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 KIM JESTEŚMY I CO PRZEŻYLIŚMY? MIGRANCI NIEPEŁNI 
WOBEC SWOICH SPOŁECZNOŚCI POCHODZENIA

STRESZCZENIE. Rekonstrukcja tożsamości jest kluczowym warunkiem adaptacji migran-
tów do nowego miejsca osiedlenia. W przypadku migracji niepełnej, wahadłowej taka rekonstrukcja 
jest bardziej skomplikowana. Ten typ migracji charakteryzuje się relatywnie krótkim czasem prze-
biegu oraz licznymi wahadłowymi przemieszczeniami się wędrowców pomiędzy krajem pochodze-
nia i krajem emigracji. Tożsamość migrantów wahadłowych składa się z elementów kulturowych 
należących do społeczności przyjmującej i kraju pochodzenia. W efekcie podczas powrotów do 
kraju macierzystego, migranci konfrontują elementy identyfi kacji konstruowane w interakcjach na 
emigracji ze swoją grupą pochodzenia. Oznacza to specyfi czny proces readaptacji do to społeczno-
ści pochodzenia. W tym działaniu można wyróżnić różne typy narracji stosowane przez migrantów 
wahadłowych. Te odmienne techniki komunikacji różnią się komponentami poznawczymi i emo-
cjonalnymi. Narracje pełnią liczne funkcje. Przykładowo podtrzymują relacje i więzi społeczne, 
zaspokajają potrzebę społecznego uznania i prestiżu oraz pozwalają oswoić negatywne doświadcze-
nia emigracyjne. Różne typy narracji wykorzystywane są sytuacyjnie i kontekstowo, ze względu na 
motywy, cel i partnera interakcji. Artykuł zawiera szczegółową analizę cech wspomnianych narracji 
oraz warunków ich powstania i stosowania.

Słowa kluczowe: migracja wahadłowa, tożsamość, readaptacja migrantów do społeczność po-
chodzenia

 WHO ARE WE AND WHAT HAVE WE EXPERIENCED?
THE INCOMPLETE MIGRANTS AND THEIR COMMUNITY
OF ORIGIN.

ABSTRACT. The reconstruction of the migrants’ identity is an essential condition for the 
migrants’ adaptation in their new place of settlement. Such reconstruction in the case of incom-
plete, pendulum migration is more complicated. This type of migration is characterized by its 
relatively short term nature and multiple travels of migrants between their country of origin and 
the receiving country. The identity of the so-called pendulum migrants is composed of cultural 
elements belonging both to the receiving society and to the native one. As a result migrants con-
front components of their identity constructed during interactions in the host society with their 
group of origin whenever they come back to their home country. It is a special process of re-ada-
ptation to their original society. One can distinguish different types of narrations used by pendu-
lum migrants. Those diverse techniques of communication differ in their cognitive and emotional 
components. The narrations fulfi ll many functions. For instance, they sustain social relations and 
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social ties, satisfy the need for social prestige and recognition, and facilitate the acceptance of the 
negative experiences of migration. The different types of narrations are applied contextually and 
situationally depending on the motive, goal and the partner of the interaction. The paper contains
a detailed analysis of the features of the above-mentioned narrations and the circumstances of 
their formation and use.

Keywords: pendulum migration, identity, re-adaptation of migrants to the group of origin

W ogromie różnego rodzaju współczesnych form ruchów wędrówkowych 
tzw. migracja klasyczna wydaje się być formą, o ile nie zanikającą, to przynajm-
niej w Europie tracącą na znaczeniu. W szczególności dotyczy to przemieszczeń 
ludności dokonujących się w ramach procesu integracji europejskiej1. To tutaj 
mamy do czynienia z wyłanianiem się różnego rodzaju nowych form migracji 
niepełnych o cechach odmiennych od jej klasycznego ujęcia. Jedną z nieuchron-
nych konsekwencji migracji niepełnych jest swoista konfrontacja „wędrowców” 
z członkami grupy pochodzenia2. W przeciwieństwie do migracji klasycznej, peł-
nej ten typ wędrówki nie ogranicza interakcji „wędrowców” do grupy przyjmu-
jącej, ewentualnie innych migrantów. W przypadku „wędrowców” wahadłowych, 
zakłada utrzymywanie periodycznych kontaktów ze społecznością pochodzenia 
lub powrót do niej w sytuacji migracji sezonowej czy reemigracji. To sprawia, że 
poddani są oni pewnej formie readaptacji w grupie, którą wyjeżdżając opuścili. 
Najważniejsze pytanie, na jakie w tym procesie powrotu starają się odpowiedzieć 
i migranci, i członkowie społeczności pochodzenia brzmi następująco: czy jestem 
takim samym człowiekiem, jakim byłem przed wyjazdem? 

W trakcie readaptacji „wędrowcy” posługują się różnymi formami narracji 
o migracji oraz podlegają zabiegom naznaczania społecznego ze strony grupy po-
chodzenia. W artykule staram się opisać i wyjaśnić uwarunkowania taktyk dzia-
łania migrantów podczas procesu readaptacji. Określam je typami przekazu lub 
formami komunikacji interakcyjnej. Podstawą moich rozważań są badania em-
piryczne, których byłem współtwórcą i wykonawcą3. Ze względu na ich postać 

1 Zob. M. Jandl, Irregular Migration, Human Smuggling, and the Eastern Enlargement of the 
European Union, „International Migration Review”, 2007, nr 2, 291–315; D. Broeders, The New 
Digital Borders of Europe. EU Databases and the Surveillance of Irregular Migrants, „International 
Sociology”, 2007, nr 1, 71-92.

2 W sprawie pojęcia migracji niepełnej zob. np. Ludzie na huśtawce. Migracje między peryfe-
riami Polski i Zachodu, redaktorzy E. Jaźwińska i M. Okólski, Warszawa, 2001; D. Niedźwiedzki, 
Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków, 2010. 

3 Badania były prowadzone na terenie gmin Zwierzyniec (powiat zamojski) i Tyszowce (powiat 
tomaszowiecki) w ramach realizacji projektu pt. „Reconstituting Democracy in Europe” (RECON), 
realizowanego w latach 2007-2011, koordynowanego przez Centre for European Studies w Uniwer-
sytecie w Oslo. Badania wykorzystane w artykule zostały przeprowadzone w ramach work package 8
„Identity formation and enlargement” koordynowaneg: o przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Badania terenowe przeprowadził zespół w składzie Marcin Galent, Maria Molenda, 
Dariusz Niedźwiedzki, Karolina Rzepecka.
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studiów przypadku mam świadomość pewnych historycznych i przestrzennych 
ograniczeń generalizacji moich analiz i wniosków. 

