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11. hét 

Kapitalizmus a posztkoloniális  

viszonyokba ágyazva 

Készítette: Dombos Tamás, Zentai Viola 

Szakmai felelős: Zentai Viola 

A posztkolonializmus fogalma 

• A gyarmatosítás hosszan tartó hatásai az újonnan függetlenedő, Európán kívüli 

társadalmakra 

• Gazdasági vetület:  

– világgazdasági rendszerben betöltött helyük 

• Kulturális vetület:  

– domináns nyugati elképzelésekkel szembeni alternatívák 

• Gyarmatosítás: 

– 15–20. sz.: Amerika felfedezését követően 

– Európán kívüli területek politikai-gazdasági függésbe vonása 

– változó hatalmak: portugál, spanyol � holland � angol, francia 

– ideológia: vallás, haszonszerzés, felsőbbrendűség, haladás 

– 18. sz.-tól függetlenségi háborúk: Egyesült Államok � Latin-Amerika � Ázsia 

� Afrika 
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A világrendszer-elmélet 

• Releváns elemzési keret nem a nemzetállam, hanem a világrendszer (a 

nemzetközi munkamegosztás) 

• Dependencia-elmélet: 

– 1960-as évek, latin-amerikai tapasztalat értelmezésére 

– Frank (1969): centrum-periféria viszony 

– szegény országok: olcsó erőforrások és felvevő piac  

– egyenlőtlen fejlődés, nemzetközi kereskedelem elutasítása 

• Világrendszer-elmélet: 

– Wallerstein (1974, 1980, 1989) 

– egységes kapitalista világgazdaság + államközi rendszer 

– félperiféria: dinamizmus (centrummá válhat) 

– az állam és nemzeti kapitalista osztály összefonódása 

Világrendszer-elmélet az antropológiában 

• Eric Wolf (1982) 

• A világgazdaság története 15–19. sz. 

• A kialakuló globális gazdaság folyamatai (társadalmak közötti találkozások) hogyan 

hatottak a helyi társadalmi viszonyokra 

• „Történelem nélküli népek”: történelem aktív szereplői 

• Elméleti modell – termelési módok: 

– rokonság elvű � adóztató � kapitalista termelési mód 
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• Latin-Amerika: gyarmatosítók rátelepednek az indián államok adóztató termelési 

módjára 

• Karib-térség: rokonság elvű helyett adóztató-rabszolgatartó 

• India: öröklésen alapuló adószedők átalakulnak kapitalista tulajdonosi osztállyá 

Antropológia és gyarmatosítás 

• Az antropológiai tudás tárgya hagyományosan = gyarmati uralomnak alávetett 

társadalmak  

– Európán kívüli primitív társadalmak 

• Intézményes kapcsolat: antropológusok mint kulturális szakértők a gyarmati 

hatalom kiépítése során 

• Eurocentrikus antropológiai tudás: 

– evolúciós elméletek (primitív társadalmak = Nyugat régmúltja) 

– orientalizmus (Said 1978) 

• Közel-Kelet romantizált, tényektől elszakadt képe 

• Európa „másikja” 

– antropológus (aktív „szerző”) � primitív ember (passzív tárgy) 

• Posztkoloniális antropológia:  

– hangot adni az alávetett embereknek 

– nem nyugati tudások legitimitásának helyreállítása 
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Az ördög és az árufetisizmus  

• Taussig (1980) 

• Bolíviai ónbányászok, kolumbiai cukornádtermelők 

• Helyi hiedelmek: 

– szerződés az ördöggel:  

• saját földjükön dolgozó parasztok hiedelme 

• ültetvényeken dolgozó bérmunkások: szerződés révén  

magasabb termelékenység, több pénz 

• csak fogyasztói javakra lehet költeni (pénzen vásárolt 

föld, haszonállatok terméketlenek) 

• idő előtti, fájdalmas halál 

– a pénz megkeresztelése:  

• titokban, gyerek helyett 

• a bankjegy nevet kap 

• a keresztapa a pénz keresztapjává válik 

• társaival együtt visszatér a keresztapjához 

• Hagyományos értelmezés: 

