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1. WPROWADZENIE

Niespotykana jak dotąd łatwość przemieszczania się, podróżowania, zmiany 
miejsca zamieszkania radykalnie modyfi kuje współczesną rzeczywistość, stając 
się jednym ze znamion naszych czasów. Motywowani różnorodnymi powodami, 
ludzie opuszczają swój kraj pochodzenia, stając się tym samym migrantami 
i migrantkami. W trakcie swojej wędrówki zdobywają nowe doświadczenia, 
poznają nowe kultury, zmieniają się. Bez względu na to, czy emigracja okazuje 
się sukcesem, czy też nie, powrót do domu jest w pewien sposób wpisany w życie 
wszystkich migrantów i migrantek. Dla części z nich stanowi punkt docelowy, 
pragnienie, do którego spełnienia dążą przez długi czas. Dla innych zaś jest to 
wydarzenie, do którego za wszelką cenę nie należy dopuścić. Bez względu na 
to, z którą sytuacją mamy do czynienia, najczęściej osoby te będą doświadczały 
podobnych procesów psychologicznych w związku z koniecznością adaptacji do 
nowej sytuacji. Poniższy artykuł dotyczył będzie mechanizmów psychologicz-
nych związanych z powrotami z emigracji, ze szczególnym uwzględnieniem 
zjawiska powrotnego szoku kulturowego.

Warto zapytać – powrót do domu , czyli gdzie, do czego, do kogo? Pierw-
sza odpowiedź, która się nasuwa, odnosi się do tego, co znane. Jak pisał Schütz 
„(…) dom jest zarówno punktem wyjściowym, jak i końcowym. Stanowi on 
punkt zerowy układu współrzędnych, jakie przypisujemy światu, by się w nim 
odnaleźć” (Schütz 2008: 204). Życie w domu jest zrozumiałe, poruszanie się 

1 Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem 
dr hab. Aleksandry Tokarz w Instytucie Psycho logii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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w jego rutynie nie sprawia wielu trudności. Wyjeżdżając, spodziewamy się tego, 
że będzie inaczej niż w domu. Odmienność kulturowa nowego kraju często na 
początku wiąże się z zainteresowaniem i fascynacją nowością. Po pewnym czasie 
jednak – nawet w sytuacji, gdy wyjazd za granicę był zjawiskiem bardzo pożą-
danym, a adaptacja na miejscu przebiega pomyślnie – pojawia się tęsknota za 
domem, za przewidywalnością, bezwysiłkowym rozumieniem pojawiających się 
sytuacji i umiejętnością radzenia sobie z nimi.

Dom to miejsce, w którym w bezpośrednich relacjach ze zrozumiałymi 
„swoimi” współtworzymy codzienność i wspólną rzeczywistość. W momen-
cie wyjazdu ciągłość ta zostaje przerwana. Wówczas osoba zaczyna budować 
swoją nową codzienność w nowym miejscu, natomiast życie w domu toczy się 
dalej. Mimo tego, że łączność pomiędzy wyjeżdżającym a domownikami pod-
trzymywana jest zazwyczaj za pomocą rozmów telefonicznych, Skype’a, częstej 
wymiany e-maili i SMS-ów, w rzeczywistości jest to łączność raczej niepełna, 
stwarzająca w większości przypadków jedynie namiastkę współdzielenia codzien-
ności (Schütz 2008). Jak zauważa Schütz (2008), codzienne doświadczenie domu 
zostaje „zamrożone” w pamięci w momencie wyjazdu. Pomimo zachowania 
ciągłego dostępu do informacji na temat wydarzeń domowych, nie jest możliwe 
wspólne przeżywanie tych chwil. Dom w momencie wyjazdu stanowi punkt 
odniesienia, do którego dostosowywana jest cała późniejsza komunikacja. Mimo 
utrzymywania ciągłego kontaktu, drobne, ale znaczące zmiany często umykają 
uwadze, czego nie bierze się pod uwagę w wystarczającym stopniu. Myśli i emo-
cje wyjeżdżających skupione są na tym, co nowe, tworzące ich rzeczywistość, na 
doświadczeniach aktualnie ich kształtujących.

Odmienne doświadczenia zmieniają zarówno domowników, jak i migrantów, 
a dom, do którego powracają, nie jest już tym samym domem, z którego wyjeż-
dżali i do którego tęsknili (Schütz 2008). Kulturowy „dom” to poczucie przynależ-
ności do społeczności etnicznej bądź geografi cznej, posiadającej wspólne tradycje 
i sposoby wychowania, jasno określającej, kto przynależy do grupy własnej, a kto 
jest „obcy” (Thompson, Hickey 2005). Tak rozumiany „dom” kształtuje tożsa-
mość i bez względu na to, jak bardzo jest negowany, pozostaje na zawsze punktem 
odniesienia. To do niego osoby odwołują się, myśląc o własnych cechach, posta-
wach, wartościach i zachowaniach (Thompson, Hickey 2005). To, do czego tak 
bardzo się tęskni, w pewnym momencie przestaje być tym, do czego się tęskniło. 
Jak piszą Andreason i Kinneer (2004), tworzą się wyidealizowane mity, dotyczące 
prozaicznej rzeczywistości i kultury kraju pochodzenia. Powrót do wyobrażonego 
domu jest najczęściej ogromnym rozczarowaniem, ponieważ ideał stworzony 
w wyobraźni emigranta nie odzwierciedla zastanej rzeczywistości.

