
*Dr Da riusz Niedê wiedz ki – In sty tut Eu ro pe isty ki, Uni wer sy tet Ja giel loƒ ski.
1 M.Okól ski, De mo gra fia zmia ny spo łecz nej, War sza wa 2004, s. 210–218.
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Migracja i to˝samoÊç europejska.
Polscy migranci niepełni wobec procesu
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Wst´p
Integracja europejska a migracje zewn´trzne

społeczeƒstwa polskiego

Pro ce sy in te gra cji eu ro pej skiej przy czy ni ły si´ do na si le nia si´ ru -
chów w´ drów ko wych spo łe czeƒ stwa pol skie go. Upa dek sys te mu ko mu -
ni stycz ne go spo wo do wał stop nio we zno sze nie ist nie jà cych ogra ni czeƒ
w prze miesz cza niu si´ lu dzi mi´ dzy kra ja mi eu ro pej ski mi. Li kwi do wa -
niu obo wiàz ku wi zo we go dla oby wa te li paƒstw blo ku wschod nie go to wa -
rzy szy ła idea bu do wa nia wspól nej Eu ro py, po zba wio nej gra nic, przy naj -
mniej tych o cha rak te rze ad mi ni stra cyj nym. W kon se kwen cji la ta 90.
XX w. przy nio sły zna czà ce zwi´k sze nie si´ krót ko okre so we go ru chu w´ -
drów ko we go Po la ków do kra jów eu ro pej skich i jed no cze Ênie ogra ni cze -
nie mi gra cji mi´ dzy kon ty nen tal nych.1 Wy je˝ d˝a jà cy sta ra li si´ zdo by waç
za gra ni cà Êrod ki umo˝ li wia jà ce za spo ka ja nie po trzeb ma te rial nych i re -
ali za cj´ aspi ra cji eko no micz nych, któ re ze wzgl´ du na stan go spo dar ki
Pol ski nie mo gły byç urze czy wist nio ne w kra ju. Roz sze rzył si´ w tym cza -
sie gwał tow nie nurt emi gra cji za rob ko wej, a w efek cie do szło do prze -
kształ ce nia wi ze run ku pol skie go emi gran ta. Za czàł za ni kaç zwià za ny
z okre sem sta nu wo jen ne go i la ta mi 80. mo del po li tycz ne go emi gran ta -
-pa trio ty, oso by nie ch´t nie opusz cza jà cej kraj oj czy sty w wy ni ku szy kan
władz ko mu ni stycz nych. Za stà pił go mo del eko no micz ne go emi gran ta -



2 M.Ziół kow ski, O imi ta cyj nej mo der ni za cji spo łe czeƒ stwa pol skie go w: Im pon de ra -
bi lia wiel kiej zmia ny. Men tal noÊç, war to Êci i wi´ zi spo łecz ne cza sów trans for ma cji,
red. P.Sztomp ka, War sza wa–Kra ków 1999, s. 47–59.

3 M.Bu chow ski, To˝ sa moÊç Eu ro pej czy ków: jed noÊç i po dział w: Dy le ma ty to˝ sa mo -
Êci eu ro pej skich pod ko niec dru gie go ty siàc le cia, red. J.Mu cha, W.Ol szew ski, To ruƒ
1997, s. 51–84.

4 Lu dzie na huÊ taw ce. Pol skie mi gra cje pe ry fe ryj ne, red. E. Jaê wiƒ ska, M.Okól ski,
War sza wa 2001; K. Iglic ka, Ana li za za cho waƒ mi gra cyj nych na pod sta wie wy ni ków ba -
da nia et no son da ̋ o we go mi gra cji za gra nicz nych w wy bra nych re gio nach Pol ski w la -
tach 1975–1994, War sza wa 1998.
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-pra cow ni ka, któ ry dà ̋ ył do osià gni´ cia dzi´ ki wy jaz do wi kon kret nych
ce lów ma te rial nych.

Re for my Lesz ka Bal ce ro wi cza oraz ich eko no micz ne i spo łecz ne kon -
se kwen cje do pro wa dzi ły do wy stà pie nia sze re gu zja wisk to wa rzy szà cych
trans for ma cji sys te mo wej, któ re po gł´ bi ły zró˝ ni co wa nie rze czy wi sto Êci.2

W kon se kwen cji de cy zje o emi gra cji za rob ko wej wzmoc nio ne by ły wzro -
stem bez ro bo cia, na ra sta jà cym roz war stwie niem eko no micz nym oraz po -
czu ciem bra ku bez pie czeƒ stwa so cjal ne go i spra wie dli wo Êci spo łecz nej.
Cz´ Êcio wo ten na si la jà cy si´ trend mi gra cyj ny sty mu lo wał tak ̋ e funk -
cjo nu jà cy w Êwia do mo Êci Po la ków mit Zło te go Za cho du.3 Wy jazd do kra -
ju Eu ro py Za chod niej ja wił si´ ja ko an ti do tum na wszel kie bo làcz ki zwià -
za ne z nie do sko na ło Êcià do pie ro bu do wa ne go w oj czyê nie sys te mu
de mo kra cji po li tycz nej i wol no ryn ko we go ka pi ta li zmu. W efek cie Po la -
cy de cy do wa li si´ na emi gra cj´ do paƒstw człon kow skich Unii Eu ro pej -
skiej i cz´ sto, prze by wa jàc tam le gal nie, po dej mo wa li nie le gal ne za trud -
nie nie.

O ile emi grant -pa trio ta nie był pew ny swo jej de cy zji o po zo sta niu na
Za cho dzie na sta łe, o ty le emi grant -pra cow nik był na ogół zde cy do wa -
ny, ˝e te go nie chce. Do kra jów Eu ro py Za chod niej na po czàt ku lat 90.
wy je˝ d˝a li przede wszyst kim po sia da cze dwóch pasz por tów, oprócz pol -
skie go – za zwy czaj nie miec kie go, co otwie ra ło im dro g´ do le gal ne go za -
trud nie nia za gra ni cà. Oso by te chcia ły pra co waç i za ra biaç po za Pol -
skà, ale w wi´k szo Êci przy pad ków za kła da ły skon su mo wa nie za ro bio nych
Êrod ków w kra ju po cho dze nia. W ten spo sób mi gra cja Po la ków za cz´ ła
w co raz wi´k szym stop niu przy bie raç po staç mi gra cji nie peł nej, wa ha -
dło wej, po wrot nej.4

Wstà pie nie Pol ski do UE gwał tow nie zwi´k szy ło ru chli woÊç prze -
strzen nà pol skie go spo łe czeƒ stwa oraz po gł´ bi ło zmia ny w kie run kach
wy jaz dów. Pierw sza de ka da XXI w. przy nio sła stop nio wy spa dek atrak -
cyj no Êci USA ja ko ce lu mi gra cji Po la ków. W wy ni ku dzia ła nia kil ku czyn -
ni ków, ta kich jak: utrzy ma nie trud nych do uzy ska nia wiz, wy so kie kosz -
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ty po dró ̋ y, ni ski kurs do la ra, a za tem re la tyw nie ni˝ sze za rob ki, zwi´k -
szy ła si´ sym bo licz nie poj mo wa na od le głoÊç mi´ dzy Pol skà i Sta na mi
Zjed no czo ny mi. W efek cie ruch w´ drów ko wy Po la ków do te go kra ju do -
ty czył przede wszyst kim Êro do wisk tra dy cyj nie, od po ko leƒ, mi gru jà cych
w tym kie run ku (np. lud no Êci za miesz ka łej na Pod ha lu). Po la kom by ło
co raz da lej do USA rów nie˝ dla te go, ̋ e ak ce sja do UE gwał tow nie zwi´k -
szy ła atrak cyj noÊç jej kra jów człon kow skich, w szcze gól no Êci na le ̋ à cych
do tzw. Pi´t nast ki, ja ko miej sca emi gra cji. W 2004 r. Wiel ka Bry ta nia,
Ir lan dia i Szwe cja otwo rzy ły ryn ki pra cy dla Po la ków. Jed no cze Ênie w Da -
nii, Nor we gii (kra ju człon kow skim Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze -
go), Wło szech, Fin lan dii i Ho lan dii wpro wa dzo no pew ne uła twie nia w do -
st´ pie do ryn ku za trud nie nia. Z Niem ca mi, Fran cjà, Hisz pa nià i Bel già
obo wià zy wa ły w tym cza sie za war te przed ak ce sjà umo wy dwu stron ne,
umo˝ li wia jà ce Po la kom pod j´ cie pra cy po speł nie niu okre Êlo nych wa -
run ków. W Au strii, Por tu ga lii, Gre cji, Luk sem bur gu, a tak ̋ e Liech ten -
ste inie mo gli Êmy po dej mo waç pra c´ w opar ciu o in dy wi du al ne de cy zje
ad mi ni stra cyj ne. Dwa la ta póê niej, w 2006 r., re stryk cje w do st´ pie do
ryn ku pra cy dla Po la ków zo sta ły znie sio ne w ko lej nych kra jach (Hisz -
pa nii, Por tu ga lii, Fin lan dii, Gre cji oraz we Wło szech), a w in nych (Bel -
gii, Fran cji, Da nii, Ho lan dii i Luk sem bur gu) zde cy do wa nie je zła go dzo -
no. Ze zwo le nia, kon tyn gen ty, otwar cie ryn ku dla wy bra nych ka te go rii
za wo dów umo˝ li wi ły szer szy do st´p do pra cy le gal nej, co zmniej szy ło oba -
wy Po la ków przed mi gra cjà. Ewi dent nym te go Êwia dec twem jest ko re -
la cja mi´ dzy sy tu acjà praw nà ro da ków na ryn kach pra cy w po szcze gól -
nych kra jach UE a wiel ko Êcià emi gra cji. W ro ku 2009 tyl ko Au stria
i Niem cy po sta no wi ły utrzy maç po wa˝ ne ogra ni cze nia w za trud nia niu
Po la ków na swo ich ryn kach pra cy przez mak sy mal ny okres wy ni ka jà cy
z ne go cja cji ak ce syj nych, czy li do ro ku 2011.

Nie ba ga tel ne zna cze nie dla wzro stu atrak cyj no Êci mi gra cyj nej kra -
jów UE mia ły gwał tow nie zwi´k sza jà ce si´ mo˝ li wo Êci do tar cia do nich
z Pol ski. W istot nym za kre sie roz bu do wa no sieç ko mu ni ka cji là do wej,
przede wszyst kim dro go wej mi´ dzy po szcze gól ny mi mia sta mi kra jów eu -
ro pej skich a re gio na mi w Pol sce, z któ rych re kru tu je si´ wi´k szoÊç prze -
by wa jà cych w nich emi gran tów. Wpro wa dze nie za sad otwar te go nie ba
wpły n´ ło na szyb ki roz wój ta nich li nii lot ni czych i zna czà ce ob ni ̋ e nie
kosz tów po łà czeƒ. Roz po wszech nie nie te le fo nii ko mór ko wej, a przede
wszyst kim ko mu ni ka to rów in ter ne to wych, spo wo do wa ło, ̋ e za kup kom -
pu te ra, za zwy czaj prze no Êne go, stał si´ jed nà z pierw szych in we sty cji
na emi gra cji. Te wszyst kie czyn ni ki spra wi ły tak ̋ e, ˝e wy je˝ d˝a jà cy mo -
gà utrzy my waç re gu lar ne po Êred nie i bez po Êred nie kon tak ty z bli ski mi
w Pol sce.



5 Pro jekt Re con sti tu ting De mo cra cy in Eu ro pe (RE CON), re ali zo wa ny przez 21 part -
ne rów z 13 kra jów eu ro pej skich oraz No wej Ze lan dii w la tach 2007–2011, ko or dy no -
wa ny przez Cen tre for Eu ro pe an Stu dies na Uni wer sy te cie w Oslo. Ba da nia wy ko rzy -
sta ne w ar ty ku le zo sta ły prze pro wa dzo ne w ra mach work pac ka ge 8 Iden ti ty for ma tion
and en lar ge ment ko or dy no wa ne go przez In sty tut Eu ro pe isty ki Uni wer sy te tu Ja giel loƒ -
skie go. Ba da nia te re no we (la to 2007 i la to 2008) prze pro wa dził ze spół w skła dzie: Mar -
cin Ga lent, Ma ria Mo len da, Da riusz Niedê wiedz ki, Ka ro li na Rze pec ka. Łàcz nie zre ali -
zo wa no 35 wy wia dów po gł´ bio nych. 

6 Mia sto i gmi na Zwie rzy niec le ̋ à w za chod niej cz´ Êci po wia tu za moj skie go, w woj. lu -
bel skim, ok. 30 km od Za mo Êcia i 95 km od Lu bli na. Zwie rzy niec otrzy mał pra wa miej -
skie w 1990 r. i ucho dzi za sto li c´ Roz to cza Ârod ko we go. Jest oto czo ny ze wszyst kich stron
la sa mi, zaj mu jà cy mi pra wie 66% te ry to rium gmi ny, któ rej po wierzch nia wy no si 157 km2.
Licz ba miesz kaƒ ców gmi ny si´ ga 7,4 tys. osób, z cze go ok. 3,5 tys. ˝y je w mie Êcie. Gmi -
na Ty szow ce po ło ̋ o na jest w pół noc no -wschod niej cz´ Êci po wia tu to ma szow skie go, w woj.
lu bel skim. Le ̋ à ce nad rze kà Hucz wà mia sto Ty szow ce ma dłu gà hi sto ri´. Pra wa miej skie
osa da uzy ska ła na po czàt ku XV w., utra ci ła je w 1869 r., by od zy skaç w ro ku 2000. Mia -
sto har mo nij nie roz wi ja ło si´ do wy bu chu I woj ny Êwia to wej. Âwiad czy o tym m.in. licz -
ba miesz kaƒ ców, któ ra w 1910 r. osià gn´ ła po nad 7 tys. (dzi siaj oko ło 2,4 tys.). Po nie sio -
ne wte dy stra ty w lu dziach i ma jàt ku, po gł´ bio ne w cza sie II woj ny (znisz cze niu ule g ło
ok. 60% mia sta) wła Êci wie ni gdy nie zo sta ły od ro bio ne. Po wierzch nia gmi ny, któ rej miesz -
kaƒ cy ˝y jà głów nie z rol nic twa, wy no si 129,48 km2. Licz ba jej lud no Êci to 6741 osób, co
da je nie wiel kà g´ stoÊç za lud nie nia – ok. 52 osób na km2. Gmi na Ty szow ce po dzie lo na jest
na 20 so łectw. Na jej te re nie le ̋ y jed no mia sto – Ty szow ce, i 18 miej sco wo Êci wiej skich. 

