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KU SOCJOLOGII MOBILNEGO SPOàECZEēSTWA? 
ROZWÓJ NOWYCH KONCEPCJI MIGRACJI I INTEGRACJI 

A SOCJOLOGIA

Artykuá prezentuje przegląd i analizĊ nowych socjologicznych teorii migracji i integra-
cji, rozwiniĊtych od lat dziewiĊüdziesiątych XX wieku, do których naleĪą: transnarodowoĞü, 
páynne migracje, migracje niepeáne oraz nowe koncepcje wielokulturowoĞci, asymilacji, in-
tegracji i adaptacji do przestrzeni transnarodowych. Autorka postuluje i uzasadnia potrzebĊ 
wiĊkszej integracji dokonaĔ studiów migracyjnych z badaniami socjologicznymi, zarówno 
poprzez silniejsze osadzenie badaĔ migracyjnych w bardziej ogólnych teoriach socjologicz-
nych, jak i poprzez szersze wykorzystanie dorobku studiów migracyjnych przez socjologów. 
Wydaje siĊ to celowe w kontekĞcie zarysowywania siĊ pod wpáywem przemian spoáecznych 
nowego metaparadygmatu mobilnoĞci zamiast osiadáoĞci. W efekcie wzrasta znaczenie mi-
gracji jako gáównego przedmiotu badaĔ i teorii socjologicznych odnoszących siĊ do wyáania-
jącego siĊ mobilnego spoáeczeĔstwa. 

Gáówne pojĊcia: socjologia mobilnoĞci; nowe teorie migracji i integracji; transnarodo-
woĞü; páynne migracje; mobilne spoáeczeĔstwo. 

WstĊp

Nasilające siĊ róĪnorodne procesy migracyjne i towarzyszące im przemiany 
spoáeczne stają siĊ coraz bardziej widocznym tematem socjologicznych analiz. Jak 
zauwaĪa John Urry (2009), róĪnego typu ruchliwoĞü, przepáywy i sieci oraz nakáada-
jące siĊ formy zróĪnicowania czynią problematycznym dotychczasowe pojĊcia spo-
áeczeĔstwa i paĔstwa. Autor ten postuluje wiĊc, by zamiast socjologii spoáeczeĔstwa 
uprawiaü socjologiĊ mobilnoĞci, która bĊdzie dyscypliną zbudowaną wokóá katego-
rii sieci, mobilnoĞci i páynnoĞci. RównieĪ Manuell Castells (2007) uĪywa kategorii 
sieci, Īeby ująü konceptualnie záoĪone i dynamicznie zmieniające siĊ wspóáczesne 
spoáeczeĔstwo oraz przepáywy w jego obrĊbie. Zygmunt Bauman (2007) proponu-
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moich analiz w OĞrodku BadaĔ nad Migracjami oraz Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Fragmenty moich wstĊpnych rozwaĪaĔ zostaáy opublikowane w tekĞcie PáynnoĞü transna-
rodowych sieci jako przedmiot badaĔ socjologicznych. Nowe teorie migracji i integracji a teoria 
socjologiczna w zbiorze pod red. Macieja Gduli, Aleksandry Grzymaáy-Kazáowskiej i Renaty Wáoch 
Nowe rzeczywistoĞci spoáeczne – nowe teorie socjologiczne, Warszawa: Scholar 2012. PodziĊkowa-
nia kierujĊ zwáaszcza do prof. Marka Okólskiego za szczególnie inspirujące uwagi do niniejszego 
artykuáu.
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je nawet metaforĊ páynnej rzeczywistoĞci dla uchwycenia natury otaczającego nas 
Ğwiata. 

Z drugiej strony w obszarze badaĔ migracyjnych moĪna coraz wyraĨniej dostrzec 
wysiáki badaczy zmierzające do powiązania tematyki migracyjnej z ogólniejszymi 
badaniami spoáecznymi. Podejmowane są próby integracji studiów migracyjnych 
z szerszą teorią socjologiczną.

Celem niniejszego artykuáu jest przegląd nowych socjologicznych teorii migracji 
i integracji oraz ich analiza w odniesieniu do bardziej ogólnej teorii socjologicz-
nej, dotyczącej rzeczywistoĞci spoáecznej i jej przemian. Tekst skáada siĊ z trzech 
czĊĞci przedstawiających gáówne wątki. Po pierwsze, analizuje on przejĞcie od kla-
sycznych modeli migracji do nowych prób konceptualizacji mobilnoĞci widocznych 
w teoriach transmigracji, migracji niepeánej i migracji páynnej. Po drugie, w artyku-
le przedstawione są relacje miĊdzy nowymi wielowymiarowymi teoriami integracji 
a problemami wzrastającego zróĪnicowania, wielokulturowoĞci i spójnoĞci spoáecz-
nej. Po trzecie wreszcie, tekst rozwaĪa związki miĊdzy nowymi teoriami migracji 
i integracji a ogólną teorią spoáeczną.

Od przeáomu lat osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych XX wieku zauwaĪalne 
staáy siĊ globalne zmiany w mobilnoĞci ludzi, czemu towarzyszyá teĪ rozwój nowych 
koncepcji teoretycznych w obszarze szeroko pojĊtych studiów migracyjnych. Szcze-
gólne znaczenie dla tego przeáomu odegraáy dwie ksiąĪki: The Age of Migration Ste-
phena Castlesa i Marka Millera z 1993 roku oraz Words in Motion Douglasa Masseya 
i wspóápracujących z nim badaczy z 1998 roku. Prace te ukazywaáy wzrost i zróĪnico-
wanie migracji we wspóáczesnym Ğwiecie w związku z przyspieszeniem procesów glo-
balizacyjnych, zmianami geopolitycznymi, wiąĪącymi siĊ z koĔcem dwubiegunowego 
podziaáu Ğwiata i upadkiem komunizmu we wschodniej Europie, rozwojem i umaso-
wieniem nowych technologii komunikacyjnych (telefonii komórkowej, Internetu, te-
lewizji satelitarnej, masowych Ğrodków transportu na duĪe odlegáoĞci) oraz szerszymi 
przemianami spoáeczno-kulturowymi wspóáczesnych spoáeczeĔstw.

Aby zilustrowaü skalĊ i zróĪnicowanie wspóáczesnych migracji warto przy-
toczyü dane Organizacji Narodów Zjednoczonych, wedáug których w 2010 roku 
globalny zasób migrantów miĊdzynarodowych, czyli liczba osób urodzonych poza 
krajem obecnego zamieszkania wynosiá ponad 213,9 mln (UN 2010). WiĊkszoĞü 
z nich (56%) przebywaáa w Europie (69,8 mln) i Ameryce Póánocnej (50 mln). 
W krajach Europy Zachodniej zasób tak zdefi niowanych imigrantów liczyá niemal 
48,8 mln, a najwiĊksze ich populacje wystĊpowaáy w Niemczech – 10,8 mln, Fran-
cji – 6,7 mln i Wielkiej Brytanii – 6,5 mln. Choü we wschodniej Europie populacja 
imigrantów pozostaje mniejsza – 21 mln, teĪ jest znacząca, zwáaszcza w takich 
krajach jak Rosja – 12,3 mln, Ukraina – 5,3 mln i BiaáoruĞ – 1,1 mln1. Przez ostat-

1  Wspomniane statystyki nie uwzglĊdniają migrantów trwale przebywających za granicą nie-
legalnie oraz migrantów krótkoterminowych, którzy znacznie zwiĊkszają populacjĊ migrantów. Na 
przykáad w Niemczech w 2010 roku byáo zatrudnionych 341 tys., a w Wielkiej Brytanii 88 tys. czaso-
wych cudzoziemskich pracowników; a liczba zagranicznych studentów realizujących peáen program 
studiów w obu krajach wynosiáa odpowiednio 180 tys. i 369 tys. (OECD 2012).
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nie kilkadziesiąt lat nie tylko wzrosáa róĪnorodnoĞü typów i form migracji, ale i jej 
geografi czna dywersyfi kacja. Na przykáad w latach 1965–1990 liczba krajów o zna-
czącym udziale imigrantów w caáej populacji (powyĪej 15%) wzrosáa z 34 do 52 
(Okólski i Fihel 2012). 

Przedmiotem rozwaĪaĔ w tym artykule bĊdą nowe koncepcje teoretyczne, które 
próbują opisaü i wyjaĞniü ostatnie znaczące zmiany w dziedzinie migracji i integra-
cji. Analizą objĊte zostaáy prace teoretyczne i inne teksty z istotnym komponentem 
teoretycznym odnoszące siĊ do spoáecznych aspektów migracji i integracji imigran-
tów opublikowane po 1990 roku, ze szczególnym uwzglĊdnieniem prac wydanych 
po 2000 roku. Tekst ten z zaáoĪenia nie zajmuje siĊ wczeĞniejszymi teoriami, choü 
czĊsto stanowią one punkt wyjĞcia dla nowszych koncepcji. Klasyczne teorie migra-
cyjne byáy juĪ bowiem przedmiotem licznych przeglądów i analiz zarówno przygo-
towanych przez zagranicznych badaczy (np. Massey i in. 1993; Zlotnik 1998), jak 
i polskich autorów (m.in. Górny i Kaczmarczyk 2003; Praszaáowicz i in. 2004). Na 
przeglądzie i analizie wczeĞniejszych socjologicznych teorii migracji koncentrują 
siĊ zwáaszcza prace Krystyny Slany (1995) oraz Daniela Kubata i Hansa-Joachima 
Hoffmanna-Nowotny’ego (1981).

W niniejszym tekĞcie obiekt rozwaĪaĔ stanowiáy teorie socjologiczne z dziedzi-
ny studiów migracyjnych rozwijane przez badaczy wywodzących siĊ z róĪnych dys-
cyplin naukowych. Artykuá ten skupia siĊ na socjologicznych koncepcjach migracji 
i integracji nie tylko ze wzglĊdu na ich najwiĊkszą przydatnoĞü dla rozwoju teorii so-
cjologicznej, ale i ze wzglĊdu na wczeĞniejsze niedowartoĞciowanie, a przynajmniej 
mniejszą obecnoĞü, perspektywy socjologicznej w studiach migracyjnych zdomi-
nowanych przez ekonomistów, demografów, polityków spoáecznych i politologów. 
Rozwój socjologicznych koncepcji migracji i integracji ma tym wiĊksze znaczenie, 
Īe jak juĪ w latach osiemdziesiątych zeszáego wieku zauwaĪyá Michael Piore (1986: 
26), „prawie wszystkie aktualne procesy migracyjne, do których stosuje siĊ teoriĊ, 
są wywoáywane przez czynniki technologiczne i spoáeczne, a nie przez róĪnicĊ kosz-
tów”. Ze wzglĊdu na tematykĊ, a zarazem jego ograniczoną objĊtoĞü, tekst skupia siĊ 
na koncepcjach odnoszących siĊ do przebiegu i konsekwencji procesów migracyj-
nych, a nie na teoriach dotyczących przyczyn migracji. Tym bardziej Īe przyczyny 
i uwarunkowania mobilnoĞci byáy do tej pory przedmiotem licznych analiz wykony-
wanych gáównie przez ekonomistów i politologów.

Generalnie moĪna powiedzieü, Īe w latach dziewiĊüdziesiątych minionego wie-
ku rozwiniĊte zostaáy nowe konceptualizacje migracji i integracji, wĞród których 
centralną pozycjĊ zajmuje perspektywa transnarodowa, a do których naleĪą takĪe 
nowe teorie asymilacji oraz koncepcje integracji, spójnoĞci spoáecznej oraz super-
róĪnorodnoĞci. Po 2000 roku obserwowaü moĪna próby tworzenia teorii drugiej 
generacji, które wychodzą od analiz pola teoretycznego i okreĞlenia relacji miĊdzy 
róĪnymi zjawiskami i kategoriami, takimi jak: integracja, asymilacja, wielokulturo-
woĞü, transnarodowoĞü, obywatelstwo, páeü, globalizacja, postĊp lub modernizacja, 
a takĪe poáączenia teorii migracyjnych z bardziej ogólnymi koncepcjami socjolo-
gicznymi.
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Od migracji do transmigracji, migracji niepeánej i páynnej migracji?