Jak pisze Mrożek w Dzienniku powrotu napisanym po powrocie pisarza
do Polski po 33 latach spędzonych na emigracji „nieobecność, długa czy krótka, 
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jest zawsze nieodwołalna, nie da jej się później nadrobić studiami czasu minio-
nego. Tylko uczestniczenie w rzeczywistości dzień po dniu pozwala do niej 
przynależeć” (Mrożek 2000: 64). Bliscy przestają być tak samo bliscy, a powra-
cający nie jest już tym samym wyjeżdżającym, który pozostał w pamięci 
rodziny i znajomych. Czas i nieodłącznie z nim związane nowe, niepowtarzalne 
doświadczenia dają możliwość nowych interpretacji tych samych sytuacji, nowe 
wzory zachowań wywołują nowe, dotychczas nieznane uczucia i myśli. Co warte 
podkreślenia, żadna ze stron – ani ci, którzy pozostali, ani też powracający – nie 
spodziewa się tych zmian w funkcjonowaniu swoich bliskich. Czyni to powrót 
jeszcze trudniejszym.

Tego rodzaju rozważania na temat powrotów budzą wiele pytań o psy-
chologiczny kontekst ich przeżywania. W dalszej części postaram się udzielić 
odpowiedzi na te pytania, odwołując się do przeglądu teorii psychologicznych 
poświęconych powrotom z emigracji. 

2. SZOK KULTUROWY I POWROTNY SZOK KULTUROWY

2.1. SZOK KULTUROWY

Termin „szok kulturowy” (culture shock) został wprowadzony przez Corę 
Dubois w 1951 r., po czym został rozpowszechniony przez Kalervo Oberga 
w roku 1960. Oberg posługiwał się tym terminem opisując sytuację pracowników 
amerykańskich w Brazylii, którzy po zmianie kraju zamieszkania mieli poważne 
i długotrwałe problemy w przystosowaniu się do nowych warunków (Mumford 
1998). Publikacja ta zapoczątkowała szersze rozważania nad zjawiskiem szoku 
spowodowanego kontaktem z obcą kulturą. Z biegiem czasu pojawiały się 
kolejne terminy opisujące tę problematykę, takie jak „zmęczenie kulturą” (cul-
ture fatigue), szok językowy (language shock), szok związany z rolą (role shock). 
Ostatecznie wszystkie zostały zintegrowane przez Tafta (1977, za: Mumford 
1998), dając w efekcie sześciopunktową listę objawów, defi niującą szok kultu-
rowy. Składa się ona z następujących elementów: 

(a)  napięcia spowodowanego wysiłkiem koniecznym do przystosowania się 
do zmian, 

(b)  poczucia straty i deprywacji w odniesieniu do przyjaciół oraz statusu 
społeczno-ekonomicznego, 

(c)  poczucia odrzucania członków nowej kultury (lub bycia przez nich 
odrzuconym), 

(d)  dezorientacji z powodu nowej roli, oczekiwań z nią związanych, wartości 
i własnej tożsamości, 
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(e)  zdziwienia, lęku, a nawet niesmaku po uświadomieniu sobie różnic 
kulturowych, 

(f)  uczucia niemożności poradzenia sobie z nowym środowiskiem.
Pomimo tego, że zjawisko to zostało stosunkowo szeroko opisane w litera-

turze dużo wcześniej (Oberg 1960), jedne z pierwszych badań empirycznych 
zostały przeprowadzone przez Mumforda dopiero w 1998 roku. Objął on bada-
niami grupę brytyjskich wolontariuszy w czasie pierwszych tygodni ich pobytu 
za granicą. Celem badań było określenie okoliczności i czynników ryzyka wystą-
pienia szoku kulturowego w kontakcie z nowym środowiskiem, a także przecięt-
nego czasu jego trwania. W swoich badaniach skupiał się on przede wszystkich 
na negatywnych emocjonalnie aspektach kontaktu z tym, co nieznajome (Mum-
ford 1998). Inni badacze tego zagadnienia (Bochner 2003) szukali przyczyn nie-
powodzeń w procesie adaptacji przede wszystkim w różnicach indywidualnych 
i tolerancji na niejednoznaczność. Wyniki badań Kosic, Kruglanskiego, Pierro 
i Mannettiego (2004) wskazują na ścisły związek pomiędzy potrzebą domknięcia 
poznawczego a radzeniem sobie i adaptacją w nowym środowisku. Wbrew ich 
oczekiwaniom osoby o wysokiej potrzebie domknięcia poznawczego, w sytuacji 
gdy znajdą się w nowym kraju, w którym jest niewiele osób z kraju pochodze-
nia, adaptują się w podobnym tempie jak osoby o stosunkowo niskiej potrzebie 
domknięcia poznawczego (które ogólnie łatwiej adaptują się do nowych sytu-
acji). Jest to wynik zaskakujący, ale pozwala sądzić, że osoby o cechach pozor-
nie niesprzyjających łatwemu adaptowaniu się do nowych sytuacji w momencie 
spełnienia określonych warunków mają szansę na pomyślną adaptację w nowej 
kulturze.