7 Por.: Lu dzie na huÊ taw ce..., red. E. Jaê wiƒ ska, M.Okól ski, op.cit.
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Za ło ̋ e nia ana li zy

Po wy˝ sze roz wa ̋ a nia nie po zo sta wia jà wàt pli wo Êci co do wpły wu pro -
ce sów in te gra cyj nych na ru chy w´ drów ko we pol skie go spo łe czeƒ stwa.
Mo˝ na za tem po sta wiç py ta nie, czy w przy pad ku mi gra cji ze wn´trz nych
Po la ków, sty mu lo wa nych pro ce sem in te gra cji eu ro pej skiej, ma my do czy -
nie nia z ist nie niem me cha ni zmu sprz´ ̋ e nia zwrot ne go? Czy li na ile owe
w´ drów ki przy czy nia jà si´ do re kon struk cji to˝ sa mo Êci osób wy je˝ d˝a jà -
cych w kie run ku bu do wa nia to˝ sa mo Êci eu ro pej skiej? Od po wie dzi na
py ta nia, czy, w ja kim stop niu i w ja ki spo sób mi gra cje ze wn´trz ne Po la -
ków wpły wa jà na po strze ga nie Unii Eu ro pej skiej oraz przy szło Êci wspól -
nej Eu ro py, sta no wià przed miot ana li zy w tym ar ty ku le. Chciał bym jà
oprzeç na wy ni kach ba daƒ te re no wych prze pro wa dzo nych w ra mach
pro jek tu RE CON.5 Zo sta ły zre ali zo wa ne w po ło ̋ o nych na wschod nich
te re nach Pol ski gmi nach Zwie rzy niec i Ty szow ce.6 Wy bór miej sca ba -
daƒ uwa run ko wa ny był dwo ma czyn ni ka mi: po Êwiad czo nym w in nych
ba da niach wy st´ po wa niem in ten syw nej mi gra cji ze wn´trz nej miesz kaƒ -
ców tych te re nów oraz jej wpły wu na ˝y cie spo łecz no Êci wiej skich i ma -
ło mia stecz ko wych Pol ski Wschod niej.7



8 Na te mat roz ró˝ nie nia oraz cech mi gra cji nie peł nej, wa ha dło wej i po wrot nej zob.:
D.Niedê wiedz ki, Mi gra cje i to˝ sa moÊç. Od teo rii do ana li zy przy pad ku, Kra ków 2010.

9 Z.Bok szaƒ ski, To˝ sa moÊç – in te rak cja – gru pa, Łódê 1989.
10 Ibi dem, s. 34.
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Isto ta py ta nia o wpływ mi gra cji ze wn´trz nych na po strze ga nie przez
Po la ków pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej od no si si´ do za kre su i cha rak -
te ru zmian to˝ sa mo Êcio wych, ja kim pod le ga jà pol scy mi gran ci, w szcze -
gól no Êci w´ drow cy nie peł ni, wa ha dło wi, po wrot ni, któ rzy pod trzy mu jà
wi´ zi ze spo łecz no Êcià po cho dze nia.8 Pod czas w´ drów ki na by wa jà do -
Êwiad czeƒ, któ re bez po Êred nio kształ tu jà ich po sta wy ja ko człon ków spo -
łe czeƒ stwa pol skie go wo bec Unii Eu ro pej skiej i jej przy szło Êci. B´ dàc
ak to ra mi spo łecz ny mi, mo gà przy czy niaç si´ tak ̋ e, przez in te rak cje
i zwià za ny z ni mi wpływ kul tu ro wy, do zmian to˝ sa mo Êci in nych Po la -
ków, skut ku jà cy zmia nà opi nii na te mat pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej.
W szcze gól no Êci to od dzia ły wa nie do ty czy człon ków spo łecz no Êci po cho -
dze nia, z któ rà utrzy mu jà kon takt pod czas w´ drów ki i do któ rej po wra -
ca jà po jej za koƒ cze niu.

To˝ sa moÊç de fi niu j´, wy ko rzy stu jàc dwa mo de le: in te rak cyj ny i Êwia -
to po glà do wy.9 In te rak cyj ny mo del to˝ sa mo Êci jest we wn´trz nie zró˝ nico -
wa ny w kon se kwen cji ist nie nia wie lu od r´b nych spo so bów ro zu mie nia
in te rak cjo ni zmu ja ko per spek ty wy teo re tycz nej i ba daw czej. Opo wia da -
jà cy si´ za tym mo de lem zga dza jà si´ w trzech kwe stiach. Po pierw sze
utrzy mu jà, ˝e to˝ sa moÊç jest zja wi skiem in te rak cyj nym, po nie wa˝ au -
to iden ty fi ka cja spo łecz na na st´ pu je za po Êred nic twem za so bów sym bo -
licz nych, do st´p nych w ra mach da nej kul tu ry, przede wszyst kim j´ zy -
ka. Po dru gie, uzy ski wa nie to˝ sa mo Êci ma miej sce pod czas in te rak cji,
wy sy ła nia, przyj mo wa nia i in ter pre to wa nia prze ka zów. Po trze cie, to˝ -
sa moÊç jest re ali zo wa na, prze ja wia si´ w dzia ła niu. Ba da nie iden ty fi ka -
cji po le ga nie tyl ko na ana li zie bie ̋ à cych, bez po Êred nich od dzia ły waƒ
lu dzi. Wy ma ga udzie le nia od po wie dzi na py ta nie o prze bieg in te rak cji
w wy mia rze bio gra ficz nym oraz spo sób uczest nic twa czło wie ka w kul -
tu rze i spo łe czeƒ stwie.

W mo de lu Êwia to po glà do wym to˝ sa moÊç spo łecz na ro zu mia na jest
w ka te go riach wła Êci wo Êci okre Êla jà cych spo so by au to iden ty fi ka cji, któ -
re sà ukształ to wa ne wÊród człon ków zbio ro wo Êci i wy wo dzo ne z cech
struk tu ry spo łecz nej lub ca ło Êcio wo ro zu mia nej kul tu ry tej zbio ro wo Êci.10

Je go isto ta tkwi w szu ka niu to˝ sa mo Êci w ra mach psy cho spo łecz nej sy -
tu acji lu dzi we współ cze snym Êwie cie, w sty lach ˝y cia, wzo rach i nor -
mach po st´ po wa nia. Łà cze nie tych dwóch po dejÊç umo˝ li wia z jed nej
stro ny ba da nie ludz kich po staw i za cho waƒ, z dru giej ana li zo wa nie de -



11 E.Ar de ner, To˝ sa moÊç i uto˝ sa mia nie w: Sy tu acja mniej szo Êcio wa i to˝ sa moÊç, red.
Z.Mach, A.K.Pa luch, „Ze szy ty Na uko we UJ MXXIX. Pra ce So cjo lo gicz ne” z. 15/1992,
s. 21–22.

12 A. Ja cob son -Wid ding, In tro duc tion w: Iden ti ty: Per so nal and So cio -Cul tu ral, red.
A. Ja cob son -Wid ding, „Ac ta Univ. Ups., Up psa la Stu dies in Cul tu ral An th ro po lo gy 5”,
Up psa la 1983, s. 13–32.
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kla ra cji lub do ku men tów ˝y cia spo łecz ne go, sta no wià cych sub stan cjal -
ne do wo dy to˝ sa mo Êci. Po zwa la tak ̋ e na uchwy ce nie to˝ sa mo Êci we -
wn´trz nej i ze wn´trz nej ana li zo wa nych grup re spon den tów.11

Pod su mo wu jàc, w ana li zie in te re so wa ły mnie czte ry spo so by kon stru -
owa nia/re kon stru owa nia i re ali za cji to˝ sa mo Êci, ak cen tu jà ce ró˝ ne czyn -
ni ki spraw cze pro ce su iden ty fi ko wa nia. Sà to: kul tu ro we, tem po ral ne,
in te rak cyj ne i psy cho spo łecz ne kon stru owa nie to˝ sa mo Êci. Wszyst kie wy -
mie nio ne ty py ma jà pew ne wspól ne ce chy, po nie wa˝ w ka˝ dym to˝ sa -
moÊç jest bu do wa na na pod sta wie:

– in dy wi du al ne go do Êwiad cze nia in te rak cji w pew nym spo łecz nym
kon tek Êcie,

– war to Êci tkwià cych w struk tu rze spo łecz nej i w kul tu rze, wy st´ pu -
jà cych w tym in te rak cyj nym do Êwiad cze niu,

– od czu wa nia na si la jà ce go si´ z cza sem do pa so wy wa nia uczest ni ków
in te rak cji.12

Uwa run ko wa nia ana li zy

Od po wiedê na py ta nie o wpływ mi gra cji na to˝ sa moÊç na tra fia na
sze reg trud no Êci. Pierw szy pro blem do ty czy osza co wa nia ska li zja wi ska.
Py ta nie brzmi: ja ki jest na po czàt ku XXI w. za kres mi gra cji nie peł nych
Po la ków, któ re po ten cjal nie wpły wa jà na re kon struk cj´ to˝ sa mo Êci, skut -
ku jà cà zmia nà po staw wo bec pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej? Od po wiedê
nie jest pro sta. Ba da cze ma jà bo wiem ogrom ny kło pot z okre Êle niem wiel -
ko Êci emi gra cji z Pol ski w la tach 90., jesz cze wi´k szy z jej osza co wa niem
po wej Êciu kra ju do Unii Eu ro pej skiej i pod pi sa niu ukła du z Schen gen,
a w kon se kwen cji z okre Êle niem za kre su wpły wu ze wn´trz nej ru chli wo -
Êci prze strzen nej na spo łe czeƒ stwo pol skie. Pro blem zwià za ny jest
z utrud nio nà re je stra cjà wy jaz dów ze wzgl´ du na otwar te gra ni ce, znie -
sie nie wiz i kon tro li gra nicz nych. Od wo ły wa nie si´ w tym za kre sie do
sta ty styk mi´ dzy na ro do wych lub pro wa dze nie ana liz po rów naw czych
na pod sta wie zró˝ ni co wa nych êró deł na tra fia na kło po ty zwià za ne z ich
ró˝ no rod no Êcià, ogól ni ko wo Êcià, nie po rów ny wal no Êcià za sto so wa nych



13 M.Okól ski, Naj now sze mi gra cje z Pol ski – mi ty i fak ty w: Mi gra cja za rob ko wa z Pol -
ski do Unii Eu ro pej skiej – wy zwa nia dla paƒ stwa, War sza wa 2007, s. 12–22.

14 M.Ku pi szew ski, „Zmia ny wzo rów mi gra cji w Pol sce: od mi gra cji sta łej w cza sach
ko mu ni zmu do zró˝ ni co wa nych form mi gra cji i mo bil no Êci w XXI wie ku – kon se kwen -
cje dla pol skiej po li ty ki mi gra cyj nej”, re fe rat wy gło szo ny na XIII Ogól no pol skim Zjeê -
dzie So cjo lo gicz nym, Zie lo na Gó ra 13–15.09.2007.

15 GUS, Mi gra cje dłu go okre so we lud no Êci w la tach 1989–2002 na pod sta wie an kie -
ty mi gra cyj nej 2002, War sza wa, gru dzieƒ 2004.
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de fi ni cji zja wi ska mi gra cji oraz ró˝ ny mi stan dar da mi agre ga cji i pu bli -
ka cji da nych.13 W oce nie Mar ka Ku pi szew skie go pol skie sta ty sty ki mi -
gra cyj ne na le ̋ à do naj gor szych w Eu ro pie, cze go przy kła dem jest po -
miar przede wszyst kim zja wi ska mi gra cji sta łej, a prak tycz nie po mi ja nie
dłu go - i krót ko trwa łych mi gra cji cza so wy ch14. W efek cie ma my do czy -
nie nia z bar dzo nie peł ny mi da ny mi opi su jà cy mi zja wi sko emi gra cji, z któ -
rych wy ni ka, ˝e na za gra nicz nej emi gra cji dłu go okre so wej prze by wa ło
w la tach 1989–2002 oko ło 67 tys. Po la ków, a do mi nu jà cym po wo dem
wy jaz dów by ły spra wy ro dzin ne 15. Kon se kwen cjà ta kiej ana li zy by ło prze -
sza co wa nie licz by lud no Êci Pol ski w Na ro do wym Spi sie Po wszech nym
2002 r. o oko ło 600 tys. osób, któ re w tym okre sie prze by wa ły po za gra -
ni ca mi oj czy zny.

Ko lej nym czyn ni kiem za bu rza jà cym mo˝ li wo Êci sza co wa nia zja wi ska
pol skiej emi gra cji jest uni ka nie przez mi gran tów for ma li za cji swo je go
sta tu su. Mi gran ci wa ha dło wi w Niem czech ro bià to, aby np. za cho waç
i prze dłu ̋ yç sta tus bez ro bot ne go (uzy ska nie ubez pie cze nia spo łecz ne -
go) w urz´ dach pra cy w Pol sce. W ce lu po twier dze nia re je stra cji od by -
wa jà pe rio dycz nie kil ku set ki lo me tro we po dró ̋ e z Nie miec do Pol ski.
Cz´Êç pol skich mi gran tów po zo sta je w sza rej stre fie go spo dar ki kra ju
emi gra cji, mi mo mo˝ li wo Êci le ga li za cji za trud nie nia.

W de ba cie pu blicz nej w Pol sce pa da jà roz ma ite licz by na szych emi -
gran tów. Cz´ sto ma my do czy nie nia z pew nà ma ni pu la cjà, słu ̋ à cà osiàg -
ni´ ciu okre Êlo nych ce lów po li tycz nych. Licz by wy mie nia ne przy tej oka -
zji miesz czà si´ w prze dzia le 1–2,5 mln osób. Tym cza sem ana li za êró deł
da nych bu dzi ogrom ne wàt pli wo Êci co do ich rze tel no Êci w od zwier cie -
dle niu wiel ko Êci mi gra cji. Ska l´ za gra nicz nych wy jaz dów mi gra cyj nych
Po la ków mo˝ na sza co waç na pod sta wie sta ty styk pro wa dzo nych przez
kra je przyj mu jà ce. Przy kła do wo w Wiel kiej Bry ta nii punk tem od nie sie -
nia dla sza cun ków mo gà byç da ne po cho dzà ce z Wor kers Re gi stra tion
Sche me. Zgod nie z ni mi przed ak ce sjà Pol ski do UE, czy li przed ma jem
2004 r., w Wiel kiej Bry ta nii prze by wa ło oko ło 34 tys. le gal nie pra cu jà -
cych Po la ków. Do koƒ ca 2004 r. licz ba apli ka cji do sys te mu re je stra cji
wzro sła do po nad 70 tys. osób, w ro ku 2005 wy no si ła pra wie 130 tys.,



16 Ac ces sion Mo ni to ring Re port May 2004–De cem ber 2006, Lon don, Fe bru ary 2007,
s.9, http://www.bia.ho me of fi ce.gov.uk/si te con tent/do cu ments/abo utus/re ports/ac ces sion
_mo ni to ring_re port/re por t10/may 04de c06.pdf?view=Bi na ry

17 A.Fi hel, P.Kacz mar czyk, M.Okól ski, La bo ur Mo bi li ty in the En lar ged Eu ro pe an
Union. In ter na tio nal Mi gra tion from the EU8 Co un tries, „CMR Wor king Pa per” nr 14/
2006.
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a w 2006 – nie mal 160 tys.16 Trze ba przy tym pa mi´ taç, ˝e w re je strze
mo gà si´ znaj do waç oso by, któ re ju˝ wy je cha ły z Wiel kiej Bry ta nii, gdy˝
sta ra jà cy si´ o pra c´ ma jà obo wià zek re je stra cji, ale w przy pad ku jej utra -
ty nic nie ob li gu je ich do wy kre Êle nia. Po nad to na wet po otwar ciu ryn -
ku pra cy dla Po la ków cz´Êç mi gran tów de cy du je si´ w Wiel kiej Bry ta nii
na pra c´ na czar no. Sza cun ku ru chu mi gra cyj ne go w tym kra ju mo˝ na
do ko ny waç tak ̋ e na pod sta wie In ter na tio nal Pas sen ger Su rvey, któ ry re -
je stru je wszyst kie przy jaz dy ob co kra jow ców. Zgod nie z nim licz ba wi zyt
Po la ków w Wiel kiej Bry ta nii zwi´k szy ła si´ z 278 tys. w ro ku 2003 do
646 tys. w 2004 i 1127 tys. w 2005.17 Oczy wi Êcie ten gwał tow ny wzrost
jest Êwia dec twem na si la nia si´ emi gra cji Po la ków do Wiel kiej Bry ta nii.
Trze ba jed nak pa mi´ taç, ˝e wÊród przy je˝ d˝a jà cych sà tu ry Êci, biz nes -
me ni, pra cow ni cy na uko wi, po dej mu jà cy edu ka cj´ stu den ci. Po nad to
cz´Êç mi gran tów, prze miesz cza jàc si´ mi´ dzy spo łe czeƒ stwem przyj mu -
jà cym i gru pà po cho dze nia, w cià gu ro ku kil ka krot nie prze kra cza gra -
ni c´ bry tyj skà.

