
STUDIA SOCJOLOGICZNE 2013, 2 (209)
ISSN 0039í3371

Marek Kucia 
Mateusz Magierowski
Uniwersytet JagielloĔski

PAMIĉû, TRAUMA I TOĩSAMOĝû „NARODU Z POPIOàÓW” 
I INNYCH NARODÓW. IMPLIKACJE BADANIA ROMÓW 

DLA TEORII SOCJOLOGICZNEJ

Sáawomir Kapralski. Naród z popioáów. PamiĊü zagáady i toĪsamoĞü Romów. War-
szawa: Scholar 2012, 468 s.

Esej przedstawia wyjątkową i wybitną, interdyscyplinarną ksiąĪkĊ Sáawomira Kapral-
skiego Naród z popioáów: PamiĊü zagáady a toĪsamoĞü Romów na tle literatury z dziedziny 
studiów nad pamiĊcią (memory studies), omawia krótko strukturĊ i kompozycjĊ tej ksiąĪki, 
a skupia siĊ na najwaĪniejszych propozycjach autora w zakresie teorii socjologicznej. Zapre-
zentowane i poddane konstruktywnej krytyce zostają: twórcza rekonstrukcja i synteza teorii 
toĪsamoĞci, redefi nicja pojĊcia pamiĊci spoáecznej, ogólna koncepcja i teoria pamiĊci, teoria 
Ğredniego zasiĊgu dotycząca wytwarzania pamiĊci oraz koncepcja roli traumy wobec pamiĊci 
i toĪsamoĞci. Te propozycje autora, choü wymagają niekiedy doprecyzowania, uzupeánienia 
lub przeformuáowania, uznane zostają za niezwykle waĪny wkáad w rozwój teorii socjolo-
gicznej. Wyrosáe w odniesieniu do badaĔ Romów koncepcje i teorie relacji miĊdzy pamiĊcią, 
traumą i toĪsamoĞcią mają zastosowanie równieĪ do innych zbiorowoĞci.

Gáówne pojĊcia: memory studies; Kapralski; Romowie; pamiĊü; toĪsamoĞü; trauma.

WstĊp

WĞród rosnącej liczby publikacji z zakresu studiów nad pamiĊcią (memory stu-
dies) – stosunkowo nowej, rozwijającej siĊ dynamicznie dziedziny wiedzy, ukazaáa 
siĊ niedawno pozycja zasáugująca na szczególną uwagĊ, zarówno ze wzglĊdu na 
tematykĊ, jaką podejmuje, jak i teoretyczną perspektywĊ oraz empiryczne odkrycia, 
jakie prezentuje. Autor – wybitny znawca Romów i znany socjolog i antropolog, 
obecnie związany ze Szkoáą WyĪszą Psychologii Spoáecznej w Warszawie – w po-
nadczterystustronicowym tomie zawará podsumowanie swoich dotychczasowych 
dociekaĔ teoretycznych oraz sprawozdanie z badaĔ empirycznych, dotyczących 
relacji miĊdzy pamiĊcią a toĪsamoĞcią, na przykáadzie Romów. WáaĞnie romska 
tematyka ksiąĪki – analiza związków pomiĊdzy wspóáczesnymi romskim toĪsamo-
Ğciami a romską pamiĊcią o traumie zagáady, dokonanej przez nazistowskie Niemcy 
i ich pomocników na czáonkach romskich spoáecznoĞci w Europie podczas II wojny 
Ğwiatowej – najbardziej odróĪnia pracĊ Kapralskiego poĞród wiĊkszoĞci publikacji 
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z zakresu studiów nad pamiĊcią, zwáaszcza paradygmatycznych prac takich autorów 
jak: Jeffrey C. Alexander (2010a), Tony Judt ([2005] 2008), Daniel Lévy i Natan 
Sznaider (2006), Peter Novick (2000), Jeffrey K. Olick (2007) i Michael Steinlauf 
([1997] 2001) oraz prac polskich autorów, miĊdzy innymi: Kai KaĨmierskej (2008), 
Marka Kuci (2005) oraz Piotra T. Kwiatkowskiego, Lecha M. Nijakowskiego, Bar-
bary Szackej i Andrzeja SzpociĔskego (2010). Te publikacje dotyczyáy tematyki II 
wojny Ğwiatowej, a zwáaszcza Holokaustu, tj. zagáady ĩydów i jej wpáywu na roz-
maite pamiĊci i toĪsamoĞci – Īydowską, jak równieĪ amerykaĔską, izraelską, nie-
miecką, polską, europejską czy wreszcie globalną. JednakĪe, jak stwierdza autor 
w pierwszym zdaniu swojej ksiąĪki, „Wbrew pozorom nie jest to zasadniczo ksiąĪka 
»o Romach«”. To, co wyróĪnia ją i umiejscawia w samym centrum teoretycznych 
dyskusji w dziedzinie studiów nad pamiĊcią to problem, którego rozwiązania autor 
poszukuje i które proponuje, przeprowadziwszy badania wĞród Romów. Jest to „pro-
blem relacji pomiĊdzy pamiĊcią, toĪsamoĞcią i doĞwiadczeniem zagáady, w szcze-
gólnoĞci zaĞ rola pamiĊci traumatycznej w budowie toĪsamoĞci narodowej” (s. 7).

Przedstawieniu rozwiązania tak zakreĞlonego problemu wyĞmienicie sáuĪy sze-
Ğciorozdziaáowa struktura ksiąĪki, bĊdąca wypadkową dwóch procedur – linearnej 
prezentacji „od ogóáu do szczegóáu” i ujmowania tych samych zjawisk z wielu punk-
tów widzenia. Autor rozpoczyna od zarysowania teoretycznego kontekstu swoich 
badaĔ, poddając analizie trzy gáówne nie tylko dla jego ksiąĪki, ale równieĪ dla 
wspóáczesnych nauk spoáecznych pojĊcia: (a) toĪsamoĞci – w ujĊciach substancjal-
nym, relacyjnym i procesualnym; (b) pamiĊci zbiorowej/spoáecznej; oraz (c) trau-
my i jej relacji do zagáady. NastĊpnie przedstawia zagadkĊ toĪsamoĞci romskiej/
cygaĔskiej, a wáaĞciwie toĪsamoĞci (w liczbie mnogiej) romskich/cygaĔskich i pro-
ponuje rozwiązania tej zagadki, korzystając z trzech zrekonstruowanych wczeĞniej 
ujĊü toĪsamoĞci – substancjalnego, relacyjnego i procesualnego, jak równieĪ z post-
modernistycznego ujĊcia dekonstrukcyjnego. Kolejny rozdziaá przynosi niezwykle 
solidnie ugruntowane w historiografi i, syntetyczne ujĊcie zagáady Romów podczas 
II wojny Ğwiatowej. Dalej autor przedstawia problemy konstytuowania romskiej pa-
miĊci o zagáadzie, wynikające nie tylko z traumy tego doĞwiadczenia, ale i z „ahi-
storycznoĞci” Romów, ich „wykluczenia” z historii czy marginalizacji ich pamiĊci. 
Kolejny rozdziaá analizuje konstruowanie romskiej toĪsamoĞci politycznej poprzez 
konstytuowanie pamiĊci o romskiej zagáadzie. Ostatni rozdziaá ukazuje „pamiĊü za-
gáady w dziaáaniu”, czyli rytuaáy upamiĊtniające („Tabor PamiĊci Romów”), miejsce 
pamiĊci (byáy obóz Auschwitz II Birkenau) i aktywnoĞci „poĞredników pamiĊci”. 
Zawarte w nim rozwaĪania czerpią obfi cie z empirycznych badaĔ terenowych, któ-
rymi autor kierowaá – wywiadów z romskimi aktywistami z róĪnych krajów Europy 
Wschodniej.

