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Wojciech £ukowski, 2002, Spo³eczne tworzenie ojczyzn. Studium to¿samoœci mieszkañców Mazur, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,
s. 317
Ksi¹¿ka Wojciecha £ukowskiego poœwiêcona analizie wspó³czesnych przemian to¿samoœci mieszkañców Mazur zas³uguje na szczególne zainteresowanie
z dwu podstawowych powodów. Po pierwsze, jest niezwykle ciekawym i obszernym studium empirycznym procesów zachodz¹cych w ostatnich latach w znanym „laboratorium spo³ecznym”, jakim s¹ Ziemie Zachodnie i Pó³nocne, w szczególnoœci zaœ Mazury. Po drugie, przedstawia nowatorsk¹ próbê uogólnienia obserwowanych zjawisk prowadz¹c¹ do intryguj¹cych i oryginalnych propozycji
teoretycznych o zdecydowanie ponadregionalnym znaczeniu.
W pierwszym wymiarze ksi¹¿ka £ukowskiego wpisuje siê w maj¹cy d³ug¹
tradycjê nurt badañ socjologicznych nad postmigracyjnymi spo³ecznoœciami ziem
zachodnich i pó³nocnych. Studium £ukowskiego, odwo³uj¹c siê wszak¿e do dorobku licznych poprzedników, stanowi jednak znaczny krok naprzód w ramach
omawianego kierunku badañ. Jako praca powsta³a ponad dziesiêæ lat po upadku
komunizmu, przynosi ca³kiem nowe obserwacje przemian spo³ecznych w odmiennych warunkach ustrojowych, bêd¹c jednoczeœnie uniezale¿niona od funkcjonuj¹cych wczeœniej uwarunkowañ i ograniczeñ ideologicznych. Ziemie Zachodnie i Pó³nocne, a zw³aszcza Mazury, jak pokazuje to £ukowski, nie przestaj¹
byæ w dalszym ci¹gu fascynuj¹cym terenem badañ przemian spo³ecznych, na
którym specyfika spo³ecznoœci postmigracyjnych nak³ada siê na szczególnie trudny
w swoim przebiegu proces transformacji spo³eczno-gospodarczej. W regionie,
gdzie rola pañstwa, czyli Polski Ludowej, w wytworzeniu spójnoœci spo³ecznej
by³a szczególnie du¿a, jej radykalna redukcja przynosi doœæ intryguj¹ce konsekwencje. £ukowski opisuje wiêc na podstawie skrupulatnych badañ jakoœciowych oraz iloœciowych przemiany to¿samoœci mieszkañców Mazur, uwzglêdniaj¹c specyfikê g³ównych kategorii mieszkañców: poszczególnych grup wiekowych,
etnicznych oraz zró¿nicowania ze wzglêdu na region pochodzenia. Zarówno opis,
jak i interpretacje obserwowanych przemian s¹ prowadzone w sposób wyrafinowany wraz z du¿¹ doz¹ rezerwy wobec popularnych, „sprawdzonych” schematów pojêciowych, za pomoc¹ których opisywano dotychczas najczêœciej ziemie
zachodnie i pó³nocne. I tak na przyk³ad autor dochodzi do wniosku, i¿ pojêcie
integracji spo³ecznej, która wed³ug niektórych zosta³a osi¹gniêta w regionie ju¿
w latach szeœædziesi¹tych czy te¿ uwa¿ana by³a po prostu za idealny stan po¿¹dany, powinno zostaæ zast¹pione pojêciem spo³ecznej równowagi. W podobny sposób £ukowski podaje w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ mówienia o wielokulturowoœci
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Mazur, proponuj¹c raczej pojêcie „wielokulturowoœci subiektywnej”. Z obrazu,
który wy³ania siê bowiem z jego pracy, wynika, ¿e w regionie po roku 1989
z jednej strony nie dochodzi do radykalnego wybuchu t³umionych wczeœniej to¿samoœci narodowych i grupowych, z drugiej zaœ strony nie zamieraj¹ one ca³kiem w nowej, globalizuj¹cej siê rzeczywistoœci spo³ecznej. Staj¹ siê raczej w nowy sposób wielowymiarowe i wieloznaczne. W interesuj¹cy sposób podlega tak¿e przemianom pamiêæ o latach PRL. Praca £ukowskiego daje niezwykle ciekaw¹ analizê pozytywnej wizji ³adu spo³ecznego Polski Ludowej, która – jak siê
wydaje – cieszy siê szczególn¹ popularnoœci¹ w omawianym regionie.
W wymiarze teoretycznym za g³ówny atut pracy £ukowskiego uznaæ mo¿na
twórcze odwo³anie siê w analizie to¿samoœci regionalnej do schematów teoretycznych Pierre’a Bourdieu – pojêæ habitusu i pola, a w szczególnoœci kapita³ów:
ekonomicznego, spo³ecznego i kulturowego. Zwieñczeniem pracy i podsumowaniem przedstawionych w niej wyników badañ jest oryginalne zestawienie oœmiu
„typów ojczyzn mieszkañców Mazur”. Wyró¿nione zosta³y miêdzy innymi „borussiañski typ ojczyzny”, „ojczyzna «nowych» Mazurów”, „ojczyzna mazurskich
Ukraiñców”, „ojczyzna stanu po¿¹danej równowagi (integracji spo³ecznej) lat
szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych”, a tak¿e cztery typy ojczyzn migrantów
(w zale¿noœci od rodzaju ich zwi¹zków z przestrzeni¹ utracon¹, mazursk¹ oraz
ewentualnie przestrzeni¹ docelow¹). Owe „typy ojczyzn” zosta³y okreœlone w³aœnie z punktu widzenia cech ich habitusów, pola oraz kapita³ów kulturowego
i spo³ecznego. Zaproponowany przez £ukowskiego niezwykle oryginalny schemat mo¿e byæ wiêc punktem wyjœcia do porównañ pomiêdzy ró¿nymi wizjami
to¿samoœci regionalnej (czy lokalnej) tak¿e w innych miejscach oraz w innych
skalach przestrzennych.