Ana li zo wa ne w ar ty ku le ba da nia te re no we nie przy nio sły da nych licz -
bo wych ob ra zu jà cych zja wi sko emi gra cji w spo łecz no Êciach zwie rzy niec -
kiej i ty szo wiec kiej. Mo˝ na na to miast na ich pod sta wie osza co waç, ˝e
pro ce sy mi gra cyj ne sà tam zja wi skiem po wszech nym. Ge ne ral nie z wy -
wia dów wy ni ka, ˝e w prak ty ce ru chy w´ drów ko we do ty czà ka˝ de go
miesz kaƒ ca w tych gmi nach. Sam jest lub był mi gran tem al bo na emi -
gra cji prze by wał czy prze by wa ktoÊ z człon ków grup pier wot nych (wiel -
ka ro dzi na, gru pa sà siedz ka) i wtór nych (kràg ko le ̋ eƒ ski, gru pa przy ja -
ciół), do któ rych na le ̋ y.

In ny wa˝ ny kon tekst ana li zy wpły wu pro ce su mi gra cyj ne go na spo -
sób po strze ga nia Unii i in te gra cji eu ro pej skiej do ty czy rze czy wi ste go za -
kre su zmian to˝ sa mo Êcio wych pod wpły wem emi gra cji. Z wy wia dów
mo˝ na bo wiem wnio sko waç, ˝e mi gra cja w ró˝ ny spo sób do Êwiad cza lu -
dzi. Mi gra cja nie peł na, wa ha dło wa cha rak te ry zu je si´ tym, ˝e oso by jej
do ko nu jà ce chcà po zo sta waç w bez po Êred nim kon tak cie za rów no z gru -
pà przyj mu jà cà, jak i z gru pà po cho dze nia. Nie roz wià za ły te˝ pro ble -
mu wy bo ru miej sca, w któ rym osià dà, i gru py, w któ rej b´ dà ̋ yç. W efek -
cie ze wzgl´ du na zmia ny to˝ sa mo Êcio we oraz za kres wpły wu emi gra cji



18 Por.: D.Niedê wiedz ki, Mi gra cje i to˝ sa moÊç..., op.cit.
19 R.Gril lo, Be twixt and Be twe en: Tra jec to ries and Pro jects of Trans mi gra tion, „Jour -

nal of Eth nic and Mi gra tion Stu dies” no. 2/2007, vol. 33, s. 199–217.
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na spo sób po strze ga nia sie bie i in nych mo˝ na wy ró˝ niç dwie gru py mi -
gran tów, któ re okre Êli łem mia nem for mal nych i re al nych.18

Mi gran ci for mal ni to oso by, któ re wy je˝ d˝a jà na emi gra cj´, ale z prze -
pro wa dzo nych z ni mi wy wia dów wy ni ka, ˝e sa mo zja wi sko w nie wiel -
kim stop niu od dzia łu je na ich to˝ sa moÊç. Po pierw sze, dzie je si´ tak
w wy ni ku dzia ła nia czyn ni ków ze wn´trz nych, któ re spra wia jà, ˝e po -
wo dze nie mi gra cji w przy pad ku tych osób w nie wiel kim stop niu za le ̋ y
od pra wi dło we go pro wa dze nia in te rak cji spo łecz nych w no wym Êro do -
wi sku. Mi gran ci for mal ni ma jà ogra ni czo ny kon takt ze spo łecz no Êcià
przyj mu jà cà i jej kul tu rà. W ta kiej sy tu acji znaj du je si´ cz´Êç pra cow -
ni ków rol nych, któ rych zwiàz ki z oto cze niem ogra ni cza jà si´ do od dzia -
ły wa nia na przy ro d´ o˝y wio nà. Upra wia jà ro Êli ny, zaj mu jà si´ co dzien -
ny mi pra ca mi zwià za ny mi z pie l´ gna cjà zwie rzàt ho dow la nych. Ich
spo tka nia z lud no Êcià przyj mu jà cà po le ga jà na rzad kich kon tak tach
z zatrud nia jà cy mi w spra wie wy zna cza nia za daƒ i or ga ni za cji pra cy,
dostar cza nia po ̋ y wie nia czy wy pła ca nia na le˝ ne go wy na gro dze nia.
W tej sy tu acji trud no w mó wiç o kształ tu jà cych to˝ sa moÊç in te rak cjach.
Cz´Êç tych pra cow ni ków sa mot nie wy ko nu je swo je obo wiàz ki w go spo -
dar stwach rol nych. In ni pra cu jà w gru pie, ty le tyl ko ˝e naj cz´ Êciej ich
współ pra cow ni ka mi sà przed sta wi cie le tej sa mej spo łecz no Êci po cho -
dze nia. Czyn ni kiem we wn´trz nym ogra ni cze nia wpły wu ru chu w´ drów -
ko we go na to˝ sa moÊç jest przy j´ cie przez nie któ rych mi gran tów po sta -
wy ogra ni cza jà cej wpływ ze wn´ trza na sa mo iden ty fi ka cj´ i pro ces
iden ty fi ko wa nia in nych. Po byt na emi gra cji jest re ali zo wa ny nie ja ko obok
gru py przyj mu jà cej. Dla tych tzw. tar get wor kers li czy si´ tyl ko pra ca
i jej sku tecz ne wy ko ny wa nie w okre Êlo nych wa run kach.19 Człon ko wie
gru py przyj mu jà cej sà in te re su jà cy dla mi gran ta tyl ko w kon tek Êcie je -
go ro li pra cow ni ka w ich Êro do wi sku spo łecz nym i kul tu ro wym. Po zna -
nie oto cze nia spo łecz ne go i kul tu ro we go ogra ni cza si´ do zdo by wa nia
wie dzy in stru men tal nie wy ko rzy sty wa nej w pra cy. Zda rza si´ wr´cz, ˝e
po strze ga nie oto cze nia ze wn´trz ne go – na tu ral ne go, przy rod ni cze go,
kul tu ro we go i spo łecz ne go, jest uwa run ko wa ne ta kà po sta wà. Mi gran -
ci nie po tra fià oce niç od stro ny es te tycz nej oto cze nia, przy ro dy, ar chi -
tek tu ry, kra jo bra zu, gdy˝ nie pro wa dzà Êwia do mej ob ser wa cji i oce ny
ele men tów Êro do wi ska emi gra cyj ne go, któ re nie wià ̋ à si´ bez po Êred -
nio z ich ro là pra cow ni ka.
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Oczy wi Êcie do Êwiad cze nia zwià za ne z po by tem na emi gra cji wpły -
wa jà na oso bo woÊç mi gran tów for mal nych. Przy czy nia jà si´ do zmian
w ich to˝ sa mo Êci spo łecz nej, ale ten wpływ jest zwià za ny z na by wa niem
ko lej nych do Êwiad czeƒ, któ re przez ca łe ˝y cie pro wa dzà do re kon stru -
owa nia po sia da nej to˝ sa mo Êci spo łecz nej. To˝ sa moÊç mi gran tów w tym
kon tek Êcie zmie nia si´ tak, jak zmie nia si´ iden ty fi ka cja wszyst kich osób,
tak ̋ e tych, któ re nie ma jà do Êwiad czeƒ mi gra cyj nych. Czas bio gra ficz -
ny wpły wa nie uchron nie na sa mo iden ty fi ka cj´ i iden ty fi ko wa nie in nych.
Trud no na to miast mó wiç o wpły wie emi gra cji ja ko pro ce su dy fu zji kul -
tu ro wej na to˝ sa moÊç mi gran tów for mal nych. Po po wro cie do gru py po -
cho dze nia na by ta w cza sie po by tu za gra ni cà wie dza i do Êwiad cze nie sà
wy ko rzy sty wa ne tyl ko o ty le, o ile znaj du jà za sto so wa nie w ˝y ciu co dzien -
nym. Nie mo˝ na w zwiàz ku z tym mó wiç o istot nej i re la tyw nie trwa łej
zmia nie po staw i za cho waƒ wy wo ła nej emi gra cjà.

Ten typ mi gran tów zbli ̋ o ny jest do osób, któ re wy ko rzy stu jà mo˝ li -
wo Êci zwià za ne ze swo bod nym prze pły wem si ły ro bo czej w ra mach Unii
Eu ro pej skiej. Po dej mu jà pra c´ w ra mach kon trak tów i trak tu jà prze -
strzeƒ eu ro pej skà w ka te go riach, co praw da ogrom ne go, ale spój ne go
kul tu ro wo miej sca, wy zna czo ne go ich kom pe ten cja mi za wo do wy mi.
W ka˝ dym ra zie nie my Êlà o so bie jak o mi gran tach, nie sà te˝ uzna wa -
ni za nich przez in nych.

Mi gran ci re al ni to oso by, dla któ rych wy jazd na emi gra cj´ stał si´
wa˝ nym punk tem od nie sie nia w ˝y ciu co dzien nym. Na pod sta wie wy -
wia dów mo˝ na wnio sko waç, ˝e kon takt z od mien nà kul tu rà, in te rak cje
z człon ka mi spo łecz no Êci przyj mu jà cej spo wo do wa ły w ich przy pad ku
istot nà re kon struk cj´ to˝ sa mo Êci. Oso by te sà otwar te na po zna nie ota -
cza jà cej emi gra cyj nej rze czy wi sto Êci. W mia r´ mo˝ li wo Êci, uwa run ko -
wa nych zna jo mo Êcià j´ zy ka, wcho dzà w kon tak ty z in ny mi i sys te ma -
tycz nie po sze rza jà swo jà sieç in te rak cyj nà. Cz´ sto na ba zie tych in te rak cji
two rzà wi´ zi spo łecz ne, z któ rych cz´Êç trwa, mi mo prze nie sie nia si´
w in ne miej sce, za koƒ cze nia ru chu w´ drów ko we go i po wro tu do spo -
łecz no Êci po cho dze nia. Mi gran ci re al ni cz´ sto wy ka zu jà cie ka woÊç po -
znaw czà, ukie run ko wa nà nie tyl ko na lu dzi, ale tak ̋ e na ich kul tu r´,
ar chi tek tu r´, sztu k´, zwy cza je, tra dy cje, tak ̋ e oto cze nie przy rod ni cze.
Rze czy wi stoÊç mi gra cyj na w ich nar ra cji pod czas wy wia du nie jest spra -
woz da niem z po by tu, ale cz´ sto peł nym emo cji po wtór nym prze ̋ y wa -
niem do Êwiad cza nych sy tu acji, za cho dzà cych wy da rzeƒ i ob ser wo wa -
nych zja wisk. Tre Êci do ty czà ce spo łe czeƒ stwa, kul tu ry i oto cze nia
przy rod ni cze go na emi gra cji cz´ sto sà punk tem od nie sie nia w oce nie
spo łecz no Êci po cho dze nia, jej tra dy cji, zwy cza jów i oby cza jów oraz Êro -
do wi ska na tu ral ne go. Ci ba da ni bar dzo cz´ sto mó wià o prze j´ tych pod -



20 N.Elias, What is So cio lo gy? Lon don 1978.
21 A.To ura ine, So cio lo gie de l’ac tion, Pa ris 1995.
22 E.Ar de ner, op.cit.; Z.Mach, Sym bols, Con flict and Iden ti ty. Es says in Po li ti cal

Anthro po lo gy, Al ba ny 1993; Z. Mach, Nie chcia ne mia sta. Mi gra cja i to˝ sa moÊç spo łecz -
na, Kra ków 1998; D.Niedê wiedz ki, Od zy ski wa nie mia sta. Wła dza i to˝ sa moÊç spo łeczna,
Kra ków 2000.

23 P. Sztomp ka, So cjo lo gia zmian spo łecz nych, Kra ków 2005, s. 26.
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czas mi gra cji wzo rach za cho wa nia do ty czà cych ̋ y cia co dzien ne go, pew -
nych war to Êciach, któ re war to za sto so waç, prze nieÊç na grunt spo łe czeƒ -
stwa pol skie go. Mi mo prze by wa nia w spo łecz no Êci po cho dze nia, afir mu -
jà ta kie nor my, war to Êci i zwy cza je w co dzien nych za cho wa niach. W ich
opi niach do ty czà cych Pol ski i Eu ro py cz´ sto punk tem od nie sie nia sà za -
sa dy i nor my po zna ne i przy swo jo ne pod czas mi gra cji. WÊród tych osób
znaj du jà si´ tak ̋ e ci, któ rych mo˝ na by ło by uznaç za przed sta wi cie li „po -
ko le nia mi gran tów”, czy li oso by, dla któ rych do Êwiad cze nia mi gra cyj ne
sta ły si´ punk tem od nie sie nia, pry zma tem, przez któ ry in ter pre tu jà i oce -
nia jà swo je póê niej sze ˝y cio we do Êwiad cze nia.