Naród z popioáów jest pracą interdyscyplinarną, wykorzystującą perspektywy 
teorii socjologicznej, antropologii kulturowej, teorii kultury, socjologii grup mniej-
szoĞciowych, teorii nacjonalizmu i refl eksji nad historią, a w warstwie faktografi cz-
nej czerpiącą z badaĔ nad Romami, coraz czĊĞciej okreĞlanych jako odrĊbna dyscy-
plina – romologia. Pozostawiając romologom dyskusjĊ z ustaleniami Kapralskiego 
dotyczącymi Romów, a przedstawicielom innych dyscyplin odpowiednie wątki, 
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pragniemy odnieĞü siĊ do najwaĪniejszych, naszym zdaniem, socjologicznych pro-
pozycji teoretycznych, jakie przedstawiá w swojej pracy: integracji konkurencyjnych 
tradycji w teorii toĪsamoĞci, redefi nicji pojĊcia pamiĊci oraz Ğredniego zasiĊgu teorii 
wytwarzania pamiĊci, jak równieĪ koncepcji roli traumy wobec pamiĊci i toĪsamo-
Ğci. Pragniemy pokazaü, Īe teoretyczne propozycje Kapralskiego stanowią niezwy-
kle waĪny wkáad w rozwój teorii socjologicznej, choü naszym zdaniem wymagają 
niekiedy doprecyzowania, uzupeánienia lub przeformuáowania.

ToĪsamoĞü – integracja konkurencyjnych teorii

Pierwszym pojĊciem teoretycznym, jakie Kapralski bierze na warsztat, jest po-
jĊcie toĪsamoĞci. Przyjmując perspektywĊ socjologii wiedzy, traktuje on toĪsamoĞü 
jako kulturowy wytwór epoki nowoczesnej. BĊdąc wytrawnym historykiem myĞli 
pokazuje, iĪ pojĊcie toĪsamoĞci uksztaátowaáy trzy wielkie tradycje teorii socjolo-
gicznej. Pierwsza tradycja, wywodząca siĊ od Émile’a Durkheima, ujmuje toĪsa-
moĞü z perspektywy substancjalnej jako reprodukcjĊ wzoru kulturowego. ħródáem 
toĪsamoĞci jest swoisty „idiom kulturowy”, tj. system wartoĞci i norm, który moĪna 
interpretowaü jako kulturową „esencjĊ” grupy. Nabywanie toĪsamoĞci polega na 
przyswajaniu okreĞlonych elementów owego systemu i wiernym posáugiwaniu siĊ 
nimi w Īyciu. Drugą tradycjĊ refl eksji nad toĪsamoĞcią zrodziá nurt interakcjoni-
styczny teorii socjologicznej. W tym nurcie toĪsamoĞü przedstawiana jest z perspek-
tywy relacyjnej jako stosunek spoáeczny. Jest wytwarzana w interakcjach pomiĊdzy 
jednostką a innymi ludĨmi. W toku tych interakcji jednostka dostrzega wáasną od-
miennoĞü i specyfi kĊ. Trzecia tradycja, procesualna, traktuje toĪsamoĞü jako syntezĊ 
przeszáoĞci, teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci grupy. Kapralski nie ogranicza siĊ jednak 
do przedstawienia, w sposób erudycyjny i wnikliwie analityczny, tych trzech teo-
retycznych nurtów refl eksji nad toĪsamoĞcią. NajwyraĨniej zainspirowany przez 
swojego pierwszego socjologicznego mistrza, Piotra SztompkĊ, autor ksiąĪki Naród 
z popioáów dokonuje „twórczej rekonstrukcji” (Sztompka 1985), czyli integracji teo-
retycznej tych trzech tradycji w jedną, bĊdącą ich syntezą perspektywĊ. Podsumowu-
jąc swoje rozwaĪania dotyczące toĪsamoĞci stwierdza:

„Przedstawione tu trzy tradycje teoretycznego ujmowania toĪsamoĞci nie są rozáączne 
i stanowią absolutyzacje róĪnych aspektów toĪsamoĞci zbiorowej. To ostatnie pojĊcie opisu-
je – w przyjĊtym tu rozumieniu – te aspekty toĪsamoĞci spoáecznej jednostki, które áączą ją 
z pewnymi ludĨmi i odróĪniają ją od innych. ToĪsamoĞci spoáeczne natomiast są to, inaczej mó-
wiąc, identyfi kacje grupowe, które dana jednostka moĪe przedstawiaü jako wiernoĞü podstawo-
wym wartoĞciom kultury grupy (substancjalizm), interakcje spoáeczne z jej czáonkami, róĪniące 
siĊ iloĞciowo i jakoĞciowo od interakcji z osobami do grupy nienaleĪącymi (relacjonizm) lub 
wreszcie jako poczucie kontynuacji i ciągáego istnienia pewnych waĪnych z punktu widzenia 
grupy cech w czasie (procesualizm)” (s. 46).

To najlepsze moĪliwe rozwiązanie socjologicznych teoretycznych dylematów, 
dotyczących toĪsamoĞci. BĊdąc Ğwiadomym poznawczych zalet, jak równieĪ ogra-
niczeĔ poszczególnych tradycji refl eksji nad toĪsamoĞcią, Kapralski tworzy per-
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spektywĊ, która pozwala mu na wszechstronniejszy ogląd jego gáównego problemu 
badawczego, a zwáaszcza relacji miĊdzy toĪsamoĞcią a pamiĊcią.

