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Centrum – prowincja, peryferie, marginesy  
Wędrówka pojęć w świecie dyskursów,  

znaczeń i aksjologii

Tytułowe pojęcia pojawiają się w dyskursie współczesnej humanistyki 
w przestrzeni kultury ponowoczesnej, w tym, w języku współczesnej huma-
nistyki, na tyle często, że nie sposób ich nie zauważyć. Interesująca wydaje się 
jednak nie tyle mnogość ich wystąpień, ile rozmaitość kontekstów, w jakich 
występują, nadających im odmienną rangę, odcienie semantyczne, akcenty 
waloryzacyjne. Jeśli powiązać je z innymi doniosłymi kategoriami naszej współ-
czesności, by wymienić choćby: tożsamość, inność, multikulturalizm, glokalizację, 
pluralizm, postkolonializm, a z drugiej strony: globalizację, wykluczenie, dominację, 
etnocentryzm itp., trudno nie dostrzec gęstej sieci relacji między członami tego 
pojęciowego wielokąta. Wpisując wymienione w tytule kategorie w tę tyleż 
rozległą, co złożoną mentalną figurę, chciałabym zwrócić uwagę na niektóre ich 
aspekty (semantyczne i waloryzacyjne), jakie odsłoni przyjęta w toku rozważań 
strategia wędrówki pomiędzy różnymi dyskursami i tekstami współczesnej 
kultury. 

Typem odniesień, który, jak sądzę, w istotnym stopniu decyduje o konceptu-
alizacji kategorii: prowincji, marginesu czy peryferii jest usytuowanie ich w relacji 
do pojęcia centrum. Tej relacji chciałabym przypisać rolę porządkującą moje 
spostrzeżenia.

Wymienione pojęcia trafiły do dyskursu współczesnej humanistyki – jej re-
fleksji teoretyczno -metodologicznej – na fali fermentu intelektualnego, zwanego 
już z pewnej perspektywy czasowej przełomem poststrukturalistycznym, jaki 
zawładnął środowiskiem intelektualistów w drugiej połowie ubiegłego wieku. 
Przypomnę tu jedynie – ważne dla dalszych spostrzeżeń – wystąpienie przeciw 
nawykom naukowego myślenia głównie w kategoriach binarnych opozycji, a co 
za tym idzie – przeciw konstruowaniu w języku teoretycznym dychotomicznych 
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matryc, w których pozytywnie nacechowany jest jeden (najczęściej pierwszy) 
człon. Wiązało się z tym nadkruszenie wzorotwórczej pozycji zhierarchizo-
wanych modeli klasyfikacyjnych, które – w myśl logiki Arystotelesowskiej – 
spychały na margines, a raczej wykluczały wszystko, co, nie spełniając ściśle 
określonych kryteriów, mogło zakłócić ustalony z góry porządek. I właśnie to, 
co dotąd sytuowane poza (standardem naukowości, literackości, systemowości, 
obyczajowości itp.), zaczęło przykuwać uwagę twórców i badaczy. Niech repre-
zentantem tych dążeń na gruncie filozofii będzie Derridiańskie hasło: „decen-
tracji struktury” (Derrida 1992: 155), a w obrębie lingwistyki wprowadzona do 
języka teoretyczno -metodologicznego przez semantykę kognitywną radialna 
struktura kategorii prototypowej, która sytuuje należące do niej elementy na 
linii centrum – peryferie, nie wyłączając z obszaru kategorii elementów pogra-
nicznych (Kleiber 2003; Libura 2000). Terminy te wykorzystam w próbie zob-
razowania procesów zachodzących w wybranych wycinkach naszej kulturowej 
rzeczywistości. Zjawiska, którym przypisuje się pozycję centralną bądź pery-
feryjną, naznaczone są zawsze w jakimś stopniu perspektywicznością punktu 
widzenia, stąd różnice w profilach tych pojęć kreowanych przez różne dyskursy 
dzisiejszej kultury. Posłużmy się choćby przykładem ich konceptualizacji, które 
zostały wypracowane w ramach semantyki prototypowej. Centralne jest to, co 
intersubiektywnie uznane za typowe, najczęściej kojarzone, oddziałujące na 
pozostałe elementy, wykazujące potencjał stabilizacji znaczenia, zaś peryfe-
ryjne to, co mniej wyraźne, niestałe, hybrydyczne, przejawiające tendencje do 
kategorialnej transgresywności, do bycia pomiędzy. To rozumienie, pozbawione 
w języku teoretycznym lingwistyki jawnego nacechowania aksjologicznego 
(oceny wartościujące mogą pojawić się dopiero w określonych kontekstach 
dzięki ujawnianym w procesie interpretacji konotacjom; dodajmy, waloryzacja 
może być pozytywna bądź negatywna), odbiega od znaczenia notowanego 
w słownikach, różnice dotyczą zarówno zakresu użycia, jak i treści1. W komu-

