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MIGRANCI A SPOŁECZNOŚĆ PRZYJMUJĄCA.
UWARUNKOWANIA STRATEGII AKULTURACYJNYCH
A KONTAKTY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ PRZYJMUJĄCĄ

„Obecność mniejszości etnicznej (lub mniejszości etnicznych) 
na terytorium danego kraju sprzyja powstawaniu konfl iktów

 wynikających z ekonomicznych, społecznych i politycznych interakcji
 zachodzących pomiędzy mniejszością a społeczeństwem przyjmującym. 

Rozwiązanie tych problemów niesie za sobą konieczność doboru 
przez imigrantów pewnego rodzaju przystosowania

 do warunków życia w społeczeństwie przyjmującym.”1

STRESZCZENIE. W artykule poruszona została problematyka dotycząca uwarunkowań stra-
tegii akulturacyjnych  w kontekście kontaktów migrantów ze społecznością przyjmującą. Punktem 
wyjścia rozważań jest prezentacja wybranych modeli strategii przystosowawczych. Wystąpienie 
określonej formy adaptacyjnej determinują różnorodne czynniki, które najogólniej podzielić moż-
na na dwie podstawowe grupy. Z jednej strony są to uwarunkowania zewnętrzne wobec migranta, 
z drugiej – jego własne predyspozycje i postawy. Poszczególne determinanty składające się na każ-
dą z tych grup poddane zostały szczegółowej analizie. Szczególną uwagę zwrócono na zmienność 
charakteru interakcji pomiędzy migrantami i społecznością przyjmującą. Współistnienie wszystkich 
powyższych czynników prowadzi do ich wzajemnego modyfi kowania się, a tym samym wpływa na 
złożoność i dynamikę procesu przystosowania. 

Słowa kluczowe: migranci, społeczność przyjmująca, strategie akulturacyjne, determinanty 
akulturacji, szok kulturowy, fazy przystosowania 

THE MIGRANTS AND THE HOST SOCIETY.
THE DETERMINANTS OF THE ACCULTURATION STRATEGIES 
AND THE CONTACTS WITH THE RECEIVING COMMUNITY.

ABSTRACT. The article describes issues relating to determinants of acculturation strategies in 
the contex of contacts between migrants and the host society. The starting point of the discussion is 
the presentation of selected models of adjustment strategies. The occurrence of a particular type 

1 J. Zubrzycki, Polish immigrants in Britain. A study of adjustment, Haga,  1956, s. 75.
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of adaptation is determined by different factors, which can be divided into two basic groups. On 
one hand there are external factors, on the other, there are the migrant’s own predispositions and 
attitudes. Individual determinants constituting each of those groups are subjected to a detailed ana-
lysis. At the same time, a particular attention is paid to the changeable character of the interactions 
between the migrants and the receiving community. The coexistence of all of the above factors 
leads to their mutual interrelations affecting the complexity and the dynamics of the adjustment
process.

Keywords: migrants, host society, acculturation strategies, determinants of acculturation, cul-
tural shock, adaptation phases

Migracje, będąc zawiłym procesem o charakterze psychologiczno-społecz-
nym, w istotny sposób wpływają na sposób życia jednostek i grup. Jako zjawisko 
wielopłaszczyznowe są jednocześnie ruchem fi zycznym wykonywanym w okre-
ślonym celu, zmianą miejsca zamieszkania, zmianą terytorium oraz zmianą spo-
łecznego i kulturowego otoczenia.2 

Liczne badania dowodzą, że – niezależnie od swego charakteru przyczyno-
wego – ruchy przestrzenne ludności wiążą się z doniosłymi przemianami dla 
biorących w nich udział. Zmiany te mogą prowadzić do całkowitych bądź czę-
ściowych przeobrażeń osobowości. Konfrontacja z nową rzeczywistością, w któ-
rej jednostka się znalazła, może doprowadzić do niespodziewanych zachowań 
nie tylko ze strony imigranta, ale również ze strony członków społeczeństwa 
przyjmującego. 

Niejednokrotnie punktem wyjścia dla dalszych działań jednostki w nowym 
środowisku jest zarówno jej indywidualna decyzja, jaką formę przystosowania do 
nowego otoczenia chce przyjąć, jak i stosunek społeczeństwa dominującego, z ja-
kim się spotyka. Co jednak leży u podstaw tego rodzaju decyzji? Jakie czynniki 
determinują wzajemną otwartość lub rezerwę imigrantów i społeczności przyj-
mującej? Jakie inne okoliczności sprzyjają bądź utrudniają uczestnikom ruchów 
wędrówkowych wdrożenie mniej lub bardziej świadomie wybranego sposobu 
akulturacji? Próba wskazania odpowiedzi na te pytania stanowi cel poniższego 
artykułu. Punktem wyjścia będzie krótka prezentacja wybranych modeli strategii 
akulturacyjnych. Następnie szczegółowej analizie poddane zostaną poszczególne 
czynniki warunkujące proces przystosowania. Z kolei w końcowej części artykułu 
znajdzie się prezentacja faz procesu interakcji pomiędzy imigrantami a społecz-
nością przyjmującą.

2 K. Slany, Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej 1939-1989, Kraków, 1995, s. 22.
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STRATEGIE AKULTURACYJNE

„Teoria akulturacji zajmuje się zjawiskami wynikającymi ze spotkania grup 
o różnym pochodzeniu etnicznym, odmiennych wizjach świata.”3 Każda osoba, 
która niezależnie od przyczyn, znajdzie się w nieznanym dotąd otoczeniu, musi 
podjąć decyzję, w jaki sposób chce funkcjonować w nowym środowisku kulturo-
wym. Przenosząc się z jednej społeczności do drugiej, musi odpowiedzieć sobie 
na pytanie „czy chce zachować własną tożsamość kulturową i jak wiele kontak-
tów pragnie utrzymywać z nowym środowiskiem.”4 Imigranci – często mniej lub 
bardziej świadomie – opowiadają się za pewnym sposobem przystosowania do 
otoczenia, za pewnym sposobem akulturacji. Jednocześnie społeczność przyjmu-
jąca zajmuje określone stanowisko względem przybyszów, co dodatkowo wpływa 
na dynamikę i zawiłość omawianego procesu.