Ko lej na kwe stia wa run ku jà ca pro wa dzo nà tu ana li z´ do ty czy po wià -
za nia de kla ra cji (opi nii, prze ko naƒ i po staw) ba da nych z ich rze czy wi -
stym za cho wa niem. Pew ne ogra ni cze nia, do ty czà ce mo˝ li wo Êci po wià -
za nia opi nii i po glà dów z rze czy wi sty mi za cho wa nia mi, wy ni ka jà bo wiem
z na tu ry ba da nych i ana li zo wa nych przez nas zja wisk. Re flek sja na sza
do ty czy bo wiem Êwia ta spo łecz ne go, któ ry „si´ dzie je”, pod le ga cià głej
„fi gu ra cji”.20 Mi gra cja wa ha dło wa trwa i ka˝ de ko lej ne do Êwiad cze nie
po by tu w spo łecz no Êci przyj mu jà cej oraz spo łecz no Êci po cho dze nia przy -
no si zmia ny iden ty fi ka cyj ne. Rze czy wi stoÊç mi gra cji nie peł nej z jed nej
stro ny for mu ło wa na jest „po ten cjal nie”, na ba zie ist nie jà ce go sys te mu
sto sun ków spo łecz nych, a dru giej po wsta je „re al nie”, przy bie ra okre Êlo -
nà po staç przez re ali za cj´ w ra mach te go sys te mu sto sun ków.21 Z te go
po wo du zja wi ska re kon struk cji to˝ sa mo Êci trud no ana li zo waç w wy mia -
rze re ifi ka cyj nym w ka te go riach sys te mo wych. De cy du je o tym te˝ sa -
ma na tu ra to˝ sa mo Êci spo łecz nej, kon struk tu dy na micz ne go, kon tek sto -
we go, zmien ne go, ule ga jà ce go cià głym ak tu ali za cjom i re kon struk cjom
za cho dzà cym w kon se kwen cji in te rak cji spo łecz nych.22 Po nad to ana li -
za tej to˝ sa mo Êci do ty czy wpły wu na nià pro ce su, ja kim jest mi gra cja,
gdzie wy miar cza su od gry wa ogrom nà ro l´. Mi gra cji nie peł nej to wa rzy -
szy cià głe prze kształ ca nie Êwia do mo Êci spo łecz nej i in sty tu cji spo łecz -
nych, a wi´c ob sza ru kul tu ry, a tak ̋ e or ga ni za cji spo łecz nej i hie rar chii
spo łecz nej, two rzà cych zda niem Sztomp ki „tkan k´ spo łecz nà sen su stric -
to”.23 W efek cie zde rza nia w pro ce sie mi gra cji nie peł nej rze czy wi sto Êci



24 Te go ty pu pro blem iden ty fi ka cji przez ba da nych czyn ni ków od po wie dzial nych za
kon kret ne prze kształ ce nia struk tu ry spo łecz nej i kul tu ry ujaw nił si´ tak ̋ e w in nych ba -
da niach po Êwi´ co nych zmia nie spo łecz nej. Zob. np.: Pol ska lo kal na wo bec in te gra cji
eu ro pej skiej, red. Z.Mach, D.Niedê wiedz ki, Kra ków 2001.
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emi gra cyj nej z rze czy wi sto Êcià miej sca po cho dze nia sta łej re kon struk -
cji pod da ne zo sta jà idee, re gu ły, dzia ła nia i in te re sy na le ̋ à ce do tych
dwóch od mien nych kul tu ro wo i spo łecz nie Êwia tów. Wi´ cej, mi gra cja
nie peł na ma to do sie bie, ˝e w wie lu przy pad kach trud no okre Êliç mo -
ment za koƒ cze nia przez da ne go re spon den ta ru chu w´ drów ko we go.
Cz´ sto ba da ni nie po tra fià okre Êliç, czy ju˝ wró ci li na sta łe z emi gra cji,
czy da ny po byt w spo łecz no Êci po cho dze nia jest tyl ko prze rwà w pro ce -
sie mi gra cyj nym. Rze czy wi stoÊç jest dla nich ukła dem la bil nym, a de -
cy zja o ko lej nym wy jeê dzie na emi gra cj´ mo ̋ e po ja wiç si´ w ka˝ dej chwi -
li, po dob nie jak po sta no wie nie po zo sta nia na sta łe w kra ju. Ten fakt ma
klu czo we zna cze nie dla po staw i za cho waƒ ba da nych. Wie lu z nich de -
kla ru je bo wiem, ˝e z ch´ cià za an ga ̋ o wa ło by si´ np. w dzia ła nia zwià -
zane w pro pa go wa niem pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej, ale do pie ro po
osta tecz nym po wro cie do spo łecz no Êci po cho dze nia, czy li po wro tu
z emi gra cji. W tej chwi li te go nie czy nià, bo wy ma ga ło by to zmia ny try -
bu pra cy. Czy uczy nià to w przy szło Êci? Na to py ta nie nie ma jed no -
znacz nej od po wie dzi.

Wa˝ ny kon tekst ana li zy wpły wu emi gra cji na to˝ sa moÊç na szych
bada nych w wy mia rze opi nii, po glà dów, po staw i za cho waƒ wo bec in -
te gra cji eu ro pej skiej do ty czy od dzie le nia te go pro ce su od in nych kształ -
tu jà cych współ cze sne spo łe czeƒ stwo pol skie. Ba da ni ma jà kło pot z iden -
ty fi ka cjà czyn ni ków wpły wa jà cych na sy tu acj´ jed no stek i grup
spo łecz nych, przy na le˝ nych do sze re gu zró˝ ni co wa nych, jed no cze Ênie
wy st´ pu jà cych pro ce sów o cha rak te rze po li tycz nym, spo łecz nym, kul -
tu ro wym i eko no micz nym, ta kich jak mo der ni za cja, glo ba li za cja, in te -
gra cja eu ro pej ska, trans for ma cja sys te mo wa.24 W efek cie pew ne wnio -
ski ba da nych, do ty czà ce zna cze nia ak ce sji Pol ski do UE, pro ce su
in te gra cji eu ro pej skiej i jej wpły wu na sy tu acj´ spo łecz no Êci przyj mu -
jà cej na emi gra cji i gru py po cho dze nia, mo gà mieç nie wie le wspól ne -
go z bu do wa niem wspól nej Eu ro py. Sà na to miast z nim iden ty fi ko wa -
ne i trak to wa ne ja ko je go bez po Êred nie na st´p stwo. To mo ̋ e ro dziç
ró˝ ne go ro dza ju nie po ro zu mie nia, a w kon se kwen cji przy czy niç si´ do
nie speł nie nia ocze ki waƒ zwià za nych z wi zjà wspól nej Eu ro py, dal sze -
go roz wo ju Unii Eu ro pej skiej, prze bie gu i na st´pstw pro ce sów in te gra -
cyj nych.
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Mi gran ci nie peł ni wo bec UE

Wi´k szoÊç ba da nych de kla ru je po par cie dla idei wstà pie nia kra ju do
struk tur eu ro pej skich i funk cjo no wa nia w nich. Za zwy czaj wy ra ̋ a li je
jesz cze przed roz po cz´ ciem ru chu w´ drów ko we go na Za chód. W wy -
wia dach na ogół oÊwiad cza jà, ˝e gło so wa li za wstà pie niem Pol ski do UE
w re fe ren dum na ro do wym w 2003 r.

Czy do Êwiad cze nia mi gra cyj ne w ja kimÊ stop niu przy czy ni ły si´ do
re kon struk cji tych opi nii i po staw? Kil ka kwe stii war to w tym kon tek -
Êcie pod kre Êliç. Po pierw sze, wy da je si´, ˝e do Êwiad cze nia mi gra cyj ne
prze ko na ły na szych ba da nych co do zna czà cych ko rzy Êci, ja kie po ten -
cjal nie wià ̋ à si´ z uczest nic twem Pol ski w pro ce sie in te gra cji eu ro pej -
skiej. W wi´k szo Êci ma jà opty mi stycz ne po dej Êcie do ˝y cia, sà prze ko -
na ni, ˝e przy szłoÊç przy nie sie po pra w´ sy tu acji ich sa mych, in nych
zna czà cych osób, a tak ̋ e – ge ne ral nie – spo łe czeƒ stwa pol skie go. „No,
ja uwa ̋ am, ˝e do brze, tyl ko... no, no to sà ta kie po czàt ki. Na pew no. Ja
tak li cz´, ˝e to si´ kie dyÊ... ˝e nam b´ dzie le piej” (R/Z/2/4). Ta kie prze -
ko na nie wy ni ka z ju˝ za uwa ̋ o nych zmian po ak ce sji Pol ski do UE. „Wi -
daç, ˝e ob li cze wsi si´ zmie nia i bar dzo wie lu mło dych lu dzi z oko licz -
nych wsi te˝ po wy je˝ d˝a ło, nie na za sa dzie, ˝e na sta łe, ale po je cha li
tam i do ra bia jà tam so bie tro ch´, wra ca jà tu, ju˝ tam tro ch´ pod pa tru -
jà, te˝ tu taj in we stu jà i jest faj nie, jest zde cy do wa nie le piej ni˝ by ło”
(R/Z/2/2).

Cha rak te ry stycz ne jest to, ˝e prak tycz nie wszel kie gło sy ba da nych
do ty czà ce przy szło Êci Pol ski w Unii Eu ro pej skiej sà opty mi stycz ne. UE,
co praw da nie we dług wszyst kich, ale sta no wi gwa ran cj´ do bre go roz -
wo ju spraw w oj czyê nie. To z pew no Êcià po cz´ Êci wpływ ob ser wa cji sta -
nu go spo dar cze go i roz wo ju cy wi li za cyj ne go w kra jach, któ re od wie lu
lat na le ̋ à do Unii Eu ro pej skiej. Jed no cze Ênie na si re spon den ci ge ne -
ral nie nie wi dzà w in te gra cji eu ro pej skiej za gro ̋ eƒ dla Pol ski. Przy kład
zna nych im z emi gra cji kra jów, har mo nij nie roz wi ja jà cych si´ dzi´ ki in -
te gra cji, od gry wa istot nà ro l´ w for mu ło wa niu ta kiej opi nii.

Ne ga tyw ne na st´p stwa ak ce sji Pol ski do UE, wska zy wa ne przez nie -
licz nych, to w szcze gól no Êci bez pow rot ny wy jazd z Pol ski wy so ko kwa li -
fi ko wa nych spe cja li stów, przede wszyst kim le ka rzy: „No, mo ̋ e dla te go,
˝e jak ju˝ wy ja dà nam le ka rze, to ju˝ nie b´ dzie ko mu le czyç. Bo to si´
sły szy w te le wi zji” (T/1/1). Dla nie któ rych pro ble mem jest tak ̋ e pod po -
rzàd ko wa nie Pol ski po li tycz nie sil niej szym kra jom człon kow skim UE:
„Z te go, co te raz wi dz´, nie ma ta kie go po dej Êcia, ˝e Pol ska jest... ja koÊ
si´ li czy, ˝e mo ̋ e na rzu ciç swo je zda nie. No, na wet to, co by ło z odła -
wia niem ryb. To ta ka po li ty ka. Tam ma jà nad wy˝ ki, to co zro biç. To
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jest tyl ko to, ˝e za bar dzo nie mo ̋ e my na rzu ciç swo je go zda nia. No, bo
je ste Êmy nie du ̋ ym kra jem, je ste Êmy kil ka lat w Unii Eu ro pej skiej, to
co mo ̋ e my zro biç?” (R/S/2/1). Po ja wia si´ te˝ w wy po wie dziach ba da -
nych tro ska o ro dzi ny mi gran tów, któ re po zo sta ły w Pol sce, w szcze gól -
no Êci o los po zo sta wio nych w kra ju dzie ci: „Lu dzie wy je˝ d˝a jà za tà gra -
ni c´, dzie ci te˝ ni tu taj, ni tu taj, te dzie ci si´ cho wa jà bez mat ki, bez
oj ca i za raz za czy na jà chu li ga niç. To nie jest do bre, bo dzie ci cier pià.
Nie ma oj ca, nie ma mat ki w mo men cie, kie dy do ra sta, a po tem ju˝ si´
go nie da wy cho waç, przy sto so waç. Prze cie˝ ka˝ de dziec ko po trze bu je
ro dzi ców, ich rad, po mo cy” (R/T/2/1).

Cz´Êç re spon den tów nie wy obra ̋ a so bie sy tu acji, w któ rej mo˝ na by
zmar no waç szan se Pol ski w pro ce sie in te gra cji eu ro pej skiej. Krót ko mó -
wiàc, np. nie wy ko rzy sta nie w peł ni fun du szy unij nych jest dla nich nie -
do pusz czal ne: „(...) trze ba ubo le waç nad tym, ˝e urz´ dy nie po tra fià
ko rzy staç z te go, nie wiem, jak to si´ dzie je, ˝e te fun du sze nie zo sta jà
wy ko rzy sta ne. Na pew no mo gło by byç le piej” (E/˚/2/1). Nie któ rzy sta -
ra jà si´ mo bi li zo waç od po wie dzial nych za to li de rów spo łecz nych. Ich
zda niem urz´d ni cy po win ni pod jàç do dat ko we dzia ła nia o cha rak te rze
in for ma cyj nym i or ga ni za cyj nym. „Je Êli tam przy cho dzi czło wiek, co ju˝
dzia ła al bo chce dzia łaç, to po win ni si´ go spy taç: co pan chce ro biç,
jak pan uwa ̋ a, my, ja ko urzàd, mo ̋ e my pa nu po móc? I on mo ̋ e po -
wie dzieç: ja bym chciał tak, tak al bo tak. A urzàd mo ̋ e wy braç: my tak
nie mo ̋ e my, ale mo ̋ e my to i to dla pa na zro biç” (E/Z/2/3). A w kon -
sek wen cji sku tecz noÊç wy ko rzy sta nia Êrod ków unij nych sta je si´ dla wie -
lu ba da nych mia rà ja ko Êci po st´ po wa nia władz na ró˝ nych szcze blach
po li tycz nej or ga ni za cji paƒ stwa. Ta licz nie w wy wia dach ujaw nia na tro -
ska o wła Êci we wy ko rzy sta nie fun du szy unij nych wià ̋ e si´ rów nie˝
z prze ko na niem, ̋ e do tych cza so we po zy tyw ne efek ty przy na le˝ no Êci kra -
ju do UE to do pie ro po czà tek znacz niej sze go udzia łu Pol ski i Po la ków
w ko rzy Êciach pły nà cych z in te gra cji eu ro pej skiej. Nie któ rzy ba da ni wska -
zu jà, ˝e lep sze wy ko rzy sta nie szans zwià za nych z pro ce sem in te gra cji
eu ro pej skiej wy ma ga zwi´k sze nia zna cze nia Pol ski w UE, by od gry wa ła
w jej struk tu rach ro l´ pierw szo pla no we go ak to ra po li tycz ne go.