1 Por. definicje: centrum – 1. środkowa część czegoś; 2. miejsce, w którym coś się 
koncentruje; 3. stronnictwa lub partie polityczne pośrednie między lewicą a prawicą.  
(https://sjp.pwn.pl/słowniki/centrum.html [dostęp: 17.10.2016]); peryferie – 1. tereny miej-
skie położone daleko od centrum; krańce miasta, suburbium; 2. zewnętrzna, oddalona 
od centrum część czegoś; obrzeże, kraniec; 3. przenośnie: coś mało ważnego, drugopla-
nowego; błahostka; 4. w informatyce: urządzenia niewchodzące w skład jednostki cen-
tralnej komputera, bezpośrednio przez nią sterowane, np. skaner, drukarka; urządzenia 
peryferyjne, peryferiale. (http://sjp.pl/peryferie [dostęp: 17.10.2016]); margines – 1. odstęp 
między polem tekstu a brzegiem arkusza papieru; 2. coś drugorzędnego, mniej ważnego; 
3. zapas, zakładka na nieprzewidziane okoliczności; 4. margines społeczny – ogół osób 
wykluczonych z życia społecznego. (https://sjp.pl/margines [dostęp: 17.10.2016]); prowincja 
– 1. część kraju oddalona od stolicy i większych miast; 2. lekceważąco: obszary opóźnio-
ne w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym, mieszkańcy takich obszarów; 3. jednostka 
administracyjna w wielu państwach; część składowa federacji; 4. obszar kilku diecezji 
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nikacji społecznej – zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej – nazwy 
te opatruje się na ogół odcieniem aksjologicznym, który podlega daleko idącym 
fluktuacjom – z pozycją centrum utożsamiane jest to, co ważne, wartościowe, 
godne propagowania bądź, przeciwnie, lęgnie się w nim to, co złe, szkodliwe, 
co powinno być przez wartościowe marginesy radykalnie zmienione. Rozbudo-
wana i labilna waloryzacja pojęcia centrum wynika stąd, że: „[…] nie musi to 
być wyraźne centrum geograficzne. Jest to raczej centrum wartości, przekonań, 
elit, autorytetu, ciągłości, tradycji, ideologii – a więc przede wszystkim centrum 
kultury” (Babiński 1997: 55; por. też Shils 1975). 

W refleksji teoretycznej przyjmuje się na ogół trzy typy relacji na linii cen-
trum – peryferie (Duszak 2012: 10):
– oddziaływanie centrum na peryferie;
– oddziaływanie peryferii na centrum;
– oddziaływanie symetryczne. 

Oczywiście, przedstawione typy relacji to teoretyczne idealizacje, ich ak-
tualizowanie w praktykach komunikacyjnych nigdy nie przebiega w sposób 
„czysty” i bezkonfliktowy2. Posłużmy się przykładem. 