Perspektywa transmigracji
Wraz z intensywnymi procesami globalizacji, rozwojem technologicznym oraz 

nasileniem siĊ i zróĪnicowaniem mobilnoĞci pojawiáa siĊ potrzeba rekonceptuali-
zacji pojĊcia migracji i innych centralnych pojĊü w studiach migracyjnych. Dwa 
klasyczne, dominujące niemal do koĔca XX wieku modele migracji – tradycyjnej 
migracji osiedleĔczej i migracji czasowej – zdawaáy siĊ juĪ bowiem nie wystarczaü 
do analizy wspóáczesnej mobilnoĞci (Castles 2002).

W odpowiedzi badacze zaczĊli rozwijaü koncepcjĊ transmigracji, która miaáa 
umoĪliwiü opisanie procesu polegającego na powstawaniu w efekcie migracji spo-
áecznych przestrzeni przecinających granice geografi czne, kulturowe i polityczne, 
w których funkcjonują wspóáczeĞni migranci. Z perspektywy transmigracji zaczĊto 
patrzeü na rozwijane i utrzymywane przez migrantów wielorakie relacje (rodzinne, 
ekonomiczne, spoáeczne, organizacyjne, religijne i polityczne) przebiegające w po-
przek granic paĔstw narodowych (Glick Schiller i in. 1995). Przedmiotem badania 
staáy siĊ przestrzenie Īyciowe i projekty migracyjne transmigrantów obejmujące 
róĪne przestrzenie geografi czne (Pries 1999). Badacze zwrócili uwagĊ, Īe migran-
ci mogą tworzyü swoiste pomosty miĊdzy spoáecznoĞcią wysyáającą a przyjmują-
cą i funkcjonowaü w tak zwanych „transnarodowych przestrzeniach spoáecznych”, 
opierających siĊ na interpersonalnych powiązaniach i obejmujących swym zasiĊ-
giem róĪne kraje (Faist 2000).

Nina Glick Schiller (2003) ukazując specyfi kĊ koncepcji transnarodowych prze-
strzeni spoáecznych porównuje ją z podejĞciem skoncentrowanym na sieciach spoáecz-
nych. Jej zdaniem analiza sieciowa jest podejĞciem bardziej jednostkocentrycznym 
i strukturalistycznym niĪ perspektywa transnarodowa, poniewaĪ akcentuje rozcho-
dzące siĊ od jednostek áaĔcuchy związków spoáecznych, a w jej centrum jest gĊ-
stoĞü i typ relacji wystĊpujących pomiĊdzy poszczególnymi jednostkami. Natomiast, 
zdaniem autorki, kategoria przestrzeni spoáecznej jest bardziej socjocentryczna, gdyĪ 
pozwala uwzglĊdniü zarówno relacje i dziaáania jednostek, jak i idee, wartoĞci oraz 
inne zjawiska ponadjednostkowe. Wedáug Glick Schiller podejĞcie transnarodowe 
daje wiĊkszą moĪliwoĞü uwzglĊdnienia tego, Īe ludzi áączą wysoce záoĪone powią-
zania i podlegają oni równoczesnemu wpáywowi róĪnych systemów (kulturowych, 
spoáecznych, ekonomicznych i politycznych). Jak pisze Glick Schiller (2003), pro-
cesy transnarodowe mogą byü defi niowane jako polityczne, ekonomiczne, spoáeczne 
i kulturowe procesy, które przekraczają granice poszczególnych paĔstw i obejmują 
aktorów dziaáających w ramach polityk i praktyk instytucjonalnych róĪnych krajów. 
Do takich procesów autorka zalicza nie tylko związki miĊdzy jednostkami, ale i prze-
páywy towarów, informacji oraz wpáywów politycznych. Badaczka zwraca teĪ uwagĊ 
na rozróĪnienie miĊdzy procesami transnarodowymi a globalnymi, czyli takimi, które 
dotykają ludzi niezaleĪnie od miejsca i które nie mogą byü zawĊĪone do okreĞlonych 
przestrzeni transnarodowych (jak na przykáad procesy toĪsamoĞciowe wĞród ludzi 
rozsianych w róĪnych zakątkach globu, którzy, choü wyobraĪają sobie siebie jako roz-
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proszonych czáonków wspólnoty historycznej, nie podtrzymują relacji spoáecznych 
i innych związków z ojczyzną pochodzenia). 

Generalnie podejĞcie transnarodowe jest próbą konceptualnego uchwycenia róĪ-
norodnych powiązaĔ i oddziaáywaĔ áączących ludzi oraz instytucje w poprzek granic 
paĔstwowych. Jak zwraca uwagĊ Steven Vertovec (1999), pojĊcie transnarodowoĞci 
moĪe byü uĪyteczne do opisu róĪnych form transnarodowych związków i wpáywów. 
Po pierwsze, moĪe odnosiü siĊ ono do przekraczających granice związków spoáecz-
nych i byü wykorzystywane do analizy struktury relacji, czyli morfologii spoáecz-
nej. Po drugie, transnarodowoĞü moĪna wiązaü z okreĞlonym typem ĞwiadomoĞci, 
której waĪną cechą jest podwójna lub wieloraka identyfi kacja narodowa. Po trzecie, 
transnarodowoĞü moĪna pojmowaü jako zjawisko kulturowe obejmujące przenikanie 
siĊ i mieszanie treĞci kulturowych oraz prowadzące do tworzenia siĊ hybryd kultu-
rowych. Po czwarte, z perspektywy transnarodowej analizowane mogą byü równieĪ 
globalne przepáywy kapitaáu ekonomicznego (na przykáad w odniesieniu do dziaáa-
nia i roli transnarodowych korporacji). Po piąte, transnarodowoĞü jest teĪ widoczna 
w róĪnych typach zaangaĪowania politycznego, na przykáad w odniesieniu do roli 
diaspor dla paĔstw pochodzenia emigrantów. Wreszcie po szóste, ujĊcie transnaro-
dowe pozwala na (re)konstrukcjĊ miejsca i lokalnoĞci. Badacze wskazują bowiem na 
rozluĨnienie związku miĊdzy, z jednej strony, toĪsamoĞcią, kulturą i procesami spo-
áecznymi, a z drugiej, przestrzenią. Mówi siĊ w tym kontekĞcie o zjawisku deteryto-
rializacji wiąĪącym siĊ z wpáywem mass mediów, migracji i globalizacji (Appadurai 
2005). Zdaniem Glick Schiller (2003) analiza migracji transnarodowych powinna 
byü zintegrowana z badaniami innych transnarodowych procesów, takich jak prze-
páywy treĞci kulturowych w mediach, dziaáania globalnych korporacji i przepáywy 
ekonomiczne. 

Choü podejĞcie transnarodowe zyskaáo duĪą popularnoĞü, a nawet staáo siĊ w pe-
wien sposób modne wĞród badawczy, koncepcja ta niesie ze sobą wiele problemów 
defi nicyjnych i metodologicznych oraz jest przedmiotem silnej krytyki. Podawana 
w wątpliwoĞü jest nowoĞü zjawiska transnarodowoĞci i rewolucyjnoĞü transnarodo-
wej perspektywy (Kivisto 2001). Podnoszony jest równieĪ zarzut, Īe badania trans-
narodowoĞci najczĊĞciej prowadzone są gáównie na podstawie szczegóáowo wyse-
lekcjonowanych przypadków, a badacze koncentrują siĊ na wybranych jednostkach, 
które w wyjątkowo widoczny sposób uczestniczą w transnarodowych przestrzeniach 
spoáecznych (jak np. pojedynczy artyĞci czy menedĪerowie miĊdzynarodowych kor-
poracji). W efekcie propagatorzy transnarodowego podejĞcia w pewien sposób prze-
szacowują zakres i znaczenie zjawiska oraz gáoszą nieuprawnione uogólnienia teore-
tyczne. Mniej trafny wydaje siĊ zarzut, Īe podejĞcie transnarodowe skupia siĊ przede 
wszystkim na konsekwencjach migracji, wáaĞciwie nie zajmując siĊ ich przyczynami 
i prawidáowoĞciami (poza odniesieniami do sieciowoĞci tych procesów). Istotna kry-
tyka dotyczy tego, Īe transnarodowoĞü to wyjątkowo szerokie i niedoprecyzowane 
podejĞcie teoretyczne, które niezwykle trudno jest zoperacjonalizowaü i badaü. Na 
przykáad w badaniach transnarodowoĞci czĊsto zakáada siĊ równoczesnoĞü silnych 
(a nawet równowaĪnych) powiązaĔ migrantów z wiĊcej niĪ jednym krajem. Tym-
czasem badania empiryczne pokazują, Īe wiĊkszoĞü migrantów caáy czas przejawia 
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tendencjĊ do orientowania siĊ na jedno gáówne centrum Īyciowe, choü jego loka-
lizacja i charakterystyki mogą ulegaü zmianie w czasie. W tym kontekĞcie warto 
zwróciü równieĪ uwagĊ na rosnący rozpad wiĊzi miĊdzyludzkich i w ogóle coraz 
mniejszą siáĊ związków migrantów z poszczególnymi krajami. Z kolei z perspekty-
wy teorii krytycznej podnoszony jest inny waĪki zarzut, Īe podejĞcie transnarodowe 
nie podejmuje podstawowej kwestii utrzymywania siĊ, a nawet wzrostu w związku 
z migracjami nierównoĞci spoáeczno-ekonomicznych i opresji, której doĞwiadczają 
okreĞlone grupy spoáeczne. Z tego punktu widzenia podejĞcie transnarodowe bywa 
krytykowane jako przejaw „naiwnej” postmodernistycznej narracji, która bĊdąc 
w kontrze do modernistycznej wizji, jest jednak formą pewnej ideologii legitymizu-
jącej istniejące struktury spoáeczne i ukáady siá.

Trzeba jednak zauwaĪyü, Īe w przypadku transnarodowoĞci moĪna wyróĪniü 
dwa okresy w rozwoju tej koncepcji. Wspomniana krytyka dotyczy zwáaszcza pierw-
szej fazy rozwoju koncepcji transnarodowoĞci, gdy badacze koncentrowali siĊ na 
pokazaniu i udowodnieniu istnienia specyfi cznego zjawiska transnarodowej migra-
cji. Drugi okres w rozwoju podejĞcia transnarodowego to rewizja poglądu na temat 
caákowitej nowoĞci tej formy migracji oraz stawianie bardziej zaawansowanych py-
taĔ badawczych dotyczących tego: pod jakim wzglĊdem obecne migracje transnaro-
dowe są podobne, a pod jakim wzglĊdem odmienne od wczeĞniejszych przykáadów 
transnarodowych migracji; jaka jest rola transmigrantów w ideologiach i projektach 
narodowych w dzisiejszym zglobalizowanym Ğwiecie; jak páeü róĪnicuje doĞwiad-
czenia w transnarodowych przestrzeniach spoáecznych i jak to wiąĪe siĊ z rodziną, 
etnicznoĞcią i narodem; jak procesy transnarodowe wyglądają w przypadku kolej-
nych generacji migrantów i jak wygląda socjalizacja dzieci w transnarodowych prze-
strzeniach spoáecznych; jaka jest relacja miĊdzy transnarodowymi przestrzeniami 
spoáecznymi a róĪnymi sieciami religijnymi, organizacjami i ideologiami oraz jaki 
jest związek miĊdzy transnarodową migracją a róĪnymi typami nierównoĞci spoáecz-
nych (Glick Schiller 2003).