Naj wa˝ niej sze jest jed nak spoj rze nie ba da nych na pro ces in te gra cji
eu ro pej skiej przez pry zmat ko rzy Êci ma te rial nych. W tym kon tek Êcie
dostrze ga jà i po zy tyw nie oce nia jà przede wszyst kim trzy kon se kwen cje
ak ce sji Pol ski do UE. Sà to, po pierw sze, otwar te gra ni ce, mo˝ li woÊç po -
dró ̋ o wa nia bez pasz por tu i bez kon tro li gra nicz nej: „Te raz pew nie jest
ła twiej, bo wia do mo, te raz wy star czy do wód, kie dyÊ by ło trze ba z pasz -
por tem je chaç, ła twiej sza ko mu ni ka cja i ta kie ró˝ ne rze czy” (Z/1/3). Ba -
da ni sa mi wy ko rzy stu jà mo˝ li woÊç swo bod ne go po ru sza nia si´ po Eu ro -



25 E.O.Erik sen, J.E.Fos sum, Eu ro pe’s chal len ge. Re con sti tu ting Eu ro pe or re con fi gu -
ring de mo cra cy? w: RE CON The ory in Prac ti ce, eds. E.O.Erik sen, J.E.Fos sum, „RECON
Re port no. 8”, Oslo 2009, s. 7–41; M.Gó ra, Z.Mach, H.J.Trenz, Re con sti tu ting de mocra -
cy in Eu ro pe and con sti tu ting the Eu ro pe an de mos? w: RE CON..., op.cit., s.273–305.
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pie, do Êwiad cza jà te go ich bli scy, dzie ci, wnu ki, przy ja cie le i zna jo mi. Po
dru gie, przy stà pie nie Pol ski do UE zwi´k szy ło ra dy kal nie szan se po dej -
mo wa nia le gal nej i nie le gal nej pra cy na Za cho dzie: „Zna czy o ty le do -
brze, ˝e te raz mo ̋ e my so bie Êmia ło wy je˝ d˝aç le gal nie. Bo wcze Êniej je -
cha łem, jesz cze nie by li Êmy w Unii, wie dzia łem, ˝e zo sta j´ na dłu ̋ ej,
bo póê niej, jak mnie nie wpusz czà, to... sie dz´, ile mo g´. Tak ̋ e to sà plu -
sy, ˝e te raz mo ̋ e my so bie Êmia ło wy je˝ d˝aç i za ra biaç. To na pew no ja -
kiÊ plus” (Z/1/1). Prak tycz nie w przy pad ku ka˝ de go ba da ne go do Êwiad -
cze nia w tym za kre sie do ty czà wła snej oso by i – je ̋ e li nie naj bli˝ szej, to
przy naj mniej dal szej – ro dzi ny czy zna jo mych. Po trze cie, istot ne zna -
cze nie dla na szych re spon den tów, ze wzgl´ du na cha rak te ry sty k´ go -
spo dar czà ba da nych spo łecz no Êci, ma jà do pła ty do rol nic twa, umo˝ li -
wia jà ce po kry cie kosz tów pro duk cji upraw rol nych. Po wej Êciu Pol ski do
UE „wpły n´ ły pie nià dze na wieÊ, bo by ła ju˝ n´ dza cał ko wi ta. Jed nak
ce ny, tych 500 zł do hek ta ra, to jest ju˝ du ̋ o. Ni by nie du ̋ o, ale du ̋ o.
Jest po pra wa. Lu dzie do te go pod cho dzi li tak z nie do wie rza niem, gdzie
oni tam da dzà itp., a po tem je den wziàł i dru gi, i lu dzie zo ba czy li, ˝e
jed nak trze ba te go pil no waç i wte dy coÊ z te go b´ dzie” (R/T/2/1).

Mi gran ci wo bec ró˝ nych form
in te gra cji eu ro pej skiej

Po la cy ge ne ral nie po pie ra jà udział Pol ski w struk tu rach eu ro pej skich.
Ja ka zda niem na szych ba da nych po win na byç wspól na Eu ro pa? Jak po -
wi nien wy glà daç da lej pro ces in te gra cji eu ro pej skiej? Od po wiedê na tak
po sta wio ne py ta nia wy ma ga naj pierw przy bli ̋ e nia pew nych wa rian tów
funk cjo no wa nia UE w przy szło Êci, któ re sta no wi ły by ra my dal szej ana -
li zy zmian to˝ sa mo Êcio wych mi gran tów nie peł nych. Mo ̋ e my za tem mó -
wiç o trzech sce na riu szach roz wo ju sy tu acji, czy li trzech, od mien nych
co do prze bie gu i osta tecz ne go ce lu, wa rian tach pro ce su in te gra cji eu -
ro pej skiej.25

Pierw szy to kon se kwent ne re ali zo wa nie kon cep cji Eu ro py oj czyzn,
do brze zna nej, bo wy st´ pu jà cej w gaul li stow skiej wi zji bu do wa nia Wspól -
not Eu ro pej skich. Ten mo del opi su je Uni´ Eu ro pej skà ja ko struk tu r´
zło ̋ o nà z paƒstw na ro do wych, po dej mu jà cych in te gra cj´ w głów nej mie -



26 J.Kar piƒ ski, Ossow ski i To cqu evil le. O ro dza jach ła du spo łecz ne go w: O spo łe czeƒ -
stwie i teo rii spo łecz nej. Ksi´ ga po Êwi´ co na pa mi´ ci Sta ni sła wa Ossow skie go, red. E.Mo -
krzyc ki, M.Ofi cer ska, J.Szac ki, War sza wa 1985, s. 263–274.
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rze go spo dar czà. In sty tu cje wspól no to we po cz´ Êci ini cju jà, po cz´ Êci
ko or dy nu jà wpro wa dza nie i prze strze ga nie me cha ni zmów Wspól ne go
Ryn ku re gu lu jà cych eko no micz nà współ pra c´ paƒstw. Oby wa tel stwo eu -
ro pej skie ma w tak ro zu mia nej Unii zna cze nie in stru men tal ne, na da je
pew ne upraw nie nia w ra mach prze strze ni Wspól ne go Ryn ku w for mie
uzu peł nie nia oby wa tel stwa kra ju człon kow skie go. Mo del ten za kła da, ˝e
Eu ro pa jest w głów nej mie rze do star czy cie lem kon kret nych usług (roz -
wià zaƒ praw nych, or ga ni za cyj nych po li tycz nych). Jej sku tecz noÊç w tym
za kre sie sta no wi pod sta w´ sank cjo no wa nia dal szej eg zy sten cji. Unia Eu -
ro pej ska ja wi si´ w tym kon tek Êcie ja ko jed na z in sty tu cji spo łecz nych,
któ rej pod sta wà dzia ła nia jest funk cjo nal noÊç wo bec po trzeb pod mio -
tów, któ re jà po wo ła ły. Z za ło ̋ e nia one sa me nie wi dzà po wo du do prze -
kształ ca nia swo ich struk tur po nad wy ma ga nia zwià za ne z rów no praw -
nym ko rzy sta niem z dzia łaƒ i struk tur Unii.

Mo del fe de ra cyj ny opar ty jest na za ło ̋ e niu, ˝e paƒ stwo na ro do we to
prze szłoÊç. Przy szłoÊç na to miast na le ̋ y do Eu ro py ja ko pod sta wo wej, naj -
wa˝ niej szej struk tu ry po li tycz nej. Po sta cià do ce lo wà ta kie go wa rian tu
były by Sta ny Zjed no czo ne Eu ro py. W sto sun kach ze wn´trz nych to one
peł ni ły by ro l´ głów ne go re pre zen tan ta in te re sów Eu ro pej czy ków. Ich
dzia ła nie „do we wnàtrz” mia ło by opie raç si´ przede wszyst kim na ak -
tyw no Êci in sty tu cji eu ro pej skich, dba jà cych o in te res oby wa te li, przy da -
le ce po sze rzo nej kon struk cji oby wa tel stwa, umo˝ li wia jà cej trak to wa nie
Eu ro py w ka te go riach oj czy zny. Dru gim po zio mem in sty tu cjo nal nym
funk cjo no wa nia fe de ra cji był by po ziom sa mo rzàd no Êci re gio nal nej i lo -
kal nej. Re ali za cja te go mo de lu wy ma ga po wsta nia eu ro pej skie go wy mia -
ru spra wie dli wo Êci oraz ist nie nia po li tyk re dy stry bu tyw nych, opar tych
na za sa dzie so li dar no Êci i rów no Êci Eu ro pej czy ków.

Trze ci z mo de li za kła da po wsta nie uni wer sal nej sfe ry pu blicz nej na
ska l´ po nadeu ro pej skà. Znie sie nie gra nic we wn´trz nych w wy ni ku funk -
cjo no wa nia tej sfe ry łà czy si´ z peł nà de cen tra li za cjà sys te mu po dej mo -
wa nia de cy zji, opar te go na pro ce sie de li be ra cji w ra mach przy j´ tych reguł
praw nych. W kon se kwen cji za rzà dza nie ma cha rak ter wie lo po zio mo wy,
sie cio wy, ho ry zon tal ny, po zba wio ny ja kie go kol wiek cen trum. Efek tem
przy j´ cia ta kie go mo de lu by ło by za pew ne po wsta nie ja kiejÊ for my za to -
mi zo wa ne go, po li cen trycz ne go ła du spo łecz ne go.26 Dzia ła nia zbio ro we
by ły by w nim kształ to wa ne przez in ter fe ren cj´ de cy zji.



27 M.Ma go ska, Oby wa tel w pro ce sie zmian, Kra ków 2001.
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Na kre Êlo ne po wy ̋ ej mo de le in te gra cji eu ro pej skiej skła nia jà do
szcze gól ne go zwró ce nia uwa gi na tzw. to˝ sa moÊç po li tycz nà, kon stru -
owa nà w dzia ła niach po li tycz nych, ba zu jà cych na za so bach kul tu ro wych,
zwià za nych ze sfe rà po li ty ki in sty tu cjo nal nej i nie in sty tu cjo nal nej.
W efek cie war to ana li zo waç zmia ny to˝ sa mo Êcio we, spo wo do wa ne pro -
ce sem mi gra cji nie peł nej, w od nie sie niu do ka te go rii ró˝ nie ro zu mia ne -
go spo łe czeƒ stwa oby wa tel skie go.27 W per spek ty wie struk tu ral nej spo -
łe czeƒ stwo oby wa tel skie sta no wi ogół or ga ni za cji, sto wa rzy szeƒ, ru chów
spo łecz nych. Ich cha rak te ry stycz nà ce chà jest po wsta nie w wy ni ku od -
dol nej ini cja ty wy oby wa te li. Po zo sta jà one po za bez po Êred nià kon tro là
in sty tu cji paƒ stwa, ich nad zór od by wa si´ po Êred nio przez sys tem praw -
ny. W ana li zie to˝ sa mo Êci in te re su jà ce jest za an ga ̋ o wa nie (je go ge ne -
za, prze bieg dzia ła nia, uza sad nie nia) ba da nych osób w funk cjo no wa nie
sze ro ko ro zu mia nych NGO -sów. W per spek ty wie for mal no -pro ce du ral -
nej pod kre Êla si´ za sa dy dzia ła nia spo łe czeƒ stwa oby wa tel skie go, szcze -
gól nie w sy tu acjach kon flik to wych, kie dy do roz wià za nia spor nych kwe -
stii dà ̋ y si´ w dro dze me dia cji i ne go cja cji umo˝ li wia jà cych osià gni´ cie
kom pro mi so wych roz strzy gni´ç. Wszel ki dys kurs pu blicz ny pro wa dzo ny
jest w spo łe czeƒ stwie oby wa tel skim w po sta ci de bat pu blicz nych, przy -
j´ tych spo łecz nie pro ce dur pu blicz ne go wy ra ̋ a nia prze ko naƒ. Tu taj
w ana li zie to˝ sa mo Êci wa˝ ne jest za an ga ̋ o wa nie ba da nych w de ba t´ pu -
blicz nà oraz wy ko rzy sty wa nie w prak ty ce ist nie jà cych w da nej zbio ro wo -
Êci spo so bów roz strzy ga nia spo rów i po dej mo wa nia de cy zji do ty czà cych
do bra wspól ne go. Per spek ty wa etycz na po zwa la ro zu mieç spo łe czeƒ stwo
oby wa tel skie ja ko sce n´ prze strze ga nia i afir ma cji okre Êlo nych war to -
Êci, norm, prze ko naƒ i od po wia da jà cych im dzia łaƒ sym bo licz nych.
WÊród naj wa˝ niej szych wy mie nia si´: plu ra lizm, to le ran cj´, za ufa nie,
od po wie dzial noÊç, so li dar noÊç, rzà dy pra wa. W ana li zie to˝ sa mo Êci ba -
da nych in te re su jà ce sà opi nie, po sta wy i za cho wa nia afir mu jà ce wspo -
mnia ne ele men ty ak sjo nor ma tyw ne w co dzien nym ˝y ciu.

Ba da nie prze mian to˝ sa mo Êci mi gran tów nie peł nych w kon tek Êcie
be ha wio ral nych, struk tu ral nych i ide owych aspek tów funk cjo no wa nia ich
spo łecz no Êci po cho dze nia po zwa la na od two rze nie sche ma tów iden ty fi -
ka cji, któ re mo˝ na od nieÊç do opi sa nych mo de li in te gra cji eu ro pej skiej.
Do mi nu jà ca u ba da nych iden ty fi ka cja na ro do wa, wy ra ̋ o na po sta wà: „Je -
stem Po la kiem”, ozna cza, ˝e da na to˝ sa moÊç spo łecz na od po wia da mo -
de lo wi Eu ro py paƒstw na ro do wych. Ra m´ od nie sie nia dla ludz kich dzia -
łaƒ sta no wi w tym przy pad ku paƒ stwo na ro do we. Istot ny jest przy tym
spo sób ro zu mie nia na ro du w ka te go riach et nicz nych bàdê oby wa tel skich.



28 B.An der son, Ima gi ned Com mu ni ties, Lon don 1983.
29 J.Ha ber mas, Oby wa tel stwo i to˝ sa moÊç na ro do wa. Roz wa ̋ a nia nad przy szło Êcià

Eu ro py, War sza wa 1993.
30 J.Ha ber mas, Uwzgl´d nia jàc in ne go. Stu dia do teo rii po li tycz nej, War sza wa 2009.
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Od te go za le ̋ y bo wiem wy zna cza nie gra nic mi´ dzy swoj sko Êcià i ob co -
Êcià, ma jà ce klu czo we zna cze nia dla okre Êla nia ła du spo łecz ne go i de fi -
nio wa nia in te re sów spo łecz nych. W od nie sie niu do Eu ro py mo ̋ e my mieç
do czy nie nia z po sta wà pro eu ro pej skà bàdê an ty eu ro pej skà. Pierw sza cha -
rak te ry zu je si´ my Êle niem o wspól nej Eu ro pie ja ko in stru men cie wzmac -
nia nia paƒ stwa, przede wszyst kim w wy mia rze eko no micz nym i po li -
tycznym, cza sa mi rów nie˝ spo łecz no -kul tu ro wym. Dru ga po sta wa
wska zy wa ła by na zwià za ne z in te gra cjà za gro ̋ e nia dla paƒ stwa na ro do -
we go, przede wszyst kim dla je go po li tycz nej su we ren no Êci, a tak ̋ e kul -
tu ro wej nie po wta rzal no Êci na ro du. Ta to˝ sa moÊç wy ra ̋ a si´ pod kre Êla -
niem zna cze nia po zio mu iden ty fi ka cji na ro do wej, lo jal no Êci wo bec
paƒ stwa i przy na le˝ no Êci do wspól no ty na ro do wej.