PamiĊü  – pojĊcie, teoria, terminologia, koncepcja

PamiĊü jest bodaj najwaĪniejszym sáowem w pracy Kapralskiego, a jego roz-
waĪania na ten temat moĪna uznaü za najistotniejsze i najwiĊcej wnoszące z teo-
retycznego punktu widzenia. Inaczej niĪ w przypadku toĪsamoĞci, gdzie twórcza 
rekonstrukcja konkurencyjnych teorii doprowadziáa do ich integracji i syntezy, zaj-
mując siĊ pamiĊcią autor ksiąĪki Naród z popioáów podejmuje udaną próbĊ rein-
terpretacji klasycznej w naukach spoáecznych teorii pamiĊci zbiorowej Maurice’a 
Halbwachsa ([1925] 1969), czerpiąc inspiracje ze wspóáczesnych koncepcji Jana 
Assmanna (1995), Wulfa Kansteinera (2002) Richarda Lebowa (2006) i Richarda 
Senneta (1998). Rozwija w tym swoje wczeĞniejsze idee, zawarte w nastĊpujących 
publikacjach: Battlefi elds of Memory: Landscape and Identity in Polish-Jewish Re-
lations (2001), The Jedwabne Village Green? The Memory and Counter-Memory 
of the Crime (2006), a zwáaszcza PamiĊü, przestrzeĔ, toĪsamoĞü: Próba refl eksji 
teoretycznej (2010).

Kapralski z intelektualną fi nezją radzi sobie z fundamentalnym dylematem, z ja-
kim boryka siĊ nie tylko wspóáczesna socjologia, ale równieĪ niesocjologowie zaj-
mujący siĊ studiami nad pamiĊcią  – z okreĞleniem desygnatu pojĊcia pamiĊci. Jak 
zauwaĪa Jeffrey K. Olick – czoáowy przedstawiciel spoáecznych memory studies, 
przywoáywany zresztą przez Kapralskiego, w literaturze przedmiotu zasadniczo wy-
róĪniü moĪna dwa sposoby defi niowania tego fenomenu. Zwolennicy pierwszego 
ze stanowisk ujmują pamiĊü po durkheimowsku jako „»fakt spoáeczny sui gene-
ris«, materiĊ zbiorowych reprezentacji, posiadających wáaĞciwoĞci »ĞwiadomoĞci 
spoáecznej«, które są ontologicznie zupeánie czymĞ odmiennym od agregatu Ğwia-
domoĞci poszczególnych jednostek” (Olick 2003: 6). Badacze optujący za drugim 
ze stanowisk traktują pamiĊü jako „najmniejszy wspólny mianownik lub rozkáad 
normalny tego, co czáonkowie spoáeczeĔstwa pamiĊtają jako jednostki” (tamĪe). Jak 
zaznacza Olick, socjolog próbujący zdefi niowaü pamiĊü moĪe zatem popaĞü bądĨ to 
w puáapkĊ substancjalizmu, bądĨ to redukcjonizmu. Autor ksiąĪki Naród z popioáów 
jednoznacznie odcina siĊ od stanowiska esencjonalistycznego, wychodząc z zaáo-
Īenia, Īe pamiĊü naleĪy traktowaü jako wyáączny atrybut jednostki ludzkiej. Nie 
popada przy tym w skrajny redukcjonizm, lecz twórczo rozwija ideĊ „trzeciej drogi” 
w metateorii pamiĊci Olicka, który ujmuje ów fenomen jako materiĊ i wytwór miĊ-
dzyludzkich interakcji. Efektem jest wáasna teoria, którą Kapralski nazywa „interak-
cyjną”, „transakcyjną” lub „relacyjną”; teoria, która „ujmuje »pamiĊü spoáeczną«, 
w duchu Halbwachsa jako pojĊcie odnoszące siĊ do: (1) relacji miĊdzy przeszáoĞcią 
a upamiĊtniającymi ją symbolami; (2) relacji miĊdzy przeszáoĞcią a indywidualnymi 
wierzeniami, uczuciami i sądami na jej temat; (3) relacji miĊdzy ludĨmi, których 
przedmiotem jest przeszáoĞü” (s. 57).

W swojej defi nicji i teorii pamiĊci autor rozmyĞlnie uĪywa terminu „pamiĊü spo-
áeczna”, a nie pochodzącej od Halbwachsa i najczĊĞciej stosowanej w spoáecznych 
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memory studies nazwy „pamiĊü zbiorowa”. Swój wybór uzasadnia, po pierwsze, 
chĊcią unikniĊcia związanego, jego zdaniem, z uĪywaniem terminu „pamiĊü zbio-
rowa” sugerowania istnienia jednej, podzielanej przez wszystkich czáonków danej 
grupy pamiĊci o przeszáoĞci. W ten sposób implicite poddaje krytyce miĊdzy in-
nymi klasyczne w polskiej literaturze przedmiotu ujĊcie Barbary Szackiej (2006), 
a explicite nawiązuje do koncepcji Andrzeja SzpociĔskiego (2009). UjĊcia bĊdące 
prostą kontynuacją myĞli Halbwachsa, jego zdaniem, báĊdnie zakáadają, iĪ zawsze 
istnieje spoáeczny konsens w obszarze interpretacji przeszáoĞci grupy i jednoczeĞnie 
wyáączają z pola zainteresowaĔ sytuacje konfl iktu i niespójnoĞci pamiĊci. Kapral-
ski trafnie zauwaĪa, iĪ „pamiĊü spoáeczna nie musi oznaczaü dzielenia »wspólnych 
wspomnieĔ«, oznacza natomiast, Īe jednostki tworzą wáasne poglądy na przeszáoĞü 
poprzez interakcje z innymi” (s. 57). Drugim powodem stosowania terminu „pamiĊü 
spoáeczna”, a nie „pamiĊü zbiorowa”, jaki wskazuje, jest dąĪenie do oddania jedną 
nazwą znaczeĔ związanych z róĪnymi innymi pojĊciami, takimi jak znane z teorii 
Assmanna „pamiĊü komunikacyjna” i „pamiĊü kulturowa”. W ten sposób Kapralski 
wáącza w swoją koncepcjĊ inne waĪne teoretyczne wątki refl eksji nad pamiĊcią.

