Wybiórcza komunikacja narodów
lech M. Nijakowski
Tytul ksiazki Jana Mikulowskiego Pomoromawianych dyscyplin. Tymczasem Pomorskiego zacheca do lektury wszystkich zainski, mimo skupienia sie na mediach, proceteresowanych problematyka etniczno-narosach komunikacji i komunikowaniu wspóldowa i komunikacyjna. Jest to, jak deklaruje
not narodowych, w ogóle nie uwzglednia
autor, podrecznik akademicki. Kazdy dobry
prac takich autorów, jak Pierre Bourdieu,
Niklas Luhmann, Jiirgen Habermas, Marshall
podrecznik mozna jednak czytac równiez jak
McLuhan czy Karl W. Deutsch (liste mozna
wciagajaca opowiesc - przykladem moga
byc dziela Szackiego i Sztompki. Zarazem
by wydluzyc). Dla podrecznika jest to dysjednak publikacja przeznaczona do celów dykwalifikujace, tym bardziej ze autor porusza
tematy, które byly przez wymienionych autodaktycznych musi spelniac wiele wymogów,
rów wnikliwie omawiane. Nie sposób oprzec
np. powinna przedstawic pelna game najwazsie wrazeniu, ze pewnych ustalen tych klaniejszych problemów i paradygmatów danej
dyscypliny oraz jej przedstawicieli. Niestesyków Pomorski w ogóle nie zna, inne zas
zna tylko z drugiej reki.
ty, opracowanie Pomorskiego nie wytrzymuje próby ani jako podrecznik, ani jako moWywód jest takze nierówny pod wzgledem stylistycznym. Sa partie bardzo (wrecz
nografia adresowana do czytelników, którzy
edukacje maja juz za soba.
za bardzo) popularne, a jednoczesnie odnalezc
mozna fragmenty, w których ujawniaja sie
Ksiazka obejmuje bardzo duza liczbe
zagadnien przynaleznych do róznych dyscy- • naukowe aspiracje autora. Charakter publikaplin akademickich: problematyke komunikacji nie umozliwia jednak ich rozwiniecia, co
cji kulturowej oraz miedzynarodowej, ewopozostawia czytelnika ze sporymi watpliwosciami. Uporzadkowanie wykladu w rarnach
lucje modeli komunikacji, role zmyslów oraz
rozdzialów, jak tez ich wzajemne powiazanie
kulturowe postacie komunikacji, typy kultur
budzi niekiedy zastrzezenia. Autor ma sklonnarodowych, problematyke charakteru nanosc do stosowania tabel i wypunktowan. Nierodowego, wielokulturowosci itd. Interdyscyplinarnosc jest zaleta podrecznika, ale zakiedy jest to jednak przytlaczajace - w rozdziale ósmym znajduje sie ponad 50 tabel,
razem stawia duze wymagania autorowi.
które w wiekszosci zastepuja narracje. Za
Przede wszystkim obowiazek zaprezentowaszczególnie naganna nalezy uznac niedbalosc
nia glównych przedstawicieli ze wszystkich

definicyjna, a takze wykluczanie sie wprowadzanych definicji, jak w przypadku definicji
dyskursu. Ponadto duzo informacji wydaje sie
zbednych; ich nadmiar moze przytloczyc studenta, pozbawiajac go syntetycznego omówienia najwazniejszych tez (oczywiscie nie w
formie tabelki!).
Autor przywoluje i streszcza wiele
cudzych badan. Wykorzystuje np. dorobek
Geerta Hofstedego. Preferuje jednak aprioryczne podzialy na typy osobowe i kulturowe kosztem badan socjologicznych, których
w wykladzie stanowczo brakuje, w tym fundamentalnych
badan nad europejskimi
systemami wartosci. Skorzystanie z tych danych pozwoliloby Pomorskiemu uniknac
licznych pulapek, wynikajacych z przejecia
apriorycznych typologii.