Ilustracją relacji pierwszego typu mogą być wielokrotnie już opisywane 
procesy globalizacji i efekty, jakie dominacja języka angielskiego wywołuje 
zarówno w systemie innych języków etnicznych (zapożyczenia leksykalne 
i składniowe, neologizmy), jak i w sferze komunikacji (zjawisko bilingwizmu 
czy bikulturalizmu). Jednak, jak dowodzą tego potoczne obserwacje życia 
społeczno -politycznego, doniesienia medialne, a także dokładniejsze badania 
spod znaku krytycznej analizy dyskursu, w kulturach, których języki skazane 
są na peryferyjność (w odczuciu ich nosicieli są więc mniej ważne i mniej war-
tościowe, co zbiorowość odbiera jako niesprawiedliwe, krzywdzące), rodzą się 
postawy stanowiące przeciwwagę dla tak ustanowionej nierównorzędności. 
Ich konsekwencje mogą mieć wydźwięk pozytywny. Wskazać tu można na 
te działania, które za Robertsonem (1995: 24) określamy mianem glokalizacji, 
kładące nacisk na strategie dostosowania kultury dominującej (materialnej 
i symbolicznej) do warunków gospodarczych, społeczno -politycznych, a także 
do wartości wyznawanych przez wspólnoty lokalne. Ale to „przeciąganie liny” 
między centrum a peryferiami rodzi też zjawiska niekorzystne w przestrzeni 
peryferii (np. nadmierny puryzm językowy) czy wręcz groźne (mitologizowanie

podległych metropolicie lub kilka klasztorów podległych prowincjałowi; 5. w starożyt-
nym Rzymie: terytorium podbite przez Rzymian, rządzone przez prokonsula lub pro-
pretora. (https://sjp.pl/prowincja [dostęp: 17.10.2016]).

2 Do wymienionych w tytule kategorii nie włączyłam pogranicza, gdyż ono, oznacza-
jąc 1. obszar w pobliżu granicy dzielącej pewne przestrzenie; 2. okres, stan lub obszar, 
w którym graniczą ze sobą dwie kultury, epoki itp. (https://sjp.pwn.pl/sjp/;2503270 [dostęp: 
18.10.2017]), nie obrosło tak wieloma znaczeniami i ocenami, jak wybrane do rozważań. 
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własnego języka jako spoiwa narodowego uaktywnia w interakcjach społecz-
nych pierwiastki ksenofobiczne i rasistowskie). 

Inny przykład. Na zorganizowanym niedawno Kongresie Kultury Polskiej3 
jeden z paneli dyskusyjnych poświęcono problematyce centrum – peryferie. 
Mówiąc o zjawisku metropolizacji, Marek Krajewski (2016) zwracał uwagę na 
wynikający z dominacji centrum proces „zasysania” kapitału ekonomicznego, 
społecznego i kulturowego przez duże ośrodki, które dzięki temu intensywnie 
się rozwijają. Efektem owego „zasysania” jest „pustynnienie” tych obszarów, 
na które centralne skupiska promieniują. Niesymetryczność relacji powoduje, 
że w dyskurs tożsamościowy peryferii wpisane jest poczucie niekompletności, 
zapóźnienia, drugorzędności, zapomnienia, pozostawienia samemu sobie (por. 
też Duć -Fajfer 2005: 227). Pozycja podrzędna (zdominowanego) aktywizuje bądź 
chęć zwrócenia na siebie uwagi dominującego jakąś oryginalną, własną wartoś-
cią (może nią być np. tradycjonalizm), bądź chęć rozwoju, ale tak ukierunkowa-
nego, by umożliwił on stopniowe zbliżanie się, upodobnianie się do centrum. 
Pierwsza strategia przekształca prowincję w rodzaj egzotarium bądź skansenu, 
etnograficznej ciekawostki, miejsca, w którym lokuje się wielkomiejskie fantazje 
o ciszy, spokoju, życiu bez pośpiechu, w zgodzie z naturą, a więc wszystko to, 
czego pozbawione jest wielkomiejskie centrum. Ten rodzaj spojrzenia na prowin-
cję widoczny jest w wielu tekstach kultury popularnej, by wskazać tylko cie-
szące się dużą oglądalnością widzów filmy i seriale telewizyjne: Ranczo, Szpilki 
na Giewoncie, Dom nad rozlewiskiem czy U Pana Boga za piecem. Przedstawione 
tu sposoby oddziaływania centrum na peryferie stanowią przykład aktualizacji 
reguł dyskursu kolonizacyjnego, za cenne dla peryferii uznaje się bowiem to, co 
stanowi atrakcję dla centrum, a nie to, co osobne, swoiste dla lokalności.

