

Thomas Davenport pisze, że uniwersytety kształcą pracowników 
wiedzy, którzy „zarabiają na życie myśleniem, a  ich narzędziem 
pracy jest umysł” (Problemy zarządzania…, 2006: 7). Jednak czy 
uwaga ta dotyczy polskiego modelu edukacji? Doktoranci czują 
intuicyjnie i mówią o tym, że ich potencjał mógłby być wykorzystany 
w innych działaniach: społecznych, biznesowych, twórczych. Jednak 
to wymagałoby innego modelu ich kształcenia, a tym samym nowych 
programów i form studiowania. Do tego konieczna byłaby faktyczna 
debata całego środowiska akademickiego, prowadząca do przepra-
cowania modelu kształcenia uniwersyteckiego na poziomie studiów 
doktoranckich, w  stronę bardziej praktycznego i  rozwijającego 
kompetencje zawodowe, dającego umiejętności konkretne, nie zaś 
tylko badawcze czy analityczne. Wówczas można byłoby doktorat 
traktować jako swojego rodzaju inwestycję (podobną do studiów 
podyplomowych czy MBA), przyczyniającą się do powstawania 
(półperyferyjnej) klasy kreatywnej (Florida 2010), opartej na mery-
tokratycznej idei elitarności, która rozszerza swoją działalność poza 
świat uniwersytecki.

Globalne procesy powodują, że ludzkie życie nabiera charakteru 
nieprzewidywalnego, nie do końca określonego, jednoznacznego. 
Wyjątkowość i wybitność cech intelektualnych czy wiedza dokto-
ranta nie wpływają na późniejsze możliwości znalezienia pracy. 
Obecnie ma miejsce zjawisko, które można nazwać mechanizmem 
odroczonej selekcji. System kształcenia doktorantów nie przewiduje 
zatem wstępnego rozpoznania kapitału społecznego (symbolicznego, 
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kulturowego), jak to robione jest na elitarnych uczelniach (Karabel 
2005). Dopiero moment po zakończeniu studiów jest punktem 
weryfikacji posiadanych kompetencji i kapitałów. W tym kontekście 
nie studia doktoranckie i  stopień doktorski, ale dopiero kolejne 
stopnie i tytuły naukowe mają charakter elitarny. Nie każdy bowiem 
ma możliwość pracy na rzecz uzyskania habilitacji, która wiąże się 
z naukową i – w konsekwencji – instytucjonalną samodzielnością. 
Ci, którzy rozpoznają ten mechanizm na początku swojej drogi – 
mają szansę na zdobycie pracy na uczelni i możliwość dalszego 
rozwoju. Potwierdza to tezy Tomasza Zaryckiego (2009), który – 
nawiązując do metaforyki Zygmunta Baumana (1998) – opisuje 
mechanizmy funkcjonowania peryferyjnych elit społecznych, które 
z jednej strony pełnią rolę „tłumaczy” (pośredników między peryfe-
riami i centrum), a z drugiej „prawodawców” (ponad fasadowymi 
rządami instytucji politycznej władzy). „Inny aspekt tego problemu 
stanowi dowartościowanie na peryferiach »kompensacyjnego« 
kapitału społecznego, szczególnie w jego nieformalnych wymiarach. 
Oznacza on uprzywilejowanie struktur klanowych, kastowych, 
towarzyskich i  innych relatywnie zamkniętych, hierarchicznych 
i mało demokratycznych grup społecznych” (Zarycki 2009: 150).

Na opisany status quo nakłada się porządek globalnych zmian 
społeczno-kulturowych, które uświadamia Wallerstein. Kształcenie 
doktorantów w Polsce cechuje się bowiem pozornością i zachowaw-
czością. Chodzi o to, by utrzymać zastany system, mnożyć posiadane 
kapitały, które na peryferiach i półperyferiach są w stanie przyczynić 
się do zmiany elit w wymiarze światowym. Studia nie mają charak-
teru emancypacyjnego, nie rozwijają kompetencji krytycznego 
myślenia.

Zamiast dyskusji nad kształtowaniem tych właśnie kompetencji, 
mówi się o dostosowaniu struktur do systemu zachodniego (Unii 
Europejskiej), modernizacji, „dogonieniu” najlepszych (Stanów 
Zjednoczonych). Ten dominujący paradygmat powoduje, że tracimy 
możliwość podejmowania samodzielnych decyzji ekonomicznych, 
jesteśmy pasywni (stąd np. brak w środowisku akademickim praktyk 
oporu). Gdy władza polityczna chce mieć kontrolę nad procesami 
rozwoju i  zmiany, pojawiają się kontrolujące pojęcia typu „dryf 
rozwojowy” (np. Boni 2009).
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Trafnie ocenił te procesy Rafał Matyja, używając zwrotu „pery-
feryjność jako wstyd” (Matyja 2014). W Polsce nie prowadzi się 
otwartych debat, choć coraz częściej pojawiają się na ten temat 
książki (Sowa 2008; Zarycki 2009; Leszczyński 2013). Jedna z głów-
nych tez pracy Tomasza Zaryckiego tłumaczy polskie status quo. 
Według badacza określenie „peryferyjność” nie jest obecne w pol-
skiej debacie polityczne, ani społecznej ze względu na możliwość 
pogłębienia polskich kompleksów i ryzyko jeszcze większego osła-
bienia energii społecznej, która powinna zostać wykorzystana do 
integracji z UE. Tematu nie podejmują również naukowcy, zajęci 
lokalnym rynkiem: „Nauki społeczne nie budują diagnoz rozmaitych 
aspektów lokalności i peryferyjności, ani nie śledzą strategii peryfe-
ryjnych obecnych w innych regionach świata. Najbardziej widomym 
znakiem »peryferyjnego« ich charakteru jest powielanie zachodnich 
stereotypów dotyczących ich własnych krajów” (Matyja 2014). To 
podstawowy błąd takiego pełnego kompleksów myślenia, bowiem 
„trafne rozpoznanie własnej peryferyjności, podrzędności lub zależ-
ności w różnych wymiarach lub zakresach nie musi automatycznie 
przekładać się na pogłębianie kompleksów niższości albo obniżenie 
poziomu aspiracji” (Zarycki 2009: 25).

Pojawia się zatem możliwość rozwiązania problemu peryferyjno-
ści. Dlaczego nie zrobić tak, jak proponuje Matyja (ale i Zarycki), 
tzn. potraktować peryferyjność jako swoiste wyzwanie. Należy 
zacząć od pytania, czy kopiować rozwiązania z centrum czy raczej 
skupić się na koncepcjach endogenicznych? Być może jest to odpo-
wiedź na niekończącą się dyskusję nad misją, rolą i funkcją współ-
czesnego uniwersytetu w  Polsce. Sztukę kopiowania rozwiązań 
(także technologicznych) opanowały do perfekcji np. Chiny, które 
stanowiły centrum ze względu na potencjał ekonomiczny. Dziś 
jednak kraj ten rozwija innowacyjność poprzez realną konkurencyj-
ność wytwarzanych produktów/usług/teorii i inwestycji w zakresie 
edukacji i nauki.

Co zatem należy zrobić poza poważną i dogłębną dyskusją nad 
percepcją i aplikacją polskiej „peryferyjności” w systemie studiów 
doktoranckich i – szerzej – uniwersyteckich? Przede wszystkim 
należy zainwestować w innowacyjność kształcenia (a tym samym 
naukę krytycznego, emancypacyjnego i autonomicznego myśle-
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nia)22. Czy wobec powyższego, polskie studia doktoranckie są 
konkurencyjne? Okazuje się, że takie nie są nawet dla samych 
doktorantów. Matyja dobrze to diagnozuje: „Musimy zatem uru-
chomić kilka programów ofensywnych, które naszą peryferyjność 
uczynią znośną, a w sprzyjających okolicznościach, pozwolą następ-
nym pokoleniom powalczyć o zmianę statusu. W dłuższej bowiem 
perspektywie elity i państwa, które nie potraktują swej peryferyj-
ności jako najpoważniejszego wyzwania ryzykują, że następne 
pokolenie będzie ową peryferyjność traktować jako nieprzezwycię-
żalne fatum. Od którego można uciec jedynie emigrując z kraju” 
(Matyja 2014). Zacznijmy zmianę od studiów doktoranckich.
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Kłamstwo i półperyferie

Książka Grahama Harmana Książę sieci rozpoczyna się do kłam-
stwa. W pierwszych zdaniach Przedmowy pisze on co następuje: 
„Jest to pierwsza na świecie książka, która traktuje Brunona Latoura 
jako kluczową postać w dziejach metafizyki, przyznając mu pozycję, 
do której zawsze dążył, choć na ogół mu jej odmawiano. Latour jest 
cenionym od lat socjologiem i  antropologiem, lecz filozoficzne 
podstawy jego pracy pozostają mało znane. Liczne grono jego miło-
śników nie interesuje się raczej pytaniami metafizycznymi, a pustel-
nicy i renegaci, którzy nadal poszukują »filozofii pierwszej«, prze-
ważnie nie znają twórczości Latoura” (Harman 2016: 12).

Teraz fakty: Książę sieci ukazał się pierwotnie w roku 2009 (Har-
man 2009) w języku angielskim – Graham Harman jest Ameryka-
ninem. W tym czasie jednakże istniała już wydana rok wcześniej 
moja książka Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-
-sieci Bruno Latoura (Abriszewski 2008). Harman pisze, iż pierwsza 
wersja jego książki została przedyskutowana 2 lutego 2008 roku 
(Harman 2016: 10). Pierwsza wersja Poznania, zbiorowości, polityki 
została zaś ukończona we wrześniu 2003 roku, chociaż później 
została dość poważnie rozbudowana.

Stylistycznie nie posługuję się takim pełnym patosu stylem jak 
Harman, nie piszę więc o „kluczowej postaci w dziejach metafizyki” 
itd. Jednakże wyraźnie konstrukcja mojej książki rozpina Latourow-
ską Teorię Aktora-Sieci (ANT) na problemach filozoficznych i rów-
nie wyraźnie pokazuję świeżość rozwiązań albo proponowanych 
przez Francuza, albo wynikających z ANT (w mojej interpretacji).

Krzysztof AbriszewsKi

Humanistyka półperyferii
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Nie chodzi tu jednak o gorzkie żale, osobiste wycieczki, czy 
indywidualną listę zasług (skarg i zażaleń). Zarzut kłamstwa auto-
matycznie uruchamia dyskurs moralny – „skoro kłamstwo, to źle, 
trzeba to naprawić, prawda powinna ujrzeć światło dzienne” itd. 
Tego jednakże chciałbym właśnie uniknąć i przełączyć rozważania 
w tryb poznawczy, traktując jednakże przypadek wypowiedzi Har-
mana jako punkt wyjścia i przykład znacznie obszerniejszej, dobrze 
ustabilizowanej struktury wiedzy. Zadajmy klasycznie filozoficzne 
pytanie: jakie są warunki możliwości napisania przez Harmana 
nieprawdy? I dalej: w jakich okolicznościach odbieramy jego wypo-
wiedź jako nieprawdę, a w jakich staje się (może stać się) prawdą? 
Widzimy więc, że przywołany fragment z Księcia sieci jest tylko 
punktem wyjścia do postawienia pytań o charakterze szerszym, 
systemowym.

Twierdzę, że przypadek Harmana (i mojej książki o ANT) ilu-
struje pewien stosunkowo złożony mechanizm poznawczo-poli-
tyczny, który określam mianem „nauki półperyferyjnej”, co w tym 
przypadku zawężając, można nazwać „humanistyką półperyferii”1. 
Aby zrozumieć sposób jego funkcjonowania sięgnę do dwóch narzę-
dzi teoretycznych: do ANT oraz do koncepcji kapitalistycznego 
systemu-świata Immanuela Wallersteina. Taki jest też podwójny cel 
niniejszego tekstu: zaproponować konceptualizację zagadnienia 
humanistyki (nauki) półperyferii opierającą się na ANT i  teorii 
kapitalistycznego systemu-świata oraz wskazać kilka jej zasadni-
czych cech. Innymi słowy, chciałbym zaproponować pewne narzę-
dzie teoretyczne, które pozwoli rozpoznać i wstępnie uporządkować 
pewien zakres zjawisk, a także wysunąć pewne przypuszczenia co 
do jego kształtu.

Dla porządku należy zaznaczyć, że pierwszego doniosłego połą-
czenia obu przywołanych podejść dokonał Andrzej W.  Nowak 
w swojej książce Podmiot, system, nowoczesność, w której intereso-
wało go zagadnienie teorii sprawczego podmiotu w naukach spo-

1 Określeniem „humanistyka” będę w tekście posługiwał się w sensie 
szerokim, wyrastającym z przełomu antypozytywistycznego, obejmując 
razem często dziś rozdzielane nauki społeczne i nauki humanistyczne. Nie 
zmienia to oczywiście konieczności postawienia w przyszłości pytania 
o wewnętrzne zróżnicowanie humanistyki półperyferyjnej.
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łecznych (Nowak 2011). Rozwijana więc przeze mnie ścieżka teore-
tyczna w niniejszym tekście w bardzo ogólnym rozrachunku idzie 
w ślady nakreślone przez Andrzeja W. Nowaka, skręca jednakże 
w inną stronę.

Oto dwa możliwe sposoby pojmowania przez Czytelnika propo-
nowanego złożenia koncepcji Wallersteina i ANT: pierwsza jest taka, 
że od Wallersteina bierzemy ogólny, makrostrukturalny model sys-
temu-świata, zaś od Latoura sieciową ontologię wraz z koncepcją 
laboratorium naukowego i wpisujemy ją w tę pierwszą ramę. W tym 
sensie, laboratoria byłyby mikrorzeczywistością ulokowaną 
w makrorzeczywistości kapitalizmu2.

Drugi sposób pojmowania idzie trochę inną ścieżką: traktuje obie 
koncepcje jako teorie nowoczesności, które do pewnego stopnia 
można na siebie nakładać. I ponownie, ujmowanie ANT jako teorii 
nowoczesności, może wydawać się herezją komuś, kto kojarzy, że 
Latour opublikował książkę pod znaczącym tytułem Nigdy nie byli-
śmy nowocześni (Latour 2011). Upraszczając sprawę na potrzeby 
tylko analiz przedstawionych tutaj: inkorporacja przez Latoura 
historycznych badań Stevena Shapina i Simona Schaffera (1985) 
właśnie w tej książce oraz analizy przedstawione w Laboratory Life 
(Latour, Woolgar 1979), Science In Action (Latour 1987) oraz pracach 
poświęconych Pasteurowi (Latour 1988, 2009a) pozwalają twierdzić, 
że ANT oferuje pewien model nowoczesności, którego centralnym 
punktem jest laboratorium naukowe. W ten sposób w ANT nie tylko 
byłoby miejsce na teorię nowoczesności, ale w dodatku, okazałaby 
się ona stosunkowo złożona, bo zbudowana szkatułkowo. Labora-
toria jako centra zmiany w zbiorowym świecie wpisywałyby się 
bowiem dalej w kolejne porządki, oba również złożone. Pierwszy 
z nich wiązałby się z tym, co Latour nazywa Nowoczesną Konstytu-

2 Czytelnik znający choćby pobieżnie prace z zakresu ANT już się 
orientuje, że tego rodzaju rozdzielanie poziomów mikro i makro jest bardzo 
dalekie od stanowiska ANT. W kwestii problematyczności wydzielania tych 
zakresów i mechanizmów ich wyłaniania się: zob. klasyczny artykuł Unscre-
wing the big Leviathan (Cellon, Latour 1981) oraz rzecz jasna teoretyczno-
-metodologiczną książkę Latoura Splatając na nowo to, co społeczne 
(Latour 2010).
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cją uzupełnioną o procesy zmiany zbiorowości omówione w Polityce 
natury (Latour 2009b), zaś drugi z modelem krążeniowym wiążą-
cym praktyki naukowe z rzeczywistością „pozanaukową”, zaprezen-
towanym z kolei w Nadziei Pandory (Latour 2013).

Jak widać mamy tu przynajmniej cztery kroki: 1. laboratoria jako 
centra zmiany; 2. Nowoczesną Konstytucję; 3. model wprowadzania 
innowacji do zbiorowości; 4. krążeniowy model praktyk naukowych. 
Jest to niewątpliwie dogodny schemat do napisania artykułu na 
temat modelu nowoczesności wyłaniającego się z ANT, oczywiście 
po sięgnięciu dla pełnego obrazu do prac Michela Callona i Johna 
Lawa (zob np. Callon, Lascoumes, Barthe 2009; Law 1994, 2004). 
Jednakże teoria taka nie jest przedmiotem moich analiz w tym 
miejscu, to temat na inną okazję. Stanowi ona jednak istotny 
moment w wywodzie, który umożliwi przedstawienie koncepcji 
nauki półperyferyjnej wywiedzionej z ANT i teorii Wallersteina. 
Dlatego muszę wybrać rozwiązanie częściowe: nie będę (re)kon-
struował całej tak zarysowanej budowli teoretycznej, a podejmę 
tylko pewnego rodzaju wycieczkę na bok, aby wykazać w jakim 
sensie idea laboratoriów jako centrów zmiany społecznej przekłada 
się na pewną wizję nowoczesności. Wycieczka ta pozwoli bowiem 
złożyć ze sobą w późniejszym kroku laboratoria i kapitalistyczny 
system-świat. W następnych fragmentach przejdę zatem do posze-
rzonego omówienia zagadnienia laboratoriów, później krótko 
nakreślę konstrukcję osiowego podziału pracy w kapitalistycznym 
systemie-świecie, by następnie dokonać złożenia obu struktur. 
Dopiero z tak przygotowanego miejsca będę mógł wskazać cechy 
półperyferyjnej humanistyki.

Narodziny laboratoryjnej formy życia

Latour nie odpowiada na pytanie o genezę Nowoczesnej Konsty-
tucji, ale jednoznacznie wskazuje na źródło inspiracji i podstawę 
służącą stworzeniu tej koncepcji. Jest nią klasyczna już dziś praca 
Stevena Shapina i Simona Schaffera pod tytułem Leviathan and the 
Air-Pump (Shapin, Schaffer 1985). Najkrócej rzecz ujmując, przed-
stawia ona zmagania dwóch form życia o  zwycięstwo w  sferze 
publicznej, a tym samym o dominację pewnego typu uporządkowa-
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nia życia zbiorowego3. Pierwsza z nich wiąże się z filozofią syste-
mową inspirowaną geometrią. Jej ikoniczną postacią w  owych 
zmaganiach jest Thomas Hobbes. Druga zaś to filozofia eksperymen-
talna, z kolei jej naczelnym przedstawicielem jest Robert Boyle i jego 
pompa próżniowa. Wiemy, że zmagania toczyły się pomiędzy 
dwoma grupami zwolenników, współpracowników, przyjaciół 
a także konkurentów owych dwóch postaci. Jednakże skrót perspek-
tywiczny każe nam myśleć o całym sporze jako toczącym się po 
prostu pomiędzy Hobbesem i Boylem oraz ich różnymi koncepcjami 
uprawiania filozofii.

Obaj żyją i pracują pośród niepokojów społecznych siedemna-
stowiecznej Anglii. Obaj mają świadomość wagi swoich działań, 
więcej nawet, aktywnie usiłują wagę tę powiększać. Teza Shapina 
i Schaffera jest taka, iż nie tylko Hobbes orientuje swoje działania na 
zmniejszanie niepokojów i zaprowadzanie ładu społecznego, ale 
czyni to także Boyle i eksperymentaliści. Drugą część tego przeko-
nania dość łatwo uzasadnić – proponowanie nowatorskich i kosz-
townych praktyk filozoficznych (ze względu na koszty, istniało tylko 
kilka egzemplarzy pompy próżniowej) w  sytuacji intensywnych 
i dramatycznych sporów religijnych, jest czymś kontrowersyjnym, 
by nie rzec niebezpiecznym. Dlatego, z samej chęci przetrwania, 
eksperymentalistom eskalującym spory filozoficzne powinno zależeć 
na niwelowaniu innych kontrowersji, aby nie zostali poczytani za 
politycznych spiskowców lub groźną sektę religijną. Między innymi 
dlatego Shapin i  Schaffer dochodzą do następującego wniosku: 
„Poprzez proponowanie rozwiązań dla kwestii, jaka jest właściwa 
wiedza filozoficzna i jak ma być uzyskiwana, Hobbes i Boyle określili 
reguły i konwencje różniących się od siebie filozoficznych form 
życia” (Shapin, Schaffer 1985: 332). I dalej: „Rozwiązania problemu 
wiedzy są rozwiązaniami problemu porządku społecznego” (Shapin, 

3 W istocie, w czasie kontrowersji Hobbes-Boyle, współzawodniczyły 
ze sobą trzy formy życia: filozoficzno-geometryczna Hobbesa, ekspery-
mentalno-filozoficzna Boyle’a i hermetyczna alchemików. Sposób dociekań 
tych ostatnich przeszedł do historii. Systemowe uprawianie filozofii prze-
trwało do dziś, ale wydaje się, że ma raczej ograniczony zasięg społeczny 
w porównaniu z ekspansją laboratoriów i pojętych szeroko badań ekspery-
mentalnych.
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Schaffer 1985: 332); „Praktyki związane z wytwarzaniem i uzasadnia-
niem właściwej wiedzy stały się częścią ustanowienia oraz ochrony 
pewnego rodzaju porządku społecznego. Inna działalność intelek-
tualna była potępiana i odrzucana, ponieważ uznawano ją za nie-
właściwą bądź niebezpieczną dla polityki, która wyłaniała się 
w czasie Restauracji” (Shapin, Schaffer 1985: 342).

Taki jest punkt wyjścia sporu. Jego rezultat z kolei wytwarza 
asymetrię między dwoma wszechstronnymi filozofami. Boyle prze-
staje być teoretykiem społecznym, a staje się jedynie przyrodnikiem, 
zaś Hobbes do końca osiemnastego wieku przestaje istnieć jako 
przyrodoznawca i zostaje zapamiętany jako filozof, teoretyk spo-
łeczny i polityczny (Shapin, Schaffer 1985: 7 – 8).

Aby rozważyć konsekwencje tego sporu o formę dociekań filo-
zoficznych, należy przyjrzeć się ogólnemu kształtowi propozycji obu 
siedemnastowiecznych myślicieli poprzez pryzmat relacji pomiędzy 
filozoficznymi wspólnotami projektowanymi przez ich obu a szerzej 
widzianą polityką.

Shapin i Schaffer widzą tę relację w trzech wymiarach. Po pierw-
sze, chodzi o wewnętrzne reguły rządzące wspólnotą badawczą 
(Shapin, Schaffer 1985: 338). Mówią one, w jaki sposób wytwarzana 
powinna być wiedza, jak może być oceniania i sprawdzana, jakie 
kryteria musi spełniać, lecz mówią także o tym, jaka jest relacja 
pomiędzy różnymi wytwórcami wiedzy. Po drugie, chodzi o zasady 
transferu wyników pomiędzy badaniami filozoficznymi a szerszymi 
obszarami społecznymi (Shapin, Schaffer 1985: 332). Mówiąc krótko, 
w jaki sposób wytwory badań wykraczają poza swój macierzysty 
kontekst. Po trzecie, chodzi o relację pomiędzy wspólnotą filozo-
ficzną i państwem, w jaki sposób to ostatnie określa i chroni wiedzę 
wytworzoną w obrębie tej pierwszej (Shapin, Schaffer 1985: 337). 
Wymiar ten zawiera coś jeszcze, jak podkreślają Shapin i Schaffer, 
jest to granica tworząca wnętrze i zewnętrze wspólnot badawczych, 
wraz z mechanizmami jej utrzymywania (Shapin, Schaffer 1985: 342).

Wydaje się, że myślenie Hobbesa podąża ścieżką przynajmniej 
po części dobrze znaną w dzisiejszej filozofii. Otóż, filozofia nie 
wymaga żadnej szczególnej przestrzeni społecznej, nie ma żadnego 
uprzywilejowanego miejsca, ani nie wiąże się z żadną szczególną 
profesją (Shapin, Schaffer 1985: 333). Pamiętajmy, że społeczny kon-
tekst uprawiania filozofii w przypadku dociekań autora Lewiatana 
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jest odmienny od współczesnego. O ile dla nas rzeczą oczywistą jest 
uniwersyteckie umocowanie filozofii jako pewnej dziedziny, o tyle 
ważna filozofia początku nowożytności powstaje poza uniwersyte-
tami. Ten brak uprzywilejowanej lokalizacji, społecznej i przestrzen-
nej ma jeszcze inny wymiar. Filozofia nie wytwarza żadnych grup 
interesu, toteż nie stanowi zagrożenia politycznego w takim sensie, 
w  jakim ich pojawianie się może owocować konfliktami. Cechy 
filozofii są pochodną fascynującej Hobbesa geometrii, z którą zetknął 
się czytając Elementy Euklidesa podczas podróżowania po konty-
nentalnej części Europy w latach 1629 – 1630: „[Hobbes] podjął się 
więc zadania tyleż trudnego, co niezwykłego. Zmierzał bowiem do 
rozwiązania nabrzmiałych problemów społecznych w sposób nie-
konwencjonalny, posługując się metodą nauk geometrycznych” 
(Tokarczyk 1987: 31).

Nic dziwnego zatem, że choć filozofia nie wytwarza, w pojęciu 
Hobbesa, żadnych grup interesu, to ma pewną polityczną moc – 
jest to zaprowadzanie pokoju (Shapin, Schaffer 1985: 333, 337). 
Trudno dziwić się, dlaczego inspiracja geometryczna okazała się 
tak intensywna. Oferowała ona zrozumiały i przejrzysty schemat 
budowania całościowego ładu. Z punktu widzenia filozofii, sfera 
publiczna w owym ładzie jest jednorodna. To zaś oznacza, że filo-
zoficzna aktywność nie lokuje się w żadnej określonej przestrzeni 
społecznej, czy fizycznej. Dlatego, grupy, które naruszając w któ-
rymś z miejsc wymieniane reguły gry, jednocześnie odrzucają tak 
rozumianą filozofię, a tym samym stanowią zagrożenie w sensie 
politycznym: „Porzucając filozoficzną ścieżkę (quest), grupa taka 
stymuluje nieład społeczny. Tymczasem, zadaniem filozofa jest 
ochrona pokoju społecznego; może to jednak czynić jedynie odrzu-
cając granice, jakie eksperymentaliści pragnęli ustanowić pomiędzy 
badaniem przyrody i  badaniem ludzi oraz ich spraw” (Shapin, 
Schaffer 1985: 337).

W filozoficznym ładzie jest miejsce dla Mistrza, który będzie 
niezależny od władzy politycznej. Filozoficzne mistrzostwo polega 
na umiejętności właściwego operowania umysłem i stawianiu kwe-
stii fundamentalnych, na przykład dotyczących sposobu filozoficz-
nego dociekania (Shapin, Schaffer 1985: 338). Fakt związania praktyki 
poznawczej z hierarchiczną strukturą społeczną mistrz-uczniowie 
nie neguje autentyczności i obiektywności rezultatów, za nie bowiem 
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odpowiada metoda (Shapin, Schaffer 1985: 339). Innymi słowy, fun-
damenty wiedzy są ponadsubiektywne.

Forma życia proponowana przez Boyle’a i eksperymentalistów 
różni się od wyobrażenia Hobbesa. Także w tym przypadku wyłania 
się pewna polityka grupy badawczej, jej relacji z szerszą rzeczywi-
stością społeczną i wreszcie pewna wizja państwa i pokoju społecz-
nego. Wydaje się, iż Boyle oferuje bardziej złożone wyobrażenie 
rzeczywistości społecznej. Jej przestrzeń nie jest bowiem jednorodna 
i nie tworzy ona homogenicznego ładu. Można w niej odnaleźć 
pewne szczególne obszary. Zarówno w sensie fizycznym, jak i w sen-
sie społecznym, przestrzeń jest zróżnicowana za sprawą owych 
szczególnych miejsc. Są to laboratoria.

Omawiając specyfikę przestrzeni laboratorium, Shapin, Schaffer 
posługują się rysunkiem przedstawiającym pompę Otto von Gueric-
ke’a pochodzącym z pracy Caspara Schotta pod tytułem Mechanica 
hydraulico-pneumatica. Dwaj historycy tak rzecz przedstawiają: 
„Była to książka, która skłoniła Boyle’a do decyzji o rozpoczęciu 
budowy pompy próżniowej znacznie lepszej od konstrukcji Gueric-
ke’a przedstawionej tutaj. Sam Guericke ukazany jest u dołu z lewej 
strony. Trzyma laskę […] w swej prawej ręce, podczas gdy lewą 
wskazuje inny pręt [znajdujący się] w maszynie; w zasadzie został 
tak przedstawiony, iż wcale nie dotyka bezpośrednio pompy. Nie jest 
ubrany w żaden szczególny sposób, który mógłby być konieczny do 
operowania raczej brudzącą maszyną; nie różni się także odzieniem 
od świadków eksperymentu, zebranych oddzielnie w pewnym od 
Guericke’a oddaleniu u dołu po prawej stronie. Architektoniczna 
sceneria, w której ulokowano całość to pewnego rodzaju dziedziniec, 
czy forum. Nie wiemy, czy oznacza to, że eksperymenty celowo 
umieszczono w miejscu publicznym, czy też artysta lub rytownik 
posłużył się jedynie bliską sobie artystyczną konwencją, aby jakoś 
ulokować przedmioty i działania, które miał odmalować. […] Obra-
zek ten przedstawić miał naturalistycznego filozofa (natural philo-
sopher) jako urzędnika, który przewodniczy i pokazuje [coś] świad-
kom eksperymentu. Jednakże to nie ludzie przeprowadzają 
eksperyment. Maszyny obsługują putti (cherubiny). Jest to normalna 
konwencja [wykorzystywana] w  barokowych ilustracjach. Tu 
i w innych miejscach, ma ona wyrażać, że uzyskiwana wiedza ma 
charakter boski” (Shapin, Schaffer 1985: 334 – 335).
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Widzimy więc w opisie rysunku niektóre podstawowe cechy 
laboratoryjnej formy życia. Laboratoria stanowią przestrzeń wydzie-
loną, lecz publiczną. Ich ośrodkiem są maszyny służące wytwarzaniu 
obiektywnej, „pozaludzkiej” wiedzy. Znajdujący się w nich ludzie 
przypisani są do dwóch ról: bądź pełnią funkcję mistrza ceremonii, 
czuwającego nad przebiegiem całości eksperymentu i opiekującego 
się gośćmi, bądź są wiarygodnymi, godnymi zaufania świadkami.

O ile w filozofii według Hobbesa kluczową rolę odgrywają umysł 
i mowa, to w laboratorium na plan pierwszy wysuwają się manipu-
lujące ręce i śledzące oczy (Shapin, Schaffer 1985: 334). Te ostatnie 
wiążą się z istotnym zagadnieniem statusu laboratorium w prze-
strzeni społecznej. Świadkowie muszą pochodzić z zewnątrz, spoza 
laboratorium i winni być na tyle znaczący, by składać wiarygodne, 
przynoszące korzyść (czyli prawdziwe i zrozumiałe) zeznania. Ozna-
cza to, iż nie każdy człowiek nadaje się, by stać się laboratoryjnym 
świadkiem. Toteż, zdaniem Shapina i Schaffera, publiczny charakter 
laboratoryjnej przestrzeni jest złożony, a na jego temat w siedemna-
stym wieku toczyły się dyskusje. Laboratorium jako takie nie jest 
bowiem wynalazkiem Boyle’a i eksperymentalistów. Również alche-
micy mieli swe laboratoria, ale miały one zdecydowanie prywatny 
charakter. W przypadku Boyle’a, prywatność i pełne zamknięcie 
przestaje mieć jakikolwiek sens, ponieważ nie sposób upubliczniać 
faktów eksperymentalnych, izolując się za zamkniętymi drzwiami. 
Z drugiej strony, nie można liczyć na ich rozpowszechnianie poprzez 
powtarzanie samych eksperymentów, ponieważ aparatura, w tym 
przypadku pompa próżniowa, jest niesłychanie droga. Na tyle droga, 
że nawet przewodniczący Towarzystwa Królewskiego wolał raczej 
dzielić koszty jej budowy niż samodzielnie pokrywać z własnej 
kieszeni.

Filozoficzno-geometryczna forma życia Hobbesa zakłada jedno-
rodną przestrzeń społeczną, w której każdy może zająć się docieka-
niami pod warunkiem, że podporządkuje się uniwersalnym regułom 
rozumowania. Eksperymentalno-filozoficzna forma życia Boy-
le’a projektuje półotwarte obszary, w których odbywają się ekspery-
menty oraz otaczającą je przestrzeń społeczną, poprzez które 
podróżuje wiedza wypchnięta na zewnątrz laboratoriów. Oznacza 
to, iż nieco inne reguły panować powinny w laboratoriach, nieco 
inne poza nimi, a półprzepuszczalność granicy między nimi staje się 
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sprawą kluczową (nie każdy może wejść, ale pożądana wiedza 
powinna wychodzić bez przeszkód; każdy potencjalnie wiarygodny 
świadek powinien mieć wolny dostęp do laboratorium, podobnie, 
jak środki na prowadzenie badań, ale niewłaściwa wiedza, fałszywa 
interpretacja nie powinny wyciekać poza jego mury). Granica ta ma 
swoją cenną regułę, cenną na wagę przetrwania samej eksperymen-
talnej formy życia. Reguła ta powiada, iż należy odseparować od 
siebie badanie natury i analizowanie ludzkich spraw (Shapin, Schaf-
fer 1985: 337), ponieważ to jedyny sposób, by – jak już pisałem wyżej 
– uniknąć zagrożeń o charakterze politycznym. Filozofowie ekspe-
rymentalni, ci, którzy zostaną później nazwani „przyrodoznawcami”, 
muszą uniknąć podobieństwa do walczących ze sobą sekt religijnych, 
a tym samym uwikłania się w niepokoje społeczne swego czasu. 
Dlatego utrzymanie ścisłej granicy pomiędzy dociekaniami przyrod-
niczymi i społecznymi stanowi dla nich jedyną szansę na to, by 
stworzyć częściowo zamknięte, operujące dużymi kwotami pienię-
dzy grupy składające się po części z  osób ważnych w  państwie 
i jednocześnie uniknąć jakiegokolwiek podejrzenia o działalność 
polityczną.

Tak wyłania się „spokojna przestrzeń moralna dla filozofa natu-
ralnego” (Shapin, Schaffer 1985: 337). Zagrożenie wojną domową 
oddala się dzięki wynalezieniu instytucji granicy. Mówiąc o instytu-
cji granicy, mam na myśli pojawienie się nie tylko pojęcia, idei, czy 
planu przeprowadzenia granicy, ale również wcielenie tego planu 
w życie społeczne wraz z tegoż konsekwencjami, jak na przykład 
obudowywaniem granicy mechanizmami kontroli społecznej. Tak 
określona wspólnota badawcza za wszelką cenę ma unikać metafi-
zycznych sporów charakterystycznych dla dyskusji pomiędzy róż-
nymi ugrupowaniami religijnymi. Dzięki temu, badania filozoficzne 
przyczyniają się do utrzymania pokoju społecznego (Shapin, Schaf-
fer 1985: 337).

Starając się umykać przed rzeczywistością polityczną, ekspery-
mentaliści wprowadzają także odmienny sposób organizacji badaczy 
w porównaniu z Hobbesem. Relację mistrz-uczniowie zastępuje 
wspólnota wolnych badaczy i ich świadków. Nie ma mistrzów. Nie 
ma hierarchicznego nadzoru, a jedynie obserwacja, rozpowszech-
nianie informacji i samodyscyplina. Zamiast wspólnie podzielanych 
reguł wnioskowania, spory wokół eksperymentów. Zamiast wielkich 
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tematów rozważań, drobiazgowe obserwacje pojedynczych faktów. 
Warunkiem obiektywności wiedzy nie jest już metoda geome-
tryczna, a  wolne eksperymentowanie odseparowane od świata 
społecznego. I odwrotnie, jeśli ramy tej formy życia, tej społecznej 
konstrukcji zostaną naruszone, to w rezultacie naruszona także 
będzie sama zdolność wiedzy do odzwierciedlania rzeczywistości 
(Shapin, Schaffer 1985: 339).

Jednakże uczeni prowadzący badania potrzebują nie tylko wol-
ności stowarzyszania się, ale także jeszcze innego typu kapitału – 
pieniędzy. Eksperymenty i utrzymanie laboratoriów jest kosztowne. 
Otwiera to dwie możliwości: albo laboratoria same zarobią, albo 
uzyskają skądś środki. W tym drugim przypadku w grę może wcho-
dzić państwo lub inne instytucje czy prywatne osoby. Jak ich wszyst-
kich nakłonić, by łożyli na naukę? Muszą oni widzieć dla takich 
inwestycji sens. Toteż należy ich przekonać, że w  laboratoriach 
dzieje się coś dla nich ważnego, co pozwoli państwu, owym instytu-
cjom i jednostkom lepiej żyć. Krótko mówiąc, problemy innych są 
rozwiązywane tylko w laboratoriach. Shapin, Schaffer piszą: „Labo-
ratorium [zajmujące się] eksperymentowaniem było reklamowane 
jako miejsce, gdzie wytwarzana jest praktycznie użyteczna wiedza” 
(Shapin, Schaffer 1985: 340). I dalej: „Rola naukowca mogła się zin-
stytucjonalizować, a naukowa wspólnota uzyskać swą zasadność 
jedynie o ile przestrzeń eksperymentalna stała się miejscem, gdzie 
ta wielość interesów przykuła uwagę, została związana razem i zre-
alizowana” (Shapin, Schaffer 1985: 340).

Dlatego też od początku wyłaniania się eksperymentalnej formy 
życia starano się rozpowszechniać obraz przestrzeni eksperymen-
talnej jako społecznie użytecznej i również dlatego powinniśmy 
dostrzec tutaj, wpisaną w samą jej konstrukcję, łatwość sprzężenia 
się z procesami tworzenia się i umacniania kapitalistycznej nowo-
czesności4. Z  jednej bowiem strony kosztowność utrzymywania 
laboratorium wraz z  aksjologią ciągłego dociekania prawdy po 

4 Przypomnę, że zgodnie z podejściem Wallersteina, początków kapi-
talistycznego systemu-świata należy upatrywać w „długim” wieku XVI 
(Wallerstein 2007: 41). Z kolei Jason W. Moore przenosi je jeszcze wstecz 
o kilkadziesiąt lat, lokując w okolicach połowy XV wieku (zob. Moore 2010, 
2011).
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stronie badaczy, oferują niekończące się zapotrzebowanie na wspar-
cie finansowe. Z drugiej zaś ta sama aksjologia poszukiwania prawdy, 
poszerzania wiedzy, które jednocześnie w laboratoriach są praktycz-
nie zamocowane, dają niekończący się ruch mogący wspierać bez-
ustanną akumulację kapitału.

W rezultacie, wspólnota eksperymentujących badaczy uzyskała 
polityczne znaczenie zgodnie z zasadą, że jeśli ktoś utrzymuje, iż jest 
apolityczny, to podejmuje polityczny wybór. Boyle i eksperymenta-
liści wynaleźli rzeczywistość społeczną o bardziej złożonym charak-
terze niż wyobrażał sobie Hobbes, choć – co paradoksalne – ten 
ostatni dostarczył pojęciowych środków, które albo bezpośrednio, 
albo dzięki swemu historycznemu rozwojowi, mogą posłużyć do jej 
opisania. Jej przestrzeń jest niejednorodna, mechanizmy wygaszania 
sporów nie zawsze opierają się na bezpośrednim przepływie władzy 
(omawiana rola granicy). Jej obywatele są wolni także w tym zakre-
sie, że mogą żywić dowolne poglądy, dyskutować o nich do woli 
i w pewnych granicach robić co im przyjdzie do głowy. Eksperymen-
talna forma życia dostarczyła także modelu moralnego dla obywatela 
i wspólnoty. Hobbes projektował pokojowe społeczeństwo, ekspe-
rymentaliści dawali przykład (Shapin, Schaffer 1985: 341).

Jeden z zasadniczych aspektów społecznego wynalazku Boy-
le’a polegał na właściwym umocowaniu laboratorium w zbiorowej 
przestrzeni, poprzez odpowiednie związanie w  jego wnętrzu 
zewnętrznych interesów. Latour w pracy Science In Action opisuje 
tego typu zabiegi jako translację interesów (Latour 1987: 108 – 121). 
Taki jej przypadek, w którym przejście przez laboratorium staje się 
dla zainteresowanego koniecznością (bo tylko tam znajduje się 
potrzebna odpowiedź) nazywa on „obligatoryjnym punktem przej-
ścia” (Latour 1987: 150 – 153).