Problematyka przystosowania podejmowana była w wielu pracach badaw-
czych dotyczących zjawiska migracji. Autorem klasycznego już schematu postaw 
akulturacyjnych jest John Berry, który wymienia: integrację, asymilację, separa-
cję oraz marginalizację.5 Te cztery typy zmiany kulturowej zależne są z jednej 
strony od stopnia zachowania dotychczasowej tożsamości kulturowej, z drugiej 
– od stopnia przyjęcia nowej tożsamości. W sytuacji zderzenia kultur pojawia się 
konieczność oceny zarówno kultury własnej, jak i obcej. Odbywa się to zwykle na 
zasadzie przeciwstawienia, poprzez przyjęcie postawy pozytywnej (akceptującej) 
bądź negatywnej (odrzucającej). Migrant, by podjąć decyzję dotyczącą sposobu 
przystosowania do nowego środowiska, musi uporać się z dwoma kwestiami, 
przedstawionymi w poniższej tabeli w formie pytań: Czy zachowanie własnej toż-
samości kulturowej postrzegane jest jako wartość? Czy podejmowanie kontaktu 
z kulturą kraju pobytu jest postrzegane jako wartość?

Schemat 1. Model akulturacji Johna Berry’ego

Czy warto zachować dotychczasową tożsamość kulturową?

Czy warto włączyć 
w swój system wartości 
wartości nowej kultury?

TAK NIE
TAK integracja asymilacja

NIE separacja,
(segregacja, getto)

izolacja,
marginalizacja

Źródło: A. Kluź, dz. cyt., s. 50. 

3 A. Kluź, Zmiany i stałość w tożsamości pod wpływem emigracji i pobytu w Polsce, [w:] 
Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów w Polsce, redaktor H. Malewska-Peyre, Warszawa, 
2001, s. 50.

4 H. Grzymała – Moszczyńska, Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, 
Kraków, 2000, s. 18.

5 Por. A. Kluź, dz. cyt., s. 50.
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Wypadkowa odpowiedzi na owe pytania wskazuje na prawdopodobne strate-
gie akulturacyjne, na które decyduje się odpowiadający. Oczywiście wybór okre-
ślonej formy przystosowania nie musi oznaczać, że zostanie ona zrealizowana.

Na gruncie badań prowadzonych wśród polskich społeczności migranckich 
fundamentalnym dziełem poświęconym zagadnieniom akulturacyjnym jest Chłop 
Polski w Europie i Ameryce. Ważną rolę w omawianym procesie – zdaniem Flo-
riana Znanieckiego i Williama Thomasa – odgrywają: łatwość oraz stopień przy-
stosowania. Następnie wymieniają cztery formy przystosowania:
1)  gdy proces przystosowania jest trudny bądź nie zakończy się pomyślnie; wyizo-

lowana jednostka czy grupa będą dążyły do powrotu do starego środowiska;
2)  gdy proces przystosowania przebiega stosunkowo łatwo, ale stopień niezależ-

ności, jaki może osiągnąć jednostka, jest ograniczony; wówczas wciąż odzywa 
się tęsknota za starym środowiskiem, ale nie tak silna, aby organizacja życia 
w nowych warunkach była nie do zniesienia;

3)  gdy przystosowanie jest względnie łatwe i pomyślne – daje początek szczegól-
nemu rodzajowi indywidualizacji; na pomyślny przebieg tego przystosowania 
składa się głównie rozwój ekonomiczny i zwiększenie społecznego wpływu;

4)  gdy przystosowanie wymaga dużej zmiany, prowadząc jednocześnie do znaczne-
go stopnia niezależności i swobody w funkcjonowaniu w nowych warunkach.6 
Jerzy Zubrzycki natomiast, na podstawie badań przeprowadzonych w latach 

powojennych wśród polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii, wyróżnił trzy moż-
liwe sposoby przystosowania: 1) asymilację rozumianą jako sytuację tak znacz-
nego wtopienia się imigrantów w społeczność przyjmującą, że ich własna tożsa-
mość może ulec likwidacji; 2) akomodację polegającą na zachowaniu przez grupę 
mniejszościową własnej tożsamości przy jednoczesnej rezerwie ze strony spo-
łeczności dominującej, która tak długo toleruje imigrantów jak długo nie wkracza-
ją oni zbyt ostentacyjnie w ich życie; 3) konfl ikt, czyli taką formę, w której grupa 
mniejszościowa postrzegana jest jako obca oraz sama odczuwa wyalienowanie ze 
społeczeństwa dominującego.

 Powyżej przytoczone schematy form przystosowania często poddawane są 
krytycznej analizie. Wynika to bądź z istotnych zmian, jakie dokonały się w spo-
łecznym i w technologicznym aspekcie naszego życia od czasu, kiedy prowadzono 
badania będące inspiracją dla ich powstania, bądź też ze względu na zarzucane im 
słabości (między innymi utożsamianie określonych preferencji akulturacyjnych 
z ich rzeczywistym zaistnieniem)7. Niemniej jednak nie można odmówić znacze-

6 Por. W. I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop Polski w Europie i Ameryce, t. 1, Warszawa, 1976, 
105 – 109.