Innym podejściem do zjawiska szoku kulturowego jest teoria kontaktu kultu-
rowego ABC (ABC theory of culture contact) autorstwa Ward, Bochnera i Furn-
hama (2001). Zwraca ona uwagę na wielopoziomowość doświadczenia kontaktu 
z nową kulturą, które ma wpływ na trzy aspekty funkcjonowania: emocjonalny 
(Affective), behawioralny (Behavior) i poznawczy (Cognitive) (Ward, Bochner 
i Furnham, 2001). Proces akulturacji postrzegany jest w nim jako dynamiczny, 
przebiegający w czasie proces, na którego przebieg mają wpływ zarówno cechy 
psychologiczne osoby go przeżywającej, jak i sytuacja życiowa, w której osoba ta 
się znajduje. Model ten ujmuje zjawisko szoku kulturowego w sposób dużo bar-
dziej kompleksowy sposób niż inne, wcześniejsze modele, odnosi się bowiem do 
koncepcji uczenia się kultury (cultural learning), stresu i mechanizmów radzenia 
sobie oraz identyfi kacji społecznej. Poza identyfi kacją obszarów problemowych 
umożliwia on również podjęcie osobom go doświadczającym czynności samopo-
mocowych, takich jak udział w warsztatach umiejętności międzykulturowych czy 
doskonalenia umiejętności radzenia sobie ze stresem. Czyni go to więc modelem 
pragmatycznym (Zhou, Jindal-Snape, Topping, Todman, 2008). Wymienione 



55Psychologiczne aspekty powrotów z emigracji – przegląd teoretyczny

powyżej zalety sprawiają, że model ten wydaje się szczególnie pomocny w opi-
sywaniu zjawiska szoku kulturowego.

Innym, przydatnym do opisywania dynamiki przebiegu szoku kulturowego 
jest tzw. „model U” zaproponowany przez Lysgaarda (1955). Lysgaard przepro-
wadził badania na grupie 200 norweskich stypendystów Fulbrighta w Stanach 
Zjednoczonych, sprawdzając, w jaki sposób radzą oni sobie w nowym środowi-
sku. Efektem tych badań było powstanie modelu U, szeroko później eksploato-
wanego w badaniach nad szokiem kulturowym (Onwumechili, Nwosu, Jackson, 
Hughes 2003). Modelem tym między innymi posługiwał się w swoich pracach 
na temat szoku kulturowego Oberg (1960), uwzględniając 4 fazy tego zjawiska: 
(a) początkową euforię, (b) właściwy szok kulturowy wiążący się z negatywnymi 
emocjami wywołanymi kontaktem z nowym otoczeniem, (c) akulturację oraz (d) 
stosunkowo stabilny stan, osiągany po zakończeniu procesu akulturacji. Tak więc 
model „U” odzwierciedla dynamikę emocji towarzyszących kontaktowi z nową 
kulturą, który najczęściej rozpoczyna się od fascynacji i pozytywnych emocji, 
następnie przechodzi do fazy negatywnych emocji, aby w którymś momencie, 
po zaadaptowaniu się danej osoby się do nowej sytuacji, osiągnąć stabilizację 
emocjonalną.

W sytuacji, gdy kontakt z nową kulturą powoduje tak różnorodne reakcje 
psychologiczne, warto zastanowić się, jak przebiega powtórny kontakt z kulturą 
pochodzenia po powrocie z emigracji.