Zestawiając ze sobą dwa powyższe wątki dochodzi do sytuacji 
paradoksalnej: z jednej strony dwa typy reprezentacji zostają roz-
dzielone, laboratorium umyka poza świat społeczny, z drugiej wrasta 
w niego głęboko poprzez wiązanie interesów5. Lokuje się jednocze-

5 Warto tutaj uzupełnić obraz o złożoną relację laboratoriów z ich 
otoczeniem społecznym, widoczną w historycznym ujęciu, które przedsta-
wiają Michel Callon, Pierre Lascoumes i Yannick Barthe w książce Acting 
in an Uncertain World (Callon, Lascoumes, Barthe 2009).
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śnie na zewnątrz społeczeństwa (bezosobowość wiedzy) oraz 
w samym jego rdzeniu. Tę drugą cechę Shapin i Schaffer przedsta-
wiają następująco: „Czy artylerzyści chcą, by ich armaty były celniej-
sze? W takim razie powinni swe praktyczne problemy przedstawić 
fizykom z Towarzystwa Królewskiego. Czy właściciele browarów 
chcą wytwarzać lepsze piwo? Powinni pójść z tym do chemików. Czy 
lekarze potrzebują ramy teoretycznej pozwalającej wyjaśniać i leczyć 
gorączkę? W takim razie powinni przejrzeć przedmioty należące do 
filozofa zajmującego się mechaniką. […] Jednak laboratorium jest 
w stanie również dostarczyć rozwiązania problemów mniej nama-
calnych. Czy teologowie pragną faktów i schematów, które można 
przedstawić, aby przekonać uparciuchów do wiary w  istnienie 
i atrybuty Boskości? Także i oni powinni przybyć do laboratorium, 
gdzie ich życzenia zostaną spełnione. Poprzez wiek osiemnasty, 
jednym z najważniejszych uzasadnień roli filozofa naturalnego było 
spektakularne ukazywanie mocy w naturze Boga. Teologowie, jeśli 
chcieli ukazać cynikom rzeczywistość boskiego majestatu, mogli 
przybyć do miejsca, gdzie działała butelka lejdejska; teologowie 
naturalni mogli udać się do obserwatorium astronomicznego, jeśli 
tylko potrzebowali świadectwa na rzecz boskiej mądrości i regular-
ności w porządku natury; moraliści mogli zwrócić się do zajmują-
cych się historią naturalną, jeśli potrzebowali społecznie użytecz-
nych wzorców naturalnej hierarchii, porządku i pełni hierarchii” 
(Shapin, Schaffer 1985: 338).

laboratoria jako nowoczesny asemblaż

W historii sporu Boyla z Hobbesem, Shapin i Schaffer opowiadają 
nam o  początkach laboratoriów przyrodoznawczych. Podobnie 
rzecz wygląda, jeśli odwołamy się – co uczynimy poniżej – do badań 
z zakresu etnografii laboratorium. Słusznie więc można dociekać: 
a gdzie tu umieścić humanistykę?

Przede wszystkim, historia wyłaniania się laboratoryjnej formy 
życia, by posłużyć się językiem Shapina i Schaffera, miała pomóc 
nam pozbyć się wyobrażenia o laboratorium naukowym charakte-
rystycznego dla kultury popularnej – jako miejsca, w którym jest 
dużo szklanych naczyń, być może klatki ze zwierzętami, a pośród 
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tego wszystkiego biegają odziane w białe kitle klony Einsteina z roz-
wichrzonymi fryzurami i wytykają języki6. Dzięki analizom dwóch 
historyków, możemy potraktować laboratorium naukowe jako 
posiadającą określone właściwości przestrzeń społeczną a także 
pewien moment w praktykach naukowych, na który składa się szereg 
określonych zabiegów dokładniej przedstawianych poniżej. Łatwiej 
tym samym będzie mówić o laboratoriach w humanistyce.

Co do przestrzeni: wiemy, że laboratorium naukowe jest wyod-
rębnione z otoczenia w szczególny sposób. Z jednej strony należy 
do przestrzeni publicznej i jako takie jest dostępne, ale z drugiej, 
z wielu powodów, pośród których konieczność ochrony jego cen-
nego wyposażenia nie jest najmniej ważnym, nie stanowi ono 
przestrzeni w pełni otwartej.

Ważne jest jednakże to, w jakie mechanizmy cyrkulacyjne zostaje 
ono wpisane. I tu właśnie zazębia się charakterystyka jego prze-
strzeni ze specyficznym momentem praktyk naukowych. Laborato-
rium zostaje podłączone do świata społecznego jako przestrzeń 
rozwiązywania palących problemów innych, obligatoryjny punkt 
przejścia. To sposób, mówiąc językiem ANT, na przyłączenie innych. 
Przypomnijmy – innych, którzy mogą przynieść pieniądze na pro-
wadzenie badań. Upraszczając: inni przynoszą więc swoje potrzeby 
i pieniądze. Do laboratorium też należy wnieść odpowiednie mate-
riały, które pozwolą na manipulowanie światem na małą skalę – 
o czym poniżej. Wreszcie, do laboratorium przynosi się inne teksty 
naukowe. Z kolei najważniejsze, co się z niego wydostaje to kolejne 
teksty oraz innowacje. Jedne i drugie muszą zacząć krążyć w waż-
nych dla siebie obiegach. Teksty zawierają opis, analizę i wyjaśnienie 
tego, co w laboratorium się zdarzyło i jako takie winny zostać prze-
kazane innym, którzy zajmują się tym samym.

Z tej krótkiej i uproszczonej charakterystyki, która jednak ma 
posłużyć do zerwania z popkulturowym wyobrażeniem oraz pomóc 
nam przejść na stronę humanistyki, możemy jednak coś wyłuskać: 
w humanistyce również pojawiają się działania naukowe podejmu-

6 Jej drugą ważną funkcją jest też zwrócenie uwagi na historyczne 
okoliczności powstania opozycji między (później) humanistyczną filozofią, 
socjologią, czy politologią, a fizyką eksperymentalną i resztą nauk przyrod-
niczych.
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jące jakieś (czyjeś) problemy, bazujące na wcześniejszych tekstach 
naukowych na ten sam temat, które muszą posługiwać się określo-
nymi materiałami (nawet jeśli to tylko książki, notatniki, ołówki 
i długopisy). Także i tutaj w rezultacie mogą pojawiać się innowacje 
oraz raporty z przeprowadzonych badań, choć po humanistycznej 
stronie akademii te pierwsze mogą zawierać się w tych drugich, 
wszak nierzadko taką innowacją są nowe idee (nowa interpretacja 
dramatów Witkacego, związków między myślą Flecka a STS-ami, 
znaczenia przełomu z 1989 roku itd.).

Ten szczególny zespół zdarzeń i procesów, które mają miejsce 
w laboratorium naukowym, Latour określa w swoim artykule o labo-
ratoriach i badaniach Ludwika Pasteura jako „metaforyczny dryf ”. 
Jest on „serią przemieszczeń i zmian skali” i „stanowi źródło wszyst-
kich innowacji” (Latour 2009a: 177). Autor Nadziei Pandory spro-
wadza je do schematu składającego się z trzech, na pierwszy rzut oka 
banalnych kroków: „na zewnątrz, do wewnątrz i z powrotem na 
zewnątrz” (Latour 2009a: 177). Prześledźmy je teraz pokrótce.

Ruch pierwszy zostaje przedstawiony jako „przejmowanie 
cudzych interesów”. Badacz – w omawianym przykładzie Pasteur 
rozpoczynający walkę z wąglikiem atakującym zwierzęta hodowlane 
we Francji – który staje wobec zjawisk nie podejmowanych dotąd 
przez naukę musi przede wszystkim przenieść siebie (jako naukowca) 
i swoje laboratorium do świata (Latour 2009a: 167). W tym procesie 
można znów wyróżnić trzy fazy, czy też trzy kolejne posunięcia: po 
pierwsze badacz musi przyswoić sobie zastany język i wiedzę inte-
resującej go części świata (Latour 2009a: 168). Tutaj mieści się 
również „pytanie/potrzeba” z wcześniejszego fragmentu. To właśnie 
istniejący i zastany przez naukowca stan wiedzy określa w punkcie 
wyjścia problem, z którym ktoś – jakaś grupa ludzi – usiłuje się 
zmierzyć i komu nauka może przyjść z pomocą. Tutaj również widać 
ów moment „przejmowania cudzych interesów” – „jeśli twój interes 
polega na rozwiązaniu problemu X, to powiedz naukowcom w labo-
ratorium czym jest ten problem, a  oni zrealizują twój interes, 
w rezultacie wasze interesy będą się przez jakiś czas pokrywały”.

Po przyswojeniu wiedzy zastanej badacz w drugim posunięciu 
przekłada ją na język własnej teorii, zaś w trzecim posunięciu uczy 
się operować nowym językiem (Latour 2009a: 168). Jak dotąd pokre-
wieństwo z humanistyką jest widoczne jak na dłoni, mimo tego, że 
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analizowany przez Latoura przykład pochodzi z nauk przyrodni-
czych. Seria zaskakujących obrazów i dźwięków przepuszczona 
przez sito współczesnej teorii estetycznej staje się „przykładem 
postmodernistycznego kina grającego ironią i pastiszem”; wielkie 
cyfry na tekturowym opakowaniu stają się po przejściu przez teorię 
makdonaldyzacji Ritzera „kalkulacyjnością charakterystyczną dla 
zmakdonaldyzowanego środowiska”; byle jak namalowany obraźliwy 
napis na murze staje się przykładem „gniewu klasowego źle ukie-
runkowanego pod wpływem dominującej ideologii” itd. Czy muszę 
dodawać, że nawet naukowcy, którzy (na pozór) składają swoje 
raporty badawcze z „czystych faktów”, jak historycy, czy etnografo-
wie, czynią dokładnie to samo7?

Na tym jednak rzecz jasna nie koniec i pora przejść do kroku 
drugiego, czyli „przesunięcia dźwigni z pozycji słabej na silną” (Latour 
2009a: 168). Owo przesunięcie odbywa się już w laboratorium. To 
znaczy, w drugim kroku badacz wraca z „zewnętrznego świata” do 
własnego laboratorium, ale jest teraz „wyposażony” w rzeczywistość 
zewnętrzną, którą w jakiś sposób musi ulokować w laboratorium 
(Latour 2009a: 168). Jak to się odbywa wiemy dzięki innej, późniejszej 
pracy Latoura – Nadziei Pandory (Latour 2013). Proces ten przyjmuje 
postać kaskady translacji, przemieszczeń, czy przekształceń, które 
powodują, że kluczowe artefakty przyjmują formy, którymi może 
operować naukowiec, są to próbki, szkice, zestawienia, fotografie, 
raporty, symulacje, schematy, pliki danych etc.8.

7 W tym kontekście interesujące może być skontekstualizowanie pre-
tensji, które od czasu do czasu pojawiają się wśród akademickiej braci 
i skierowanej do reszty świata, że przecież „mówimy ważne rzeczy, a oni 
nas nie słuchają”. Według proponowanej perspektywy, na tym etapie 
naukowcy nie mówią interesujących rzeczy (co najwyżej potencjalnie 
interesujące w przyszłości), a jedynie powtarzają w swoim ezoterycznym 
żargonie to, co inni dobrze wiedzą. Latour tak podsumowuje ten moment 
w  przypadku Pasteura: „Pasteur i  współpracownicy rozpoczynają od 
nauczenia się tego języka i przypisania własnego określenia każdemu istot-
nemu elementowi życia rolników. Są oni zainteresowani polem, lecz na 
razie wciąż pozostają bezużyteczni i nieinteresujący dla rolników i  ich 
rozmaitych rzeczników” (Latour 2009a: 168).

8 Kategoria kaskady pojawia się w tekście Wkraczając na terytorium 
ryzyka (November, Camacho-Hübner, Latour 2010).
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Możemy przypuszczać, że niekiedy, w humanistyce, ten etap 
stapia się z poprzednim o tyle, że badacz gładko przechodzi od nauki 
języka charakterystycznego dla jego obszaru badań i jego zamiany 
na własny żargon, czyli kroków etapu pierwszego, do operowania 
nim przy pomocy swoich narzędzi teoretycznych, czyli w obrębie 
swojego laboratorium. Dzieje się tak w przypadkach, gdy sprowa-
dzenie zewnętrznych artefaktów do formy ujmowalnej przez naukę 
polega właśnie na zamianie ich na słowa. Przywołajmy tu przykład 
filologa lub filozofa, którzy badają wybrany zbiór tekstów, czy 
badaczkę ideologii, która przekłada cudze wypowiedzi na własne 
kategorie teoretyczne. W takich przypadkach trudno będzie wyty-
czyć jaskrawą granicę między etapem pierwszym i drugim. Dzieje 
się tak z  jednej strony ze względu na formę, którą operuje się 
w danych badaniach, a z drugiej ze względu na specyfikę laborato-
rium humanisty. Składa się ono bowiem z cudzych tekstów, własnych 
tekstów (notatek, fiszek, przygotowanych wcześniej fragmentów itd.) 
oraz narzędzi służących do pisania.

Jednakże zasadniczy mechanizm pozostaje ten sam niezależnie 
od tego, czy mówimy o laboratorium przyrodnika, czy humanisty: 
sprowadzając badaną rzeczywistość do swojego laboratorium 
poprzez łańcuch translacji, badacz wydobywa z niej najważniejsze 
jej elementy (Latour 2009a: 168). W przywoływanym przykładzie 
Latoura, Pasteur czyni to z zakażeniem wąglikiem, hipotetyczny 
humanista może robić to w odniesieniu do najważniejszych frag-
mentów analizowanych tekstów (przykład filologiczny), kluczowych 
momentów wypowiedzi (analiza ideologii), charakterystycznych 
elementów filmu, czy emblematycznych dla makdonaldyzacji cech 
danego zjawiska.

Sprowadzenie kluczowych elementów badanego zjawiska do 
form „zrozumiałych” w  laboratorium ma zasadnicze znaczenie, 
ponieważ dopiero wtedy i dopiero w tym miejscu może rozpocząć 
się proces zmiany skali oraz eksperymentowanie (Latour 2009a: 
170 – 172). Naukowiec przestaje być jednostką zagubioną i zatopioną 
w znacznie przekraczającym go obszarze, a staje się władcą mario-
netek, który w swoim teatrze może odgrywać dowolne spektakle. 
Pasteur stojący wobec licznych francuskich gospodarstw rolnych 
i dziesiątek zainfekowanych zwierząt hodowlanych pozostaje bez-
radny, ale gdy przeniesie infekcję do swojego laboratorium i sprowa-
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dzi ją do formy kultur bakterii wąglika staje się panem sytuacji. Może 
teraz sprawdzać je i testować na rozmaite sposoby, wszystko pozo-
staje – dosłownie – w zasięgu jego obu rąk i oczu. Analogicznie 
Baruch Spinoza, którym zajmowałem się bliżej przy innej okazji 
(Abriszewski 2013: 221 – 320), pozostaje bezradny wobec agresyw-
nych tłumów, gier władzy, licznych fundamentalistów religijnych 
i rozmaitych postrzeleńców tak długo, jak długo usiłuje konfronto-
wać się z nimi osobiście, wychodząc z domu na ulicę, czego odradzali 
mu jego przyjaciele lub choćby z nimi korespondując. Jednakże, gdy 
przekształci ich wszystkich do postaci relacji między ogólnymi 
emocjami oraz abstrakcyjnych mechanizmów politycznych, którymi 
zaludni swoje teorie filozoficzne, zaczyna panować nad sytuacją. 
Jego laboratorium stanowi odbywające się przez lata seminarium 
w gronie przyjaciół oraz oczywiście pisane teksty filozoficzne. Może 
eksperymentować do woli w obu tych mediach. Tak jak Pasteur 
hoduje kultury bakterii wąglika, tak Spinoza mógł na papierze 
pozwolić sobie na hodowlę kultur zmagających się ze sobą emocji, 
kultur, na których testował zależność porządku społecznego od 
wolności słowa (naukowca), czy też kultury, w której sprawdzał 
filozofię Kartezjusza.

Kluczowa dla tej części drugiego etapu jest możliwość ekspery-
mentowania. Obecnie rzeczywistość, w  której panuje epidemia 
wśród zwierząt hodowlanych zostaje nie tylko przeniesiona do 
laboratorium, ale ponadto wydobyto już z niej najważniejszy jej 
składnik – wąglika. To właśnie teraz Pasteur może rozpocząć eks-
perymentowanie z wąglikiem i zwierzętami na własnych prawach. 
Może sprawdzać różne formy infekowania zwierząt, podobnie jak 
może próbować oddziaływać na laboratoryjne kultury wąglika roz-
maitymi czynnikami. I  analogicznie, na tym etapie humanista 
w swoim laboratorium eksperymentuje ze swoim materiałem. Może 
to przykładowo przyjąć częstą postać czytania jednego tekstu 
poprzez perspektywę innego, ponieważ wykonano już wszystkie 
kroki: sprowadzono „zewnętrzną” rzeczywistość do laboratorium, 
wydobyto z niej kluczowe elementy, a teraz można zderzać je do woli 
z innymi elementami wydobywanymi z przepaścistych zasobów 
warsztatu humanisty.

Jeśli wcześniej mówiliśmy o interpretacji tekstu, która w tym 
momencie doprowadza do konfrontacji z wybranymi jego fragmen-
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tami – wyjątkowo trudnymi w analizie, najbardziej reprezentatyw-
nymi, często wykorzystywanymi w literaturze przedmiotu itd. – to 
teraz wyobraźmy sobie, że fragmenty te czytamy przez pryzmat 
interpretacji postkolonialnej, dekonstruując je, bądź analizując ich 
podstawowe metafory.

O ile w przypadku humanistów pierwsza część tego etapu – spro-
wadzenie rzeczywistości do laboratorium – mogła nam się stapiać 
z etapem poprzednim, w którym badacz nakładał na badany obszar 
swój zestaw pojęć, to teraz sytuacja się klaruje i widać, że jesteśmy 
już w innym momencie. Teraz bowiem humanista zasiada przed 
komputerem i jest otoczony swoimi książkami. Jednym gestem może 
wydobyć to, czy inne dzieło (Said, czy Derrida? Lakoff, czy Žižek?), 
które posłuży jako narzędzie nadające „perspektywę”. Co więcej, owo 
narzędzie może już być wcześniej dostosowane do osobistych 
potrzeb – książka może zawierać podkreślenia lub być obklejona 
kolorowymi zakładkami, badacz może już dysponować przygotowa-
nymi uprzednio notatkami, albo jeszcze lepiej, roboczymi tabelkami, 
czy schematami klasyfikacyjnymi. To jest właśnie moment przeło-
żenia dźwigni dający mu siłę. Cała złożoność jego obszaru badań 
zostaje sprowadzona do danych, nad którymi łatwo zapanować 
(choć niekoniecznie jeszcze wiadomo dokąd one zaprowadzą).

W  rezultacie tej laboratoryjnej innowacyjności dochodzi do 
zmian skal, zmian zależności, badacze manipulują nowym materia-
łem na nowe, nieznane wcześniej sposoby. W tym miejscu pojawiają 
się nowe byty (niezrozumiała infekcja z gospodarstw przepuszczona 
przez laboratorium doprowadza do pojawienia się wąglika) oraz 
nowe źródła wiedzy praktycznej (Latour 2009a: 172)9.

9 Tutaj oczywiście może przed Czytelnikiem pojawić się problem 
z zakresu „konstruktywistycznego zaangażowania”. Czytelnik podążający 
za Latourem drogą konstruktywizmu ontologicznego zgodzi się na „poja-
wienie się wąglika” w sensie wyłonienia się nowego bytu, który nie zamiesz-
kiwał wcześniej wspólnego świata. Z kolei Czytelnik akceptujący jedynie 
konstruktywizm epistemologiczny (np. tzw. społeczny, czy kulturowy) 
zgodzi się jedynie, że wyłonił się nowy obraz określony jako „wąglik”, czyli 
obraz bytu, który istniał i działał już wcześniej, ale dotychczasowy stan 
wiedzy odmiennie go konceptualizował. Niezależnie od doniosłości napię-
cia między tymi dwoma stanowiskami filozoficznymi, nie ma potrzeby 
rozstrzygać ich tutaj, bo bez względu na wybraną opcję, wynik pozostaje 
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Sytuacja ta powoduje, że laboratorium naukowe nabiera nowej 
siły – staje się unikalnym ekspertem w zakresie zajmującego je 
obszaru rzeczywistości. Jako takie może tym bardziej wydawać się 
interesujące tym, których interesy zależą od rozwiązywania w tym 
obszarze palących problemów. Wszak laboratorium potrafi nim 
manipulować w swojej skali. Pozostaje wiec przejść do etapu trze-
ciego.

Trzeci krok to poruszenie świata za pomocą dźwigni (Latour 
2009a: 172). Na pierwszy rzut oka może zdawać się, że polega on na 
upowszechnieniu „na zewnątrz” tego, co zostało wypracowane 
w laboratorium. Jednakże tak oszczędne przedstawienie tego pro-
cesu może być mylące i wprowadzać krytykowany przez Latoura 
model badań i wdrożeń (Latour 2009a: 178). Owo upowszechnienie 
działa bowiem według trochę inne zasady, którą dobrze obrazuje 
metafora torów: „Fakty naukowe są jak pociągi – nie działają bez 
torów. Można rozprzestrzeniać tory i łączyć je, ale nie można jechać 
lokomotywą po polu. Najlepszym tego dowodem jest fakt, iż za 
każdym razem, gdy metoda rozprzestrzeniania szczepionki prze-
ciwko wąglikowi była modyfikowana, szczepionka nie działała, 
a Pasteur grzązł w zajadłych sporach, jak to było choćby w przy-
padku Włochów” (Latour 2009a: 178).

W rzeczy samej, trzeci krok – uruchomienie dźwigni – polega 
na wyjściu z laboratorium, ale nie wychodzi tylko wynik prac badaw-
czych, czy innowacja. Sednem całego procesu jest to, że na zewnątrz 
wychodzi i  rozprzestrzenia się całe laboratorium, a wraz z nim 
innowacja. Innymi słowy, aby innowacja – tutaj szczepionka przeciw 
wąglikowi – mogła się upowszechnić, trzeba stworzyć jej przyjazne, 
podtrzymujące jej życie otoczenie. Innowacja to pociąg, a warunki 
laboratoryjne to tory. Pasteur będzie w stanie pomóc rolnikom 
borykającym się w epidemią zwierząt hodowlanych jedynie pod 
warunkiem, że ci spełnią jego wymagania co do warunków życia 
zwierząt, opieki nad nimi i działań leczniczych. W takim przypadku 

ten sam – laboratorium wypracowuje nową formę wiedzy praktycznej. 
Niemniej, ontologiczna wersja Latoura, mówiąca o tworzeniu nowych 
bytów w laboratorium, łatwiej pozwala uchwycić wynikającą z tego tezę 
o laboratoriach jako inicjujących zmiany w zbiorowym porządku w wyniku 
tworzenia w swych „murach” nowych bytów.



Humanistyka półperyferii  119

pomoc Pasteura zadziała, a interesy jego i rolników podążą współ-
bieżną ścieżką.

Aby uchwycić silnie konstruktywistyczną konkluzję Latoura, 
którą z tego wyciąga powinniśmy zmiany, które się dokonują opisać 
jako ontologiczne. Oto wyłaniają się nowe byty i nowe środowisko: 
„spasteuryzowana” Francja, wąglik i Pasteur jako „władca” wąglika. 
Ale, co więcej, pojawiają się również w ramach tej pierwszej „spa-
steryzowani” rolnicy robiący to, co powinni, by walczyć z epidemią, 
zdrowe zwierzęta hodowlane oraz weterynarze, naukowcy i naśla-
dowcy idący w ślady Pasteura. Jeśli o każdym z tych bytów będziemy 
myśleć relacyjnie, to łatwo będzie dostrzec dlaczego wąglik pojawia 
się jako zależny od pozostałych „węzłów” w sieci relacji.

Choć unikałem tego wcześniej, to pozwolę sobie w tym miejscu 
na zestawienie różnych interpretacji tej sytuacji. Częsty komentarz 
w tym miejscu stwierdza, że interpretacja konstruktywistycznie 
ontologiczna jest zbyt mocna, a rzeczy w istocie wyglądają prościej: 
wąglik istniał już wcześniej, ale po prostu nikt o nim nie wiedział. 
Istniejący wcześniej wąglik powodował epidemię, ale z braku wiedzy 
nie potrafiono tego dobrze rozpoznać i opisać. Pasteur zmienia ten 
stan niewiedzy przynosząc nową wiedzę i w oparciu o nią zmienia 
się sposób działania wszystkich zainteresowanych.

Nie chcę wchodzić w całą złożoność dyskusji pomiędzy takim 
epistemologicznym stanowiskiem a Teorią Aktora-Sieci. Wskażę 
tylko punkty różnicy. Wiedza (jako pewien „obiekt”) jest dla ANT 
fikcją, którą trzeba zakładać jeśli chce się mówić w trybie epistemo-
logicznym jak powyżej (zob. Abriszewski 2010: 11 – 26). ANT pod-
kreśla, że tam, gdzie mówimy o wiedzy w istocie wskazujemy na 
pewnego rodzaju praktyki – operowania otoczeniem, pozyskiwania 
informacji i puszczania ich w dalszy obieg itd. W tym sensie mówie-
nie o pojawieniu się „nowej wiedzy na temat wąglika” dla ANT 
oznacza pojawienie się, rozpowszechnienie i ustabilizowanie szeregu 
nowych praktyk, pośród których znajdują się sposoby rozpoznawa-
nia infekcji, zapobiegania jej, walki z nią, ale również różnego rodzaju 
działania laboratoryjne i edukacyjne. I w tym właśnie sensie, wąglik 
jako wyodrębniony sprawca określonych rezultatów, wyłania się 
dopiero w takiej sieci działań. Oczywiście, post factum możemy 
nakładać jego świeżą obecność i sprawczość na przeszłe zdarzenia 
(co właśnie czynią interpretatorzy epistemologiczni), ale można to 
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zrobić dopiero po wytworzeniu się nowego stanu zbiorowego świata, 
który ludzie i zwierzęta hodowlane zaczęły dzielić z wąglikiem.

Dodałem ten interpretacyjny komentarz nie po to, by wskrzeszać 
po raz kolejny spory między różnymi konstruktywizmami (ontolo-
gicznym i epistemologicznym), a już na pewno nie między konstruk-
tywizmem a realizmem. Rozpoznanie wagi ontologicznej interpre-
tacji jest ważne w  tym miejscu, aby zrozumieć polityczną 
konsekwencję działań Pasteura i  szerzej, trzeciego etapu pracy 
laboratorium: „Dzięki punktowi oparcia w postaci laboratorium – 
jedynie chwili w dynamicznym procesie – system hodowli uległ 
przemieszczeniu. Zawiera on teraz pewien rutynowy, coroczny 
zabieg, którego część należała do laboratoryjnej praktyki, a który 
jednak jako taki stanowi wytwór laboratorium. Wszyscy się zmienili, 
włączając w to „całe społeczeństwo”, by posłużyć się rozpowszech-
nioną terminologią” (Latour 2009a: 177); „(…) w swojej naukowej 
pracy, w ścianach swego laboratorium, Pasteur czynnie przekształca 
społeczeństwo swych czasów, czyniąc to bezpośrednio – nie pośred-
nio – poprzez przemieszczenie kilku najważniejszych aktorów 
społecznych” (Latour 2009a: 179). I dalej: „(…) jeśli przez politykę 
rozumie się bycie rzecznikiem sił, dzięki którym przekształca się 
społeczeństwo, w kwestii których jest się jedynym wiarygodnym 
i uprawnionym autorytetem, to w takim razie Pasteur jest zdecydo-
wanie człowiekiem polityki. Co więcej, dysponuje on jednym z naj-
bardziej zdumiewających, nowatorskich źródeł władzy. Któż może 
wyobrazić sobie bycie reprezentantem tłumu niewidzialnych, nie-
bezpiecznych sił, zdolnych uderzyć gdziekolwiek i obrócić w chaos 
dzisiejszy stan społeczeństwa, sił, które z definicji, jedynie on potrafi 
miarodajnie wyjaśnić i które, jako jedyny jest w stanie kontrolować?” 
(Latour 2009a: 180).

Widzimy więc teraz dokładnie na czym polega siła ostatniego 
kroku – to nie tylko wprowadzenie do świata społecznego innowa-
cji z laboratorium, to przekształcenie całego społecznego świata. 
Dlatego właśnie o wiele dogodniej myśleć o tych procesach w kate-
goriach ontologicznych. Być może nawet zamiast mówić o społe-
czeństwie, lepiej by było np. za Jasonem W. Moorem przyjąć kate-
gorię sieci życia (web of life), która w toku rozmaitych działań jest 
organizowana na różne sposoby, wytwarzając w rezultacie podwójne 
wnętrze – ludzkość w naturze i naturę w ludzkości (Moore 2015). 
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W tym sensie przeorganizowanie ludzkich praktyk i inne porcjowa-
nie i operowanie fragmentami natury prowadzi w rezultacie do 
wytworzenia nowych natur i kultur. Niezależnie jednak od tego, jaką 
dokładnie posthumanistyczną ontologię przyjmiemy do uchwycenia 
tych procesów, kluczowa jest tu polityczna waga laboratoriów 
w nowoczesnym świecie.

Kłopot jednak w tym, że niezwykle subtelna i wyrafinowana 
posthumanistyczna ontologia ANT stała się niewrażliwa na poli-
tyczne struktury w starym stylu, zwłaszcza jeśli ich ustabilizowanie 
jest stosunkowo wysokie10. Innymi słowy, przyjmując perspektywę 
ANT, widzimy, że laboratoria stanowią centra przekształceń nowo-
czesnych zbiorowości, ale tracimy z oczu szerszy obraz. To znaczy, 
złudnie możemy przyjąć, że laboratoria są w stanie stać się centrami 
i  operować gdziekolwiek. A  tak nie jest. Dlatego potrzebujemy 
Wallersteina.

struktura kapitalistycznego systemu-świata

Zanim dookreślimy lokalizację laboratoriów trzeba jednak przy-
pomnieć kilka podstawowych informacji na temat Wallersteinow-
skiego modelu kapitalistycznego systemu-świata. Według amery-
kańskiego socjologa jego początki sięgają przełomu piętnastego 
i szesnastego wieku. Jest on, jak mówi za Fernandem Braudelem 
Wallerstein, ekonomią-światem, to oznacza, iż jest to „rozległy 
obszar geograficzny, w obrębie którego istnieje podział pracy, a tym 
samym znacząca wewnętrzna wymiana podstawowych lub niezbęd-
nych dóbr oraz przepływ kapitału i pracy” (Wallerstein 2007: 41). 
Wewnętrzne zróżnicowanie systemu jest ważne zarówno dla moż-
liwości osiągania zysków (handel), jak i utrzymywania spójności 
całego systemu (podział pracy).

Dodatkowym elementem wzmacniającym względną spójność 
jest geokultura, to znaczy pojawiające się wspólne wzorce kultu-
rowe, niemniej system nie jest jednolity pod względem kulturowym 

10 Problematyczność płaskiej posthumanistycznej ontologii szeroko 
i wnikliwie analizuje Andrzej W. Nowak: Nowak (2015, 2016a, 2016b). 
W kwestii polityczności studiów nad nauką zob. także Abriszewski 2016.
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(Wallerstein 2007: 41). Wzorce te rozkładają się tak, iż lokują się 
bliżej jednego z dwóch biegunów: albo bliżej im do uniwersalizmu, 
albo raczej opowiadają się po stronie jakiegoś antyuniwersalizmu. 
Przykładem pierwszego będzie zespół przekonań mówiący, że 
wszyscy ludzie mają duszę i są równi przed Bogiem, albo, że wszyst-
kich ludzi obejmują te same podstawowe prawa. Przykładem 
wzorców antyuniwersalistycznych będą rozmaite rasizmy, czy 
seksizmy, ponieważ dzielą one ludzi na kategorie lepszych i gor-
szych. Funkcja obu typów wzorców w obrębie całości systemu jest 
ważna, choć niejednoznaczna. Nastawienia uniwersalistyczne 
mogą stanowić aksjologiczną podstawę dla działań emancypacyj-
nych (np. zniesienia niewolnictwa, nadania praw mniejszościom 
etnicznym), ale również dla podtrzymania hegemonii (np. pozorna 
równość wymagań dla kolonizatorów i skolonizowanych). Z kolei 
wzorce antyuniwersalistyczne łatwo dają się wykorzystać jako 
uprawomocnienie określonego podziału pracy (zakazy podejmo-
wania określonych prac ze względu na etniczność), ale jednocześnie 
mogą się stać podstawą prób emancypacyjnych (akcja afirmatywna, 
czy punkty za pochodzenie mające poprawić scholaryzację ludno-
ści wiejskiej).

Zwracam uwagę na ową ambiwalencję wzorów geokulturowych, 
ponieważ w równiej mierze odnosi się ona do obszaru nauki. Z jed-
nej strony podejście uniwersalistyczne może być ważnym mechani-
zmem sprawiedliwościowym (takie same dla wszystkich warunki 
posady akademickiej, przyznania grantu, czy publikacji w czasopi-
śmie), z drugiej łatwo może zamieniać się w narzędzie hegemonii 
kulturowej (np. fetyszyzacja Listy Fildelfijskiej). Podobnie sprawa ma 
się ze wzorcami antyuniwersalistycznymi. W prosty sposób wpisują 
się one w (niesprawiedliwy) podział pracy, np. gdy mówią, że pewne 
grupy etniczne nie potrafią uprawiać nauki i a priori ich tekstów nie 
należy publikować. Można również wyobrazić sobie sytuację 
odwrotną, gdy jakaś formuła antyuniwersalistyczna staje się pod-
stawą do działań mających za zadanie wyrównać szanse, przykła-
dowo branie pod uwagę rodzenia dzieci i  urlopów naukowych 
w ocenie karier naukowych kobiet.

Drugim podstawowym mechanizmem spajającym system-świat 
jest osiowy podział pracy. I to właśnie on będzie dla nas kluczowy. 
Przywołajmy Wallersteina: „Osiowy podział pracy w kapitalistycznej 
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gospodarce-świecie dzieli produkcję na produkty o charakterze 
centralnym i produkty peryferyjne. Podział centrum-peryferie ma 
charakter relacyjny. Pojęcie to oddaje zróżnicowanie stopnia zyskow-
ności procesów produkcyjnych. Ponieważ zyskowność jest bezpo-
średnio związana z  poziomem monopolizacji, przez procesy 
wytwórcze o charakterze centralnym rozumieć będziemy zasadniczo 
procesy kontrolowane przez quasi-monopole. Procesy peryferyjne 
natomiast to procesy, które są faktycznie konkurencyjne. W sytuacji 
wymiany produkty konkurencyjne znajdują się na słabej pozycji, 
podczas gdy produkty przedsiębiorstw będących quasi-monopolami 
mają pozycję silną. W rezultacie następuje ciągły przepływ wartości 
dodatkowej od wytwórców peryferyjnych do wytwórców o charak-
terze centralnym. To właśnie nazywa się nierówną wymianą” (Wal-
lerstein 2007: 47).

Ujęcie Wallersteina obejmuje oczywiście wszelkie procesy pro-
dukcyjne, jednak dla naszych potrzeb możemy szczególnie wyróżnić 
tu wytwórstwo naukowe: produkcję książek, artykułów, czasopism, 
referatów konferencyjnych, patentów, innowacji, wdrożeń, zaleceń, 
form popularyzacji wiedzy etc.

Bądźmy ostrożni jeśli chodzi o pewnego rodzaju uproszczenie – 
to procesy mają charakter centrowy lub peryferyjny, a nie państwa. 
Możemy mówić tak o państwach pamiętając, że jest to tylko pewien 
skrót myślowy: „(…) dla uproszczenia, możemy mówić o państwach 
centrum i peryferii, o ile pamiętamy o tym, że w rzeczywistości 
mówimy o związkach między procesami produkcji” (Wallerstein 
2007: 48). Gdy zaś mamy do czynienia z mieszanką procesów cen-
trowych i peryferyjnych możemy mówić o państwach półperyferyj-
nych (Wallerstein 2007: 48). Dla Wallersteina wyraźnie półperyfe-
ryjność nie istnieje jako wyodrębniony obszar, a pojęcie to ma sens 
jedynie właśnie w trybie uproszczenia. Innymi słowy, półperyferyj-
ność nie posiada własnej specyfiki. Tutaj jednak uważam, że Ame-
rykanin nie ma racji i że możemy mówić o odrębności przynajmniej 
półperyferyjnej nauki od centrowej i peryferyjnej. Do tego wątku 
wrócimy w dalszej części.

W tej chwili w oparciu o te bazowe informacje z pracy Waller-
steina możemy pokusić się o interpretację sytuacji przedstawionej 
na początku tego tekstu. Różnica między obiema książkami o Lato-
urze nie leży jedynie w ich prostych fizycznych cechach – język, 



124  Krzysztof Abriszewski

grubość, treść, okładki itd. – ale w ulokowaniu w systemie-świecie. 
Podczas gdy książka Harmana pojawia się w centrum, to moja na 
półperyferiach (lub peryferiach). Zasadnicza relacja między nimi 
ustala się zgodnie z dwoma ruchami omówionymi przez Wallerste-
ina: ruchem rozchodzenia się innowacji, od rdzenia ku peryferiom 
oraz ruchem przepływu wartości dodatkowej idącym w  stronę 
przeciwną.

Perspektywa Wallersteinowska pozwala na radykalną interpreta-
cję tej sytuacji: chociaż na poziomie uniwersalistycznego wzorca 
kulturowego mówiącego, że nauka to dążenie do prawdy, a każdy 
naukowiec jest równy innym, bo liczą się jego argumenty, a nie 
tożsamość, na poziomie osiowego podziału pracy mamy do czynie-
nia z dwoma odmiennymi artefaktami, mimo, iż oba wyglądają jak 
książki, były pisane jako książki i są sprzedawane, i czytane jako 
książki.

Z perspektywy osiowego podziału pracy, moja monografia sta-
nowi w tej strukturze jedynie pomocniczy mechanizm przemiesz-
czana się centrowych innowacji znanych np. jako „koncepcje Lato-
ura” na jeden z obszarów półperyferyjnych. Stanowi ona więc ni 
mniej, ni więcej jak mechanizm regulowania biegu półperyferyjnej 
kulturowej rzeki tak, by skorelowała się ona z centrum. Zaś w przy-
padku Harmana mamy do czynienia z próbą wytworzenia innowacji 
(„pierwsze metafizyczne odczytanie Latoura na świecie”) osadzonej 
na innej, wcześniejszej innowacji. Dlatego, kiedy pojawia się ona 
następnie na półperyferiach (opublikowana jako przekład) sama 
wpisuje się już w logikę dostrajania się do centrum, ale w innym jego 
momencie czasowym.

Z kolei z perspektywy uniwersalistycznej aksjologii nauki, Har-
man po prostu pisze nieprawdę, a bierze się to ze złożenia się ze sobą 
braku rzetelnej kwerendy z centrowym zadufaniem w sobie. Według 
tej optyki, Harman jest normalnym, nierefleksyjnym mieszkańcem 
centrum w kapitalistycznym systemie-świecie – nierefleksyjnym, 
ponieważ nie reflektuje nad własnym ulokowaniem zgłaszając uni-
wersalistyczne uroszczenia. Do opisania tej sytuacji proponuję 
posłużyć się zmodyfikowanym pojęciem ze współczesnej fizyki 
teoretycznej. Mam nadzieję, że Czytelnik/czka nie będzie mnie tutaj 
podejrzewać w duchu Sokala i Brickmonta o próbę unaukowienia 
własnego wywodu na siłę. Nazwijmy usytuowanie Harmana „świa-
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tem kieszeniowym” (lub w skrócie „kieszenią”)11. Otóż, cechą cha-
rakterystyczną tego świata kieszeniowego byłoby to, że w normal-
nych warunkach nie przedostają się do niego informacje z innych 
kieszeni (półperyferyjnych i peryferyjnych). Aby to zmienić należy 
poświęcić sporo pracy i  energii, dokładnie jak wtedy, gdy świat 
kieszeniowy usiłował w starym modernistycznym duchu sięgać do 
natury. Na przykład nauczyć się egzotycznego języka, albo znaleźć 
pomocników, którzy w takim języku przeprowadzą stosowną kwe-
rendę biblioteczną. W  tym sensie, Harman byłby normalnym 
mieszkańcem centrowego świata kieszeniowego zdającym się na 
łaskę informacyjnego odcięcia świata, który zamieszkuje. W drugą 
stroną jednakże – i tu pożyczka z fizyki przestaje działać – informa-
cje przepływają nieustannie, są bowiem konieczne w procesie kul-
turowego dostrajania się półperyferii do umykającego centrum.