– prekapitalista hiedelmek továbbélése 

– egalitárius társadalmi etika 

• Új értelmezés: 

– kapitalista termelési viszonyok kritikája helyi nyelven megfogalmazva 

– korábbi életforma pusztulásának kollektív reprezentációja 

– szerződés az ördöggel: termelőeszközök feletti irányítás elvesztése 
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– a pénz megkeresztelése: P–Á–P egzotikus formában kifejtve 

• Nyugat: a kapitalizmus nyelvezete már természetes 

� periféria: nyugati gondolkodással szembeni kritikus él 

Okkult gazdaságok  

• Jean és John Comaroff (1999) 

• Okkult gyakorlatok Dél-Afrikában: 

– boszorkányüldözés, szervkereskedelem, piramisjáték 

– túlmutat a helyi viszonyokon, világon sok helyen előfordul 

• Késő modern globalizált gazdaság szükségszerű velejárója 

• Ok: piaci mechanizmus működésének átláthatatlansága 

• Gazdasági folyamatok: 

– értékek gyors, immateriális áramlása 

– jövedelmi polarizáció 

– hirtelen meggazdagodás és elszegényedés 

– beteljesítetlen (fogyasztói) ígéretek  

– gazdasági folyamatok irányításának  

képtelensége 

• Komplex anyagi es társadalmi folyamatok helyett értelmezhető, személyek közötti 

kapcsolatok 

– helyi viszonyokon túlmutató folyamatok helyi eseményekké 

– globális diskurzusok ok-okozat helyi szótárává 

• Társadalmi reprodukció hagyományos mintázatainak felszámolása („közösség” 

vége) 
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• Jogszerűség határainak ledöntése: 

– bűn – erőszak – mágia közötti átmenet 

– erőszak mint a jövedelmek újraelosztásának eszköze 

• �modernitás = varázstalanítás (Weber) 

Coca-Cola Trinidadon  

• Miller (1998) 

• Coca-Cola termelésének, reklámozásának, fogyasztásának elemzése a helyi 

kulturális viszonyok között 

• Coca-Cola: 

– szimbolikus termék, meta-áru 

– áruvá válás, amerikanizáció, imperializmus szimbóluma 

– korábbi megközelítések:  

• a Coca-Cola vállalati stratégiája 

• a reklám hatalma 

– hiány: helyi kontextusba ágyazottan megérteni 

• Vörös� fekete édes ital 

– gazdasági gyakorlatok a helyi jelentések függvényében 

• Fekete ital: 

– markánsan modern és amerikai 

– amerikai katonák megjelenésével 

(amerikai � brit gyarmatosítók) 

– rum-kóla: nemzeti ital 
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– fehéreknek (= fekete-afrikaiak mint kulturális mainstream) 

• Vörös ital: 

– hagyományos, nosztalgia 

– indiaiaknak 

• Az etnicitás összetettsége: 

– ideológia (kinek való) és a gyakorlat (ki veszi) közti különbség 

• A reklám hatása kiszámíthatatlan:  

– nincs igazi visszacsatolás 

– inkább a termelők közötti verseny, mint harc a fogyasztókért  

Felhasznált irodalom 

Comaroff, Jean és John L. Comaroff (2005[1999]) „Okkult gazdaságok és 
erőszakos absztrakciók.” In Café Bábel 49–50. szám. 97–109. 

Frank, Andre G. (1969) Capitalism and underdevelopment in Latin America. 
Harmondsworth: Pelican Books. 

Miller, Daniel. (1998) „Coca-Cola: A Black Sweet Drink From Trinidad.” In Daniel 
Miller (szerk.) Material cultures: why some things matter. Chicago: University 
of Chicago Press. 

Said, Edward W. (2000[1978) Orientalizmus. Budapest: Európa. 

Taussig, Michael (1983): The Devil and Commodity Fetishism in South America. 
Chappell Hill: University of North Caroline Press.  

Wallerstein, Immanuel (1974, 1980, 1989). The modern world-system I-III. New 
York: Academic Press. 

Wolf, Eric (1995[1982]) Európa és a történelem nélküli népek. Budapest: Osiris. 


