o narodowej
symbolice
Wladyslaw Markiewicz

Ksiazka ukazala sie krótko przed wybuchem
gwaltownego konfliktu o lokalizacje pomnika zolnierza rosyjskiego w Tallinie. Spór o
symbole w wydaniu estonsko-rosyjskim
mial rozglos miedzynarodowy, poruszyl i podzielil opinie publiczna w calym swiecie.
Równiez zapowiedziana u nas akcja usuwania sladów "panowania komunistycznego"

recenzje

kaze oczekiwac niepokojów i niesnasek spolecznych wokól domen symbolicznych, mozna tez spodziewac sie nieprzyjemnych konfrontacji ze strona rosyjska.
Autor ksiazki stawia sobie za cel zbudowanie modelu teoretycznego wyjasniajacego przebiegajace w wymiarze symbolicznym konflikty etniczne i narodowosciowe.
Za kluczowa kategorie tego modelu uznaje
"domene symboliczna", czyli terytorium, nad
którym dana grupa panuje symbolicznie. Dowodzi na przykladzie analizy sporów z udzialem wiekszosci polskiej oraz Slazaków róznie okreslajacych swój status narodowosciowy, a takze mniejszosci narodowych i
etnicznych w Polsce, ze model ów jest przydatny do wyjasnienia tych konfliktów, czyli
ze da sie zweryfikowac.
Podejscie interdyscyplinarne w badaniach nad narodem jest dla socjologa oczywiste, totez autor korzysta z dorobku historii,
politologii, etnologii i antropologii kulturowej oraz psychologii spolecznej. Zna zlozone
tresci rozmaitych kierunków socjologicznych
i nie kusi sie o precyzyjne usytuowanie swojej problematyki badawczej w obrebie okreslonej szkoly socjologicznej. Szuka wsparcia intelektualnego
przede wszystkim u
Anthony'ego Giddensa, Pierra'a Bourdieu i
w odpowiednio dobranej bibliografii.
Czesc pierwsza pracy zawiera omówienie teoretycznych aspektów konfliktów narodowosciowych i etnicznych. Szczególne znaczenie ma tu próba rozróznienia miedzy
konfliktem spolecznym a konfliktem etnicznym, ze wskazaniem m.in. na dziesiec typów

historyka. Za najcenniejsze uwazam rozliczne dygresje na temat zapomnianych ludów
i religii Orientu oraz atmosfery umyslowej
miedzywojennej Europy.
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wyjasnien konfliktów etnicznych, dajacych sie
sprowadzic do czterech glównych paradygmatów. Autor wyróznia trzy modele konfliktów
etnicznych w wymiarze symbolicznym: model ekonomiczny, kulturalistyczny i polityczny, wprowadza tez kategorie zasobu i dobra
etnicznego, pomocne do opisu dzialan mniejszosci w czasie transformacji spolecznej.
Omawia znaczenie terytorium dla nauk spolecznych i kultury. Nie formuluje tez odkrywczych, wszelako znakomicie porzadkuje i systematyzuje wiedze na temat terytorium oraz
róznych symbolicznych konstruktów etnicznych z nim powiazanych, takich np. jak ojczyzna. W toku wywodu zaweza pole obserwacji. Przedstawia socjologie pomnika z próba
definicji i typologii pomników, okresla perspektywy, z których mozna na nie spojrzec i
ocenic. Próbuje ustalic wymiary i funkcje spoleczne pomnika oraz czynniki tworzace z niego przedmiot konfliktu. Zamyka te czesc interesujacymi rozwazaniami na temat produkcji
pamieci spolecznej oraz procesów zapamietywania i towarzyszacych im procesów zbiorowego zapominania. Wprowadza kluczowa
kategorie analityczna, czyli "domene symboliczna". Pokazuje relacje miedzy panowaniem
symbolicznym a domena symboliczna, wskazuje na donioslosc domeny symbolicznej, która staje sie rezerwuarem "kapitalu symbolicznego", zgromadzonego w róznych obiektach
upamietniajacych, pozwalajacych na panowanie symboliczne nad terytorium.
W dalszej czesci rozwazan Nijakowski
weryfikuje swoja koncepcje domeny symbolicznej, opierajac sie na studium przypadku,
tj. wynikach specjalnych badan empirycznych
dotyczacych stosunków etnicznych na Slasku.
Wykorzystuje bogate materialy urzedowe, wyniki paroletnich obserwacji uczestniczacych,
przede wszystkim zas cenne dane uzyskane w
wywiadach przeprowadzanych ze slaskimi
prominentnymi i reprezentatywnymi urzednikami oraz dzialaczami spolecznymi. Otrzymujemy barwny, wielopoziomowy i wielowymiarowy wizerunek, a wlasciwie wiele
obrazów, spolecznosci slaskiej. Nie dziwimy
sie przeto, ze w spolecznosci tej wystepuja
róznorodne animozje narodowosciowe, kumulujace sie glównie wokól pomników. Rzuca
sie w oczy trwalosc owych sporów symbolicznych - mimo zmian hegemonów politycznych,
kontekstu kulturowego, sytuacji gospodarczej
i miedzynarodowej pomniki, miejsca swiete,
cmentarze, jezyk stanowia ciagle przedmiot
konfliktu Polaków, Niemców i Slazaków.
Podjeta przez autora próba wyjasnienia
przyczyn owych animozji i sporów polskoniemieckich w wymiarze symbolicznym, nie
wypada jednak przekonujaco. Formulowane
przez niego ostrzezenie, ze nie mozna wytlumaczyc sporów i konfliktów w wymiarze symbolicznym, odwolujac sie tylko do jednego
paradygmatu: ekonomicznego, politycznego

