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Monografia Symbolic violence in socio-educational contexts. A post-

-colonial critique zosta³a przygotowana pod redakcj¹ Anny Odrow¹¿-
-Coates oraz Sribasa Goswani. Wœród autorów znajduj¹ siê przedsta-
wiciele œrodowisk akademickich wielu krajów z piêciu kontynentów.
Podzia³ publikacji na cztery czêœci, z których ka¿da poœwiêcona jest in-
nej dziedzinie, a jednoczeœnie utrzymana jest w temacie przewodnim
umo¿liwia z jednej strony dog³êbn¹ analiz¹ problemu, a z drugiej stro-
ny, co podkreœlaj¹ redaktorzy opracowania, do wyjœcia poza ramy
w³asnej kultury i spojrzenie na problem postkolonializmu z perspekty-
wy Innego.

Artyku³y dotykaj¹ce tytu³owego problemu osadzone s¹ w takich
dziedzinach, jak edukacja:, antropologia, czy socjologia, które wzajem-
nie przenikaj¹ siê. Zebranie do jednej ksi¹¿ki autorów z Ekwadoru,
Stanów Zjednoczonych, Indii czy Polski (a to tylko czêœæ ojczyzn auto-
rów), pozwala na interdyscyplinarne spojrzenie na poruszany temat.
Czytelnik p³ynnie przechodzi od tematyki edukacji, poprzez problemy
natury socjologicznej, wg³êbia siê w myœl korczakowsk¹, aby zakoñ-
czyæ przemyœlenia na tematyce przemocy symbolicznej osadzonej
w sztuce i medycynie. Pozwala to czytelnikowi na dog³êbn¹ analizê te-
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matu i zapoznanie siê ca³oœciowo z omawianym problemem (powtórze-
nie). To czego brakuje w strukturze, to informacji o samych autorach.
Na koñcu ksi¹¿ki znajdziemy za to kontakty mailowe oraz afiliacjê
ka¿dego z nich.

Monografia rozpoczyna siê s³owem wstêpu redaktorów, które uzu-
pe³nia przedmowa Lilii Monzo. S³owo wstêpu prezentuje skrótowo
treœæ ksi¹¿ki przedstawiaj¹c za³o¿enia redaktorów, a tak¿e opisuj¹c
pokrótce poszczególne czêœci ksi¹¿ki. A przedmowa natomiast wpro-
wadza czytelnika w œwiat przemocy symbolicznej, interpretowanej
w perspektywie humanistyki marksistowskiej. Orientacja ta nie jest
jedyn¹ mo¿liw¹ przez pryzmat której czytelnik mo¿e dokonaæ analizy
wybranych tekstów. Ksi¹¿ka ta mo¿e byæ analizowana pod wieloma
aspektami, w zale¿noœci od zainteresowañ czytelnika i pobudzaæ do
krytycznego myœlenia.

W pierwszej czêœci ksi¹¿ki znajduj¹ siê nastêpuj¹ce teksty: Revisi-

ting power and supremacy in the post-colonial world. Globalization

as a refined phase of colonization Anny Odrow¹¿-Coates, A critical

perspective on the use of the trauma narrative in American schools

Darricka Smitha, Indigenous education and the creation of an indi-

genous subject in Ecuador Philippa Altmanna, At the service of a mytho-

logized labour market: Neoliberal policies in the Italian educational

system autorstwa Luci Salmieri oraz Education in times of uncertainty.

Uncertainty in education. A critical approach Mariusza Baranowskiego.
Pierwszy z nich to artyku³ redaktor tomu Anny Odrow¹¿-Coates,

który wprowadza czytelnika w ca³oœæ opracowania. Tekst jest po-
niek¹d przewodnikiem po takich terminach, jak: kolonializm, postko-
lonializm, przemoc symboliczna, globalizacja, a wiêc po kluczowych,
dla tej ksi¹¿ki pojêciach.