Nie miejsce tu na kontynuowanie wątków ilustrujących różne odmiany 
podporządkowania tego, co sytuowane na marginesach, obrzeżach, temu, co 
zlokalizowane w środku. Niech dalszym rozważaniom przyświeca konkluzja, 
iż relacja wpływu centrum nad peryferiami ma różne oblicza, a procesy urucha-
miane przez dominację jednej strony nie przebiegają bezkonfliktowo, najczęściej 
wywołują modyfikacje w strukturze obu kategorii. Pamiętać wypada również, 
że pozycje centrum i peryferii nie są wyznaczone raz na zawsze. Nawet wtedy, 
gdy ich stabilność jest wspierana instytucjonalnie, to już sama świadomość 
istnienia tych polaryzujących kategorii, jak i wiązanych z nimi wartości ma 
charakter relatywny, zmienia się wraz z przeobrażeniami, określmy je ogólnie, 
uwarunkowań kulturowych. 

Wydaje się, że najbardziej znaczący dla naszych czasów, a zarazem naj-
bardziej złożony i dynamiczny, jest drugi typ wzajemnych odniesień i na nim 
teraz chciałabym skupić uwagę. W tym typie relacji centrum postrzega się jako 

3 Kongres odbywał się w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki w dniach 7–9 paź-
dziernika 2016 r. 
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bardziej zastygłe, ruchome są marginesy4. Ich labilność może mieć charakter 
dwukierunkowy: do - i odcentryczny. Niezależnie od ustawienia wektora istotne 
są tu tendencje emancypacyjne peryferii, ustanawiające różne oblicza relacji do 
centrum. Sięgnijmy najpierw po przykłady z rejonów dyskursu artystycznego, 
by wskazać manifestacje oddalania się od centrum. 

Obraz peryferyjności, prowincjonalności krajów Europy Środkowo -Wscho- 
dniej w prozie Andrzeja Stasiuka wpisać można w model relacji odcentrystycz-
nych, przy czym kategoria peryferyjności, prowincjonalności jest tu tyleż geogra-
ficzna, historyczno -polityczna, co kulturowo -cywilizacyjna, gdyż „geografia nie 
jest tak ważna, jak wyobraźnia” (Stasiuk 2000: 77). Pisze Ewa Sławkowa: „Nie 
szuka [narrator – B.W.] za wszelką cenę kulturowego paradygmatu wspólnego 
dla mieszkańców całej Europy, a przeciwnie. Cały czas akcentuje swoistość 
i odrębność […]” (2012: 68).

Eksponowana w tekstach pisarza5 inność, różnica w stosunku do centrum, 
które reprezentują kraje „starej” Europy, ma niejednoznaczne barwy. Autor 
artystycznie przetwarza stereotypowe obrazy, cechy i wartości przypisywane 
naszej części kontynentu: zacofanie cywilizacyjne, ubóstwo, niestabilność (po-
lityczna, gospodarcza, aksjologiczna), bałagan, brzydotę, rozpad, potęgując siłę 
ich negatywnego wydźwięku dzięki odpowiedniej stylistyce (więcej w: Sław-
kowa 2012). Wyróżnikiem stylistycznym Stasiukowych obrazów peryferii są 
elementy pejzażu: brzydka architektura blokowisk, wiejskie opłotki, składziki, 
budki, przybudówki, cywilizacyjny śmietnik – opuszczone tereny przemysłowe, 
wysypiska odpadów (por. Witosz 2015: 32): 

Płaską przestrzeń wypełniał pordzewiały metal, pokruszony beton i po-
rzucony plastik. Hałdy śmieci tliły się sennie i smrodliwie. Słońce świeciło 
na zrudziałe konstrukcje, na potrzaskane ściany hal, na wypatroszone ma-
gazyny, na zamarłe dźwigi, na korozję stali i erozję murów. Słupy trakcji, 
silosy, żurawie i kominy rzucały długie czarne cienie. I tak było jak okiem 
sięgnąć: plątanina drutów w niebie i pajęczyna kolejowych szyn na ziemi.