2.2. POWROTNY SZOK KULTUROWY

Podczas gdy szok kulturowy, będący częstą reakcją psychologiczną na kon-
takt z nową kulturą, jest szeroko opisywany w literaturze przedmiotu (około 
41 600 rekordów po wpisaniu hasła culture shock w Google Scholar w dniu 
12 lutego 2014 r.), zagadnienie powrotnego szoku kulturowego (reentry culture 
shock, reverse culture shock) – nieodłącznie związanego z powrotem z zagranicy 
– jak do tej pory nie było przedmiotem wielu badań (Szkudlarek 2010; 1 830 
rekordów po wpisaniu hasła reverse culture shock w Google Scholar, w dniu 
12 lutego 2014 r.). Według Szkudlarek (2010) istnieje znacząca dysproporcja 
między liczbą publikacji dotyczących migracji i zarządzania międzykulturowego 
a liczbą tych, które poświęcone są problematyce powrotów i rozumienia towarzy-
szących im procesów psychologicznych. Wydaje się, że stan wiedzy na ten temat 
nie uległ znaczącemu przyrostowi od 1984 roku, kiedy to Judith Martin (1984, 
za: Szkudlarek 2010) na podstawie swoich badań zauważyła, że najtrudniejsze 
w powrocie do kraju pochodzenia jest to, że pojawiające się wtedy problemy 
są nieoczekiwane. Zarówno osoby powracające, jak i instytucje je przyjmujące 
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błędnie zakładają, że powrót do kraju nie będzie stanowił żadnego problemu lub 
będzie dużo łatwiejszy niż przystosowanie się do innej kultury (Black, Greger-
sen 1998). Black, Gregersen i Mandenhall (1992) dodatkowo zauważają, że brak 
systematycznych badań dotyczących adaptacji związanej z powrotem z zagra-
nicy może po części wynikać z założenia, że doświadczenia te są przeżywane 
w ten sam sposób jak zmiana miejsca zamieszkania w obrębie jednego kraju lub 
wyjazd zagraniczny. Ponadto zwracają oni uwagę na fakt, iż większość badań 
związanych z powrotnym szokiem kulturowym, które zostały przeprowadzone 
do tej pory, dotyczy populacji amerykańskich managerów i, co się z tym wiąże, 
możliwość generalizowania otrzymanych w nich wyników jest ograniczona 
(Szkudlarek 2010).

Wyniki badań omówionych w dalszej części artykułu sugerują jakościową 
odrębność powrotnego szoku kulturowego od wyjazdowego szoku kulturowego, 
a także wskazują na fakt, iż powrót niesie ze sobą często dużo większe problemy 
w adaptacji niż te, których doświadczają osoby wyjeżdżające do innego kraju 
(Adler 1991; Black, Gregersen 1998; Linehan, Scullion, 2002).

2.2.1. Objawy powrotnego szoku kulturowego

Jak dotąd ani wyjazdowy, ani powrotny szok kulturowy nie zostały opisane 
w żadnej z międzynarodowych klasyfi kacji chorób, dlatego też trudno jest pisać 
o nich w kategoriach symptomów. Na podstawie literatury przedmiotu można 
jednak wyróżnić główne obszary trudności, jakie napotykają osoby powracające 
z zagranicy (Andreason , Kinneer, 2005). 

Pierwszy z nich to trudności w przystosowaniu, wynikające z rozb ieżności 
pomiędzy oczekiwaniami związanymi z powrotem a sposobem jego rzeczywi-
stego doświadczania. Adler (2002) wskazuje rolę, jaką odgrywa tu idealizacja 
kraju pochodzenia oraz zachowywanie w pamięci dobrych stron domu, dzięki 
czemu możliwe jest stworzenie bezpiecznego punktu odniesienia w trakcie 
przeżywania traumy szoku kulturowego po wyjeździe za granicę. Osoba powra-
cająca często przeżywa zaskoczenie i rozczarowanie, związane z rozbieżnością 
pomiędzy wyobrażeniami dotyczącymi doświadczenia powrotu, które stworzyła 
w oparciu o wspomnienia rzeczywistości sprzed wyjazdu, a tym, jaka okazała się 
rzeczywistość po powrocie. Osoby, wracając, często spodziewają się odczucia 
ulgi i poczucia bezpieczeństwa, a także poczucia znajomości reguł rządzących 
codziennym funkcjonowaniem, podczas gdy w wielu wypadkach w rzeczywisto-
ści towarzyszą im sytuacje będące zaprzeczeniem tego stanu. U osób powraca-
jących rodzi się często przekonanie, że przyczyny doświadczanych problemów 
nie tyle są wynikiem naturalnych zmian otoczenia, ile leżą w nich samych (Adler 
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2002). W rezultacie pojawia się niechęć do rozmawiania o napotykanych trudno-
ściach, co tylko pogłębia doświadczane trudności.

Innym, często opisywanym obszarem trudności, jest zmiana statusu – zarówno 
społecznego, jak i ekonomicznego. Dzieje się to w dużej mierze dlatego, że naj-
więcej publikacji dotyczących powrotnego szoku kulturowego dotyczy ludzi 
biznesu powracających do Stanów Zjednoczonych. Wiele osób pozostających za 
granicą jako przedstawiciele międzynarodowych fi rm określa się mianem king-
pin, czyli w wolnym tłumaczeniu „grubej ryby”. W kraju emigracji obejmują czę-
sto kierownicze stanowiska, mają większą samodzielność, a także są atrakcyjnie 
wynagradzani, w związku z czym mogą sobie pozwolić na wyższy standard życia 
niż w kraju pochodzenia (Napier, Petersen, 1987; Rahim 2010). Po powrocie 
ich sytuacja zbliża się do stanu sprzed wyjazdu, co odbierają jako dramatyczne 
pogorszenie statusu społeczno-ekonomicznego.