Wio dà ca iden ty fi ka cja eu ro pej ska, wy ra ̋ o na okre Êle niem: „Je stem
Eu ro pej czy kiem”, wska zy wa ła by na mo del fe de ra cyj ny in te gra cji eu ro -
pej skiej ja ko od nie sie nie dla to˝ sa mo Êci ba da ne go. Pre fe ru jà cy ten mo -
del lu dzie my Êlà o so bie przede wszyst kim ja ko o oby wa te lach Eu ro py,
któ rej po rzà dek po li tycz ny i spo łecz ny opar ty jest na war to Êciach uzna -
wa nych za eu ro pej skie, wy ni ka jà cych ze wspól ne go dzie dzic twa kul tu -
ro we go Sta re go Kon ty nen tu. Eu ro pa w te go ty pu iden ty fi ka cji sta no wi
po ziom od nie sie nia emo cjo nal ne go. Jest tak ̋ e przed mio tem iden ty fi ka -
cji spo łecz nej. Owa iden ty fi ka cja ma ra czej cha rak ter oby wa tel ski ni˝
et nicz ny, gdy˝ trud no so bie wy obra ziç gra ni ce od no szo ne do ca łej Eu -
ro py, wzo ro wa ne na et nicz nych. W tym kon tek Êcie mu sia ła by si´ ona
od no siç do spo łecz no Êci wy obra ̋ o nej, a nie re al nie ist nie jà cej.28 Iden ty -
fi ka cja „My, Eu ro pej czy cy” wo bec „in nych, nie -Eu ro pej czy ków” do mi -
nu je w tym mo de lu to˝ sa mo Êci nad od wo ła niem iden ty fi ka cyj nym do
paƒ stwa na ro do we go. Jej Êwia dec twem jest za an ga ̋ o wa nie w dzia ła nia
ma jà ce cha rak ter po nadna ro do wy. „Je stem Eu ro pej czy kiem” mo ̋ e tak -
˝e zna czyç, ˝e da na oso ba czu je si´ nie ty le człon kiem wspól no ty war -
to Êci, ile struk tu ry po li tycz nej opar tej na eu ro pej skim oby wa tel stwie, po -
wsta łym w wy ni ku pro ce su kon sty tu cjo nal ne go.29 Obok po li tycz nej
to˝ sa mo Êci eu ro pej skiej za zwy czaj po sia da ona kul tu ro wà to˝ sa moÊç na
po zio mie na ro do wym, re gio nal nym lub lo kal nym.

To˝ sa moÊç wy ra ̋ a na opi nià i po sta wà „Je stem czło wie kiem” sy gna -
li zo wa ła by za ko rze nie nie w mo de lu po nadna ro do wej de li be ra tyw nej de -
mo kra cji.30 Punkt od nie sie nia sta no wi tu czło wie czeƒ stwo, a od nie sie -



31 M.Ma ro dy, A.Gi za -Po lesz czuk, Prze mia ny wi´ zi spo łecz nych. Za rys teo rii zmia ny
spo łecz nej, War sza wa 2004, s. 338.
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nia ak sjo lo gicz ne za wie ra jà si´ w atry bu tyw nym ro zu mie niu kul tu ry. To˝ -
sa moÊç w tym mo de lu jest w naj wi´k szym stop niu la bil na, a przy czy na
tkwi w mo dal no Êci, płyn no Êci rze czy wi sto Êci, bra ku ja kich kol wiek sta -
bil nych struk tur i in sty tu cji. Klu czo we dla ˝y cia zbio ro we go jest uzna -
nie do mi na cji jed nost ki nad gru pà. Li czy si´ przede wszyst kim czło wiek
ja ko nie po wta rzal ne in dy wi du um, a naj wa˝ niej sza za sa da ˝y cia zbio ro -
we go to prze strze ga nie praw czło wie ka. Nad rz´d nym ty pem wspól no ty
dla tak ro zu mia nej to˝ sa mo Êci by ła by ludz koÊç, ty pem or ga ni za cji spo -
łecz nej – spo łe czeƒ stwo wspól not re gio nal nych, na czel nà za sa dà dzia -
łaƒ – dà ̋ e nie do zrów no wa ̋ o ne go roz wo ju, a in te gra cja sym bo licz na
doko ny wa ła by si´ przez re ali za cj´ praw jed nost ki.31 To˝ sa moÊç za ko rze -
nio na w tym mo de lu prze ja wia si´ w dzia ła niu, ak tyw no Êci, roz wià zy -
wa niu pro ble mów ˝y cia zbio ro we go po przez de mo kra tycz nà de li be ra cj´.

Ce chà cha rak te ry stycz nà tak okre Êlo nych mo de li to˝ sa mo Êcio wych
jest ich nie kon tra dyk cyj noÊç. Nie ma ˝ad nych prze ciw wska zaƒ, aby da -
na oso ba czu ła si´ w ró˝ nych kon tek stach in te rak cyj nych Po la kiem, Eu -
ro pej czy kiem czy czło wie kiem. Sy tu acja w du ̋ ej mie rze de cy du je o tym,
czy na stà pi w po sta wie i/lub za cho wa niu iden ty fi ka cja z na ro dem, re -
gio nem Êwia ta czy ludz ko Êcià. Cz´ sto w od nie sie niu do kon kret nych ba -
da nych trud no jed no znacz nie stwier dziç, któ ry z tych po zio mów uto˝ -
sa mia nia jest wio dà cy, któ ry wy zna cza ich pra gnie nia i ocze ki wa nia
do ty czà ce przy szłe go mo de lu wspól nej Eu ro py. Mo˝ na na to miast wska -
zaç zwiàz ki mi´ dzy pre zen to wa ny mi opi nia mi i po glà da mi, de kla ro wa -
ny mi po sta wa mi i ob ser wo wa ny mi za cho wa nia mi a do Êwiad cze nia mi mi -
gra cyj ny mi.

Dla ba da nych iden ty fi ka cja na ro do wa, tak ̋ e w kon tek Êcie ich sy tu acji
mi gra cyj nej, jest wa˝ nym kom po nen tem to˝ sa mo Êcio wym. Ma my bo wiem
do czy nie nia z oso ba mi, któ re po dej mu jà de cy zj´ o mi gra cji, kie ru jàc si´
prze słan ka mi eko no micz ny mi, a nie ide olo gicz ny mi. Przy czy nà wy jaz du
jest wła sna lub ro dzin na sy tu acja ma te rial na, nie sta no wi on na to miast
ma ni fe sta cji od rzu ce nia pol sko Êci: „Ce ni´ so bie, ˝e je stem Po la kiem”
(Z/1/1). Tym bar dziej ˝e kon sty tu tyw nym ele men tem mi gra cji wa ha dło -
wej jest utrzy my wa nie wi´ zi z gru pà po cho dze nia, w tym przy pad ku z Po -
la ka mi, spo łecz no Êcià re gio nal nà lub lo kal nà w Pol sce: (...) „na pew no
Pol ska to ko rze nie, za tym si´ za wsze t´ sk ni, no, bo tu jest na sze miej sce,
by ło, nie by ło...” (C/1/1). W efek cie ba da nych cha rak te ry zu je w wi´k szo -
Êci my Êle nie o Unii Eu ro pej skiej ja ko or ga ni za cji paƒstw na ro do wych,
w któ rej paƒ stwa peł nià ro l´ klu czo wych pod mio tów pro ce sów in te gra cyj -
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nych. Idea Eu ro py oj czyzn zgod na jest tak ̋ e z ich do Êwiad cze nia mi zwià -
za ny mi z in te gra cjà. Zna leê li si´ we wspól nej Eu ro pie dla te go, ˝e na stà -
pi ła ak ce sja Pol ski, ich oj czy zny, do UE. Na py ta nie o po czu cie eu ro pej -
sko Êci jed na z re spon den tek od po wia da: „(...) cza sa mi, a wła Êci wie na
emi gra cji, bo mo ̋ e z te go wzgl´ du, ˝e jesz cze jak tam by li Êmy, to Pol ska
ju˝ by ła w Unii Eu ro pej skiej, to te˝ ina czej nas trak to wa li ni˝ tych emi -
gran tów, któ rzy przy je cha li z kra jów nie na le ̋ à cych do UE, któ rzy do pie -
ro mu sie li si´ ubie gaç o sta tus re zy den ta, ˝e by tam zo staç na ja kiÊ czas”
(˚/1/1). Mo˝ na przy pusz czaç, ˝e ta kie po sta wy wzmoc nio ne sà za sły sza -
ny mi w me diach in for ma cja mi o kra jach człon kow skich, „sta rej »Pi´t na -
st ce«”, „no wej »Dzie siàt ce«”, za kła da niu w ra mach UE ko ali cji przez po -
szcze gól ne paƒ stwa w ce lu prze for so wa nia na ro do wych in te re sów. Na si
de pu to wa ni do Par la men tu Eu ro pej skie go, na si ko mi sa rze, na si urz´d ni -
cy – to od nie sie nia do pol skich przed sta wi cie li in sty tu cji wspól no to wych,
któ rzy w dys kur sie pu blicz nym, na wet je ̋ e li sà trak to wa ni ja ko re pre zen -
tan ci in te re sów wszyst kich oby wa te li UE, przede wszyst kim po win ni dbaç
o do bro Po la ków we wspól nej Eu ro pie. Ta ka me dial na pre zen ta cja co dzien -
nej rze czy wi sto Êci funk cjo no wa nia UE, po wo du je, ˝e mo del na ro do wy in -
te gra cji eu ro pej skiej w Êwia do mo Êci na szych ba da nych jest suk ce syw nie
wzmac nia ny.

Sy tu acja mi gra cyj na w wie lu aspek tach sprzy ja pod trzy my wa niu sil -
nej to˝ sa mo Êci na ro do wej. Pra wie wszy scy ba da ni wska zy wa li ró˝ ne man -
ka men ty emi gra cji wpły wa jà ce na ich złe sa mo po czu cie w cza sie po by -
tu za gra ni cà. Naj cz´ Êciej wy mie nia na by ła t´ sk no ta za bli ski mi, ro dzi nà,
zna jo my mi, miej sco wo Êcià, ma łà oj czy znà, cza sa mi tak ̋ e Pol skà, j´ zy -
kiem pol skim, na wet gdy ich ma te rial na sy tu acja w oj czyê nie by ła oce -
nia na fa tal nie: „A ja b´ d´ se ro bił w fa bry ce za ty siàc zło tych?! Ni cze -
go si´ nie do ro bi´. W du pie ich mam. Niech za pie prza jà sa mi (...) Ale
b´ dàc na emi gra cji, czu j´ si´ êle, bo tu taj si´ uro dzi łem, tu taj si´ wy -
cho wa łem” (O/1/1). Ba da ni mó wià o za do wo le niu z fi nan so wej stro ny
wy jaz dów, ale te˝ o kosz tach psy chicz nych zwià za nych z kon tak tem z ob -
cà kul tu rà. „Bo tak jak tam te ˝y cie to tak si´ czu łam, jak by mi ktoÊ
z ˝y cio ry su wy ciàł. Ta kie pu ste, tyl ko przy jed nym [pie nià dzach – przyp.
aut.]” (S/1/1). Ni skie kom pe ten cje kul tu ro we mi gran tów (cha rak te ry -
zu je si´ ni mi wi´k szoÊç re spon den tów) utrud nia ły jej zro zu mie nie, przy -
swo je nie i sto so wa nie w co dzien nym ˝y ciu. Nie zna na rze czy wi stoÊç kul -
tu ro wa gru py przyj mu jà cej sta no wi ła sil ne tło dla re flek sji nad pol skà
kul tu rà na ro do wà. W tym kon tek Êcie po ja wia si´ no stal gia za pol skim
j´ zy kiem, zwy cza ja mi i dà ̋ e nie do kon tak tów z in ny mi Po la ka mi na emi -
gra cji; „Bo prze wa˝ nie jak pra cu je si´, to si´ z ro dzi nà usta la, z dzieç -
mi bab ci czy dziad ka, ˝e na przy kład w tym i w tym dniu Po lki wszyst -
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kie wy cho dzà i ra czej si´ ro dzi ny do sto so wu jà do te go, ˝e by mo gły si´
Po lki z so bà spo tkaç. To do par ku cho dzi ło si´. Co mo˝ na ro biç w sze ro -
ki mi Êwie cie. To si´ sie dzia ło, po pol sku po słu chaç, po roz ma wiaç”
(T/1/1). Dla te go wie le osób mó wi o t´ sk no cie za kra jo bra zem, ar chi tek -
tu rà zna nà im z ˝y cia w gru pie po cho dze nia.

WÊród ba da nych do mi nu je prze ko na nie, ˝e Po la cy sà do bry mi mi -
gran ta mi, to zna czy wła Êci wie speł nia jà swo je obo wiàz ki, po tra fià ci´˝ko
i wy daj nie pra co waç, nie po pa da jà w kon flik ty z pra co daw ca mi. Po la cy
sà po pro stu do bry mi pra cow ni ka mi: „chwa là tam nas. Do brze pra cu -
je my” (Z/1/1). Re spon den ci cz´ sto pod kre Êla jà, ̋ e go spo da rze przed kła -
da jà Po la ków po nad in ne na cje: „(...) my, ja ko Po lki, to je ste Êmy we Wło -
szech po strze ga ne ja ko naj czyst sze. My, Po lki. I na przy kład bar dzo du ̋ o
Wło chów nie chce ni ko go, tyl ko Po lk´ do pra cy. Z tej stro ny je ste Êmy...
mo ̋ e nie je ste Êmy ta kie so li dar ne... ale co cho dzi o po rzà dek, o czy stoÊç,
o opie k´ nad star szà oso bà, o kra dzie ̋ e, to Po lki sà wła Ênie za li cza ne
do tych naj bar dziej kul tu ral nych osób. Tak ̋ e, my ja ko tam... to zna czy,
co cho dzi o sprzà ta nie, opie k´, to my je ste Êmy ce nio ne we Wło szech”
(T/1/1). In ni chwa là Po la ków za rze tel noÊç, po pro stu: „...wo là Po la ków,
Ukra in ki sà mniej od po wie dzial ne” (T/1/2).