Te zróżnicowane typy przekazu wyrażające pewne strategie postępowania mi-
grantów w grupie pochodzenia są związane z cechami migracji wahadłowej. Za-
kłada ona utrzymywanie relacji i więzi społecznych z grupą pochodzenia i przyj-
mującą. Przedłużanie się takiego stanu funkcjonowania w dwóch odmiennych śro-
dowiskach społeczno-kulturowych prowadzi do pozostawania „wędrowca” w stre-
fi e granicznej, liminalnej4. Wyklucza ono jednoznaczne utożsamianie się z grupą 
przyjmującą lub pochodzenia. Chęć włączenia się nie tylko w sferę ekonomiczną, 
ale także w życie społeczne na emigracji, jak również podtrzymywanie bliskich 
relacji z tymi, których się opuściło wyjeżdżając prowadzi nieuchronnie do napię-
cia, a często kryzysu tożsamości. Jego rozwiązanie wymaga rekonstrukcji. Musi 
ona obejmować, z jednej strony odrzucenie pewnych elementów kultury pocho-
dzenia, z drugiej, przyjęcie ze społeczności przyjmującej tych elementów umożli-
wiających osiągnięcie sukcesu migracyjnego. Taka rekonstrukcja może wiązać się 
z nabyciem przyzwyczajeń, umiejętności i kwalifi kacji, które są wykorzystywane 
również w kraju ojczystym. Począwszy od odmiennych nawyków spędzania wol-
nego czasu, po zmianę pracy lub nową organizację jej wykonywania. Brak jed-
noznacznego utożsamiania się grupą pochodzenia często prowadzi „wędrowców” 
do wykorzystywania w interakcjach wyróżnionych form przekazu. Dzięki nim są 
w stanie zachowywać własną ukształtowaną w trakcie migracji tożsamość przy 
jednoczesnym podtrzymywaniu więzi z członkami społeczności pochodzenia. 

UWARUNKOWANIA STOSOWANIA PRZEKAZÓW
INTERAKCYJNYCH 

Stosowanie poszczególnych form komunikacji interakcyjnej wiąże się zarów-
no z charakterystyką migrującego, jak i środowiska społecznego, które opuszcza. 
Podstawowym procesem warunkującym stosowanie poszczególnych typów prze-
kazu jest rozejście się dróg życiowych migranta i grupy pochodzenia w efekcie 
„wędrówki”, oznaczające niewspółmierność doświadczeń, nieadekwatność czyn-

Prowadzone w artykule rozważania oparte są także na wynikach badań prowadzonych w ramach 
fi nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu badawczego „Migracja 
wahadłowa a procesy europeizacji i konstruowania tożsamości europejskiej: Przypadek polskich 
emigrantów w Belgii” (N 116 018 32/1879) realizowanego w latach 2007-2008. Badania terenowe 
zostały przeprowadzone w Leuven przez zespół w składzie: Marcin Galent, Idesbald Goddeeris, 
Dariusz Niedźwiedzki.

4 Wykorzystuję tutaj pojęcie liminalności w zmianie kulturowej opierając się na rozważaniach 
Arnolda van Gennepa (Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa, 2006) 
i Victora Turnera (Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kra-
ków, 2005). W tej sprawie zobacz też: Z. Mach, Symbols, Confl ict, and Identity, New York, 1993,  
87-90; D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość…, 79-82. 



118 Dariusz Niedźwiedzki

ników kształtujących tożsamości migrantów i nie-migrantów. Oznacza ono na-
ruszenie istniejących wcześniej między nimi relacji, systemu więzi społecznych 
oraz katalogu ról społecznych przyjętych i wykonywanych przez „wędrowca” 
przed wyjazdem. Taka sytuacja oznacza podczas kolejnych spotkań konieczność 
dopasowywania się migrantów i członków społeczności pochodzenia jako part-
nerów interakcyjnych. Stają oni przed problemem negocjowania świata przeży-
wanego, gdyż nie jest on już w sposób naturalny tak samo pojmowany przez mi-
granta i jego interakcyjnych partnerów. Muszą oni na nowo nadać sensy pewnym 
faktom, wydarzeniom, czasami także elementom kultury symbolicznej, a więc 
zdefi niować łączącą ich sytuację interakcyjną. Takie negocjacje często skłaniają 
„wędrowców” do stosowania wyróżnionych, odmiennych typów przekazu.

Pewne uwarunkowania stosowanych form komunikacji interakcyjnej wyni-
kają z cech kulturowo-społecznych i emocjonalno-psychicznych „wędrowca”, 
także tych nabytych w trakcie wyjazdu. Doświadczenie migracji prowadzi często 
do znaczących zmian osobowościowych. Do ciągłej ewolucji wynikającej z we-
wnętrznej dynamiki zmian dochodzą te wywołane przez czynniki zewnętrzne. 
Skutkują one formowaniem się nowego typu osobowości w kierunku specyfi cznej 
dla czasów nowoczesności, której można przypisać szereg cech5:

– gotowość i otwartość na nowe doświadczenia, innowacje i zmianę,
– gotowość do wyrabiania sobie i uznania różnorodności opinii,
– orientacja czasowa na teraźniejszość i przyszłość,
– przekonanie o skuteczności działania człowieka,
– planowanie, czyli antycypowanie i organizowanie przyszłych działań,
– zaufanie w regularność i przewidywalność życia społecznego,
– poczucie sprawiedliwości dystrybutywnej,
– zainteresowanie i uznanie wagi edukacji i wykształcenia,
– szacunek dla godności drugiego człowieka,
– pochwała indywidualizmu,
– uznanie dla działań autopromocyjnych ludzi.
Te nowe cechy osobowościowe w różnym zakresie charakteryzują poszcze-

gólnych migrantów. Znamionują one przemiany obyczajowości, powodują przyj-
mowanie nowych, przewartościowanych kodeksów postaw i zachowań6. Zgodnie 
z nimi „wędrowcy” w mniejszym stopniu orientują się socjocentrycznie, w swo-
ich działaniach są bardziej indywidualistyczni, czasami egocentryczni. Dla nich 
cele i pragnienia jednostki są zasadniczym układem odniesienia7, a otoczenie spo-

5 Por. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków, 2005, 85-86.
6 Zob. A. Słaboń, Zmiany obyczajowości jako typ przewartościowań, [w:] Kultura w procesie 

zmiany. Z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych, redaktorzy A. Jawłowska i G. Woro-
niecka, Olsztyn, 2003, s. 33.