7 Por. P. Boski, Psychologia migracji i akulturacji w społeczeństwie wielokulturowym, [w:] 
Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psycholo-
giczno-socjologicza, redaktorzy H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska i J. Roszak, Kraków, 
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nia, jakie omawiane modele wniosły w proces poznania mechanizmów rządzą-
cych kontaktami imigrantów ze społecznością przyjmującą. 

Należy także pamiętać, że wymienione formy akulturacji to pewien schemat 
teoretyczny, swoisty model naukowy. Rzeczywistość jest znacznie bogatsza i mo-
gą występować w niej pewne formy mieszane czy pośrednie względem powyż-
szych. Ponadto – na co uwagę zwraca Zubrzycki – nie powinniśmy traktować 
owych rezultatów akulturacji jako zjawisk statycznych, ale dostrzegać w nich ele-
ment dynamiki. Służą one bowiem opisywaniu pewnej tendencji w kontaktach 
pomiędzy dwoma grupami, a nie stanu owych interakcji.8 Z kolei istotny wpływ 
na dynamiczny charakter przystosowania ma fakt, iż pierwszoplanowym aktorem 
tego procesu jest nie tylko imigrant, ale również społeczność przyjmująca.

CZYNNIKI PROCESU AKULTURACJI Z KULTURĄ PRZYJMUJĄCĄ 

Wystąpienie określonej strategii akulturacyjnej uzależnione jest od wielu czyn-
ników, które sprzyjają bądź utrudniają odpowiedni sposób przystosowania. Bywa, 
że jeden i ten sam czynnik, w zależności od osoby i okoliczności, może ułatwiać 
lub utrudniać adaptację do nowego środowiska. Może także zmieniać się jego 
znaczenie w zależności od czasu, jaki imigrant spędził w miejscu osiedlenia. 

Ważną rolę w procesie akulturacji odgrywają indywidualne, mniej lub bardziej 
świadome decyzje, jakie podejmuje imigrant względem starej i nowej kultury. Jak 
jednak przedstawia się szersza klasyfi kacja ludzkich pobudek zachowania bądź 
odrzucenia dotychczasowej identyczności kulturowej? Co wpływa na otwartość 
bądź dystans społeczeństwa dominującego w stosunku do mniejszości?   

Literatura przedmiotu zawiera różnorodne klasyfi kacje zmiennych warunku-
jących postawy uczestników procesu akulturacji. Zubrzycki ogół czynników od-
działujących na stopień i naturę przystosowania podzielił na dwie podstawowe 
grupy: predyspozycje do zmiany charakteryzujące imigrantów oraz stosunek spo-
łeczeństwa przyjmującego. Bardziej rozbudowaną typologię zaproponowali John 
Goldlust i Anthony H. Richmond9, wskazując na: czynniki istniejące przed wy-
stąpieniem migracji, cechy dotyczące pochodzenia społeczno-kulturowego jed-
nostki (cechy „obiektywne”) i cechy tożsamościowe jednostki (cechy „subiektyw-
ne”), długość pobytu oraz cechy społeczeństwa przyjmującego. Ponadto, badacze 
wskazują także na czynniki odnoszące się do wzorów przestrzennego osiedlania 
się imigrantów, relacji pomiędzy kulturami kraju przyjmującego i wysyłającego, 
czy też warunków w społeczeństwie przyjmującym. 

2010, 107-113.
8 Por. J. Zubrzycki, dz. cyt., 75 – 80.
9 Por. J. Goldlust, A. H. Richmond, A Multivariate Model of Immigrant Adaptation, „Internation 

Migration Review”, 1974, nr 8, 193 – 225.
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W ramach powyższych grup determinant wyróżnia się szereg pojedynczych 
elementów. I tak, wśród wspomnianych predyspozycji do zmian, będących ni-
czym innym jak stosunkiem imigranta do ewentualnego przejęcia nowych war-
tości, norm, zwyczajów i włączenia ich we własny system wartości, wymienia 
się cztery główne czynniki. Po pierwsze należą do nich przyczyny i okoliczności 
opuszczenia kraju rodzinnego – osoby emigrujące w celu uniknięcia prześladowań 
politycznych bądź religijnych charakteryzuje silna chęć zachowania własnej kul-
tury w niezmienionej formie, natomiast imigranci dobrowolni są bardziej otwarci 
na zmiany tożsamości. Sztandarowym przykładem wśród migrantów proaktyw-
nych, dla których otwartość to cecha nie tylko charakterystyczna, ale i niezbędna 
do realizacji założonych celów migracyjnych, są uczestnicy migracji matrymo-
nialnych. 

Drugim czynnikiem jest stopień, w jakim imigrant identyfi kuje się z kulturo-
wymi wzorami i wartościami społeczeństwa przyjmującego. Istotną kwestią jest 
w tym przypadku stopień podobieństwa pomiędzy dwoma kulturami, z którymi 
imigrant ma do czynienia – rodzimą i nową. Na znaczenie dystansu kulturowego 
w procesie przystosowania uwagę zwracają badacze wywodzący się z różnych 
środowisk naukowych. 