Jed no cze Ênie z wy wia dów wy ni ka, ̋ e Po la cy na emi gra cji fa tal nie za -
cho wu jà si´ wo bec sie bie, cz´ sto wy ko rzy stu jà eko no micz nie ro da ków
nie po sia da jà cych do Êwiad cze nia emi gra cyj ne go (np. pod naj mu jà im
dwu krot nie dro ̋ ej wy na j´ te przez sie bie miesz ka nie), oszu ku jà si´ wza -
jem nie (np. po bie ra jà za licz k´ za za trud nie nie, któ re go w rze czy wi sto -
Êci nie ma), kon ku ru jà ze so bà w spo sób dla re spon den tów nie do pusz -
czal ny (np. pod bie ra jà pra c´, szka lu jàc da nà oso b´, lub de cy du jà si´ na
zna czà co ni˝ sze wy na gro dze nie, aby wy gryêç ro da ka). Nie któ re opo wie -
Êci, ilu stru jà ce sto sun ki mi´ dzy Po la ka mi na emi gra cji, brzmia ły wr´cz
tra gicz nie: „...ja nie mia łem tam przy ja ciół, nie mia łem z kim po roz -
ma wiaç. Ka˝ dy tam je dzie, bo b´ dzie do brze, b´ dzie faj nie... a to, gdy -
by ktoÊ te 50 eu ro cen ty za ro bił wi´ cej, czy 1 eu ro, no, to ju˝ te ba by, to
tam si´ bi li nor mal nie. Za 50 cen tów to by za bi li Po la ka, je den dru gie -
go. Nó˝ by pod gar dło pod ło ̋ ył” (˚/1/2).

Ge ne ral nie ba da ni wy ra ̋ a jà ˝al z po wo du bra ku so li dar no Êci wÊród
Po la ków na emi gra cji, ale tak ̋ e bra ku lo jal no Êci w sto sun ku do ro dzin po -
zo sta wio nych w oj czyê nie. Kil ku re spon den tów pod kre Êla bo wiem, ̋ e emi -
gran ci nie sà lo jal ni wo bec swo ich part ne rów po zo sta wio nych w Pol sce.
Wi´ cej, uwa ̋ a jà, ˝e w tym za kre sie Po la cy sà gor si ni˝ in ni mi gran ci,
docho wu jà cy wier no Êci part ne rom po zo sta wio nym w kra ju: „A Po lki nie,
Po lki w ogó le sà za zdro sne jed na o dru gà, ˝e... I sà ta kie, co chło pów
szukajà. Szu ka jà chło pów i to na praw d´ nie do po my Êle nia” (M/1/1).



32 Na te mat wiel kiej i ma łej oj czy zny zob.: S.Ossow ski, Z za gad nieƒ psy cho lo gii spo -
łecz nej. Dzie ła T. III, War sza wa 1966.
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Nie któ rzy pol scy mi gran ci pro wa dzà kon sump cyj ny, ˝e by nie po wie dzieç
hu lasz czy, tryb ˝y cia, w zwiàz ku z czym za ro bio ne fun du sze nie sà prze -
zna cza ne na wspól ne, ro dzin ne ce le. Cz´ sto szu ka jà przy god ne go zwiàz -
ku na emi gra cji, co cza sa mi skut ku je roz pa dem po sia da nej ro dzi ny. W opi -
nii po nad po ło wy ba da nych Po la cy na emi gra cji po twier dza jà ste reo typ
pi ja ka i hu la ki. Swo jà dro gà, cie ka we jest zde rze nie te go ste reo ty pu ze
wspo mnia nym wcze Êniej prze ko na niem, ˝e Po lak to su mien ny pra cow -
nik. Wy stà pie nie tych dwóch ele men tów w po glà dach jed nej oso by jest
mo im zda niem wy ra zem my Êle nia o rze czy wi sto Êci spo łecz nej w ka te go -
riach na ro do wych, po sia da nia sil nej to˝ sa mo Êci na ro do wej, prze ko na nia,
˝e sam fakt by cia Po la kiem (na wet pi ja kiem) czło wie ka no bi li tu je.

My Êle nie w ka te go riach na ro do wych wzmoc nio ne zo sta ło w przy pad -
ku tych mi gran tów, któ rzy spo tka li si´ ze zły mi wa run ka mi pra cy, miesz -
ka nia lub złym trak to wa niem przez pra co daw ców, człon ków gru py przyj -
mu jà cych. „Jak se r´ k´ ska le czy łem, te go... Mó wi ojo jo jo joj. R´ ka
za cz´ ła mi ju˝ czer wie nieç, na wet ˝ad nych opa trun ków nie dał. Przy -
je cha łem, ˝e bro zła ma ne, bo mnie by dło po ła ma ło. A ten: yy y yy. I te -
raz Duƒ czyk chce, ˝e by przy je chaç do nie go do ro bo ty. Ja po wie dzia łem
te go [tu gest ozna cza jà cy, ˝e nie przy je dzie – przyp. aut.]” (T/1/3/). Dla -
te go po ja wi ły si´ u ba da nych re sen ty men ty, np. w sto sun ku do Niem -
ców utwier dze nie w ste reo ty pie, ˝e ni gdy nie b´ dà do brze trak to waç Po -
la ków. A w efek cie Niem cy „...chy ba Po la ków go rzej tu trak tu jà. Po la ka,
ta kie go mi gran ta, bo to bie dak, tam to nie ma, to pew nie, jak nie ma,
to b´ dzie chciał ukraÊç”. (˚/1/2).

Wła Êci wie wszy scy ba da ni uwa ̋ a jà si´ za Eu ro pej czy ków, nie któ rych
wr´cz dzi wi ło tak po sta wio ne py ta nie. Przy oka zji de kla ra cji eu ro pej sko -
Êci cz´ sto mó wi li o swo im pa trio ty zmie. Na py ta nie, czy czu je si´ Eu ro -
pej czy kiem, je den z nich od po wia da: „Jak naj bar dziej. Je stem w mia r´
Êwia do my te go, kim je stem. Tak si´ czu łem za wsze”. Ale: „Nie, no oczy -
wi Êcie by cie Po la kiem jest wa˝ niej sze dla mnie. Mo ̋ e nie ty le by cie Po -
la kiem, co by cie w pol skiej kul tu rze. To jest pra wie jed no znacz ne z by -
ciem Po la kiem” (Z/1/2). Wła Êci wie wszy scy de kla ru jà sil nà pol skà
to˝ sa moÊç i w wi´k szo Êci sà dum ni z by cia Po la ka mi. Cha rak te ry stycz -
ne jest to, ˝e za zwy czaj ich pol skoÊç wy ra ̋ a si´ w wi´ zi z ma łà oj czy -
znà.32 Emi gra cja w de kla ra cjach ba da nych w ˝a den spo sób nie na ru szy -
ła ich przy wià za nia do wiel kiej i ma łej oj czy zny. W przy pad ku tej dru giej
wie lu z nich mó wi wr´cz o pew nym do war to Êcio wa niu, od kry ciu na no -
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wo uro ków swo je go miej sca po cho dze nia. „Wczo raj by łam w Za mo Êciu
i nie by łam tam ju˝ od pa ru lat i na praw d´ by łam bar dzo mi le za sko -
czo na, jak wszyst ko jest pi´k nie od re stau ro wa ne na Sta rów ce. Ja tam
cho dzi łam do szko ły Êred niej i wie le z tych miejsc to by ły w za sa dzie
ta kie pla ce bu do wy ogro dzo ne bia ło -nie bie ski mi pło ta mi. A w tej chwi -
li to wy glà da na praw d´ prze pi´k nie...” (E/Z/2/1). Po strze ga nie pol sko -
Êci przez pry zmat re gio nu i spo łecz no Êci lo kal nej mo ̋ e sta no wiç ba z´
dla uto˝ sa mia nia si´ z fe de ra cyj nym mo de lem wspól nej Eu ro py.

Mi gra cja to wie le do Êwiad czeƒ wzmac nia jà cych po czu cie przy na le˝ -
no Êci do jed nej eu ro pej skiej spo łecz no Êci. Ju˝ sa mo przy stà pie nie Pol -
ski do UE dla wie lu ba da nych sta no wi nie tyl ko szan s´ na pod j´ cie pra -
cy w in nym kra ju, ale przy no si tak ̋ e wzra sta jà ce po czu cie wol no Êci
po dró ̋ o wa nia i prze by wa nia w jed nej prze strze ni eu ro pej skiej. Nie któ -
rzy re spon den ci po tra fià z te go fak tu wy cià gnàç prak tycz ne wnio ski: „my,
ja ko człon ko wie UE, mo ̋ e my braç udział w wy bo rach lo kal nych w An -
glii, w paƒ stwo wych nie, ale w lo kal nych, na bur mi strza Lon dy nu, bra -
li Êmy udział. Kto chciał, ten mógł, kto nie, ten nie mu siał. Ja aku rat
gło so wa łam” (E/Z/2/1). Ruch w´ drów ko wy, a w szcze gól no Êci mi gra cja
wa ha dło wa, jest Êwia dec twem jed no Êci te ry to rial nej Eu ro py, w ra mach
któ rej mo˝ na si´ swo bod nie po ru szaç mi´ dzy pra cà (spo łecz no Êcià przyj -
mu jà cà) i do mem (spo łecz no Êcià po cho dze nia).

Mi gra cja to kon takt mi´ dzy kul tu ro wy, któ ry dla wie lu ba da nych jest
po znaw czo fa scy nu jà cy. Ich opo wie Êci ma jà tro ja ki cha rak ter. Po pierw -
sze sta ra jà si´ prze ka zaç zo biek ty wi zo wa ny opis: „My Êl´, przej d´ si´, bo
prze wa˝ nie w po łu dnie to Wło si tyl ko ma ka ro nem si´ za ja da jà. Dzwo -
nià ły˝ ki i ta le rze, jak si´ idzie. A je ̋ e li ktoÊ spa ce ru je, to ra czej tyl ko
Po lka”; „Tam sà wszy scy na ty. Nie wa˝ ne, ˝e szeÊç dzie siàt lat ma. Tam
nie ma pan, nie ma pa ni. Tam wszyst kie Po lki i wszy scy Wło si sà na
ty” (M/1/1). W tym kon tek Êcie opi su jà wzo ry po staw i za cho waƒ in nych,
ich zwy cza je (np. ku li nar ne) i tra dy cje (np. w kon tak tach ro dzin nych),
a nie ja ko na pod su mo wa nie pod da jà te ele men ty kul tu ro we oce nie we -
dług oso bi stych pre fe ren cji i gu stów: „Tak jak tam zbie ra jà grzy by i na
przy kład praw dziw ki ro bià na su ro wo i na su ro wo je dzà. W cie niut kie
pla ster ki kro jà, tro szecz k´ octem, tro szecz k´ so là, du ̋ o cy try ny wy ci -
ska jà, no, i tak mu si z go dzi n´ po staç i tak na su ro wo do mi´ sa je dzà
te grzy by. Ro bià wspa nia łe so sy ze Êmie ta nà, te grzyb ki du szà i z ma -
ka ro nem to wy mie sza jà tak póê niej” (M/1/1). W kon se kwen cji cz´Êç ba -
da nych apro bu je opi sy wa ne ele men ty kul tu ry i sta ra si´ je przy swo iç we
wła snym po st´ po wa niu, in ni sà im nie ch´t ni, wresz cie nie któ rzy nie bar -
dzo po tra fià za jàç w tej spra wie jed no znacz ne sta no wi sko. Ko lej ny typ
wy po wie dzi to pró by ge ne ra li zo wa nia kon fron ta cji kul tu ro wej na po zio -
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mie na ro do wym. W kon se kwen cji ba da ni sta ra jà si´ po rów ny waç Pol sk´
i Po la ków z kra jem emi gra cji i je go miesz kaƒ ca mi: „Po la cy sà bar dzo
ner wo wym na ro dem, na to miast Ir land czy cy sà bar dzo wy lu zo wa nym
na ro dem, mniej stre so wi, nie de ner wu jà si´ fak tycz nie ni czym. To mi
si´ bar dzo spodo ba ło” (˚/1/1). W tym przy pad ku za zwy czaj bar dziej po -
zy tyw nie wy pa da ob ca kul tu ra: „A czym si´ Po lak ró˝ ni od An go la, czy
od in nej oso by? Tyl ko ˝e tu jest brud i ba ła gan” (O/1/1). Prak tycz nie
je dy nym wy jàt kiem jest pod kre Êla nie przez ba da nych go Êcin no Êci ja ko
ce chy wy ró˝ nia jà cej Po la ków po zy tyw nie na tle in nych na cji. Nie mniej
jed nak tu Po lak jest pi ja kiem, a Pol ska kra jem êle zor ga ni zo wa nym, rzà -
dzo nym przez zło dziei. W efek cie „Tak na praw d´, to nie wiem, jak lu -
dzie tu ˝y jà?! Jak po rów nu j´ so bie ce ny, ty le, ile czło wiek za ra bia tam,
a ile tu taj, i ile mu si wy daç tam i tu, ˝e by si´ utrzy maç, to dla mnie to
jest nie do po j´ cia, jak lu dzie tu taj to ro bià” (E/Z/2/1). Praw do po dob -
nie klu czo wà ro l´ w ta kiej wy po wie dzi peł ni ˝al re spon den ta wo bec wła -
sne go kra ju i na ro du o to, ˝e zo stał zmu szo ny do emi gra cji. Z dru giej
stro ny czu je si´ pew nà wdzi´cz noÊç wo bec kra ju emi gra cji, któ ry po -
zwa la po pra wiç sy tu acj´ ˝y cio wà. W zwiàz ku z tym jest uwa ̋ a ny za do -
brze zor ga ni zo wa ny, umo˝ li wia jà cy pra c´ za go dzi we wy na gro dze nie, dba -
jà cy o tych miesz kaƒ ców, któ rym si´ w ˝y ciu z ró˝ nych po wo dów nie
po wio dło. T́  ró˝ ni c´ ja ko Êci ˝y cia wi daç szcze gól nie w przy pad ku lu dzi
star szych: „Wszyst kie star sze oso by tu taj, mo ̋ e nie wszyst kie, ale zde -
cy do wa na wi´k szoÊç, to sà oso by ta kie bar dzo zgorzk nia łe, nie szcz´ Êli -
we, by le jak wy glà da jà ce, a tam te go nie ma. Tam lu dzie na eme ry tu -
rze za czy na jà tak na praw d´ ˝yç” (E/Z/2/1). Wi´k szoÊç ba da nych jest
prze ko na nych, ˝e w kra ju emi gra cji ła twiej si´ lu dziom ˝y je.

Ostat ni typ opo wie Êci ma spe cy ficz ny cha rak ter, a mia no wi cie spro -
wa dza roz wa ̋ a nia o kul tu rze na po ziom in dy wi du al nych ró˝ nic mi´ dzy
ludê mi. W tym opi sie w Pol sce i we Wło szech, i w Niem czech, itd. sà
do brzy i êli lu dzie, bo ga ci i bied ni, za cho wu jà cy si´ po praw nie i po st´ -
pu jà cy nie wła Êci wie, pra cu jà cy i le nie itd.: „(...) sà ro dzi ny czy w Pol -
sce, czy w Niem czech, czy we Wło szech sà. Sà do bre i sà złe. Tak sa mo
z oso ba mi po szcze gól ny mi, sà lep si i sà êli. Trud no tak uogól niaç, ˝e
ktoÊ jest ta ki, a ktoÊ in ny. My na rze ka my na swo jà po li ty k´, tam na -
rze ka jà na swo jà” (C/1/1). Zna mien ne jest to, ̋ e ta ki typ prze ka zu poja -
wia si´ w zde cy do wa nej wi´k szo Êci wy wia dów, nie za le˝ nie od te go, ˝e ci
sa mi re spon den ci for mu łu jà tak ̋ e in ne ro dza je opo wie Êci.