Wracając zaś do Wallersteina, winniśmy jeszcze jedno uzupeł-
nienie w tym krótkim przeglądzie. Należy objaśnić, jak postrzega on 
kapitalizm. Sprawa zdaje się prosta: „O systemie kapitalistycznym 
możemy mówić dopiero wówczas, gdy system ten daje pierwszeń-
stwo niekończącej się akumulacji kapitału. Posługując się taką defi-
nicją, za system kapitalistyczny można uznać jedynie nowoczesny 
system-świat. Niekończąca się akumulacja jest pojęciem dość pro-
stym: oznacza, że ludzie i firmy gromadzą kapitał po to, by akumu-
lować go jeszcze więcej; proces ten trwa ciągle i nie ma końca. Gdy 
mówimy, że system „daje pierwszeństwo” takiej niekończącej się 
akumulacji, oznacza to, że istnieją strukturalne mechanizmy powo-
dujące, że osoby działające z inną motywacją zostają w jakiś sposób 
ukarane i ostatecznie usunięte ze społecznej sceny, podczas gdy te, 
które mają właściwą motywację, są nagradzane i, jeśli odnoszą 
sukces, bogacą się” (Wallerstein 2007: 42).

To proste określenie kapitalistycznej nowoczesności jest przy-
datne, ponieważ pokazuje przynajmniej jeden kluczowy moment, 
w którym wynalazek nauki laboratoryjnej – tak jak zostało to wcze-
śniej przedstawione – okazuje się dobrze funkcjonalnie pasować do 
kapitalistycznego systemu świata. Akumulacja kapitału, która doko-

11 „Świat kieszeniowy” w trybie metafory zapożyczam z popularnonau-
kowej książki fizyka Leonarda Susskinda Kosmiczny krajobraz, w której 
pojawia się pojęcie wszechświatów kieszeniowych (Susskind 2011).
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nuje się bezustannie potrzebuje równie ciągłego dopływu zasobów. 
W tym właśnie punkcie laboratoria okazują się niezwykle przydatne 
– oferują innowacje pozwalające odnawiać procesy akumulacji, 
dzięki zmienianiu równowagi sił w społecznym świecie otwierają 
również nowe monopole (lub, jak podkreśla Wallerstein, częściej 
quasi-monopole; por. Wallerstein 2007: 44 – 46), wreszcie na pozio-
mie aksjologii łatwo jest tu procesy akumulacji przedstawić jako 
postęp społeczny, który odnajdzie swego partnera w aksjologii nie-
ustannego dążenia do prawdy w nauce. Tak zakreślony splot obu 
struktur jest bardzo pobieżny, jednak ukazuje on stosunkowo łatwe 
dopasowanie do siebie obu modeli.

humanistyka półperyferii – zarys perspektywy

Jak wspomniałem wcześniej, jednym z kłopotów, jakich przyspa-
rza ANT-owa koncepcja laboratoriów jest ich brak usytuowania, zaś 
podejście Wallersteinowskie pozwala go rozwiązać. Przede wszyst-
kim, ulokujmy laboratoria na dwóch podstawowych osiach systemu-
-świata i zapytajmy, co to oznacza.

Z jednej strony zatem laboratoria są częścią osiowego podziału 
pracy, z drugiej nauka laboratoryjna będzie wpisywała się w kultu-
rową oś anty/uniwersalizmów. Pierwsza kwestia wydaje się stosun-
kowo prosta. W podejściu Wallersteina, innowacje to inaczej cen-
trowe procesy produkcji, czyli wytwarzanie nowych, jeszcze 
stosunkowo rzadkich i opłacalnych towarów. Dokładnie tutaj pasują 
laboratoria – pozwalają wytworzyć innowacje, czyli rzadkie i cenne 
nowe towary, które dopiero w dalszych etapach powędrują w stronę 
peryferii, a jeszcze później ich produkcja może być przesuwana w tę 
samą stronę. Innymi słowy, front badawczy w nauce ma predyspo-
zycje, by pokryć się z frontem akumulacji kapitału. Ci zaś, którzy 
będą pod względem akumulacji w gorszej sytuacji, równie źle będą 
stali z nauką laboratoryjną.

Sprawa może na tym etapie wydawać się banalna, a robi się cie-
kawsza, gdy przywołamy analizy Latoura poświęcone laboratorium. 
Przypomnę, że w kontekście Pasteura, mówi on, iż w tych miejscach 
uprawiana jest polityka (możemy nazwać ją ontologiczną) polegająca 
na wytwarzaniu nowych klas aktorów (w innym miejscu Latour 
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nazwie to proliferacją hybryd; zob. Latour 2011), którzy zmieniają 
równowagę sił w zbiorowym świecie12. Z perspektywy Wallersteina 
oznacza to, że w krajach centrum nie tylko – i nie po prostu – nauka 
zajmuje się wytwarzaniem nowych towarów, które są później sprze-
dawane w innych częściach świata (nowe samochody, samoloty, 
komputery), ale, że w centrum wytwarza się nowe parametry dla 
polityki zbiorowości, do których adoptować się muszą półperyferia 
i peryferia. Oczywiste przykłady obejmą z  jednej strony projekt 
Manhattan, bombę atomową i zmianę stosunków politycznych na 
Ziemi wraz z przekształceniem formuły wojny z „gorącej” na „zimną”, 
czy odkrycie penicyliny i zmianę warunków toczenia wojen w ogóle 
– odtąd armie naprawdę mogły wybijać się nawzajem zamiast ustę-
pować pod tym względem pola mikrobom, czy też przeprowadzenie 
po raz pierwszy w Bostonie w 1846 roku udokumentowanej operacji 
ze znieczuleniem (Thorwald 2008), co obok rozwoju statystki trak-
towałbym jako jeden z brzegowych warunków rozwinięcia się bio-
polityki.

Być może przykłady po stronie humanistycznej (w szerokim 
sensie) są mniej uderzające niż bomba atomowa, szczepionki i znie-
czulenie podczas operacji, ale wciąż ilustrują to samo zjawisko: 
neoliberalizm szkoły z Chicago i proces przekształcania gospodarki 
światowej począwszy od Nowego Jorku, Stanów Zjednoczonych 
Reagana i Wielkiej Brytanii Thatcher, aż po terapię szokową w Euro-
pie Wschodniej i w reszcie świata (Klein 2008), teoria orientalizmu 
palestyńskiego Amerykanina Edwarda Saida, która stanowiła silny 
bodziec dla rozwoju studiów postkolonialnych (Said 1991), czy freu-
dowska psychoanaliza promieniujące ze stolicy imperium i wraca-
jące do nas w ostatnich kilkudziesięciu latach w popkulturowych 
wytworach obecnego hegemonicznego imperium.

Zapytajmy jednak, jak wygląda nałożenie obu tych modeli nie 
w zakresie oczywistym, czyli nauki centrowej, ale na peryferiach 
i półperyferiach.

W centrach centrów, by tak rzec, znajdują się laboratoria, które 
pomagają w utrzymaniu nieustającej akumulacji kapitału poprzez 
działanie frontów badawczych. Polityczną siłą centrowych laborato-

12 Na temat ontologicznej polityki (czy może raczej ontologicznych 
polityk w liczbie mnogiej); zob. Mol 1999.
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riów jest tworzenie, stabilizowanie i  utrzymywanie łańcuchów 
metrologicznych, dzięki nim wypracowane tam standardy mogą 
rozpowszechniać się, krążyć, utrzymywać i zaludniać nasze codzien-
ności. Można przypuszczać, że peryferia nie stać na utrzymanie 
laboratoriów, bądź też są one nieliczne, albo stanowią przyczółki 
krajów centrowych na zasadzie stacji badawczych oraz wysyłanych 
w teren kartografów, geologów, antropologów, czy archeologów. 
Sytuacja ta sprzęga się z metrologiczną bezsilnością – możliwości 
tworzenia łańcuchów metrologicznych na peryferiach są co najwy-
żej lokalne i standardy nie są w stanie się wyrwać dalej. Innymi 
słowy, ich moc przekształcania równowagi sił poprzez tworzenie 
hybryd jest znikoma. Odwołajmy się znów do prostych przykładów 
i zwróćmy uwagę, że światowy standard jeśli chodzi o komputery 
wyznaczyły modele IBM lub Apple’a, a nie polski komputer Odra; 
rozpowszechniony na świecie standard płyty kompaktowej został 
opracowany w laboratoriach Sony i Philipsa jako wspólny projekt 
badawczo-wdrożeniowy; skoro krążącym po świecie standardem 
jest amerykańska nagroda o nazwie Oscar, to w półperyferyjnym 
kraju trudno będzie ustanowić „tory” dla krążenia innego stan-
dardu – nagrody o nazwie „Ludowe Oskary” na cześć wybitnego 
badacza kultury ludowej Oskara Kolberga, rozpowszechnionym 
narzędziem do mówienia o nauce będą „paradygmaty” Thomasa 
Kuhna, a nie „style myślowe” Ludwika Flecka itd., przykłady asyme-
trii w  budowaniu łańcuchów metrologicznych można podawać 
w nieskończoność13.

Jednocześnie, z tej perspektywy potencjalny udział w kosztow-
nych sporach naukowych byłby zupełnie nieracjonalny – peryferia 
mają zwykle wiele ważniejszych miejsc wymagających nakładów 
pieniężnych niż przykładowo udział w wyścigu o określenie nowego 
standardu rozpowszechniania muzyki, sekwencjonowania ludzkiego 
genomu, czy opracowania nowych form wytwarzania i przechowy-
wania energii.

13 O „Ludowym Oskarze” i związanych z tą nagrodą problemach, zob. 
http://www.newsweek.pl/polska/polacy-pozwani-za-ludowe-oskary-
naruszaja-prawa-amerykanskiej-akademii-filmowej,105202,1,1.html, dostęp 
16.11.2016.
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Według Wallersteina, „półperyferie” są jedynie dogodnym 
uproszczeniem, skrótem myślowym na uchwycenie tych obszarów, 
na których następuje wymieszanie procesów centrowych i peryfe-
ryjnych. Przypomnę, że w jego ujęciu rzecz jest definiowana przez 
procesy produkcji: albo chodzi o produkcję monopolistyczną, albo 
nie. Możemy jednak rozważyć, czy w przypadku nauki nie mamy do 
czynienia z półperyferyjną odrębnością zarówno w stosunku do 
centrum, jak i peryferii. Półperyferia nie będą na pewno miały mocy 
określania globalnych standardów i stwarzania łańcuchów metrolo-
gicznych jak kraje centrowe, jednakże nie będą równie bezsilne jak 
peryferia.

Innymi słowy, w  mocy półperyferiów będzie utrzymywanie 
pewnej liczby laboratoriów, w których będą trwały prace nad inno-
wacjami i nowymi standardami, które potencjalnie miałby zaludnić 
wspólny świat, ale ich możliwości realizacji tegoż będą znacznie 
słabsze. Jedną z możliwych opcji jest tu przechwytywanie innowacji 
półperyferyjnych przez centrum (zob. przykład obrazowania rezo-
nansem magnetycznym; Prasad 2014), inną wytwarzanie dwóch 
równoległych zbiorów instytucji, jednego skierowanego do 
wewnątrz, a drugiego na zewnątrz (zob. Zarycki 2013). Oznacza to 
charakterystyczny dla półperyferii rozziew między ambicjami 
(naukowymi, poznawczymi, politycznymi), a możliwością ich reali-
zacji. Należy przypuszczać, że odpowiednikiem napięć narastających 
wokół ambicji poznawczych w centrum będą historie spektakular-
nych sukcesów technologiczno-ekonomicznych (Apple, Microsoft, 
Facebook), z kolei peryferia będą przypuszczalnie całkowicie je 
indywidualizowały, wpisując wyłącznie w  indywidualne kariery 
(zagraniczne studia i kariera naukowa na „światowych” uczelniach). 
Tym samym niejako „rozpuszczą” społeczną tkankę tego rodzaju 
postaw i odczuć, toteż nie uzyskując instytucjonalnego wzmocnie-
nia, wygasną w czyichś osobistych marzeniach i fantazjach.

Tego rodzaju rozziew może być konstytuowany jako szereg spo-
łecznych czy kulturowych konfliktów. To znaczy, strukturalne 
napięcia wynikające z pojawiania się nowych hybryd (innowacji), 
związanym z tym zmienianiem się parametrów ontologicznej poli-
tyki oraz konstruowaniem nowych łańcuchów metrologicznych 
i krążeniem standardów, będą realizowane jako wewnętrzne kon-
flikty. Mogą one na przykład przyjąć formę zderzenia starych 
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„zapóźnionych” form z koniecznością „modernizacji”, zaściankowo-
ści ze światowością, lokalności z umiędzynarodowieniem, czy też 
„bylejakości” ze „światowym poziomem”. Właśnie w tej optyce należy 
widzieć podsycany od około dekady przez polityków konflikt w Pol-
sce, który ma ustabilizować podział na nieliczne najlepsze jednostki 
(KNOW-y, uniwersytety flagowe, uczelnie z rankingów, jednostki 
z A+ etc.) oraz resztę nastawioną na masowe kształcenie itd. Takiej 
formule sporu bardzo sprzyja neoliberalna kultura list przebojów 
(rankingów) mówiąca o „najlepszych”, czy „znakomitości” (excellen-
ce)14.

Stawiam tezę, że jedną z charakterystycznych formuł półperyfe-
ryjnej humanistyki był jak dotąd fenomen, który określam mianem 
„nauki walizkowej” (Abriszewski 2016). Trudno orzec, czy należy 
widzieć w niej dominujący wzorzec dla półperyferyjności, czy tylko 
jeden z możliwych. Nie ulega wątpliwości, że nauka walizkowa dąży 
do usunięcia wspomnianego wcześniej napięcia (rozziewu) poprzez 
prosty mechanizm dostrojenia kultury półperyferyjnej (lub peryfe-
ryjnej) do centrum. Krótko mówiąc, nauka walizkowa opiera się na 
przewożeniu z centrum na półperyferie (i dalej) stosów kserówek 
i książek, które względnie łatwo osiągalne w miejscu swojego pocho-
dzenia stają się ważnym zasobem w miejscu docelowym. Dzieje się 
tak, ponieważ tutaj okazują się unikatami, materiałami, do których 
nikt poza przewożącym i być może jego otoczeniem, nie ma dostępu. 
Pozwala to wytwarzać sytuacje lokalnych przewag, asymetrii 
i monopoli, ponieważ nikt inny nie będzie w stanie tego przeczytać, 
przestudiować, przeanalizować, omówić, zinterpretować, przywołać 
w dyskusji itd. Tym samym mamy tu do czynienia z podręcznikową 
realizacją ANT-owej kategorii translacji.

Nauka walizkowa jest mało wydajna jako strategia dostarczania 
zasobów do udziału w grze o niekończącą się akumulację kapitału 

14 Zwracam uwagę, że oznacza to próby rozwiązywania konfliktu 
ulokowane na poziomie procesów zaliczanych do osiowego podziału pracy, 
jak przesuwanie ośrodków wytwórczych – najważniejszych laboratoriów 
– w stronę procesów centrowych, bądź na poziomie kulturowym poprzez 
operowanie rozmaitymi uniwersalistycznymi i antyuniwersalistycznymi 
aksjologiami, jak np. „złych praktyk w naszej nauce” z „porządnymi i obiek-
tywnymi standardami w nauce światowej”.
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na szerszą skalę, a jednocześnie całkowicie racjonalna jako lokalna 
strategia budowania przewagi. Jest ograniczona pod tym pierwszym 
względem, bo oznacza, że ktoś już wcześniej tą innowacją mógł się 
posłużyć w miejscu jej pochodzenia. Z drugiej strony redukuje ona 
niepewność i długotrwałość procesu laboratoryjnej innowacji – daje 
bowiem od razu gotowe wyniki czekające w walizce na wyjęcie, nie 
trzeba dzięki niej powoli i z mozołem przechodzić całej ścieżki 
opisanej przez Latoura, w  tym nie trzeba budować konsensusu 
z innymi badaczami, ponieważ gotowy konsensus można importo-
wać.

W innym miejscu analizowałem mechanizmy nauki walizkowej 
w kontekście krążeniowego modelu nauki, który Latour wprowadził 
w Nadziei Pandory i nie chciałbym tutaj powtarzać tamtych ustaleń. 
Zamiast tego, pragnę prześledzić możliwe zmiany w trzyetapowej 
trajektorii metaforycznego dryfu laboratorium, który omawia 
Latour, jakie może wprowadzić pojawienie się walizki na różnych jej 
etapach. Tym samym, chcę pokazać, jak wygląda humanistyka pół-
peryferii potraktowana jako sprzężenie nowoczesnego wynalazku 
laboratorium, tak jak je przedstawiłem, z medium walizki kserówek.

Pierwszym etapem metaforycznego dryfu jest przejmowanie 
cudzych interesów, które Latour rozbija na trzy fazy: przyswojenie 
przez badacza zastanego języka i wiedzy, stworzenie teoretycznych 
odpowiedników i przełożenie tego wszystkiego na język własnej 
teorii, wreszcie nauczenie się operowania tym językiem. Łatwo tu 
zauważyć skutki możliwych interwencji walizkowych. Po pierwsze, 
walizka może przynieść do laboratorium nie jego „bezpośrednie” 
otoczenie, ale oryginalne otoczenie sprowadzonej teorii, które stanie 
się albo punktem odniesienia dla analiz półperyferyjnych, albo ele-
mentem negocjacji. Dzięki temu półperyferyjny badacz nie musi już 
zmagać się z empirią. Z pierwszym, jakże częstym, przypadkiem 
będziemy mieli do czynienia np. wtedy, gdy lokalnie wygłaszane tezy 
będą popierane danymi z badań amerykańskich (lub innych centro-
wych). Drugi przypadek z  kolei znakomicie analizuje Leandro 
Rodriguez Medina, gdy omawia negocjowanie anglosaskich teorii 
politycznych w Argentynie przez tamtejszych badaczy i studentów 
polegające na reinterpretowaniu ich w świetle lokalnego kontekstu 
politycznego oraz rozpowszechnionych lokalnie form dyskusji poli-
tycznej (Medina 2014: 129 – 169). Po drugie zawartość walizki dostar-
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czy zasoby teoretyczne do analiz, co pozwoli ominąć badaczowi 
półperyferyjnemu fazę wykuwania teorii i przejść od razu do jej 
aplikacji, a przynajmniej adaptacji. Ingerencja walizki w fazę trzecią 
już nie jest bezpośrednia, badacz po prostu na tym etapie uczy się 
logiki działania przyjętych narzędzi. Oczywiście pozostaje spadek 
dwóch faz wcześniejszych – czyli narzędzie od początku będzie 
gotowe i najwyżej przekształcane, a nie wytwarzane.

Krok drugi to przesunięcie w laboratorium dźwigni z pozycji 
słabej na silną. Być może najważniejszy wkład materiałów z walizki 
w tym miejscu polega na tym, że z nich już wiadomo, że to przesu-
nięcie jest możliwe i zostało wcześniej zrobione (jeśli tak było, jeśli 
w walizce przywieziono naukę gotową w tym stopniu)15. Oszczędza 
to badaczowi olbrzymiego wysiłku i całego wachlarza testów, które 
należy poprowadzić, aby uzyskać zmiany skal. Przykładowo – w ory-
ginalnej teorii wiadomo już jakie zbiorowości określić jako konsum-
tariat, czy wielość (mnogość, rzesza) w kapitalizmie kognitywnym 
i już wiadomo jak mają się te kategorie do innych składowych ujęcia 
teoretycznego. Stąd wystarczy, że badacz półperyferyjny w tym 
momencie dokona jedynie przystosowania tych pojęć i zależności 
między nimi do własnych potrzeb przeprowadzając jednak 
z konieczności uprzednio ich analizę. Dlatego też argumentowałem 
w innym miejscu (Abriszewski 2016), że nauka walizkowa niesie ze 
sobą tendencję do przesuwania się w stronę filologii i hermeneutyki. 
Dzieje się tak, ponieważ walizkowy badacz będzie usiłował ten etap 
testów laboratoryjnych (czyli w  tym przypadku majsterkowania 
pojęciami) w jakiejś formie przeprowadzić. Jednakże materiał będzie 
już gotowy, pozostanie więc wspomniana krytyczna analiza tekstu 
źródłowego, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „co autor miał na 
myśli?”, rozpoznawanie trajektorii historycznych, czy wykrywanie 
wielości znaczeń w tekście. Wszystko to może być oczywiście według 
obowiązujących standardów dobrą naukową robotą, wyjściowo tylko 
przesuniętą w wyniku obecności walizki. Podkreślmy, pojęcie „nauki 
walizkowej” nie ujmuje zjawisk aksjologicznie – wysoka albo niska 

15 W odróżnieniu od nauki w działaniu. Chodzi oczywiście o klasyczne 
już rozróżnienie nauki gotowej i nauki w działaniu; zob. Latour 1987; 
Nowak, Abriszewski, Wróblewski 2016.



Humanistyka półperyferii  133

jakość – a służy do ich uchwycenia w kontekście dynamiki nowo-
czesnego systemu-świata.

Podobnie jak wyżej, rzecz się ma z wydobywaniem najważniej-
szych artefaktów z  badanej rzeczywistości po to, by poddać je 
w laboratorium testom. Zawartość walizki tę część pracy już ma 
wykonaną, pozostaje więc albo ją przyjąć, albo zgodnie z opisem 
Mediny, dokonywać lokalnej adaptacji. Podajmy przykład – jeśli 
w  duchu lat dziewięćdziesiątych w  Polsce, przywieziona teoria 
wymaga, byśmy mówili o akumulacji kapitału i znaczeniu klasy 
średniej, to one właśnie będą owymi „dominującymi artefaktami”, 
które należy poddać dalszym obróbkom poznawczym (laboratoryj-
nym). Na półperyferiach pozostanie odszukać po prostu już uprzed-
nio wskazane byty, zjawiska i procesy, jak te wskazane w przykładzie. 
Jeśli z jakichś powodów to się nie uda, adaptacja może polegać na 
stworzeniu teorii wyjaśniającego dlaczego tak się dzieje, albo instru-
ującej, jak dojść do stanu wskazanego w teorii importowanej.

Tutaj znakomicie widać przyspieszenie, jakie walizka daje – to ci, 
którzy się nie zgadzają z rezultatami działania nauki walizkowej będą 
w gorszej sytuacji, bo czeka ich długa droga zanim dotrą do swojej, 
alternatywnej wersji „dominujących artefaktów” (np. w  postaci 
rozwoju zależnego). Toteż jak najbardziej racjonalną formułą pro-
wadzenia sporu naukowego w tej sytuacji jest przeciwstawianie 
jednej walizce innej walizki. Z wielu jednak powodów, może się to 
okazać często niepotrzebną stratą czasu i energii, w takiej sytuacji 
lepiej pozostać w orbicie swojej walizki i nie interesować się innymi. 
Nawiasem mówiąc, przypuszczam, że ta zasada obowiązuje w nauce 
półperyferyjnej także w jej wersjach pozawalizkowych. Sądzę, że tak 
jest, ponieważ, jak wskazałem wcześniej, na półperyferiach wzrasta 
waga uzyskiwania lokalnych przewag w stosunku do procesu kon-
struowania nowych hybryd w ramach frontów badawczych (uprasz-
czając – na potrzeby akumulacji kapitału).

Wreszcie, walizka pełni bardzo ważną rolę w ramach etapu trze-
ciego, określonego przez Latoura jako „poruszanie świata za pomocą 
dźwigni”. W oryginalnym kontekście, chodzi tu o laboratoryzację 
zewnętrzna, przełożenie części warunków wnętrza laboratorium na 
zewnętrze jego otoczenia. Innymi słowy, chodzi o budowanie poza 
laboratorium torów, po których będą mogły „jeździć” standardy, czy 
hybrydy. Otóż, nauka walizkowa tego oczywiście nie czyni, ale robi 
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co innego – walizka sama jest częścią takich torów, które niosą 
hybrydę w świat półperyferii i peryferii. Interesujące w tym przy-
padku jest to, że proces ten z jednej strony jest zupełnie normalną 
częścią np. rozpowszechniania się nowych idei, ale z drugiej, jeśli 
pamiętać będziemy o kształcie Wallersteinowskiego modelu, to obok 
tego normalnego kształtu zaobserwujemy powtarzalność kierunku 
ruchu po tych torach. By przywołać podawany już przykład: to raczej 
Kuhn i Popper będą do nas podróżować z krajów anglosaskich niż 
Fleck w  ich stronę (mimo ewidentnej inspiracji tym ostatnim 
w przypadku tego pierwszego), to etnologia w Europie Wschodniej 
będzie się antropologizowała na wzór anglosaski (zob. Halili 2015), 
a nie odwrotnie, to w polskich książkach będą przywoływane angiel-
skie formy wykorzystywanych pojęć jako wzorce i oryginały, a nie 
w anglojęzycznych polskie etc.

Jak argumentowałem w innym miejscu, tego rodzaju wpięcie 
półperyferyjnej nauki w osiowy podział pracy wymaga wytworzenia 
się specyficznego kontekstu kulturowego, „nakładki” uprawomoc-
niającej walizkowe praktyki. Owo uprawomocnienie może przykła-
dowo wyżej oceniać „umiędzynarodowienie” mierzone w liczbie 
i intensywności kontaktów zagranicznych niż wytwarzanie rezulta-
tów poznawczych; może też pomijać całkowicie wagę działań 
naukowych i zliczać jedynie punkty za publikowanie w czasopismach 
znajdujących się na zagranicznych listach stworzonych w Stanach 
Zjednoczonych, „Europie”, czy Chinach. Wszelkie takie konstelacje 
norm i wartości będą stanowiły aksjologiczne wsparcie dla nauki 
walizkowej.

zakończenie

Celem niniejszego tekstu było po pierwsze przedstawienie narzę-
dzi, dzięki którym można mówić o półperyferyjnej humanistyce. 
Widziałbym tu analogię z przygotowywaniem narzędzia, które ma 
pomóc zobaczyć coś nowego, jak np. mikroskopu pozwalającego 
głębiej wejrzeć w  konstrukcję liścia, czy lunety do oglądania 
powierzchni księżyca. W tym przypadku luneta składa się z teorii 
kapitalistycznego systemu-świata Wallersteina i elementów Teorii 
Aktora-Sieci. Zaproponowałem, by obie traktować jako pewne 
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modele nowoczesności, które można ze sobą połączyć. W rezultacie 
otrzymaliśmy prostą ramę dla zagadnienia ulokowania laboratoriów 
w systemie-świecie. Nie upieram się, by Czytelnik podzielał ze mną 
dobór narzędzi. Więcej nawet, rozwój perspektywy musi opierać się 
na przetasowywaniu zasobów teoretycznych. Liczę jednak na to, że 
uzyskany przez zaproponowane złożenie efekt rozpoznania obszaru 
problemowego będzie trwały.

Drugim celem było szkicowe zarysowanie cech półperyferyjnej 
humanistyki. Zrobiłem to koncentrując się głównie na zjawisku 
nauki walizkowej, zaznaczając, że należy spodziewać się, że nie jest 
ona jedyną formą półperyferyjności. Więcej nawet, rozwój medium 
Internetu, rozszerzająca się digitalizacja tekstów naukowych, a także 
ekspansja handlu międzynarodowego książkami i artykułami nauko-
wymi, nakazują przypuszczać, że oto jesteśmy świadkami zmierzchu 
nauki walizkowej jako przypuszczalnej dominanty nauki półperyfe-
ryjnej oraz wyłaniania się jakichś innych jej form, których jeszcze 
nie potrafimy rozpoznać.

Wydaje się jednak, że zaproponowana tu perspektywa pozwala 
uzyskać świeże spojrzenie na politykę naukową w Polsce, na mecha-
nizmy uprawomocniania zmian i oporu wobec nich, na konflikty, 
które toczą się wokół nauki oraz na część dynamiki samych pól 
badawczych, gdy potraktować je jako miejsca dowożenia kolejnych 
walizek. Jeśli te nadzieje są choć w niewielkim stopniu trafne, to 
wydaje się, że szkicowane tu ujęcie humanistyki półperyferii może 
okazać się owocne w badaniach naukoznawczych.
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W swoim artykule chciałbym przyjrzeć się pewnym aktualnym 
dyskursom antropologicznym, które dotyczą półperyferii – w zna-
czeniu nadanym temu terminowi przez Immanuela Wallersteina1.

W Wallersteinowskiej koncepcji „systemów-światów” między 
regionami centrum a strefą peryferyjną znajduje się jeszcze strefa 
pośrednia, nazwana przez niego półperyferyjną. Na przestrzeni lat, 
podczas których badacz formułował swoją koncepcję, zarówno 
liczba, jak i zasięg krajów półperyferyjnych ulegały zmianie. W wer-
sji najbardziej aktualnej, Wallerstein zaliczył doń około 50 państw. 
Reprezentowane są wśród nich wszystkie kontynenty: Europa (Pol-
ska, Ukraina, Węgry, Czechy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Rumu-
nia, Turcja), Afryka (RPA, Algieria, Egipt, Nigeria), Azja (Indonezja, 
Chiny, Indie, Izrael, Wietnam, Arabia Saudyjska, Korea Południowa), 
Ameryka Południowa (Brazylia, Urugwaj, Wenezuela, Kuba), Ame-
ryka Północna (Kanada, Meksyk) oraz Australia i Nowa Zelandia 
(Wallerstein 1997). Jak widać, są to kraje bardzo różne, zaliczenie ich 
do jednego typu przypomina połączenie grochu z kapustą. Waller-
stein skleja je jednak poprzez uznanie ich kluczowej dla gospodarki 
kapitalistycznej, ale jednak mediacyjnej, pośredniczącej, roli. Roli, 
która dla przyszłości systemów-światów może okazać się jednak 
fundamentalna: „Nie żyjemy w Armagedonie. Ale znajdujemy się 
w ważnym punkcie zwrotnym dla historycznego trwania kapitali-
stycznej gospodarki światowej. […] Jedną z politycznych aren tego 

1 Pełną wykładnię poglądów tego badacza znajdziemy w cyklu prac 
(Wallerstein 1974, 1980, 1989), zaś w języku polskim mamy streszczenie 
zawartych tam poglądów (Wallerstein 2007).
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zwrotu będą właśnie kraje półperyferyjne”, pisał w 1997 roku (Wal-
lerstein 1997: 118).

Półperyferie to w większości kraje zindustrializowane; z jednej 
strony, z gospodarką o profilu kapitalistycznym, z drugiej natomiast, 
charakteryzujące się silnym nadal wpływem idei marksistowskich, 
lewicowych, z liczną i znaczącą klasą pracowniczą. Pełniąc media-
cyjną rolę między centrum a peryferiami, kraje te są dostarczycielami 
dóbr i rąk do pracy, dysponują też rynkami konsumpcyjnymi o dużej, 
w kontekście globu, skali. Nie wdając się w szczegóły myślenia Wal-
lersteina (ani w krytyczną jego ocenę), wypada skonstatować, że 
w tym wypadku mamy do czynienia z grupą państw, które – przy 
zachowaniu wszystkich różnic – mieszczą się między dawnym 
Pierwszym a Trzecim Światem. Z jeszcze większym prawdopodo-
bieństwem orzec można, że powyższe wyliczenie obejmuje miejsca 
będące przedmiotem intensywnego zainteresowania antropologów 
co najmniej od końca XIX wieku. Zainteresowanie to nabrało szcze-
gólnego impetu po zaaplikowaniu humanistyce perspektywy post-
kolonialnej. Ustalenia Saida – wraz z towarzyszącymi im zwrotami 
refleksyjnym i etycznym – sprawiły, że wiele standardowych proce-
dur badawczych oraz rozumiejących antropologii należało poddać 
krytycznym rewizjom. W wyniku owych rewizji, zmieniło się nie 
tylko widzenie globalnych półperyferii – transformacji uległ także 
ich status.

Wymownym w tym kontekście ruchem w antropologii są próby 
rozszerzenia paradygmatu postkolonialnego o ludy i kraje, których 
nie obejmowała ich pierwotna, Saidowska aplikacja. Do początku lat 
80. pojęcie postkolonializmu było zasadniczo zarezerwowane dla 
badań kultur tzw. Trzeciego Świata, świata nie-zachodniego, „wyła-
niającego się” albo „mniejszościowego”. Po roku 1989 znaczenie tego 
pojęcia uległo rozszerzeniu, choć działo się tak stopniowo. David 
Chioni Moore, wspominając swój udział w budapeszteńskim semi-
narium naukowym w  roku 1995, odtwarza ówczesne wrażenia: 
„Podczas trzytygodniowego seminarium – notował – uderzyły mnie 
dwie rzeczy. Po pierwsze, jak bardzo społeczeństwa dawnej strefy 
radzieckiej (włączając w to byłe republiki radzieckie oraz buforowe 
państwa Bloku Wschodniego) są w istocie społeczeństwami postko-
lonialnymi. Po drugie, jak zaskakująco niewiele – nieomal w ogóle 
– poświęca się temu uwagi” (Moore 1995: 285). Moore uparcie 
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przekonuje, że spojrzenie postkolonialne da się z powodzeniem 
zastosować w odniesieniu do obszaru postsowieckiego. To ogromna 
przestrzeń: od wschodnich Niemiec do Kazachstanu, obejmująca 26 
państw, w  tym kraje nadbałtyckie, wschodnią Europę, Bałkany, 
Kaukaz i Azję Środkową (z wyłączeniem Afganistanu, gdzie wpływ 
radziecki nie był stały ani pełny oraz Czeczenii, której kolonialny 
status ma nadal silny wymiar). Wszystkie mieszkające tam narody 
łączy wszelako doświadczenie rosyjskiej, a potem radzieckiej, domi-
nacji, trwającej od 50 do 200 lat. Subordynacja wobec Rosji/ZSRR 
jest więc cechą wspólną tego obszaru, co sprawia, że prawomocne 
jest stosowanie wobec niego terminu postkolonializm, podobnie jak 
działo się to w odniesieniu do południowej Azji po roku 1949 i Afryki 
po roku 1958. „Wschód jest Południem”, stwierdza Moore (1995: 288).

Zaskakujący jest w tej sytuacji dla niego brak opracowań, które 
porównywałyby sytuację Ukrainy z Algierią, Węgier z Filipinami, 
Estonii z Kamerunem. Brak ten może wynikać z faktu kojarzenia 
teorii postkolonialnej z krytyką zachodniej dominacji i tym, że to 
Zachód rzeczywiście zmonopolizował procesy kolonizowania. Inny 
problem wiąże się z odmiennością form kolonizacji: „W przeciwień-
stwie do Anglii czy Francji, które zakładały imperia odległe o tysiące 
kilometrów, na innych kontynentach, Rosja wchłaniała ludy i tereny 
przylegające do jej granic, przesuwając się coraz dalej na wschód 
i południe”, zauważał już Said (2009: 8). Efektem jest to, że klasyczne 
teksty postkolonialne pomijają region postradziecki. W mediach 
pojawia się czasem wątek dzikości bądź azjatyckości Azji Środkowej 
albo Kaukazu, ale nie wykracza się w  takich wypadkach poza 
potoczne klisze stereotypu. A analogie między postkolonialnością 
„klasyczną” a postradziecką są liczne: istnieją na przykład wyraźne 
podobieństwa między sytuacją Rosjan w Kazachstanie i na Łotwie 
a ludnością hinduską w Afryce (Moore 2001: 116).

Poszukując innych jeszcze form wyrażania sprzeciwu wobec 
dominujących form postrzegania półperyferyjności czy postkolo-
nialności, warto przywołać pracę zatytułowaną (w świadomy sposób 
skandalizująco i zaczepnie) Why America’s Top Pandits Are Wrong. 
Anthropologists Talk Back pod redakcją Catherine Besteman i Hugh 
Gustersona (otwarte pozostaje dla mnie pytanie, czy brzmieniowa 
homonimia słów pandits i bandits jest w tym wypadku przypadkowa 
czy zamierzona). Publikacja, która ukazała się w 2005 roku, została 
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pomyślana jako otwarta i raczej bezkompromisowa krytyka najbar-
dziej rozpowszechnionych w USA przekonań na temat współcze-
snego świata, jego problemów i domniemanej przyszłości. Antropo-
logowie młodszego pokolenia podjęli się w tym celu krytycznej 
oceny zawartości merytorycznej prac uznanych politologów i dzien-
nikarzy, których opinie są znane i  cenione nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych. Osobami odpowiedzialnymi za propagowanie 
i legitymizowanie tych przekonań są tytułowi „pandits”: słowo to 
wywodzi się ze starej wersji języka hindi, w którym w wersji pandit 
dotyczyło „nauczyciela religii i prawa”, „autorytetu”, a później także 
„autorytatywnego źródła opinii”. Autorzy wspomnianej książki 
wskazują owych teraźniejszych amerykańskich pandytów literalnie – 
to między innymi Thomas Friedman związany z „New York Times”, 
Robert Kaplan z „Atlantic Monthly”, Samuel Huntington z Uniwer-
sytetu Harvarda oraz Dinesh D’Souza z Instytutu Hoovera przy 
Uniwersytecie Stanforda.

Opinie formułowane przez tę grupę ludzi dotyczą najbardziej 
palących problemów dnia dzisiejszego, problemów, o których dys-
kutuje się w Kongresie USA, w salach lekcyjnych, w telewizyjnych 
talk-shows, w kawiarniach, sypialniach, przy rodzinnych stołach. 
Dlaczego w Stanach Zjednoczonych wciąż żyją biedni ludzie? Dla-
czego tylko niektóre państwa dobrze sobie radzą w realiach globalnej 
ekonomii? Czy amerykański interwencjonizm – zarówno polityczny, 
jak i militarny – sprzyja światowemu pokojowi czy też nie? W jakim 
stopniu nasze zachowania są zaprogramowane genetycznie? – to 
tylko część z podejmowanych problemów. Inne dotyczą zagadnień 
związanych z rasą, podziałami klasowymi, płcią kulturową, globali-
zacją, konfliktem ze światem islamskim. „W  naszej narodowej 
debacie – zauważają redaktorzy tomu – najbardziej donośnie brzmią 
głosy pandytów […] Mimo, że nie wywodzą się oni z jednej opcji 
politycznej, to współtworzą bardzo zwarty zestaw mitów o ludzkiej 
naturze i kulturze, mitów mających ogromną siłę oddziaływania: 
o tym, że konflikty między ludźmi odmiennych kultur, ras i płci są 
nieuniknione; że biologia jest przeznaczeniem; że kultura to coś 
niezmiennego; że skrajna bieda, nierówności i cierpienie są czymś 
naturalnym; i że ludzie zakorzenieni w swoich społecznościach, 
którzy nie chcą żyć tak, jak Amerykanie, po prostu boją się »nowo-
czesności«” (Besteman, Gusterson 2005: 2). Pandyci w  rodzaju 
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Kaplana, Friedmana i Huntingtona traktowani są jako nowocześni 
mitotwórcy, obdarzeni przy tym silnym społecznym autorytetem. 
„Trujący urok” ich opinii wywodzi się z faktu, że budują oni perswa-
zyjne wizje przeznaczone dla wielkich grup odbiorców, fundując 
swoją wiedzę na informacjach z drugiej ręki, dostarczanych łatwo 
i w dużych ilościach przez wyspecjalizowane systemy komunika-
cyjne. To, co antropologom jawi się w kategoriach wysoce cenionych 
wartości – heterogeniczność, wielokulturowość, hybrydalność 
świata – dla pandytów stanowi główne źródło globalnego zagroże-
nia. Co więcej, w różnej formie powtarzają oni anachroniczne dzisiaj 
(ale też nader niebezpieczne) przekonania o stałości kultur, nie-
zmienności ich granic i  praktycznej niemożliwości osiągnięcia 
równowagi tolerancji między różnymi kręgami cywilizacyjnymi.

Przyjrzyjmy się detalom krytyki skierowanej przeciw pandytom. 
Tone Bringa (2005) i Catherine Besteman (2005) poddają antropo-
logicznej wiwisekcji Kaplana. Jako autor popularnych Bałkańskich 
upiorów (Kaplan 2010) rezonuje on i  dość beztrosko powtarza 
wyobrażenie tej części Europy jako permanentnej zony wojennej, 
zaludnianej przez plemienne namiętności i resentymenty rodem ze 
średniowiecza. Wszystko, co dzieje się na Bałkanach wynika z ich 
historii i jest przez ową historię w stopniu najwyższym determino-
wane, a przeszłość tej części Europy ukazywana jest w monochro-
matycznej, ponurej tonacji. Angelique Haugerud (2005) i Ellen Hertz 
wraz z  Laurą Nader (2005) skupiły się na krytyce Friedmana. 
O oddziaływaniu jego pracy Lexus i drzewo oliwne (Friedman 2001) 
świadczy fakt, że przez pięć lat utrzymywała się ona na liście stu 
najlepiej sprzedających się książek internetowej księgarni Amazon. 
Tym, co w niej najbardziej uderzające jest propagowanie dychoto-
micznego obrazu globalizacji. Z jednej strony zatem, mamy tytuło-
wego Lexusa, luksusowe auto symbolicznie funkcjonujące jako 
nagroda dla mieszkańców rzeczywistości ekonomicznego wzrostu, 
politycznego postępu i światowego pokoju (żaden z krajów, w któ-
rych działa sieć McDonald’s, przekonuje Friedman, nie prowadzi 
wojny z krajami podobnymi sobie). Z drugiej natomiast, istnieje nie 
mniej symboliczne drzewo oliwne jako znak przywiązania do trady-
cji, które jest, argumentuje Friedman, kluczowym adwersarzem 
postępu i nowoczesności. Stworzona przezeń dychotomia przeciw-
stawia sobie – zupełnie fałszywie – użytkowników telefonów komór-
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kowych oraz bosonogich wieśniaków, którzy rzekomo sami są winni 
swojej biedzie i zapóźnieniu. O tym, że projekty sygnowane przez 
Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy niekoniecz-
nie niosą poprawę sytuacji (za to często implantują korupcję, czarny 
rynek i szarą strefę gospodarczą) Friedman w ogóle nie wspomina.