W ramach kulturowego modelu psychologii akulturacji10 w obszarze każdego 
systemu kulturowego wskazuje się na trzy poziomy obiektywnych jego aspektów: 
symbolikę (utrwaloną i podzielaną publicznie wiedzę kulturową), język oraz ak-
sjologię (czyli wartości i praktyki życia codziennego w różnych jego domenach). 
Dystans kulturowy zaznacza się w przypadku wszystkich wyróżnionych aspek-
tów. Różnice między systemem językowym, symbolicznym i aksjologicznym 
dwóch kultur stanowią o subiektywnym poczuciu podobieństwa lub odrębności, 
co w konsekwencji prowadzi do mniejszego lub większego stopnia trudności w 
przystosowaniu. Podobieństwo dwóch kultur na wszystkich płaszczyznach czę-
sto pomaga zaaklimatyzować się w nowym środowisku. Z kolei zderzenie kultur 
znacznie odmiennych okazuje się kontaktem wyjątkowo trudnym – „ludziom jed-
nej kultury bardzo trudno przychodzi wyzbywanie się jej, przyjmowanie nowej, 
odmiennej.”11

W ramach omawianego czynnika warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. 
Po pierwsze na fakt, iż bliskość kulturowa dwóch społeczności, w sposób pośred-
ni, może być źródłem potencjalnych przeszkód na drodze integracji. Bywa bo-
wiem, że sąsiadujące ze sobą państwa mają wiele wspólnych elementów w sferze 
kultury, w tym wspólną historię, która może rodzić konfl ikty wśród ich mieszkań-
ców. Po drugie, nie sposób pominąć tu znaczenia wcześniejszych doświadczeń 
międzykulturowych jednostki. Kontakty z odmiennym stylem życia, językiem, 

10 Por. P. Boski, dz. cyt., 116-120.
11 Wypowiedź Ryszarda Kapuścińskiego zawarta w: W. Jagielski, Detronizacja Europy, „Gazeta 

Wyborcza” z 6 sierpnia 2005 roku.
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obrazami wypełniającymi przestrzeń prywatną i publiczną pozwalają na wy-
kształcenie w sobie postawy otwartości i tolerancji w stosunku do „innego”. Im te 
kontakty są powszechniejsze, tym człowiek mniej odczuwa lęk przez nieznanym 
czy też bardziej potrafi  ten lęk okiełznać. Jak zauważają Monika Biłas i Rafał Ko-
byłecki pisząc o znaczeniu dystansu kulturowego, „ludziom dużo podróżującym 
łatwiej jest zdecydować się na wyjazd ze swojego kraju, jest im również łatwiej 
zintegrować się z nowym środowiskiem. Podróże i zmiany kręgu kulturowego 
prowadzą częstokroć do wyzbycia się etnocentryzmu, co stanowi podstawę do 
utworzenia tożsamości wielokulturowej.”12

Instytucjonalne zaplecze grupy mniejszościowej to trzeci z wymienionych 
przez Zubrzyckiego czynników. Przez zaplecze to badacz rozumie różnego rodza-
ju organizacje – ekonomiczne, polityczne, społeczne czy religijne, które sprzyjają 
i podtrzymują wewnętrzną spójność imigrantów, a tym samym utrudniają wystą-
pienie procesu asymilacji czy nawet – w niektórych przypadkach – integracji. 
Kontakt z ojczystym językiem (czy to poprzez interakcje z rodakami czy też czy-
tanie rodzimej prasy i literatury), jak również częsty kontakt z rodziną i znajomy-
mi w kraju pochodzenia sprzyjają podtrzymywaniu dotychczasowej tożsamości. 
Z kolei brak owego zaplecza i możliwości korzystania z niego utrudnia utrzyma-
nie tożsamości. 

 Funkcję różnego rodzaju organizacji mających skupiać bądź wspierać imi-
grantów mogą pełnić sieci migracyjne. Pomoc uzyskiwana od rodaków w trakcie 
przenoszenia się do nowego środowiska, poszukiwania pracy czy poznawania no-
wej okolicy, a zwłaszcza stałe podtrzymywanie tych relacji na gruncie rodzimej 
kultury, sprzyja zachowaniu własnej tożsamości, niejednokrotnie prowadząc do 
tworzenia się swoistych „gett”, będących sposobem ominięcia trudności adapta-
cyjnych. Z drugiej strony, negatywne doświadczenia w kontaktach z rodakami 
mogą prowadzić do odmiennych zachowań, a mianowicie do prób odseparowania 
się od innych imigrantów.  

Ostatnia grupa elementów mających wpływ na predyspozycje imigrantów do 
zmian to stopień ekonomicznego i politycznego zabezpieczenia w kraju imigracji. 
Kiedy imigrant czuje się w kraju przyjmującym bezpiecznie pod względem tak 
politycznym, jak i fi nansowym, jego stosunek do tegoż kraju może być na tyle po-
zytywny, iż zechce on włączyć się w jego społeczeństwo. Z drugiej strony, gdy na 
przykład imigrant doświadcza swoistej degradacji zawodowej, odczuwając przy 
tym frustrację i poczucie lęku wobec otoczenia, jego przystosowanie może przy-
jąć formę segregacji lub marginalizacji. Dlatego głównym czynnikiem, na który 
należy zwrócić uwagę analizując tę grupę elementów warunkujących skłonność 
imigrantów do zmian jest praca. Spełnia ona bowiem wiele funkcji, które w mniej-

12 M. Biłas, R. Kobyłecki, Czynniki wpływające na integrację imigrantów z kulturą przyjmu-
jącą, [w:] Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów w Polsce,  redaktor H. Malewska-Peyre, 
Warszawa, 2001, s. 45.
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szym lub większym stopniu mogą zaważyć na przebiegu akulturacji. Co więcej, 
praca organizuje i zajmuje czas, jest forum kontaktu z przedstawicielami społe-
czeństwa przyjmującego, a także może być źródłem sukcesu fi nansowego. Znale-
zienie satysfakcjonującego zatrudnienia – co jest jedną z najbardziej stresujących 
czynności – niejednokrotnie stanowi pierwszy krok w kierunku pomyślnie prze-
biegającej integracji. I odwrotnie, im trudniej imigrantowi znaleźć pracę lub gdy 
wykonuje on zadania na niższych i gorzej opłacanych stanowiskach, tym większe 
prawdopodobieństwo jego marginalizacji.