Osoby powracające z zagranicy często gloryfi kują swoje emigracyjne życie, 
a rzeczywistość zastaną po powrocie spostrzegają jako nudną i nieciekawą 
(Dowling, Welch 2005, za: Andreason, Kinneer 2005). Szczególnie dotyczy to 
studentów, którzy, spędziwszy pewien czas za granicą (np. w ramach programu 
Erasmus), bardzo ciężko znoszą powrót (Cohen 2003; Patron 2007). W Internecie 
można bez trudu natknąć się na artykuły dotyczące depresji posterasmusowej2 
(Post-Erasmus depression) lub syndromu posterasmusowego3 (Post-Erasmus 
syndrome). Wymienia się w nich tęsknotę za krajem, w którym osoby spędziły 
czas podczas stypendium, trudności związane z koniecznością odnalezienia się 
w teoretycznie dobrze znanych warunkach kraju pochodzenia oraz żal związany 
z tym, że to, co zastały po powrocie, jest tak mało interesujące w porównaniu 
z tym, co przeżywały w trakcie wyjazdu. Jak pisze Fiorella de Nicola (2008) 
w swojej pracy magisterskiej poświęconej antropologii wyjazdów w ramach 
wymiany Erasmus „byli Erazmusi wiedzą, że gdy wrócą, ich domy będą mniej 
fascynujące, ich miasta będą zimniejsze, uniwersytety bardziej przygnębiające, 
telewizja wciąż szmatława, a znajomi parszywi”.

W tym kontekście nie dziwią wyniki badań prowadzonych na grupie turec-
kich reemigrantów w wieku szkolnym, wskazujące, że 18% badanych uczniów 
i uczennic według kryteriów Kwestionariusza depresji Becka posiadało objawy 
depresyjne, a aż 45% doświadczało silnego lęku (Sahin 1990). Spośród osób 
powracających, przebadanych przez Sahin, aż 34% żałowało powrotu do domu, 
podczas gdy 9% żałowało, że w ogóle wyjechało z domu. Badania Rogersa 
i Ward (1993) potwierdzają wyniki uzyskane przez Sahin – otrzymali oni istotne 

2 http://sumaprzypadkow.blogspot.com
3 http://www.cafebabel.co.uk  
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statystycznie (choć stosunkowo niskie) pozytywne korelacje pomiędzy doświad-
czaniem problemów związanych z powrotem a depresją i lękiem. 

Z kolei badania Furakawy (1997), przeprowadzone na grupie 199 japońskich 
studentów powracających po rocznym pobycie zagranicznym do domu, wskazują 
na fakt, że dyskomfort emocjonalny związany z powrotem może utrzymywać 
się kilka miesięcy po powrocie (pomiary zakończono po sześciu miesiącach od 
powrotu osób badanych do kraju). Grupa Japończyków nie wydaje się jednak 
grupą reprezentatywną dla osób powracających – zachowanie „czystości” kultu-
rowej w społeczeństwie japońskim jest ogromnie ważne i odstępstwa od niej są 
poddawane poważnemu społecznemu ostracyzmowi. Zjawisko to opisuje w swo-
jej książce Sado Asada, Japończyk, który w wieku 18 lat wyjechał na studia do 
Stanów Zjednoczonych. Dziewięć lat później, po uzyskaniu tytułu doktorskiego 
w Yale, postanowił wrócić do Japonii. Asada po powrocie zachowywał się zgod-
nie z normami kultury amerykańskiej, które w większości stoją w zdecydowanej 
sprzeczności z normami kultury japońskiej – był konfrontacyjny, nie okazywał 
szacunku należnego zwierzchnikom ze względu na ich wiek, żądał nietypowo 
szybkiego rozstrzygania ważnych dla niego spraw. Jego zachowanie spotkało się 
z brakiem akceptacji społecznej i mimo tego, że miał kompetencje do objęcia 
funkcji kierowniczej, umieszczono go na najniższej w hierarchii uniwersyteckiej 
posadzie bibliotekarza (Asada 2007). Badania Adlera (1991) sugerują, iż osią-
gnięcie względnej stabilności i adaptacji do funkcjonowania w kraju pochodzenia 
zajmuje zwykle 6 do 12 miesięcy od momentu powrotu.

W literaturze przedmiotu można odnaleźć również opis problemów związa-
nych z powrotem, jak na przykład: trudności akademickie, konfl ikty związane 
z własną tożsamością kulturową i trudności w kontaktach międzyludzkich (Mar-
tin 1984, 1986; Raschio 1987; Sahin 1990; Zapf 1991). Wiele powracających 
osób skarży się również na dokuczliwą samotność, dezorientację, stres, złość, 
wrogość, różnorodne natręctwa, bezsilność, rozczarowanie i poczucie bycia dys-
kryminowanym (Adler 1981; Church 1982; Hannigan 1990; Raschio 1987; Zapf 
1991).

Podsumowując, można wyróżnić wiele rodzajów trudności natury psycholo-
gicznej, na które narażone są osoby powracające z zagranicy. Choć część z nich 
można opisać w kategoriach psychopatologii, to wydaje się jednak, że wiele 
dotyczy problemów o charakterze egzystencjalnym – tęsknoty, poszukiwania 
odpowiedzi na pytania o swoje miejsce na świecie, o własną tożsamość. Jak pisze 
Mumford (1998: 153) „szok kulturowy nie jest kategorią psychiatryczną, ale nor-
malną reakcją na obce otoczenie kulturowe, które na pewnych ludzi może działać 
obezwładniająco”.