Niedosyt pozostawiaja rozwazania na
temat pojecia narodu i charakteru narodowego. W tych partiach widac brak znajomosci
klasycznych ustalen, np. Deutscha, który zajmowal sie narodem jako wspólnota komunikacyjna. Problematyka globalizacji jest potraktowana dosc powierzchownie - juz nawet
uwzglednienie Baumana mogloby byc pomocne. We wstepie autor napisal, ze nie podejmuje w tej pracy problemu stereotypów.
Tymczasem de facto czyni to w wielu miej-

scach bez nalezytego zaplecza teoretycznego i - co gorsza - empirycznego. Przede
wszystkim widac luki w prezentacji - koniecznego w tym kontekscie - dorobku psychologii spolecznej. Ponadto liczne tezy prezentowane jako obowiazujace sa w istocie
powieleniem stereotypów i uprzedzen. Zdumiewajacym przykladem jest omówienie
kultury narodowej Dunczyków. Trudno sie
równiez zgodzic, ze w Europie" wladzy sluchaja byli komunisci typu balkanskiego" , co
Pomorski powtarza bez aktualizacji i komentarza za Hofstedem. Nie jest prawda, jak
twierdzi autor, ze na charakter narodowy
wplyw wywieraja przede wszystkim te doswiadczenia z przeszlosci, które mozna uznac
za pozytywne. To raczej zbiorowa trauma ma
wieksza moc ksztaltowania charakteru narodowego, jak pokazuje wplyw pamieci drugiej wojny swiatowej dla Polaków czy Holocaustu dla Zydów. Zreszta dokonana przez
Pomorskiego ocena znaczenia historycznych
wydarzen dla pamieci spolecznej jest niejednokrotnie arbitralna, jak w przypadku stwierdzenia' ze II Rzeczpospolita to okres jednoznacznie pozytywny dla Polaków. Sprawa
jest o wiele bardziej zlozona, nie tylko dla
mniejszosci ukrainskiej czy bialoruskiej.
W opracowaniu tego typu na osobne
omówienie zaslugiwalaby teoria dyskursu.
Tymczasem Pomorski poswieca jej jedynie
krótki fragment, który jest wyjatkowo powierzchowny i nie wykorzystuje klasycznych
dziel (Teuna A. van Dijka, Ruth Wodak, Normana Fairclougha, Michaela Biliga itd. -
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autor korzysta co najwyzej z cudzych omówien). Brakuje zwlaszcza badan empirycznych prowadzonych w ramach tego paradygmatu, przede wszystkim podejmowanych
przez zwolenników krytycznej szkoly dyskursu. Moze uwzglednienie tej tematyki pozwoliloby Pomorskiemu nalezycie omówic
problematyke imigrancka i konflikty z tym
zwiazane. Problem adaptacji islamskich imigrantów to obecnie jedno z najwazniejszych
wyzwan Europy, takze w wymiarze komunikacji miedzykulturowej. O tym jednak czytelnik nie dowie sie z tego podrecznika.
Pelna lista bardziej szczególowych
zarzutów bylaby bardzo dluga. Czasami na
przyklad nie sposób domyslic sie, czy przedstawiajac teze jakiegos autora, Pomorski
uznaje ja za nadal obowiazujaca. Tak jest w
przypadku referowania niektórych archaicznych ustalen z poczatku XX w. Prezentacjom
tym nieraz nie towarzyszy komentarz ani powolanie sie na wspólczesne badania. Pomorski ma takze sklonnosc do traktowania silnie zideologizowanych
i wartosciujacych
ustalen jako tez naukowych, np. gdy propo-
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nuje metafore nocy wigilijnej jako charakterystyczna dla Polaków. Jednoczesnie z kreslonego przezen pejzazu znika w zupelnosci
europejski islam, zarówno tradycyjny (np. w
Polsce to Tatarzy), jak i imigrancki, oraz tradycja judaistyczna. W zasadzie pomija charakterystyke komunikacji internetowej i rewolucji cyfrowej. Malo przydatne wydaja sie
autorskie podzialy, takie jak na "komunikacje kulturowa" i "kulturalna".
Czytelnikowi tej ksiazki moze sie przydac omówienie najwazniejszych amerykanskich badan nad mediami oraz rozdzial poswiecony ewolucji modeli komunikacji. I to
O
- moim zdaniem - wszystko, niestety.