Podsumowując, grupa czynników dotycząca stosunku imigranta do ewentu-
alnego przejęcia nowych wartości i norm zawiera zarówno determinanty istnie-
jące przed procesem migracji (takie jak: wiek, płeć, stan cywilny, pochodzenie, 
doświadczenia migracyjne i międzykulturowe, wartości i normy kulturowe, ję-
zyk ojczysty, znajomość języka kraju imigracji, osobowość imigranta, motywa-
cje i oczekiwania, stereotypy, doświadczenia zawodowe przed migracją, zasoby 
ekonomiczne w kraju wysyłającym), jak również determinanty związane z no-
wym środowiskiem i społeczeństwem przyjmującym (między innymi: charakter 
grupy imigranckiej, więzi ze środowiskiem wysyłającym, środowisko sąsiedzkie, 
uczestnictwo w organizacjach kraju przyjmującego i organizacjach grupy imi-
granckiej, współpraca z członkami społeczności imigranckiej i przyjmującej, ak-
tywność ekonomiczna, zasoby ekonomiczne i status ekonomiczny w kraju imigra-
cji, status prawny imigranta, rozmieszczenie przestrzenne grupy imigranckiej). Im 
ten stosunek, uwarunkowany powyższymi czynnikami, jest bardziej pozytywny, 
tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia procesu asymilacji czy integracji, 
im bardziej negatywny – segregacji bądź marginalizacji. 

Obok indywidualnych predyspozycji imigranta do zmiany kulturowej, dru-
gą szerszą grupę elementów wyznaczających przebieg procesu adaptacji stanowi 
postawa członków społeczności przyjmującej. Odwołując się do Interaktywnego 
Modelu Akulturacji13, wskazać można na cztery strategie reakcji społeczeństwa 
przyjmującego na imigrantów: integrację – będącą wynikiem pozytywnych odpo-
wiedzi na pytanie o zachowanie swojej kultury przez imigrantów i pytanie o przy-
jęcie przez imigrantów kultury kraju pobytu; asymilację – wynikającą z oczeki-
wania, że imigranci porzucą własną kulturę na rzecz kultury społeczeństwa przyj-
mującego; segregację (separację) – oznaczającą akceptację dla zachowania przez 
imigrantów własnej kultury przy jednoczesnym braku przejmowania przez nich 
wartości kultury nowego środowiska; wyłączenie (indywidualizm) – oznaczające 
jednoczesne odrzucenie przez społeczność przyjmującą możliwości zachowania 
przez imigrantów własnej kultury, jak i przejmowania przez nich wartości kultury 
grupy dominującej.     

13 Por. H. Grzymała-Moszczyńska, Proces akulturacji, [w:] Integralnokulturowe badanie kon-
taktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne, redaktor J. Królikowska, Warszawa, 
2009, 37-41.  
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Zdaniem Zubrzyckiego, postawy społeczności przyjmującej wobec członków 
grup imigranckich warunkują trzy kategorie czynników. Po pierwsze – kulturowe 
podobieństwo grupy imigrantów i nowego środowiska. Ten element został powy-
żej omówiony z perspektywy imigranta, dotyczy on bowiem obu stron akulturacji. 
Tak jak kulturowa bliskość ma wpływ na postawę imigranta, tak samo oddziałuje 
ona na określony sposób postrzegania mniejszości przez większość. 

Po drugie – elementy natury politycznej i emocjonalnej. Pojawiają się tutaj 
wspólne cele i wartości, jakimi winno kierować się państwo i jego obywatele. 
Niemniej tego typu czynniki nie są trwałe, gdyż emocje często ulegają zmianie. 
Pewna grupa imigrantów w danej chwili może być uważana za bohaterską, w na-
stępnej natomiast – gdy pojawiają się pewne problemy czy po prostu wraz z bie-
giem lat – przestaje ona mieć jakiekolwiek znaczenie dla społeczności dominują-
cej, a tym samym „traci w jej oczach”. 

W kontekście powyższych uwarunkowań istotną rolę odgrywają stereotypy. 
Będąc nośnikami społecznych postaw sympatii i antypatii, uprzedzeń czy też 
aprobaty, mogą budować zarówno mury, jak i mosty we wzajemnych relacjach 
migrantów ze społecznością przyjmującą. W kontekście międzyludzkich interak-
cji, stereotypy dostarczając gotowego obrazu członka obcej grupy, utrudniają spo-
strzeżenie osoby, do której ten obraz się odnosi, jako indywidualnej i niepowta-
rzalnej jednostki. Co więcej, funkcja ta jest dwukierunkowa – może mieć miejsce 
zarówno po stronie społeczności przyjmującej, jak i po stronie imigrantów. Każdy 
stereotyp jest dwuwymiarowy – ktoś go posiada i kogoś dotyczy. Podmiot stereo-
typu może być jednocześnie jego przedmiotem. „Przyjeżdżając do obcego kraju 
jest się w obu tych sytuacjach – bardzo często posiada się stereotypy dotyczące 
mieszkańców tego kraju oraz spotyka się ze stereotypami, jakie ci mieszkańcy 
posiadają na temat «innych».”14  

Trzecią kategorią czynników w grupie uwarunkowań znajdujących się „po 
stronie społeczeństwa przyjmującego” jest zespół różnorodnych instytucji kon-
troli społecznej, takich jak media czy rząd. Mają one ogromny wpływ na kształ-
towanie opinii publicznej, w tym również jej stosunku do mniejszości etnicznych 
i narodowych. Polityki rządowe, zwłaszcza obowiązujące polityki migracyjne, 
stanowią istotny element kształtujący warunki w społeczeństwie przyjmującym, 
wśród nich między innymi warunki dostępu do: rynku pracy, systemu edukacji 
i szkoleń, systemu świadczeń zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia, za-
sobów lokalowych (mieszkaniowych), procesów demokratycznych oraz innych 
usług publicznych. Równe traktowanie członków społeczności przyjmującej 
i napływającej we wszystkich powyższych obszarach funkcjonowania jednostki 
sprzyja zaistnieniu integracji. Jednocześnie brak możliwości korzystania z usług 