Jak ka¿da nowa i oryginalna idea, przedstawiony przez £ukowskiego projekt
mo¿e podlegaæ dyskusji. W szczególnoœci brakiem w zaproponowanym schemacie wydaje siê pominiêcie kapita³u ekonomicznego, którego rola ró¿na jest przecie¿ w ró¿nych wizjach ojczyzn. W¹tpliwoœci mo¿na równie¿ wysun¹æ wobec
sposobu interpretacji ró¿nych typów kapita³u w poszczególnych wizjach ojczyzn.
I tak na przyk³ad w przypadku „ojczyzny lat PRL-u” jedyn¹ form¹ kapita³u spo³ecznego nie mo¿e byæ raczej tylko „wspólnota wspomnieñ i nostalgii”, o jakiej
pisze £ukowski. Funkcjonowaæ mog¹ przecie¿ do dziœ sieci spo³eczne odziedziczone po instytucjach (w szczególnoœci politycznych) oraz nieformalnych uk³adach okresu Polski Ludowej.
Inna bardziej ogólna uwaga mo¿e dotyczyæ zakwalifikowania w jednym schemacie lansowanych przez organizacje typowych „projektów ideowych”, takich
jak na przyk³ad wizja mazursko-warmiñskiej to¿samoœci stowarzyszenia „Borussia”, oraz z drugiej strony uogólnionych typów to¿samoœci i pozycji spo³ecznej indywidualnych mieszkañców (na przyk³ad przesiedleñców). To po³¹czenie
formalnych (odgórnych) projektów to¿samoœci oraz empirycznie zidentyfikowanych typów to¿samoœci indywidualnych (oddolnych) mo¿e byæ kontrowersyjne.
Wynika ono zapewne z przyjêtego przez autora za³o¿enia o nienarzucaniu sobie
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w trakcie prowadzenia badañ „sztucznego” wed³ug niego podzia³u pomiêdzy kategoriami „ojczyzny ideologicznej” oraz „ojczyzny prywatnej” Ossowskiego. Deklarowana tak¿e przez autora niechêæ do „rozwa¿añ o zabarwieniu ideologicznym” prowadzi do powstania innej nieci¹g³oœci pomiêdzy opisem to¿samoœci na
poziomie indywidualnym a ich wizjami na poziomie zbiorowym. W wymiarze
¿ycia publicznego szczególna uwaga skupiona zosta³a na kwestii roli pomników
w przestrzeni spo³ecznej regionu oraz ideologicznych projektów stowarzyszeñ
„Borussia” i „Wspólnota Mazurska”. Obie organizacje i lansowane przez nie projekty „nowej”, „otwartej” to¿samoœci regionalnej s¹ niew¹tpliwie jednymi z najciekawszych i najoryginalniejszych zjawisk spo³ecznych w tej czêœci kraju. Jak
zauwa¿a jednak sam autor, funkcjonuj¹ one w pewnej izolacji od wiêkszej czêœci
spo³ecznoœci regionalnej. Nie zapominajmy przecie¿, ¿e obok nich dzia³a ca³y
szereg innych instytucji spo³ecznych, w szczególnoœci partii politycznych, które
wydaj¹ siê wa¿nymi aktorami na regionalnej scenie. One te¿ tworz¹ i promuj¹
swoje wizje ojczyzny, zarówno na poziomie regionalnym, jak i ogólnokrajowym,
st¹d ich ca³kowite pominiêcie stanowi pewn¹ lukê. Szczególnie wyraŸnym przyk³adem mo¿e byæ tu popularna w tej czêœci kraju partia – SLD. Odwo³uje siê ona
oczywiœcie poœrednio do opisywanych przez £ukowskiego wizji „bezpowrotnie
utraconych piêknych czasów” czy „socjalistycznego spo³eczeñstwa obywatelskiego”. Jednak ani dzia³acze partyjni, ani wiêkszoœæ ich wyborców nie liczy przecie¿ na „cofniêcie historii”, a skupia siê dziœ na zupe³nie nowym lewicowym
modelu to¿samoœci. Czy to przypadkiem nie on w³aœnie, ów nowy „socjaldemokratyczny” model ojczyzn „ogólnopolskiej” i „mazurskiej”, jest konkurentem dla
projektów „Borussii” czy „Wspólnoty Mazurskiej”, nie zaœ zastosowana w nim
wspomniana zmitologizowana wizja lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych?
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e jednym z moich postulatów wobec badañ nad to¿samoœci¹ regionu by³oby wyraŸniejsze oddzielenie empirycznego obrazu ró¿nych
typów to¿samoœci indywidualnych od wyraŸnie konkuruj¹cych ze sob¹ na scenie
publicznej, ale czêsto ca³kiem abstrakcyjnych, projektów ideologicznych lansowanych przez regionalne i ponadregionalne elity. Za analiz¹ t¹ iœæ mog³oby oddzielenie typów „kapita³owych zysków” (w sensie Bourdieu), jakie poszczególne wizje ojczyzn oferuj¹ z jednej strony poszczególnym mieszkañcom, z drugiej
zaœ daj¹ w praktyce promuj¹cym je elitom (jak choæby dzia³aczom „Borussii”).
Jest to jednak oczywiœcie jedna tylko z wielu mo¿liwych dróg rozwijania niezwykle inspiruj¹cych rozwa¿añ Wojciecha £ukowskiego.
Tomasz Zarycki