Niewątpliwą zaletą perspektywy transnarodowej jest to, Īe pozwala nie tylko 
uwzglĊdniü wieloĞü i záoĪonoĞü powiązaĔ wspóáczesnych migrantów, ale i wyjĞü 
poza dominującą wczeĞniej w studiach migracyjnych paĔstwocentryczną orienta-
cjĊ. PodejĞcie transnarodowe daje moĪliwoĞü, by przezwyciĊĪyü coĞ, co okreĞla siĊ 
mianem metodologicznego nacjonalizmu i związaną z tym koncentracjĊ badaczy na 
paĔstwach jako „naturalnych” i centralnych jednostkach analizy (Wimmer i Glick 
Schiller 2002). 

Jak dowodzi Glick Schiller (2003), koncepcja transnarodowoĞci pozwala na re-
konceptualizacjĊ pojĊcia spoáeczeĔstwa poza umysáowe i polityczne ograniczenia 
dotychczasowego porządku. Bowiem wedáug autorki wyróĪnianie paĔstwa i za-
mkniĊtego w jego granicach spoáeczeĔstwa jako oczywistych i centralnych kategorii 
badawczych jest przejawem historycznie uwarunkowanego skrzywienia badawcze-
go i anachronizmem w odniesieniu do otaczającego nas Ğwiata. Zdaniem badaczki 
podejĞcie transnarodowe umoĪliwia takĪe ujĊcie strukturalizacyjne, które pozwala 
uwzglĊdniü dynamiczną naturĊ relacji struktury i podmiotowego sprawstwa, daje 
moĪliwoĞü powiązania ustrukturalizowanych transnarodowych relacji oraz proce-
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sów ich wytwarzania, a takĪe stwarza moĪliwoĞü rekonceptualizacji innych central-
nych kategorii spoáecznych.

 Mocnymi stronami podejĞcia transnarodowego jest wiĊc to, Īe umoĪliwia ono 
z jednej strony celną krytykĊ klasycznej teorii i metodologii badaĔ migracyjnych, 
a z drugiej – uwypukla uwidoczniające siĊ zjawisko transnarodowych powiązaĔ mi-
grantów. PerspektywĊ transnarodową naleĪy jednak postrzegaü raczej jako komple-
mentarne podeĞcie w studiach migracyjnych, a nie caákowicie nowy „rewolucyjny” 
paradygmat przekreĞlający klasyczne teorie migracyjne.

JeĞli nie transnarodowoĞü to co? Koncepcje migracji niepeánej 
i páynnej migracji

RównoczeĞnie od przeáomu XX i XXI wieku rozwijane są inne koncepcje, które 
próbują uchwyciü takĪe zmiennoĞü i niestaáoĞü osadzenia wspóáczesnych migrantów. 
Taką propozycją jest koncepcja migracji niepeánej stworzona przez Marka Okól-
skigo (2001) na podstawie dáugoletnich badaĔ polskich emigrantów okresu trans-
formacji. Koncepcja ta dotyczy szczególnie krótkoterminowych, nierejestrowanych, 
migracji przedakcesyjnych, a zwáaszcza migracji cyrkulacyjnych. MoĪna ją jednak 
odnieĞü teĪ do dáuĪszych migracji, gdy instytucjonalizacji podlega przedáuĪająca siĊ 
tymczasowoĞü migracji i marginalizacja migrantów na emigracji. Migranci, którzy 
lata swojego Īycia spĊdzają poza ojczyzną, bywają nieraz nadal przede wszystkim 
zorientowani na kraj pochodzenia redukując swoje związki z krajem emigracji do 
niezbĊdnego minimum. Miaáo to zwáaszcza miejsce w przypadku przedakcesyjnych 
migracji Polaków, które cechowaáa jakaĞ forma nielegalnoĞci (na przykáad zatrud-
nienia lub/i pobytu). Prowadziáo to migrantów do Īycia „w zawieszeniu” i – jak to 
okreĞliá Wojciech àukowski (2001) – „na peryferiach” spoáeczeĔstwa przyjmującego 
(na przykáad niekorzystania z instytucji kraju przyjmującego, unikania wchodzenia 
w niezwiązane z pracą relacje spoáeczne, nienabywania kompetencji kulturowych 
kraju pobytu) oraz powstrzymywaáo migrantów przed przenoszeniem gáównego 
oĞrodka Īycia do nowego kraju. Analizy migracji poakcesyjnej pokazaáy jednak 
utrzymywanie siĊ takiego wzorca migracyjnego wĞród czĊĞci polskich migrantów 
mimo zmian prawnoinstytucjonalnych związanych z przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej (Grabowska-LusiĔska i Okólski 2009).

O ile jednak koncepcja migracji niepeánej zakáada utrzymywanie siĊ u migrantów 
zdecydowanej orientacji na kraj pochodzenia, mimo wzrastającej liczby ich cyrkula-
cji lub przedáuĪającego siĊ ich pobytu za granicą, o tyle konceptualizacji teoretycznej 
wymagają sytuacje, gdy u raz wprawionych w ruch migrantów nastĊpuje swoiste 
przekroczenie Rubikonu – sáabną ich wiĊzy z krajem pochodzenia, a oni zaczynają 
„dryfowaü” w zglobalizowanym Ğwiecie. Warto wspomnieü, Īe o początkach tego 
zjawiska, które zaczĊáo rysowaü siĊ juĪ u wykorzenionych ze swoich lokalnych 
spoáecznoĞci migrantów przenoszących siĊ do uprzemysáowionych oĞrodków miej-
skich, pisaá juĪ Piore (1979). 

Jedną z propozycji, która moĪe byü wykorzystana do analizy tego odmiennego 
typu migracji, stanowi kategoria páynnej migracji zaproponowana przez Godfrieda 
Engbersena, Erika Snela i Jana de Booma (2010). Propozycja ta nawiązuje do zna-
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nej metafory Baumana (2007) o páynnej nowoczesnoĞci, która dotyczy nieustannie 
towarzyszącego wspóáczesnemu czáowiekowi doĞwiadczenia poczucia nietrwaáo-
Ğci, niepewnoĞci i zagroĪenia. W konsekwencji, jak stwierdza Bauman (2006: 252): 
„W Ğwiecie, w którym przyszáoĞü jawi siĊ jako mglista i niewyraĨna, a przy tym peá-
na zagroĪeĔ i niebezpieczeĔstw, wytyczanie odlegáych celów, rezygnowanie z oso-
bistych korzyĞci dla wzmocnienia grupy i poĞwiĊcanie teraĨniejszoĞci w imiĊ przy-
száych rozkoszy nie wydaje siĊ ani atrakcyjną, ani rozsądną ofertą. Szansa, której nie 
wykorzysta siĊ tu i teraz, jest szansą straconą, jej zaprzepaszczenie jest niewybaczal-
ne i nie daje siĊ áatwo usprawiedliwiü ani uzasadniü. Skoro dzisiejsze zobowiązania 
mogą przeszkodziü w skorzystaniu z jutrzejszej okazji, naleĪy zadbaü o to, by byáy 
one moĪliwie báahe i powierzchowne, co pozwoli uniknąü powaĪniejszej szkody”. 
W związku z tym, jak zauwaĪa autor, maleje u ludzi przywiązanie do miejsca i skáon-
noĞü do obarczania siĊ wynikającymi stąd obowiązkami, bo to okazaáoby siĊ zgubne, 
kiedy w innym miejscu pojawiáyby siĊ nagle nowe i bardziej ponĊtne moĪliwoĞci 
(Bauman 2006).

Wedáug Engbersena, Snela i de Booma (2010) stabilne wzory migracji, które ce-
chowaáy lata 1950–1990, ulegáy rozpuszczeniu i przeobraĪeniu w bardziej záoĪone, 
ale i efemeryczne wzory transnarodowe i globalizacyjne wiąĪące siĊ z tymczaso-
wym zamieszkiwaniem migrantów w róĪnych miejscach oraz ze zmianami statusu 
migracyjnego. Jak mówi Engbersen (2011), kategoria páynnej migracji wiąĪe siĊ 
z szerszymi przemianami spoáeczno-kulturowymi (takimi jak dynamiczne zmiany 
podstawowych formalnych i nieformalnych instytucji spoáecznych) i odnosi siĊ do 
pojawiania siĊ zindywidualizowanych wzorów migracji, gdy migranci szukają dla 
siebie miejsca w róĪnych krajach wykorzystując na przykáad otwarte granice i wol-
ny rynek pracy. Ta wyodrĊbniona na podstawie badania empirycznego kategoria 
migrantów znajduje potwierdzenie w podobnych wzorach migracji zauwaĪonych 
przez innych badaczy. I tak Franck Düvell i Dita Vogel (2006) jako jeden z czte-
rech typów migrantów – obok migrantów zorientowanych na powrót, imigrantów 
osiedleĔczych oraz transmigrantów o binacjonalnej orientacji – wyszczególnili 
„globalnych nomadów”, którzy Īyją i pracują w róĪnych krajach oraz posiadają sil-
ną kosmopolityczną orientacjĊ. RównieĪ John Eade, Stephen Drinkwater i Michaá 
Garapich (2006) wĞród badanych przez siebie migrantów wyróĪnili: 1) „bociany” – 
migrantów cyrkulacyjnych, czĊsto sezonowych, podejmujących za granicą pracĊ 
w drugorzĊdnym sektorze rynku pracy, 2) „chomiki” – osoby o czysto zarobkowym 
celu migracji, które po akumulacji odpowiedniego kapitaáu ekonomicznego chcą 
wróciü do Polski, 3) migrantów osiadáych oraz 4) wáaĞnie tak zwanych „poszukiwa-
czy”, czyli máode, ambitne, indywidualistycznie zorientowane osoby, które celowo 
zachowują otwarte róĪne opcje Īyciowe. Podobny do tego ostatniego typ zachowa-
nia – strategia intencjonalnej nieprzewidywalnoĞci – widoczny byá takĪe u czĊĞci 
migrantów badanych przez IzabelĊ Grabowską-LusiĔską i Okólskiego (2009) obok 
migrantów podejmujących sezonową cyrkulacjĊ, dáugookresową migracjĊ i migra-
cjĊ osiedleĔczą. 

Pokrewna koncepcja, aczkolwiek wyrosáa na caákowicie odmiennym gruncie 
badaĔ migracji w Afryce i analiz z obszaru studiów kulturowych, związana jest 
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z pojĊciem migrancy. W najbardziej popularnym ujĊciu dotyczy ono zjawiska noto-
rycznego wĊdrowania z jednego miejsca pobytu do innego. Koncepcja ta uĪywana 
jest równieĪ w odniesieniu do wewnĊtrznego doĞwiadczenia przemieszczania siĊ, 
tuáaczki i tĊsknoty. Iain Chambers (1994) twierdzi, Īe odczucie przemieszczenia 
dotyczy nie tylko migrantów, ale i zawarte jest w europejskim doĞwiadczeniu kon-
frontacji z innoĞcią i odmiennoĞcią, dlatego migrancy moĪe byü centralną metaforą 
wspóáczesnoĞci, zarówno dla opisu rzeczywistoĞci, jak i dla rozwaĪaĔ teoretycz-
nych. 