Why America’s Top Pandits Are Wrong rozpoczyna się jednak od 
dwóch rozdziałów poświęconych Huntingtonowi, autorstwa Hugh 
Gustersona (2005) i Keitha Browna (2005). Badacz z Uniwersytetu 
Harvarda znany jest oczywiście z bardzo wpływowego Zderzenia 
cywilizacji (Huntington 1997), książki, w której na 300 stronach 
opisuje się wszystkie światowe kultury/cywilizacje bez powoływania 
się na jakiekolwiek publikacje obcojęzyczne, a  także pomijając 
w praktyce prace antropologów (Gusterson 2005: 25). Huntington 
każe swoim czytelnikom wierzyć w  karykaturalne wizje kultur, 
zbudowane ze stereotypów, w myśl których muzułmanie to w istocie 
urodzeni fundamentaliści o wyraźnych skłonnościach do stosowania 
przemocy, Chińczycy natomiast są z gruntu autorytarni. Ahisto-
ryczny esencjonalizm miesza się w  jego książce z przestrachem 
przed wielokulturowością, która nieodmienne prowadzi do ludobój-
stwa (jak w Bośni) albo zapowiada trudny do oszacowania konflikt 
(jak latynoska piąta kolumna, tworzona w USA przez meksykańskich 
imigrantów)2.

Zderzenie cywilizacji doczekało się w cytowanej pracy systema-
tycznej i zmasowanej krytyki, podważającej jej fundamenty jako 
niezgodne z antropologicznym modelem pozyskiwania wiedzy. Co 
ciekawe, można znaleźć oceny książki Huntingtona, które punktują 
jej słabości, ale także wskazują na jej mocne strony. Postąpił w ten 
sposób Jonathan Benthall, antropolog społeczny z University College 
London, w artykule redakcyjnym na łamach „Anthropology Today” 
(Benthall 2002). Wskazuje on początkowo na anachroniczne zasto-
sowanie pojęcia „cywilizacja” przez Huntingtona. Później podkreśla 
jednak, że ekspert od obronności i strategii USA nie jest jednak 
apologetą Zachodu, argumentując przeciw „monocywilizacyjnym 

2 Ciekawym komentarzem do pracy Huntingtona jest książka Tzvetana 
Todorova, w której autor wskazuje na bezpodstawność i anachroniczność 
polaryzującej perspektywy reprezentowanej przez Zderzenia cywilizacji 
(Todorov 2010).
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perspektywom”. Zdaniem Benthalla, Huntington nie jest także nie-
wolnikiem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, co znajduje 
wyraz w jego dystansie wobec polityki Izraela względem Palestyń-
czyków. Do dobrych cech Zderzenia cywilizacji ma należeć ponadto 
obecne w niej kwestionowanie zachodnich pretensji do bycia cywi-
lizacją uniwersalną, co można odnaleźć we fragmentach poświęco-
nych prawom człowieka i demokracji parlamentarnej.

Nie ulega raczej wątpliwości fakt, że współczesna antropologia 
stara się przemawiać w imieniu marginesów, obszarów półperyfe-
ryjnych, osób podporządkowanych, mniejszości. W centrum antro-
pologicznej wrażliwości znajdują się na pewno ludy plemienne, 
niegdyś będące przedmiotem badań, obecnie zaś także przedmiotem 
troski. David Maybury-Lewis, jeden z najbardziej znanych rzeczni-
ków owej troski, twierdzi, że największą tragedią nie jest wcale 
znikanie społeczeństw archaicznych, ale raczej to, że kulturom 
dynamicznym, tryskającym energią, witalnym nie daje się szans na 
dalsze istnienie (Maybury-Lewis 1992). To nie sama zmiana – kul-
turowa, społeczna, ekonomiczna czy jeszcze inna – jest bowiem 
obecnie głównym zagrożeniem ich integralności; ze zmianami 
kultury te potrafią sobie radzić. Źródło zagrożenia stanowi etnobój-
stwo, prowadzące do całkowitego zniszczenia sposobu życia jakiegoś 
ludu, często traktowane w kategoriach usprawiedliwionego elementu 
polityki rozwoju.

John H. Bodley, antropolog kulturowy z University of Oregon, 
w artykule Alternatives to Ethnocide: Human Zoos, Living Museums, 
and Real People zauważył: „Znikanie plemiennych kultur na całym 
świecie w ciągu ostatnich 150 lat można postrzegać jako bezpośredni 
skutek polityki rządowej nastawionej na ułatwianie eksploatacji 
plemiennych zasobów dla korzyści cywilizacji przemysłowej” 
(Bodley 1978: 36). Z procesem tym ściśle wiąże się zjawisko „ludo-
bójstwa rozwojowego”, opisane w  1984 roku przez historyczkę 
i socjolożkę Helen Fein. W jej ujęciu idzie o: „instrumentalne akty 
zmierzające do usunięcia ludzi z ich ziemi, motywowane eksploata-
cją ekonomiczną” (Fein 1984). Koncepcja ta mieściłaby się zatem 
w ramach tzw. „ludobójstwa utylitarnego”, które – obok ludobójstwa 
kulturowego (mającego prowadzić do asymilacji), ludobójstwa uta-
jonego (jako efektu prowadzonej wojny), ludobójstwa zemsty 
(postrzeganego przez sprawców jako wymierzenie kary), ludobój-



146  Waldemar Kuligowski

stwa optymalnego (którego celem jest unicestwienie wszystkich) – 
jest jedną z pięciu odmian, scharakteryzowanych przez pioniera 
badań w tym zakresie, Vahakna Dadriana (1975).

Niezwykle wpływowe analizy „mechanizmu rozwojowego” 
zachodniej nowoczesności sformułowali w swoich pracach Arturo 
Escobar (1996) i James Ferguson (1990). Jednak nie tylko o krytyczne 
analizy tutaj chodzi. Coraz częściej i częściej antropologowie są 
świadomymi świadkami, a nawet współuczestnikami, życia kultur 
dyslokowanych, poddanych etnobójstwu czy „ludobójstwu rozwo-
jowemu”. Wymownym przykładem jest choćby studium Jamesa 
Scotta (1985), poświęcone losowi ubogich malezyjskich chłopów, 
prowadzące do wniosku, że nazbyt długo badacze skupiali się na 
gwałtownych formach oporu, pomijając jego mniej może spektaku-
larne, ale za to bardziej systematyczne i długotrwałe formy. I tym 
razem wniosek końcowy badań Scotta okazał się oskarżeniem wobec 
zachodniej nowoczesności: „Nawet pobieżna analiza wskazuje, że 
rozwój systemu kapitalistycznego – pisał – wymaga nieustannego 
łamania dotychczasowej »umowy społecznej«. Historię kapitalizmu 
można by w zasadzie sprowadzić do tego jednego mechanizmu” 
(Scott 1985: 346). Nie inaczej oceniał relacje między kapitalizmem 
centrum a tubylczą półperyferyjnością James D. Nations, badający 
majańskich chłopów z meksykańskiego stanu Chiapas: „Łatwo sobie 
wyobrazić, jak rolnik z plemienia Tzeltal albo Tojolbal rozważa 
dostępne opcje: może przenieść się do San Cristobal de las Casas 
i sprzedawać lody z ręcznego wózka, może zatrudnić się u ranczera 
i przepędzać bydło albo może zbuntować się przeciw własnej sytu-
acji. Nie powinno dziwić, że setki chłopów wybrało tę ostatnią 
formę” (Nations 1994: 33). Pun Ngai, w pionierski (a bywa, że i dema-
skatorski) sposób przyglądająca się pracy kobiet w chińskich fabry-
kach, formułuje charakterystykę dagongmei, nowej tożsamości 
społecznej, która wykrystalizowała się w Państwie Środka jako wynik 
ekspansji nowoczesnego kapitału (Ngai 2010). Dagongmei to wyna-
jęta siła robocza: dagong znaczy „pracę dla szefa”, mei natomiast 
„młodszą siostrę”. Określenie jest zatem stygmatyzujące na dwóch 
poziomach: płci i stanu społecznego (gdyż mei musi być kobietą 
niezamężną). Jednak i w tej wyraźnie hierarchicznej relacji, dagong-
mei nie sprowadza się tylko, jak twierdzi Ngai, do „ujarzmienia” 
jednostki względem kapitału potrzebującego rąk do pracy. Pojawie-
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nie się tej nowej tożsamości nie odtwarza tradycyjnych struktur 
klasy robotniczej, lecz „domaga się poetyki transgresji, która byłaby 
bardziej kreatywna, wielofrontowa i penetrująca matrycę władzy 
kapitału, państwa i efektów społeczno-kulturowych dyskursów” 
(Ngai 2010: 192).

W coraz częstszych przypadkach role badacza i aktywisty są 
niemożliwe do odróżnienia, czego przykłady dostarczają doświad-
czenia Paula Farmera na Haiti (2003), Nancy Schepher-Hughes 
w Brazylii (1993) czy Laury Rival w Amazonii (1997).

Antropologia jako nauka ocalająca i współpracująca, antropolo-
gowie jako wolontariusze nadziei, pomocy i  sprzeciwu wobec 
nowoczesnych form dominacji – taki obraz, jakkolwiek niepozba-
wiony solidnych podstaw, byłby jednak jednostronny. A jednostron-
ność ta polegałaby, paradoksalnie, na pominięciu głosu tych, których 
się ocala i  broni. George Marcus – jeden z  głównych aktorów 
w spektaklu, który można bez pudła zatytułować „antropologia jako 
rodzaj krytyki kulturowej” – zwrócił uwagę właśnie na taką okolicz-
ność. Sugerował oto, że począwszy od lat 80. XX wieku rozwój 
antropologii w Stanach Zjednoczonych przybrał kształt serii bardzo 
wymownych kontrowersji, „które nie tylko zaistniały w  obiegu 
publicznym, ale mają także charakter instruktażowy jako przejawy 
ciągłej transformacji tej dyscypliny” (Marcus 2008: 206). Amerykań-
ski badacz wskazał na cztery takie (nie)sławne kontrowersje:

(1) w 1983 roku Derek Freeman dokonuje zamachu na młodzień-
cze, choć nadal wpływowe, badania Margaret Mead na Samoa. Atak 
australijskiego antropologa – mający miejsce 15 lat po śmierci Mead 
i 6 dekad po jej badaniach (Freeman 1983) – wywołał szeroką dys-
kusję. Zdaniem Marcusa, praca antropolog dla szerokiego kręgu 
odbiorców w USA była wręcz kwintesencją „tego, co robią antropo-
logowie” i klasyczną wykładnią relatywizmu kulturowego (Mead 
1986). Krytyczne wystąpienie jej adherenta było zatem tyleż psiku-
sem, co i całkiem poważnym kłopotem dla publicznego wizerunku 
dyscypliny. W wyniku wywołanej przez Freemana dyskusji dotyczą-
cej adekwatności przedstawionego przez Mead procesu dojrzewania 
dziewcząt na samoańskim archipelagu, w centrum zainteresowania 
pojawił się problem auto-krytyki oraz refleksyjnej analizy zebranych 
materiałów, zarówno klasycznych, jak i pozyskiwanych w obecnych 
badaniach.
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(2) krytyka autorstwa Marshalla Sahlinsa interpretacji śmierci 
kapitana Cooka na Hawajach, za którą stał Gananath Obeyesekere, 
a  także późniejsza obrona Sahlinsa (połowa lat 90. XX wieku). 
W tym wypadku mamy do czynienia z „ruchem” tyleż realnym, co 
i symbolicznym. Oto Obeyesekere (2007), akceptujący optykę post-
kolonialną, pracujący na Sri Lance, podważa koncepcję najważniej-
szego bodaj antropologa Polinezji, Amerykanina Sahlinsa (2007). 
Celem ataku jest interpretacja, autorstwa tego ostatniego, fatalnej 
w skutkach wizyty Cooka na Hawajach – interpretacja, która szybko 
stała się ważną zdobyczą strukturalistycznej historii. Dla Marcusa 
to klasyczny przykład kontrowersji w odczytywaniu etnograficznego 
materiału i budowanych nań interpretacji. Głównym źródłem kry-
tyki było tutaj konkretne przedstawienie (czy deifikacja Cooka to 
przejaw myślenia Hawajczyków czy raczej transpozycja europej-
skiego mitu?). Jakkolwiek debata Obeyesekere-Sahlins nie zaintere-
sowała szerokiego grona odbiorców, to dla dyscypliny była poucza-
jąca – potwierdzała bowiem rosnący wpływ cultural studies. 
Ostatecznie, co warto odnotować, publiczność antropologiczna 
wzięła stronę Sahlinsa.

(3) antropolog David Stoll w 2000 roku ujawnia nieścisłości 
w uznanej już za świadectwo książce Rigoberty Menchu, Indianki 
Maja z Gwatemali i laureatki pokojowej Nagrody Nobla. W 1987 
roku w USA opublikowano pracę I, Rigoberta Menchu (Menchu 
1987), rychło przyznając jej miano dokumentu zaświadczającego 
o opresji i ludobójstwie, których ofiarą padli gwatemalańscy Majo-
wie. Książka świetnie wpisała się w publiczne debaty o prawach 
człowieka, wielokulturowości i walce o tożsamość. Kilkanaście lat 
później Stoll, antropolog mający za sobą wieloletnie doświadczenie 
w badaniu miejsc opisanych przez Menchu, podważył wiele faktów 
podanych w jej relacji (Stoll 2000). Antropologiczna prawda (zobiek-
tywizowana i adekwatna) przeciwstawiona została prawdzie tubyl-
czej (sytuacyjnej i partykularnej). Marcus każe postrzegać ten kon-
flikt jako „dojrzałą kontrowersję” epoki, w której każda reprezentacja 
może stać się przedmiotem krytyki kulturowej, a antropologowie 
stają twarzą w twarz z niezależnymi przedstawieniami swoich kla-
sycznych Innych.

(4) dziennikarz Patrick Tierney w 2002 roku odsłania kulisy 
badań prowadzonych przez Napoleona Chagnona wśród Yanomami, 
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które to badania były częścią szerszego, biomedycznego projektu. 
Chagnon – i jego wielokrotnie wznawiana w USA praca The Yano-
mamo: The Fierce People (Chagnon 1963) – sprawił, że dla odbiorców 
w Stanach Zjednoczonych Yanomami stali się ucieleśnieniem ludu 
„prymitywnego”, a dokonany przezeń ich opis lekturą obowiązkową 
w uniwersyteckim nauczaniu antropologii. Znamienne jest zatem, 
że jakkolwiek jego badania były wielokrotnie omawiane, to ich szer-
szy kontekst pozostał nieodkryty – do czasu wydania książki Tier-
ney’a (2002) Darkness in El Dorado. Ten kontekst był techno-scjen-
tystyczny i  biomedyczny, skutkujący poddawaniem Yanomami 
różnym eksperymentom. Kontrowersje wokół badań Chagnona 
uwydatniły dylematy moralne współczesnej antropologii, nader już 
odległe od kolonialnego świata, w którym działali badacze pokolenia 
Malinowskiego.

Wyróżnione przez Marcusa krytyczne momenty w  rozwoju 
współczesnej antropologii (zauważmy, tylko północnoamerykań-
skiej) uwydatniają kilka spraw. Półperyferie coraz wyraźniej przestają 
być biernym przedmiotem poznania, który nauka „centrum” ma 
obiektywnie i adekwatnie reprezentować, a stają się tych reprezen-
tacji zarówno sędzią, jak i (współ)twórcą. Półperyferie stawiają opór 
poznawczej hegemonii centrum, przeciwstawiając mu własne 
wspólnoty interpretacyjne. Dążenie od uznania antropologii w jej 
wersji zachodniej za wiedzę o charakterze lokalnym, wydaje się 
samonarzucające.

Nie jedyne to wszelako typy relacji między antropologią a pół-
peryferiami. Inny jej wariant dotyczy sytuacji, w jakiej znaleźli się 
antropologowie w krajach byłej Jugosławii w czasie ostatniej wojny 
i w pierwszych latach po jej zakończeniu (Bośković 2005). Rozpo-
wszechnionym poglądem było wówczas przekonanie o odrębności 
własnej grupy narodowej od grup innych i związana z nim gloryfi-
kacja kultury wiejskiej, ludowej. Wracano wówczas do wielu opra-
cowań powstałych w pierwszej połowie XX wieku. Przykładem 
praca Dinko Tomaśicia, jednego z ojców-założycieli chorwackiej 
etnologii. Opublikowana po raz pierwszy w 1936 roku, była bardzo 
popularna w czasie II wojny światowej w środowiskach nacjonali-
stów i sympatyków faszyzmu. Tomaśić dowodził w niej istnienia 
dwóch typów kultur: „kultury plemiennej” oraz „kultury współ-
pracy”. Ta pierwsza właściwa była mieszkańcom obszarów górskich, 
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głównie Serbom i Czarnogórcom, a bazowała na przemocy i agresji. 
Ta druga natomiast, charakteryzowała ludzi równin, przede wszyst-
kim Chorwatów, którzy zawierzali takim wartościom, jak współ-
działanie i pokojowa egzystencja. „Rewelacje” Tomaśicia, odkryte 
ponownie na początku lat 90., doskonale służyły jako etnologiczne 
drożdże dla ustanowienia „kultu chłopa” jako fundamentu kultury 
narodowej.

Obok badaczy zdecydowanie krytykujących nacjonalizm i sprzę-
żone z nim wyobrażenie tradycyjnej kultury, rzekomo wymagającej 
aktywnej obrony zbrojnej, głos zabierali ich adherenci. Jeden z nich, 
Slobodan Naumović, zarzucał swoim przeciwnikom nie tylko przy-
jęcie postawy o  charakterze anty-narodowym, ale także branie 
udziału w „orientalizowaniu” i „bałkanizacji” Serbii. Podczas mię-
dzynarodowej konferencji poświęconej wojnie i wygnaniu – która 
zorganizował w 1995 roku w Zagrzebiu Instytut Etnologii i Badań 
nad Folklorem – jej uczestników zaproszono na wycieczkę do obo-
zów uchodźców, znajdujących się na terenie Chorwacji. Przewodnicy 
przekonywali, jak doskonale traktowano uchodźców i jak entuzja-
stycznie wygnańcy z Bośni witani byli w swojej „ojczystej” społecz-
ności. W istocie, oglądany obóz oddalony był od miasta, pozbawiony 
dostępu do szkoły i innych instytucji kultury. Dostawy żywności 
pozbawione były mięsa, choć podano je w trakcie odwiedzin uchodź-
ców, uczestnikom konferencji. Jeden z nich, chcący wyjaśnić te 
sprzeczności u organizatorów, natrafił na mur milczenia. Na znak 
protestu, nie zgodził się na włączenie swojego tekstu do pokonferen-
cyjnego tomu – po to, by nie służył on „propagandzie”.

Opisujący to zjawisko Aleksandar Bośković zwraca uwagę na 
niejednoznaczność tych zdarzeń: „Sytuacja, w której znaleźli się 
serbscy, chorwaccy […] i słoweńscy etnologowie, była iście paradok-
salna: z jednej strony niespodziewanie stali się »tubylcami«, »uprzy-
wilejowanymi informatorami«, dzielącymi się swoim widzeniem 
barbarzyńskich czynów dokonywanych w imię powstających »naro-
dów« i »państw narodowych«. Z drugiej natomiast, poczuli się 
integralną częścią »narodu«, a wielu z nich postrzegało jako obowią-
zek »uczenie« obcych o prawdziwych powodach śmierci i zniszcze-
nia – a one zawsze leżały po tej »drugiej stronie«” (Bośković 2005: 
13). Mamy tutaj wyraźne napięcie między przynależnością do 
transnarodowej wspólnoty antropologicznej, którą spaja wulgata 
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relatywizmu i postawy krytycznej a byciem przedstawicielem wła-
snego narodu i obrońcą jego unikalności oraz dumy.

Relacje między półperyferiami a antropologią wyrażają się, jak 
pokazuje tekst, w rozmaity sposób. Nie zawsze dominuje dyskurs 
naukowy, czasem orężem jest siła komiczna dowcipu. Jeden z takich 
dowcipów (opowiadany wariantywnie, w wersjach krótszych bądź 
rozbudowanych) rozgrywa się na stoisku z  mózgami na Nowej 
Gwinei (Schweder 2003). Biały klient, odwiedzający sklep mięsny, 
staje jak wryty widząc tam tabliczkę z napisem: „Szeroki wybór 
zachodnich przybyszów”. Zaciekawiony – a jednocześnie podszyty 
lękiem – podchodzi bliżej i przygląda się produktom ułożonym 
elegancko w koszach. W pierwszym z nich kolejna tabliczka: „Mózgi 
ekonomistów z Banku Światowego. 4,99 dolara za kilogram! Ci 
ludzie chcą nam pożyczyć mnóstwo pieniędzy (których oczywiście 
nigdy nie oddamy), jeśli tylko zaczniemy żyć w sposób przypomina-
jący ludzi Zachodu”. Napis na drugim koszu informuje: „Mózgi 
etyków protestanckich. 5,21 dolara za kilogram! Oni chcą nas zbawić. 
Mówią też, że zrównoważony wzrost gwarantuje przyjęcie wartości 
protestanckich”. Tabliczka na ostatnim koszu głosi: „Mózgi antropo-
logów kulturowych. 15 dolarów za kilogram!”. Zaskoczony asymetrią 
cen, klient zwraca się do sprzedawcy z pytaniem o powody tak 
wysokiej wyceny mózgów antropologów. Ten wyjaśnia: – A wie pan, 
ilu antropologów musieliśmy zabić, zanim uzbieraliśmy kilogram 
mózgu?

Przytoczone wyżej wątki współczesnego dyskursu antropologicz-
nego – bez pretensji do ich wyczerpania – wskazują na pewną 
dwuznaczność kondycji tej dyscypliny. Występując jako rzecznicy 
lokalnych kultur, różnorodności kulturowej i tubylczości, antropo-
logowie podejmują się krytyki wpływowych społecznie koncepcji, 
których emblematem może być Huntingtonowskie Zderzenie cywi-
lizacji. Biorą stronę półperyferii – postradzieckich, postjugosłowiań-
skich, meksykańskich, amazońskich, polinezyjskich, chińskich. We 
wszystkich tych miejscach sprzeciwiają się zachodniemu i postko-
lonialnemu widzeniu świata. Jednocześnie ci sami antropologowie 
coraz częściej i bardziej gwałtownie są atakowani przez tych, których 
(rzekomo) bronią, czyli przez twórców wiedzy lokalnej, aktorów 
zróżnicowania i agentów tubylczości, a w pewnych wypadkach także 
przez swoich kolegów po fachu, jak w przypadku krajów byłej Jugo-
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sławii. Antropologia ponownie więc okazuje się być nauką pomiędzy 
– swoistą inkarnacją Turnerowskiego stanu between i betwixt – jak-
kolwiek owo „pomiędzy” zmienia obecnie swój sens. Antropolog nie 
chce być bowiem pandytą, ale nie staje się też tubylcem. Nie zajmuje 
zatem żadnego centrum. Wraz z prowincjonalizującą się Europą 
i jego kondycja staje się coraz bardziej peryferyjna.
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tworzenie opowieści

Banałem stały się już lamenty nad skłonnością zachodnich 
badaczy do pisania o  cywilizacjach i  kulturach niezachodnich 
w sposób redukcjonistyczny i reifikujący, który wytwarza ich nega-
tywne stereotypy. Takie powierzchowne uogólnienia odnoszące się 
do tak zwanego Orientu masowo tworzyli europejscy naukowcy 
i podróżnicy w dziewiętnastym i dwudziestym wieku. U podstaw 
tej „orientalizacji” Innego stały takie opozycje binarne jak my/oni, 
Wschód/Zachód, Europa/reszta świata, biali/czarni, lepszy/gorszy1. 
W ostatnim czasie, różni badacze argumentowali, że tego typu 
łatwe opozycje zafałszowują rzeczywistości innych cywilizacji, 
ściągając je na prokrustowe łoże zachodnich pojęć i społecznych 
nawyków. Przez kilka ostatnich dekad, mnożyły się gruntowne ataki 
przeciwko takim sposobom pisania o krajach pozaeuropejskich. Tą 
drogą narodził się dyskurs postkolonialny, który zajmuje się bada-
niem, w jaki sposób dyskursywna władza (discursive power) jest 
wprowadzana i podważana.

Niektórzy z badaczy utrzymywali, że ludy niezachodnie były 
„orientalizowane” nie tylko z zewnątrz, ale również od wewnątrz. 

* Pierwodruk: E. Thompson, Whose Discourse? Telling the Story in 
Post-Communist Poland, „The Other Shore. Slavic and East European 
Culture Abroad, Past and Present”, t. 1, 2010, s. 1 – 15. Redaktorzy serdecznie 
dziękują Pani Prof. Ewie M. Thompson oraz Wydawcy, dr Charlesowi 
Schlacksowi, za zgodę na przekład i druk tekstu w niniejszym tomie.

1 Tego rodzaju opozycje binarne zręcznie obala Homi Bhabha w książce 
Miejsca kultury (Bhabha 2010: 246 – 252).
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Niezachodnie elity internalizowały obraz siebie podsuwany przez 
imperialnych okupantów i zaczynały same postrzegać się według ich 
zasad2. Widać tu wpływy, jakie na dyskurs postkolonialny wywarł 
marksizm, są jednak między nimi pewne różnice. Podczas gdy 
w marksizmie György Lukacsa i Antonio Gramsciego celem było 
zniszczenie „starej” kultury i stworzenie nowego anty-logocentrycz-
nego obrazu świata (worldview), celem postkolonializmu jest umoż-
liwieniu kulturom i narodom podporządkowanym odzyskanie głosu, 
który został im odebrany w wyniku orientalizacji3.

Czy Polska i  inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą 
zostać uznane za kraje poskolonialne oraz czy dyskurs postkolo-
nialny pasuje do ich historii? Wielu wykształconych Polaków tak nie 
uważa4. Kojarzą kolonializm z Afryką, zaś orientalizm z Bliskim 

2 Aida Guseppe Verdiego kreuje obraz Egiptu zbieżny nie tyle z egipską 
rzeczywistością, ile z  jej europejskimi reprezentacjami (Said 2009: 
120 – 129).

3 Istnieje kilka filozoficznych opcji w postkolonializmie, niektóre z nich 
pozostają bliższe marksizmowi niż inne. Większość postkolonialistów 
odrzuca esencjalizm, przynajmniej teoretycznie. Utrzymują oni, że uogól-
nienia robione przez europejskich orientalistów są nieprawdziwe. Można 
dostrzec tu echo średniowiecznych sporów o uniwersalia, postkolonialiści 
twardo obstają po stronie nominalizmu, choć nie zawsze są tu konse-
kwentni.

4 W czerwcu 2007 roku uczestniczyłam w konferencji pod tytułem 
„Milcząca inteligencja” na Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawiłam tam 
referat na temat „kolonizacji polskiego umysłu”. Całkiem spora grupka 
słuchaczy nie zgadzała się z moją tezą, że polityczna zależność wytwarza 
zależność intelektualną oraz, że właśnie coś takiego miało miejsce w Polsce 
pod sowiecką okupacją. 4. listopada 2007 roku w Houston, w Texasie 
dyskutowałam o tych kwestiach ze znanym polskim twórcą filmowym, 
Krzysztofem Zanussim. On także nie był zbyt przekonany do idei kolonia-
lizmu w Polsce. Według niego, Polska nie została skolonizowana, ponieważ 
jego zdaniem kolonializm zakłada osiedlanie się obcych na podbitym 
terytorium. Czegoś takiego jednak w Polsce nie było. W potocznym użyciu, 
kolonializm wciąż oznacza „osiedlanie się w nowych miejscach”. Zanus-
siemu kolonializm kojarzył się z podbojami Aleksandra Wielkiego. W trak-
cie tej krótkiej rozmowy nie miałam okazji, by mu wyjaśnić, że współczesny 
kolonializm ma więcej wspólnego z retorycznymi podbojami i wyzyskiem 
ekonomicznym niż z wysyłaniem osadników na podbój nowych terytoriów.



Czyj dyskurs?  159

i Dalekim Wschodem. Mimo to, nie sposób zaprzeczyć, że dokonane 
w osiemnastym wieku rozbiory oraz okupacja Polski przez Sowiecką 
Rosję po II. Wojnie Światowej były formami kolonializmu, to znaczy, 
że mieliśmy w ich przypadku do czynienia z podbojem dokonanym 
przemocą, a następnie także z wysiłkami mającymi na celu wyzysk 
i reedukację lokalnych mieszkańców, którzy różnili się od okupantów 
językowo, religijnie i politycznie5. Teza niniejszego artykułu mówi, 
że kolonializm nie musi wyrastać z rasizmu, równie dobrze może 
być zakorzeniony w nacjonalizmie, czego znakomitym przykładem 
jest Rosja6.

Metody kolonizacji wykorzystywane przez Rosję i  Niemcy 
w Polsce różniły się od tych, którymi posługiwały się europejskie 
potęgi w Azji i Afryce w dziewiętnastym oraz dwudziestym wieku. 
Podczas, gdy te ostatnie zostały już ujęte teoretycznie i opracowane 
przez wielu badaczy, te pierwsze nie skupiły tyle uwagi, pozostając 
propozycją wymagającą dopiero teoretycznego uchwycenia (remain 
an undertheorized proposition)7. W części moich wcześniejszych 

5 Jak argumentowałam w Trubadurach imperium (Thompson 2000) 
i w innych miejscach, kolonializm we współczesnym znaczeniu tego słowa 
rozpoczął się, gdy wykształciły się narodowości lub samoświadome etnicz-
ności. Toteż podboje Karola Wielkiego, czy Aleksandra Wielkiego nie są 
przykładem kolonializmu, choć niewątpliwie są imperialistyczne; zob. także 
Thompson 2009.

6 Po II Wojnie Światowej polskie dzieci musiały uczyć się historii świata 
z sowieckich podręczników tłumaczonych z rosyjskiego, przedstawiających 
świat zgodny z  rosyjskimi interesami, podczas gdy Warszawa musiała 
przyjąć „dar” Stalina w postaci budynku kształtującego świadomość (con-
sciousness-changing), będącego kopią budowli z Moskwy. Oba przypadki 
stanowią przykłady rosyjskiej aktywności kolonialnej na terytorium Polski.

7 Retoryczna kolonizacja Polski jest wyraźna w koncepcji „Europy 
Wschodniej” sformułowanej w  latach czterdziestych dziewiętnastego 
wieku, opartej na idei, że coś na kształt zachodniej Azji rozciąga się na 
wschód od Niemiec, a nie na polskiej interpretacji zachodniej kultury. 
Koncepcja ta przeobraziła się później w Mitteleuropę, wskazując Niemcom 
terytorium gotowe na kolonizację i mogące na niej skorzystać (w przeci-
wieństwie do właściwej Azji zajmowanej przez całkowicie obcą kulturę). 
Praca Larry’ego Wolffa Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization 
in the Mind of the Enlightment (Wolff 1994) wprost poddaje krytyce pojęcie 
Europy Wschodniej, jest jednakże w nim zakorzeniona o tyle, że nie udaje 
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prac, usiłowałam nakreślić charakterystykę procesu kolonizacji 
Polski (Thompson 2000: 120 – 132; 2005a; 2005b; 2006; 2007), tutaj 
spróbuję stworzyć zarys mechanizmu akceptowania kolonizacji 
przez znaczną część polskich elit oraz mechanizmu zastępczego 
hegemona wykorzystywanego przez skolonizowane polskie elity 
jako coś na kształt podpórki, która umożliwia kontynuowanie dys-
kursu w  intelektualnie ograniczonej przestrzeni kolonialnego 
podporządkowania. Twierdzę, że instytucja zastępczego hegemona 
stanowiła jeden z wyróżników kolonializmu w Polsce i że istnieje 
do dnia  dzisiejszego.

Jednym ze skutków statusu podporządkowania jest stopniowa 
akceptacja interpretacji, jaką oferują podbitej populacji jej kolonialni 
władcy. Jednym z celów dyskursu kolonialnego jest wytworzenie 
obrazu skolonizowanych jako zacofanych bądź degeneratów, ponie-
waż uzasadnia on przemoc w nich wymierzoną i ułatwia egzekwo-
wanie władzy. W Miejscach kultury Homi Bhabha (2010) analizuje 
taki proces konstrukcji wizerunku. Dla skolonizowanych oznacza to 
zamknięcie dostępu do pełnej wiedzy na własny temat. Zamienieni 
zostają w przedmioty wiedzy dostarczanej przez kolonistów, którzy 
mają przewagę nad skolonizowanymi w  tworzeniu werbalnych 
reprezentacji (Bhabha 2010: 57 – 59). Populację, która nawyknie do 
tego, że jest w jakiś sposób „gorsza” od zdobywców, łatwiej kontro-
lować i będzie ona mniej skłonna do sprzeciwu niż populacja, której 
poczucie własnej wartości nie zostało zniszczone i  która myśli 
(reason) w kategoriach fundamentalnej moralnej i antropologicznej 
równości między nimi i agresorami.

Bhabha urodził się w  Indiach i  jego przykłady w  większości 
pochodzą z Azji. Pośród nich znajduje się również pojęcie tak zwa-
nego orientalnego despotyzmu, sformułowane przez barona Mon-
teskiusza w O duchu praw (w 1748 roku). Według niego władcy 
Persji i Indii ciemiężyli swoich poddanych. Tak rządzone populacje 
były pozbawione prywatnej własności w zachodnim sensie tego 
określenia oraz nieznana im była idea praw obywatelskich. Ten 
szkicowy obraz został przyjęty jako prawda niekwestionowana 
i takim pozostał przez dwa wieki. Teoria azjatyckiego sposobu pro-

jej się zaproponować żadnej alternatywy dla wizji oświeceniowej. Zob. także 
Neuger 2007.
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dukcji Karola Marksa jest oparta na interpretacji Moteskiusza, lecz 
także inni autorzy z niej skorzystali, by uzasadnić kolonialne wojny 
i podboje (Bhabha 2010: 94 – 96). Bhabha utrzymuje, że tego rodzaju 
„niekwestionowana prawda” bierze się z powierzchownej wiedzy na 
temat Orientu, w  którym przecież istniała szeroka paleta praw 
i  własności. Reifikacja Wschodu jako trzymanego nieustająco 
w uchwycie tyranii stanowi przykład aktu intelektualnej przemocy, 
którego jednym z celów jest rozpowszechnienie wśród Azjatów 
wyobrażenia, że w jakiś sposób są gorsi od Europejczyków. Podobnie 
Leela Gandhi kreśli obraz mieszkańców Indii [obecny] w brytyjskiej 
retoryce kolonialnej: charakteryzuje go przypisanie Bengalczykom 
zniewieściałości, tchórzliwości i słabości (Gandhi 2008: 93, 139). 
Obraz ten został częściowo zinternalizowany przez populację w toku 
czytania anglojęzycznych opisów własnego kraju. Ponieważ jednak 
sztuka czytania należała do przywilejów elit, internalizacja tej inter-
pretacji zakorzeniła się dzięki pomocy bengalskich elit, które 
umniejszała, stając się integralną częścią brytyjskiej dominacji 
kolonialnej nad Indiami. Franz Fanon i Michael Hechter pisali o eli-
tach innych skolonizowanych krajów: Fanon omawiał elitę afrykań-
ską, Hechter celtycką. Mimo wszelkich różnic, obaj badacze zgadzali 
się, że elity podbitych krajów poddane są presji kolonizacyjnej 
w znacznie większym stopniu niż reszta populacji oraz, że szybciej 
poddają się tej presji, ponieważ ich uprzywilejowana pozycja w spo-
łeczeństwie zależy od tego rodzaju uległości8. Klasa społeczna, która 
kolaboruje ze zdobywcami zawsze jest rekrutowana z elity istniejącej 
przed podbojem.

Podobne procesy miały miejsce w Polsce po roku 1795, kiedy to 
militarna i bazująca na własności ziemskiej elita zaczęła być stop-
niowo zastępowana przez tak zwaną inteligencję, czy też grupę 
(group in society) o rozmaitych społecznych korzeniach, posiadającą 
wykształcenie humanistyczne. Elita oparta na [tego rodzaju] inteli-
gencji ma niewiele do stracenia. Zależy ona od władzy, ponieważ 
sama nie wytwarza materialnych dóbr, a  jedynie je konsumuje. 
Można więc z pewnych wahaniem utrzymywać, że w takim razie 

8 Zob. Fanon 1952. Pod wieloma względami to książka utopijna, jed-
nakże odwaga autora pomaga czytelnikom w oswobodzeniu się z domina-
cji rzeczywistego lub zastępczego hegemona (Hechter 1975).
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łatwiej jest podporządkować elitę opartą na inteligencji, niż taką, 
której materialną bazę stanowi własność ziemska lub militarne 
umiejętności i zasługi. Tak było w przypadku sowieckiej okupacji 
Polski w latach 1945 – 1989. Część inteligencji kolaborowała z kolo-
nialnym okupantem, by później przedsięwziąć kroki mające sprawić, 
by społeczeństwo o tym zapomniało. To jednakże w żaden sposób 
nie tworzy z jej działań uprzywilejowanego przedmiotu postkolo-
nialnych analiz. Ani nie znaczy to także, że wcześniejsza prosowiecka 
inteligencja miałaby w jakiś sposób być przyjaźnie nastawiona do 
interpretowania powojennej historii Polski poprzez tezę, że Polska 
stanowiła kolonię Rosji Sowieckiej.

Podporządkowanie części inteligencji w dziewiętnastym wieku 
przyjęło inny kształt. Po rozbiorze z 1795 roku, który wymazał Polskę 
z europejskiej mapy, niektórzy reprezentanci polskiej elity stopniowo 
zaczęli internalizować krytykę zaborców skierowaną pod adresem 
suwerennego wcześniej państwa polskiego. Czyniąc to jednakże, 
przyczyniali się do przekazywania poczucia niższości (notion of 
inferiority) niższym warstwom społecznym bądź warstwom, które 
nie przyjęły oświeceniowych haseł o postępie i świeckim rozwoju 
ludzkości. Oskarżali niższe warstwy społeczne o zacofanie, nawet 
gdy ganili arystokratów za egoizm. Uprzywilejowanie w przedzabo-
rowej Polsce rzymskiego katolicyzmu, analfabetyzm chłopstwa, fakt, 
że część wielkich właścicieli ziemskich stała ponad prawem oraz 
inne wady polskiego systemu politycznego szybko uznano za powód 
rozbiorów. Jednakże te słabości państwa polskiego, choć z pewno-
ścią nie są wymyślone, były całkowicie drugorzędne w kontekście 
zaborów. Mimo to jednak, zostały wydobyte na pierwszy plan przez 
uznanych polskich historyków jako przyczyny katastrof politycznych 
Polski. Można to potraktować jako typową postawę przegranego, 
który bierze na siebie całą winę za porażkę (choć, jak wskazałam 
wcześniej, generalnie rzecz biorąc inteligencja zwalniała siebie 
z winy, oskarżając zamiast tego egoistyczną arystokrację i katolickie 
chłopstwo). Gilbert Keith Chesterton zwrócił uwagę, że podobną 
krytykę można by skierować pod adresem brytyjskich wyższych klas. 
Ponieważ jednak Wielka Brytania nie miała tak ekspansywnych 
sąsiadów jak Niemcy i Rosja, sąsiadując z morzami i oceanami, 
utrzymywała kontrolę nad własnymi finansami i jednocześnie doko-
nywała zamorskich podbojów, w  rezultacie nie przeżyła takich 
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katastrof jak Polska, a brytyjscy historycy jedynie umiarkowanie 
krytykowali tamtejsze elity (Chesterton 1924: VI-VII). Co więcej, 
stereotyp polskiej niemożności utrzymania niezależnego państwa 
został skonstruowany w Niemczech i Rosji towarzysząc trzem kolej-
nym inwazjom, w  których państwa te zawłaszczyły terytorium 
Polski. Rosyjska caryca Katarzyna II posłużyła się do tego celu swym 
przyjacielem Wolterem, którego pozycja na arenie międzynarodowej 
sprawiła, że jego pogardliwe komentarze na temat Polski zdawały się 
wysoce wiarygodne (Voltaire, Catherine the Great 1974). Tym 
samym konstrukty myślowe potwierdzały samą sytuację i vice versa. 
Rozbiory i wymazanie państwa polskiego zaczęto uznawać za godne 
przedsięwzięcie dwóch oświeconych monarchów, Fryderyka w Pru-
sach i Katarzyny w Rosji: postawienia kresu zacofanemu katolic-
kiemu państwu. Wyrażenie polnische Wirtschaft stało się jednym 
z kluczowych stereotypów narzuconych skolonizowanym przez 
niemieckich kolonizatorów. Samokrytyczna polska elita nie zauwa-
żyła, że w swych krytykach głównie powtarzała stereotypy stwo-
rzone przez obcych okupantów. Kiedy współcześni polscy politycy 
i historycy piszą o „liberum veto i anarchizacji życia publicznego 
[w Polsce] poczynając od siedemnastego wieku”9, odtwarzają te 
klasyczne kolonizacyjne interpretacje uprawomocniające najeźdź-
ców i potępiające podbitych10.