Oprócz cytowanej „interakcyjnej/transakcyjnej/relacyjnej” defi nicji pamiĊci spo-
áecznej, w ksiąĪce Naród z popioáów moĪna odnaleĨü jeszcze jedno okreĞlenie tego 
kluczowego pojĊcia. Autor okreĞla pamiĊü spoáeczną jako  „prawdopodobieĔstwo, iĪ 
czáonkowie jakiejĞ grupy bĊdą w podobny sposób pamiĊtali lub zapominali okreĞlo-
ne wydarzenia” (s. 16). W tej defi nicji moĪna dostrzec wpáyw weberowskich defi ni-
cji wáadzy i panowania, których genus proximum to „die Chance”, w polskim wyda-
niu Wirtschaft und Gesellschaft táumaczona przez DorotĊ Lachowską jako „szansa” 
(Weber [1922] 2002: 39). Warto jednak zauwaĪyü, Īe weberowską „szansĊ” moĪna 
rozumieü na dwa sposoby: po pierwsze „egzystencjalnie” jako moĪliwoĞü wystą-
pienia jakiegoĞ zjawiska lub zajĞcia danego procesu; po drugie „statystycznie” jako 
prawdopodobieĔstwo (por. Kucia 1989). Gdy jednak Kapralski defi niuje pamiĊü jako 
„prawdopodobieĔstwo”, nie chodzi mu o statystyczne, iloĞciowe rozumienie, ale, jak 
zaznacza, o „prawdo-podobieĔstwo” (s. 57), co wypada rozumieü jako moĪliwoĞü, 
iĪ wyobraĪenia jednostek, czáonków danej grupy o przeszáoĞci są bardziej lub mniej 
podobne do tego, jak ta przeszáoĞü rzeczywiĞcie wyglądaáa.

Zdefi niowanie pamiĊci jako „prawdo-podobieĔstwa” a nie po prostu jako „praw-
dopodobieĔstwa” niesie pewne konsekwencje metodologiczne. Tak rozumiana pa-
miĊü podlega badaniu (przede wszystkim) metodami i technikami jakoĞciowymi. 
Tak teĪ w swojej ksiąĪce Kapralski czerpie z rozlicznych jakoĞciowych danych za-
stanych oraz z danych jakoĞciowych uzyskanych w kierowanym przez siebie duĪym 
miĊdzynarodowym projekcie badawczym, polegającym na prowadzeniu wywiadów 
etnografi cznych. Czy jednak pamiĊci jako „prawdo-podobieĔstwa”, a nie „prawdo-
podobieĔstwa”, nie da siĊ badaü iloĞciowo? W ksiąĪce Naród z popioáów nie znaj-
dujemy Īadnych wyników sondaĪy ani statystyk. Zatem podejĞcie iloĞciowe jest 
wykluczone? Nie wydaje siĊ jednak, iĪby wykluczaáa je defi nicja przedmiotu badaĔ. 
Brak danych iloĞciowych wynika raczej z charakteru badanej populacji romskiej – 
skáadającej siĊ z wielu róĪnych spoáecznoĞci, gdzie po prostu nie sposób przeprowa-
dziü reprezentatywnych sondaĪy. JeĞli jednak zaáoĪyü, Īe rozumienie pamiĊci jako 
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„prawdopodobieĔstwa” nie wykluczaáoby prowadzenia badaĔ iloĞciowych, wtedy 
operacjonalizacja tego tak rozumianego pojĊcia bĊdzie duĪym wyzwaniem metodo-
logicznym dla tych socjologów, którzy przyjmą teoretyczne podejĞcie zaproponowa-
ne przez Kapralskiego.

Dokonawszy pojĊciowych uĞciĞleĔ i terminologicznych wyborów, Kapralski 
kreĞli swą ogólną koncepcjĊ pamiĊci spoáecznej (s. 51–54). WyróĪnia pamiĊü osobi-
stą – spoáecznie uwarunkowane indywidualne wspomnienia jednostki oraz pamiĊü 
poĞrednią (zewnĊtrzną), zawierającą wyobraĪenia przeszáoĞci wspólne czáonkom 
grupy. Poprzez zestawienie tego, co osobiste i tego, co podzielane, Kapralski nawią-
zuje zarówno do indywidualistycznych koncepcji pamiĊci rozwijanych w psycho-
logii (w tym w psychologii spoáecznej) i bĊdących ontologiczną podstawą spoáecz-
nych badaĔ pamiĊci (zwáaszcza badaĔ sondaĪowych), jak i do kolektywistycznego 
pojĊcia pamiĊci zbiorowej, wywodzącego siĊ od Halbwachsa, a mającego Ĩródáa 
w idei représentations collectives Durkheima ([1912] 1990). OkreĞliwszy pierwszy 
poziom pamiĊci, autor, idąc za Assmannem (1995), w obrĊbie pamiĊci poĞredniej 
wyróĪnia pamiĊü komunikacyjną (intersubiektywną) i pamiĊü kulturową (dáugiego 
trwania grupy). Ta druga, zdaniem Kapralskiego, moĪe byü albo pamiĊcią poten-
cjalną, zawierającą rozmaite wizje przeszáoĞci, które w pewnych okresach i dla 
pewnych grup mogą byü istotne, albo pamiĊcią aktywną, inaczej mówiąc – pu-
bliczną, bĊdącą okreĞlonym wyborem jakiejĞ potencjalnej wersji, zaktywizowanej 
przez istniejące struktury wáadzy. W ten sposób zarysowana zostaje wielopozio-
mowa i wieloaspektowa koncepcja pamiĊci, bĊdąca twórczą syntezą klasycznych 
i wspóáczesnych teorii.

WaĪną rolĊ w zarysowanej koncepcji pamiĊci spoáecznej peáni kategoria spo-
áecznych ram pamiĊci. To pojĊcie, uĪyte po raz pierwszy przez Halbwachsa ([1925 
1969) w tytule jego klasycznego dzieáa Les cadres sociaux de la mémoire, odnosiáo 
siĊ do sposobów ujmowania przeszáoĞci, które są defi niowane przez grupĊ. Kapralski 
twórczo interpretuje tĊ kategoriĊ, nawiązując miĊdzy innymi do koncepcji Iwony 
Irwin-Zareckiej (1994), i rozumie ją w sposób dyskursywno-poznawczy oraz prze-
strzenno-materialny:

„Spoáeczne ramy pamiĊci, czyli inaczej mówiąc, jej grupowe infrastruktury lub dzielone 
przez ludzi zasoby wiedzy na temat przeszáoĞci, skáadają siĊ z chronologii, za pomocą których 
porządkujemy przeszáe wydarzenia i okreĞlamy poziom, do jakiego siĊga nasza pamiĊü, sáów 
(pojĊü, narracji, dyskursów i symboli), poprzez które nadajemy sens wydarzeniom z przeszáoĞci 
i rozpoznajemy je jako naleĪące do jakiegoĞ kompleksu znaczeĔ, oraz miejsc i obiektów ma-
terialnych, stanowiących symboliczną kondensacjĊ czasu w przestrzeni, stymulujących pamiĊü 
i organizujących nasze myĞli i emocje związane z przeszáoĞcią” (s. 51).