Z kolei Nicholas Harney i Loretta Baldassar (2007) rekonstruują koncepcjĊ mi-
grancy jako swoisty kontrapunkt dla podejĞcia transnarodowego. Zdaniem wspo-
mnianych autorów koncepcja ta stawia na pierwszym planie mobilnoĞü jako taką 
i przywiązuje wiĊkszą uwagĊ do migracji jako procesu niĪ podejĞcie transnarodowe, 
w którym patrzy siĊ, jak osadzeni w kraju przyjmującym imigranci budują i utrzy-
mują związki z krajem pochodzenia. Wedáug tych badaczy migrancy nie tylko kwe-
stionuje centralnoĞü kategorii paĔstwa, ale i narodu, a takĪe uwypukla podmiotowe 
dziaáanie migrantów, co pozwala teĪ przezwyciĊĪyü dominujący wczeĞniej w stu-
diach migracyjnych determinizm strukturalny. Wreszcie koncepcja migrancy jest 
wraĪliwa na kwestie nierównoĞci wáadzy, nie tylko widoczne w praktykach paĔstwa, 
ale w bardziej subtelnych przejawach związanych z nierównowagą siá w dyskursach 
i systemach wiedzy. 

ZróĪnicowane wzory wspóáczesnych migracji moĪna uporządkowaü zgodnie 
z czteropolową typologią wyznaczaną przez dwa skrzyĪowane wymiary: 1) przywią-
zania do kraju pochodzenia oraz 2) przywiązania do kraju przeznaczenia (Engbersen 
i in. 2013). Zgodnie z tym páynni migranci czy ewentualnie osoby zaangaĪowane 
w procesy migrancy to migranci o sáabych związkach zarówno z krajem pochodze-
nia, jak i przeznaczenia. PrzeciwieĔstwem takiej postawy jest silne przywiązanie do 
obu krajów u migrantów transnarodowych. Warianty poĞrednie to migranci krótko-
terminowi, cyrkulacyjni, sezonowi i niepeáni (sáabo przywiązani do kraju emigracji, 
silnie do kraju pochodzenia) oraz migranci osiedleĔczy (silnie związani z krajem 
imigracji, a sáabo z krajem pochodzenia). Typologia ta pokazuje róĪnorodnoĞü i záo-
ĪonoĞü wspóáczesnych wzorów migracji, co wskazuje na potrzebĊ wielotorowego 
rozwoju teorii migracyjnej.

Nowe teorie integracji i asymilacji a problem wielokulturowoĞci, 
superróĪnorodnoĞci i spójnoĞci spoáecznej

Drugim obok przepáywów wymiarem porządkującym w studiach migracyjnych 
jest perspektywa przystosowania siĊ imigrantów i tworzenia siĊ wiĊzi spoáecznych, 
w której centralne miejsce zajmuje koncepcja integracji. Koncepcja ta szczególnie 
intensywnie rozwijaáa siĊ od lat dziewiĊüdziesiątych XX wieku, kiedy to w związku 
z problemami dotyczącymi imigrantów w róĪnych paĔstwach europejskich, zaczĊáa 
peániü rolĊ gáównego podejĞcia, a nawet dominującego „paradygmatu” w badaniach, 
praktyce instytucjonalnej i debacie publicznej (àodziĔski i Grzymaáa-Kazáowska 
2011). Na szczególną rolĊ pojĊcia integracji na przeáomie XX i XXI wieku wskazy-
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wali na przykáad tacy autorzy, jak Sarah Spencer i Betsy Cooper (2006) czy Stephen 
Castles, Maja Korac, Ellie Vasta i Steven Vertovec (2003).

W odniesieniu do koncepcji integracji naleĪy przede wszystkim podkreĞliü nie 
tylko jej praktyczne i badawcze zastosowanie w przeciwieĔstwie do silnie teoretycz-
nej koncepcji transnarodowoĞci, ale takĪe wyraĨnie widoczne jej upolitycznienie 
(por. Grzymaáa-Kazáowska 2008a). Koncepcja integracji staáa siĊ bowiem odpowie-
dzią na „problem imigrantów w Europie” i instrumentem z dziedziny polityki spo-
áecznej. Na integracjĊ zaczĊto wiĊc przede wszystkim patrzeü z perspektywy przy-
stosowania migrantów do Īycia w nowym Ğrodowisku oraz takiego wáączania ich do 
spoáeczeĔstwa przyjmującego, aby gwarantowaáo to utrzymanie dotychczasowego 
áadu spoáecznego.

WystĊpuje wieloĞü modeli integracji, podobnie jak róĪnorodnoĞü polityk in-
tegracyjnych i podejĞü badawczych do integracji, aczkolwiek moĪna teĪ dostrzec 
przejawy stopniowej konwergencji polityk i praktyk integracyjnych, na przykáad za 
pomocą „miĊkkiej” standaryzacji poprzez ogólnoeuropejskie fundusze na programy 
integracyjne (StefaĔska 2008; Bieniecki i in. 2011). Generalnie moĪna powiedzieü, 
Īe pojĊcie integracji odnosi siĊ do uczestnictwa imigrantów w róĪnych obszarach 
Īycia spoáeczeĔstwa przyjmującego, a wáączanie siĊ w Īycie w nowym kraju zakáada 
nie tylko związki imigrantów ze spoáeczeĔstwem przyjmującym, ale i odpowiedni 
poziom ich kompetencji kulturowych oraz poszanowanie przez nich podstawowych 
norm, wartoĞci i instytucji goszczącego ich kraju (Grzymaáa-Kazáowska 2008b). 
Przyjmuje siĊ teĪ, Īe o integracji moĪna mówiü, gdy mamy do czynienia z zachowa-
niem (w wiĊkszym lub w mniejszym stopniu) przez imigrantów swojej toĪsamoĞci 
kulturowej (a wiĊc odmiennoĞci), bo gdy ich odrĊbnoĞü zanika, pojĊcie integracji 
traci sens (Grzymaáa-Kazáowska 2008a). Zwraca siĊ takĪe uwagĊ na dwustronnoĞü 
(choü niesymetrycznoĞü) procesu integracji, której warunkiem jest takĪe odpowied-
nia postawa spoáeczeĔstwa przyjmującego.

W nowych koncepcjach integracji podkreĞlana jest záoĪonoĞü i wielowymia-
rowoĞü tego procesu. Przykáadem takiego podejĞcia moĪe byü model integracji 
Wolfganga Bosswicka i Friedricha Heckmanna (2006), którzy rozróĪniają dwie 
páaszczyzny integracji spoáecznej: 1) integracjĊ strukturalną, w której istotne jest 
umiejscowienie imigrantów w strukturach spoáecznych, czyli osiągniĊcie przez nich 
okreĞlonej pozycji ekonomiczno-zawodowej, spoáecznej, edukacyjnej itp. i kwestia 
„nierównoĞci” i „róĪnic”, oraz 2) integracjĊ interakcyjną, gdzie akcentuje siĊ proces 
wymiany, wzajemnych oddziaáywaĔ i związków miĊdzy reprezentantami spoáeczeĔ-
stwa przyjmującego a imigrantami, a takĪe dwa aspekty integracji kulturowo-toĪsa-
moĞciowej: 1) integracjĊ kulturową, która áączy siĊ z odpowiednimi kompetencjami 
jĊzykowymi oraz znajomoĞcią i akceptowaniem okreĞlonych norm oraz wartoĞci, 
a takĪe 2) integracjĊ identyfi kacyjną, która odnosi siĊ do poczucia przynaleĪnoĞci 
grupowej i toĪsamoĞci oraz dotyczy zarówno procesów poznawczych, jak i emo-
cjonalnych2. W innym, stworzonym na podstawie badania empirycznego, modelu 

2  RozróĪnienie to przywodzi na myĞl klasyczną koncepcjĊ Miltona Gordona (1964), który wy-
róĪniá nastĊpujące wymiary procesu asymilacji: kulturowy (przyjĊcie wzorców kulturowych), struk-



KU SOCJOLOGII MOBILNEGO SPOàECZEēSTWA? ROZWÓJ NOWYCH KONCEPCJI... 41

Alastair Ager i Alison Strang (2008) identyfi kują aĪ dziesiĊü podstawowych, wspóá-
oddziaáujących na siebie pól integracji, takich jak: 1) uczestnictwo w rynku pracy, 
2) zamieszkanie, 3) edukacja, 4) zdrowie (czyli dostĊp do czterech zasobów, które 
są zarówno Ğrodkami, jak i wyznacznikami integracji), 5) kontakty z formalnymi in-
stytucjami spoáeczeĔstwa przyjmującego, 6) relacje z czáonkami grupy dominującej, 
7) wiĊzi wewnątrzgrupowe (czyli trzy typy „poáączeĔ spoáecznych”), 8) wiedza jĊ-
zykowa i kulturowa, 9) stabilnoĞü i bezpieczeĔstwo (czyli dwa czynniki uáatwiające) 
i 10) prawo i obywatelstwo (tworzące fundament integracji). W modelu tym warto 
zwróciü szczególną uwagĊ na pomijany zazwyczaj wymiar poczucia bezpieczeĔstwa 
i stabilnoĞci jako istotny czynnik integracji migrantów. WagĊ tego wymiaru obok 
„integracji socjalnej” ukazuje Katarzyna SzymaĔska-Zybertowicz (2011). Zapre-
zentowane wyĪej przykáady pokazują záoĪonoĞü modeli i róĪnorodnoĞü wymiarów, 
które pojawiają siĊ w nowych koncepcjach integracji. 

Nowe teorie integracji stawiają teĪ pytanie o związek miĊdzy integracją a transna-
rodowoĞcią. Wedáug Thomasa Faista (2000) klasyczne modele adaptacji migrantów, 
takie jak model asymilacyjny i pluralizmu etnicznego, powinny zostaü uzupeánione 
o model adaptacji związany z funkcjonowaniem w „transnarodowych przestrzeniach 
spoáecznych”. Inni badacze rozwaĪają, na przykáad, jak transnarodowoĞü wpáywa na 
procesy integracji migrantów (Vertovec 1999). 

Problem integracji, podobnie jak transnarodowoĞci, analizowany bywa teĪ z per-
spektywy genderowej (np. przez Itzigsohn i Giorguli-Saucedo 2005; Lutz 2010) czy 
w odniesieniu do kwestii obywatelstwa. Patricia Pessar i Sarah Mahler (2003) anali-
zują na przykáad procesy adaptacji i zmiany w relacjach miĊdzy mĊĪczyznami a ko-
bietami zachodzące w przestrzeniach transnarodowych wychodząc od kategorii páci, 
która umiejscawia jednostkĊ spoáecznie i przestrzennie dając jej okreĞlony dostĊp do 
wáadzy i moĪliwoĞci podmiotowego sprawstwa. 

Przedmiotem wielu badaĔ jest równieĪ rola obywatelstwa w integracji migrantów 
i wáączania ich do spoáeczeĔstw przyjmujących (np. Turner 1997; Delanty red. 2000; 
Joppke i Morawska 2003; Modood 2012). WyróĪnia siĊ na przykáad cztery modele 
obywatelstwa, które okreĞlają czáonkostwo w spoáecznoĞci politycznej, jaką stanowi 
paĔstwo: obywatelstwo oparte na prawach, obywatelstwo oparte na obowiązkach, 
obywatelstwo oparte na uczestnictwie i obywatelstwo oparte na toĪsamoĞci (Delanty 
red. 2000). 