Stasiuk 2004: 83

Na przedmieściach Fier po obu stronach drogi ciągnęły się wrakowi-
ska złożone głównie z mercedesów i audi w różnych stadiach rozkładu. 
Auta miały po dziesięć, po piętnaście, po dwadzieścia lat, i były ich setki 

4 Nawiązuję tu do tytułu książki P. Czaplińskiego Ruchome marginesy, w której au-
tor opisał różne literackie manifestacje sposobów wchodzenia marginesów do centrum 
w prozie polskiej dziewiątej dekady XX w. Zob.: Czapliński 2002. 

5 Mam na uwadze następujące utwory pisarza: Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwa-
nej Środkową, napisane wspólnie z A. Andruchowyczem, (2001); Jadąc do Babadag (2005), 
Fado (2006), Dojczland (2007), choć nie wszystkie teksty są w artykule bezpośrednio cy-
towane. 
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w mniejszych i większych stadach. W pobliżu Durrës setki zmieniły się 
w tysiące: w upale, na gołej ziemi, wśród spalonej trawy, niektóre już ob-
łupione, odarte z blach, nagie, z całą pornografią obnażonych podłużnic, 
podwozi, wałów napędowych, bębnów hamulcowych, rdzewiejących resz-
tek, inne, jeszcze okryte połaciami matowiejących od upału karoserii, stoją-
ce heroicznie na łysych, parciejących gumach. 

Stasiuk 2004: 115–116

Głos z peryferii Europy Środkowo -Wschodniej zwrócony ku centrum cywi-
lizacji zachodnioeuropejskiej jest często głosem sprzeciwu wobec hegemonii 
zachodniej kultury, głosem oskarżycielskim, emocjonalnym, w którym przebija 
się dążenie do uznania kulturowo -cywilizacyjnej autonomii, do prawa zako-
rzenienia w swojskości, w bycie odrębnym i własnym (Duć -Fajfer 2005: 205). 
W mentalnej mapie tworzonej przez Stasiukowego narratora serce Europy bije 
gdzie indziej. W tej artystycznej wizji, jak zauważa Sławkowa, „miejsca cen-
tralne, paradoksalnie, zajmują kulturowo -cywilizacyjne peryferia” (2012: 75). 
Por.:

Posługuję się cyrklem jak dawni geografowie, odkrywcy i wodzowie sta-
rych kampanii: mierzę nim odległość. Jednak jego zasadnicza, to znaczy 
geometryczna funkcja nasuwa się sama. Wbijam więc igłę w miejscu, gdzie 
teraz jestem, i wszystko wskazuje na to, że pozostanę. Drugie ramię usta-
wiam tam, gdzie się urodziłem i spędziłem większą część życia. To jest 
w końcu podstawowa wielkość, gdy próbujemy pogodzić własną biografię 
z przestrzenią. Między moim Wołowcem a Warszawą jest w linii prostej cir-
ca trzysta kilometrów. Oczywiście, nie mogę oprzeć się pokusie i wykreś- 
lam wokół Wołowca trzystukilometrowy krąg, żeby określić swoją środ-
kową Europę. Linia biegnie mniej więcej przez Brześć, Równe, Czerniow-
ce, Kluż -Napoka, Arad, Szeged, Budapeszt, Żylinę, Katowice, Częstochowę 
i kończy się tam, gdzie zaczyna, czyli w Warszawie. Wewnątrz jest kawałek 
Białorusi, całkiem sporo Ukrainy, przyzwoite i porównywalne przestrzenie 
Rumunii i Węgier, prawie cała Słowacja i skrawek Czech. No i jakaś jedna 
trzecia Ojczyzny. Nie ma Niemiec, nie ma Rosji – co przyjmuję z pewnym 
zdziwieniem, ale też z atawistyczną ulgą. 