14 K. Struś, J. Więckowska, O stereotypach etnicznych. Czy są konieczne, pomagają czy prze-
szkadzają w funkcjonowaniu w obcej kulturze, [w:] Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów 
w Polsce, redaktor H. Malewska-Peyre, Warszawa, 2001, s. 71.
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społecznych przez imigrantów, może zwiększyć prawdopodobieństwo ich wyklu-
czenia (marginalizacji).    

Reasumując, czynniki warunkujące proces przystosowania do nowego środo-
wiska można podzielić ze względu na ich charakter oraz podmiot, z którym są 
głównie związane lub który szczególnie warunkują.

Schemat 2. Determinanty procesu akulturacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Piekut, Wielość wymiarów – zatem jaka in-
tegracja? Przegląd tematyki i metod bada integracyjnych, [w:] Problemy integracji imigrantów. 
Koncepcje, badania, polityki, redaktorzy A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński, Warszawa,  2008,  
238-243. 

          imigrant / grupa imigrancka            społeczeństwo przyjmujące 
            
            rozmieszczenie                
         imigrantów            czynniki

        długość pobytu          w strukturze                demograficzne 
           na emigracji             cechy demograficzne,    społeczno-zawodowej 

        rozmiar grupy imigranckiej, społeczeństwa 
          natężenie napływu imigrantów              przyjmującego  
 
                       podobieństwo systemów       
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kraju przyjmującego,        doświadczenia międzykulturowe,         struktura społeczna,         czynniki 

           więzi ze środowiskiem  religia/wyznanie,           nastroje społeczne,      społeczno-
            wysyłającym,      oczekiwane strategie akulturacyjne,              poziom rozwoju       kulturowe 
        sieci migracyjne,   uczestnictwo imigrantów w organizacjach         cywilizacyjnego 
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 status ekonomiczny,     międzypaństwowe powiązania                    popyt na pracę  ekonomiczne 
         ekonomiczne   cudzoziemców) 
 

                   typ migracji, status prawny imigranta, 
               polityka migracyjna, 
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            kraju imigracji         systemu edukacji, systemu        polityczno- 
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Determinanty związane ze środowiskiem przyjmującym, czy też warunkujące 
postawę społeczeństwa przyjmującego, mogą być niezależne od przystosowującej 
się jednostki, mogą wynikać z reakcji i działań podejmowanych w związku z obec-
nością społeczności napływowej, jak również mogą być efektem ich wzajemnych 
relacji. Również zmienne wpływające na postawy imigrantów często uwarunko-
wane są kontaktem ze społeczeństwem dominującym bądź stanowią odpowiedź 
na występujące w nim warunki. 

Często zdarza się, iż wraz z upływem czasu zmianie ulega ludzka świadomość, 
a tym samym dochodzić może do wielokrotnych zmian w sposobie postrzegania 
„innego”. To z kolei wpływa zarówno na indywidualne zachowania reprezentantów 
społeczeństwa dominującego, jak i na pewne przedsięwzięcia podejmowane przez 
podmioty kształtujące warunki środowiska przyjmującego na szczeblu lokalnym, 
regionalnym czy ogólnopaństwowym. Z drugiej strony, stopniowe oswajanie się 
z nowym otoczeniem powoduje, że stosunek imigranta do tegoż otoczenia w pe-
wien sposób ewoluuje. Od momentu znalezienia się w dotąd obcym środowisku, 
zaczynają mu towarzyszyć rozmaite uczucia, negatywne bądź pozytywne. Zaczy-
na „uczyć się” otoczenia, poznaje okolice i mieszkających w niej ludzi, z którymi 
wchodzi w interakcje. Jednocześnie wypracowuje – mniej lub bardziej świadomie 
– najbardziej właściwą odpowiedź na pytanie „jak żyć” i „kim jestem”.

FAZY PROCESU PRZYSTOSOWANIA MIGRANTA
(KONCEPCJA SZOKU KULTUROWEGO)

Zachowania charakteryzujące poszczególne etapy procesu interakcji pomię-
dzy imigrantami i społecznością przyjmującą, ujmowane są w określone fazy 
przystosowania. W przypadku analizy uwarunkowań strategii akulturacyjnych w 
kontekście kontaktów  społeczności napływowej z dominującą, szczególnie uży-
teczna jest koncepcja szoku kulturowego.

Pojęcie szoku kulturowego zostało wprowadzone przez antropologa Kalervo 
Oberg w 1954 roku. Rozumiał przez nie „zaburzenie funkcjonowania psychoso-
matycznego wywołane przedłużającym się kontaktem z odmienną, nieznaną kul-
turą, dostrzeżeniem istotnych różnic funkcjonowania we własnej i nowej kulturze. 
Sytuacji tej towarzyszy stan lęku i dezorientacji wynikający z nieznajomości za-
chowań i oczekiwań nowego środowiska kulturowego. Znane sytuacje nabierają 
innego znaczenia, nie występują zrozumiałe kody postępowania. Doświadczenie 
to ma charakter nagły, przykry i w bardzo niekorzystny sposób zmienia obraz 
własny osoby, która go doświadcza.”15 

15 K. Oberg, Cultural shock: Adjustment to new cultural environments, „Practical Anthropolo-
gy”, 1960, nr 7, 177 – 182, cyt. za H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Goście i gospodarze. 
Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lo-
kalnych, Kraków, 1998, s. 136.