Pytania o to: (a) w jaki sposób trudności te zależne są od kontekstu kulturo-
wego, (b) jakie cechy osób sprzyjają temu „obezwładnieniu” a także to, (c) w jaki 



59Psychologiczne aspekty powrotów z emigracji – przegląd teoretyczny

sposób można je ująć w ramach koncepcji teoretycznych – stanowią przedmiot 
dalszych rozważań.

3. EMOCJONALNE ASPEKTY POWROTÓW Z EMIGRACJI

Jedną z przyczyn, które zwracały uwagę badaczy na psychologiczne aspekty 
powrotów z zagranicy jest – często zaburzone – funkcjonowanie emocjonalne 
osób powracających. Wyniki badań Black, Gregersen, Mendenhalla (1992 b) 
wskazują, że blisko 70% osób powracających z zagranicy doświadcza znaczą-
cego dyskomfortu emocjonalnego. 

Najbardziej wpływową teorią dotyczącą emocjonalnej strony powrotu jest 
model odwrotnego szoku kulturowego (reverse culture shock), znanego również 
jako teoria W (W-curve theory) autorstwa Gullahorn i Gullahorna (1963).

Ry c .  1 . 

Wykres przebiegu wyjazdowego i powrotnego szoku kulturowego

Opracowanie własne na podstawie Gullahorn i Gullahorn (1963).

Gullahorn i Gullahorn przebadali 5300 studentów powracających z zagranicy 
i zaobserwowali, że to, jak przebiega proces ich readaptacji, jest bardzo podobne 
do opisanego wcześniej modelu krzywej U, zaproponowanej po raz pierwszy 
przez Lysgaarda w 1955 roku (Lysgaard 1955).
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Model W (przedstawiony na ryc. 1.) zakłada, że doświadczenia związane 
z powrotem do kraju pochodzenia wywołują podobne odczucia jak te, które są 
konsekwencją wyjazdu zagranicznego (Szkudlarek 2009). Do tej pory jednak nie 
udało się jednoznacznie potwierdzić słuszności ani modelu W (Szkudlarek 2009), 
ani też modelu U (Onwumechili i in. 2003). W przypadku modelu W Sussman 
(2010) kwestionuje krzywolinijność procesu readaptacji. Adler (1981) twierdzi 
zaś, iż trafniejszym odzwierciedleniem tego procesu będzie model spłaszczonego 
U, na co wskazują wyniki prowadzonych przez niego badań. Według niego spa-
dek nastroju w wypadku szoku kulturowego powrotnego zachodzi dużo szybciej, 
a okres przystosowania jest dużo dłuższy niż ma to miejsce w „zwykłym” szoku 
kulturowym. Ponadto jednym z zarzutów stawianych temu modelowi jest jego 
niska wartość eksplanacyjna – nie wyjaśnia on, dlaczego i w jaki dokładnie spo-
sób przebiega reakulturacja. Co więcej, model W nie defi niuje w jasny sposób 
różnic pomiędzy szokiem kulturowym „wyjazdowym” a powrotnym szokiem 
kulturowym, błędnie zakładając tożsamość procesu adaptacji związanej z wyjaz-
dem i readaptacji zachodzącej po powrocie (Onwumechili i in. 2003). Mimo 
tych – skądinąd poważnych – zarzutów oba wymienione modele są powszechnie 
stosowane przez badaczki i badaczy zajmujących się zjawiskiem powrotnego 
szoku kulturowego. Dzieje się tak prawdopodobnie z uwagi na ich dużą wartość 
objaśniającą.

Z aspektem afektywnym związane są również podejścia opierające się na 
radzeniu sobie ze stresem (stress coping). Adler (1981) wyróżnia cztery takie 
strategie (coping modes) wykorzystywane przez osoby powracające. Powstają 
one w wyniku połączenia ogólnego nastawienia: optymistycznego lub pesymi-
stycznego z aktywnym bądź pasywnym sposobem funkcjonowania jednostki. 
Można wyróżnić następujące strategie: (a) optymistyczno-aktywną, (b) optymi-
styczno-pasywną, (c) pesymistyczno-pasywną, (d) pesymistyczno-aktywną, które 
zostaną opisane poniżej. Warto wspomnieć, że wykorzystanie klasyfi kacji stra-
tegii Adlera można zauważyć później w wyróżnionych przez Berry’ego (1997) 
postawach akulturacyjnych (acculturation attitudes).