Stasiuk 2000: 77–78 

To odwrócenie układu umożliwia silnie eksponowana perspektywa antro-
pocentryczna – centrum stanowi to, co jest najbliżej mnie, z czym jestem zwią-
zany – centrum to „moja Europa”. 

Pozostając na terytorium literatury i na układ centrum – peryferie nakładając 
asymetryczną relację większość – mniejszość, możemy przejść do dyskursu mniej-
szości etnicznych uobecnianego w tekstach artystycznych (por. też Kunce 2005; 
Weretiuk 2010). Tu także – jednakże w znacząco odmienny sposób – uwyraźnia 
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się podległość kultury mniejszości i zależność procesu konstruowania samo-
świadomości od większościowego centrum. Szczególnie boleśnie manifestowane 
są odczucia zmian w obrębie rodzimej kultury, które zachodzą w sytuacji pod-
porządkowania. Dał temu wyraz poeta, reprezentant mniejszości ukraińskiej 
w Polsce, Ostap Łapski:

Usiłowano
wychować mnie
na Bonie,
na Kościuszce,
na Traugutcie,
na Boboli,
………………..
A Bona mnie
nie znała,
a Kościuszko odrzucił,
a Traugutt zawisł
nie za mnie,
a Bobola ze mnie
siebie czynił,
………………. 
    Łapski 1996; cyt. za: Duć -Fajfer 2005: 230

Autentyzm (jedna z kategorii dyskursu postkolonialnego) jako wyraz oporu 
przeciw narzucanym przez większość zabiegom asymilacji to ważna strategia 
emancypacyjnego dyskursu mniejszościowego. 

Relacje odśrodkowe, umożliwiające pełną podmiotowość rozwoju kulturo-
wego peryferii, w zaprezentowanych przykładach zaczerpniętych z dyskursu 
literackiego, ukazują różne oblicza interferencji, jednakże, co istotne, nie burzą 
wyznaczonych pozycji marginesów i centrum, dokonując w ich strukturze jedynie 
modyfikacji. Jeśli zachodzą one w warstwie emocjonalnej i aksjologicznej obu 
pojęć, mogą prowadzić – w niektórych przestrzeniach kultury – do zamiany ich 
miejsc (jak w prozie Stasiuka) czy pogłębiać dystans między obu biegunami (jak 
w poezji Łapskiego). 

Gdy ruch peryferii jest dośrodkowy, to dochodzi do wyraźniejszej dekon-
strukcji centrum. Scenariusze przebudowy mogą być różne, najistotniejsze jest to, 
że impulsy do takich ruchów płyną od peryferii. Na trzy z nich zwrócę uwagę. 

Pierwszy polegałby na przesuwaniu granic w celu poszerzenia terytorium 
środka. Ilustracją niech będzie proces zachodzący w obrębie dyskursu teoretycz-
noliterackiego, a dokładniej, inicjowane dziś dyskusje wokół kategorii literac- 
kości, zmierzające do uelastycznienia jej kryteriów, tak by umożliwić wstęp do 
głównego nurtu literatury formom pisarstwa niefikcjonalnego (por. Grochowski 
2005). Drugi scenariusz przewidywałby zburzenie silnego, monolitycznego 
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środka i utworzenie na jakimś znacznym obszarze niewielkiej liczby mniejszych 
skupisk, czyli przekształcenie centrum w przestrzeń dwu - czy wielocentrową. 
Przykładem może być przestrzeń metodologiczna współczesnej lingwistyki, 
w której centralne miejsce, zdaniem niektórych jej przedstawicieli, zajmują dziś 
dwa paradygmaty: „kognitywizm z jego centralnym problemem językowej kon-
ceptualizacji rzeczywistości, a więc językowego obrazu czy językowego oglądu 
świata – i komunikacjonizm z centralnym problemem wypowiedzi (czyli tekstu) 
i reguł dyskursu” (Bartmiński 2005: 42). 