7 Często dzieje się tak również w przypadku  tzw. motywacji zadaniowej przy podejmowaniu 
migracji, gdzie jest ona instrumentem realizacji ściśle określonego celu.
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łeczne częściej traktowane jest instrumentalnie niż podmiotowo. Wędrowcy nie 
stronią od kierowania się zasadą „cel uświęca środki”, która uzasadnia postępo-
wanie nieetyczne, niemoralne. Uznanie dla kultu sukcesu oznacza kierowanie się 
regułą: „najważniejsze to chcieć i wierzyć, że się uda, a reszta sama przyjdzie”. 
Dla „wędrowców” istotniejsze jest także postępowanie zgodne z zasadami profe-
sjonalizmu niż odwołujące się do poczucia honoru. 

Ujawnianie tych nowych cech osobowościowych oraz wzorów postaw i za-
chowań członkom społeczności pochodzenia wymaga stosowania różnych form 
komunikacji w interakcjach. To one umożliwiają przekonywanie osób, które są 
blisko „wędrowców”, co pozwala na przetrwanie lokalnych skupisk czy też krę-
gów w większych grupach społecznych8. W ten sposób migranci mogą podtrzy-
mywać więzi w społecznościach pochodzenia.       

Inne związane z osobą „wędrowca” uwarunkowania stosowania odmiennych 
form komunikacji interakcyjnej stanowią efekt przebiegu konkretnej migra-
cji i uzyskanych w jej toku doświadczeń oraz skutków dla tożsamości migranta 
w postaci przyjętych norm, wzorów postaw i zachowań. Istotne znaczenie odgry-
wają tutaj szeroko rozumiane kompetencje kulturowe migrantów, na które składa 
się ich kapitał osobisty, materialny i kulturowy. W trakcie wędrówki podlegają one 
przemianom i wzbogacaniu.  

Zazwyczaj migracja prowadzi do zjawiska dyfuzji kulturowej, która oznacza 
„przestrzenne rozchodzenie się lub przenoszenie się elementów kultury (cech, 
instytucji, wzorów, wątków, tematów, obyczajów) w drodze zapożyczenia”9. 
W efekcie kontaktu „wędrowców” ze społecznością przyjmującą dochodzi do wy-
miany wartości, norm i wzorów. Zachodzi ona w procesie interakcji bezpośredniej 
między stronami, może być także konsekwencją wzajemnej obserwacji prowa-
dzonej przez osoby przynależne do dwóch wymienionych grup. W efekcie mamy 
do czynienia z nieuchronnym powstaniem lub pogłębieniem pluralizmu kulturo-
wego10. W przypadku migracji powrotnych lub wahadłowych, „wędrowcy” stają 
się zazwyczaj nosicielami wzorów kulturowych zapożyczonych od społeczności 
przyjmującej. Te nowe elementy wzbogacające ich kompetencje kulturowe ozna-
czają zdolność do podejmowania skutecznych działań na bazie wiedzy teoretycznej 
i doświadczenia11. 

 8 Zob. A. Nowak, Układy złożone w psychologii: dynamika umysłu i grup społecznych, [w:] 
Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, redaktorzy B. Wojciszke i M. Jarymowicz, Warsza-
wa-Łódź, 1999, s. 26.

 9 E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii 
kulturowej, Warszawa, 2004, s. 105. 

10 Zob. S. Castles i M.J. Miller, The Age of Migration. International Population Movements in 
the Modern World, London, 2003. 

11 M. Natanek i D. Niedźwiedzki, Kompetencje społeczeństwa polskiego w zakresie kultury eu-
ropejskiej, czyli o nieprzygotowaniu do integracji z Europą, [w:] Kręgi kompetencji i perspektywy 
poznawcze, redaktorzy J. Goćkowski i P. Kisiel, Kraków, 1999, 325-326.
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Zakres zmian dotyczących kompetencji kulturowych wiąże się z przebiegiem 
„wędrówki”. Z tego punktu widzenia możemy mówić o dwóch typach migracji: 
formalnej i realnej12. Ta pierwsza oznacza niewielki wpływ „wędrówki” na proces 
wzbogacania kompetencji kulturowych. Takie niewielkie zmiany wynikają albo 
z charakteru aktywności na emigracji, której specyfi ka ogranicza do minimum 
kontakt ze społecznością przyjmującą (przypadek pracowników rolnych pielęgnu-
jących zwierzęta hodowlane w miejscach oddalonych od ludzkich siedlisk) albo 
z przyjętej strategii działania na emigracji. Polega ona na realizowaniu celu „wę-
drówki” na tyle, na ile to możliwe obok grupy przyjmującej. Dla tak zwanych target 
workers, członkowie społeczności przyjmującej są interesujący tylko i wyłącznie 
w kontekście wykonywania roli pracownika13. Migracja realna oznacza wędrówkę 
jako punkt odniesienia dla przebiegu życia. W jej przypadku styczność z innymi na 
emigracji jest często związana z charakterem podejmowanej pracy. Sprawne wy-
pełnianie nałożonych przez pracodawcę obowiązków wymaga współpracy z inny-
mi, nosicielami odmiennych kultur. Prowadzi to do konieczności rekonstruowania 
własnej tożsamości społecznej oraz znaczącego wzbogacania posiadanych kompe-
tencji kulturowych. Ich wykorzystanie w grupie pochodzenia wymaga często zapo-
znania i przekazania „innym znaczącym” nowych zwyczajów, obyczajów, tradycji 
czy nawyków, które przyswoili sobie w trakcie pobytu na emigracji. W tym proce-
sie transmisji migranci korzystają z różnych form komunikacji interakcyjnej.