Procesy adaptacji migrantów bywają teĪ opisywane z perspektywy codziennych 
praktyk nie tylko transnarodowych, ale i kosmopolitycznych (Smith i Guarnizo 1998; 
Nowicka i Rovisco 2009). Koncepcja kosmopolityzmu zapewnia bowiem jeszcze 
inną perspektywĊ analizy funkcjonowania i powiązaĔ migrantów we wspóáczesnym 
Ğwiecie, a pojĊcie kosmopolityzmu moĪe byü stosowane do róĪnych wymiarów zja-

turalny (dopuszczenie do instytucji spoáeczeĔstwa przyjmującego i „wejĞcie” migrantów do róĪ-
nych, w tym pierwotnych, grup spoáecznych), maáĪeĔski (wystĊpowanie na szeroką skalĊ maáĪeĔstw 
mieszanych), toĪsamoĞciowy (pojawienie siĊ identyfi kacji grupowej związanej ze spoáeczeĔstwem 
przyjmującym), przyjmującej postawy (związany ze znikaniem uprzedzeĔ), behawioralny (związany 
z brakiem dyskryminacji) oraz obywatelski (odnoszący siĊ do braku konfl iktów w sferze wartoĞci 
i wáadzy pomiĊdzy grupą wiĊkszoĞciową i mniejszoĞciową).
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wisk kulturowych i spoáecznych, teĪ tych związanych z migracjami (Vertovec 2006). 
Po pierwsze, kosmopolityzm moĪe odnosiü siĊ do obecnych spoáeczno-kulturowych 
warunków Īycia ludzi związanych z globalną, hybrydową, „niezakorzenioną” kultu-
rą, której przejawami są masowa turystyka, powszechna dostĊpnoĞü róĪnorodnych 
kuchni, uniwersalne trendy w modzie, konsumpcja zunifi kowanych dóbr, globalny 
zasiĊg i wpáyw mediów oraz komunikacji elektronicznej. Po drugie, kosmopolityzm 
wiąĪe siĊ z fi lozofi ą lub ideologią, dla której przeciwnym punktem odniesienia jest 
komunitarianizm zakáadający, Īe zasady i zobowiązania moralne są zakorzenione 
w okreĞlonych grupach i kontekstach. W tym sensie kosmopolityzm odnosi siĊ do 
idei globalnej wspólnoty ludzkiej z uniwersalnymi wartoĞciami, choü zazwyczaj 
akce ntuje siĊ w tej perspektywie indywidualizm i liberalizm. Po trzecie, kosmopo-
lityzm moĪna postrzegaü jako projekt polityczny kosmopolitycznej demokracji oraz 
związanych z nią instytucji i ruchów spoáecznych, które wspóáwystĊpują z systemem 
paĔstw, a w niektórych dziaáają ponad nimi, tak jak w przypadku UE czy ONZ. 
Po czwarte, kosmopolityzm pozwala patrzeü na spoáeczeĔstwo jako zbiór jednostek 
o wielorakim poczuciu przynaleĪnoĞci, bĊdących równoczeĞnie czáonkami rozma-
itych grup, nieraz o odmiennych politycznych interesach, gdzie wieloĞü spoáecznych 
powiązaĔ oraz politycznej lojalnoĞci powinna byü uwzglĊdniona. Po piąte, kosmo-
polityzm to takĪe rodzaj postawy otwartoĞci na róĪnorodnoĞü doĞwiadczeĔ w róĪ-
nych miejscach globu oraz poczucie bliskoĞci i związku ze Ğwiatem jako caáoĞcią. 
Wreszcie, po szóste, kosmopolityzm moĪe byü ujmowany jako pewna praktyka lub 
habitus utrzymywania równoczesnych związków w wielu miejscach i wykorzysty-
wania róĪnorodnych zasobów tam siĊ znajdujących. 

W literaturze europejskiej – a zwáaszcza amerykaĔskiej – widoczny jest teĪ po-
wrót do unikanego wczeĞniej, szczególnie w Europie, pojĊcia „asymilacja”, krytyko-
wanego ze wzglĊdu na zbyt unifi kacyjne zaáoĪenia i obciąĪonego skojarzeniami z nie-
tolerancją wobec innych ras i kultur (Favell 2003). „Renesans” pojĊcia „asymilacja” 
wiązaü moĪna z fi askiem w róĪnych krajach europejskich polityki wielokulturowoĞci 
i wzrostem sceptycyzmu wobec, áączonego z wielokulturowoĞcią, podejĞcia integra-
cyjnego. Związany jest takĪe z atrakcyjnoĞcią alternatywnych koncepcji wobec domi-
nującego w Europie „paradygmatu integracyjnego”, na przykáad takich, które odwo-
áują siĊ do pojĊcia adaptacji, jak koncepcja adaptacji do przestrzeni transnarodowej.

Wspóáczesne, zmodyfi kowane koncepcje asymilacji okreĞla siĊ mianem no-
wych teorii asymilacji (Morawska 2004). Propagatorzy tego podejĞcia Richard Alba 
i Victor Nee (1997) podkreĞlają, Īe nie uĪywają pojĊcia „asymilacja” w odniesieniu 
do sfery normatywnej czy politycznej, ale do opisu spontanicznego i naturalnego, 
dáugotrwaáego procesu zmiany spoáecznej. Takie znaczenie tego pojĊcia zbieĪne 
jest z dominującym w amerykaĔskim spoáeczeĔstwie podejĞciem do zagadnienia 
przystosowania siĊ imigrantów. Zdaniem Alby i Nee (1997: 864): „NiezaleĪnie od 
uáomnoĞci wczeĞniejszych koncepcji i zastosowaĔ asymilacji (…) pojĊcie to daje 
najlepszą moĪliwoĞü zrozumienia i opisu integracji do dominującego spoáeczeĔ-
stwa doĞwiadczanej przez generacje”. Wedáug wspomnianych autorów asymilacja 
to zmiany, które powodują, Īe jednostki w jakiejĞ grupie etnicznej stają siĊ bardziej 
podobne i bardziej spoáecznie zintegrowane z czáonkami innej grupy, a wiĊc, jak 
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piszą badacze: „Generalnie asymilacja moĪe byü defi niowana jako zmniejszanie siĊ, 
a w koĔcu znikniĊcie etnicznej/rasowej odmiennoĞci i kulturowo-spoáecznych róĪ-
nic, które ją wyraĪają” (tamĪe, s. 863). 

Przykáadem nowej teorii asymilacji jest koncepcja asymilacji segmentowej Min 
Zhou (1997). WziĊáa siĊ ona z krytyki zaáoĪeĔ o liniowoĞci i uniwersalnoĞci asymi-
lacji oraz o prostej zaleĪnoĞci miĊdzy asymilacją a awansem imigrantów, sformuáo-
wanej pod wpáywem obserwacji zjawiska kryzysu drugiego pokolenia (Gans 1992). 
Zhou (1997) ukazuje odmienne wzory przystosowania wĞród róĪnych grup imi-
granckich i przedstawia trzy gáówne typy ĞcieĪek spoáeczno-zawodowych imigran-
tów: 1) przystosowanie do klasy Ğredniej i awans, 2) upodobnienie siĊ do podklasy 
(underclass) i degradacjĊ, 3) sukces ekonomiczny i zachowanie wiĊzi ze spoáeczno-
Ğcią etniczną. Koncepcja ta, podobnie jak inne nowe teorie tego dotyczące, pokazuje, 
jak imigranci zostają wáączeni do systemu stratyfi kacji spoáeczeĔstw przyjmujących, 
a takĪe uwzglĊdnia zróĪnicowanie asymilacji w zaleĪnoĞci od generacji oraz róĪno-
rodnoĞü wymiarów asymilacji (poznawczego, strukturalnego, spoáecznego i identy-
fi kacyjnego i innych). Na tym przykáadzie widaü wiĊc wielowymiarowoĞü nowych 
koncepcji asymilacji migrantów.

Migracje powodują nie tylko wyzwania adaptacyjne dla migrantów i koniecz-
noĞü ich wáączenia do nowej spoáecznoĞci, ale i wiodą do gáĊbokich przemian spo-
áeczeĔstwa przyjmującego, takich jak wielokulturowoĞü. WielokulturowoĞü staáa siĊ 
wiĊc innym waĪnym pojĊciem, które jest zarówno wykorzystywane w znaczeniu de-
skryptywnym na opisanie duĪego zróĪnicowania wewnĊtrznego wspóáczesnych spo-
áeczeĔstw imigracyjnych, jak równieĪ jest stosowane do polityki regulowania relacji 
w zróĪnicowanych spoáeczeĔstwach i rozwiązywania pojawiających siĊ tam konfl ik-
tów, a takĪe bywa uĪywane w znaczeniu ideologii, doktryny czy fi lozofi i promującej 
zróĪnicowanie i jego pozytywne konsekwencje (Burszta 1998). Wspomniane kwe-
stionowanie w ostatnich latach w debacie publicznej w krajach europejskich poli-
tyki wielokulturowoĞci wiąĪe siĊ najsilniej ze wspomnianym trzecim rozumieniem 
wielokulturowoĞci. Jak jednak zauwaĪa Will Kymlicka (2012), mówienie o wyco-
fywaniu siĊ z wielokulturowoĞci przysáania fakt, Īe pewna forma wielokulturowej 
integracji pozostaje wciąĪ aktualną opcją dla zachodnich demokracji. 

Rosnąca w efekcie mobilnoĞci, globalizacji i komunikacji róĪnorodnoĞü spo-
áeczeĔstw zbiegáa siĊ z fundamentalnymi problemami związanymi ze záoĪonoĞcią 
i szybkoĞcią zmian spoáeczno-kulturowych, w tym rozpadem dotychczasowych 
systemów kulturowych i instytucji waĪnych dla utrzymania dotychczasowego áadu 
spoáecznego. To prowadzi do bardziej ogólnego pytania o wewnĊtrzne spoiwo i inte-
gracjĊ spoáeczeĔstw przyjmujących. Problem wzrastającej záoĪonoĞci spoáeczno-kul-
turowej spoáeczeĔstw podjąá Vertovec (2006b) w swojej koncepcji superróĪnorod-
noĞci (super-diversity) zaproponowanej w celu opisania niespotykanego dotychczas 
poziomu záoĪonoĞci wspóáczesnych wielokulturowych spoáeczeĔstw, takich jak 
spoáeczeĔstwo brytyjskie. Stan ten charakteryzuje siĊ dynamicznym, wzajemnym 
oddziaáywaniem rozmaitych czynników zróĪnicowania, związanych ze wzrastającą 
od lat dziewiĊüdziesiątych XX wieku kooegzystencją rozproszonych, o wielorakich 
toĪsamoĞciach, transnarodowo powiązanych, zróĪnicowanych pod wzglĊdem spo-
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áecznym, ekonomicznym i prawnym imigrantów, róĪniących siĊ postawą akultu-
racyjną i dáugoĞcią zamieszkania w kraju przyjmującym, pochodzących z krajów 
o róĪnych jĊzykach, etnicznoĞci, religii, identyfi kacjach, wartoĞciach i praktykach 
(Vertovec 2007). Te ogromne zróĪnicowanie stanowi nowe wyzwanie zarówno dla 
badaĔ i rozwaĪaĔ teoretycznych, jak i polityki, i praktyk integracyjnych.

Wspomniana róĪnorodnoĞü charakteryzuje zwáaszcza wielkie miasta, których 
coraz waĪniejszą czĊĞcią stają siĊ imigranci. Obecnie wiele duĪych zachodnioeuro-
pejskich miast, szczególnie stolic, jest w 20–35% zamieszkaáa przez ludnoĞü nieeu-
ropejskiego pochodzenia (Moddod 2012). Na przykáad, wedáug spisu z 2001 roku, 
Londyn zamieszkiwaáo 45% wszystkich czáonków mniejszoĞci etnicznych w Wiel-
kiej Brytanii (Castles i Miller 2012), a osoby nienaleĪące do „biaáej rasy” (czáon-
kowie „rasy” innej niĪ biaáa lub dzieci z mieszanych rodzin) stanowiáy okoáo 40% 
mieszkaĔców stolicy Wielkiej Brytanii (ONS 2011). Owo wielkomiejskie zróĪnico-
wanie kulturowe i migracje analizowane są w kontekĞcie transnarodowoĞci i pro-
cesów globalizacji. W odniesieniu do zjawiska migracji rozwijane są na przykáad 
koncepcje odnoszące siĊ do funkcjonowania „globalnych miast”, przepáywów miĊ-
dzy nimi i funkcjonowania w nich wspóáczesnych migrantów (Sassen 2007). W tym 
kontekĞcie Saskia Sassen przedstawia analizĊ poáoĪenia imigrantów w kategoriach 
„róĪnic klasowych” oraz opisuje zjawisko globalizacji pracy opiekuĔczej migrantek. 
Feminizacja migracji wiąĪe siĊ z faktem, Īe to wáaĞnie kobiety są coraz czĊĞciej 
zmuszone do przejĊcia odpowiedzialnoĞci za utrzymanie swoich rodzin i podjĊcia 
migracji zagranicznej, aby je utrzymaü. 