Jest to wszechstronne, socjologiczno-antropologiczne ujĊcie. Nie uwzglĊdnia 
jednak wszelkich aspektów pamiĊci spoáecznej. Szersze ujĊcie prezentują miĊdzy 
innymi psycholodzy spoáeczni David Middleton i Steve D. Brown (2005). Analizu-
jąc procesy zapamiĊtywania i zapominania, podobnie jak Kapralski, zwracają uwa-
gĊ na ich wymiary dyskursywno-poznawczy („komunikacyjny” i „projekcyjny”) 
i przestrzenno-materialny („terytorialny” i „lokalny”). Ponadto, piszą o wymiarze 
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„fi zjonomicznym” i „technologicznym”. Ciekawe, Īe ani ci autorzy, ani Kapralski 
w swoich koncepcjach nie pokazują normatywnego wymiaru ram pamiĊci – charak-
terystycznych dla grupy mniej lub bardziej okreĞlonych reguá myĞlenia o przeszáoĞci 
i dziaáania wobec przeszáoĞci1. 

Model wytwarzania pamiĊci – „producenci”, „konsumenci” i „poĞrednicy”

Ogólna teoria i ogólna koncepcja pamiĊci spoáecznej, jakie kreĞli w swej ksiąĪce 
Kapralski, zostają przez niego uzupeánione o teoriĊ Ğredniego zasiĊgu, która dotyczy 
wytwarzania pamiĊci, czyli produkcji, reprodukcji i zmiany pamiĊci (por. s. 57). Jest 
to teoria powstaáa na bazie empirycznych badaĔ terenowych – wywiadów z romski-
mi liderami „Ğredniego szczebla” oraz z inspiracji koncepcjami Wulfa Kansteinera 
(2002). Idąc za Kansteinerem, który dokonaá interpretacji koncepcji Assmanna opi-
sującej „triadĊ pamiĊci” (pamiĊü komunikacyjna – zaktywizowana pamiĊü kulturo-
wa – potencjalna pamiĊü kulturowa), Kapralski wyróĪnia „producentów pamiĊci” 
(memory makers), którzy wytwarzają pamiĊü spoáeczną w tym sensie, iĪ selektyw-
nie aktywizują pewne aspekty pamiĊci kulturowej zawarte w kulturowych ramach 
pamiĊci (tradycjach intelektualnych) i w noĞnikach pamiĊci, oraz „konsumentów 
pamiĊci” (memory consumers), którzy przyswajają lub ignorują dogodne dla siebie 
elementy tak wytworzonej pamiĊci spoáecznej, tworząc charakterystyczną dla siebie 
pamiĊü komunikacyjną. Autor proponuje uzupeániü ten model o trzeci rodzaj pod-
miotu, których nazywa „sprzedawcami pamiĊci” (s. 57) bądĨ „poĞrednikami pamiĊ-
ci” (s. 318): „Osoby i instytucje peániące tĊ funkcjĊ przetwarzają ogólne idee »pro-
ducentów« w gotowe do uĪycia motywy kulturowe, sposoby postĊpowania i »porcje 
wiedzy«, które dopiero w tak spreparowanej postaci docierają do »konsumentów«” 
(s. 57–58).

Trzeci wyróĪniony przez Kapralskiego rodzaj podmiotu jest potrzebnym uzupeá-
nieniem modelu wytwarzania pamiĊci autorstwa Kansteinera. Wydaje siĊ bowiem, 
Īe nie tylko wĞród Romów istnieją podmioty – osoby i organizacje, które stoją po-
miĊdzy „producentami” a „konsumentami pamiĊci”. Ów trzeci rodzaj podmiotu jest 
potrzebny w modelu wytwarzania pamiĊci, który moĪna teĪ nazwaü modelem obiegu 
pamiĊci, zwáaszcza jeĞli przyjąü, na co zwraca uwagĊ autor ksiąĪki Naród z popio-
áów, iĪ pamiĊü w dzisiejszym ponowoczesnym Ğwiecie, jest – jak wszystko – towa-
rem. Termin „sprzedawcy” Ğwietnie zatem pasuje do kontekstu teorii pamiĊci, którą 
Kapralski kreĞli i nazywa transakcyjną. JeĞli jednak uznaü, iĪ nie wszystko i nie za-
wsze dziĞ jest towarem, np. pamiĊü, która bywa towarem, moĪe niekiedy mieü nieto-
warową, autoteliczną wartoĞü dla jednostek lub grup, jeĞli jest istotnym skáadnikiem 
ich toĪsamoĞci. W takim kontekĞcie nazwa „sprzedawca” nie bĊdzie odpowiednia. 
O wiele lepszą w tej sytuacji, jak równieĪ wtedy, gdy produkowana pamiĊü podlega 
„sprzedaĪy”, wydaje siĊ druga uĪywana przez Kapralskiego nazwa – „poĞrednicy”. 

1 Co prawda, Kapralski pisząc o pamiĊci traumy zaznacza, iĪ „pamiĊü spoáeczna ma […] czĊsto 
charakter normatywny” (s. 66), jednak w swojej defi nicji ram pamiĊci uwzglĊdnia jedynie aspekty 
dyskursywno-poznawczy i przestrzenno-materialny.
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Bardzo dobrze wpisuje siĊ ona w kontekst jego teorii, którą nazywa teĪ teorią inte-
rakcyjną lub relacyjną.

WyodrĊbnieni przez Kapralskiego „sprzedawcy pamiĊci” lub lepiej „poĞrednicy 
pamiĊci” stanowią obiekt jego empirycznego badania. W jednym z rozdziaáów swej 
pracy autor prezentuje wyniki kilkudziesiĊciu wywiadów z romskimi dziaáaczami 
Ğredniego szczebla z róĪnych krajów Europy Wschodniej. Kapralski zaprojektowaá 
te badania i nimi kierowaá, a takĪe zrealizowaá czĊĞü wywiadów. Jak zaznacza, „wy-
wiady te stanowią wgląd [...] w sposób myĞlenia pewnej waĪnej grupy romskich 
aktywistów pod koniec XX wieku” (s. 346). Podczas wywiadów poruszone zostaáy 
miĊdzy innymi zagadnienia indywidualnej, spoáecznie uksztaátowanej pamiĊci ba-
danych romskich dziaáaczy o zagáadzie, ich stosunku do tej pamiĊci oraz specyfi ki 
ich romskiej toĪsamoĞci. Szczególnie frapujące poznawczo w Ğwietle postawionego 
przez autora problemu badawczego wydają siĊ zarówno refl eksje respondentów do-
tyczące specyfi ki romskiej pamiĊci o przeszáoĞci caáej spoáecznoĞci, jak równieĪ jej 
pamiĊci o zagáadzie. JednoczeĞnie jednak zwraca uwagĊ marginalne potraktowanie 
w przedstawionych analizach roli rozmówców jako „sprzedawców” czy „poĞredni-
ków” pamiĊci wobec „konsumentów” tej pamiĊci. Szersze potraktowanie tego tema-
tu przez autora mogáoby stanowiü lepsze empiryczne ugruntowanie i uszczegóáowie-
nie zaproponowanego przez niego modelu teoretycznego.