Wszyst kie te ty py prze ka zu sà Êwia dec twem na by wa nia przez ba da -
nych w to ku do Êwiad czeƒ emi gra cyj nych Êwia do mo Êci plu ra li zmu Êwia -
ta kul tu ry, Êwia ta czło wie ka. Sà tak ̋ e po twier dze niem wzra sta jà cej to -
le ran cji wo bec in no Êci i na ra sta jà ce go za ufa nia wo bec lu dzi, na wet je ̋ e li
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mó wià in nym j´ zy kiem, ma jà od mien ne zwy cza je i za cho wu jà si´ w spo -
sób nie do koƒ ca zro zu mia ły. Nie któ rzy re spon den ci nie wi dzà prze szkód
w po zo sta niu na sta łe na emi gra cji: „ (...) nie, chy ba nie. Tam ba rie ra
j´ zy ko wa tyl ko, ale ja kaÊ kul tu ro wa, zwy cza jo wa nie...” (C/1/1). Ta afir -
ma cja plu ra li zmu, to le ran cji i za ufa nia mo ̋ e byç prze ja wem przy na le˝ -
no Êci do sys te mu war to Êci cha rak te ry stycz nych dla dzie dzic twa eu ro -
pej skie go, tym bar dziej ̋ e cz´ sto to wa rzy szy ta kiej po sta wie prze ko na nie
o ko niecz no Êci so li dar no Êci eu ro pej skiej. Wi´k szoÊç ba da nych jest pew -
na, ˝e przy szłoÊç Pol ski le ̋ y we wspól nej Eu ro pie, ˝e in te gra cja eu ro -
pej ska jest wa˝ niej sza ni˝ kon tak ty i re la cje z kra ja mi po za eu ro pej ski -
mi, w tym ze Sta na mi Zjed no czo ny mi.

Ostat ni z wy mie nio nych ty pów wy po wie dzi do ty czà cych Êwia ta kul tu -
ry spo łecz no Êci przyj mu jà cej, mie Êci si´ w sche ma cie to˝ sa mo Êci „Je stem
czło wie kiem”. Nie za le˝ nie od te go, ˝e jed no cze Ênie mo g´ byç trans lo ka -
li stà,33 „czło wie kiem bez wła Êci wo Êci” („ho me des con fins”),34 ko smo po li -
tà i pa trio tà okre Êlo ne go na ro du, po nie wa˝ na cjo na lizm współ cze Ênie wy -
st´ pu je obok ko smo po li ty zmu.35 Tu taj pod kre Êla ny jest przez ba da nych
in dy wi du alizm, nie po wta rzal noÊç, do bro i god noÊç ka˝ de go czło wie ka, nie -
za le˝ nie od kul tu ry, do któ rej przy na le ̋ y: „Nie, ja nie mo g´ po wie dzieç,
czy sà ta cy [lu dzie – przyp. aut.], czy sia cy. I tu sà ta cy lu dzie dla mnie
i tam sà” (T/1/4); „Nie, nie mo˝ na okre Êliç jed no znacz nie lu dzi w da nym
re jo nie, mia stecz ku, mie Êcie ja ko to le ran cyj nych lub nie. Tak sa mo w da -
nym kra ju lub nie. My ma my zwy czaj wszy scy, w ka˝ dym kra ju mó wi -
my, ˝e je ste Êmy lep si, a Nie miec jest zły, Ru ski jest zły i tak da lej. W ka˝ -
dym kra ju sà do brzy i êli lu dzie. W ka˝ dym jed nym kra ju ja spo tka łem
tych lep szych i gor szych. Tak sa mo jest u nas. Sà lu dzie do brzy, bar dzo
do brzy i mniej do brzy” (E/Z/2/3). Kul tu ra jest bo wiem w tym mo men cie
ro zu mia na przez re spon den tów ja ko atry but ka˝ de go czło wie ka, skła nia -
jà cy do po sza no wa nia je go je ste stwa. To od kry cie in dy wi du ali zmu przez
nie któ rych ba da nych trak to wa ne jest ja ko wa˝ ne do Êwiad cze nie mi gra -
cyj ne: „No, po pro stu, na uczy łam si´ tro ch´ od ró˝ niaç do brych lu dzi od
złych. Prze wa˝ nie. Ta kie naj wa˝ niej sze do Êwiad cze nie. ˚e u nas sà podli
lu dzie nie któ rzy i Wło si te˝ tak sa mo” (M/1/1). W tym ty pie to˝ sa mo Êci
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prze ja wia si´ u na szych ba da nych ch´ç spo tka nia z in ny mi, dys ku sji o Êwie -
cie, ˝e by nie po wie dzieç de li be ra cji na wa˝ ne ˝y cio wo te ma ty, zwià za ne
z in dy wi du al ny mi i zbio ro wy mi ce la mi, aspi ra cja mi ˝y cio wy mi.

Ba da ni cz´ sto mó wià o tym, ˝e po byt na emi gra cji ich nie zmie nia, co
w du ̋ ej mie rze jest Êwia dec twem afir ma cji dla rze czy wi sto Êci spo łecz no -
Êci po cho dze nia. Mi mo tej po wszech nej de kla ra cji w wy wia dach mo˝ na
zna leêç wie le stwier dzeƒ Êwiad czà cych o prze mia nach oso bo wo Êcio wych
po wra ca jà cych mi gran tów. Po pierw sze, sà to zmia ny o cha rak te rze psy -
cho lo gicz nym: wi´k sza otwar toÊç wo bec in nych, wi´k sza pew noÊç sie bie,
wi´k sza sa mo dziel noÊç: „Na pew no czło wiek si´ usa mo dziel nia i mi si´
wy da je, ˝e ˝e by tam byç, to trze ba byç czło wie kiem z cha rak te rem, ˝e by
prze trwaç” (C/1/1). Po dru gie, zmia ny o cha rak te rze kul tu ro wym – no -
we na wy ki i zwy cza je, zwi´k sze nie kom pe ten cji kul tu ro wych: „Ja si´ przy -
zwy cza iłam [do oli wy z oli wek – przyp. aut.], bo mà˝ to mu tam Êmier -
dzi. A to jest ten naj lep szy eks tra ver gin. Cór ka cza sa mi przy wo zi, ja si´
tam przy zwy cza iłam” (Cz/1/1); „A zwróç pan uwa g´, ˝e co do Niem czech
po je cha li to za go spo da ro wa nie przed do mem na wet ta kie es te tycz ne czy
kwiat ki, kie dyÊ pan te go nie zo ba czył. A te raz, ̋ e by ja kiÊ wy glàd ze wn´trz -
ny, ˝e by oko po cie szył i ja kaÊ ta ka sa tys fak cja in na” (S/1/1). Po trze cie,
zmia ny o cha rak te rze spo łecz nym, przede wszyst kim no we spoj rze nie na
re la cje z in ny mi, cz´ sto prze kształ ce nie ist nie jà cych wi´ zi spo łecz nych
i sie ci in te rak cyj nej, a po nad to wzrost ak tyw no Êci spo łecz nej i za in te re -
so wa nia spra wa mi ˝y cia zbio ro wo Êci w miej scu po cho dze nia: „Cz´ sto si´
mó wi, ˝e do nas in we stor nie przy je dzie, bo dróg nie ma. To jest bzdu ra.
W Ir lan dii nie by ło dróg na praw d´ w ogó le. Te raz ju˝ tak, ju˝ sà co raz
lep sze. Ale jesz cze pi´ç lat te mu, po nad pi´ç – jak ja tam przy je cha łem,
to by ło po dob nie jak tu taj. I w Ir lan dii in we sto rzy by li wsz´ dzie, w ka˝ -
dym za kàt ku Ir lan dii. By ły fir my... sà, ˝e by lu dzie mie li pra c´. To za le -
˝y od władz...”. „(...) Dla cze go tak tu nie jest? (...) Z ch´ cià za dam ta kie
py ta nie na ze bra niu Ra dy Gmi ny” (E/Z/2/3); „No, ka˝ dy my Êli, ˝e jak
si´ je dzie do Włoch, to zło te gó ry si´ za ra bia. Tak ̋ e, ja wiem... Ale ja ra -
czej na te te ma ty nie roz ma wiam, bo jak si´ za cznie od tych Włoch, to
po pro stu mnie de ner wu je ta roz mo wa. A tym bar dziej od osób, któ re nie
by ły i na wet nie wie dzà, co mó wià. Ja w ogó le nie dys ku tu j´ z ta ki mi
oso ba mi. CoÊ tam od po wiem i zej d´ na in ny te mat” (T/1/1). To efekt pod -
kre Êla nej przez re spon den tów emi gra cji ja ko szko ły ˝y cia.

Do Êwiad cze nia mi gra cyj ne spra wia jà, ˝e w to˝ sa mo Êci na szych ba -
da nych wy raê nie mo˝ na za uwa ̋ yç lo kal ne, na ro do we, eu ro pej skie i ogól -
no ludz kie po zio my iden ty fi ka cji. Zło ̋ o noÊç kul tu ro wa mi gra cji wa ha dło -
wej po wo du je, ˝e w ró˝ nych sy tu acjach wzmac nia niu pod le ga jà ró˝ ne
po zio my iden ty fi ka cji. Lo kal ny – w efek cie t´ sk no ty za swoj sko Êcià dnia
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co dzien ne go, utra co nà w wy ni ku prze nie sie nia si´ na emi gra cji do kom -
plet nie od mien nej prze strze ni spo łecz nej. Po ten cjal nie mo ̋ e sprzy jaç
opo wia da niu si´ za na ro do wym cha rak te rem sys te mu spo łecz ne go,
w przy pad ku gdy „wiel ka oj czy zna” po strze ga na jest w ka te go riach kul -
tu ro wej, spo łecz nej i po li tycz nej cià gło Êci wo bec „oj co wi zny”. Mo ̋ e tak -
˝e ozna czaç pre fe ren cj´ dla fe de ra cyj nej for my ła du spo łecz ne go, gdy
paƒ stwo na ro do we od bie ra ne jest ja ko za gro ̋ e nie dla sa mo rzàd no Êci i au -
to no mii spo łecz no Êci lo kal nej. Po ziom iden ty fi ka cji na ro do wej wzmac -
nia ny jest przez zde rze nie z in nà kul tu rà et nicz nà, w tym cz´ sto pod -
kre Êla nym przez re spon den tów jej ele men tem – ob cym j´ zy kiem.
Po ten cjal nie mo ̋ e on wzmac niaç po strze ga nie wspól nej Eu ro py ja ko ca -
ło Êci zło ̋ o nej z paƒstw na ro do wych. Iden ty fi ka cja eu ro pej ska mi gran -
tów roz wi ja si´ w efek cie przej mo wa nia ele men tów kul tu ry in nych grup
na ro do wych, po czu cia przy na le˝ no Êci do jed nej wiel kiej kul tu ro wej ca -
ło Êci. To ona w naj wi´k szym stop niu mo ̋ e przy czy niaç si´ do po pie ra -
nia pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej, ro zu mia nej w ka te go riach mo de lu
fe de ra cyj ne go Eu ro py. Wresz cie iden ty fi ka cja ogól no ludz ka mi gran tów,
w szcze gól no Êci tych po sia da jà cych do Êwiad cze nia z po by tu w kil ku kra -
jach i spo łecz no Êciach, wy ni ka z ich kon tak tu z wie lo ma od mien ny mi
kul tu ra mi. Po ja wia si´ w po sta ci re flek sji, ˝e lu dzie sà po pro stu ró˝ ni.
Ta ka iden ty fi ka cja mo ̋ e sprzy jaç ak cep ta cji mo de lu po nadna ro do wej de -
li be ra tyw nej de mo kra cji w Eu ro pie przy szło Êci.

Po ja wia nie si´ ró˝ nych ty pów i po zio mów uto˝ sa mie nia w prak ty ce
˝y cia co dzien ne go, tak ̋ e w kon tek Êcie wi zji pro ce su i ce lu in te gra cji eu -
ro pej skiej, w wy so kim stop niu za le ̋ y od sy tu acji, od kon tek stu spo łecz -
ne go i in sty tu cjo nal ne go iden ty fi ka cji. Mo˝ na stwier dziç, ˝e po ten cjal -
nie mi gran ci sà zwo len ni ka mi wszyst kich trzech mo de li przy szłej Unii
Eu ro pej skiej. Za któ rym si´ opo wie dzà, w du ̋ ej mie rze za le ̋ eç b´ dzie
od wa run ków, w ja kich ta ka de cy zja za pad nie.

Abstract

Mi gra tion and Eu ro pe an iden ti ty. Po lish pen du lum mi grants
in the pro cess of Eu ro pe an in te gra tion

The pro cess of Eu ro pe an in te gra tion con tri bu tes to the in ten si fi ca -
tion of mi gra tion mo ve ment of Po lish so cie ty. The ar tic le di scus ses dif -
fe rent forms and le vels of pen du lum mi grants’ iden ti ties and con fronts
them with va ria ble mo dels of Eu ro pe an in te gra tion. Ge ne ral ly spe aking,
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Po lish mi grants sup port par ti ci pa tion in Eu ro pe an struc tu res. How sho -
uld, then, com mon Eu ro pe lo ok li ke ac cor ding to our re spon dents? How
sho uld the pro cess of Eu ro pe an in te gra tion pro ce ed? Sho uld this be “Eu -
ro pe of ho me lands”, Eu ro pe an fe de ra tion or de li be ra ti ve de mo cra cy mo -
del which as su mes uni ver sal pu blic sphe re to ari se on a sca le bro ader
than just Eu ro pe? Emi grant expe rien ces in flu en ced our re spon dents’
iden ti ty in such a way that we are able to cle ar ly de fi ne lo cal, na tio nal,
Eu ro pe an and uni ver sal le vels of iden ti fi ca tion. Cul tu ral com ple xi ty of
pen du lum mi gra tion en ta ils re in for ce ment of va rio us le vels of iden ti fi -
ca tion in dif fe rent si tu ations. Lo cal – in ef fect of lon ging for ho me li ness
of eve ry day li fe lost after mo ving to a fo re ign so cial spa ce in emi gra tion.
The le vel of na tio nal iden ti fi ca tion is re in for ced by fa cing other eth nic
cul tu res and other lan gu ages. It can be ob se rved that the Eu ro pe an iden -
ti ty of mi grants is de ve lo ped as an ef fect of ad op ting cul tu ral ele ments
from other na tio nal gro ups and by the emer gen ce of a sen se of be lon -
ging to one big cul tu ral en ti re ty. Last but not le ast, uni ver sal (com mon
to all man kind) iden ti ty, espe cial ly in the ca se of tho se who se expe rien -
ces re sult from stay ing in dif fe rent co un tries and com mu ni ties, can be
se en ari sing from mi grants’ con tact with cul tu ral di ver si ty. It emer ges
as a sim ple re flec tion that in de ed pe ople are dif fe rent.