lub kulturalistycznego, jest sluszne, ale naszej
wiedzy o zjawisku ani o piedz nie posuwa.
Z pewnoscia badania slaskie potwierdzily znaczenie terytorium w konfliktach symbolicznych, a takze fakt, iz panowanie symboliczne
nad terytorium zapewnia dostep do zasobów
kapitalu symbolicznego, który jest efektywny na innych polach - politycznym, literackim, artystycznym, naukowym, religijnym itd.
Nijakowski slusznie wyraza przekonanie, iz
sporów etnicznych w wymiarze symbolicznym nie da sie wyeliminowac metodami biurokratycznymi, ale jednoczesnie optymistycznie zaklada, ze wzmacnianie domeny nie moze
nastepowac za pomoca brutalnej walki symbolicznej i politycznej. Marzy mu sie Slask
ladu etnicznego.
W czesci trzeciej autor kontynuuje
wyklad na temat przydatnosci modelu do
wyjasniania animozji i konfliktów narodowosciowych i etnicznych w wymiarze symbolicznym w Polsce. Omawia spory polskoniemieckie poza Slaskiem, stwierdzajac, iz
maja one charakter lokalny i "chlodny". Pisze o pomnikach i tablicach mniejszosci
ukrainskiej, "obciazonych" wspomnieniami
okrutnych mordów w latach 1943-45, oraz
o pomnikach bialoruskich, które na ogól nie
przysparzaja wiekszych klopotów. Nie zapomina o animozjach polsko-zydowskich.
Mimo iz ziemie polskie nie sa bylym terytorium etnicznym Zydów, to jednak wielowiekowe zamieszkiwanie tu zydowskiej diaspory dalo im prawo do traktowania Polski jako
ojczyzny. Na spolecznosci polskich Zydów
odcisnela sie tragedia wojny i pózniejsze antysemickie ekscesy, w szczególnosci pogrom
kielecki i represje 1968 r. Autor przedstawia
konflikty narodowosciowe w wymiarze symbolicznym miedzy Polakami a Litwinami,
Ormianami i Romami. Przebiegaja one lokalnie, lecz przysparzaja nieraz sporo klopotów i wywoluja przykre niesnaski.
Lech Nijakowski akcentuje zasadnosc
poslugiwania sie kategoria "domeny symbolicznej" przy wyjasnianiu konfliktów i animozji etnicznych i narodowych oraz przy
opracowywaniu sposobów ich rozwiazywania zarzadzania nimi. W ostatnim zdaniu
formuluje wskazanie i zalecenie: "Nalezy sie
nauczyc tolerowac dazenie innego do panowania symbolicznego nad ojczysta ziemia,
a niekoniecznie je zwalczac w imie uniwersalistycznej utopii zhomogenizowanej obywatelskosci" .
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