Stosowanie przez „wędrowców” poszczególnych typów przekazu uwarunko-
wane jest także postawami i zachowaniami członków społeczności wysyłającej. 
Z perspektywy doświadczeń migracyjnych te postawy i zachowania prowadzą do 
modyfi kacji opinii i ocen „wędrowców”. To zjawisko dotyczy również osób bli-
skich, znaczących pozostawionych w kraju. Na podstawie wywiadów z młodymi 
migrantami, dla których „wędrówka” stanowiła jednocześnie wyjście z rodzinnego 
gniazda,  można wnioskować o dwojakiego rodzaju modyfi kacjach postrzegania 
znajomych, członków przyjacielskich grup rówieśniczych. W opinii responden-
tów te bliskie osoby stały się odległe ponieważ ich wchodzenie w dorosłe życie 
potoczyło się wedle odmiennych scenariuszy, z których żaden nie jest podobny do 
doświadczeń migrantów. Część pozostała „dzieciakami”, mieszkającymi z rodzi-
cami, pozostającymi częściowo pod ich opieką (przygotowanie posiłków, robie-
nie zakupów, pranie brudnych ubrań), czasami na ich utrzymaniu. Właściwie nie 
znają oni procesu zmagania się z problemami życia codziennego, które stanowią 
istotny aspekt aktywności „wędrowców”. Inni stali się bardzo „dorośli”, intere-
sują ich tylko „praca” i „pieluchy”, a cała codzienna aktywność sprowadza się 
do zarobkowania i opieki nad dziećmi. Nie potrafi ą zorganizować sobie wolnego 
czasu, nie korzystają z rozrywek (poza programem telewizyjnym), „nie umieją 

12 Zob. D. Niedźwiedzki, dz.cyt., 153-157.
13 Zob. R. Grillo, Betwixt and Between: Trajectories and Projects of Transmigration, „Journal of 

Ethnic and Migration Studies”, 2007, nr 2, s. 200.
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się bawić”, przez co stają się obcy „wędrowcom”, często odreagowującym w cza-
sie wolnym trudne zmagania z problemami codziennej egzystencji na emigracji. 
W konsekwencji ani z „dzieciakami”, ani z „dorosłymi”, nie ma o czym porozma-
wiać, trudno znaleźć wspólne tematy do dyskusji, więc używa się w kontaktach 
z nimi różnych, wymienionych typów przekazu.

 Dwa zjawiska zachodzące w społeczności pochodzenia znamionują stosunek 
jej członków wobec migrantów. Pierwsze z nich to tzw. „syndrom pozostawa-
nia na świeczniku”. Migranci wahadłowi i reemigranci poddani są baczniejszej 
obserwacji przez członków ich społeczności pochodzenia, skutkującej dążeniem 
do częstych, licznych i intensywnych kontaktów. Jednym z istotniejszych moty-
wów jest ciekawość, zainteresowanie rzeczywistością, w której przebywała osoba 
pozostająca poza grupą. Dla osób kierujących się tego typu motywacją „wędro-
wiec” stanowi źródło wiedzy na temat innego kraju (krajów), charakteryzującej 
go architektury, przyrody, zamieszkujących go ludzi, ich warunków życia i tym 
podobne. Generalne im więcej informacji przekaże migrant tym bardziej usatys-
fakcjonowany pozostaje jego partner interakcyjny. Inną motywacją jest zainte-
resowanie migracją charakterystyczne dla członków społeczności pochodzenia, 
rozważających decyzję o jej opuszczeniu. Taka osoba chce dowiedzieć się jak 
najwięcej, ale na temat tych aspektów wędrówki, które pozwolą jej wzbogacać 
swój bilans zysków i strat związanych z wyjazdem. Ważne są tu nie tylko fakty, 
czasami istotniejsze są oceny i opinie migranta na temat życia za granicą. Niezwy-
kle cenne są wszelkie informacje praktyczne. Jeszcze innym motywem wchodze-
nia w intensywne interakcje z migrantami jest kontrola społeczna. Członek grupy, 
który pozostawał długotrwale poza nią jest w ten sposób sprawdzany w zakresie 
posiadanej tożsamości, relacji, więzi i ról społecznych. W efekcie następuje jego 
ponowna identyfi kacja w układzie „swój – obcy”. Pytanie brzmi: czy w aspekcie 
emocjonalnym, społecznym i kulturowym ta osoba nadal należy do sfery swoj-
skości, czy też należy ją uznać za obcego?

Niezależnie od przyczyn, które kierują postawami i zachowaniami członków 
społeczności pochodzenia w kontaktach z migrantami, „syndrom pozostawania na 
świeczniku” oznacza dla tych drugich wchodzenie w liczne, często nieoczekiwane 
i niechciane interakcje. Taki stan rzeczy skłania ich do stosowania kontekstualnie 
odmiennych typów komunikacji interakcyjnej.

Drugim zjawiskiem charakteryzującym stosunek członków społeczności po-
chodzenia wobec „wędrowców” jest „piętno sukcesu migracyjnego”. Jego geneza 
tkwi w dwóch stereotypowych poglądach. Pierwszy odnosi się do ludowego przy-
słowia: „wszędzie dobrze,  gdzie nas nie ma”. Migracja w tym kontekście jawi się 
jako mechanizm dostępu do lepszej rzeczywistości, bogatszego świata, lepiej zor-
ganizowanego i oferującego więcej szans na zaspokajanie potrzeb i realizację ludz-
kich aspiracji. Wynika z tego założenie, że nawet nieudacznik jest w stanie w ja-
kimś zakresie wykorzystać możliwości oferowane przez ten lepszy świat, istnieją-
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cy poza rzeczywistością społeczności pochodzenia. Tym bardziej, że kierunkiem 
wyjazdu jest Zachód. Mit „złotego Zachodu” to drugi ze stereotypowych poglą-
dów kształtujący „piętno sukcesu migracyjnego”. Powstał on w okresie panowa-
nia w Polsce systemu komunistycznego i oznaczał nie tyle przekonanie o lepszych 
możliwościach zaspokajania potrzeb i realizacji aspiracji życiowych w warunkach 
systemu demokracji politycznej i wolnorynkowej gospodarki, ile wizję Zachodu 
jako rzeczywistości pozbawionej wad i braków14. Chociaż w trakcie transformacji 
systemowej i procesie poznawania krajów Europy stracił wiele ze swojej pierwot-
nej mocy, nadal kształtuje wyobraźnię i sposób myślenia o Zachodzie.

„Piętno sukcesu migracyjnego” oznacza, że w kontekście oczekiwań członków 
społeczności pochodzenia, „wędrowiec” nie może odnieść porażki migracyjnej. 
Nawet jeżeli tak się stanie, stara się porażkę ukryć lub co najmniej pomniejszyć jej 
rzeczywiste rozmiary. Czyni to albo z powodu obawy o utratę prestiżu, albo z racji 
przekonania, że inni nie uwierzą w jego niepowodzenie. Wykorzystuje przy tym 
niektóre z wymienionych form komunikacji interakcyjnej. 