Trójelementowy model obiegu pamiĊci, jaki proponuje Kapralski, sáuĪy mu do 
wyjaĞnienia procesu tworzenia pamiĊci spoáecznej. Autor ksiąĪki Naród z popioáów 
traktuje ten proces jako „»odgórny«, to znaczy inspirowany przez wąskie krĊgi elit, 
choü jego rynkowy »sukces« zaleĪy oczywiĞcie od decyzji »konsumentów«” (s.406). 
Wypada zwróciü uwagĊ na pewien niedostatek takiego ujĊcia. To prawda, Īe „produ-
cenci pamiĊci” są inicjatorami procesu tworzenia pamiĊci grupy, jak pisze Kapralski 
„wzmacniając, »autentyzując« lub wynajdując pewne wizje przeszáoĞci, a nastĊpnie 
oferując je »konsumentom«” (s. 406). JednakĪe wydaje siĊ, Īe podstawowym „two-
rzywem” pamiĊci spoáecznej jest w pierwszej kolejnoĞci pamiĊü osobista jednostek, 
a nastĊpnie oparta na uzgadnianiu wspólnych interpretacji przeszáoĞci pamiĊü komu-
nikacyjna (por. Assmann [1992] 2008). Tak wiĊc, wbrew uĪytej przez Kapralskiego 
nazwie oraz wbrew zarysowanej przez niego koncepcji, rola „konsumentów pamiĊ-
ci” nie sprowadza siĊ jedynie, jak pisze, do „decyd[owania] o tym, co wybraü z do-
starczonej im oferty” (s. 406). W istocie „konsumenci pamiĊci” są Ĩródáem wiedzy 
i wyobraĪeĔ o przeszáoĞci, które przenikają do dyskursu publicznego i stają siĊ czĊ-
Ğcią pamiĊci kulturowej. Nie znaczy to, Īe proces tworzenia pamiĊci spoáecznej jest 
„oddolny”. Nie jest jednak li tylko „odgórny”. W istocie przebiega dwukierunkowo: 
od „producentów” do „konsumentów” oraz od „konsumentów” do „producentów”.

Gáówną rolĊ w procesie tworzenia pamiĊci spoáecznej grają „sprzedawcy” czy 
„poĞrednicy” pamiĊci. Ci badani przez Kapralskiego i ujĊci w jego modelu „dziaáa-
cz[e] Ğredniego szczebla, którzy poĞredniczą miedzy elitami a masami […] w duĪej 
mierze decydują o tym, w jaki sposób okreĞlona wizja przeszáoĞci zostanie zapre-
zentowana »konsumentom« pamiĊci, i to oni dokonują przekáadu intelektualnych 
koncepcji na jĊzyk praktycznych dziaáaĔ upamiĊtniających” (s. 407). JeĞli jednak 
zgodziü siĊ, iĪ proces tworzenia pamiĊci spoáecznej nie jest tylko jednokierunkowy, 
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„odgórny”, ale Īe przebiega równieĪ „oddolnie”, wtedy „sprzedawcy”, a raczej „po-
Ğrednicy” peánią równieĪ funkcjĊ przekazywania „elitom wyĪszego szczebla” treĞci 
pamiĊci komunikacyjnej i pamiĊci autobiografi cznej obecnych wĞród „mas”. Dzieje 
siĊ tak zwáaszcza, gdy jednostki naleĪące do „mas” z róĪnych powodów (gáównie 
braku kapitaáu kulturowego i spoáecznego lub przeĪytej, lub spoáecznie odziedziczo-
nej traumy) nie inicjują „oddolnego” procesu wáączania pamiĊci osobistej i komuni-
kacyjnej w pamiĊü kulturową. „PoĞrednicy” peánią zatem jeszcze jedną rolĊ: wnoszą 
do sfery dyskursu publicznego i/lub praktyk upamiĊtniania doĞwiadczenia i pamiĊü 
czáonków spoáecznoĞci niezaangaĪowanych w dziaáalnoĞü na „polu spoáecznej pa-
miĊci przeszáoĞci”, by uĪyü terminu Anny Sawisz (1990). Czyniąc to „poĞrednicy” 
tworzą pamiĊü kulturową. Nie stają siĊ jednak toĪsami z „producentami pamiĊci”. 
RóĪni ich nie tylko miejsce w hierarchii spoáecznej (dziaáacze Ğredniego szczebla 
versus elity wyĪszego szczebla), ale przede wszystkim funkcja. Czerpiąc z pamiĊci 
osobistej i pamiĊci komunikacyjnej (wáasnej lub mas), tworzą „spoáeczne reprezen-
tacje przeszáoĞci” (por. Moscovici 1988), bĊdące czymĞ, co nawiązując do koncepcji 
wiedzy Alfreda Schutza ([1953] 1984) moĪna okreĞliü jako „produkt pamiĊci pierw-
szego rzĊdu”. Są to wskazane przez Kapralskiego „wizje przeszáoĞci”, o których pisze 
on, Īe wzmacniają i „autentyzują” je wąskie krĊgi elit wyĪszego szczebla. Tak owe 
elity wytwarzają, moĪna powiedzieü, „produkty pamiĊci drugiego rzĊdu”. W ten spo-
sób wszystkie trzy podmioty wyróĪnione w ksiąĪce Naród z popioáów uczestniczą 
w procesie produkcji, jak równieĪ reprodukcji i zmiany pamiĊci spoáecznej.

Trauma – czynnik niszczący i przeksztaácający pamiĊü i toĪsamoĞü

Trauma jest trzecim, po toĪsamoĞci i pamiĊci, podstawowym pojĊciem teoretycz-
nym w ksiąĪce. Autora interesują spoáeczne i kulturowe aspekty traumy, a przede 
wszystkim jej dwojakie konsekwencje dla pamiĊci i toĪsamoĞci. Po pierwsze, inspi-
rując siĊ gáównie pracami Sztompki (2002) o traumie zmian spoáecznych i Alexan-
dra (2003) o traumie kulturowej, a w tym traumie Holokaustu, Kapralski argumen-
tuje, Īe wydarzenia traumatyczne, takie jak zagáada, niszczą wiĊĨ miĊdzy pamiĊcią 
a toĪsamoĞcią oraz neutralizują wpáyw spoáecznych mechanizmów zwiĊkszających 
szanse pamiĊtania. Z drugiej strony, trauma moĪe mieü równieĪ inne, pozytywne 
dla pamiĊci i toĪsamoĞci, efekty. Nawiązując do idei Alana Milchmana i Alana Ro-
senberga (2003) Kapralski wskazuje, Īe moĪe ona byü „wydarzeniem przeksztaáca-
jącym” pamiĊü i toĪsamoĞü jednostkową i spoáeczną. Cytując Dominicka LaCaprĊ 
([2004] 2009), autor zauwaĪa, Īe wydarzenia skrajne, takie jak zagáada, mogą teĪ 
byü „traumą fundującą” na nowo pamiĊü i toĪsamoĞü.