Wa¿nym dla praktyki pedagogicznej jest artyku³ Darricka Smitha
pt. A critical perspective on the use of the trauma narrative in Ameri-

can schools. W ujêciu autora pojêcie traumy wi¹¿e z przemoc¹ symbo-
liczn¹. ¯ycie w ubóstwie czy mniejszoœci narodowej mo¿e prowadziæ do
traumy u ucznia, który bêdzie czu³ siê Obcy w spo³ecznoœci szkolnej.
Smith zwraca uwagê na przemoc symboliczn¹, jaka dokonuje siê
w szko³ach w stosunku do ni¿szych warstw spo³ecznych, o czym pisa³
ju¿ Pierre Bourdieu. Uwypukla natomiast pojêcie traumy, która mo¿e
powstaæ na skutek przemocy symbolicznej, a nie tylko przemocy fi-
zycznej czy psychicznej, jak mog³oby siê wydawaæ. Darrick Smith
próbuje uwra¿liwiæ nauczycieli na tak rozumiane pojêcie traumy, aby
pedagog móg³ przeciwdzia³aæ opresji, a nie podtrzymywaæ marginali-
zowanie uczniów.

Trzecim tekstem jest At the service of a mythologized labour mar-

ket: Neoliberal policies in the Italian educational system autorstwa
Luci Salmieri. Przy tym tekœcie chcia³abym siê zatrzymaæ nieco
d³u¿ej, poniewa¿ porusza on wa¿ne kwestie, jak testowanie uczniów
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i porównywanie osi¹gniêæ uczniów, zarówno z jednej szko³y, jak i z ró¿-
nych krajów na podstawie osi¹gniêtych wyników. W tekœcie tym
przedstawiona jest zmiana autonomii w³oskich szkó³, którym po re-
formie narzuca siê stworzone odgórnie testy. Autorka przedstawia nie
tylko uczniów dotkniêtych przemoc¹ symboliczn¹, ale równie¿ dyre-
ktorów, którym narzuca siê system dzia³ania. Przemoc symboliczna
przejawia siê wiêc w swoistym wyœcigu szczurów na najlepszego ucznia,
najlepsz¹ klasê, najlepszego dyrektora i najlepsz¹ szko³ê. Przebrniêcie
przez tê czêœæ ksi¹¿ki powoduje pewn¹ zadyszkê intelektualn¹, ponie-
wa¿ s³owa autorki powoduj¹ u czytelnika lawinê rozwa¿añ nad rodzi-
mym systemem edukacji w kontekœcie pedagogiki krytycznej.

Drug¹ czêœæ otwieraj¹ trzy teksty, które mo¿na zaliczyæ do gender
studies. Tekst redaktora Sribasa Goswani pt. Violence against women

in Indian perspective: A sociological study dotyczy przemocy symboli-
cznej wobec kobiet w Indiach. Równie¿ Indii dotyczy nastêpny tekst
autorstwa Kamalini Mukherjee zatytu³owany Governmentality and cre-

ation of the sexual subaltern: Exploring “queer” narratives from Kolkata,
ale autorka porusza kwestiê marginalizacji mniejszoœci seksualnych.
Ostatnim tekstem z triady gender studies jest Calabar lesbian cryptic

languages napisany przez Waliya Yohanna Josepha. Tekst przenosi
czytelnika do Afryki, a dotyczy wykluczenia lesbijek w spo³eczeñ-
stwach afrykañskich i stworzenia przez nie socjolektu – w³asnego jêzy-
ka, który pozwala im na swobodn¹ komunikacjê. Zainteresowanych
tematyk¹ gender studies odsy³am do tych tekstów, natomiast ja chcia-
³abym skupiæ siê na dwóch ostatnich artyku³ach z tej czêœci ksi¹¿ki.

Pierwszy z nich The written and unwritten rights of indigenous chi-

ldren in Central Africa – between the freedom of “tradition” and ensla-

vement for “development” napisany przez Urszulê Markowsk¹-Mani-
stê dotyczy dzieci z ludu Ba’Aka z Republiki Œrodkowej Afryki.
Autorka przeciwstawia rozwój, w zachodnim tego s³owa znaczeniu,
z tradycj¹, które w zetkniêciu ze sob¹ prowadz¹ do utraty to¿samoœci.
W artykule wyjaœnione zostaj¹ kim, wed³ug miêdzynarodowych prze-
pisów s¹ rdzenne ludy i jakie prawa im przys³uguj¹. Autorka dok³ad-
nie zapoznaje czytelnika z ludem Ba’Aka wyjaœniaj¹c nazwê i pocho-
dzenie, a tak¿e zwracaj¹c uwagê, ¿e ka¿dy lud zamieszkuj¹cy lasy
tropikalne œrodkowej Afryki pos³uguje siê w³asnym dialektem, aby
ostatecznie skupiæ siê na dyskryminacji ludów pigmejskich. Najwa¿-
niejszym, z punktu widzenia pedagogiki jest jêzyk jako narzêdzie
przemocy symbolicznej. Lud Ba’Aka pos³uguje siê w³asnym dialektem
i nie zna jêzyka francuskiego, który jest oficjalnym jêzykiem kraju.
Pozosta³oœæ po kolonii francuskiej sprawia, ¿e dzieci ludu Ba’Aka nie
maj¹ dostêpu do edukacji. Przemoc symboliczna opisana przez Ur-
szulê Markowsk¹-Manistê mo¿na przenieœæ z afrykañskich ludów tro-
pikalnych na wiele regionów œwiata dlatego tekst ten jest tak nie-
zwykle wa¿ny.
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Drugim tekstem, któremu chcia³abym przyjrzeæ siê bli¿ej jest The