TYPY PRZEKAZU W INTERAKCJACH MIGRANTÓW ZE SWOJĄ
GRUPĄ POCHODZENIA

Z punktu widzenia zawartych treści i pełnionej funkcji można wyodrębnić 
sześć podstawowych typów komunikacji, przekazów stosowanych przez „wę-
drowców” w interakcjach z członkami społeczności pochodzenia. Są to: oświad-
czenie, bilans, świadectwo, milczenie, kłamstwo i dialog.

Oświadczenie

Cechą charakterystyczną tego typu przekazu jest odwoływanie się przez mi-
granta do zobiektywizowanych aspektów i wymiarów doświadczenia wyjazdo-
wego. Jego opowieść jest skupiona na konkretnych, często wymiernych efektach 
wyjazdu i zawsze takich, które odnoszą się do rzeczywistości materialnej. Taka lo-
gika narracji pozwala przekazać partnerom interakcyjnym informacje najczęściej 
dotyczące trzech zakresów tematycznych. Przy czym w konkretnym „oświadcze-
niu” może występować tylko jeden z nich:
a/  status materialny – w tym zakresie migrant oświadcza, ile zarabiał, wydawał 

i zaoszczędził, jak zmienia się w efekcie jego poziom życia codziennego i na co 
ma zamiar przeznaczyć zgromadzone środki;

14 Zob. M. Buchowski, Tożsamość Europejczyków: jedność i podział, [w:] Dylematy tożsamo-
ści europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, redaktorzy J. Mucha i W. Olszewski, Toruń, 1997, 
51-84.
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b/  doświadczenie życiowe – tutaj przekaz odnosi się do rodzaju aktywności pro-
wadzonej na emigracji i jej efektów w postaci poznania rzeczywistości oraz 
nabytych umiejętności zawodowych i kompetencji kulturowych;

c/  plany – w tym przypadku migrant kładzie w swojej opowieści nacisk na zgene-
ralizowanym efekcie dotychczasowych doświadczeń wędrówkowych w postaci 
określenia kolejnych celów wyjazdów na emigrację zgodnie z formułą: „chcę 
osiągnąć jeszcze…”
„Oświadczenia” charakteryzują się konkretnością i sprawozdawczością, za-

zwyczaj mają postać opowieści pozbawionych emocji. Podczas opisu doświad-
czeń poznawczych, na przykład opisu zwiedzania zabytków architektury lub 
obiektów przyrodniczych, dominuje w nim logika zaliczania kolejnych atrakcji 
turystycznych a nie estetyczne rozważania i przeżycia duchowe stanowiące efekt 
kontaktu z kulturą i przyrodą. W „oświadczeniach” migrant podkreśla material-
no-organizacyjny aspekt wyjazdu, pomija przy tym jego wymiar emocjonalno-
estetyczny. Ten typ chłodnego nastawionego na konkret przekazu, stosowany jest 
przede wszystkim wobec osób znajomych, z którymi nie wiążą migrantów silne 
więzi emocjonalne. Jego użyteczność polega na wkładaniu maski, za którą można 
skryć warstwę doznań psychicznych wywołanych przez doświadczenia kontaktu 
ze społecznością przyjmującą, jej środowiskiem kulturowym i przyrodniczym.

Bilans

W tym typie przekazu dominuje logika ekonomicznego bilansu zysków i strat. 
Przy czym istnieje tutaj zasadnicza różnica z bilansem korzyści i strat wykorzy-
stywanym do podjęcia decyzji o migracji. W tamtym analiza odnosi się zarówno 
do kraju emigracji, jak i kraju dotychczasowego pobytu. Refl eksja, chociaż akcen-
ty nie są w niej rozłożone równomiernie, dotyczy dobrych i złych stron opuszcze-
nia społeczności pochodzenia oraz szans i zagrożeń związanych z wchodzeniem 
do społeczności przyjmującej. Tutaj migrant podkreśla dobre strony, korzyści 
uzyskane za granicą i konfrontuje je ze stratami, jakie inni z jego otoczenia spo-
łecznego ponoszą z racji pozostawania w kraju. W tym typie przekazu skupia 
się na eksponowaniu zysków wynikających z wyjazdu i strat związanych z jego 
zaniechaniem. W efekcie podczas interakcji zyski skierowane są na osobą migran-
ta, straty na osobę partnera interakcyjnego (członka rodziny, znajomego, sąsiada 
i tym podobne). Przekaz z jednej strony wiąże osiągnięte sukcesy z wyjazdem 
migracyjnym, z drugiej strony sugeruje, że powstrzymanie się od wyjazdu spowo-
dowałoby, chociaż bliżej nieokreślone, pewne straty. Innymi słowy niech żałują ci 
wszyscy, którzy nie zdecydowali się na migrację. 

„Bilans” to przekaz, który w mniej lub bardziej intencjonalny sposób jest 
formą propagowania emigracji. Migrant stara się w sposób racjonalny pokazać 
dobre strony wyjazdu. Czasami ten typ przekazu ma na celu ukrycie, jeżeli nie 
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bezwzględnej, to przynajmniej relatywnej porażki migracyjnej. Dla „wędrowca” 
często pełni on ważną funkcję uzasadniania, a czasami usprawiedliwiania wy-
jazdu przed partnerami interakcyjnymi. Dzieje się tak szczególnie w sytuacjach, 
gdy pobyt za granicą wiąże się z brakiem uczestnictwa w ważnych wydarzeniach, 
zmianach społecznych w grupie pochodzenia. „Bilans” stosowany jest wtedy 
w interakcjach z osobami, wobec których „wędrowiec” posiada wyrzuty sumienia 
i stanowi formę psychologicznego mechanizmu przeniesienia, w myśl logiki: „nie 
ja jestem winny, tylko on, który nie zdecydował się na emigrację”. Zazwyczaj 
przekaz ten ma charakter emocjonalny, wszak nie wiadomo czy nawet w przypad-
ku podjęcia tu i teraz decyzji o migracji uda się nadrobić poniesione straty. Jak 
pokazują wywiady z migrantami wahadłowymi, „bilans” stosowany jest częściej 
w kontaktach z partnerami interakcyjnymi bliskimi emocjonalnie. 