Koncepcje traumy, z jakich korzysta Kapralski oraz rozwaĪania teoretyczne, ja-
kie prowadzi i studia empiryczne, do jakich siĊ odwoáuje, dotyczą zasadniczo traumy 
ofi ar zagáady – ĩydów bądĨ Romów2. Skupienie siĊ na ofi arach jest caákowicie zro-

2 Do ĩydów bądĨ Romów i do ich zagáady nie odnosi siĊ Sztompka w swojej koncepcji traumy 
zmian spoáecznych. MoĪna jednak powiedzieü, Īe i jego koncepcja dotyczy ofi ar – jednostek i zbio-
rowoĞci, które traumatycznie doĞwiadczają efektów wielkiej zmiany spoáecznej.
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zumiaáe, zwaĪywszy istotĊ i etymologiczny sens analizowanego fenomenu: trauma 
(gr. ĲȡĮ૨ȝĮ) to wszak „rana, uraz, klĊska” (por. KopaliĔski 1980). Warto jednak 
zwróciü uwagĊ, Īe tak rozumiana trauma, jak i trauma rozpatrywana w kontekĞcie 
zagáady czy innej masowej lub indywidualnej zbrodni, oprócz tego, Īe jest doĞwiad-
czeniem ofi ar, jest teĪ doĞwiadczeniem sprawców, jak równieĪ Ğwiadków. Tak wiĊc 
przed socjologiem podejmującym próbĊ teoretycznego ujĊcia roli traumy w procesie 
ksztaátowania siĊ pamiĊci i toĪsamoĞci staje wyzwanie uwzglĊdnienia tych trzech 
podmiotów. Tak szeroka spoáeczna teoria traumy jeszcze nie powstaáa. Najszerszą, 
jak dotąd, perspektywĊ zaprezentowali Jeffrey C. Alexander, Ron Eyerman, Bern-
hard Giesen, Neil J. Smelser i Piotr Sztompka (2004), z których Giesen (2004) zająá 
siĊ traumą sprawców, analizując Holokaust w kontekĞcie niemieckiej toĪsamoĞci 
narodowej. Niezwykle szerokie ujĊcie prezentuje równieĪ w swej najnowszej ksiąĪ-
ce Alexander (2012). W Īadnej z tych publikacji obiektem analizy nie są jednak 
Ğwiadkowie. JeĞli chodzi o traumĊ Ğwiadków, wydaje siĊ, Īe empirycznego materiaáu 
i bogatej literatury dla teoretycznych uogólnieĔ dostarczyáby przypadek stosunku 
wiĊkszoĞci Polaków (nie-ĩydów) do zagáady ĩydów, zwáaszcza debata rozpoczĊ-
ta opublikowaniem gáoĞnego eseju Jana BáoĔskiego, Biedni Polacy patrzą na getto 
(1987).

Teoretyczną perspektywą, która pozwoliáaby zintegrowaü idee roli traumy wobec 
pamiĊci i toĪsamoĞci rozmaitych rodzajów podmiotów wydaje siĊ stanowiü przy-
woáywana koncepcja traumy kulturowej, rozwiniĊta w licznych publikacjach przez 
Alexandra ([2002] 2010a; [2003] 2010b; 2012). Kapralski pisze, Īe „przez »traumĊ 
kulturową« rozumie on zbiorowe poczucie uczestnictwa w potwornym wydarzeniu, 
»które pozostawia nieusuwalne Ğlady w pamiĊci grupy i przeksztaáca jej toĪsamoĞü 
w zasadniczy i nieodwracalny sposób«” (Alexander 2003: 85, cyt. s. 72)3. Dla zro-
zumienia spoáecznej istoty traumy oraz jej wpáywu na pamiĊü i toĪsamoĞü ofi ar, 
sprawców i Ğwiadków szczególne znaczenie ma, nieomawiany w ksiąĪce Naród 
z popioáów, proces nazywany przez Alexandra „zbiorowym przedstawieniem” (col-
lective representation) – „przedstawieniem traumy” (representation of trauma). Ów 
proces wymaga dostarczenia odpowiedzi na cztery grupy pytaĔ (Alexander [2003] 
2010b: 207–209). Pierwsza dotyczy charakteru cierpienia. Co siĊ wáaĞciwie sta-
áo – co staáo siĊ okreĞlonej grupie i szerszej zbiorowoĞci, której owa grupa jest czĊ-
Ğcią? Druga odnosi siĊ do charakteru ofi ary. Kto byá ofi arą cierpienia? Czy byáy to 
jednostki, poszczególne grupy czy teĪ szersze zbiorowoĞci, jak naród? Czy bólu 
doĞwiadczyáa jedna grupa czy wiĊcej grup? Trzecia dotyczy relacji miĊdzy ofi arami 
traumy a szerszą publicznoĞcią (tj. rozmaitymi jednostkami i zbiorowoĞciami, któ-
rym przedstawiana jest trauma ofi ar). W jakim stopniu czáonkowie publicznoĞci, któ-
rej przedstawiana jest trauma, identyfi kują siĊ z ofi arami tej traumy? Czwarta odnosi 

3 W opublikowanym niedawno polskim táumaczeniu przywoáywanego przez Kapralskiego tek-
stu, defi nicja traumy kulturowej brzmi nastĊpująco: „Trauma kulturowa ma miejsce wówczas, gdy 
czáonkowie zbiorowoĞci czują, Īe poddani zostali straszliwemu wydarzeniu, pozostawiającemu nie-
usuwalne Ğlady na ich grupowej ĞwiadomoĞci, na zawsze naznaczającemu ich wspomnienia oraz 
zmieniającemu ich przyszáą toĪsamoĞü w fundamentalny i nieodwoáalny sposób” (Alexander [2003] 
2010b: 195).



PAMIĉû, TRAUMA I TOĩSAMOĝû „NARODU Z POPIOàÓW” I INNYCH NARODÓW... 185

siĊ do przypisania odpowiedzialnoĞci, czyli ustalenia sprawcy. Kto zraniá ofi ary? Kto 
spowodowaá traumĊ? Te cztery grupy pytaĔ dotyczą przede wszystkim ofi ar, ale od-
noszą siĊ teĪ, implicite, a niekiedy explicite, równieĪ do sprawców, jak i Ğwiadków.