Marsz peryferii w stronę centrum ma też inne, radykalne oblicze, prowadząc 
do zasadniczej przebudowy środka. Znowu za przykład posłuży nam naj-
nowsza literatura i jej reprezentacje procesów społecznych, które uruchomiły 
zmiany polityczno -gospodarcze w Polsce po roku 1989. Margines społeczny nie 
tylko przekracza granice centrum, ale lokuje się w samym jego środku, spychając 
zamieszkującą je społeczność na obrzeża. Elity – na fali rodzącej się gospodarki 
kapitalistycznej – ustąpić muszą miejsca nowej klasie gospodarczej, którą two-
rzą, jak w powieści Stasiuka Dziewięć: „mafiosi i czeladnicy mafii, ochroniarze 
i kierowcy bossów, hurtownicy towaru […], »opiekunowie« restauracji pobie-
rający opłatę za bezpieczeństwo, złodzieje samochodów…” (Czapliński 2002: 
129), czy dealerzy narkotyków, jak w Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka. Warto 
odnotować, że ta substytucja nie narusza linii demarkacyjnej centrum, które jest, 
jak powiada narrator ostatniej z wymienionych powieści, „małym, wydzielo-
nym sektorem dla zwycięzców” (Żulczyk 2014: 338). Zwycięzcy zachowują 
dominującą pozycję środka, inaczej wypełniając jego przestrzeń – wprowadzają 
własną, niepowiązaną z pozostałymi częściami przestrzeni (w tym przypadku 
Warszawy) organizację, „z własnym obiegiem informacji i finansów, z własnymi 
regułami awansu i degradacji” (Czapliński 2002: 133). Narrator Ślepnąc od świa-
teł, po opisie pomieszczenia, udającego biuro, utrzymanego w „zdegradowanej” 
estetyce, powie: 

Polska jest sterowana właśnie z takich pomieszczeń. To tu pracuje jej silnik. 
To w takich pomieszczeniach polskie pieniądze przelewają się z jednych 
naczyń do drugich, z kont na inne konta, z wiadra do innych wiader […]. 

Żulczyk 2014: 342

To obrazy, które szczególnie upodobała sobie literatura. W przestrzeni pub-
licznej, zwłaszcza w dyskursie politycznym, odnajdujemy kolejne manifestacje 
ruchu peryferii ku środkowi. Jeśli we wcześniej przytoczonych artystycznych 
obrazach margines wtargnął i opanował, zawładnął centrum, to w dyskursie 
obecnej partii władzy gra toczy się – w sferze konfrontacji ideologicznej – o jego 
unieważnienie. Najczęściej stosowaną strategią jest retoryka zanegowania wzo-
rotwórczej roli elit symbolicznych III RP. Zadanie to realizuje głównie leksyka. 
Nominacje: establishment, pseudoelity, salon, grupa kolesi, komuniści i złodzieje, tzw. 
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opiniotwórczy inteligenci, resortowe dzieci6, by poprzestać na kilku przykładach, 
niosą wprost lub konotacyjnie silny ładunek negatywnych emocji i ocen. Tak 
określanym elitom dyskurs obecnej władzy przeciwstawia miliony zwykłych 
Polek i Polaków, zabieganych wokół swoich spraw, tradycyjne rodziny, prawdziwych 
patriotów, lud, suwerena – słowem, prowincję (geograficzną, społeczną, ekono-
miczną, kulturową) marginalizowaną wcześniej przez przedstawicieli społecz-
nej socjety. Rzecz jasna, że prowincja, a więc Polska patriotyczna, nie może się 
asymilować z Polską ludzi drugiego sortu, dla której trzeba znaleźć nowe miejsce 
w przestrzeni społecznej. Mamy zatem odwrócony układ sił – ideowa dominacja 
tego, co wcześniej sytuowane na peryferiach, pozbawia skompromitowane elity 
społecznego mandatu do zajmowania przez nie sankcjonowanej przez tradycję 
nadrzędnej, wzorotwórczej pozycji. Co zatem z centrum? Czy prowincja może 
w ogóle istnieć bez centrum? Ponieważ trudno przewidzieć konsekwencje, jakie 
mogłaby pociągnąć za sobą tak radykalna zmiana reprezentacji sił społecznych, 
jak również takie rozszerzenie centrum, by pomieściło miliony zwykłych Polek 
i Polaków, trzeba na nowo je skonceptualizować i zaludnić (proces wymiany elit), 
a w dalszej kolejności zbudować relacje z nowym (elitarnym?) marginesem.