Świadectwo

Ten typ przekazu kładzie nacisk na niepowtarzalność doświadczeń „wędrów-
kowych”. Migracja jawi się w narracji „wędrowca” jako swoiste doświadczenie 
o charakterze przeżycia pokoleniowego. Odnosi się ona do procesu formowania 
pokolenia w dilthejowskiej tradycji rozumienia działań ludzi, ukształtowanych 
przez wspólnotę losów kulturowych decydujących o  swoistości postaw i zacho-
wań ludzkich. W tym sensie migranci tworzą pokolenie rozumiane jako pewna 
formacja intelektualna określona przez dominujący wśród jej członków sposób 
myślenia. Migracja stanowi kontekst, perspektywę poprzez którą „wędrowcy” po-
strzegają, interpretują i oceniają otaczającą rzeczywistość. Jest ona doświadcze-
niem, które tworzy z migrantów pokolenie, jakim jest „zespół ludzi, na których 
sposobie myślenia zaważyło decydująco to samo przeżycie, nazywane dalej prze-
życiem pokoleniowym”15. W efekcie zdaniem „wędrowca”, migranta nie zrozumie 
nikt, kto nie był na emigracji. Dzieje się tak, ponieważ przeżycia pokoleniowego 
należy osobiście doświadczyć, aby stać się reprezentantem generacji przez nie 
ukształtowanej16. Zewnętrznie to przeżycie pokoleniowe przejawia się w postaci 
mentalności kombatanckiej, która prowadzi do rewitalizacji doświadczeń migra-
cyjnych i ich wpływu na interpretację teraźniejszości w sposób niezrozumiały dla 
ludzi spoza pokolenia. To, co przeżył migrant, jego zdaniem, może zrozumieć 
tylko ktoś, kto był na emigracji. Bez empirycznego doświadczenia nie ma możli-
wości poznania, wyjaśnienia i zrozumienia rzeczywistości.

„Świadectwo” umożliwia przywoływanie negatywnych doświadczeń migra-
cyjnych, przyznawanie się do porażek i błędów popełnianych podczas wyjazdu. 

15 J. Garewicz, Pokolenie jako kategoria socjofi lozofi czna, „Studia Socjologiczne”, 1983, nr 1, 
s. 77.

16 Zob. D. Niedźwiedzki, Odzyskiwanie miasta. Władza i tożsamość społeczna, Kraków, 2000, 
57-58.
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Po pierwsze, dlatego że ich powodów, istoty, uwarunkowań i konsekwencji nie 
jest w stanie pojąć partner interakcyjny będący stałym mieszkańcem społeczno-
ści pochodzenia. Drugim powodem jest jednoczesne pokazywanie dowodów ra-
dzenia sobie z negatywnymi stronami emigracji. Takim podstawowym jest sam 
fakt powrotu w dobrym stanie zdrowia (również psychicznego) oraz deklaracja 
gotowości do kolejnego wyjazdu. „Wędrowiec” z jednej strony wskazuje na 
niepowodzenia, z drugiej deklaruje, że nie żałuje decyzji o migracji. Po trzecie, 
w tym typie przekazu często pojawia się zabieg mistyfi kacji. Aura tajemniczości 
ma krępować, onieśmielać partnera interakcyjnego. Tymczasem „(…) prawdziwa 
tajemnica polega na tym, że nie kryje ona żadnego sekretu; chodzi o to, by nie 
dowiedziała się o tym publiczność”17. Szereg wynikających z założonego braku 
kompetencji słuchaczy niedomówień towarzyszących opowieści o porażce prze-
kształca przekaz informacyjny w swoisty rytuał. W ten sposób w „świadectwie” 
pojawiają się legendy i mity na temat pobytu na emigracji. 

„Świadectwo” ma zastosowanie w kontaktach zarówno z bliskimi, jak i od-
ległymi emocjonalnie partnerami interakcyjnymi. Ważniejsza jest tutaj funkcja,  
jaką pełni dla samego migranta. Ten typ przekazu pozwala uwalniać się od trosk, 
zmartwień wywołanych doświadczeniami migracyjnymi poprzez dzielenie się 
nimi z innymi. Jednocześnie forma tego przekazu umożliwia podtrzymywanie 
i kreowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Czasami „świadectwo” stoso-
wane jest także w kontaktach z innymi migrantami i staje się wtedy środkiem 
relatywizowania rzeczywistości emigracyjnej oraz podkreślania odmienności do-
świadczeń „wędrówkowych”18.

„Świadectwo” jest przekazem nieuporządkowanym, chaotycznym często na-
wiązującym do różnych aspektów życia migranta w społeczności przyjmującej 
i mieszającym je w jednym komunikacie. Najczęściej „świadectwo” ma silnie 
emocjonalny charakter.

Milczenie

To typ przekazu, który polega na unikaniu poruszania tematu migracji w kon-
taktach z członkami społeczności pochodzenia. W przypadku podjęcia takiej te-
matyki „milczenie” jako typ przekazu oznacza ograniczanie narracji do kwestii 

17 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego. Tłum . H. Śpiewak i P. Śpiewak, War-
szawa, 1981, s. 114.

18 Podczas prowadzenia badań fokusowych z migrantami wahadłowymi i reemigrantami na tere-
nie miasta Zwierzyńca byłem świadkiem zażartego sporu pomiędzy „wędrowcami” z doświadczeniem 
emigracji w tym samym kraju, w tym przypadku w Niemczech. Powodem była skrajnie odmienna opi-
nia na temat tego kraju i społeczeństwa przyjmującego. Zakończyć kłótnię udało się poprzez przyjęcie 
czasowego na okres badań założenia, że Niemcy to kraj o wielu obliczach a jego mieszkańcy mogą 
się od siebie dalece różnić. Jestem jednak przekonany, że „wędrowcy” pozostali przy swoich opiniach 
i w interakcjach z innymi prezentują własną wersję oceny kraju i społeczeństwa niemieckiego.  
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najbardziej powierzchownych i generalnych. Migranci starają się mówić tak, aby 
nic nie powiedzieć, unikają opisu jakichkolwiek szczegółów, detali, pogłębionych 
refl eksji na temat społeczności przyjmującej i swojego z nią kontaktu. Ten typ 
przekazu powstaje w efekcie dwóch odmiennych motywacji, strachu przed ujaw-
nieniem i obawy przed nieporozumieniem:
a/  motywacja strachu przed ujawnieniem – polega na chęci ukrycia wstydliwych 

zachowań oraz negatywnych, czasami wręcz traumatycznych doświadczeń 
związanych z pobytem na emigracji. Ta chęć ukrycia wynika z pragnienia utrzy-
mania własnego pozytywnego wizerunku w oczach partnerów interakcyjnych, 
a także podtrzymania stereotypowego wizerunku migranta jako człowieka suk-
cesu. Zachowująca się tak osoba, chcąc uniknąć przypadkowego ujawnienia 
faktów naruszających taki obraz, nie chce rozmawiać o migracji lub ogranicza 
taką rozmowę do minimum. 