Podsumowanie i wnioski

W warstwie teorii socjologicznej ksiąĪki Kapralskiego, bĊdącej przedmiotem 
niniejszego eseju, szczególnie waĪne są propozycje autora dotyczące toĪsamoĞci, 
pamiĊci i traumy. JeĞli chodzi o toĪsamoĞü, dokonuje on integracji trzech konkuren-
cyjnych tradycji myĞlowych – substancjalizmu, relacjonizmu i procesualizmu. Nowa 
perspektywa bĊdąca ich syntezą pozwala lepiej rozumieü zagadnienie ksztaátowania 
siĊ toĪsamoĞci w relacji do pamiĊci o traumatycznym wydarzeniu.

PamiĊü jest najwaĪniejszym pojĊciem teoretycznym w ksiąĪce Naród z popio-
áów. RozwaĪania jej autora na ten temat stanowią najwiĊkszy wkáad w teoriĊ socjolo-
giczną. Dokonana zostaje udana reinterpretacja klasycznej teorii pamiĊci zbiorowej 
Halbwachsa. Efektem jest ogólna teoria pamiĊci spoáecznej nazwana interakcyjną, 
transakcyjną lub relacyjną. W teorii tej pojĊcie pamiĊci odnosi siĊ do „(1) relacji 
miĊdzy przeszáoĞcią a upamiĊtniającymi ją symbolami; (2) relacji miĊdzy przeszáo-
Ğcią a indywidualnymi wierzeniami, uczuciami i sądami na jej temat; (3) relacji miĊ-
dzy ludĨmi, których przedmiotem jest przeszáoĞü” (s. 57).

Kapralski przedstawia równieĪ wieloaspektową i wielopoziomową koncepcjĊ pa-
miĊci, w której pamiĊü osobista przeciwstawiona jest pamiĊci poĞredniej. Ta ostatnia 
dzieli siĊ na pamiĊü komunikacyjną i pamiĊü kulturową. PamiĊü kulturowa ma z ko-
lei dwa wymiary: pamiĊü potencjalna versus pamiĊü aktywna (publiczna).

Za najwaĪniejszy fragment teoretycznej refl eksji nad pamiĊcią w ksiąĪce Naród 
z popioáów wypada uznaü Ğredniego zasiĊgu teoriĊ wytwarzania pamiĊci. W teorii tej 
podstawowy jest model ukazujący trzy rodzaje podmiotów: „producentów”, „konsu-
mentów” i „sprzedawców”, których lepiej jednak okreĞlaü jako „poĞrednicy”. Teoria 
dotyczy procesu tworzenia pamiĊci, który Kapralski widzi jako „odgórny”: inicja-
torami procesu tworzenia pamiĊci są „producenci” (elity), którzy „wzmacniają” lub 
„wynajdują” pewne wizje przeszáoĞci, a nastĊpnie poprzez „sprzedawców” oferują 
je „konsumentom” (masom). TĊ teoriĊ trzeba jednak uzupeániü o proces „oddolny”, 
w którym szczególną rolĊ grają „poĞrednicy”, przekazując elitom „wizje przeszáo-
Ğci”, czyli pamiĊci osobiste i pamiĊci komunikacyjne wáasne i mas. Proces tworzenia 
pamiĊci spoáecznej jest wiĊc procesem dwukierunkowym.

Trauma w ujĊciu Kapralskiego peáni dwojaką funkcjĊ wobec pamiĊci i toĪsa-
moĞci. Za Sztompką i Alexandrem uznaje on, Īe wydarzenia traumatyczne takie jak 
zagáada niszczą wiĊĨ miĊdzy pamiĊcią a toĪsamoĞcią oraz neutralizują wpáyw spo-
áecznych mechanizmów zwiĊkszających szanse pamiĊtania. Ale trauma moĪe byü 
teĪ, za Milchmanem i Rosenbergiem, „wydarzeniem przeksztaácającym” pamiĊü 
i toĪsamoĞü; za LaCaprą – moĪe istnieü „trauma fundująca” je na nowo.

Kapralski, podobnie jak przywoáywani przezeĔ autorzy, analizuje traumĊ (jak 
równieĪ pamiĊü i toĪsamoĞü) ofi ar. Wypada jednak dodaü, Īe trauma bywa teĪ do-
Ğwiadczeniem sprawców oraz Ğwiadków i wpáywa na ich pamiĊü i toĪsamoĞü. Wy-
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daje siĊ, Īe teoretyczną perspektywą, która daje moĪliwoĞü zintegrowania idei doty-
czących roli traumy wobec pamiĊci i toĪsamoĞci rozmaitych rodzajów podmiotów 
stanowi koncepcja traumy kulturowej Alexandra.

Podsumowując, moĪna stwierdziü, Īe rozwiniĊte przez Kapralskiego w odnie-
sieniu do Romów koncepcje i teorie relacji miĊdzy pamiĊcią, traumą i toĪsamoĞcią 
nie są tylko „socjologią Romów”, ale mają zastosowanie równieĪ do innych zbio-
rowoĞci.

Generalnie, ksiąĪka Naród z popioáów. PamiĊü zagáady i toĪsamoĞü Romów jest 
wybitnym interdyscyplinarnym dzieáem naukowym, pokazującym nie tylko erudy-
cjĊ autora, ale i jego ugruntowane teoretyczne predylekcje, badawczą pasjĊ, kulturĊ 
humanistyczną, wraĪliwoĞü na temat oraz maestriĊ jĊzyka, jak równieĪ ironiczny 
dystans wobec niektórych przywoáywanych autorów i ich idei. Lektura ksiąĪki to nie 
tylko przyjemnoĞü – to prawdziwa naukowa i intelektualna uczta.
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Memory, Trauma and Identity of the „Nation out of the ashes” and 
Other Nations: Implications of Romani Studies for Sociological Theory

Summary

This essay reviews the exceptional and outstanding, interdisciplinary book by Sáawomir 
Kapralski, Naród z popioáów: PamiĊü zagáady a toĪsamoĞü Romów [Nation out of the Ashes: 
The Memory of Destruction and the Identity of the Romani] against the background of literature 
in memory studies. It outlines the structure and composition of the book and focuses on the 
author’s most important propositions in sociological theory. The following propositions are 
presented and critically reviewed: creative reconstruction and synthesis of identity theories, 
redefi nition of the notion of social memory, general conception and general theory of memory, 
middle range theory of memory production, and conception of the role of trauma in relation to 
memory and identity. These propositions, although they require further refi nement, amendment 
or reformulation, are considered an immensely important contribution to sociological theory. 
The conceptions and theories about the relations between memory, trauma and identity that have 
grown out of the study of the Romani are also applicable to other collectivities.
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