W odniesieniu do záoĪonych, róĪnorodnych i podlegających dynamicznym zmia-
nom, „rozpadających siĊ” spoáeczeĔstw pojawia siĊ w ogóle pytanie o adekwatnoĞü 
pojĊcia „integracja”, które wywodząc siĊ z myĞlenia strukturalistyczno-funkcjonali-
stycznego zakáada potrzebĊ dopasowania i powiązania odrĊbnych elementów (imi-
grantów i grup odmiennych etnicznie) z rozpatrywanym jako caáoĞciowy system 
spoáeczeĔstwem. Jednak w sytuacji rosnącego zróĪnicowania i indywidualizacji spo-
áeczeĔstw mamy do czynienia nie tyle z problemem wáączenia jakiegoĞ elementu do 
wiĊkszej caáoĞci, ile z problemem powiązania i zespolenia róĪnorodnych jednostek 
i grup, które tworzą wspóáczesne spoáeczeĔstwa. Pojawia siĊ wiĊc tu fundamental-
ne pytanie o rodzaj spoiwa spoáecznego i sposoby wytwarzania áadu spoáecznego. 
Na przykáad dyskutuje siĊ, czy obecnie to nie konsumpcja przejĊáa rolĊ gáównego 
czynnika integrującego jednostki w miejsce wczeĞniejszych instytucji i rynku pracy.

Generalnie w tym kontekĞcie niektórzy teoretycy zamiast o problemie integracji 
imigrantów ze spoáeczeĔstwem przyjmującym mówią o szerszym problemie spójno-
Ğci dzisiejszych zróĪnicowanych, równieĪ w wyniku migracji, spoáeczeĔstw. UĪywa-
na tu koncepcja spójnoĞci spoáecznej jest jednak nie tylko kategorią teoretyczną, ale, 
a moĪe przede wszystkim, pojĊciem z obszaru polityki spoáecznej, wystĊpującym 
na przykáad w dokumentach instytucji Unii Europejskiej. Koncepcja ta pojawia siĊ 
w związku z poszukiwaniem praktycznych sposobów na zapobieganie napiĊciom 
i konfl iktom oraz áączenie róĪnorodnych grup w harmonijnie funkcjonujące spo-
áeczeĔstwo, szanujące róĪnorodnoĞü swoich czáonków i zapewniające wszystkim 
okreĞlone prawa.
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Wedáug Ellie Vasty (2007) koncepcja „spójnoĞci spoáecznej” moĪe odwoáywaü 
siĊ do co najmniej czterech róĪnych obszarów i mechanizmów wewnĊtrznej integra-
cji wspóáczesnych spoáeczeĔstw. Po pierwsze, moĪe ona oznaczaü akceptacjĊ przez 
czáonków danego spoáeczeĔstwa wspólnych wartoĞci i instytucji, na przykáad przyjĊ-
cie okreĞlonej kultury obywatelskiej. Po drugie, spójnoĞü spoáeczna moĪe byü wiąza-
na z podzielanym uznaniem dla przewaĪających spoáecznie wzorów zachowaĔ oraz 
metod kontroli spoáecznej. Po trzecie, moĪna ją takĪe ujmowaü jako formĊ kapitaáu 
spoáecznego opierającego siĊ na wzajemnym zaufaniu spoáecznym podtrzymywa-
nym przez relacje spoáeczne. Po czwarte, spójnoĞü spoáeczna moĪe byü wreszcie 
budowana na poczuciu przynaleĪnoĞci do danego spoáeczeĔstwa i podzielaniu przez 
czáonków wspólnej toĪsamoĞci kulturowej. Warto dodaü, Īe dla spójnoĞci waĪne 
jest wystĊpowanie miĊdzy czáonkami spoáeczeĔstwa interakcji, wymiany i związ-
ków oraz brak spoáecznego wykluczenia z rynku pracy, Īycia publicznego i dostĊpu 
do zasobów publicznych.

NajwaĪniejszym zagadnieniem dla badaczy zjawisk migracyjnych wciąĪ pozo-
staje powiązanie nowych form mobilnoĞci i inkorporacji migrantów, a zwáaszcza po-
jawienie siĊ transnarodowych wspólnot, wielorakich toĪsamoĞci i nowych koncepcji 
obywatelstwa (Castles 1992). RównieĪ zdaniem Vertoveca (2007) dalszych badaĔ 
szczególnie wymagają mechanizmy integracji transmigrantów, wymiary transnaro-
dowego zaangaĪowania oraz związki miĊdzy transmigracjami i toĪsamoĞcią. Istot-
ne jest powiązanie róĪnych zjawisk i kategorii teoretycznych, a zwáaszcza pytanie 
o adekwatnoĞü pojĊü integracji i asymilacji z perspektywy transnarodowoĞci i ewen-
tualne sposoby ich rekonceptualizacji.

Teorie migracji i integracji a ogólna teoria spoáeczna

W literaturze dotyczącej nowych teorii migracji i integracji zauwaĪalne są takĪe 
szersze rozwaĪania teoretyczne áączące teorie migracji i bardziej ogólne teorie so-
cjologiczne, a szczególnie teorie zmiany spoáecznej (por. np. van Hear, 2010; Portes 
2010; Castles 2010). Hein de Haas (2010) zauwaĪa, Īe zjawisko migracji naleĪy ba-
daü w szerszym spoáecznym kontekĞcie, aby uwzglĊdniü, Īe migracja jest: 1) proce-
sem, który jest integralną czĊĞcią ogólniejszych procesów transformacyjnych, 2) ma 
swoją wewnĊtrzną dynamikĊ i 3) swoisty wpáyw na owe procesy zmiany.

Na podobnym stanowisku stoi Castles (2010), który uwaĪa, Īe za ramową kon-
cepcjĊ studiów migracyjnych powinno siĊ przyjąü teoriĊ transformacji spoáecznej. 
TransformacjĊ spoáeczną defi niuje on jako fundamentalną zmianĊ w sposobie orga-
nizacji spoáeczeĔstwa, która wykracza ze wzglĊdu na swoją rozlegáoĞü i tempo poza 
dotychczas doĞwiadczane przemiany nowoczesnego spoáeczeĔstwa. Castles pisze 
(2010: 1578): „Alternatywne podejĞcie to konceptualizacja migracji nie tylko jako 
rezultatu transformacji spoáecznej ani jednej z jego przyczyn, ale jako integralnej 
i zasadniczej czĊĞci procesów transformacji spoáecznej”. Zdaniem tego autora co-
raz bardziej przyspieszające procesy globalizacji wraz ze zmianami w dziedzinie 
wáadzy i polityki zazĊbiają siĊ z fundamentalnymi przemianami relacji spoáecznych 
tak w paĔstwach najbardziej rozwiniĊtych (gdzie ma miejsce zamykanie starszych 
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gaáĊzi przemysáu, restrukturyzacja rynku pracy, erozja paĔstwa opiekuĔczego, frag-
mentacja wspólnot i spoáecznoĞci oraz przeksztaácenia toĪsamoĞci grupowych), jak 
i tych mniej rozwiniĊtych (gdzie zachodzi intensyfi kacja rolnictwa, destrukcja Īycia 
na wsi, erozja porządku spoáecznego i rozwarstwienie widoczne zwáaszcza w mia-
stach, gdzie tworzą siĊ slumsy) (Castles 2010). Dopiero takie szersze spojrzenie 
umoĪliwia uchwycenie záoĪonoĞci wspóáczesnego spoáeczeĔstwa i jego wewnĊtrz-
nych przemian oraz zrozumienie znaczenia procesów migracyjnych oraz ich miejsca 
w dynamicznych zmianach globalnych.

Bardziej sceptyczne stanowisko reprezentuje Alejandro Portes (2010). Wedáug 
niego choü migracje są elementem zmiany spoáecznej i prowadzą do dalszej transfor-
macji spoáeczeĔstw tak wysyáających, jak i przyjmujących, jednak zmiany te są raczej 
ograniczone i nie powodują gáĊbokich przemian najwaĪniejszych struktur i wartoĞci 
spoáeczeĔstw. Te zasadniczo nie zmieniają siĊ, a nawet paradoksalnie mogą w wyni-
ku migracji, zwáaszcza w spoáeczeĔstwach przyjmujących, zostaü umocnione. Autor 
podaje przykáad Stanów Zjednoczonych, gdzie jego zdaniem migracje mają wáaĞci-
woĞci konserwujące w odniesieniu do systemu prawnego i edukacyjnego, domina-
cji jĊzyka angielskiego, podstawowych wartoĞci regulujących interakcje spoáeczne, 
dystrybucji wáadzy i struktury klasowej. Takie stanowisko zbieĪne jest z intensywnie 
rozwijającą siĊ perspektywą krytycznej teorii rozwoju i migracji, gdzie akcentuje siĊ 
rolĊ migracji w utrzymywaniu siĊ i pogáĊbianiu siĊ nierównoĞci spoáeczno-ekono-
micznych. Nieco inna, choü związana z tym perspektywą teoretyczną, która stanowiü 
moĪe bardziej ogólne ramy dla analiz migracji i integracji, jest teoria konfl iktu. 

RównieĪ Ewa Morawska (2004) proponuje, z jednej strony wiĊksze osadzenie 
teorii migracji i integracji w szerszej teorii spoáecznej, a z drugiej – wiĊksze wy-
korzystanie przez socjologów dorobku studiów migracyjnych dla rozwaĪaĔ nad 
bardziej ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi natury wspóáczesnego Ğwiata. Jak 
podkreĞla autorka, paradoksalnie dotychczasowy sukces i prĊĪny rozwój studiów 
migracyjnych wspóáwystĊpowaá ze specyfi czną izolacją tej dziedziny od reszty ba-
daĔ spoáecznych. Choü opinia Morawskiej sformuáowana zostaáa przede wszystkim 
w odniesieniu do sytuacji amerykaĔskiej, to moĪna potwierdziü, iĪ równieĪ w Eu-
ropie wystąpiáa prawdziwa eksplozja badaĔ migracyjnych usytuowanych raczej na 
peryferiach gáównego nurtu socjologicznych analiz.