262 Mariola Janeta

W literaturze przedmiotu możemy spotkać dwa główne ujęcia zjawiska szoku 
kulturowego. Po pierwsze, postrzegany jest jako sytuacja charakteryzująca reak-
cję jednostki na zmianę otoczenia. Zwolennicy tego stanowiska dostrzegają ele-
menty szoku kulturowego w każdej istotnej zmianie, jaka dokonuje się w życiu 
człowieka, która może być związana między innymi z zawarciem związku mał-
żeńskiego, podjęciem nowej pracy czy przeprowadzką do innego miasta. Szok 
kulturowy pojmowany jest więc jako jedno z wielu doświadczeń, które z różną 
siłą towarzyszą ludzkiej egzystencji. 

Drugie ujęcie – którego przedstawicielem jest Peter Adler – traktuje zjawisko 
szoku kulturowego przez pryzmat tak zwanego „modelu edukacyjnego” lub „mo-
delu rozwojowego”.16 Według Adlera szok kulturowy to przebiegający na wielu 
płaszczyznach pięciostopniowy proces edukacyjno-rozwojowy, którego konse-
kwencje mogą mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny charakter. Przejście 
tego procesu może doprowadzić do wykształcenia się dwu- lub wielokulturowej 
tożsamości, a tym samym do wykształcenia się zdolności funkcjonowania w dwu 
lub wielu kulturach. 

Pierwszą fazą w omawianym modelu jest faza turystyczna. Pojawia się tuż po 
przybyciu do nowego środowiska oraz charakteryzuje się ciekawością i zaintere-
sowaniem otoczeniem. Wstępnej orientacji towarzyszą zwykle pozytywne emo-
cje, a ewentualnie dostrzegane różnice kulturowe podlegają racjonalizacji celem 
pozbycia się dysonansów poznawczych. Co istotne, faza ta bardzo rzadko wystę-
puje w przypadku, gdy migracja odbywa się w trudnych dla imigranta warunkach. 
Stres związany z przedostaniem się do nowego miejsca pobytu modyfi kuje zain-
teresowanie nowym otoczeniem w strach przed nim. 

Faza druga uważana jest za etap najbardziej bolesny. Jednostka przestaje być 
jedynie obserwatorem innej rzeczywistości i staje się jej uczestnikiem. Zaczyna 
dostrzegać coraz więcej, w tym także coraz głębsze różnice kulturowe, które wy-
wołują poczucie dezorientacji i zagubienia. Najczęściej za swe niepowodzenia 
oskarża siebie i swe obce pochodzenie. Często dochodzi do przyjęcia postawy 
zamkniętej, wręcz izolacji i wycofania się z życia w nowym środowisku, przy 
jednoczesnej utracie kontaktu z kulturą rodzimą. Charakterystyczne dla tego eta-
pu jest występowanie zachowań depresyjnych, zniechęcenia, poczucia winy czy 
braku adekwatności.

W fazie trzeciej mamy do czynienia z procesem swoistego powrotu do zdro-
wia pacjenta cierpiącego na stany depresyjne. Przestaje on obwiniać siebie, a swo-
ją złość kieruje w stronę otoczenia. Etap ten jest dosyć trudny do wyodrębnienia, 
gdyż jednostka wciąż przepełniona jest negatywnymi uczuciami, takimi jak agre-
sja, frustracja czy chęć odrzucenia nowej kultury. Ta jawi się bowiem jako wroga 
jednostce, stara natomiast utożsamiana jest z dobrem, często też idealizowana. 

16 Por. H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Goście i gospodarze ...129-154.
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Towarzyszące tej fazie stany emocjonalne mają decydujący wpływ na dalszy 
przebieg procesu edukacyjno-rozwojowego imigranta. Może bowiem dojść do 
pewnego rodzaju regresji, w wyniku czego dana osoba „cofnie się” do fazy tury-
stycznej, bądź też może dojść do przejścia na wyższy poziom syntezy doświad-
czeń i rozwiązania konfl iktu.

Faza czwarta przynosi ponowną ocenę rzeczywistości, analizę starej i nowej 
kultury oraz dostrzeżenie w obu zarówno elementów pozytywnych, jak i nega-
tywnych. Dzięki nowemu oglądowi jednostka zaczyna czuć się bezpieczniej, po-
nieważ otoczenie przestaje być wrogiem – potrafi  je zrozumieć i potrafi  się w nim 
odnaleźć. Wszystko to przyczynia się do jej uniezależnienia i ogólnej poprawy 
samopoczucia. Niekiedy wręcz dochodzi do sytuacji, że dana osoba uważa się za 
eksperta w dziedzinie znajomości kultury społeczeństwa dominującego. Z drugiej 
strony, pomimo coraz pewniejszego funkcjonowania jednostki w nowym otocze-
niu, fazę tę nadal charakteryzuje brak adekwatnego zachowania się we wszystkich 
sytuacjach.

W fazie piątej może dojść do uformowania się nowej tożsamości, dwu- lub 
wielokulturowej. Imigrant odczuwa poczucie przynależności do obu kontekstów 
kulturowych, w każdym z nich jest akceptowany. Stan ten charakteryzuje się umie-
jętnością zrozumienia, docenienia i stosowania norm i wartości obowiązujących 
w obu kulturach. Żadna z nich nie jest lepsza czy gorsza od drugiej, każda posiada 
specyfi czne dlań elementy. Jednostka to dostrzega i rozumie, dzięki czemu może 
przyjmować rolę mediatora między różnymi kulturami (culture brooker).17  Pro-
ces formowania się tej nowej tożsamości Adler określił mianem „doświadczenia 
przejścia”, odkrywaniem swojego „ja” w kontakcie z innymi kulturami. 