Problemem tutaj jest nie to, czy polska arystokracja i właściciele 
ziemscy działali destrukcyjnie, lecz czy to owe działania, czy też 
może raczej inicjatywa większych i  agresywniejszych sąsiadów 
Polski doprowadziła do utraty państwowości w 1795 roku. Należy 
pamiętać, że w innych okolicznościach te same słabości wcale nie 
doprowadzały do katastrofy. Badacze postkolonialni zachęcają 
podporządkowanych (subalterns), by zamiast się samobiczować 
przenieśli uwagę na narrację krajów kolonizujących i tam odszukali 

9 Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski (w 2010 roku wybrany na 
prezydenta) w wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej, 7 listopada 2007.

10 Samooskarżenia tego rodzaju nie zachęcają do reformowania życia 
publicznego, już raczej nastrajają pesymistycznie wobec własnego społe-
czeństwa. Neutralizują także zdrową nieufność wobec sąsiadów, których 
działania dyskursywne i polityczne były przez wieki prowadzone na nieko-
rzyść Polski.
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klucz do dyskursu sprowadzającego skolonizowanych do pozycji 
uczniaków w stosunku do kolonizatorów. Podobnie jak część Azja-
tów zinternalizowała brytyjskie reprezentacje własnych kultur, tak 
Polacy często internalizują dyskurs podbijających i winią siebie za 
to, co w rzeczywistości było dobrze zaplanowaną i wykonaną mili-
tarną oraz intelektualną agresją skierowaną przeciw słabszemu 
sąsiadowi. Innymi słowy, zająca zgubiło nie jego kalectwo, ale raczej 
fakt, że został otoczony przez sforę ogarów. Nie trzeba nawet mówić, 
że w dwudziestym pierwszym wieku, stary kolonizacyjny dyskurs 
na temat liberum veto i innych nadużyć sarmackiej Polski nie może 
stanowić takiego narzędzia krytyki, jak dwieście lat wcześniej, toteż 
przedstawiciele polskiej elity utrzymujący ducha dyskursu koloni-
zatorów raczej mówią o „zacofaniu” polskiej kultury w stosunku do 
krajów „wiodących”. I nie chodzi tu wcale o oczywiste zacofanie 
technologiczne, braki w infrastrukturze, niedostatek kapitału, lecz 
raczej o obyczaje społeczne i religijne wierzenia, [które są] rzekomo 
nie na czasie.

W procesie chylenia czoła przed zachodnią i wschodnią retoryką, 
która wpisywała Polaków do kategorii „wadliwego” narodu, w polskim 
dyskursie pojawiło się pojęcie zastępczego hegemona, nieznane 
w klasycznym kolonializmie. Co oznacza ta fraza? Aby to wyjaśnić, 
należy zacząć od „rzeczywistego” hegemona w dwudziestowiecznej 
Polsce – od Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Mimo, 
że Sowieci dzierżyli władzę nad Polską, to nie cieszyli się tu szacun-
kiem. Inaczej niż Brytyjczycy, których prestiż cywilizacyjny był 
zakorzeniony w umiejętności zapewnienia materialnego dobrobytu 
i praw obywatelskich mieszkańcom Wysp Brytyjskich, sowiecki hege-
mon nie oferował swoim obywatelom zbyt wielu praw, podobnie, jak 
nie zapewniał ludziom z metropolii (czyli Rosjanom) materialnego 
statusu współmiernego wobec rozległych kolonialnych zdobyczy 
rosyjskiego państwa11. Sowietów się bano, lecz ich nie szanowano12. 

11 Powiedzenie „mój dom to moja twierdza” podsumowuje prawa 
obywatelskie w Wielkiej Brytanii. Podczas gdy materialnym dobrobytem 
cieszyła się tylko część społeczeństwa, to system prawny gwarantując 
własność prywatną niesie wszystkim nadzieję dobrobytu.

12 Jest to nierozwiązany problem rosyjskiego kolonializmu, nie tylko 
w Polsce, ale wszędzie indziej. Niezdolność Rosjan do rządzenia krajem 
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Mówiący po rosyjsku Sowieci wykazali niezwykłą zdolność podpo-
rządkowywania sobie różnorodnych krajów i terytoriów, lecz nie 
udawało im się wzbudzanie dla siebie szacunku pośród podbitych. 
Dlatego zależna od Sowietów polska elita nie szanowała obcego 
hegemona w podobny sposób, jak szanowano anglosaskiego hege-
mona w Irlandii oraz Indiach13.

Z drugiej strony, w Polsce porozbiorowej rozwinęła się tradycja 
emigrowania elit do państw, które umożliwiały im rozwój własnego 
dyskursu politycznego, zwłaszcza gdy emigranci sami płacili za 
siebie rachunki i nie wkraczali w konflikt z polityką gospodarza. 
Wielka Emigracja we Francji (po powstaniu w Polsce w 1830 roku) 
jest najlepiej znanym przykładem tego zjawiska. Jakieś sto lat później 
Jerzy Giedroyć wraz z polskojęzycznym miesięcznikiem Kultura, 
kontynuował tę tradycję14. Z upływem czasu, narracja emigracyjna 
zaczęła być w Polsce postrzegana jako dyskurs modelowy. W pol-
skim życiu intelektualnym często napotyka się wzmianki na temat 
książek i  periodyków publikowanych za granicą obok wyrazów 
szacunku dla tych, którzy na obczyźnie podtrzymywali swą poli-
tyczną aktywność nakierowaną na Europę Wschodnią. Ludzie ci stali 
się autorytetami dla tych, którzy mieszkali w Polsce. Z tej właśnie 
praktyki wyłonił się pogląd, że kraje zachodnie pod każdym wzglę-
dem są właściwym wzorcem do naśladowania, że po to jedzie się na 
zachód, by doświadczyć wolności i dobrobytu oraz aby nauczyć się 
interpretować historię i współczesność. Po dziś dzień, hymn Polski 
zawiera naiwną frazę „dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać 
mamy”. W pewnych okolicznościach szacunek ten był uzasadniony, 
jednakże w dłuższej perspektywie wiązał się z przeniesieniem na 
obcokrajowców prawa do interpretowania świata i społeczeństwa, 

inaczej niż poprzez twardą lub miękką tyranię irytowała wielu tamtejszych 
obywateli, lecz jak dotąd nie znaleziono na nią lekarstwa.

13 Indie przyswoiły sobie zdobycze swego byłego hegemona przyjmują 
taką formę demokracji, jaka istnieje w Wielkiej Brytanii. Dla odmiany, 
Polacy zasadniczo pogardzają opresyjnym systemem politycznym utrzy-
mującym się w Rosji.

14 Należy podkreślić, że dyskurs polskiej emigracji był dyskursem getta, 
to znaczy, nie wpływał w znaczący sposób na dyskurs kraju-gospodarza.
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włączając w to Polskę15. To przeniesienie (shift) zostało ugruntowane 
w świadomości, że społeczeństwa zachodnie dysponowały nie tylko 
siłą militarną, lecz również biegłością intelektualną, która zdomino-
wała świat reprezentując go w kategoriach ukutych przez myślicieli 
niemieckich, francuskich i angielskich. Stąd przyjęcie intelektualnego 
prymatu Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczo-
nych wpisało do świadomości polskiej elity poczucie „bycia gorszym”, 
a przynajmniej mniej rozwiniętym intelektualnie, potwierdzając tym 
samym hegemoniczną narrację mówiącą o wyższości (primacy) 
metropolii nad peryferiami. Fakt, że zastępczy hegemon został 
dobrowolnie zaakceptowany, świadczy o głębszym nawet podpo-
rządkowaniu mu polskiej elity niż [miało to miejsce] w przypadku 
podobnych internalizacji u pakistańskich, hinduskich, fińskich, bądź 
irlandzkich intelektualistów.

Dyskurs postkolonialny odsłania tego rodzaju relacje, choć nie 
jest w stanie ich w jednej chwili wyeliminować. Prowadzi się go 
w założeniu, że wyartykułowanie intelektualnej zależności pomoże 
wyrównać pole gry między kolonizatorem a skolonizowanymi. Toteż 
oceniając (in asssessing) polski dyskurs, należy pamiętać, iż jest on 
przepełniony szacunkiem, a nawet uległością wobec hegemona 
zastępczego. Prowadzi to na przykład, do częstej sytuacji komenta-
torów z innych krajów piszących dla polskiej prasy, którzy niewiele 
wiedzą o polskiej historii i tradycjach politycznych, zwykle nie znają 
języka polskiego, a mimo to słucha się ich z wielką atencją. Ich 
życiorysy zawierają jakiegoś rodzaju odniesienia do prestiżowych 
uniwersytetów, oficyn wydawniczych oraz czasopism i to zasadniczo 
wystarczy polskim odbiorcom, by traktować ich z pełną powagą. Dla 
kontrastu, komentarze wygłaszane przez lokalnych naukowców, 
którzy przez całą swą zawodową karierę badali społeczeństwo, które 
zamieszkują, często traktowane są ze znacznie mniejszym szacun-
kiem. Intelektualiści z innych krajów są tego świadomi, więc w pełni 
wykorzystują zgodę swych gospodarzy, by snuć teorie na temat 
Polski oraz innych mniejszych i  słabszych państw Środkowej 
i Wschodniej Europy. Tę gotowość do ujmowanie Innych w teorię 

15 Oznacza to typową postawę podporządkowanych – niezdolność do 
wytworzenia dyskursu na swój temat i przekonania Innych, że dyskurs ten 
jest wiarygodny.
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szczególnie widać w Niemczech. Dla odmiany, polskich naukowców 
rzadko prosi się o komentarze, nie mówiąc już o budowaniu teorii, 
na temat niemieckich problemów społecznych i politycznych16.

Sytuacja ta ma dwojaki wpływ na polską elitę. Po pierwsze, 
zachęca ją ona, by jeden drugiego traktował z góry (na tej samej 
zasadzie, jak sami są traktowani z góry przez analogiczną elitę hege-
monicznego narodu). Po drugie, skłania polskich intelektualistów do 
traktowania z  góry warstwę społecznie mniej wykształconych, 
którzy nie są w stanie uczestniczyć w żadnym dyskursie, ponieważ 
nie zostali do tego przygotowani w szkole. Toteż, według mnie, 
pogarda intelektualistów dla „nieokrzesanych mas” bierze się z rela-
cji zależności intelektualistów od ich zastępczego hegemona z kraju 
pierwszego świata.

Mutatis mutandis, Miejsca kultury są poświęcone podobnym 
problemom17. Tytuł książki zdradza fascynację autora dla konse-
kwencji, jakie powoduje ulokowanie centrum czyjejś kultury za 
granicą, a nie w obrębie kraju, który ten ktoś zamieszkuje. Może to 
prowadzić do hybrydyczności, szczególnie dla Bhahby interesującej, 
lecz może również wieść do wytworzenia autowizerunku, który jest 
wybrakowany, wadliwy i poniżający. Bhabha sarkastycznie wskazuje 
na takie opozycje binarne jak „zachodnia obywatelska układność” 
versus „przebiegła układność” (którą skolonizowany odpowiada 
kolonizatorowi), a także na cały zakres [form] mimikry stosowanej 
przez skolonizowanych jako sposobu dostosowania się do sytuacji 
hegemonii. Reprezentacje Bhabhy polskim czytelnikom Witolda 
Gombrowicza przywołują na myśl „pojedynki” między panem 

16 Laudacja, jaką premier Donald Tusk wygłosił w 2010 roku z okazji 
otrzymania Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego, miała prawdzi-
wie kolonialny charakter. Sprawa ta była szeroko komentowana w Polsce: 
Bronisław Wildstein, „Rekord ‘Wyborczej’, europejskie standardy”, Rzecz-
pospolita, 23 stycznia 2010; Zdzisław Krasnodębski, „Odpowiedź laureata”, 
Rzeczpospolita, 25 stycznia 2010.

17 Epistemologia Bhabhy jest niekompatybilna z logocentryczną episte-
mologią powszechnie przyjmowaną w Polsce. Jednakże, być może właśnie 
dlatego, że założenia Bhabhy różnią się zarówno od oświeceniowych, jak 
i logocentrycznych przesłanek dominujących w krajach europejskich, rzuca 
on światło na problemy, których europejscy badacze nawet nie wyartyku-
łowali.
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a chłopem w powieściach takich jak choćby Ferdydurke (pierwodruk: 
1937). Jednakże w  książce Bhabhy pojedynek toczy się między 
dwoma odmiennymi wspólnotami. Bhabha uświadamia nam nie-
kończącą się walkę o prawo do interpretacji oraz o prawo do współ-
tworzenia dyskursu. Posiadanie takiego prawa zapewnia prestiż 
posiadaczowi. Należy przy tym pamiętać, że to prestiż, zaraz po 
zysku ekonomicznym, stanowi główny motor napędowy polityki 
międzynarodowej w ponowoczesnym świecie.

Kiedy jednak refleksje Bhabhy na temat kultury i jej lokalizacji 
odniesie się do polskiej rzeczywistości, pojawiają się dwa problemy. 
Pierwszy to obecność w polskim dyskursie zastępczego hegemona, 
nieznanego w standardowym dyskursie postkolonialnym. Drugi to 
prestiż przyznawany w  polskim dyskursie warstwie społecznej 
nazywanej inteligencją. W Stanach Zjednoczonych, gdzie Bhabha 
publikuje swoje książki, prestiż ten jest zarezerwowany dla warstwy 
społecznej wytwarzającej bogactwo. Amerykańska inteligencja ist-
nieje i jest kojarzona z wiodącymi domami wydawniczymi, uniwer-
sytetami i czasopismami, jednakże jej społeczne korzenie i powsta-
nie są inne niż w  przypadku polskiej inteligencji. Ta ostatnia 
stworzyła narrację, według której inteligencja podtrzymywała pol-
skie wartości i tożsamość w kryzysowych czasach obcej okupacji. 
Taka narracja jest niezrozumiała dla czytelnika amerykańskiego, 
który nie przyznaje tak wysokiego statusu swej krajowej (native) 
inteligencji. W Polsce, z uwagi na to, że ów pochlebny obraz inteli-
gencja wytworzyła sama, nie jest ona zdolna, spojrzeć na siebie 
z perspektywy postkolonialnej i dostrzec własne podporządkowanie 
hegemonowi zastępczemu. Prowadzi ona dalej narrację o sobie jako 
pośredniku pomiędzy „zaawansowanymi” społeczeństwami 
Zachodu a niedouczonymi (uniformed) polskimi masami18. Ponie-
waż jednak dyskurs postkolonialny dekonstruuje tę samo-pochwalną 

18 Stereotyp inteligencji jako pośrednika (mediator) i nauczyciela naro-
dził się w dziewiętnastym wieku, kiedy ta grupa społeczna stała się zubożała 
i pozbawiona przywilejów. Jednakże wraz z rozbiciem arystokracji i wła-
ścicieli ziemskich, inteligencja stała się stosunkowo uprzywilejowaną klasą, 
a militarny najeźdźca, to znaczy sowiecka Rosja, rządził polskim społeczeń-
stwem za pośrednictwem pewnej części inteligencji.
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narrację inteligencji, napotyka na naturalną przeszkodę w zakorze-
nieniu się pośród jej przedstawicieli19.

Po II Wojnie Światowej, pomimo niemal całkowitego kontrolo-
wania polskich spraw wewnętrznych i  zewnętrznych, sowiecki 
hegemon nie cieszył się takim rodzajem prestiżu, jaki dany był 
hegemonom zachodnioeuropejskim w Azji i Afryce. Częściowo 
z tego powodu, a częściowo dlatego, że w przeciągu swojej historii 
Polska była kulturalnie powiązana z  Zachodem, poszukiwanie 
zastępczego hegemona zostało skierowane na zachód. Kraj skoloni-
zowany przez sowiecką Rosję zwrócił się poprzez swych wykształ-
conych reprezentantów o aprobatę do Zachodu. Produktem ubocz-
nym tego procesu było utrwalenie stereotypów, jakie kolonizujące 
siły wytwarzają zwykle na temat skolonizowanych. Poprzez ustawie-
nie siebie jako uczniów Zachodu, niektórzy członkowie polskiej elity 
nieświadomie wspomogli Sowietów w ich wysiłkach, by wyelimino-
wać Polskę ze znaczącego dyskursu światowego. Przyjęli niezbyt 
pochlebne stereotypy na temat Polski, jakie krążyły po Europie od 
czasu rozbiorów. Takie właśnie okazały się niezamierzone konse-
kwencje nieśmiałości polskiej elity oraz jej gotowości do słuchania 
zaleceń od przypadkowych nauczycieli z Zachodu wraz z przyjęciem 
przez nich protekcjonalnego tonu w stosunku do polskich mas. 
Można to oddać za pomocą słów urugwajskiego pisarza, Eduardo 
Galeano: poddanie się niektórych polskich intelektualistów dyskur-
sowi na temat Polski wytworzonemu poza krajem stwarza sytuację, 
która „powstrzymuje uciszonych przed zadawaniem pytań, a osą-
dzonych przed osądzaniem”20.

Procesy te stały się widoczne w pierwszej dekadzie dwudziestego 
pierwszego wieku, kiedy od niedawna niezależny polski rząd, wiosną 
2007 roku usiłował dokonać lustracji urzędników państwowych, 
profesorów uniwersyteckich oraz innych grup należących do elity. 
Zostali oni poproszeni o złożenie pisemnych oświadczeń zawierają-
cych deklarację, że przed 1989 rokiem kiedy Polska pozostawała pod 

19 Jak odnotowała Magdalena Nowicka – „Rzeczpospolita postkolo-
nialna”, Gazeta Wyborcza, 24 sierpnia 2007.

20 Eduardo Galeano, „Divorces”, zacytowane jako motto przez Paula 
Farmera w jego książce Pathologies of Power: Health, Human Rights, and 
the New War on the Poor (Farmer 2003).
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sowiecką kontrolą współpracowali, bądź też nie, z komunistyczną 
tajną policją. Jeśli współpracowali, wymagany był szczegółowy opis 
tych działań. W  odpowiedzi, wielu przedstawicieli inteligencji, 
w tym pewna liczba wysokich urzędników, odmówiła zastosowania 
się do rozporządzenia. Ci zbuntowani intelektualiści, mający dostęp 
do obcych mediów, pisali następnie artykuły denuncjujące polski 
rząd jako faszystowski i totalitarny.

Te antyrządowe publikacje ilustrują zjawisko omawiane w niniej-
szym tekście. W spektakularnym pokazie podległości wobec zastęp-
czych hegemonów, reprezentanci polskiej inteligencji apelowali do 
rządów i opinii publicznej innych krajów o potępienie własnego 
„zacofanego” rządu w  imię oświeconych interesów tych, którzy 
pragną stymulować w Polsce postęp21. Ich skolonizowane umysły 
umieściły centrum kultury poza granicami własnego kraju oraz 
potępiły rządy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który usiłował 
dekolonizować kraj usuwając agentów wpływu (agents of influence) 
ze stanowisk rządowych oraz z wyższej edukacji. Ci, którzy opowie-
dzieli się za hegemonem zastępczym zadeklarowali tym samym, że 
wiarygodność (trustworthiness) można odnaleźć jedynie za granicą 
oraz, że „lokalizacja kultury” nie jest czymś swojskim, lecz obcym. 
Taki pokaz potępienia dla własnego ludu rzadko był oglądany 
w historii Europy. Tych, którzy „wiedzieli lepiej” i byli obywatelami 
innych państw, poproszono o osądzenie tych, którzy zamieszkiwali 
kraj o niedawno odzyskanej suwerenności. Twierdzę, że odwoływa-
nie się do opinii publicznej obcych krajów przeciw własnemu, 
demokratycznie wybranemu rządowi (który nie podważył swej 
demokratycznej natury przez forsowanie niedemokratycznego 

21 Należy podkreślić, że wybrany demokratycznie rząd Jarosława 
Kaczyńskiego, w żaden sposób nie był ekstremistyczny. Przeszkadzał jed-
nakże wysiłkom części byłych komunistycznych elit, by utrzymać uprzy-
wilejowane pozycje w społeczeństwie. Ich zagrożeni członkowie działali 
według zasady, że w takich krajach jak Polska, rząd odpowiada nie przed 
społeczeństwem, a jedynie przed elitą, która z kolei ubiega się o akceptację 
u zastępczego hegemona. Nie trzeba chyba mówić, że problem agentów 
wpływu odsunięto na bok pomimo faktu, że zasadniczym celem lustracji 
było wykrycie ludzi podatnych na szantaż ze względu na ich działania 
w czasach sowieckich.
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prawa) oznacza wyraz niemożności odzyskania suwerenności wła-
snego myślenia o społeczeństwie. Oznacza zrzucenie z siebie odpo-
wiedzialności wobec społeczeństwa, w którym ktoś żyje, a także 
odmowę uczestnictwa w kulturze poprzez umieszczenie jej centrum 
poza własnym zasięgiem. Był to klasyczny przypadek złożenia 
pokłonu zastępczemu hegemonowi.

26 marca 2007 roku, Adam Michnik, redaktor dziennika Gazeta 
Wyborcza, należący do polskiej elity par excellence, przedstawił 
w New York Timesie, następujący wywód: w czasach komunizmu 
Polacy śnili o Polsce określonej jako „demokracja zamiast dyktatury, 
pluralizm zamiast monopolu, prawo zamiast bezprawia, wolność 
prasy zamiast cenzury, zróżnicowanie zamiast konformizmu, 
otwarte granice zamiast drutu kolczastego, tolerancja zamiast rzą-
dów ideologii, kreatywność zamiast ślepego posłuszeństwa, możli-
wość dobrobytu i rozwoju zamiast biedy i zacofania”22. Na nieszczę-
ście, rządząca koalicja wybrana przez zacofane polskie społeczeństwo 
usiłowała pchać Polskę wstecz zamiast naprzód, twierdził Michnik. 
Dwie z trzech koalicyjnych partii nie chciały nawet, by Polska wstą-
piła do Unii Europejskiej23; jedna osoba opublikowała po angielsku 
nieakceptowalną broszurę, podczas gdy premier nakazał siedmiuset 
tysięcy ludziom przyznanie się do tajnych powiązań (jeśli miały one 
miejsce) z władzami komunistycznymi. Takie przyznanie się ozna-
czało zwolnienie z pracy.

Artykuł Michnika stanowi przykład mistrzostwa w retorycznej 
zręczności, lecz zawiera również pewną liczbę nieścisłości, które 
łącznie wytwarzają zafałszowany obraz tego na czym miała polegać 
proponowana lustracja. Łączy on lustrację z faktycznie absurdalnymi 
stanowiskami dwóch mniejszych partii koalicyjnych, które centrowa 
partia Prawo i Sprawiedliwość musiała zaakceptować jako partnerów 

22 Adam Michnik, Waiting for Freedom, Messing It Up, „New York 
Times”, 26 marca 2007.

23 W tym miejscu Michnik mówi, że wstydzi się wgłębiać w szczegóły, 
ale czyni to nieco dalej i powiada, że jeden z członków koalicji wygłosił 
w Parlamencie Europejskim mowę pochwalną na cześć udziału generała 
Francisco Franco w Hiszpańskiej Wojnie Domowej oraz skrytykował siły 
republikańskie [w znacznej mierze komunistyczne i wspierane przez stali-
nowską Rosję].



172  Ewa M. Thompson

po to, aby móc w Sejmie przegłosowywać ustawy. Amerykańscy 
czytelnicy Michnika, nie wiedząc prawie nic o Polsce, mieli dużą 
szansę potraktować te insynuacje jako obiektywne fakty, stosując do 
lustracji Kaczyńskiego zasadę „winy przez skojarzenie” („guilt by 
association”). Artykuł Michnika wypełnia to, co Arystoteles w Reto-
ryce określa mianem fałszywych entymematów, czy sylogizmów, 
w których jedna z przesłanek nie jest zupełnie prawdziwa. Fałszywe 
entymematy w mowie codziennej są nazywane insynuacjami. Ukła-
dając listę tego, o czym marzyli Polacy pod okupacją sowiecką, 
Michnik zapomniał najważniejszego: narodowej suwerenności. Nie 
widziałam żadnych badań wskazujących, że w „Polsce Ludowej” lud 
życzył sobie „zróżnicowania zamiast konformizmu” czy też „kre-
atywności zamiast ślepego posłuszeństwa”. To jest retoryczne bicie 
piany. Populacja Polski pragnęła znieść polityczną zależność od 
Moskwy, cała reszta wynikała z  tego. Nie pragnęli konsultować 
z Moskwą czego dzieci powinny uczyć się w szkole, komu Polacy 
powinni słać węgiel, ani jakie budynki powinny być wznoszone 
w Warszawie. Innymi słowy, Polacy życzyli sobie odcięcia kolonial-
nej zależności, w której się znaleźli po II Wojnie Światowej. Lustra-
cja planowana przez rząd Kaczyńskiego stanowiła naturalny wyraz 
tego pragnienia. Miała ona stanowić krok do przodu w odzyskiwaniu 
suwerenności przez pozbycie się obcych agentów z instytucji rządo-
wych i wszelkich innych. Wreszcie, przypuszczenie Michnika, że 
jakiekolwiek przyznanie się do współpracy z  tajnymi służbami 
doprowadziłoby do utraty pracy, było nieprawdą.

New York Times jest wpływową gazetą, dodatkowo starannie 
selekcjonującą artykuły do druku. Toteż było niemożliwością, aby 
ktoś nie posiadający takiego publicznego statusu jak Michnik, odpo-
wiedział na jego wypełniony insynuacjami artykuł na jej kartach24. 
Opiniotwórczy status New York Timesa jest tak wysoki, że artykuły 
autorstwa „reprezentatywnych” przedstawicieli mało znanych spo-
łeczności, jak Polacy, są traktowane przez czytelników jako raczej 
przynoszące fakty niż opinie. Należy również dodać, że w zasadzie 
cała amerykańska elita zwraca uwagę na opinie wygłoszone w New 

24 Replika została wydrukowana przez „Washington Times” – Ewa 
Thompson, Praising the Kaczynski Brothers, „Washington Times”, 10 kwiet-
nia 2007.
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York Timesie. Niemożliwe, by Michnik nie wiedział, że jego poglądy 
zostaną potraktowane jako obiektywne informacje na temat Polski. 
Kilka miesięcy później opublikował on kolejny „donosicielski” 
(„snitch”) artykuł w New York Review of Books zatytułowany „The 
Polish Witch Hunt” [„Polskie polowanie na czarownice” – przyp. 
tłum.]25. Profesor Bronisław Geremek, kolejny reprezentant polskiej 
elity, również wybrał donoszenie za granicę, denuncjując lustrację 
w Le Monde26. Przynależność Geremka do partii komunistycznej 
w okupowanej przez Sowietów Polsce trwała osiemnaście lat, toteż 
trudno uznać za oczywistą jego bezstronność (disinterestedness).

Takie są smutne rezultaty kolonizacji: polscy intelektualiści, 
którzy nie zgadzają się z prawem ustanawianym przez demokratycz-
nie wybrany rząd, obserwując demokratyczne procedury, stymulują 
swoje zagraniczne kontakty, by te publikowały artykuły, donosząc 
na swój rząd, zamiast spróbować przeciwstawić się prawom, z któ-
rymi się nie zgadzają na kartach własnych periodyków oraz posłużyć 
się własnymi, polskimi instytucjami, by lobbowały one za zmianą. 
W wolnej Polsce nadal robią oni to, co bez wątpienia odważni dysy-
denci czynili w Polsce okupowanej przez Sowietów, kiedy to publi-
kowanie artykułów w zachodnich mediach mogło skończyć się karą 
więzienia. Zdolność sięgnięcia do zastępczego hegemona jest 
wysoko oceniana przez członków skolonizowanej elity nawet wtedy, 
gdy ich państwa nie są we władzy rzeczywistego hegemona. Artykuły 

25 Adam Michnik, The Polish Witch Hunt, „New York Review of Books”, 
54, nr 11, 28 czerwca 2007.

26 Bronisław Geremek, Pourquoi je refuse „lalustration”, „Le Monde”, 
27 kwietnia 2007. Ten i inne artykuły wzmacniały negatywny obraz Polski, 
wciąż żywy i silny w kręgach amerykańskiej elity. Skrzywione wypowiedzi 
Tony’ego Judta na temat Polski, wyrażone na początku jego recenzji książki 
Leszka Kołakowskiego Main Currents of Marxism, opublikowanej w „New 
York Review of Books”, stanowią przykład takich uprzedzeń. Judt pisał: 
„Kołakowski zbudował swą intelektualną i polityczną karierę w opozycji do 
pewnych, głęboko zakorzenionych cech tradycyjnej polskiej kultury – kle-
rykalizmu, szowinizmu, antysemityzmu” („New York Review of Books”, 
21 września 2006). Takie nonszalanckie podsumowanie kultury, o której 
Judt wie niewiele nie byłoby możliwe bez obecności negatywnych stereo-
typów wzmacnianych przez takie artykuły, jak te opublikowane przez 
Geremka i Michnika.
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Geremka i Michnika zainicjowały kampanię donoszenia na rząd 
Kaczyńskiego, bo ten wydał rozporządzenie na temat lustracji. Tym 
samym Geremek i Michnik potwierdzili i wzmocnili dyskryminujący 
stereotyp zapoczątkowany przez Katarzynę II, carycę Rosji, kiedy 
współplanowała rozbiory Polski – stereotyp mówiący, że Polacy są 
nietolerancyjni i nie potrafią sami sobą rządzić, więc potrzebują 
pomocy zza granicy, aby posiadać funkcjonujące państwo.

Stereotypy wyartykułowane ponownie przez Michnika i Geremka 
w  obcych mediach zyskały legitymizację dzięki prestiżowi i  sile 
zastępczego hegemona. Zachęciły obce centra władzy do aktywnej 
interwencji w wewnętrzne sprawy demokratycznego i praworząd-
nego państwa. Ponieważ zaś Polska doświadczyła takich interwencji 
wielokrotnie w swej historii, płacze o pomoc były tu szczególnie 
niewłaściwe. Było to również wbrew obserwacjom brytyjskiej poli-
tolog, Margaret Canovan na temat narodowości i demokracji. Odno-
towała, że bez narodowej lojalności, gwarancje praw obywatelskich 
stojące u podstaw demokratycznych państw, nie byłyby warte papieru, 
na którym je wydrukowano. Bez narodowej solidarności, państwa 
takie jak Francja, Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone nie 
wykształciłyby demokratycznej siły, jaką obecnie posiadają. Canovan 
wywodziła, że paradoksalnie, podściółką demokracji jest narodo-
wość  – prawa człowieka są w  najmniejszym stopniu naruszane 
w krajach, które swoje granice utrzymują zamknięte dla Obcych. Po 
to, by stać się obywatelem Francji lub Stanów Zjednoczonych, należy 
wydać całkiem sporo pieniędzy oraz spełnić wymogi związane z wie-
loletnim pobytem. Pomimo haseł o równości i solidarności w sto-
sunku do wszystkich ludzi na świecie, demokratyczne państwa 
w praktyce bronią głównie praw człowiek w przypadku własnych 
obywateli. Canovan utrzymuje tym samym, że narodowość jest 
jednym z warunków demokracji (Canovan 1996). Paradoks ten warto 
zapamiętać, kiedy ocenia się wysiłki skolonizowanej elity, by zdobyć 
uznanie (approval) raczej za granicą niż w domu.

Toteż przywoływanie autorytetu zastępczego hegemona jest 
aktem podporządkowania, który powtarza moment poddania się 
kolonizatorowi i jego większej władzy (power). Potwierdza on kolo-
nialne esencjalizacje: cywilizacja/barbarzyństwo, Oświecenie/ 
Mroczne Wieki, inteligencja/tumany (intelligentsia/rednecks), wyż-
szy/niższy, lepszy/gorszy.
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Umysł skolonizowany to nie to samo, co „umysł zniewolony” 
Czesława Miłosza (Miłosz 1953). Zniewolenie jest narzucone 
z zewnątrz, podczas gdy umysł skolonizowany (w okresie postkolo-
nialnym) implikuje obecność wyboru. Ktoś wybiera raczej hegemona 
niż uciążliwe, powolne i frustrujące budowanie własnej tożsamości. 
Ktoś wybiera hegemona zastępczego, ponieważ to łatwiejsze – 
łatwiej jest zaufać oświeconej i sprawdzonej obcej metropolii niż 
wiązać się z obywatelami własnego kraju, których ubóstwo i brak 
ogłady członkowie elity odbierają jako niesmaczne. Twierdze, że 
publikowanie w obcej prasie artykułów, które błędnie ogłaszają 
dojście w Polsce do władzy niedemokratycznego rządu stanowi 
wyraz pragnienia (być może nieświadomego), by Polskę sterowano 
z zewnątrz. Polakom powinno się nie pozwolić na dokonywanie 
własnego wyboru, nawet jeśli jego rezultat w pełni zgadza się w pra-
wem krajowym i międzynarodowym oraz nie zagraża demokratycz-
nym swobodom obywateli. Przy amerykańskiej ustawie znanej jako 
Patriot Act z 26 października 2001 roku, polska lustracja to dziecięca 
zabawa, a mimo to całkiem znaczna część polskiej elity próbowała 
przypiąć jej łatkę działań w duchu Stalina, a przynajmniej Putina. 
Jak na ironię, skargi na Kaczyńskich stały się szczególnie głośne 
w kraju, w którym przeszedł Patriot Act. Działając w ten sposób, 
reprezentanci polskiej elity potwierdzili własne esencjalizujące 
przesądy mówiące, że polskie społeczeństwo nie jest w zdolne samo-
stanowić się w sposób akceptowalny oraz, że potrzebuje dodatkowej 
presji obcej opinii publicznej, aby właściwie zajmować się swoimi 
sprawami27.

Inni przedstawiciele skolonizowanej polskiej elity, którzy nie 
mieli dostępu do obcych publikacji postanowili (choose) pójść 
w ślady Michnika i Geremka w prasie lokalnej. Dodatkowej na to 
okazji dostarczyła podróż premiera Kaczyńskiego i minister Fotygi 
na forum Unii Europejskiej w Berlinie, latem 2007 roku. W tej kry-
tyce nie byłoby nic złego, gdyby niosła ze sobą w jakiejś mierze 
również solidarność w polskim interesem narodowym. Jednakże 
w wielu przypadkach, działo się dokładnie odwrotnie – ton kryty-

27 Na internetowej stronie utrzymywanej przez rząd rosyjski  
[www.inosmi.ru] jeden z  czytelników odnotował w  komentarzach, że 
Polska zamieniła jednego hegemona, Rosję, na drugiego, Amerykę.
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kom nadawało przeświadczenie, że polski premier i minister spraw 
zagranicznych nie powinni przeciwstawiać się niczemu, co zapro-
ponują w odniesieniu do Polski obce rządy, ponieważ sprzeciw tego 
rodzaju oznaczałby faszyzm, czy zacofanie. Atakom tym przewodził 
dziennik Gazeta Wyborcza28. Niewiele osób zauważyło, że gdyby 
Kaczyński i Fotyga nie zajęli twardego stanowiska podczas berliń-
skiego Forum, polska racja w ogóle nie zostałaby wzięta pod uwagę. 
To dzięki niemu Polska uzyskała odroczenie terminu dostosowania 
liczby europarlamentarzystów przez kraje Unii Europejskiej propor-
cjonalnie do liczebności ich populacji. Zamiast chwalić polski rząd 
za sukces dyplomatyczny, media go ganiły. Podobnie krytykowano 
wywiad, jaki z Fotygą przeprowadziła Judy Dempsey, który ukazał 
się w International Herald Tribune 14. sierpnia 2007 roku, z powodu 
wypowiedzi Fotygi, że Niemcy nie traktują Polski w negocjacjach 
na temat spraw europejskich jako równorzędnego (legitimate) 
partnera. Dla Polaków było to oczywiste od wstąpienia do Unii 
Europejskiej. Jeśli potrzebna była korekta, ktoś musiał to powiedzieć 
głośno na międzynarodowym spotkaniu. Tego rodzaju wypowiedzi 
były konieczne, aby „nowy” kraj mógł wyartykułować własne zdanie 
(assert itself) pośród równych sobie (peers), ponieważ od dawna 
przyjmowano podległy status Polski jako coś oczywistego. Uwol-
nienie Środkowej i Wschodniej Europy od sowieckiej dominacji 
musiało doprowadzić do takich zdumiewających (dla niektórych) 
korekt perspektywy, a Fotyga wzięła na siebie wykonanie pierwszego 
kroku. Tymczasem polska praca krytykowała ją właśnie za to, że się 
 odważyła.

Postkolonialna mentalność znaczącej części polskiej elity jest tak 
głęboko osadzona, że potrzeba, by przeszło całe pokolenie, aby ją 
wyeliminować lub chociaż osłabić. W szczególności, jedynie garstka 
historyków w Polsce i za granicą w pełni zdaje sobie sprawę z faktu, 

28 Artykuły takie jak Jacka Pawlickiego Anna Fotyga – minister naj, 
„Gazeta Wyborcza”, 8 maja 2007, pojawiały się w zasadzie codziennie 
wiosną, latem i jesienią 2007 roku. Nawet po wyborach w październiku 
2007 roku, zakończonych porażką rządu, lewicujący katolicki „Tygodnik 
Powszechny” postanowił jeszcze dołożyć leżącemu: Łatwo nie będzie, 
„Tygodnik Powszechny”, 27 listopada 2007 roku, wydanie internetowe, 
dostęp 20.12.2007.
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że począwszy od Oświecenia, wiele znaczących teorii politycznych 
i ideologii powstałych i rozwiniętych w zachodnim świecie opierało 
się niepisanej przesłance, że Polska nie powróci na mapę Europy. 
Polityczne zwyczaje i tradycje, które wraz z nimi się wytworzyły 
podobnie zakładały, że rozbiory Polski były czymś naturalnym 
i koniecznym dla właściwego funkcjonowania kontynentu europej-
skiego. Dlatego też europejska polityka prezydenta Woodrowa 
Wilsona – ciesząca się w Polsce wielką estymą, ponieważ pierwszy 
z czternastu punktów Wilsona mówił o jej niezależności – general-
nie jest przez zachodnich historyków traktowana jako katastrofalna 
dla Europy. Lewicowi historycy obwiniają ją wraz z  Traktatem 
Wersalskim o narodziny nazizmu, podczas gdy prawicowi lamentują 
nad zniszczeniem (pozytywnie przez nich ocenianego) imperium 
Habsburgów i  utworzeniem Polski oraz innych państw Europy 
Środkowej i Wschodniej z kawałków byłych imperiów – niemiec-
kiego, pruskiego, ottomańskiego i rosyjskiego29. Traktat Wersalski, 
który ratyfikował powtórne utworzenie Polski i połączył Polaków 
z trzech zaborów, jest zwykle krytykowany. Większość historyków 
powiada, że pomógł on dojść Hitlerowi do władzy poprzez nałożenie 
na Niemców nadmiernie wygórowanych reparacji wojennych. Nie-
wielu zachodnich historyków wykazuje się równie troskliwą postawą 
w stosunku do narodu polskiego uwięzionego w niemieckim impe-
rium, bądź innych narodów, którym Traktat Wersalski dał wolność. 
Polacy (podobnie jak Czesi, Słowacy oraz przedstawiciele innych 
wschodnioeuropejskich państw utworzonych, gdy okrawano euro-
pejskie imperia) uważają traktat za znak międzynarodowego rozpo-
znania krzywd uczynionych mniejszym nacjom przez ich większych 
i bardziej zaborczych sąsiadów. Zachodni historycy nie zwracają 
uwagi na takie rzeczy. Uznają taki dyskurs za konceptualnie prze-
starzały. Uporządkowanie tych zróżnicowanych opinii i znalezienie 
interpretacji, która solidnie umocowałaby Polskę wraz z  innymi 
nieimperialnymi narodami w Europie z równoczesnym rozpozna-

29 Rutynową krytykę Traktatu Wersalskiego i biadolenie z powodu 
rozpadu imperium Habsburgów można znaleźć u Winstona Churchilla 
w pierwszym tomie jego Drugiej wojny światowej zatytułowanym Nadcią-
gająca burza (1994: 1 – 15). Nieco mniej krytyczną postawę odnajdziemy 
u J.M. Robertsa w A History of Europe (Roberts 1997: 456 – 458).
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niem błędów, jakie popełnili autorzy traktatu prowadziłoby do 
dogłębnej reinterpretacji europejskiej historii. W obecnych okolicz-
nościach, próba oszacowania jakości polskiego życia politycznego 
przez odwoływanie się do niemieckiej, amerykańskiej, czy francu-
skiej opinii publicznej (na które wpływ miały między innymi nega-
tywne interpretacje preferowania przez prezydenta Wilsona suwe-
renności wszystkich narodów oraz niemal powszechne potępienie 
świadczeń określonych przez Traktat Wersalski) jest równoznaczna 
z poddaniem się spojrzeniu zastępczego hegemona.