Związane jest to z wyjątkową interdyscyplinarnoĞcią studiów migracyjnych, 
w których dominującą rolĊ do tej pory odgrywali przedstawiciele innych niĪ socjo-
logia dyscyplin – ekonomiĞci, politolodzy, geografowie, antropolodzy. Przy interdy-
scyplinarnoĞci studiów migracyjnych trudno teĪ byáo o jednolite podejĞcie teoretycz-
ne i bardziej ogólne teorie spoáeczne. Tym bardziej Īe, jak zauwaĪa Joaquín Arango 
(2000), trudno zaproponowaü teorie, które obejmą tak záoĪone i róĪnorodne zjawi-
sko jak migracje. Migracje są bowiem zbyt skomplikowanym i wieloelementowym 
procesem, Īeby daáo siĊ je wytáumaczyü przy uĪyciu jednej teorii. To powoduje, Īe 
w obrĊbie studiów migracyjnych obserwowaü moĪna raczej rozwój teorii Ğredniego 
zasiĊgu i szczegóáowych koncepcji odnoszących siĊ do wąskich obszarów rzeczywi-
stoĞci spoáecznej. Z kolei peáne zrozumienie wspóáczesnych procesów migracyjnych 
nie wydaje siĊ moĪliwe przy poleganiu tylko na narzĊdziach jednej dyscypliny lub 
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skupianiu siĊ tylko na jednym poziomie analizy (Massey i in. 1993). ZáoĪona, wielo-
wymiarowa natura zjawisk wymaga wiĊc zaawansowanej teorii, które bĊdzie áączyáa 
zróĪnicowane perspektywy, poziomy i pojĊcia. Przeszkodą na drodze do rozwoju 
bardziej ogólnej teorii migracyjnej jest jednak nie tylko róĪnorodnoĞü i záoĪonoĞü 
procesów migracyjnych, z jednej strony, oraz fragmentarycznoĞü i rozproszenie ba-
daĔ, z drugiej strony, ale takĪe i chaos pojĊciowy oraz „przestarzaáe narzĊdzia” anali-
tyczne. MyĞlenie o migracjach czĊsto bowiem „pozostaje uwikáane w XIX-wieczne 
koncepcje, modele, zaáoĪenia” (Massey i in. 1993: 432). Bolączką trapiącą studia 
migracyjne, zwáaszcza w Europie, byáo takĪe od początku niedoteoretyzowanie tego 
obszaru badaĔ związane z jego praktyczną orientacją (nastawienie na rozwiązanie 
konkretnych problemów i poszukiwanie odpowiedzi na pytania sformuáowane z per-
spektywy polityki migracyjnej i spoáecznej paĔstwa) i jego empirycznoĞcią (skut-
kujące na przykáad brakiem szerszych uogólnieĔ teoretycznych) (Morawska 2009; 
Castles 2010). 

Z tego punktu widzenia wiĊksze osadzenie teorii migracyjnych i integracji w bar-
dziej ogólnej teorii socjologicznej moĪe daü nowy impuls do teoretycznego rozwoju 
studiów migracyjnych. Patrząc z drugiej strony, nowe koncepcje teoretyczne od-
noszące siĊ do migracji i integracji migrantów są inspirujące do bardziej ogólnej 
socjologicznej refl eksji na temat wspóáczesnego Ğwiata. Choü na razie integracja 
teorii migracji i integracji z ogólniejszą teorią spoáeczną pozostaje w duĪej mierze 
postulatem, warto podejmowaü takie wysiáki i analizowaü próby wcielenia tych po-
stulatów w Īycie.

ZakoĔczenie

Zaprezentowany przegląd nowych teorii migracji ukazuje przejĞcie od dwóch 
klasycznych sposobów konceptualizowania migracji w kategoriach migracji osie-
dleĔczej i czasowej do rozwoju nowych koncepcji teoretycznych takich jak: trans-
migracja, migracja niepeána czy páynna migracja. Choü wciąĪ widaü dominacjĊ na 
gruncie europejskim „paradygmatu integracyjnego”, obserwowaü teĪ moĪna obec-
noĞü alternatywnych podejĞü do problemu przystosowania i spoáecznego funkcjo-
nowania migrantów. PodejĞcia te ogniskują siĊ wokóá koncepcji adaptacji do Īycia 
w wielokulturowych i transnarodowych przestrzeniach, spójnoĞci spoáecznej, a tak-
Īe nowych teorii asymilacji. W ostatnich latach zaobserwowaü moĪna coraz wyraĨ-
niejsze próby osadzania studiów migracyjnych w bardziej ogólnej teorii spoáecznej, 
na przykáad w szerszych ramach transformacji spoáecznej (Castles 2010).

Analiza pola teoretycznego dotyczącego nowych teorii migracji i integracji poka-
zuje, Īe zawarte tam dyskusje, obracające siĊ wokóá obecnoĞci i wáączania imigran-
tów – zwáaszcza tych z odlegáych kulturowo krajów – do spoáeczeĔstwa przyjmu-
jącego odnoszą siĊ do podstawowych socjologicznych kwestii budowania porządku 
spoáecznego i wytwarzania wspólnoty. Nowe teorie migracji próbują mierzyü siĊ 
takĪe ze wspóáczesną mobilnoĞcią i nowymi wzorami relacji miĊdzyludzkich. Z tej 
perspektywy rozwój nowych socjologicznych teorii migracji i integracji przyczynia 
siĊ do poszukiwaĔ ogólniejszej teorii, która uchwyci zarówno permanentną zmianĊ 
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spoáeczną – páynnoĞü i záoĪonoĞü wspóáczesnego Ğwiata, jak i nowe mechanizmy 
„wytwarzania” spoáeczeĔstwa. 

W nowych teoriach migracji i integracji uwidaczniają siĊ zjawiska i koncepcje, 
które mogą byü waĪne dla analizy wspóáczesnego spoáeczeĔstwa i jego przemian. 
Przykáadem moĪe byü szybkie przyswojenie w studiach migracyjnych analizy sie-
ciowej do badania procesu migracji i relacji miĊdzy migrantami. Jak pisze Castles 
(2010: 1579), „Jedną z najbardziej szeroko zaakceptowanych innowacji w teorii 
migracyjnej, intensywnie rozwijaną od lat osiemdziesiątych XX wieku, jest stoso-
wanie teorii sieci, które koncentrują siĊ na zbiorowym podmiotowym sprawstwie 
migrantów i grup w organizowaniu procesu migracji i inkorporacji”. Wspomniany 
autor zauwaĪa, Īe z podejĞciem takim wiązaáo siĊ przezwyciĊĪenie determinizmu 
strukturalnego i dowartoĞciowanie podmiotowego sprawstwa, które na gruncie so-
cjologii uwidoczniáo siĊ miĊdzy innymi w teoriach strukturacyjnych, a w studiach 
migracyjnych rozwinĊáo siĊ w perspektywie transnarodowej. Co wiĊcej podejĞcie 
transnarodowe pozwala nie tylko uwzglĊdniü wieloĞü równoczesnych powiązaĔ 
wspóáczesnych migrantów, ale i uwolniü analizy socjologiczne od paĔstwo- i naro-
docentrycznej optyki. 

JuĪ na początku lat osiemdziesiątych XX zeszáego stulecia na gruncie studiów 
migracyjnych Kubat i Hoffman-Nowotny (1981) zaproponowali odwrócenie aksjo-
matu osiadáoĞci, które odzwierciedlaáoby zmiany zachodzące w póĨnonowoczesnym 
spoáeczeĔstwie. Badacze pisali: „Odwracając klasyczny metaparadygmat migracyj-
ny przyjmujemy, Īe czáowiek jest z natury mobilny, a po drugie podajemy w wątpli-
woĞü jego atrybuty jako istoty kalkulującej zamiast tego sugerując niesprecyzowane 
ludzkie motywacje” (Kubat i Hoffman-Nowotny 1981: 312). ZmianĊ paradygmatu 
przytoczeni autorzy uzasadniali tym, Īe w nowoczesnym spoáeczeĔstwie ulegáy osáa-
bieniu bariery, presje i wiĊzy, które wczeĞniej krĊpowaáy jednostki i zatrzymywaáy 
je w miejscu. W efekcie tego „uwolnione” jednostki zaczĊáy podejmowaü migracje, 
które podlegáy instytucjonalizacji i zaczĊáy byü kulturowo uprawomocnionym wzo-
rem zachowania. 

Owo zastąpienie metaparadygmatu osiadáoĞci metaparadygmatem mobilnoĞci 
ma daleko idące konsekwencje dla socjologii i coraz bardziej zaczyna byü równieĪ 
dostrzegane na gruncie teorii socjologicznej. ZauwaĪa to wspomniany na począt-
ku Urry (2009) w swojej koncepcji socjologii mobilnoĞci. Pisze teĪ o tym Bauman 
(2006) mówiąc o strategii dzisiejszego czáowieka, który bĊdąc wykorzeniony we 
wspóáczesnym Ğwiecie, unika skrĊpowania wiĊzami i obowiązkami. Autor koncepcji 
páynnej nowoczesnoĞci dodaje: „To, wraz z rosnącymi moĪliwoĞciami technicznymi 
powoduje, Īe ludzie są w nieustannym ruchu, a co wiĊcej wzrost mobilnoĞci jest 
synonimem «postĊpu» i poprawy i w efekcie mija epoka wyĪszoĞci osiadáego trybu 
Īycia nad koczownictwem i dominacji osadników nad wĊdrowcami” (Bauman 2006: 
22). Droga ku socjologii mobilnego spoáeczeĔstwa wiedzie zaĞ przez uznanie migra-
cji za centralną tematykĊ tak w badaniach, jak i w teoriach socjologicznych. 



KU SOCJOLOGII MOBILNEGO SPOàECZEēSTWA? ROZWÓJ NOWYCH KONCEPCJI... 49

Literatura

Ager, Alastair i Alison Strang. 2008. Understanding Integration: A Conceptual Framework. 
„Journal of Refugee Studies” 21(2): 166–191.

Alba, Richard i Victor Nee. 1997. Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigra-
tion. „International Migration Review” 31(4): 826–874. 

Appadurai, Arjun. 2005. NowoczesnoĞü bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Kraków: 
Universitas.

Arango, Joaquín. 2000. Explaining Migration: A Critical View. „International Social Science 
Journal” 52: 283–296.

Bauman, Zygmunt. 2007. Páynne Īycie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Bauman, Zygmunt. 2006. Páynna nowoczesnoĞü. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Bieniecki, Mirosáaw, Mikoáaj Pawlak i Maciej ZiĊba. 2011. Towards a Common Integration 

Policy, nieopublikowane materiaáy z konferencji „Common Integration Policy: Preventing 
Exclusion of Immigrants in the EU” w Lublinie 10–11 paĨdziernika 2011 roku.

Bosswick, Wolfgang i Friedrich Heckmann. 2006. Integration of Immigrants: Contribution of 
Local and Regional Authorities. Dublin: European Foundation for the Improvement and 
Working Conditions (http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/22/en/1/ef0622en.
pdf). 

Burszta, Wojciech. 1998. Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. PoznaĔ: Wydaw-
nictwo Zysk i Ska. 

Castells, Manuel. 2007. SpoáeczeĔstwo sieci. Warszawa: WN PWN.
Castles, Stephen. 2010. Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. 

„Journal of Migration and Ethnic Studies” 36(10): 1565–1586. 
Castles, Stephen, Maja Korac, Ellie Vasta i Steven Vertovec. 2003. Integration: Mapping the 

Field. London: Home Offi ce Report 28/03.
Castles, Stephen. 2002. Migration and Community Formation under Conditions of Globaliza-

tion. „International Migration Review” 36(4): 1143–1168.
Castles, Stephen i Mark Miller. 2012. Migracje we wspóáczesnym Ğwiecie. Warszawa: WN PWN. 
Castles, Stephen i Mark Miller. 1993. The Age of Migration: International Population Move-

ments in the Modern World. New York: Guilford Publications. 
Chambers, Iain. 1994. Migrancy, Culture, Identity. New York: Routledge.
de Haas, Hein. 2010. The Internal Dynamics of Migration Processes: A Theoretical Inquiry. 

„Journal of Ethnic and Migration Studies” 36(10): 1587–1617. 
Delanty, Gerard (red.). 2000. Citizenship in the Global Age: Society, Culture, Politics. Buckin-

gham/Philadelphia: Open University Press.
Düvell, Franck i Dita Vogel. 2006. Polish Migrants: Tensions between Sociological Typologies 

and State Categories. W: A. Triandafyllidou (red.). Contemporary Polish Migration in Eu-
rope. Complex Patterns of Movement and Settlement. Lewiston, New York: Edwin Mellen 
Press, 2006.