Osoby aktywne podejmują działania mające na celu zmianę siebie i swojego 
otoczenia w taki sposób, aby jak najlepiej poradzić sobie z powrotem do rodzimej 
kultury. Osoby, które poza podejmowaniem aktywności dodatkowo nastawione 
są optymistycznie, prezentują proaktywny model radzenia sobie ze stresem, 
który według Berry’ego (1997) pozwala na uzyskanie największych korzyści 
z wyjazdu zagranicznego. Ludzie prezentujący ten model funkcjonowania zwy-
kle dostrzegają wartość w byciu osobą „dwukulturową” i potrafi ą wykorzystać 
możliwości, które im oferuje tego rodzaju doświadczenie. Postawa ta znajduje 
swoje odzwierciedlenie w strategii integracji Berry’ego, czyli (a) w pozytywnym 
wartościowaniu dwukulturowości, (b) w posiadaniu kompetencji dwukulturowej 
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(np. przełączaniu się w ramach kodów kulturowych cultural frame switching) 
oraz (c) w autonomii psychologicznej wobec obu kultur wyjściowych (Boski 
2010).

Postawa optymistyczno-pasywna polega na biernym poddaniu się doświad-
czanym zmianom kulturowym. Strategia ta spójna jest ze strategią asymilacji 
wymienianą przez Berry’ego. Polega ona na odrzuceniu kultury pochodzenia 
i przyjęciu kultury nowego kraju. W wypadku migracji powrotnych może wywo-
ływać duże trudności związane z readaptacją, ze względu na zastąpienie reper-
tuaru zachowań właściwych kulturze pochodzenia zachowaniami nabytymi 
w kulturze kraju emigracji. Powrót może okazać się sytuacją analogiczną do 
przeżywanej w sytuacji wyjazdu do obcego kraju.

Nastawienie pesymistyczno-pasywne prowadzi do wyalienowania osoby 
powracającej. Powracając, nie przyjmuje ona nowych elementów zaczerpniętych 
z kultury kraju emigracji, a równocześnie odrzuca kulturę kraju pochodzenia. 
Wyrazem tego nastawienia może być zjawisko marginalizacji, czyli samoistnego 
wykluczania się poza obszar obu kultur, które jednak jest bardzo rzadkie (Boski 
2010). 

Ostatnia z wymienianych przez Adlera postaw – pesymistyczno-aktywna 
– wiąże się (a) z dostrzeganiem zmian, które zaszły w powracającym pod wpły-
wem wyjazdu przy jednoczesnej (b) niechęci do wykorzystania ich w nowych 
warunkach i (c) poddaniem się „wchłonięciu” przez kulturę kraju pochodze-
nia. Strategia ta odpowiada separacji w modelu Berry’ego, która w wypadku 
powrotu do kraju pochodzenia wydaje się strategią umożliwiającą sprawną 
readaptację.

4. POZNAWCZE ASPEKTY POWROTÓW Z EMIGRACJI

Drugi nurt teoretyczny, zajmujący się konsekwencjami psychologicznymi 
powrotu, stanowią teorie skupiające się na jego aspektach poznawczych. Poni-
żej zostaną omówione dwa modele, będące najważniejszymi elementami tego 
podejścia.

4.1. MODEL OCZEKIWAŃ (EXPECTATIONS MODEL)

Według Gullahorn i Gullahorna (1963) główną różnicą pomiędzy powrotnym 
szokiem kulturowym a „wyjazdowym” szokiem kulturowym są oczekiwania. 
Powracający zwykle spodziewają się, że powrócą do tego samego domu, jako 
te same osoby. Natomiast wyjeżdżający przewidują natknięcie się na różnice 
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kulturowe podczas pobytu w obcym kraju, co prowadzić może do lepszego przy-
gotowania i sprawniejszego radzenia sobie z nimi (Gullahorn, Gullahorn 1963; 
Searle, Ward 1990). Zależność pomiędzy oczekiwaniami związanymi z kon-
taktem z inną kulturą a sposobem, w jaki przebiega proces adaptacji, jest sto-
sunkowo dobrze udokumentowana (Szkudlarek 2009; Grzymała-Moszczyńska, 
Barzykowski 2010). Podobnie jak większość badań związanych z powrotnym 
szokiem kulturowym badania nad wpływem oczekiwań na doświadczanie szoku 
kulturowego początkowo prowadzone były w kontekście doświadczenia wyjazdu 
zagranicznego (Black, Gregersen 1990). Zarówno badacze, jak i praktycy szybko 
zauważyli konieczność przygotowywania osób wyjeżdżających do sytuacji kon-
taktu międzykulturowego. Jednym ze sposobów było informowanie i udzielanie 
pomocy w sformułowaniu realistycznych oczekiwań na jego temat. Konieczność 
odpowiedniego przygotowania osób mających zamiar wrócić do kraju pochodze-
nia zdaje się w dużej mierze niedostrzegana.