b/  motywacja obawy przed nieporozumieniem – wynika ona z przekonania mi-
grantów o braku porozumienia z partnerami interakcyjnymi w społeczności po-
chodzenia. Wyjazd spowodował rozejście się dróg życiowych tych dwóch grup 
i w konsekwencji niewspółmierność doświadczeń. Członkowie rodziny, przy-
jaciele i bliscy znajomi wydają się po pewnym czasie odmienieni, a wraz z na-
rastającym poczuciem dystansu psychicznego i społecznego wzrasta lęk przed 
niezrozumieniem. W efekcie migranci są przekonani, że nie warto mówić zbyt 
wiele o problemach związanych z pobytem na emigracji ludziom, którzy zmie-
niają swoją tożsamość pod wpływem zupełnie innych wydarzeń życiowych.
„Milczenie” jako typ komunikacji interakcyjnej ma zastosowanie w kon-

taktach zarówno z osobami bliskimi, jak i dalekimi emocjonalnie i społecznie. 
W przypadku tych pierwszych jego stosowanie wymaga zazwyczaj uzasadniania 
przyjętej formy przekazu. W takich sytuacjach „wędrowcy”  często odwołują się 
do „kłamstwa” jako jednego z wyróżnionych typów komunikacji interakcyjnej 
stosowanej wobec członków grupy pochodzenia.

 
Kłamstwo

Z wywiadów wynika, że część migrantów wahadłowych w kontaktach ze spo-
łecznością pochodzenia posługuje się fałszem. Ten typ przekazu posiada ze wzglę-
du na sposób konstrukcji i powiązanie z rzeczywistością empiryczną trzy warian-
ty. W pierwszym z nich „kłamstwo” polega na podszywaniu się pod inne osoby, 
a w szczególności ich doświadczenia związane z „wędrówką”. W takiej sytuacji 
narracja opiera się na autentycznych wydarzeniach i opiniach, które wywołało ich 
zajście w miejscu emigracji. Mamy wtedy do czynienia z obrazem „wędrówki” 
odpowiadającym rzeczywistości, tyle że nie wynikającym z doświadczenia nar-
ratora. Przypisuje on sobie i opowiada partnerom interakcyjnym to, co usłyszał 
od innych. Z wywiadów wynika, że właściwie każdy z migrantów w mniejszym 
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lub większym zakresie posługuje się tym wariantem „kłamstwa”. Druga wersja 
tego typu przekazu to zmyślanie, prezentowanie rzeczywistości na emigracji jako 
efektu intelektualnej kreacji „wędrowca”. Opowiada on o faktach, które nie miały 
miejsca oraz opiniach i ocenach, których nikt nie wyrażał. Oczywiście zazwyczaj 
te intelektualne kreacje opierają się na jakichś swobodnie dobranych i wymiesza-
nych elementach dotyczących rzeczywistości emigracyjnej. Całościowy obraz ma 
jednak postać artefaktu wytworzonego przez migranta. Trzeci wariant „kłamstwa” 
jako formy komunikacji interakcyjnej polega na konfabulowaniu, czy raczej pew-
nym koloryzowaniu doświadczeń wędrówkowych przez migranta. Generalnie 
prezentuje on osobiste przeżycia, opowiada o własnych zachowaniach i podejmo-
wanych działaniach w społeczności przyjmującej. Poddaje je tylko pewnemu re-
tuszowi, fantazjując wypełnia luki w pamięci, a czasami delikatnie je modyfi kuje,  
aby utrzymać spójność narracji.   

„Kłamstwo” podobnie jak milczenie może być motywowane strachem przed 
ujawnieniem wstydliwych faktów i traumatycznych doświadczeń związanych 
z migracją. Także w tym przypadku chodzi o podtrzymanie własnego pozytyw-
nego wizerunku w oczach partnera interakcyjnego ze społeczności pochodzenia. 
Czasami „kłamstwo” używane jest w celu podniesienia własnej oceny w otoczeniu 
społecznym. Migranci konfabulują na temat uzyskanych kompetencji i doświad-
czenia, aby zaimponować innym większym dostępem do wiedzy jako społecznie 
pożądanego dobra. Mijają się z rzeczywistością w kwestii zarobków na emigracji, 
aby pokazać większe możliwości nabycia dóbr materialnych. W ten sposób „wę-
drowcy” świadomie stawiają się w ryzykownej sytuacji, bowiem w każdej chwi-
li może wydarzyć się coś, co pozwoli ujawnić przepaść między tym, do czego 
się otwarcie przyznawali, a tym, co faktycznie jest. Czynią to, ponieważ dążą do 
awansu w hierarchii uznania, prestiżu społecznego w grupie pochodzenia. „Kłam-
stwo” jako typ przekazu stosowane jest zarówno wobec bliskich, jak i odległych 
emocjonalnie i społecznie partnerów interakcji. W tym pierwszym przypadku 
wiąże się z chęcią podtrzymania więzi, w tym drugim pragnieniem jej zbudowa-
nia, a w obu także zaspokojeniem potrzeby uznania społecznego. 

Dialog

Podstawowym założeniem tego typu przekazu jest odpowiadanie migranta na 
zadawane pytania przez partnera interakcyjnego. W przeciwieństwie do „oświad-
czenia” w takim przypadku „wędrowcy” nie przemawiają, lecz starają się zaspo-
koić ciekawość pytających. Co więcej, nie sprowadzają swojego przekazu do „bi-
lansu” czy „świadectwa”, unikają „milczenia” i „kłamstwa”. Otwartość w prze-
kazywaniu informacji, zakres szczegółowości narracji mają charakter sytuacyjny, 
kontekstualny. Decyduje o tym dystans społeczny i psychiczny wobec partnerów 
interakcyjnych. Bliscy członkowie społeczności pochodzenia mogą liczyć na 
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większe zaangażowanie migrantów w opowieść, większą liczbę detali bardziej 
wyczerpującą narrację niż dalsi znajomi. 