W przedstawionym modelu, biegun wyjściowy stanowi faza turystyczna, czyli 
taki okres w życiu imigranta, w trakcie trwania którego towarzyszą mu zwykle po-
zytywne emocje wynikające z poznawania nowego środowiska. Pojawiają się jed-
nak głosy, które wykluczają wystąpienie tego typu etapu. Przykładem jest schemat 
dynamiki harmonii życia w procesie imigracyjnym Pawła Boskiego.18 Zakłada 
on, iż stopień harmonii w życiu imigranta zarobkowego jest zmienny wzdłuż osi 
długości czasu pobytu za granicą i w związku z dynamiką mających miejsce wy-
darzeń. 

Pierwszy okres życia potencjalnego imigranta umiejscowiony jest w kraju, 
przed wyjazdem. Rysuje się wówczas spadkowa tendencja harmonii życiowej ze 
względu na zmiany, które skłaniają do migracji (takie jak utrata pracy) i ją uzasad-
niają. W drugim okresie następuje pełna destabilizacja życiowa. Po przyjeździe do 
miejsca docelowego człowiek rozpoczyna proces poszukiwania punktów stabili-
zacyjnych. Liczba zmienianych adresów czy miejsc pracy może być nader duża, a 

17 Por. H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, dz. cyt., rozdział V; M. Biłas, R. Kobyłecki, 
dz. cyt. 

18 Por. P. Boski, dz. cyt., s. 123-129.



264 Mariola Janeta

brak i niemożność znalezienia równowagi może prowadzić do decyzji o powrocie 
lub marginalizacji. Kolejny okres – proces adaptacji w trakcie pobytu imigracyj-
nego – przynosi zmniejszenie zmienności codziennych okoliczności, a imigrant 
zaczyna realizować swój cel pobytu.

Etap ten kończy się wraz z nadejściem wyrazistej odpowiedzi na pytanie do-
tyczące ewentualnego powrotu bądź zostania. W przypadku pozostania, w życiu 
imigranta następuje stabilizacja. Decyzja o zmianie tymczasowego statusu na per-
manentną emigrację przyspiesza proces nabywania nowej kultury, traktowanej już 
jako własna. W przypadku decyzji o powrocie, początkowo dochodzi do obniżenia 
poziomu harmonii życia jednostki, wynikającego z rezygnacji z dotychczasowej 
tymczasowej stabilizacji i wchodzenia w codzienną realność życia we własnym 
kraju. Z czasem, dzięki zasobom przywiezionym z miejsca emigracji, odbudo-
wany zostaje wyższy poziom harmonii i jakości życia (na przykład zbudowanie 
domu, założenie biznesu, ponowne zapuszczenie korzeni).

Fazy procesu przystosowania, niezależnie od ich rodzaju w poszczególnych 
modelach teoretycznych, służą próbom usystematyzowania i dopasowania okre-
ślonych sytuacji, bądź pewnych okresów czasowych życia na emigracji, do okre-
ślonych zachowań imigranta. Bez wątpienia, na rodzaje i kolejność wystąpienia 
owych faz w konkretnym przypadku istotny wpływ ma indywidualne nastawienie 
imigranta oraz otaczająca go rzeczywistość społeczno-polityczna.   

PODSUMOWANIE 

Proces przystosowania imigranta do nowego środowiska przebiega w niezwy-
kle złożony sposób oraz na wielu płaszczyznach. Z jednej strony warunkują go 
czynniki społeczno-polityczne panujące w kraju przyjmującym. Mogą mieć one 
postać sformalizowanych praw i przepisów, jak również mogą występować w for-
mie określonych poglądów, funkcjonujących stereotypów czy nastrojów społecz-
nych.

Z drugiej strony, niezwykle istotna dla samopoczucia imigranta jest zarów-
no jego postawa własna, jak i postawa otaczających go członków społeczeństwa 
przyjmującego. Jednostka, dzięki swym kompetencjom może zwiększyć prawdo-
podobieństwo realizacji wybranej przez siebie formy przystosowawczej, natomiast 
pewne jej ograniczenia mogą w swoisty sposób „skazać” ją na określoną strategię. 
Z kolei dwustronne relacje mniejszości z większością, często postrzegane już jako 
efekt wystąpienia powyższych czynników, jednocześnie warunkują owe wzajem-
ne postawy. Relacje te mogą przyjąć formę jednego z trzech typów, w zależności 
od wystąpienia określonej kombinacji wzajemnych postaw obu wymienionych 
grup. O relacji zgodności postaw mówimy, gdy mamy do czynienia z preferowa-
niem przez obie grupy takiej samej strategii akulturacyjnej. Z relacją problemową 
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mamy do czynienia w przypadku odmiennych strategii przystosowawczych wy-
bieranych przez imigrantów i społeczeństwo, natomiast relacja konfl iktowa wy-
stępuje, gdy oczekiwania obu stron są sprzeczne i wzajemnie się wykluczające 
(na przykład społeczeństwo przyjmujące oczekuje asymilacji, a grupa imigrancka 
– separacji). 

Najistotniejszym jednak elementem wydaje się być indywidualna decyzja, 
którą z dróg migrant chce podążać. To on wybiera takich, a nie innych znajomych 
i przyjaciół, podtrzymuje bądź nie tradycje, czy też zachowuje bądź nie pamięć 
o przeszłości. Wyznaczenie sobie i jasne zdefi niowanie określonego celu, także 
w zakresie zaistnienia określonej strategii akulturacyjnej, z pewnością stanowi 
pomoc w dążeniu do jego osiągnięcia. 
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