mechanisms and functioning of linguistic rights in Poland: an examp-

le of the Kashubians and the German minority Magdaleny Lemañczyk
i Paw³a Popieliñskiego. Autorzy skupiaj¹ siê na dwóch mniejszoœciach
narodowych w Polsce: kaszubskiej i niemieckiej, i odnosz¹ ich funkcjo-
nowanie we wspó³czesnym spo³eczeñstwie w stosunku do ustawy
o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym
z 6 stycznia 2005 roku. Tekst oparty o badania przeprowadzone przez
autorów tekstu i koncentruj¹cy siê na jêzyku jest szczególnie intere-
suj¹cy nie tylko dla nauczycieli pracuj¹cych w szko³ach z tymi kon-
kretnymi mniejszoœciami narodowymi, ale dla wszystkich pedagogów
pracuj¹cych w œrodowisku zró¿nicowanym kulturowo.

Janusz Korczak i Michel Foucault – dwóch myœlicieli XX wieku, czy
mo¿e ich coœ ³¹czyæ? OdpowiedŸ na to pytanie próbuje znaleŸæ Basia
Vucic w tekœcie, otwieraj¹cym trzeci¹ czêœæ ksi¹¿ki The colonization of

childhood. The critical pedagogy of Janusz Korczak. Artyku³ przedsta-
wia myœl korczakowsk¹ w zupe³nie innym œwietle i reinterpretuje j¹
w nurcie posthumanistyki. Drugim tekstem w tej czêœci ksi¹¿ki jest
Seeking Alternatives to the Post Colonial Critic Theories Methodology

and Antecedents Kamela Lahmara. Tekst ten opiera siê na prostym
za³o¿eniu: autora interesuje kolonializm jako ekonomiczna, spo³eczna,
religijna, polityczna i kulturowa forma opresji. Nie jest to jednak tra-
dycyjny tekst, a zbiór literatury zakotwiczonej w kolonialnym i post-
kolonialnym dyskursie.

Ostatni rozdzia³ jest dope³nieniem powy¿szych rozwa¿añ o przemo-
cy symbolicznej w dyskursie postkolonialnym. Artyku³ Annelies Abel-
mann Crossing the distance: the church of St. Willibrordus in Utrecht

and the Cathedral of Our Lady Assumption in Jakarta. How the neo-

-Gothic style forms a link between the Netherlands and Indonesia po-
ruszaj¹cy problem architektury neogotyckiej w Indonezji, jako formy
przemocy symbolicznej oraz tekst Mahesha T. S. pt. Pharmacological

action in Ayurveda dotycz¹cy dominacji zachodniej medycyny nad me-
dycyn¹ wschodu uzupe³niaj¹ ksi¹¿kê tworz¹c spójn¹ ca³oœæ.

Symbolic violence in socio-educational contexts. A post-colonial

critique przedstawia ró¿ne spojrzenia na problem postkolonializmu
w zglobalizowanym œwiecie, w kontekœcie przemocy symbolicznej.
W swoich tekstach autorzy poruszaj¹ problemy edukacji, jêzyka, ale
tak¿e architektury i medycyny co daje szeroki obraz poruszanego
problemu. Myœlenie, a wiêc i zachowania, postawy, tradycje i obyczaje
uzale¿nione s¹ od kontekstu socjo-kulturowego, w którym siê wycho-
wujemy. To, w jaki sposób odbieramy Innego uwarunkowane jest tymi
czynnikami, a wiêc czy mo¿liwe w ogóle jest outside the box, jak
proponuj¹ autorzy? Zostawiam to ju¿ indywidualnej ocenie ka¿dego
czytelnika.
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