Ci polscy intelektualiści, którzy ganili Fotygę i Kaczyńskiego za 
ich „szorstkie” oświadczenia w Niemczech latem 2007 roku zdają się 
nie brać pod uwagę faktu, że tradycja intelektualne kolonizacji 
„Europy Wschodniej” jest szczególnie w Niemczech wciąż silna oraz 
że wielu europejskich polityków wciąż postrzega podział władzy 
w Europie w kategoriach dziewiętnastowiecznych. Przykładowo, 
ostatnie zbliżenie niemiecko-rosyjskie związane z nitką gazociągu 
łączącą oba państwa, omijając jednocześnie kraje leżące między 
nimi, stanowi kontynuację polityki zrodzonej w czasie, gdy oba ze 
sobą graniczyły kosztem kilku narodów państw pozbawionych. 
Dostosowanie europejskiego myślenia i sprawienie, by europejscy 
politycy zaakceptowali fakt, że między Niemcami a Rosją istnieją 
obecnie inne kraje, które posiadają własne interesy i punkty widze-
nia, zajmie z pewnością trochę czasu. Staje się również coraz bardziej 
jasne, zarówno w Europie, jak i gdzie indziej, że pojęcie narodu 
w żadnym wypadku nie jest przestarzałe. Faktem jest, że decyzja 
Fotygi i Kaczyńskiego, aby zabrać głos w tych kwestiach na między-
narodowym forum stanowiła przykład wnikliwości oraz dowód 
polityki długofalowej i  zasługiwała nie na potępienie, lecz na 
pochwałę i dokładną analizę.

Rozważając to, jakie opcje w polityce zagranicznej mają Polacy 
i inni środkowowschodni Europejczycy, należy pamiętać, że istnienie 
niezależnych narodów pomiędzy Niemcami a Rosją nie jest w żad-
nym razie w pełni zaakceptowane przez wszystkich reprezentantów 
europejskich potęg, gdy jednocześnie ich podziały bądź jedynie 
nominalna niezależność służyły interesom tych potęg przez ponad 
dwa wieki. Przekonanie ich, że dla nich samych jest lepiej, by za 
sąsiada miały suwerenną Polskę, będzie wymagać sporo wysiłku. 
Inaczej niż w przypadku Niemiec i Francji, których istnienie jako 
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wydzielonych sił stanowi uznany element europejskiej tożsamości, 
Polska i inne mniejsze narody Europy Wschodniej były koloniami 
innych sił przez przynajmniej dwieście lat i wiele napisano uzasad-
niając i broniąc takiego stanu rzeczy jako korzystnego dla Europy. 
Ci polscy intelektualiści, którzy usiłują podważyć suwerenność 
Polski tylko dlatego, że nie podoba im się polityczna opcja wybrana 
przez społeczeństwo, wykazują brak szacunku dla wartości, których 
rzekomo bronią. Zalicza się do nich przekonanie, że każda jednostka 
i naród ma prawo chcieć sama zajmować się swoimi sprawami 
dopóty, dopóki nie naruszają interesów innych i są zgodne z demo-
kratycznymi regułami. Choć można spierać się, że taki pogląd jest 
utopijny, jego nieobecność w dyskursie publicznym oznacza zgodę 
na prawo dżungli i niekończące się wojny.

Wprowadzenie postkolonialnego punktu widzenia do dyskursu 
na temat Polski (oraz innych, niezależnych od niedawna narodów 
Europy Wschodniej) wydaje się pożądane z powyżej zarysowanych 
powodów. Dopóki Polacy nie zaczną postrzegać siebie jako do nie-
dawna skolonizowanych i podporządkowanych (subalterns), którym 
obecnie udało się uzyskać status niezależnego narodu, będą mieć 
kłopoty z wprowadzeniem i uzasadnianiem swojej racji (arguing 
themselves into) w  europejskim dyskursie stworzonym bez ich 
udziału i wkładu. Ustawienie Polski jako stałego członka Unii Euro-
pejskiej wymaga, by polska elita przestała uznawać „zagranicę” za 
zgromadzenie sędziów, którzy podejmują decyzje na temat polskich 
spraw. Mimo tego, że Polska jest członkiem UE od 2004, to jej 
członkostwo pod wieloma względami jest niestabilne. Proces jego 
wzmacniania można przyspieszać, ale również spowalniać. Kiedy 
niektórzy przedstawiciele polskiej elity łączą się w aprobacie dla 
swoich obcych zastępczych hegemonów – obojętnie, czy znajdują 
się oni w Nowym Yorku, Paryżu, Brukseli, czy Strasburgu – opóź-
niają uwolnienie Polski oraz innych mniejszych narodów Wschodniej 
Europy od ich dotychczasowego stanu kolonialnej zależności. Taka 
zależność prowadzi na dłuższą metę do niestabilności, której Unia 
Europejska w innych sytuacjach tak bardzo stara się unikać.

przełożył Krzysztof Abriszewski
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centrum i peryferie –  
perspektywy teoretyczne

W refleksji nad kondycją wschodnioeuropejskiej nauki jedno 
z kluczowych pytań dotyczy globalnego przepływu wiedzy, a więc 
warunków, w jakich uprawiana w różnych miejscach świata nauka 
ma szanse stać się częścią wspólnego przepływu informacji. W pyta-
nie to wpisana jest oczywiście cała gama zagadnień, począwszy od 
ekonomicznych podstaw kształcenia oraz nauki, poprzez kwestie 
dominacji określonych języków oraz mechanizmów rządzących 
procesami tłumaczenia (szczególnie z „języków peryferyjnych” na 
„języki centrowe”), a wreszcie pytań o nierówności wpisane w pro-
cesy cyfryzacji zasobów światowej nauki. Dyskusja nad mechani-
zmami, jakimi rządzi się świat nauki coraz częściej sięga po metody 
oraz konkluzje wypracowane na gruncie analizy ekonomicznej 
i socjologicznej, czego dobrym przykładem jest koncepcja systemów 
światów Immanuela Wallersteina inspirująca chociażby komparaty-
stykę literacką i kulturową. Jak piszą autorzy Wstępu do polskiego 
tłumaczenia Analizy systemów-światów, teoria Wallersteina ma 
bardzo aktualny wymiar, pokazuje bowiem nie tylko mechanizmy 
tworzenia globalnych dominacji i  procesów peryferyzacji, lecz 
pozwala także „zrozumieć ograniczenia, na jakie natrafiają obecne 
próby modernizacji peryferii (i półperyferii)”, wskazuje na to, że 
„niedorozwój nie jest wynikiem zapóźnienia w podążaniu za uloko-
waną na euroatlantyckim centrum awangardą światowego rozwoju, 
ale wynikiem pewnej, nierównoprawnej, postaci integracji z  tą 
awangardą w  ramach jednego systemu” (Starnawski, Wielgosz 
2007: xxix).

UrszUlA tereNtowicz-fotyGA
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Stosowanie koncepcji Wallersteina w analizie kondycji wschod-
nioeuropejskiej nauki powinno być jednak poprzedzone głęboką 
refleksją, nie tylko dlatego, że mechaniczne przenoszenie praw 
rządzących hegemonią ekonomiczną na hegemonię kulturową jest 
obarczone dużym ryzykiem, ale także dlatego, że samo stosowanie 
teorii Wallersteina w diagnozie zjawisk peryferyjnych czy półpery-
feryjnych jest jednym z dowodów dominacji centrum. Wallerstein, 
amerykański socjolog, neomarksista, „usytuowany na samym szczy-
cie [zachodniej] akademickiej hierarchii” (Starnawski, Wielgosz 
2007:i) pozostaje mocno osadzony w określonych realiach kulturo-
wych i naukowych, opartych na krytyce neoliberalnej rzeczywistości 
społeczno-gospodarczej. Osadzenie to jest szczególnie uderzające 
w zestawieniu z innym badaczem – Jurijem Łotmanem – korzysta-
jącym z koncepcji przestrzennych w analizie zjawisk historycznych 
i  współczesnych, lecz reprezentującym odmienną perspektywę 
kulturową1. Zestawienie tych dwóch teoretyków nie jest bezproble-
mowe; wywodzą się oni z  innych dyscyplin nauki i  poruszają 
w ramach różnych paradygmatów myślenia. Łączy ich to, że opierają 
analizę dynamiki procesów ekonomicznych czy kulturowych na 
relacji między centrum i peryferiami; obaj stworzyli modele teore-
tyczne, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach nauki, 
wreszcie obaj przekraczyli tradycyjnie zarysowane granice między 
różnymi jej dyscyplinami. Jak pisze Ilya Kliger, „zarówno analiza 
systemów-światów Wallersteina, jak i semiotyka Łotmana są nie tyle 
multi-dyscyplinarne, co uni-dyscyplinarne, w tym sensie, że nie 
uznają one intelektualnych podstaw do podziału badań nad społecz-
nościami ludzkimi na odrębne obszary, zrozumiałe jedynie dla 
wąskiego grona specjalistów” (Kliger 2010: 263)2. Wydaje się więc, 
że można w tym wypadku mówić, jeśli nie o podobieństwach i róż-
nicach, to przynajmniej o paralelach i rozbieżnościach, a właśnie te 
punkty styczności i napięcia pozwalają, jak sądzę, uchwycić pewne 
aspekty relacji między wschodnio- a zachodnioeuropejską nauką.

1 Według Wallersteina Rosja stanowiła odmienny system-świat. W tym 
artykule J. Łotman traktowany jest jako reprezentant Europy Wschodniej, 
a więc z punktu widzenia peryferyjnego, czy półperyferyjnego – o tej 
różnicy piszę w dalszej części artykułu.

2 Wszystkie tłumaczenia źródeł anglojęzycznych pochodzą od autorki.
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Jedną z najbardziej uderzających różnic między Wallersteinem 
a Łotmanem jest ich odmienna percepcja dynamiki relacji między 
centrum i peryferiami. W porównaniu z Wallersteinem, tartuskiego 
badacza cechuje coś, co nazwałabym peryferyjnym optymizmem. 
W sformułowanej przez Łotmana semiotycznej koncepcji kultury, 
dynamika semiosfery, czyli sfery, w której zachodzą procesy produk-
cji znaczeń, podobnie jak u Wallersteina jest wynikiem wymiany 
między centrum a peryferiami. Jednakże o ile w koncepcji systemu-
-świata w centrum zachodzą działania innowacyjne, a peryferie są 
jedynie ich odbiorcą, w koncepcji łotmanowskiej prawdziwie kre-
atywne są peryferie. Centrum to strefa hegemonicznych dyskursów, 
dążąca do objęcia swoimi uporządkowaniami całej przestrzeni 
znaczeń, ale jednocześnie najbardziej zunifikowana i spetryfikowana 
i w związku z  tym najmniej semiotycznie aktywna. Peryferie to 
z kolei obszar najmniej uporządkowany, będący w ciągłym wrzeniu, 
a w związku z tym najbardziej kreatywny. Tu rodzą się nowe teksty, 
tu semiotyczna słabość centrum zostaje obnażona: „[…] w centrum 
przestrzeni kultury, części semiosfery aspirujące do poziomu zorga-
nizowania umożliwiającego auto-opis poddane są ścisłej organizacji 
i rygorystycznemu uporządkowaniu. Jednocześnie stopniowo tracą 
one dynamikę, a gdy wyczerpią swoje rezerwy niedookreślenia stają 
się skostniałe i niezdolne do dalszego rozwoju. Z kolei na peryferiach 
– a im dalej od centrum tym wyraźniej jest to widoczne – związek 
między praktyką semiotyczną a narzuconymi na nią normami staje 
się coraz luźniejszy” (Łotman 1990: 134). Swoisty optymizm Łotmana 
nie ogranicza się jednak do wiary w kreatywny potencjał peryferii. 
Dynamika relacji między centrum a peryferiami zakłada, że możliwa, 
wręcz typowa jest zamiana ról, a więc wyparcie hegemonicznego, 
lecz nieproduktywnego języka centrum przez płodne dyskursy 
peryferii. Wystarczy spojrzeć na relacje między centrum a peryfe-
riami z wystarczająco odległej perspektywy czasowej, pisze Łotman, 
aby dojrzeć, że wczorajsze awangardy to jutrzejsze kanony; aby 
uświadomić sobie, że w semiotycznym wrzeniu proces odnowy 
centrum ma charakter ciągły i  nieunikniony. Z  upływem czasu 
„zbuntowane obrzeża” stają się tekstami centrowymi, dążącymi do 
narzucenia swego porządku całej semiosferze, a w ramach kolejnego 
cyklu nieunikniony jest proces ich kostnienia, gubienia potencjału 
do produkcji nowych znaczeń (Łotman 1990: 134).
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europa wschodnia – gdzie / jaka / czy jest?

Łotmanowski punkt widzenia jest niewątpliwie pochodną jego 
podstawowej dziedziny badań, historii literatury. Analiza trendów 
artystycznych czy tropów literackich bazuje na dużo bardziej dyna-
micznie rozwijającym się materiale niż analiza systemów ekono-
miczno-gospodarczych. Charakterystyczne przy tym jest to, że 
Wallerstein wydłuża okres dominacji kapitalistycznego systemu-
-świata, postrzegając go za Braudelem nie w dwustu- lecz w pięciu-
setletniej perspektywie – począwszy od okresu, który nazywa długim 
wiekiem szesnastym (Wallerstein 2007a: 63). Jednakże różnica 
w postrzeganiu relacji między centrum i peryferiami wynika, jak 
sądzę, nie tylko ze specyfiki badań, ale też z innych doświadczeń 
kulturowych cechujących Europę Wschodnią i  tzw. Zachód, 
z  odmiennej historii, szczególnie dwudziestowiecznej, która 
w zasadniczy sposób przekłada się na różnice poglądowe i świato-
poglądowe. Innymi słowy, rozbieżności między Łotmanem a Wal-
lersteinem wskazują na bardziej ogólne tendencje wschodnio- 
i zachodnioeuropejskiej nauki. Wskazuje na to także Ilya Kliger 
w  artykule poświęconym porównaniu łotmanowskiej semiotyki 
kultury i koncepcji literatury porównawczej skonstruowanych na 
podstawie modelu Wallersteina: „Z punktu widzenia zachodnich 
krytyków najbardziej przekonująca wizja przestrzeni literackiej 
i kulturowej, to ta oparta na niepodważalnej dominacji przemysłu 
kulturowego. Czy jako stolica oświeconego kosmopolityzmu, narzu-
cająca własne normy estetyczne na coraz to nowe rynki, czy jako 
epicentrum, z którego rozlewa się niemożliwa do powstrzymania 
fala przemysłu kulturowego, centrum dominuje nad peryferiami, 
»uniformizm [pożera] wyjściową różnorodność«. Literacka czaso-
przestrzeń, stanowiąca podstawę tego modelu, jest zupełnie zuni-
formizowana, z jednym centrum, czy rdzeniem, semiotycznie nie-
zróżnicowanymi peryferiami i  nieugiętym przepływem czasu, 
sprzężonym, trochę jak w termodynamice, z kulturową i formalną 
entropią. Z punktu widzenia Łotmana, sprawy wyglądają zupełnie 
inaczej. On wypowiada się z perspektywy opartej na dużo bardziej 
zróżnicowanej wizji czasoprzestrzeni” (Kliger 2010: 269 – 70).

Warto sięgnąć tu po słowa samego Łotmana, który opisując 
dynamikę kultury rosyjskiej, definiuje ją w kategoriach systemu 
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binarnego. W odróżnieniu od ewolucyjnego, ternarnego systemu 
dominującego na Zachodzie, system binarny cechuje przeplatanie 
wyraźnie oddzielonych od siebie okresów, z których każdy zorien-
towany jest na gwałtowne zerwanie z porządkiem go poprzedzają-
cym (Łotman, Uspieński 1985: 31). Według Łotmana i Uspieńskiego 
w odróżnieniu od cywilizacji zachodniej, kultura rosyjska w swojej 
podstawie pozbawiona była sfery aksjologicznie neutralnej, rozwija 
się więc w systemie dualistycznym, w którym „nowe” neguje „stare”, 
a kolejne „nowe” neguje poprzednią negację. „W tych warunkach, 
dynamiczny proces zmiany historycznej ma zupełnie odmienny 
charakter: zmiana przyjmuje formę radykalnego zaprzeczenia stanu 
poprzedniego. Nowe nie rodzi się w wyniku uruchomienia struktu-
ralnie »niewykorzystanej« rezerwy, tylko poprzez transformację 
porządku starego, w procesie jego odwrócenia” (Łotman, Uspieński 
1985: 33). Jak pisze Łotman w Kulturze i eksplozji: „W systemie binar-
nym ewolucja jest nieustannie przerywana […]. W cywilizacjach 
typu zachodniego, […] eksplozja rozrywa jedynie część pokładów 
kultury, choćby i nawet znaczną część, jednakże historyczna więź 
nie ulega przy tym zerwaniu. W strukturach binarnych momenty 
eksplozji mogą rozrywać łańcuch ciągłych sekwencji, co prowadzi 
nieuchronnie do głębokich kryzysów, ale także do zasadniczych 
odrodzeń” (Łotman 1999: 228 – 229). Nie wchodząc tu w szczegóły 
łotmanowskiej argumentacji i pomijając kwestię tego w jakim stop-
niu omówione przez niego i Uspieńskiego mechanizmy funkcjonują 
w całej Europie Wschodniej, można zauważyć, że patrząc tylko na 
specyfikę dwudziestego wieku, idee te rzeczywiście dobrze określają 
pewne aspekty różnicujące Europę Wschodnią i Zachodnią3.

O ile bowiem w krajach zachodnich dwudziesty wiek to okres 
ciągłego rozwoju systemu kapitalistycznego, który choć niepozba-
wiony momentów kryzysowych, to jednak ewoluował w sposób 
systematyczny, konsekwentnie zagarniając coraz to nowe obszary, 
o tyle Europa Wschodnia na przestrzeni ostatnich stu lat doświad-
czyła przeobrażeń bardzo gwałtownych, często rewolucyjnych. 
Zgodnie z  łotmanowską teorią kultury binarnej, wprowadzenie 

3 O tym, że łotmanowski model znajduje zastosowanie w innych niż 
on sam sugeruje kontekstach świadczy chociażby artykuł K.  Babayan 
(2006) poświęcony binarności kultury irańskiej.
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komunizmu odbyło się poprzez negację systemu kapitalistycznego, 
a następnie powrót kapitalizmu nastąpił poprzez odrzucenie wszyst-
kiego, co definiowało poprzednie półwiecze4. Można się więc poku-
sić o stwierdzenie, że o ile doświadczenie współczesności zachodnich 
teoretyków wskazuje na niewzruszoność systemu ekonomicznego, 
na trwałą dominację systemu kapitalistycznego i jego ideologiczną 
hegemonię, o  tyle doświadczenie Europy Wschodniej wskazuje 
raczej na ich systemową kruchość5. W tej części Europy, pozornie 
niewzruszone systemy gospodarcze, ekonomiczne, ideologiczne 
oraz kulturowe, rozpadają się znienacka, w sposób nieprzewidziany 
i nie do końca zrozumiały, a wynikła z tego zmiana ma charakter 
absolutny. W zgodzie z logiką łotmanowskiej semiosfery, hegemonie 
upadają pod naporem zbuntowanych obrzeży, które zajmują miejsce 
w centrum, instalując od zera nowe dominujące ideologie, które 
z czasem okazują się równie kruche, jak te, które je poprzedzały.

Wydaje się, że ta podstawowa różnica doświadczeń nie została 
w pełni zrozumiana na Zachodzie, ale także, co dziwniejsze, nie 
została w pełni wyartykułowana, czy wyeksploatowana przez bada-
czy z Europy Wschodniej, a przekłada się ona na odmienne doświad-
czenie całej gamy zjawisk, które leżą u podstawy aparatu pojęcio-
wego współczesnych badań kulturowych, czy szerzej tak zwanej 

4 O tym pierwszym etapie cyklu Łotman pisze jako o przejściu od 
demokracji do terroru. Przemiany z końca dwudziestego wieku postrzegał 
jako przejście, czy raczej szansę na przejście Rosji „z systemu binarnego na 
ternarny” (Łotman 1999: 231). Po doświadczeniach ery putinowskiej Urban 
koryguje te nadzieje opisując ją jako kolejne wahnięcie w ramach systemu 
binarnego (Urban 2006: 119).

5 Niejako idąc tym tokiem myślenia, ciekawe byłoby rozważenie czy to 
przekonanie o  trwałości i nienaruszalności systemu kapitalistycznego, 
zarówno wśród jego zwolenników jak i przeciwników, nie doprowadziło 
do tego, że ostatni kryzys finansowy był dla znakomitej większości prakty-
ków i  teoretyków kompletnym zaskoczeniem. A  z  drugiej strony, czy 
przetaczająca się obecnie przez Europę, Afrykę i Stany Zjednoczone fala 
protestów społecznych, nie doprowadzi ostatecznie do rewolucyjnej 
zmiany systemu ekonomicznego i  politycznego (oby nie zbyt nagle 
i krwawo), co z punktu widzenia Europy Wschodniej oznaczałoby kolejny 
etap binarnego przeplatania porządków, zaledwie po 20 czy 30 latach od 
wejścia w system kapitalistyczny.
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„teorii”: począwszy od najbardziej oczywistych, dotyczących 
odmiennych asocjacji związanych z pojęciami lewicy i prawicy, 
marksizmu i  relacji klasowych, poprzez kwestie upolitycznienia 
i ideologicznego zaangażowania nauki, a kończąc na bardziej ogól-
nych pytaniach o relacje między sferą prywatną i publiczną oraz 
o doświadczenie tożsamości i ludzkiej sprawczości. Przykładowo, 
w momencie, w którym na Zachodzie ugruntowywała się na polu 
różnych dziedzin koncepcja śmierci podmiotu, Europa Wschodnia 
doświadczała swoistego zwycięstwa jednostki nad systemem. Jak-
kolwiek perspektywa ostatnich lat mogła to poczucie zmienić, to dla 
wielu uczestników tych zdarzeń, choć może przede wszystkim dla 
zaangażowanych w działalność opozycyjną krytycznych intelektu-
alistów, przełom 1989 roku, to przede wszystkim doświadczenie 
sprawczej roli jednostki, zwycięstwo krytycznego umysłu (Tisma-
neanu 2000: 154 – 155)6.

Myśl wschodnioeuropejskich dysydentów, przekonuje Tismane-
anu, nie została jednak na Zachodzie w pełni zrozumiana i w związku 
z tym zbyt szybko i bezkrytycznie odrzucona, choć w większym niż 
rewizja leninowskich, monopolistycznych reżimów stopniu, to 
właśnie „filozofia obywatelskiej emancypacji proponowana przez 
wschodnioeuropejskich krytycznych intelektualistów wpłynęła na 
kształt naszej współczesności oraz rozumienie relacji między celami 
a środkami w ramach organizacji przestrzeni społecznej” (Tismane-
anu 2000: 154). Jednocześnie niemalże natychmiastowa zmiana 
paradygmatów myślenia, jaka nastąpiła w Europie Wschodniej po 
roku 1989, kolejne wahnięcie binarnego systemu, polegające na 
wejściu w zachodni model społeczno-gospodarczy, sprawiło, że 
nacisk w sferze nauki położony został na bliższe poznanie i przyswo-
jenie koncepcji formułowanych w krajach centrowych, raczej niż na 
przefiltrowanie ich przez specyficzne, niejednokrotnie skrajnie 
odmienne, doświadczenie wschodnioeuropejskie. Przykładem tego 
może być chociażby recepcja teorii postmodernizmu, o której Teresa 

6 Można się nawet pokusić o twierdzenie, że tocząca się w wielu krajach 
postkomunistycznych debata o tym, w jakim stopniu przełomy tego okresu 
były wynikiem oddolnych działań, a w jakim stopniu były odgórnie stero-
wane są wschodnioeuropejskim odpowiednikiem debaty o śmierci pod-
miotu.
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Kostyrko pisze: „charakterystyczny jest niedostatek polemiki z tymi 
tekstami, a nawet brak określenia własnych stanowisk przez inter-
pretujących te teksty uczonych. Mają one charakter przeważnie 
przybliżający środowisku humanistów orientację w zakresie nowych 
idei, często bardzo starannie prezentowaną i świadczącą o ich rozu-
mieniu, generalnie jednak pozbawioną krytycyzmu. Większość 
autorów tych interpretacji czy komentarzy, zdaje się cechować 
przede wszystkim chęć »uczestniczenia w wiedzy« o postmoderni-
zmie, nie podejmują oni natomiast głębszej analizy jego głównych 
idei” (Kostyrko 2000: 12).

Ta swoista słabość w artykulacji wschodnioeuropejskiej perspek-
tywy w procesie recepcji zachodniej teorii nie dotyczy wszystkich jej 
aspektów; w  znacznie mniejszym stopniu cechuje też praktykę 
krytyczną, a więc aplikacje teorii w analizie zjawisk i tekstów lokal-
nych. Jednakże, w  ramach podejmowanych w  ostatnich latach 
w globalnej skali dyskusji o mechanizmach przepływu wiedzy coraz 
wyraźniej formułowana jest konieczność zdefiniowania miejsca oraz 
warunków uprawiania nauki w Europie Wschodniej. Jak piszą we 
wstępie do specjalnego, poświęconego europejskim peryferiom 
numeru czasopisma symploke Di Leo i Moraru: „[…] jako że Europa 
ciągle niechętnie przyznaje się do swoich peryferii i  z oporami 
przyjmuje ich europejskość” (Di Leo, Moraru 1997: 97) konieczne 
jest uaktywnienie tych wewnętrznych peryferii w dialogu z dyskur-
sami dominującymi, zdynamizowanie procesu „odpisywania cen-
trum” (writing back), w analogiczny sposób, w jaki zrobiły to pery-
ferie pozaeuropejskie w  ramach badań postkolonialnych. 
Peryferyzacje, jakie są udziałem samego kontynentu europejskiego, 
sugerują dalej Di Leo i Moraru, mogą mieć bowiem bardziej trwały 
i zasadniczy charakter.

Peryferyjne i centrowe ideologie akademii

Aby tej dosyć ogólnej perspektywie na relacje między centrum 
a peryferiami nadać nieco bardziej konkretny wymiar, chciałabym 
przyjrzeć się jednej z dziedzin nauki, brytyjskim badaniom kulturo-
wym (cultural studies), które narodziły się w latach sześćdziesiątych 
w Birmingham i stanowią jeden z najbardziej wpływowych trendów 
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badawczych współczesnej humanistyki. Cultural studies w ogrom-
nym stopniu przyczyniły się do zmiany oblicza nie tylko humani-
styki, ale także nauk społecznych, a w efekcie doprowadziły do 
przemodelowania wielu wydziałów uniwersyteckich na całym 
świecie. Dyskurs humanistyczny został upolityczniony; na pierwszy 
plan wysunęły się badania nad podmiotami dotąd marginalizowa-
nymi: mniejszościami rasowymi w ramach perspektyw postkolonial-
nych, płciowymi i genderowymi w badaniach queer oraz szeroko 
pojętego nurtu feministycznego. Tak zwany kanon białego człowieka 
Zachodu ustąpił miejsca badaniom kultury popularnej oraz tekstów 
podmiotów peryferii (choć rozumianych, jak zaraz wyjaśnię, w bar-
dzo określony sposób).

W kontekście relacji między wschodnio- a zachodnioeuropejską 
nauką szczególnie istotne jest pytanie o sposób definiowania tożsa-
mości dziedziny cultural studies, o  to jak nakreślane są relacje 
między „ja” a „obcym” oraz o to, gdzie w tym widzeniu świata lokuje 
się Europa Wschodnia. Ważne jest też doprecyzowanie pojęć pery-
ferii i  półperyferii. Przesiąknięte hegeliańską myślą rozumienie 
tożsamości w ramach cultural studies zakłada, że „ja” konceptuali-
zowane jest zawsze w opozycji do obcego. Odmienność obcego jest 
swoistym warunkiem sformułowania własnej tożsamości, definio-
wanej jako zaprzeczenie inności. Jednakże wybór obcego, tego 
swoistego odwróconego lustra, nie jest przypadkowy. Najlepiej by 
był on wystarczająco odmienny, ale jednocześnie by jego tożsamość 
nie unieważniała tego, co możemy określić (uznając całe niebezpie-
czeństwo stosowania tego pojęcia) jako esencję „ja”, a więc tę część 
tożsamości, która jeśli zostanie naruszona, to doprowadzi do jej 
zupełnego rozpadu.

Studia kulturowe narodziły się na gruncie myśli marksistowskiej, 
jako krytyka neoliberalnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, 
a w ramach realiów naukowych, jako odpowiedź na elitarystyczne 
rozumienie kultury proponowane przez dominującą wówczas 
w Anglii szkołę F.R. Leavisa. Cultural studies zakwestionowały wizję 
kultury jako zbioru wartości nadrzędnych wobec życia społecznego 
– a reprezentowaną głównie przez wybitne dzieła kultury wysokiej 
– i skierowały oś zainteresowania na doświadczenia codzienności 
klasy robotniczej oraz na kulturę popularną. W aspekcie politycz-
nym, koncepcje centrum z Birmingham przełożyły się na krytykę 
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systemu kapitalistycznego i kultury zachodniej, oskarżanych o elita-
ryzm, rasizm, seksizm i eurocentryzm (do tego ostatniego pojęcia 
jeszcze wrócę).

Ostatnie lata coraz wyraźniej wskazują jednak na kryzys tej ten-
dencji badawczej. Coraz częściej mówi się o tym, że w ramach tak 
zwanego przewrotu kulturowego jedna hegemonia zastąpiona 
została przez inną. Pomyślane jako sposób poszerzenia pola badań 
(literatury wysokiej o teksty kultury popularnej, kanonu białego 
mężczyzny o narracje mniejszościowe, analizy tekstowej o badania 
sfery życia codziennego), cultural studies szybko przekształciły się 
w promocję kultury popularnej i deprecjację lub ignorowanie tzw. 
kultury wyższej, w efekcie czego została ona zredukowana do poli-
tycznego i  ideologicznego wymiaru (Terentowicz-Fotyga 2011). 
Wielu krytyków coraz otwarciej wskazuje też na upadek standardów 
akademickich, przyznając, że badanie ideologicznego aspektu stro-
jów Madonny czy popularnych telenoweli niekoniecznie skutkuje 
wykształceniem krytycznych i aktywnych społecznie obywateli – 
a takie przecież było ideowe przesłanie założycieli szkoły z Birming-
ham. Mieke Bal przekonuje też, że poprzez zmniejszenie znaczenia 
samego tekstu na rzecz kontekstu, studia kulturowe przyczyniły się 
do zaniku umiejętności analitycznego czytania (Bal 2003: 32 – 33). 
Z kolei Jean Baudrillard pisze o rozpowszechnieniu kultury wikty-
mizacji: „[…] dzisiaj wszyscy pozostają zasklepieni we własnym 
cierpiętnictwie. Nie ma już rewolt ani antagonizmów, pozostaje 
perwersyjna sytuacja, nowy, perwersyjny, konsensualny, społeczny 
kontrakt, w którym każdy stara się uzyskać status ofiary. Wszyscy 
stają się zarówno ofiarami, jak i  współsprawcami” (Baudrillard 
1998: 55).

Podstawową przyczyną kryzysu badań kulturowych, jak słusznie 
zauważa Angela McRobbie, był upadek wielu ram konceptualnych, 
jakie leżały u podstawy ich rozwoju, spośród których najważniejszą 
był marksizm: „Marksizm, główny punkt odniesienia dla projektu 
cultural studies w Wielkiej Brytanii, został podważony nie tylko 
z perspektywy krytyków postmodernistycznych, którzy zaatakowali 
jego teleologiczne postawy, meta-narracyjny status, esencjalizm, 
ekonomizm, eurocentryzm, oraz pozycję w obrębie całego projektu 
oświeceniowego, ale także naturalnie poprzez wydarzenia w Europie 
Wschodniej, dyskredytujące dużą część projektu socjalistycznego 
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oraz zdumiewające przemiany w Związku Radzieckim, w efekcie 
których zachodni krytycy pogubili się w tym, jak należy rozumieć 
obecnie politykę prawicową i  lewicową” (McRobbie 1992: 719). 
Niesłuszne okazało się przede wszystkim przekonanie o nieuchron-
ności rewolucji oraz o dominującej roli klasy robotniczej. W ramach 
neoliberalnej rzeczywistości pojęcie klasy stopniowo utraciło swoje 
znaczenie, a obywatela, jak wskazywał Bauman, zastąpił konsument 
(Pollock 2003: 130).

Ten kryzys badania kulturowe pokonały dokonując zwrotu w kie-
runku postmarksizmu i polityki tożsamości. Proponując odejście od 
narracji totalnych, akceptując błędność przekonania o nieuchron-
ności rewolucji, która miała być zapoczątkowana przez klasę robot-
niczą, znaleziono nowe obszary. Oś zainteresowania przeniesiono 
z klasy robotniczej na inne podmioty dyskryminowane przez system 
kapitalistyczny – kobiety, mniejszości seksualne i rasowe oraz miesz-
kańców byłych kolonii. Przy dużym wsparciu koncepcji Michela 
Foucault, uciskaną klasę robotniczą zastąpiły więc „wewnętrzne 
mniejszości” oraz peryferyjny obcy (Gottfried 2005: 19). Kluczowy 
w tym wypadku wydaje się fakt, iż narracje mniejszościowe wpisują 
się w podstawowe, ideologiczne przesłanki cultural studies, dyscy-
pliny skupionej na grzechach kapitalizmu i poczuciu winy, wynika-
jącej z imperialnej przeszłości Zachodu. Innymi słowy, w wyniku tej 
ewolucji, krytycy kulturowi w dalszym ciągu poruszają się w ramach 
tego samego dyskursu, narracji, której osią jest krytyka hegemonii 
systemu kapitalistycznego, a  główną ramą konceptualną neo- 
a następnie postmarksizm.

Zmiany te rzucają światło na specyficzną pozycję Europy 
Wschodniej, pokazują bowiem, że w ramach tego paradygmatu 
myślenia, ta część Europy nie jest dogodnym obcym. Choć nie 
należy ona do świata Zachodu, nie jest też wystarczająco inna – tu 
w roli odwróconego lustra lepiej funkcjonują byłe kolonie. Przede 
wszystkim jednak, doświadczenia Europy Wschodniej nie wpisują 
się dobrze w obraz rzeczywistości, w którym kapitalizm jest miarą 
wszelkiego zła. Jak pisze Paul Gottfried w Dziwnej śmierci marksi-
zmu, zachodnią lewicę cechuje jeśli nie przymykanie oka, to tenden-
cja do swoistego umniejszania zbrodni komunizmu. Wyrażona przez 
Timothy Brennana opinia, jakoby zbrodnie popełnione w  imię 
komunizmu, choć bezsprzecznie prawdziwe, były nieporównywalnie 
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mniejsze niż te popełnione przez liberalny kapitalizm (Brennan 
2006: 35) nie jest w tym wypadku odosobniona. Gottfried wskazuje 
też na pewne prawidłowości dyskursywne, w ramach których mowa 
o zbrodniach komunizmu postrzegana jest jako pochwała nazizmu 
i umniejszanie zła Holokaustu.

Upadek komunizmu bez wątpienia skomplikował i tak niełatwe 
relacje zachodniej lewicy z Marksem. Stąd dosyć ambiwalentny 
stosunek do wydarzeń z roku 1989, które znacznie częściej pojawiają 
się w kontekście potwierdzenia nieuchronności hegemonii global-
nego kapitalizmu, niż jako przykład zwycięskiej walki z totalitary-
zmem, czy sukcesu zrywu wolnościowego. Dziwi to o tyle, że ruchy 
wolnościowe roku 1968, skądinąd znacznie mniej skuteczne, stano-
wią jeden z podstawowych mitów tego dyskursu. Używając pojęcia 
z dziedziny psychologii, można by powiedzieć, że zbudowana na 
marksizmie kulturowym dziedzina nie jest zainteresowana przepra-
cowywaniem doświadczeń komunizmu w Europie Wschodniej. Stąd 
też, po części swoista niechęć do krytycznego zaangażowania w ana-
lizę narracji i dorobku intelektualnego tej części Europy. Dobrze 
podsumowuje tę sytuację Anna Szemere: „Z powodu dużego zna-
czenia i roli antropologii w ramach multidyscyplinarnego projektu 
badania kultur, jak również powiązanej z tym politycznej atrakcyj-
ności tak zwanego Trzeciego Świata, cultural studies pozostają 
bardzo zainteresowane podmiotami poddanymi dominacji, koloni-
zowanym Obcym oraz kulturową interakcją między społeczeń-
stwami kapitalistycznymi i tradycyjnymi. Jednakże, społeczeństwa, 
które do niedawna należały do obszaru realnego socjalizmu pozo-
stają przez tę dziedzinę zupełnie pomijane. Zastanawiam się, czy ten 
ewidentny brak zainteresowania nie wynika z pewnej ambiwalencji, 
jaką darzą zachodni lewicowcy te kraje, jako obszary skompromito-
wanej, obarczonej nadużyciami i ostatecznie pokonanej utopii. Czy 
nie leży za tym obawa, że krytyka tych systemów politycznych 
(z okresu, kiedy były jeszcze socjalistyczne) będzie stanowiła zagro-
żenie dla wyraźnie politycznego ostrza cultural studies oraz zachod-
niej myśli lewicowej, doprowadzi bowiem do zakwestionowania 
dominującego obecnie w tej części świata dyskursu o socjalizmie?” 
(Szemere 1992: 623).

Powracając do kategorii łotmanowskich można by powiedzieć, 
że dynamika semiosfery zachodniej nauki rozwija się obecnie 
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w  napięciu między centrowym dyskursem kapitalizmu a  jego 
zewnętrznymi i  wewnętrznymi peryferiami: byłymi koloniami 
i mniejszościami rasowymi, płciowymi i seksualnymi. Idąc dalej za 
Łotmanem należy uznać, że peryferia te stopniowo przejmą (przej-
mują/przejęły?) pozycję w centrum, czego znakiem byłoby znaczenie 
badań feministycznych, queer i postkolonialnych w ramach zachod-
niej akademii. W ramach tak definiowanej wizji świata oraz pola 
badań, Europa Wschodnia nie jest ani centrum ani peryferiami, lecz 
strefą cienia, przez którą dyskursy wędrują w tę i z powrotem, obsza-
rem pozbawionym na nie wpływu. W odróżnieniu od płodnych 
peryferii, mających szansę na wyparcie i zastąpienie centrum, pół-
peryferia to obszary przejściowe, niewidoczne, kolonizowane tylko 
przez kolejne dyskursy.

Swoisty niebyt tej części Europy dobrze ilustrują skróty myślowe, 
którymi posługują się krytycy kulturowi, zawarte chociażby w takich 
pojęciach jak Euro-wina, czy Euro-centryzm, które w ramach obec-
nego systemu społeczno-gospodarczego powinny być raczej zastą-
pione przez pojęcia Zachodo-winy czy Zachodo-centryzmu. Tak się 
jednak nie dzieje7. Jak pisze Anna Klobucka w artykule zatytułowa-
nym „Teoretyzując europejskie peryferia” („Theorizing the European 
Periphery”), to właśnie przeciwstawne perspektywy wpisane w dys-
kurs zewnątrzeuropejskich peryferii w znacznym stopniu odpowie-
dzialne są za cementowanie wewnątrzeuropejskich nierówności 
i przekłamań: „Eurocentryczne założenia tradycyjnej komparatystyki 
literackiej i kulturowej oraz nieunikniona i w pełni uzasadniona 
anty-europejskość wpisana w teorię i politykę postkolonialną przy-
czyniły się do pozornie subtelnego lecz niezaprzeczalnego utrwale-
nia monolitycznej, monologicznej tożsamości »europejskiej«, 
w której pewna wyabstrahowana wizja »Europy jako podmiotu«, 
pozbawionej określonych historycznych i geopolitycznych koordy-
natów, odzwierciedlona jest w opozycyjnej konstrukcji Europy jako 
przedmiotu, zaciekle monolitycznego, centrowego Obcego, prze-
ciwstawianego kreatywnie fragmentarycznemu (post)kolonialnemu 
»ja«. […] Określenie dyskryminującej postawy wpisanej w tradycyjną 

7 Wallerstein wprawdzie używa pojęcia paneuropejskości, mówiąc 
o Europie Zachodniej, Ameryce Północnej oraz Australazji (Wallerstein 
2007b:120), ale używa go obok pojęcia europejskiej dominacji.
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komparatystykę literacką jako postawy »eurocentrycznej« pomija 
fakt, iż literatury i kultury europejskiej peryferii niezwykle rzadko 
pojawiają się jako równoprawni twórcy wspólnej, europejskiej, kul-
turowej »tożsamości«” (Klobucka 1997: 126, 128).

wyjście ze strefy cienia

Jeśli ta diagnoza jest słuszna i jeśli uznamy, że ilustruje ona bar-
dziej ogólne tendencje do półperyferyzacji Europy Wschodniej, to 
warto zastanowić się jakie jest rozwiązanie tej sytuacji, jakie są 
możliwości i warunki wyjścia ze strefy cienia. Pozostając przy meta-
foryce przestrzennej, można powiedzieć, że z obszaru półperyferii 
istnieje możliwość ruchu w  dwie strony – w  stronę centrum 
i w  stronę peryferii. Wydaje się też, że w obecnych warunkach 
konieczne jest poruszanie się w obu tych kierunkach jednocześnie, 
a więc ustawienie zarówno w pozycji tożsamości, jak i w pozycji 
obcego, choć w różnych aspektach i wymiarach.