Eade, John, Stephen Drinkwater i Michaá Garapich. 2006. Class and Ethnicity – Polish Migrants 
in London. CRONEM, Guildford: University of Surrey.

Engbersen, Godfried. 2011. Migration Transitions in an Era of Liquid Migration: Refl ections on 
Fassmann and Reeger. W: M. Okólski (red.). Europe: the Continent of Immigrants: Trends, 
Structures and Policy Implications. Amsterdam: Amsterdam University Press. 

Engbersen, Godfried, Erik Snel i Jan de Boom. 2010. “A van Full of Poles”: Liquid migration 
from Central and Eastern Europe. W: R. Black, G. Engbersen, M. Okólski i C. Pantiru. 
A Continent Moving West? Amsterdam: Amsterdam University Press.



ALEKSANDRA GRZYMAàA-KAZàOWSKA50

Engbersen, Godfried, Arjen Leerkes, Izabela Grabowska-LusiĔska, Erik Snel i Jack Burgers. 
2013. A Typology of Labour Migration. On the Differential Attachments of Migrants from 
Central and Eastern Europe. „Journal of Ethnic and Migration Studies” 39(6): 959–981.

Faist, Thomas. 2000. The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational 
Social Spaces. Oxford: Oxford University Press.

Favell, Adrian. 2003. Integration Nations: the Nation-state and Research on Immigrants in 
Western Europe. „Comparative Social Research” 22: 13–42.

Gans, Herbert. 1992. Second-generation Decline: Scenarios for the Economic and Ethnic Fu-
tures of the Post-1965 American Immigrants. „Ethnic and Racial Studies” 15(2): 173–193.

Glick Schiller, Nina. 2003. The Centrality of Ethnography in the Study of Transnational Migra-
tion. W: N. Foner (red.). American Arrivals: Anthropology Engages the New Immigration. 
Santa Fe: School of American Research Press.

Glick Schiller, Nina, Linda Basch i Cristina Szanton Blanc. 1995. From Immigrant to Trans-
migrant: Theorizing Transnational Migration. „Anthropological Quarterly” 68(1): 48–63.

Gordon, Milton 1964. Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion and National 
Origins. New York: Oxford University Press.

Górny, Agata i Paweá Kaczmarczyk. 2003. Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobko-
wych w Ğwietle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: OBM. 

Grabowska-LusiĔska, Izabela i Marek Okólski. 2009. Emigracja ostatnia? Warszawa: Scholar.
Grzymaáa-Kazáowska, Aleksandra. 2008a. „Integracja” – próba rekonstrukcji pojĊcia. W: A. 

Grzymaáa-Kazáowska i S. àodziĔski (red.). Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, 
badania, polityki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Grzymaáa-Kazáowska, Aleksandra. 2008b. MiĊdzy wieloĞcią a jednoĞcią. Integracja odmien-
nych grup i kategorii migrantów w Polsce. Warszawa: OBM UW.

Grzymaáa-Kazáowska, Aleksandra i Sáawomir àodziĔski (red.). 2008. Problemy integracji imigran-
tów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Harney, Nicholas i Loretta Baldassar. 2007. Tracking Transnationalism: Migrancy and its Fu-
tures. „Journal of Ethnic and Migration Studies” 33(2): 189–198.

Itzigsohn, Jose i Silvia Giorguli-Saucedo. 2005. Incorporation, Transnationalism and Gender: 
Immigrant Incorporation and Transnational Participation as Gendered Processes. „Inter-
national Migration Review” 39(4): 895–920.

Joppke, Christian i Ewa Morawska. 2003. Towards Assimilation and Citizenship. London: Mac-
millan.

Modood, Tariq. 2012. Post-immigration 'Difference' and Integration: The Case of Muslims in 
Western Europe. London: British Academy (http://www.britac.ac.uk/policy/Post-immigra-
tion-difference.cfm).

Kivisto, Peter. 2001. Theorizing Transnational Immigration: a Critical Review of Current 
Efforts. „Ethnic and Racial Studies” 24(4): 549–577.

Kubat, Daniel i Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny. 1981. Migration: Towards a New Para-
digm. „International Social Science Journal” 33(2): 307–329.

Kymlicka, Will. 2012. Multiculturalism: Success, Failure and the Future (http://www.migra-
tionpolicy.org/pubs/multiculturalism.pdf).

Lutz, Helma. 2010. Gender in the Migratory Process. „Journal of Ethnic and Migration Studies” 
36(10): 1647–1664.

àodziĔski, Sáawomir i Aleksandra Grzymaáa-Kazáowska. 2011. Koncepcje, badania i praktyki 
integracji imigrantów. DoĞwiadczenia polskie w europejskim kontekĞcie. „Studia Migracyj-
ne – Przegląd Polonijny” 2: 11–40.



KU SOCJOLOGII MOBILNEGO SPOàECZEēSTWA? ROZWÓJ NOWYCH KONCEPCJI... 51

àukowski, Wojciech. 2001. Spoáeczny sens ruchliwoĞci niepeánej (biwalentnej). W: E. JaĨwiĔ-
ska i M. Okólski (red.). Ludzie na huĞtawce. Migracje miĊdzy peryferiami Polski i Zachodu. 
Warszawa: Scholar.

Massey, Douglas, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino i Edward 
Taylor. 1998. Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the 
Millennium. Oxford: Oxford Press. 

Massey, Douglas, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino i Edward 
Taylor. 1993. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. „Population 
and Development Review” 19(3): 431–466.

Modood, Tariq. 2012. Post-immigration ‘Difference’and Integration: The Case of Muslims in 
Western Europe. London: The British Academy.

Morawska, Ewa. 2009. Badania nad imigracją/etnicznoĞcią w Europie i Stanach Zjednoczo-
nych: Analiza porównawcza. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” nr 1.

Morawska, Ewa. 2004. Exploring Diversity in Immigrant Assimilation and Transnationalism: Po-
les and Russian Jews in Philadelphia. „International Migration Review” 38(4): 1372–1412.

Nowicka, Magdalena i Maria Rovisco. 2009. Cosmopolitanism in Practice. Farnham: Ashgate.
OECD. (2012). International Migration Outlook 2012. OECD Publishing (http://dx.doi.

org/10.1787/migr_outlook-2012-en).
Okólski, Marek i Agnieszka Fihel. 2012. Demografi a. Wspóáczesne zjawiska i teorie. Warszawa: 

Scholar. 
Okólski, Marek. 2001. MobilnoĞü przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepeánej. W: 

E. JaĨwiĔska i M. Okólski (red.). Ludzie na huĞtawce. Migracje miĊdzy peryferiami Polski 
i Zachodu. Warszawa: Scholar. 

ONS. 2011. 2011 Census: Ethnic group, local authorities in England and Wales. London: Offi ce 
for National Statistics.

Pessar, Patricia i Sarah Mahler. 2003. Transnational Migration: Bringing Gender In. „Interna-
tional Migration Review” 37(3): 812–846. 

Piore, Michael. 1986. The Shifting Grounds for Immigration. „Annals of the American Academy 
of Political and Social Science” 485: 23–33.

Michael, Piore. 1979. Birds of Passage. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Portes, Alejandro. 2010. Migration and Social Change: Some Conceptual Refl ections. „Journal 

of Migration and Ethnic Studies” 36(10): 1537–1563.
Pries, Ludger. 1999. New Migration in Transnational Spaces. W: L. Pries (red.). Migration and 

Transnational Social Spaces. Sydney: Ashgate, s. 1–35.
Praszaáowicz, Dorota, Krzysztof Makowski i Andrzej ZiĊba. 2004. Mechanizmy zamorskich mi-

gracji áaĔcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, ĩydzi, Rusini: zarys problemu. Kraków: 
KsiĊgarnia Akademicka. 

Sassen, Saskia. 2007. Globalizacja. Eseje o nowej mobilnoĞci ludzi i pieniĊdzy. Kraków: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu JagielloĔskego.

Slany, Krystyna. 1995. MiĊdzy przymusem a wyborem: kontynentalne i zamorskie emigracje 
z krajów Europy ĝrodkowo-Wschodniej, 1939–1989. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu 
JagielloĔskiego.

Smith, Michael i Luis Guarnizo (red.). 1998. Transnationalism from Below. New Brunswick, 
New Jersey: Transaction Publishers.

Spencer, Sarah i Betsy Cooper. 2006. Social Integration in Europe. A Review of the European 
Literature 2000–2006. COMPAS, Oxford, UK: University of Oxford. 

StefaĔska, Renata. 2008. MiĊdzy multikulturalizmem a asymilacją? Polityki integracyjne w Eu-
ropie. W: A. Grzymaáa-Kazáowska i S. àodziĔski (red.). Problemy integracji imigrantów. 



ALEKSANDRA GRZYMAàA-KAZàOWSKA52

Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
s. 123–156. 

SzymaĔska-Zybertowicz, Katarzyna. 2011. Nieobecne wyzwanie? Integracja jako zadanie poli-
tyki spoáecznej wobec cudzoziemców w Polsce po 1989 roku. ToruĔ: Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika. 

UN 2011. The Age and Sex of Migrants 2011. New York: United Nations.
Urry, John. 2009. Socjologia mobilnoĞci. Warszawa: WN PWN.
Van Hear, Nicholas. 2010. Theories of Migration and Social Change. „Journal of Migration and 

Ethnic Studies” 36(10): 1531–1536.
Vasta, Ellie. 2007. Accommodating Diversity: Why Current Critiques of Multi culturalism Miss 

the Point. Working Paper, Centre on Migration, Policy and Society, COMPAS, Oxford, UK: 
University of Oxford. 

Vertovec, Steven, 2006a. Fostering Cosmopolitanisms: A Conceptual Survey and a Media Expe-
riment in Berlin. W: Guenter H. Lenz, Friedrich Ulfers i Antje Dallmann (red.). Toward 
a New Metropolitanism: Reconstituting Public Culture, Urban Citizenship, and the Multi-
cultural Imaginary in New York and Berlin. Heidelberg: Universitätsverlag.

Vertovec, Steven. 2006b. The Emergence of Super-diversity in Britain. Working Paper, Centre 
on Migration, Policy and Society, COMPAS, Oxford, UK: University of Oxford.

Vertovec, Steven. 1999. Conceiving and Researching Transnationalism. „Ethnic and Racial Stu-
dies” 22(2): 447–462.

Wimmer, Andreas i Nina Glick Schiller. 2002. Methodological Nationalism and Beyond: Na-
tion-state Building, Migration and the Social Sciences. „Global Networks” 2(4): 301–334.

Zhou, Min. 1997. Segmented Assimilation: Issues, Controversies and Recent Research on the 
New Second Generation. „International Migration Review” 31(4): 825–858.

Zlotnik, Hania. 1998. The Theories of International Migration. Referat z konferencji „Challen-
ges for European populations”, 25–27 czerwca Bari.

Towards the Sociology of Mobile Society? The Development 
of New Concepts of Migration and Integration and Sociology

Summary

This article presents a review and analysis of the new sociological theories of migration and 
integration that have developed since the 1990s, including transnationalism, liquid migration 
and incomplete migration, as well as new concepts of multiculturalism, assimilation, integration 
and adaptation to transnational spaces. The paper postulates and justifi es the need for better 
integration of migration studies with more general sociological theory. On the one hand, 
migration studies should be more embedded in general sociological theory. On the other hand, 
the achievements of migration studies should be employed by sociologists to a greater degree. 
This seems to be particularly advisable in the context of the emergence of the new metaparadigm 
of mobility, as opposed to settlement. As a result, the role of migration as a key research problem 
and theories pertaining to an emerging mobile society is increasing. 

Key words: sociology of mobility; new theories of migration and integration; transnationality; 
liquid migration; mobile society.