Wreszcie trzeci typ relacji – symetrycznego oddziaływania centrum – pe-
ryferii. Zakłada on wzajemne, w miarę zrównoważone, przenikanie między 
tymi, z natury rzeczy przecież nierównorzędnymi członami. Z jednej strony 
ciekawość poznawcza płynąca od centrum do peryferii (od większości w stronę 
mniejszości), otwarcie się na Innego nawiązuje nić dialogu, zastępującego relację 
dominacji. Z drugiej – mniejszość pragnie przejąć pewne wartości kulturowe 
większości. Model ten pojawia się w dyskursach tzw. równościowych, opo-
wiadających się po stronie tolerancji i akceptacji, dodajmy, raczej jako postulat, 
zadanie do osiągnięcia (np. dyskursy mniejszości seksualnych domagające się 
równych praw, równego dostępu do zdobyczy cywilizacyjno -ustrojowych, rów-
nego udziału w ich podziale i w kształtowaniu przestrzeni symbolicznej, przy 
zachowaniu własnych reguł obyczajowych). 

Pora na konkluzję. Relacje między peryferiami a centrum są różnorodne i ce-
chuje je różne natężenie, a ich aktualizacje w poszczególnych odmianach dys-
kursów i tekstach wymykają się ramom narzuconym przez typologie. Dopóki 
istnieją centra i peryferie (a raczej istnieć bez siebie nie mogą), to relacje między 
nimi – wpisane w określony kontekst kulturowy – zawsze będą negocjowane. 
Istotne, by związek między nimi przynosił korzyści obu członom tej relacji.

6 Nominacje te mają charakter obiegowy, stąd nie lokalizuję ich źródeł.
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Bożena Witosz

Provinces, Peripheries, Margins
A Journey of Concepts in the World of Discourses,  
Meanings and Axiology

Summar y

The author ruminates on conceptualization of the titular concepts in different 
spheres of the public space in contemporary Poland: in academic discourse (linguistic 
and literary), as well as artistic, political and minority discourses (of ethnic and sexual 
minorities). The organizing rule in this debate is the center -periphery relationship, while 
the point of reference consists in a scheme of three types of influence: a) the influence 
of the center over the peripheries; b) the influence of the peripheries over the center; 
c) a symmetrical mutual influence. In her interpretation of source texts, the author 
focuses on outlining the consequences that come with the relationship of domination 
(represented by the first scheme), the emancipatory tendencies of the peripheries and 
attempts at pluralistic integration resulting from the third scheme. The author concludes 
with the statement that both those relationships as well as the meanings of the concepts 
of center, province, periphery or margin are always inscribed into a particular cultural 
context and negotiated within those bounds. 

Bożena Witosz

Province, périphéries, marges –
migration de notions dans le monde de discours,  
de significations et d’axiologie

Résumé

L’auteure analyse la conceptualisation des notions incluses dans le titre dans diffé-
rents champs de l’espace public de la Pologne contemporaine : dans le discours scienti-
fique (linguistique et littéraire), artistique, politique et dans le discours concernant les 
minorités (ethniques et sexuelles). C’est la relation « centre – périphéries » qui organise 
ses réflexions. Mais ce qui y fait fonction de point de repère, c’est le schéma de trois 
types de références : a) influence du centre sur les périphéries ; b) influence des périphé-
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ries sur le centre ; c) influence symétrique. En interprétant les textes sources, l’auteure se 
concentre dans ses réflexions sur la description des conséquences qu’entraîne la relation 
de la domination (projetée par le premier élément), les aspirations émancipatrices des 
périphéries et les tentatives d’une intégration pluraliste résultant du troisième type de 
relation. Dans la conclusion, elle constate qu’aussi bien les relations que les significations 
des notions – du centre, de la province, des périphéries et de la marge – sont toujours 
inscrites dans le contexte culturel déterminé et négocié à son intérieur.