Z jednej strony, wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło 
nowe warunki współpracy naukowej; zwiększyły się możliwości 
publikacji, tworzenia ponadnarodowych grup badawczych, poprawił 
się też dostęp do materiałów, choć ciągle nie tak, jak można by sobie 
tego życzyć. Rozwija się wymiana poglądów, a dzięki cyfryzacji 
zasobów zmienia się też sam charakter pracy naukowej, w której 
coraz mniejsze znaczenie ma fizyczne miejsce zamieszkania. W tym 
wymiarze warto być jak najbliżej centrum, tak aby stać się częścią 
jego auto-opisu. Zarówno sami naukowcy, jak i ciała decydujące 
o finansowaniu nauki, szczególną atencją powinny więc obdarzyć 
procesy umożliwiające wymianę informacji – zarówno jeśli chodzi 
o dostęp do materiałów światowych, jak i udostępnianie prac wła-
snych poprzez ich cyfryzację i  tłumaczenie. Nie wydaje się, by 
w obecnym układzie sił możliwe było współtworzenie światowej 
nauki bez publikacji w języku angielskim. Korzystanie z dominują-
cego języka, mimo nierówności wpisanych w ten proces, to wciąż 
najskuteczniejszy sposób nie tylko dotarcia do centrum, ale też 
kontaktu z innymi peryferiami i półperyferiami.

Jednocześnie procesowi zbliżania do centrum towarzyszyć powi-
nien proces odwrotny, polegający na auto-opisie Europy Wschodniej 
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jako obcego. Najbardziej niebezpieczne wydaje się bowiem przyjęcie 
za wieloma lewicowymi, zachodnimi intelektualistami, w tym także 
za Wallersteinem, założenia, że komunizm w Europie Wschodniej 
stanowił jedynie pewien epizod w ciągle rosnącej hegemonii systemu 
kapitalistycznego i uznanie, że w związku z tym wschodnioeuropej-
ska nauka powinna poruszać obecnie te same zagadnienia, co nauka 
zachodnioeuropejska, posługiwać się przejętym od niej, a nie prze-
filtrowanym przez własne doświadczenia, aparatem badawczym. 
Losy tej części Europy, nie tylko w poprzednim stuleciu, były zupeł-
nie inne i jako takie powinny być w pełni wyartykułowane w dialogu 
i polemice z koncepcjami centrowymi. Obcość może być tu atutem, 
nie tylko dlatego, że pozwala na obronę przed bezkrytycznym adop-
towaniem zachodniej myśli, ale także dlatego, że pokazuje, iż wizja 
świata formułowana w ramach dyskursów centrowych osadzona jest 
w  ich własnych, a  nie uniwersalnych, doświadczeniach. Innymi 
słowy, pozwala na obnażenie hegemoniczności dyskursu zachodniej 
akademii, bo jak pokazuje ewolucja cultural studies, nawet dziedziny 
podporządkowane tropieniu hegemonii mogą pozostawać w dużym 
stopniu ślepe na hegemoniczność własną.
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Wojciech Burszta, wypowiadając się na temat stanu antropologii, 
zauważa: „nadal dość powszechnie (zarówno »tam«, jak i »tu«) 
utrzymuje się przekonanie, że mapę światowej antropologii (etno-
logii, etnografii) dałby się przedstawić tak oto. Zasadniczą jej część 
zajmuje ogromny, dobrze zagospodarowany Kontynent nauki ame-
rykańskiej, brytyjskiej i francuskiej — to główny ląd antropologii 
międzynarodowej (international anthropology). Wokół niego, wśród 
otaczających go wód usadowiły się mniejsze lub większe Archipelagi 
wysp — to antropologie lokalne, regionalne, względnie narodowe. 
Istnieją między nimi sporadyczne kontakty, ale są to kontakty na 
skalę peryferii i takich dotyczące problemów. Właściwy kierunek 
oddziaływania ma charakter jednostronny: impulsy, teorie, idee 
i wiedza zawsze nadchodzą z Kontynentu, załamując się w lokalnym 
wymiarze poszczególnych etnologii narodowych rozproszonych 
wysp Archipelagu (Burszta 1992: 3; zob. Buchowski 2013: 77 – 90).

Podobny sposób myślenia w ramach opozycji centrum-peryferie 
odnajdujemy u historyków historiografii i metodologów historii 
zajmujących się współczesnością historiografii1. Zbliżone do tego, 

1 „Współczesność” rozumiem tak, jak kategoria ta może być rozumiana 
w ramach antropologii współczesności. Barbara Fatyga, dokonując syste-
matyzacji sposobów rozumienia antropologii współczesności, wskazuje, że 
mówi się o niej m.in. w związku z »nowym« przedmiotem antropologii, 
jakim są społeczeństwa współczesne, w przeciwieństwie do przedmiotu 
tradycyjnego (społeczeństw tzw. pierwotnych, kultur tradycyjnych) (Fatyga 
2005: 46 – 47). Wbrew pierwszym skojarzeniom, w tym przypadku „współ-
czesność” oznacza coś więcej niż „tu i teraz”; oznacza industrialną i post-
industrialną rzeczywistość kultury zachodniej. I tym w istocie antropologia 
współczesności się zajęła (Kleśta-Nawrocki, Piasek 2012).

woJciech PiAseK

Poza centrum-peryferie  w badaniach 
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co pisze Burszta, jest także konkretne postrzeganie centrum w histo-
riografii i metodologii historii2.

Charakteryzując stan historiografii w XX wieku, wskazuje się, iż 
u jego początków w historiografii jako nauce zaszły istotne zmiany. 
Pisze się o historii starej i nowej, tradycyjnej i nowoczesnej, klasycz-
nej i nieklasycznej. Historia stara, tradycyjna, klasyczna miałaby 
w tym czasie ustąpić dotychczas zajmowane miejsce historii nowej, 
nowoczesnej, nieklasycznej, niekonwencjonalnej. Historia ta stanowi 
punkt odniesienia dla refleksji nad historiografią, szkicowaniem jej 
mapy i kluczowych problemów metodologicznych (zob. Topolski 
1983; Wrzosek 1995; Grabski 2003; Domańska 2006; Kelley 2009; 
Iggers 2010).

Intelektualne centrum określane jako to, co nowe, nowoczesne, 
nieklasyczne, wyznaczane jest na dwa sposoby. Możemy mówić 
o dwóch „typach idealnych” konstruowania obrazów historiografii, 
wykorzystujących opozycje: centrum-peryferie. Opozycja ta organi-
zuje zarówno refleksję o historiografii, która przeciwstawia ją kultu-
rze nie negując związków z nią, jak i  refleksję, szczególnie mnie 
interesującą, w której historiografia jest wkomponowana w kulturę.

W pierwszym z  „typów idealnych” porządkowania i badania 
historiografii centrum to miejsce, gdzie „wykorzystano” w sposób 
aktualnie najdoskonalszy możliwości Rozumu w poznawaniu prze-
szłości. Historia miałaby tu osiągnąć swój aktualnie najwyższy 

2 Nie jest to zresztą perspektywa obecna jedynie w antropologii oraz 
historii historiografii i metodologii historii. Piotr Piotrowski pisze o wer-
tykalnym typie narracji historyczno-artystycznej, która przede wszystkim 
charakteryzuje się hierarchizacją: „Serce sztuki nowoczesnej […] to cen-
trum, miasto lub miasta, gdzie tworzone są wzorce konkretnej tendencji 
artystycznej, przeważnie główne miasta Zachodu […]. Stąd dopiero wzory 
rozchodzą się po świecie, trafiając na peryferie. Sztuka w centrum wyzna-
cza więc paradygmat; sztuka na peryferiach to adaptacja wzoru, wypraco-
wanego w metropolii artystycznej. W centrum tworzone są kanony arty-
styczne, hierarchia wartości, normy stylistyczne; na peryferiach zaś owe 
kanony, normy oraz hierarchie wartości są w najlepszym wypadku recy-
powane. Może się oczywiście zdarzyć, że na kulturowych marginesach 
geografii artystycznej pojawią się wybitni artyści, ale ich uznanie, histo-
ryczno-artystyczna konsekracja, następuje w centrum […]” (Piotrowski 
2010: 25).
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poziom rozwoju w poznawaniu przeszłości. Historiografię sprzed 
tego czasu uznaje się za reprezentującą nieaktualny jej stan z punktu 
widzenia rozwoju naukowego. Centralne oznacza tu najbardziej 
zaawansowane naukowo badania, peryferyjne zaś to badania, które 
stosują metody „przezwyciężone” przez nowe oblicze historiografii 
i już niespełniające kryterium naukowości. W ten sposób wskazując 
wiodącą historiografię, uznaje się, że jeśli chcemy powiedzieć coś 
znaczącego o historii, o jej współczesnym stanie, jak i problemach 
poznania przeszłości, to nie ma co penetrować owych peryferiów, 
ale należy skierować się od razu do centrum.

W drugim „typie idealnym” mamy do czynienia ze skontekstuali-
zowanym kulturowo rozumem, gdzie poznanie naukowe traktowane 
jest jako część kultury, a różnorodność, jaką można zaobserwować, 
rozumiana jest jako różnorodność kulturowa. Nie ma w tym myśle-
niu miejsca na opozycję centrum-peryferie, wyznaczaną przez fakt 
osiągnięcia najwyższego poziomu w rozwoju poznawania przeszło-
ści. Porządkowanie kulturowej różnorodności w ramach centrum-
-peryferie odbywa się jednak nadal. Centralność wynika tu z „kul-
turowej innowacyjności” odnośnie sposobu poznawania przeszłości, 
centrum to miejsce, w którym pojawiły się nowe propozycje jej 
badania. Historiografia, w której innowacja miała miejsce, trakto-
wana jest jako „kultura źródłowa” dla pozostałych historiografii. 
Podobnie jak i w poprzednim stanowisku uznaje się w nim, iż jeśli 
chcemy powiedzieć coś znaczącego o historii, to nie trzeba penetro-
wać peryferiów, ale trzeba zwrócić się od razu do centrum.

Opozycja centrum-peryferie w pierwszym typie myślenia o dzie-
jach historii i metodologii opiera się na technokratycznej koncepcji 
myślenia naukowego, przekonaniu, iż racjonalność jest zjednoczona 
z ponadhistorycznym rozumem. To, co dotyczy rozumu, jest tu 
postrzegane jako koniecznie pozakontekstualne, pozakulturowe. 
Uważa się, iż granice praktyki naukowej wyznaczają jedynie tech-
niczne problemy rozwiązywane przy użyciu odpowiednich metod, 
które ucieleśniają sobą jakoby ponadhistoryczny rozum (Szahaj 
2004: 245). Uniwersalizacja konkretnego wariantu historiografii 
wynika z uznania go za oparty na najaktualniejszym rozpoznaniu 
możliwości Rozumu w poznawaniu świata. Różnorodność kulturowa 
w  zakresie poznania przeszłości jest tu postrzegana jako gruba 
warstwa, odkładająca się na tym, co niezmienne, ogólne, uniwersalne 
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– naturze ludzkiej. Między umysłem a kulturą znajdować ma się mur 
na stałe rozdzielający umysł od kultury (zob. Grabski 1990).

W drugim typie charakter opozycji centrum-peryferie opiera się 
na kulturowym skontekstualizowaniu racjonalności poprzez zredu-
kowanie umysłu do kultury. Opozycja centrum-peryferie nabiera 
w nim kulturalistycznego charakteru. W modelu tym refleksja nad 
historiografią koncentruje się na kulturze, w  której ma miejsce 
innowacja kulturowa w zakresie poznawania przeszłości. Oczywiście 
kulturowa innowacyjność, jak i sama innowacja kulturowa, nie są tu 
esencjonalizowane, co wynika konsekwentnie ze sposobu, w jaki 
skontekstualizowano umysł. Nie przeszkadza to jednak, by tę kul-
turę, gdzie zaszła innowacja, traktować jako „kulturę źródłową”. 
W ten sposób w modelu tym w najogólniejszych ramach powiela się 
dyfuzjonistyczne myślenie o kulturze.

Jak widać, samo uznanie różnorodności historiografii i kulturowe 
zrelatywizowanie umysłu, które ma miejsce w drugim modelu, nie 
przynosi zamierzonego efektu. Zredukowanie umysłu do kultury 
rodzi także problem relatywizmu poznawczego i problem podsta-
wowej jedności rodzaju ludzkiego. W tym „miejscu” znajduje się, jak 
sądzę, słabość tego modelu z punktu widzenia starań o wyjście poza 
opozycję centrum-peryferie. Wydaje się, iż paradoksalnie brak 
jakiejkolwiek nadrzędnej zasady scalającej różnorodności stanowi 
o  poruszaniu się nadal w  ramach opozycji centrum-peryferie. 
Z powodu jej braku różnorodności są w tym modelu wprawdzie 
ujawniane i doceniane, ale nie traktuje się ich jako propozycji dla 
własnego sposobu bycia w świecie. W związku z tym relacje między 
nimi mogą być, i jak widać są, ustalane w ramach opozycji centrum-
-peryferie (por. Chakrabarty 2011: 123 – 142).

Zgadzając się z tym, iż historiografia jako dyscyplina naukowa 
jest częścią kultury, a refleksja nad nią jest refleksją nad kulturą, 
pozostawmy na boku pierwszy „typ idealny”. I zastanówmy się, jak 
można zdystansować się od opozycji centrum-peryferie w ramach 
kulturalistycznego/antropologicznego myślenia o historiografii. Jak 
widać samo kulturowe skontekstualizowanie umysłu nie gwarantuje 
opuszczenia tej opozycji w refleksji historiograficzno-metodologicz-
nej. Chcąc osiągnąć cel postawiony na wstępie i zdystansować się 
w  refleksji nad historiografią od opozycji centrum-peryferie 
konieczne jest wypracowanie odpowiedniej koncepcji kultury. Cho-
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dzi o taką jej koncepcję, która pozwoli na poznanie różnicy jako 
takiej i  samej w  sobie, nie generując przy tym problemu braku 
podstawowej jedności natury ludzkiej. Mówiąc inaczej, potrzebu-
jemy takiej koncepcji, w ramach której różnorodność historiografii 
to unikatowość wewnątrzkulturowych stanów rzeczy w zakresie 
praktyki naukowej w obrębie jednolitych możliwości gatunkowych 
człowieka3. Koncepcja ta musi zdystansować się od kartezjańskiego 
paradygmatu oraz związanej z nim oświeceniowej koncepcji natury 
ludzkiej. Przy całej odmienności zaprezentowanych modeli łączy je 
akceptacja, w przypadku pierwszym i konfrontacja, w drugim z kar-
tezjańskim paradygmatem. To właśnie pozostawanie w jego ramach 
przy porządkowaniu różnorodności w historiografii powoduje, iż 
ignorujemy jej kulturowy charakter bądź napotykamy na problem 
relatywizmu poznawczego oraz braku podstawowej jedności rodzaju 
ludzkiego4.

3 Przekonanie o  jedności natury ludzkiej włączam do „minimalnej 
metafizyki”, o której pisze Zybertowicz, i którą przyjmuję: „Na gruncie 
konstruktywizmu [można] wyróżnić dwie rzeczywistości: wewnętrzną 
i zewnętrzną. Ta pierwsza to zagospodarowany przez ludzkie poznanie 
i działanie świat kultury […]. Ta druga jest niemal całkowicie bezkształtna. 
Powiedziałem »niemal«, bo gdyby nie pewne wyjątki, to mówienie o tej 
rzeczywistości byłoby chyba w ogóle bezpodstawne. Otóż wydaje się, że 
uprawnione jest, a przynajmniej niezbędne, przypisanie tej rzeczywistości 
dwóch cech (taka minimalna metafizyka). Po pierwsze, stawia nam ona 
opór, tj. nie pozwala się dowolnie [podk. A.Z.] konceptualizować i manipu-
lować. Po drugie, w ogóle podatna jest na »zagospodarowanie« przez nasze 
poznanie i działanie. Pozwala na jej swoisty podbój, jakby wprowadzenie 
do obszaru naszych kultur, tj. do rzeczywistości wewnętrznej w taki sposób, 
jakby rządziły nią pewne obiektywne prawidłowości. Tyle przypuszczam. 
O reszcie należy milczeć albo wypowiadać się w trybie dalekim od katego-
ryczności” (Zybertowicz 1995: 151).

4 W opisie Ryle’a paradygmatu kartezjańskiego, który można uznać za 
prezentujący jego fundamenty, znajdujemy, iż każde jestestwo ma ciało jak 
i umysł: „ciała ludzkie znajdują się w przestrzeni fizycznej i podlegają tym 
samym prawom mechaniki, które rządzą innymi ciałami w przestrzeni. 
Procesy i stany zachodzące w ciele mogą być śledzone przez obserwatorów 
z zewnątrz. […] Ale umysły nie znajdują się w przestrzeni, a ich czynności 
nie podlegają prawom mechaniki. Działaniom umysłu nie towarzyszy żaden 
świadek oprócz niego samego; losy jego rozgrywają się w ukryciu. Tylko ja 
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Podkreślam, iż moje rozważania dotyczą „bliskiej Inności” i co za 
tym idzie koncentrują się na wyjściu poza opozycję centrum-pery-
ferie, umieszczoną w ramach kultury europejskiej. Trafne jest, jak to 
robi Piotrowski, rozróżnienie między obecną w tym wypadku stra-
tegią marginalizowania, z racji poruszania się w ramach kultury 
europejskiej a kolonizowaniem. Ta ostatnia dotyczy „najbardziej 
innej z Inności”, która znajduje się poza tą kulturą a jej tożsamość 
budowana jest w napięciu między „radykalną Innością” a kolonizu-
jąca ją metropolią (Piotrowski 2010: 28)5.

Pomocną w osiągnięciu zamierzonego celu, zdystansowania się 
od opozycji centrum-peryferie, jest koncepcja kultury Clifforda 
Geertza. Antropolog ten dystansuje się od kartezjańskiego modelu 
umysłu oraz oświeceniowej koncepcji natury ludzkiej. Proponuje 
takie rozumienie kultury, w którym proces myślenia, wychodząc 
poza opozycję „myśl w głowie – myśl w świecie”, postrzegany jest 
jako sprawa sama w sobie i bezpośrednio społeczna oraz takie rozu-
mienie podstawowej jedności natury ludzkiej, które nie tylko 
pozwala ją zachować, ale odmienność i różnorodność stanowi jej 
„istotę” (Geertz 2005a: 158 – 159).

Gromadząc argumenty przez analizę badań nad hominizacją, 
Geertz odrzuca koncepcję, iż mózg Homo sapiens może funkcjono-
wać autonomicznie, że jest zdolny do działania jako endogenicznie 
sterowany, niezależny od kulturowego kontekstu system (Geertz: 

mogę sięgnąć bezpośrednim poznaniem do stanów i procesów mojego 
umysłu. Toteż człowiek przeżywa dwie równoległe historie […]. Pierwsza 
jest jawna, czyli publiczna, druga – całkowicie prywatna. Zdarzenia zacho-
dzące w pierwszej historii należą do świata fizycznego, zdarzenia drugiej 
rozgrywają się w  świecie umysłu” (Ryle 1970: 41 – 42). Clifford Geertz 
charakteryzując ten paradygmat, pisał w kontekście konceptualizacji rze-
czywistości za pomocą antropologicznie rozumianej kategorii kultury, iż 
myśl pojmowana jest w nim jako akt lub proces myślenia (myśl w głowie) – 
psychologiczne rozumienie oraz produkt myślenia (myśl w świecie) – kul-
turowe rozumienie (Geertz 2005a: 153 – 157)

5 Z powodów, o których pisze Piotrowski, nie wydaje mi się nie tylko 
zasadne włączenie moich rozważań do obszaru badań postkolonialnych, 
ale także, co się często postuluje, nie widzę potrzeby metaforycznego, 
abstrakcyjnego użycia pojęcia postkolonializm (Domańska 2008: 162 – 164).
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2003: 255). Polemizuje on z poglądem zakładającym, iż człowiek, 
jako byt najpierw fizycznie ewoluował, podlegając tym samym co 
inne stworzenia mechanizmom genetycznych zmian i doboru natu-
ralnego, a następnie, gdy ewolucja doszła do momentu, w którym 
jego anatomiczna struktura osiągnęła stan, z jakim mamy do czynie-
nia obecnie, rozpoczął się jego rozwój kulturowy; że dopiero od tego 
momentu forma adaptacyjnych reakcji na presje środowiska przy-
brała charakter nie tyle genetyczny, ale prawie całkowicie kulturowy 
(Geertz 2005b: 65).

Powołując się na dorobek badań nad ewolucją Homo sapiens, 
antropolog wskazuje, iż końcowa faza filogenetycznej historii czło-
wieka ma miejsce w tej samej epoce lodowcowej, co początkowe fazy 
jego historii kulturowej. Zupełnie elementarne formy kultury, jak 
przykładowo wyrób prostych narzędzi czy też polowania, występo-
wały już pomiędzy początkiem kultury a pojawieniem się człowieka 
w dzisiejszej formie. Nie można zatem mówić o jakimś „przełomo-
wym punkcie” rozgraniczającym fizyczny rozwój człowieka od 
rozwoju kulturowego (Geertz 2005b: 66). Procesów tych nie należy 
widzieć w perspektywie sekwencyjnej, ale jako nakładające się na 
siebie czy też interaktywne (Geertz 2005b: 65).

Kultura nie została dodana do ukształtowanego już, czy raczej 
prawie całkowicie ukształtowanego, zwierzęcia, lecz stanowiła klu-
czowy element, który złożył się na jego powstanie. Wolny i spokojny 
rozwój kultury w epoce lodowcowej zmienił ewoluującemu Homo 
rozłożenie presji wynikających z selekcji naturalnej w taki sposób, że 
zaczął on odgrywać kluczową, sterującą rolę we własnej ewolucji. Jak 
wskazuje Geertz: „udoskonalanie narzędzi, rozpowszechnianie się 
zorganizowanych praktyk łowieckich i zbierackich, kształtowanie się 
zaczątków prawdziwej organizacji rodziny, odkrycie ognia i, co jest 
dla nas najbardziej decydujące […] coraz wyraźniejsze poleganie na 
systemach znaczących symboli […] w orientowaniu się w świecie, 
komunikacji i  samokontroli – wszystkie te przemiany stworzyły 
człowiekowi nowe otoczenie, do którego później musiał się przysto-
sować. W miarę wolnej, postępującej niezmiernie małymi kroczkami 
akumulacji i rozwoju kultury, przewagę w procesach selekcji zdoby-
wały te jednostki w danej populacji, które potrafiły najsprawniej to 
wykorzystać […] aż do momentu, gdy to, co było niegdyś obdarzonym 
niewielkim mózgiem protoczłowiekiem – Australopithecus – stało 
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się wyposażonym w duży mózg i będącym w pełni już człowiekiem 
Homo sapiens” (Geertz 2005b: 67).

Pomiędzy kulturowym wzorem, ciałem oraz mózgiem wytwo-
rzył się zdaniem naszego antropologa system pozytywnego sprzę-
żenia zwrotnego. Jednym z bardziej obrazowych przykładów jest 
interakcja pomiędzy coraz częstszym wykorzystaniem narzędzi, 
zmieniającą się anatomią dłoni oraz częstszymi przedstawieniami 
kciuka na korze. Poddając się działaniu funkcjonujących za pomocą 
symboli programów – których celem było wytwarzanie przedmio-
tów kultury materialnej, organizacja życia społecznego, wyrażanie 
emocji – człowiek, być może mimowolnie, „zadecydował o kształ-
cie kulminacyjnych stadiów swego biologicznego rozwoju” (Geertz 
2005b: 67).

W okresie, kiedy nakładały się na siebie przemiany biologiczne 
i kulturowo-społeczne, poprawieniu wydajności funkcjonowania 
systemu nerwowego towarzyszyła redukcja jego funkcjonalnej 
samowystarczalności. W epoce lodowcowej: „zostaliśmy zmuszeni 
do porzucenia regularności i precyzji, która charakteryzowała szcze-
gółową kontrolę genetyczną zarządzającą naszym postępowaniem 
i zastąpienia ich elastycznością i przystosowalnością ogólniejszej, 
choć oczywiście wcale przez to nie mniej rzeczywistej, kontroli 
genetycznej. Chcąc dostarczać dodatkowych informacji niezbędnych 
nam do działania, byliśmy z kolei zmuszeni do polegania w coraz 
większej mierze na źródłach kulturowych – na ich akumulacji 
w swoistym funduszu znaczących symboli” (Geertz 2005b: 68).

Trudno zatem utrzymać pogląd, że funkcjonowanie umysłu jest 
zasadniczo procesem wewnątrzmózgowym, który jedynie wtórnie 
może być wspomagany lub przyśpieszany przez różnego rodzaju 
sztuczne narzędzia, jakie właśnie dzięki owemu procesowi człowiek 
był w stanie wynaleźć. Funkcjonowanie ludzkiego mózgu jest całko-
wicie uzależnione od zasobów kulturowych. Zasoby te w postaci 
symboli nie są uzupełnieniem, lecz częścią składową aktywności 
umysłowej (Geertz 2005c: 94). Myślenie, według Geertza, nie składa 
się z wydarzeń, które mają miejsce w głowie, choć „wydarzenia, 
zarówno te w głowie, jak i te mające miejsce gdzie indziej, są elemen-
tami niezbędnymi do tego, by zainicjować myślenie […], lecz z prze-
mieszczania się, ruchu wśród […] znaczących symboli – głównie 
słów, ale też gestów, rysunków, dźwięków muzycznych, urządzeń 
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mechanicznych, takich jak zegary, czy przedmiotów naturalnych, jak 
choćby klejnoty […]” (Geertz 2005b: 64). „Umysł” dla naszego antro-
pologa to pojęcie, które należy odnieść do pewnego „aktywnego 
i zawsze gotowego tła, które tylko czeka na to, by zająć się wszystkim 
tym, co tylko zjawia się na horyzoncie” (Geertz 2005c: 78). Nie jest 
to ani czynność, ani rzecz, to konkretny zestaw predyspozycji, grupa 
umiejętności, skłonności, zdolności, tendencji, nawyków, który 
zostaje zamanifestowany poprzez pewne czynności i rzeczy (Geertz 
2005c: 78). Kiedy przypisujemy umysł jakiemuś organizmowi, nie 
mówimy ani o działaniach tegoż organizmu, ani o jego wytworach 
jako takich, lecz właśnie o jego zdolnościach i skłonnościach, jego 
predyspozycjach do wykonywania konkretnego rodzaju działań 
i wytwarzania konkretnego rodzaju wytworów (Geertz 2005c: 79). 
O ich występowaniu wnioskujemy na podstawie faktu, że czasami 
rzeczywiście wykonuje on takie właśnie działania czy też wytwarza 
takie właśnie wytwory (Geertz 2005c: 79).

Geertz przyjmuje podział Ryle’a na „myślenie, jak”, historycznie 
„pierwotne” oraz „myślenie, że” i odrzuca przekonanie, iż myślenie 
„teoretyczne” jest nie tylko pierwotną czynnością umysłu, ale 
w ogóle wypełnia pojęcie umysłu i jest z natury czynnością pry-
watną, wewnętrzną. Nasz antropolog, uznając „tajność” teoretycz-
nego „myślenia, że”, konsekwentnie nie uznaje, że jest ono „aktem 
umysłowym” w takim sensie, że dokonuje się „za kulisami”. Przyjmuje 
on argumenty Ryle’a, iż mamy tu do czynienia jedynie z nietypowym 
sposobem użycia słów „umysł” i „myśl”, w którym oznaczają one to, 
co się dzieje u kogoś „w głowie” i należy to widzieć nie jako dowód 
na rzecz dogmatu o „duchu w maszynie”, ale raczej skutek zarażenia 
się tym dogmatem. Jest to po prostu pewna techniczna umiejętność, 
wcale nie bezużyteczna, podkreśla Geertz, i  trudno uznać ją za 
świadectwo, że umysł jest „miejscem” (Geertz 2005c: 94 – 95).

Geertz do swoich argumentów o kulturowo-społecznym charak-
terze „myśli” wyrastających z ewolucji człowieka dodaje, nie tylko 
za sprawą nawiązań Ryle’a do Wittgensteina, konsekwencje refleksji 
tego oksfordzkiego filozofa. Mówi wprost, iż koniecznie należy 
dopilnować tego, by argumenty związane z zakwestionowaniem 
przez niego idei języka prywatnego i wynikające stąd uspołecznienie 
mowy i znaczenia oraz umysłu dotarły na pole antropologii (Geertz 
2005d: 28).
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Fakt, o czym wspominałem powyżej, iż końcowe stadia ewolucji 
biologicznej człowieka miały miejsce po nastąpieniu początkowych 
stadiów rozwoju kultury, pozwala także sądzić zdaniem Geertza, iż 
oświeceniowe pojęcie podstawowej, czystej, bezwarunkowej natury 
ludzkiej, jest na tyle niepełne, że traci swe jakiekolwiek zastosowanie 
dla opisu człowieka. Podobnie jak i wizja „zespolonej” na zasadzie 
swoistej nadbudowy natury człowieka z kulturą podzieloną na dwie 
warstwy, zasadniczą, uniwersaliów kulturowych – wspartą na poza-
kulturowym aspekcie natury tłumaczącym jej istnienie – oraz 
powierzchniową, różnorodności zwyczajów (Geertz 2005b: 58 – 61).

Narzędzia, polowania, organizacja rodziny, a  później, także 
sztuka, religia, nauka ukształtowały człowieka w sensie somatycz-
nym. Elementy te są niezbędne nie tylko dla przetrwania, lecz także 
warunkują jego egzystencję (Geertz 2005c: 100). Kultura dla ludzkiej 
egzystencji jest „nadrzędną podstawą jej konkretności – jej podsta-
wowym warunkiem” (Geertz 2005b: 65). Człowiek bez kultury 
„byłby niezdatnym do »obróbki« monstrum, obdarzonym bardzo 
niewieloma pożytecznymi instynktami, jeszcze mniejszą liczbą 
rozpoznawanych uczuć i całkowicie pozbawionym intelektu: byłby 
beznadziejnym przypadkiem upośledzenia umysłowego” (Geertz 
2005b: 68).

Człowiek postrzegany w kategoriach fizycznych jest zwierzęciem 
niekompletnym, by w ogóle funkcjonować, musi uzupełnić „braki”. 
Żyjemy w informacyjnej luce, „pomiędzy tym, co nam mówi nasze 
ciało, a tym, co musimy wiedzieć, by móc funkcjonować, znajduje 
się próżnia” (Geertz 2005b: 69), którą sami wypełniamy poprzez 
kulturę i to nie kulturę w sensie ogólnym, lecz poprzez bardzo kon-
kretne jej formy. „Nasze idee, wartości, czyny, a nawet nasze emocje 
są podobnie jak sam nasz system nerwowy, produktami kultury – co 
prawda są to produkty wytworzone na bazie tendencji, zdolności 
i predyspozycji, z którymi już się urodziliśmy, lecz mimo wszystko 
zostały one wytworzone [podk. C.G.]. Katedra w Chartres powstała 
z kamienia i szkła. Ale jest wszak czymś więcej niż tylko kamieniem 
i szkłem; jest katedrą, i to nie jakąś tam, bezimienną katedrą, lecz 
szczególną katedrą, wzniesioną w szczególnym czasie przez konkret-
nych członków pewnego szczególnego społeczeństwa [podk.W.P]. Aby 
zrozumieć, co ta budowla oznacza, by pojąć, czym właściwie jest, 
trzeba wiedzieć coś więcej, niż tylko to, jakie są naturalne właściwo-
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ści kamienia i szkła, i wyjść ponad popularną wiedzę na temat katedr 
traktowanych ogólnie [podk.W.P]. Musimy też bowiem zrozumieć 
– co zresztą […] jest […] najważniejsze – specyficzne koncepcje 
dotyczące relacji pomiędzy Bogiem, człowiekiem i architekturą, 
które owa katedra, będącą wszak tworem powstałym pod dyktando 
owych koncepcji, uosabia. Nie inaczej jest też z ludźmi: oni także, 
wszyscy, co do jednego, są wytworami kultury” (Geertz 2005b: 70).

Kultura ukształtowała człowieka jako odrębny gatunek i kształ-
tuje nas nadal, przekształcając naturalne zdolności w konkretne 
zachowania. To właśnie stanowi naszą wspólną cechę, a nie jakieś 
niezmienne podkulturowe „ja” czy też ustanowiony na poziomie 
międzykulturowym konsensus (Geertz 2005b: 72) . Dopełnianie się 
poprzez kulturę nie dzieje się za pomocą kultury w sensie ogólnym, 
lecz poprzez bardzo konkretne jej formy (Geertz 2005b: 69; 
por. Hannerzt 2006: 51 – 69).

Za Wojciechem Bursztą można powiedzieć, iż człowiek jako tak 
rozumiana istota kulturowa „zamieszkuje terytorium zróżnicowa-
nych systemów poszczególnych, partykularnych kultur różnego 
typu” (Burszta 1992: 5). Nie ma kultury jako takiej, którą reprezen-
tować miałyby kulturowe uniwersalia. Są za to konkretne kultury, 
które zaświadczają o wspólnej naturze ludzkiej, zdolności do prze-
kształcania naturalnych możliwości w  konkretne, różnorodne, 
lokalne „bycie w świecie”. Każda kultura to więc „lokalny” przykład 
„lokalnej” kulturowości człowieka.

Rozumienie kultury, które proponuje Geertz, pozwala na zdystan-
sowanie się w refleksji historiograficzno-metodologicznej, traktującej 
historiografię jako dziedzinę kultury, od opozycji centrum-peryferie 
i horyzontalny ogląd historiografii6. Co to konkretnie oznacza dla 
refleksji nad historiografią? Po pierwsze, ewentualne wzajemne rela-
cje, których istnienia nie negujemy, między różnymi historiografiami 
należy widzieć jako oparte na symetryczności wzajemnych związków. 
Nie ma mowy zatem o naśladownictwie zmian, jak i koniecznej 
wtórności. Nie chodzi o zaprzeczanie czy też negowanie, np. znacze-

6 Cytowany już Piotrowski perspektywę horyzontalną przeciwstawia 
perspektywie wertykalnej i pisze o horyzontalnej historii sztuki (Piotrowski 
2010: 30). Horyzontalny ogląd historiografii stosuje etnografia myśli współ-
czesnej w dziedzinie historii (Piasek 2011: 79 – 109).
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nia historiografii francuskiej w XX wieku. O zaprzeczenie w ogóle 
czerpania wzorów, adaptacji przez jedną historiografię od innych. Nie 
można jednak sprawy relacji między tą historiografią a  innymi 
zamknąć w ramach, jakie narzuca optyka centrum-peryferie. Należy 
uwzględnić podmiotowość i autonomię badanej kultury, jej twórcze 
działania – jak pisze odnośnie historii sztuki, cytowany już Piotrow-
ski – jej „wewnętrzną dynamikę”, np. selektywne potrzeby adaptacji 
i przyjmowania określonych wzorców, rolę, jaką one w niej pełnią. 
Nie chodzi o odbicie tej historiografii w innych historiografiach, ile 
relacje, w jakich pozostają (por. Piotrowski 2010: 27). Nie ma także 
podstaw do uznania, iż zaobserwowane zmiany w innych historio-
grafiach XX w. należy uznać od razu za wtórne. Piotrowski pisze: 
„badania sztuki konceptualnej dostarczają […] ciekawego materiału 
w kontekście dyskusji o horyzontalnej historii sztuki. Analizy tego 
rodzaju twórczości pisane m.in. przez Benjamina Buchloha nie pozo-
stawiają czytelnikowi żadnych wątpliwości, że paradygmat sztuki 
konceptualnej ma charakter anglosaski, że geneza, przebieg, mapa 
problemów, teorie i postawy światowego konceptualizmu wywodzą 
się z  anglosaskiego doświadczenia. Tymczasem badania innych 
doświadczeń konceptualnych w sztuce światowej, prowadzone poza 
Zachodem, pokazują dowodnie, że tak wcale nie jest. Nikt nie kwe-
stionuje roli czołowych amerykańskich i angielskich konceptualistów, 
ale też w świetle tych badań nie powinno ulegać wątpliwości, że za 
pomocą anglosaskiego paradygmatu nie da się ani opisać, ani wyja-
śnić sztuki konceptualnej tworzonej w  krajach niezachodnich. 
Doskonałego przykładu dostarcza książka Luisa Camnitzera o sztuce 
konceptualnej Ameryki Południowej, która pokazuje całkowicie 
odmienne doświadczenie artystyczne, inną genealogię tej twórczości, 
inny jej przebieg, postawy etc.” (Piotrowski 2010: 31). Zamiast sztuka 
konceptualna wpiszmy antropologia historii, zamiast paradygmat 
anglosaski w sztuce współczesnej „paradygmat Annales” i historio-
grafię francuską, a otrzymamy obraz obecny w refleksji nad historio-
grafią XX w. Jednocześnie i tu także wystarczy zmienić perspektywę 
na horyzontalną by dojść do podobnych wniosków odnośnie antro-
pologii historii (Piasek 2008: 188 – 207; Kowalewski 2008a; 2008b)7.

7 Patryk Pleskot, badając kontakty między historykami polskimi a śro-
dowiskiem „Annales”, pisze m.in.: „Krąg »Annales«, z racji swojej sławy, 
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Po drugie takie zjawiska w kulturze jak zmiana, innowacja, rozwój 
nie są zarezerwowane jedynie dla centrum, dotyczą one wszystkich 
kultur, które podlegają ciągłym przekształceniom. Nie ma zatem 
zmian, które można uznać za marginalne. Niewątpliwie zmiany 
w historiografii, które miałaby odzwierciedlać historiografia francu-
ską są ważne i bardzo interesujące. Trudno jednak uznać, iż są 
jedynymi, jakie zaszły w XX wieku, a jeśli są inne to należy uznać je 
za nie istotne marginalia. Wystarczy zmienić perspektywę z werty-
kalnej na horyzontalną by przykładowo zauważyć, iż tzw. historia 
klasyczna to nie relikt, ulega tak jak każda kultura zmianom, które 
równie są interesujące jak każde inne, bo dotyczą człowieka i jego 
kulturowej aktywności w dziedzinie historii (Piasek 2011).

Po trzecie, badania jakiejkolwiek historiografii, wprowadzają nas 
równie dobrze w ważne problemy historiograficzne i metodolo-
giczne, jak badania w innych historiografiach. Gdziekolwiek prowa-
dzimy badania, napotykamy bowiem istotne „elementy” historiogra-
ficznego krajobrazu i co za tym idzie znajdujemy argumenty kluczowe 
w badaniu metodologicznych problemów (zob. Piasek 2011).

Zaproponowane powyżej zdystansowanie się od opozycji cen-
trum-peryferie w ramach antropologicznej refleksji nad historiogra-
fią, w oparciu o koncepcję kultury Geertza, wymaga odpowiednich 
intelektualnych „narzędzi”, za pomocą których można analizować 
współczesność historiografii w perspektywie horyzontalnej. Propo-
nuję takie narzędzia jak: „opis gęsty”, „diagnoza”, „studium antropo-
logicznego przypadku”. Wszystkie one stanowią fundament dla 
etnografii myśli współczesnej w dziedzinie historiografii (Piasek 
2011: 87 – 109).