Ten typ przekazu nie oznacza poziomu szczerości charakterystycznej dla reli-
gijnej spowiedzi, czyli wyznania prawdy i tylko prawdy. Dzieje się tak, ponieważ 
„wędrowcy” wobec swoich partnerów interakcyjnych przyjmują i pełnią określo-
ne role społeczne, które wyznaczają sposoby działania. Zobowiązują one także do 
powstrzymania się od określonych zachowań. „Nie jest chyba wyłącznie dziełem 
historycznego przypadku, że pierwszym znaczeniem słowa «osoba» jest «maska». 
Jest to uznanie dla faktu, że każdy zawsze i wszędzie, bardziej lub mniej świado-
mie, odgrywa jakąś rolę (…) To właśnie w tych rolach znamy się nawzajem i zna-
my samych siebie”19. Pytanie o szczegółowe cechy „dialogu” jako formy komu-
nikacji interakcyjnej w kontaktach migrantów z członkami społeczności pocho-
dzenia, to w tym kontekście pytanie o szczerość lub cynizm w wykonywaniu ról 
społecznych. Niebagatelny wpływ ma także dla wędrowca status grupy, do której 
należy partner interakcyjny. W przypadku grup tożsamościowych, wartościowych 
lub stanowiących przedmiot aspiracji wykonywanie ról powinno charakteryzować 
się szczerością. Oznacza to jednak zachowanie nie tyle prawdziwe i uczciwe, co 
przekonujące innych o szczerości migranta. To „(…) świadkowie muszą mniej lub 
bardziej uwierzyć, że wykonawcy są szczerzy (…) Wykonawca może być szczery 
lub nieszczery, ale musi być szczerze przekonany o swojej szczerości – szczerość 
jako taka nie jest konieczna do przekonującego odegrania przedstawienia”20. Ta-
kiego, które umożliwi „wędrowcowi” afi rmację wartości i norm grupy pochodze-
nia oraz podtrzymanie więzi społecznych z jej członkami.

PODSUMOWANIE  

Problem periodycznej konfrontacji migrantów niepełnych ze społecznością 
wysyłającą, podobnie jak z przyjmującą, jest konstytutywnym elementem tego 
typu wędrówki. W swoich rozważaniach skupiłem się  na osobie „wędrowca”, jego 
zabiegów i starań w kontaktach z innymi, członkami grupy pochodzenia. W arty-
kule starałem się pokazać, że powroty, spotkania po rozłące skłaniają migrantów 
niepełnych do stosowania zróżnicowanych typów przekazu interakcyjnego. Dzię-
ki zabiegom formalnym i selekcjonowanym treściom te taktyki komunikacyjne 
pozwalają na podtrzymywanie relacji i więzi społecznych, mogą pełnić także inne 
funkcje, na przykład zaspokajania potrzeby uznania, prestiżu społecznego. Wy-
różnione typy przekazu wykorzystywane są także w procesie racjonalizowania, 
oswajania negatywnych doświadczeń wędrówkowych w interakcjach z innymi 
znaczącymi osobami, bliskimi emocjonalnie. 

19 R. E. Park, Race and Culture, Glencoe, 1950, s. 249.
20 E. Goffman, Człowiek w teatrze…, s. 115.
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Z rozważań wynika, że odmienne sposoby komunikacji migrantów z członka-
mi społeczności pochodzenia zależą od kontekstu oddziaływania, defi niowania sy-
tuacji interakcyjnej dokonywanej przez „wędrowców”. Z analizy poszczególnych 
typów przekazu wynika, że istotnym elementem takiej defi nicji sytuacji jest osoba 
partnera interakcyjnego, przebieg i cel prowadzonej interakcji. Charakterystyczne 
jest posługiwanie się przez jednego migranta różnymi typami komunikacji w za-
leżności od okoliczności spotkania z innym, czyli od tego kiedy i do kogo mówią. 

Nie mam wątpliwości, że przeanalizowane w artykule, swoiste taktyki interak-
cyjne nie wyczerpują całej złożoności kontaktów „wędrowców” z pozostawiony-
mi w kraju członkami społeczności pochodzenia. W trakcie stosowania odmien-
nych form komunikacji migranci wykorzystują inne znane psychologiczne me-
chanizmy oddziaływania na publiczność. Należą do nich na przykład idealizacja 
i dramatyzacja występu21. W tym pierwszym przypadku starają się w działaniu 
odzwierciedlać, afi rmować wartości cenione w społeczności pochodzenia. Czynią 
to w celu poszukiwania rozwiązania problemu, który można sformułować nastę-
pująco: jak pokazać światu lepszego siebie? W drugim przypadku stają przed dy-
lematem robienia dobrego wrażenia albo podjęcia skutecznego działania. Usiłują 
znaleźć antidotum na problem uwidocznienia nakładów, własnego wysiłku, które-
go efektów nie widać na emigracji.

Migranci podczas stosowania wyróżnionych typów przekazu interakcyjnego 
muszą radzić sobie wielokrotnie z problemem dysonansu poznawczego, czyli 
świadomościową sprzeczności pomiędzy dwoma elementami poznawczymi22. 
Znosząc go w procesie racjonalizacji wykorzystują takie psychologiczne mecha-
nizmy jak: „słodkie cytryny” i „gorzkie winogrona”. Pojawiają się one szczegól-
nie często przy okazji stosowania „kłamstwa” w postaci fantazjowania, konfabu-
lowania czy koloryzowania doświadczeń migracyjnych.

Mam także świadomość, że opis metod przekazu stosowanych przez „wę-
drowców” to tylko fragment całościowego zjawiska kontaktów z grupą pocho-
dzenia. Nie chodzi tutaj tylko o ewentualne formy komunikacji stosowane przez 
jej członków, ale także inne elementy warunkujące przebieg interakcji. Niewąt-
pliwie należy do nich na przykład kapitał materialny przekazywany społeczności 
pochodzenia. 

Jestem przekonany, że problem kontaktów migrantów niepełnych z grupą po-
chodzenia wymaga dalszych badań empirycznych, analiz i namysłu teoretyczne-
go. Stworzenie całościowego modelu opisującego i umożliwiającego zrozumienie 
tego zjawiska wymaga odpowiedzi na pytania dotyczące uwarunkowań postaw 
i zachowań obu stron interakcji. 

21 Tamże, 69-92.
22 Zob. E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Warszawa, 2009.
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