środków i kontrolowanych instytucji, »pożerał« niekiedy (najczęściej nie-
świadomie) dokonania niezależnych historyków, uznając je za swoje 
odkrycie. Tendencją tą zajął się […] holenderski badacz Willem den Boer 
[…]. Holenderski uczony zauważył, że w różnych środowiskach i różnych 
krajach historycy głosili idee podobne w duchu do »Annales«, ale powstałe 
wcześniej czy też zupełnie niezależnie od tego środowiska. Dlatego kryty-
kował teksty Burguière i Revela, poświęcone historii »Annales« z okazji 
50-lecia periodyku, w których zdaniem Boera, annalistyczne paradygmaty 
uznano za »absolutne«, przypisując ich stosowanie większości historykom 
z całego świata (Pleskot 2010: 706).
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Autonomia…  
albo niech się mnie zamieni w hipopotama.

(e. stachura 1984: 10)

Autonomia mirona białoszewskiego:  
obrzeża i marginesy

Jedną z najciekawszych koncepcji relacji między centrum a pery-
feriami w odniesieniu zarówno do literatury, jak i do rzeczywistości 
społecznej, ale także indywidualnej postawy egzystencjalnej, stwo-
rzył Miron Białoszewski w  powieści-dzienniku Chamowo. Jego 
koncepcja peryferyjności, marginalności i stosunku między centrum 
a  obrzeżami, wywodzi się ze szczególnego wyczulenia pisarza, 
immanentnego antropologa literatury i codzienności, na rozbijanie 
opozycji „centrum – peryferie”, obserwowanie realnego procesu 
modernizacji, który przesuwa peryferia ku centrum, jednak w ten 
sposób powoduje ich paradoksalne „speryferyjnienie” (Białoszewski 
2009: 88), podobnie jak terenów centralnych. Tę jego koncepcję 
warto zrekonstruować również z tego powodu, że ma ona ogromny 
związek z pozytywnym wartościowaniem marginalności i peryferyj-
ności, a także związanej z nimi bezużyteczności i nieekonomiczno-
ści zachowań i praktyk kulturowych podejmowanych w niezawisłym 
polu autonomicznym (w tym pisania literatury, ale i pisania o litera-
turze), nienastawionym na sfunkcjonalizowane, ekonomiczne cele.

W interpretacji Białoszewskiego – czujnego obserwatora wielko-
miejskiej, warszawskiej rzeczywistości lat 70. XX wieku – proces 
modernizacji sprawia, że podstawowe kategorie przestrzenne, takie 
jak centrum i peryferie, ulegają destabilizacji i rozchwianiu, zaczy-
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nają być bardzo niestałe, niepewne i  są nieustannie zmieniane. 
Proces modernizacji ma charakter ambiwalentny, nie tyle ustala 
i utrwala relacje przestrzenne, ile jeszcze bardziej je destabilizuje: 
„Mignęła mi ulica Kawcza, od tylnego końca, w  kocich łbach, 
domowo-chałupowa, z parkanami. Ale speryferyjniała! To znaczy, 
przysunęła się do miasta, ale nabrała łobuzerskiej sielskości. A prze-
cież tu zamieszkiwali w 1930 roku siostra i szwagier Zosi Romanow-
skiej z rogu Leszna i Wroniej, tu jako w miejscu raczej wytwornym. 
Między polami, łąkami, pustkami” (Białoszewski 2009: 88).

Białoszewski dokonuje trzech podstawowych operacji dotyczą-
cych kategorii centrum i peryferii. Po pierwsze, obserwuje centrum 
– bo tak można rozumieć przestrzeń Warszawy jako miasta stołecz-
nego, ale i centrum tego miasta symbolizowanego na przykład przez 
Pałac Kultury i Nauki – skupiając się na tym, co kojarzy się bardziej 
z peryferyjnością niż na tym, co w wyobraźni zbiorowej bywa syno-
nimem modernizowanej wielkomiejskości. Po drugie, Białoszewski 
dostrzega przede wszystkim to, jak bardzo ujednolicającym, odin-
dywidualizowanym i  sfunkcjonalizowanym procesem są próby 
przesunięcia miejskiego centrum i  takiego też stylu życia przez 
rozbudowę stolicy, obudowywanie jej wciąż nowymi blokami 
i nowoczesnymi budynkami przesuwającymi tereny peryferyjne 
w kierunku nowego centrum. W ten sposób modernizacja przypo-
mina wręcz taran unicestwiający wszystko, co bezużyteczne, mar-
ginalne i funkcjonujące na obrzeżach coraz bardziej nowoczesnego 
centrum: ulubione przez autora bezproduktywne łączki pełne zielsk 
i chwastów, które stając się terenami pod zabudowę zaczynają być 
przydatne ekonomicznie i czysto użytkowo. Po trzecie, jak dowodzi 
przykład osiedla nazywanego „Chamowem”, tereny te nie tak łatwo 
tracą swój peryferyjny charakter obrzeży.

W dzienniku Chamowo obserwujemy wiele sytuacji zaświadcza-
jących o typie przestrzeni akustycznej czy wizualnej, z jakiej wywodzą 
się mieszkańcy osiedla przy ulicy Lizbońskiej. Znaczące określenie 
„Chamowo” doskonale wyznacza ten społeczny pejzaż blokowy 
i współgra z zachowaniami komunikacyjnymi właściwymi sąsiadom 
autora, jak chociażby „cesarzowej Teodory” z  mieszkania obok: 
„z mowy peryferyjka” (Białoszewski 2009: 201). Dwudziestowieczne 
blokowisko kojarzone z wielkomiejskością jest w zasadzie wynikiem 
dwukierunkowego przesuwania granic miejskości na obrzeża, to 
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znaczy zagarniania przez centrum coraz większych obszarów pery-
feryjnych, na których budowano osiedla, ale też przeprowadzek 
i przesiedleń społeczności zamieszkujących tereny podmiejskie do 
nowoczesnych wtedy bloków. Narrator Chamowa zwykle nazywa 
ubikację „wychodkiem”, żona blondyna – sąsiada zza ściany – 
i kobieta zwana „cesarzową Teodorą” „lubią stawać każda w swoich 
drzwiach z dziećmi i tak rajcować” (Białoszewski 2009: 315).

Krzysztof Rutkowski zwracał uwagę, że wiele tekstów Białoszew-
skiego jest zanurzonych w logosferze charakterystycznej dla kultury, 
którą unicestwiła druga wojna światowa, wraz z jej układem prze-
strzennym, natomiast autor przenosi ten światopogląd i nakłada go 
na nowe przestrzenie. Takie zachowanie, związane zapewne 
z pamięcią ciała, oka i ucha, zdarzało się także na świeżo wybudo-
wanych osiedlach, kiedy mieszkańcy przenosili w nowe miejsce ślady 
kulturowych zachowań z przedwojennych dzielnic: wynosili sto-
łeczki na podwórko, parking przekształcali w miejsce zabawy dla 
dzieci, czyli w nowym centrum zachowywali się tak, jak dawniej na 
podmiejskich peryferiach (Rutkowski 1987: 126).

W Chamowie Warszawa to już nie tyle miasto, które było – znane 
na przykład z Szumów, zlepów, ciągów i przywoływane we wspo-
mnieniach i snach nakładających się na realną przestrzeń na wzór 
klisz pamięci – ile miasto, które dopiero będzie. Jednym z tego 
przejawów są ciągle niegotowe blokowiska: „Dalej łąki i wał. Nawet 
tam siedzieli. I ruszt betonowy. Poniechana budowa” (Białoszewski 
2009: 114), a także zabudowywane pola, obrzeża. Ten stan narrator 
podsumowuje zdawkowo: „Teraz tu u  nas mamy skrzyżowanie 
nowoczesnego pośpiechu, społecznych ułatwień z miejscowymi 
niedoborami i bylezbyciem” (Białoszewski 2009: 45). Pejzaże Cha-
mowa współgrają z wieloma uchwyconymi na fotografiach osiedlo-
wymi krajobrazami tamtych lat, przedstawiającymi konie pasące się 
na rozległych łąkach przed budynkami z wielkiej płyty lub krowy 
taplające się w błocie blokowiskowych dróżek, co pozwala uniwer-
salizować interpretację Białoszewskiego. Podobne reprezentacje 
stanowią też doskonałe metaforyczne dopełnienie interpretacji jego 
tekstu, gdy czytamy na przykład: „Idzie się w zapachach, w cieniu, 
jak na wsi. Ludzie, ci nowi, ci my, ośmielili się, już chodzą tędy 
z psami, z dziećmi, a nawet widziałem panią w kostiumie kąpielo-
wym. To nasza łączka, nasza wieś” (Białoszewski 2009: 15).
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Narrator powieści-dziennika jest zmuszony do wyprowadzki ze 
śródmieścia, w jakąś bliżej nieokreśloną przestrzeń: „Z daleka widać 
upalne fabryczki, ni to wieś, ni peryferie, pachnie torami” (Biało-
szewski 2009: 67), „Bezludnie. Z okna też nic. Nuda. Jałowo. Wsio-
wato. Tadzio powiedział, że tu taki widok jak za szwedzkich czasów. 
Miasto się kończy, łąki” (Białoszewski 2009: 42), „wracam z torbą 
przez łączkę, siadam pod topolami, świetnie się siedzi. Szumi Trasa, 
ale i topole szumią, dają dużo cienia, jest trawa, ścieżka, jak na wsi 
(Białoszewski 2009: 57). Brak tożsamości samego „Chamowa”, prze-
strzeni „pomiędzy”, ni to wiejskiej, ni to miejskiej, wydobywa także 
tytułowa nazwa nowego osiedla. To miejsce nienależące do starej, 
eleganckiej Saskiej Kępy, ale do niej doklejane w trakcie procesu 
modernizacji. Narrator nazywa „stepami” (Białoszewski 2009: 127) 
okolice swojego osiedla, które staje się po części metaforą całej 
Warszawy jako przestrzeni nietrwałej, nieustannie przemieszczanej 
i przesuwanej, o zmiennych i niepewnych kategoryzacjach. To dla-
tego również narrator sprawdza, co i gdzie się teraz znajduje, jak 
wygląda z bliska czy z daleka dany fragment miasta. To znaczenie 
wydobywają też podmiejskie wyprawy narratora prowadzące do 
refleksji na temat kategorii miejskości i podmiejskości w odniesieniu 
do przestrzeni stolicy. Topografia jest pod tym względem wyraźnie 
płynna, zmienna, widać tu kierunki i przemieszczenia oraz zmien-
ność klasyfikacji przestrzennych tego, co jeszcze przynależy do 
tkanki miasta i tego, co dzikie, co znajduje się poza nią. Sam proces 
modernizacji Warszawy jest zresztą jednym z tematów utworu, czy 
będą budowy nowych blokowisk, wyburzanie starych elementów 
miasta, czy wycinka terenów zielonych. Ta płynność i przejściowość 
architektoniczna, pół-wiejskość i pół-miejskość metropolii, historia, 
nowoczesność i modernizacja przesuwające nieustannie granice 
między miastem a „nie-miastem” zestawiona została przez Biało-
szewskiego z dzikimi ostępami zielsk i traw miejskiej dżungli.

Warszawa w trakcie procesu modernizacji przeprowadzanego 
odgórnie, w myśl centralnie zarządzanych projektów to miejsce 
o utraconej tożsamości, przestrzeń „pomiędzy”, wymykająca się 
podstawowym kategoriom przestrzennym, nieustannie przemiesz-
czana i przesuwana, obudowywana, ale i przebudowywana, o zmien-
nych i niepewnych kategoryzacjach, staje się metaforą egzystencjalną 
i społeczną.
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Ta płynność i przejściowość architektoniczna jest przecież nie 
tylko prostym wynikiem zniszczeń wojennych i  konieczności 
budowy miasta od podstaw. Otóż to proces modernizacji ciągle 
przerywany i wznawiany bez ciągłości i nawiązań do poprzedniego 
uzmysławia, że tajemnica rozchwiania relacji między centrum 
a peryferiami i przeistoczenia całego, centralnego miasta stołecz-
nego w obszar pół-peryferyjny tkwi nie tyle w całkowitym jej znisz-
czeniu, ile w permanentnym modernizowaniu, odnawianiu, unowo-
cześnianiu, rozbudowywaniu i  dobudowywaniu. Ruchomość 
miejskiej przestrzeni jest być może w mniejszym stopniu wynikiem 
zmiecenia większej części miasta z powierzchni ziemi, niż tego, co 
działo się potem z miastem będącym wiecznie w budowie, często 
też budowie „poniechanej” i  rozpoczynanej na nowo czasem 
w zupełnie innym miejscu, według nowych wyznaczników funkcjo-
nalności, nowoczesności czy wielkomiejskości, oraz na modłę za 
każdym razem świeżych, a z rzadka kończonych i dopełnianych, 
założeń urbanistycznych opracowywanych w ścisłym, tak ideowym, 
jak i społeczno-gospodarczym centrum. W tej sytuacji Białoszewski 
ukazuje przede wszystkim wartość obrzeży, terenów marginalnych, 
pogranicznych, niezagospodarowanych jeszcze urbanistycznie, jako 
enklaw, miejsc niezawisłych, które za chwilę odejdą w niepamięć, ale 
póki są – pozwalają jednostce zbudować własne, prywatne centrum, 
używać miasta podobnie, jak tworzy się literaturę, a więc w prze-
strzeni autonomicznej, bezinteresownej, poruszać się po nim niczym 
w polu literackim (Bourdieu 2007): w sposób niepodporządkowany 
funkcjonalnemu, wymiernemu celowi i linearnemu przemieszczaniu 
się od punktu A do punktu B, kontemplacyjny, bezcelowy, czyli 
autonomiczny i autoteliczny zarazem.

I może dlatego właśnie dlatego podczas mieszkania na Lizboń-
skiej Białoszewskiego, poetę stojącego zawsze po stronie „zagrożonej 
bylejakości” (Białoszewski 2009: 68) najbardziej intrygują leżące 
odłogiem, jeszcze-nie-miejskie i już-nie-wiejskie Siekierki. Są czymś, 
co – jak domniemywa – przetrwało w Warszawie od wieków, jest 
w istocie i autentycznie stare, odwieczne, trwałe: to siekierkowskie 
dżungle, nadwiślańskie chwasty, ostępy i  zielska. Banalny świat 
przedstawiony, obdarzony w dzienniku Białoszewskiego nadwyżką 
semantyczną dzięki spojrzeniu narratora, staje się metaforą lub 
symbolem, a  Warszawa opisana w  Chamowie nie przypomina 
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momentami wielkiej metropolii, lecz niemal dziewiczą dżunglę, 
tonącą w zieleni drzew, parków, chwastów i dziko rosnącej roślin-
ności. Jest ona jednak systematycznie karczowana, cywilizowana, 
zasiedlana i dlatego właśnie mówi się, że bezcelowo rosnącym ziel-
skom grozi w tym świecie „zagłada”: „Gdzie te niezamierzone nie-
użytki z dzikimi kwiatami? Kilometry ostów. Siwe i złe. Jak stare 
baby. Nie ma ich. Siekierki pomniejszone. Wtedy – rok temu – 
zaskakiwało mnie, że tyle tam zakrętów, wsi, miasteczek, nagłych 
czekań” (Białoszewski 2009: 385). Siekierki stają się jeszcze bardziej 
znaczące, ale i osobne, w konfrontacji z procesem unowocześniania 
stolicy, zabudowywania jej, przeprowadzania w latach 70. XX wieku 
wielkich projektów modernizacyjnych, udrożniających stolicę komu-
nikacyjnie. Siekierki pozostawały nietknięte: „Lewy widok, gocław-
ski, już na pół zabudowany. Dobrze, że jest na pierwszym planie 
dzika łączka, ta zostanie goła. Naprzeciw dalekie Siekierki” (Biało-
szewski 2012: 640). Takich miejsc jest coraz mniej, Białoszewski 
z  rozczarowaniem, ale i  zdziwieniem konstatuje ciągłe wycinki 
warszawskich „zielsk”, wyrastające z nagła w ich miejsce bloki i wie-
żowce, jak chociażby wtedy, gdy o pierwszej w nocy wyruszył na 
Młociny, żeby oglądać zorze: „Porę wybrałem dobrą, ale zórz tego 
dnia nie było tam widać. Wieżowców przybyło. Od strony Powązek 
sterczały nieznane mi dalekie skały. Od ziemi traw, drzew przez czas 
mojego niebycia tu narosło. Ale zostało jeszcze pole widokowe” 
(Białoszewski 2009: 77).

Zrywanie zielsk, będące ulubionym zajęciem narratora Cha-
mowa, który nieustannie jeździ zwiedzać zdziczałe obrzeża stolicy, 
jest tu podwójnie znaczące. Po pierwsze, stanowi ono akt postrze-
gania tego, co nieużyteczne i marginalne jako czegoś pełnowarto-
ściowego, pięknego, bardziej wartego uwagi niż kuszące neonami 
i  gładką, nieskazitelną świeżością ulice centrum. Po drugie, ta 
praktyka wydobywa przemijalność i nieprzydatność jako znaczenia 
sytuacji egzystencjalnej podmiotu, który próbuje funkcjonować poza 
centrum i poza peryferiami, pomiędzy nimi, w enklawie ustanawia-
jąc własne relacje przestrzenne. Ta postawa została wyartykułowana 
bezpośrednio w jednym z wcześniejszych tekstów Białoszewskiego: 
„Gołębie robią naloty na blachy. Złoszczą mnie. Wysadzam pióro-
pusz wietnamski. Uciekają z ociąganiem. Dla spokoju sumienia 
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w nocy rzucam im coś na zapas. Niestety chleba nie używam. Co 
pewien czas ktoś kładzie do pudła przy śmietniku całe chleby, buły. 
Biorę to wtedy i ciskam w nocy na pożarcie tutejszym. Nie jakimś 
koniecznym krowom. Jestem wtedy po stronie bezużytecznych” 
(Białoszewski 2000: 34).

Mamy tu do czynienia z  taką interpretacją – zbudowaną na 
podstawie biograficznych doświadczeń mieszkańca Warszawy XX 
wieku – według której żadne centrum nie jest, nie było i zapewne 
nie będzie stabilnym, trwałym, raz na zawsze ustanowionym punk-
tem orientacyjnym, a peryferia, obrzeża i marginesy ulegają stałym 
przemieszczeniom zgodnie z aktualnie zaplanowanym charakterem 
centrum. Dlatego też Białoszewski nie zakotwicza się w organizo-
wanej odgórnie przestrzeni, w zasadzie pomija w swoich utworach – 
lub z rzadka zdawkowo zaznacza – istnienie Pałacu Kultury i Nauki 
i  innych miejsc-symboli nowego, powojennego centrum miasta. 
Z  terenów pół-miejskich, pół-wiejskich, stanowiących peryferia 
w centrum i takich też, jeszcze lub już peryferyjnych elementów 
centrum buduje swoje terytorium autonomicznego, lokalnego 
zaangażowania, przetwarzając je twórczo w uprawianą w polu auto-
nomicznym działalność estetyczną, a więc pozbawioną bezpośred-
niej skuteczności i użyteczności społeczno-gospodarczej. To, co 
marginalne, bezużyteczne, zagrożone zagarnięciem i unicestwie-
niem przez taran rozwoju, pozwala mu przecież nie tylko na znale-
zienie sobie własnej niszy umożliwiającej niezideologizowane 
funkcjonowanie w świecie, lecz także – paradoksalnie – na udoku-
mentowanie w Chamowie właśnie wynaturzeń procesu moderniza-
cji lat 70. XX wieku, ukazanie jej „bylejakości”, ale też rozmontowy-
wania w  jej trakcie podstawowych kategorii i  więzi, tak 
przestrzennych, jak i społecznych, pozwalających ludziom oriento-
wać się i współbyć w świecie. Białoszewski daje w Chamowie prze-
wrotny obraz „peryferyjnienia” przestrzeni, którą odgórnie i w spo-
sób zaplanowany, ale bez nawiązań do ciągłości architektonicznej 
i tradycji przestrzennej, usiłuje się przebudować na miarę nowocze-
snego centrum, zagarniające coraz rozleglejsze tereny marginalne 
i pograniczne. Według Białoszewskiego jednak tylko poza centrum 
i z dala od niego możliwe jest oddolne, niezawisłe i niezideologizo-
wane, swobodne życie, także życie społeczne.
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Autonomia michaiła bachtina:  
tereny pograniczne

Autorem wcześniejszej, nie literackiej, lecz literaturoznawczej, 
humanistycznej koncepcji dowodzącej wagi istnienia tego, co znaj-
duje się zarówno poza centrum, jak i poza peryferiami, jest przede 
wszystkim Michaił Bachtin: z jednej strony jako teoretyk „sfer dzia-
łania” i praktyk językowych (w tym literackich) w nich podejmowa-
nych, bliskich późniejszej koncepcji Bourdieu (Hanks 2014), a z dru-
giej strony, jako teoretyk pograniczności postulujący konieczność 
istnienia takich terenów dla zaistnienia pozytywnie tu wartościowa-
nego „efektu zdecentrowania” (Witkowski 2000: 50) rozbijającego 
wszelkie upraszczające sprowadzanie rzeczywistości kulturowej do 
prostych opozycji „centrum–peryferie” i banalnego binaryzmu albo 
prostego dualizmu: „Mapa świata, na której wszystko jest jasno 
rozgraniczone, zajmuje stałe miejsce (położenie) w hierarchii. Taka 
mapa jest głęboko substancjalna. Nie sposób z niej kpić, jest mono-
litycznie poważna” (Bachtin 2009a: 367).

Akt literacki według Bachtina żyje na granicach, a „odsunięty od 
granic traci grunt, staje się pusty, arogancki, degeneruje się i umiera” 
(Witkowski 2000: 25). Waga pograniczności jako głównego nurtu 
myśli Bachtina wydaje się także sednem koncepcji literaturoznaw-
czej. Na granicach różnych gatunków mowy, na obrzeżach czy 
pograniczach praktyk językowych rodzi się proces literacki: twórczy, 
lecz pożerający i  trawiący wszelkie gatunki potoczne. Polifonia 
i „efekt zdecentrowania”, odpowiadające rozproszeniu głosów, ozna-
czają przecież, że sednem istnienia kultury jest relacja między gło-
sami, która sprawia, że stosunek między centrum a peryferiami 
nieustannie się kształtuje, ustanawia i stwarza w twórczej wymianie, 
a moment, w jakim zastygłby, ustabilizował się i uległ unierucho-
mieniu, oznaczałby przecież martwotę, śmierć kultury lub – co 
w gruncie rzeczy również można potraktować jako uśmiercenie 
twórczego potencjału – jej zideologizowanie, podporządkowanie 
jednemu głosowi przemawiającemu z nienaruszalnego centrum.

Otóż nie antynomia „centrum–peryferie”, lecz istnienie terenów 
przygranicznych i pogranicznych (peryferyjnych i półperyferyjnych) 
wydaje się rdzeniem koncepcji Bachtina i ciekawą próbą przeformu-
łowania samej relacji między nimi a centrum. Kultura żyje i żywi się 
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urodzajem wielojęzycznej gleby dopóki nie przeważa ani śmiech, ani 
powaga; ani oficjalna świadomość centrum, ani marginalna świado-
mość peryferyjna (która wtedy właśnie stanie się nowym centrum). 
I tak, na przykład pozytywnie wartościowana nie jest tu raczej sama 
kultura karnawałowa, ale jej stosunek do kultury oficjalnej, wcho-
dzenie z nią w dialog, relacja między centrum a peryferiami. Życio-
dajne źródła wypływają właśnie z terytoriów pogranicznych, nie-
ustabilizowanych, płynnych, gdzie żadne słowo nie jest ostatnim, 
a żadna wizja świata nie staje się nadrzędna.

Niehierarchiczność i demokratyczność Bachtinowskiej koncepcji 
bywała często interpretowana jako odwrócenie zastanych, prawo-
myślnych wartości – powieść zamiast uświęconej, wzniosłej poezji, 
a prozaiczne życie codzienne czy język potoczny w miejsce wyrafi-
nowanych i upoetycznionych struktur literackich. Bachtinowska 
prozaika szybko urosła do rangi nauki alternatywnej wobec oficjal-
nej, uniwersyteckiej poetyki: „Wyniesienie powieści, z wolna już 
tylko polifonicznej (wzorzec monologowy został jednoznacznie 
powiązany ze światopoglądowym usztywnieniem i opresją), do rangi 
modelu idealnej wspólnoty społecznej […]” (Ulicka 2009: 27).

Oczywiście cała droga życiowa i  intelektualna Bachtina jest 
związana z tym, co prywatne, nieformalne i nieinstytucjonalne, jak 
chociażby praca w kołach, „kolektywach” naukowych, funkcjonują-
cych poza oficjalnymi, zideologizowanymi instytucjami ZSRR, za co 
Bachtina spotkał wyrok, a potem zesłanie. Etyka, polityka, opór, 
kontestacja i swoboda komunikacji są wpisane w biografię i biblio-
grafię rosyjskiego myśliciela. Koncepcja dialogicznego ścierania się 
głosów, słów czy światopoglądów powinna jednak uwrażliwiać na 
pochopne zarysowywanie wyraźnych granic lub ustalanie sztywnych 
opozycji, które można by zbyt łatwo wartościować.

Niezwieńczenie oznacza również stan, w którym granica między 
tym, co oficjalne i scentralizowane, a tym, co oddolne i peryferyjne, 
a czasem wręcz marginalizowane, jest ruchoma i płynna, możliwa 
do przesunięcia i poddawana nieustannym, dialogicznym negocja-
cjom. Zauważmy, że przesunięcie peryferyjnych obszarów kultury 
ku centrum, sprawiłoby, że zaczęłyby one stanowić nowe centrum, 
zatraciłyby swoją poliforniczną, dialogiczną wartość, opartą na 
wchodzeniu w relacje z centrum, a przez to mające potencjał pod-
ważania go, destabilizowania. Uznanie światopoglądu karnawało-
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wego za opozycyjny wobec instytucji oficjalnego, ideologicznego 
centrum czy też odgórnej hierarchii jest oczywiście tylko jedną 
z wielu, łatwą do zakwestionowania, ale możliwą wizją czy interpre-
tacją zjawiska, myśl Bachtinowska nigdy bowiem nie uprawnia 
przedstawiania jakiejkolwiek jej interpretacji jako jedynie słusznej 
czy prawdziwej.

Warto jednak zwrócić uwagę, że wizja kultury ludowej i kultury 
śmiechu jako wyrazu światopoglądu antytotalitarnego, czy łagod-
niej – antyoficjalnego, jest w myśli Bachtina obecna również jako 
całościowy obraz karnawałowej ambiwalencji stojącej – według 
Bachtina – u początków nowożytnej powieści. Wydaje się, że wizja 
karnawałowego świata w krzywym zwierciadle nie istnieje w myśli 
Bachtina autonomicznie, lecz splata się z teorią powieści właśnie, 
prozaiką, która z kolei opiera się na równie demokratycznej koncep-
cji dialogiczności, równouprawnionej wielojęzyczności oraz rozgry-
wanej w  przestrzeni sztuki słowa społecznej różnojęzyczności 
będącej właściwym środowiskiem każdej ludzkiej wypowiedzi.

Ta niska, nieoficjalna i marginalizowana przez centrum kultura 
ma więc charakter peryferyjny, a dozwolone w niej chwilowo prak-
tyki karnawałowe z perspektywy centrum są zakazane, nieprzystojne 
i potępiane, stanowią oddolne siedlisko swobodnego życia języka 
wyzwolonego z ciasnych gorsetów kulturowej poprawności. Jar-
marczność i karnawałowość funkcjonująca poza zakazami i naka-
zami centrum ideologicznego jest naturalnie w koncepcji Bachtina 
elementem demokratycznej utopii społecznej, wizji kultury ludowej 
i kultury śmiechu jako wyrazu światopoglądu antyoficjalnego, zwią-
zanego z koncepcją różnojęzyczności i polifoniczności jako ideału 
niehierarchicznego, dialogicznego współbycia społecznego. 
Ludowo-jarmarczne odwrócenie wartości i norm jest współtwo-
rzone także na poziomie języka, który działa w tej sferze analogicz-
nie do świata na opak i chwilowego wywyższenia dołu materialno-
-cielesnego, staje się w istocie antyjęzykiem, odwrotnością języka, 
jego zanegowaniem, ale jednocześnie potwierdzeniem, ponieważ po 
zdarzeniach rozgrywających się w sferze eksterytorialnej, wszystko 
wraca do normy: „Po tamtej stronie rzeczywistości oficjalnej two-
rzyły jak gdyby drugi świat i drugie życie […]” (Bachtin 1975: 62). 
Podobnie też formy językowe, obelgi i wyzwiska, wyzwalały drugie 
życie słowa, utajone i niedopuszczalne w sferze publicznej wprzę-
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gniętej w znormalizowane i zhierarchizowane relacje i zależności. 
Kategorią nadrzędną wobec światopoglądu karnawałowego byłoby 
więc przeciwstawienie jednogłosowości wielogłosowości afirmowa-
nej przez Bachtina, a na poziomie etycznym wyrażające pogląd 
antytotalitarny, przeciwstawiający się kontroli międzyludzkiego 
obcowania.

Jednak według Bachtina w świecie nie ma pierwszego i ostatniego 
słowa, a jeśli ktokolwiek twierdzi, że to drugie właśnie padło, jest to 
jedynie symptom próby podporządkowania całej zdialogizowanej 
różnojęzyczności społecznej jednemu słowu-światopoglądowi. Nie 
chodzi więc o binarne opozycje między centrum kultury a jej pery-
feriami, lecz o ich wzajemny stosunek.

Przede wszystkim jednak wizja nieskrępowanych pokładów 
oddolnego żywiołu praktyk kulturowych wzmacnia definicję tych 
zjawisk jako nieistniejących bez granicy, po której muszą się one 
poruszać, ponieważ inaczej traciłyby rację bytu i swoją kulturową 
funkcję czy tożsamość. Warto w tym miejscu podkreślić raz jeszcze, 
że Bachtinowi nie chodzi o proste opozycje binarne. Interpretując 
kategorię śmiechu i karnawału, należałoby trzymać się Bachtinow-
skiej metafory mapy, granicy oraz rozgraniczenia. Otóż nie antyno-
mia, lecz pograniczność terenów antynomicznych wydaje się rdze-
niem tej koncepcji. Kultura żyje dopóki dominacji nie zyskuje ani to, 
co dzieje się w  centrum, ani to, co funkcjonuje na peryferiach. 
Innymi słowy, pozytywnie wartościowana jest tu raczej nie sama 
kultura karnawałowa i słowo jarmarczne, lecz ich stosunek do kul-
tury oficjalnej, wchodzenie z nią w dialog, podważanie jej przy 
jednoczesnym potwierdzaniu przez negację i  negowaniu przez 
afirmację. Pojęcie komunikacji w słowniku Bachtina funkcjonuje 
zarówno w sensie światopoglądowym, politycznym, jak i euchary-
stycznym czy językowym (Mihailovic 2009). Jednogłosowość to 
słowo-przemoc zakładające przedmiot „nieobecny, milczący, głuchy 
i niemy” (Bachtin 1975: 394), co niektórzy badacze lubią przedstawiać 
wprost jako Bachtinowską krytykę „tradycji, biurokracji, religii, 
filozofii i ideologii” (Carrol 2009: 475) – nieco upraszczając cały 
problem.

Artykuł Satyra napisany przez Bachtina pod koniec 1940 roku, 
pozwala ująć problem dużo głębiej. Bachtin widzi w śmiechu różne 
formy obrazowej negacji (Bachtin 2009a: 356) uwalniającej od ponu-
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rej doniosłości lub rangi, czyniącej wszystko „niedorzecznym głup-
stwem” (Bachtin 2009a: 356): „Negatywny biegun (moment) śmiechu 
przeciwstawia się właśnie nadziejom i staraniom, które dzięki niemu 
obracają się w oficjalną, nadętą niedorzeczność. Demaskując ich 
powagę, śmiech niesie radosne wyzwolenie. […] Ponadto śmiech jest 
z istoty głęboko nieoficjalny: tworzy familiarną, świąteczną wspól-
notę na obrzeżach wszelkiej oficjalnej życiowej powagi” (Bachtin 
2009a: 375).

Widać tu, jak istotna staje się w tej koncepcji kategoria obrzeży 
i marginesów, poza prostymi, binarnymi opozycjami. Kluczem do 
zrozumienia tej koncepcji jest bowiem nie tyle opozycyjność, ile 
istnienie granic i tego, co dzieje się po obu ich stronach: „Ton powagi, 
rodzący się w warunkach ucisku, przemocy i strachu, determinował 
określone formy kultury, w tym także określone formy gatunkowe, 
fabularne i stylistyczne literatury (przede wszystkim – oficjalnej). 
Wysoki stopień wewnętrznej i zewnętrznej represyjności tych form. 
Ich surowa hierarchiczność; uświęcenie nienaruszalnych granic” 
(Bachtin 2009b:452).

Granice są po to, aby je przekraczać i przez chwilę zobaczyć to 
samo, a także siebie samego, z innej perspektywy (Emerson 2009: 
146 – 147): „Wszystkie elementy samooceny i  samouwielbienia 
(z wyjątkiem samozachowawczych) uzurpują sobie prawo do zajęcia 
miejsca „innego”, do jego punktu widzenia (Bachtin 2009c: 395). 
Otóż nie chodzi tu o kulturowe terytoria peryferyjne i centralne jako 
antynomiczne, lecz jako relacyjne, pozostające we wciąż zmiennym 
i ustanawianym wzajemnym stosunku wobec siebie tak, aby szala 
nie uległa przeważeniu na żadną z tych stron. Mówiąc jeszcze ina-
czej, można by dowieść, że terytorium odpowiedzialnym za pod-
trzymywanie kultury są właśnie półperyferia, miejsca przepływu 
idei, koncepcji, prawd, światopoglądów i głosów mających swoje 
źródła po obu stronach granicy. Wiele wyjaśnia tu Bachtinowska, 
relacyjna koncepcja świadomości: „Zyskuję świadomość siebie i staję 
się sobą wyłącznie poprzez otwarcie się na innego człowieka, dzięki 
niemu i z jego pomocą. Ucieczka, separacja, zamknięcie się w sobie 
to główne przyczyny utraty tożsamości” (Bachtin 1986: 344). To 
kolejny element rozumienia pograniczności w tej koncepcji: „Czło-
wiek przed lustrem. […] Prosta formuła: patrzę na siebie oczami 
innego, oceniam siebie z punktu widzenia innego. […] Niewspóło-
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becność: widzę siebie poza sobą. W jaki sposób dostępny jest mnie 
samemu mój wygląd zewnętrzny. Fragmenty mojego ciała, bezpo-
średnio (bez lustra) są mi dane z zewnątrz” (Bachtin 2009b: 401). Ta 
relacyjność właśnie, sam stosunek elementów wobec siebie spra-
wiają, że w ogóle jakiekolwiek peryferia i centra mogą istnieć, że 
centrum nie zastyga w sztywnych ramach ślepej ideologii jako Jednej 
Jedynej „prawdziwej” prawdy i Jedynego Właściwego przepisu na 
najsprawniejszy i najbardziej odpowiedni sposób działania w świe-
cie.

Autonomia

Najbardziej autoteliczna, bezproduktywna i pozaprodukcyjna 
dziedzina humanistyki, za którą nie tak trudno uznać zarówno 
literaturę, jak i literaturoznawstwo, posłużyć może – jak pośrednio 
dowodzą koncepcje Białoszewskiego i Bachtina – wzmocnieniu tezy 
o jej nieprzystawalności do kategorii ekonomicznych jako punktu 
odniesienia i wartościowania. Obaj autorzy są jednak obrońcami 
terytoriów pogranicznych, marginalnych, peryferyjnych i nieużyt-
kowych. Obie te koncepcje literatury i kultury są również alterna-
tywne wobec przeszczepianych na grunt polski „światowych” nurtów 
i koncepcji, w tym koncepcji marginalności w rozumieniu gendero-
wym, etnicznym, w świetle których zapewne obie zaprezentowane 
koncepcje mogłyby się wydać zbyt anachroniczne. Jednak, paradok-
salnie, nowe teorie, stając po stronie marginalności, zajmują często 
pozycję centralną i stają się mainstreamem humanistycznym. Co 
znamienne, sama postać Michaiła Bachtina jako prekursora literac-
kich badań kulturowych jest znakomitym przykładem pożytków 
płynących z uprawiania humanistyki na obrzeżach, marginesach 
i pograniczach tego, co dzieje się w centrum, a także przykładem na 
to, jak wielką rolę może odegrać taka humanistyka w „nauce świa-
towej”, jak bardzo może być inspirująca dla centrum (co znamienne 
– zwłaszcza w tych punktach, których nie zauważono w refleksji nad 
tą koncepcją podejmowanej na peryferiach i (pół)peryferiach, na 
przykład w humanistyce polskiej).

Obie koncepcje powstały w szeroko rozumianym polu literac-
kim, które rozumieć tu można właśnie jako sferę autoteliczną, 
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bezinteresowną, świadomie i  intencjonalnie nie-użytkową, nie-
-ekonomiczną i  bezużyteczną, w  której wartości symboliczne 
przekładać się mogą na wartości ekonomiczne lub być ich ekwiwa-
lentem, ale jest to możliwe jedynie za sprawą autoteliczności i bez-
użyteczności immamentnie wpisanej w praktyki podejmowane 
w tej sferze. Lecz to ona właśnie pozwala w każdych niemal warun-
kach na krytykę społeczną, na podważanie lub choćby łagodne 
rozchwiewanie pewności scentralizowanych idei (przeradzających 
się czasem w ideologie) – niezależnie od tego, jak bardzo humani-
tarnymi i nakierowanymi na ogólną poprawę byłyby głoszone przez 
nie cele. Czy nie dzięki autonomii pola literackiego Miron Biało-
szewski, który zapisując językiem artystycznym w Chamowie niemal 
dzień po dniu swoje stany fizjologiczne, notując własne frustracje 
związane z rzucaniem palenia i przeprowadzką ze starego budow-
nictwa do nowoczesnego blokowiska, lęki w  obliczu starości 
i śmierci, doznania zmysłowe podczas spacerów po parku, przepro-
wadzał wnikliwą wiwisekcję siebie jako obcego, a w swoich notat-
kach literackich równocześnie dawał przenikliwy obraz miejskiej 
przestrzeni, marginalności, stosunków społecznych i przekształceń 
rzeczywistości lat 70. XX?

Pole autonomiczne oddalone i zdystansowane wobec centrum 
– niezależnie od tego, czy będą nim obrzeża i peryferyjne marginesy 
Mirona Białoszewskiego, czy też pogranicza Michaiła Bachtina – jest 
niezbędne, aby pokazywać terenom centralnym ich własne odbicie, 
spojrzeć na nie z zewnątrz, poruszając się w niezawisłej sferze lite-
rackiej, literaturoznawczej, a ostatecznie – artystycznej; w polu 
literackim, które nawet jeśli nie jest zupełnie oderwane od pożytków 
gospodarczo-ekonomicznych, to za takie właśnie jest kulturowo 
uznawane: za takie, w które bezproduktywność jest wpisana imma-
nentnie i jej przysługuje, a skoro tak – może ona z tej swojej pozycji 
czerpać korzyści, które jak każdy fakt kulturowy, mają wymiar 
społeczny.

Ponadto są to wypracowane w dziedzinie humanistyki, w polu 
autonomicznym, koncepcje centrum, peryferii i relacji między nimi, 
które – moim zdaniem – są alternatywne wobec ujęć ekonomicz-
nych, pozwalają denaturalizować pozorną oczywistość relacji między 
tymi kategoriami, chociażby przez to, że pokazują zagrożenia pod-
porządkowania jakiejkolwiek sfery życia jakiemukolwiek centrum 
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i  jego światopoglądowi; że ukazują metaforycznie socjologiczny 
„efekt odwrócenia”, o którym pisał Raymond Boudon, dowodząc, że 
w zasadzie większość prób tak zwanego „ulepszenia”, modernizowa-
nia i zaplanowanego, odgórnego pokierowania działaniami społecz-
nymi – czy to edukacyjnymi, czy humanistycznymi, czy obejmują-
cymi inne obszary kultury – musi skończyć się porażką 
i niezamierzonym skutkiem, który często bywa wręcz przeciwstawny 
wobec tego, co zostało zaplanowane (Boudon 2008). Jednocześnie, 
ukazując tereny pół-peryferyjne jako rdzeń kultury i warunek jej 
rozwoju, dają – jak sądzę – ciekawe i wartościowe wskazania dla 
schematu wyrastającego z perspektywy ekonomicznej: naśladowanie 
centrum, aby je dogonić, kończyć się musi wskazywanym przez 
Białoszewskiego jego większym „peryferyjnieniem” lub karykaturą. 
A za chwilę centrum może być już zupełnie gdzie indziej. Wydaje 
się jednak, że ceną, jaką trzeba zapłacić za wypracowywanie tych 
koncepcji w polu autonomicznym jest traktowanie ich jako nieuży-
tecznych dla innych dziedzin i życia społecznego. Pytaniem otwar-
tym pozostaje, czy jest to wystarczający powód, by z tej autonomii 
rezygnować?
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