Jak dotąd przeprowadzono niewiele badań dotyczących związku pomię-
dzy oczekiwaniami a procesem powtórnej adaptacji w kraju pochodzenia, co 
utrudnia jednoznaczne określenie związku między nimi (Szkudlarek 2009). 
Wyniki badań MacDonald i Arthur (2003) sugerują, iż trafne lub pesymistyczne 
oczekiwania osób badanych w odniesieniu do sytuacji, w jakiej znajdą się po 
powrocie, wiązały się z lepszą readaptacją w kraju pochodzenia. W przypadku, 
gdy osoby nie doceniały problemów, które mogły napotkać w sytuacji powrotu, 
trudniej adaptowały się do nowego środowiska. Z drugiej strony, Ward i Rogers 
(1993) w przeprowadzonych przez siebie badaniach nie zaobserwowali żadnego 
związku pomiędzy oczekiwaniami a przystosowaniem do nowego środowiska. 
Większość badań wydaje się jednak potwierdzać zależność pomiędzy realizmem 
oczekiwań a powodzeniem readaptacyjnym, o czym pisał wielokrotnie Black 
wraz ze współpracownikami (Black, Gregersen, Mendenhall 1992 a, 1992 b). 
Wskazują oni na konieczność rozpoczęcia procesu ponownego przystosowy-
wania się do powrotu pewien czas przed właściwym zjawieniem się w domu. 
Podkreślają również rolę, jaką pełni w tej sytuacji antycypacyjne przystosowanie 
(anticipatory adjustments), które, jeśli tylko oparte jest na realistycznie ujętych 
oczekiwaniach, umożliwia dużo łatwiejsze przystosowanie do sytuacji powrotu. 
Tak więc im lepiej osoby powracające będą mogły sobie wyobrazić środowisko, 
do którego trafi ą (zanim się w nim faktycznie znajdą), tym łatwiej będzie im 
zredukować niepewność dotyczącą tego, jak powinny się zachować. Pozwoli im 
to także uniknąć utraty kontroli nad nieprzewidzianymi, potencjalnie problemo-
wymi sytuacjami (Black, Gregersen, Mendenhall 1992). 

Sugestie te zdają się potwierdzone współczesnymi tendencjami w badaniach 
nad radzeniem sobie (Hobfoll, 2006; Schwarzer i Knoll, 2003; za: Heszen, 
Sęk 2008), które podkreślają znaczenie proaktywnego radzenia sobie ukierun-
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kowanego na przyszłość. Zamiast dwóch klasycznie wymienianych funkcji, 
czyli zorientowania na problem i zorientowania na emocje (Lazarus, Folkman 
1984, za: Łosiak 2007), badacze proponują konstrukty takie, jak opanowa-
nie wymagań (mastery), czyli koncentrację na problemie lub asymilację, oraz 
poszukiwanie znaczenia (searching for meaning), polegające na akomodacyj-
nym radzeniu sobie. Procesy te mogą przebiegać równolegle lub sekwencyjnie. 
Kluczowa z perspektywy modelu oczekiwań wydaje się świadomość potencjal-
nych zagrożeń i wyzwań, jakich można doświadczyć. Jak piszą Heszen i Sęk 
(2008), formy opanowania wymagań można rozpatrywać w dwóch wymiarach: 
perspektywy czasowej oraz subiektywnej pewności zdarzeń. Na stworzonej 
w ten sposób matrycy Schwarzer i Knoll (2003, za: Heszen i Sęk 2008) wyróż-
niają cztery formy radzenia sobie: reaktywną, antycypacyjną, prewencyjną oraz 
proaktywną.

Reaktywne radzenie sobie odnosi się do reakcji na przeszłe i/lub teraźniejsze 
sytuacje stresowe. Celem tego rodzaju radzenia sobie jest kompensacja straty lub 
krzywdy, której dana osoba doświadczyła. Pozostałe trzy formy radzenia sobie 
zorientowane są na przyszłość.

Antycypacyjne radzenie sobie wiąże się z reakcją na potencjalnie zagraża-
jące i/lub będące wyzwaniem wydarzenie, które będzie miało miejsce w nieod-
ległej przyszłości. Sytuacja, w której osoba powracająca zaczyna szukać pracy 
w domu przed wyjazdem z kraju (w którym posiadała pracę), może stanowić 
przykład antycypacyjnego radzenia sobie.

Z kolei prewencyjne radzenie sobie dotyczy potencjalnie stresujących sytu-
acji, które z pewnym prawdopodobieństwem pojawią się w bardziej oddalonej 
przyszłości. Forma ta cechuje się gromadzeniem ogólnych zasobów, które mogą 
zminimalizować szkodliwe skutki tych wydarzeń. W kontekście powrotów może 
być to na przykład nabywanie nowych kompetencji lub poznanie regulacji praw-
nych, o których wiadomo, że będą przydatne w szukaniu pracy i/lub zakładaniu 
własnej działalności. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie w pewnym stopniu 
jest rządowy portal internetowy (www.powroty.gov.pl) stworzony z myślą o oso-
bach powracających. Można na nim znaleźć informacje dotyczące formalności, 
jakich należy dopełnić przed powrotem i po nim, informacji dotyczących opieki 
zdrowotnej, poszukiwania pracy i rozliczeń podatkowych. 

Ostatnią z wymienionych form jest proaktywne radzenie sobie, które rów-
nież cechuje pewna ogólność, ale wiąże się ze szczególnym skupieniem uwagi 
na przyszłych – i odległych – wyzwaniach. Przykład stanowić może sytuacja, 
w której osoba, przebywając za granicą, podtrzymuje bliskie więzi z rodziną 
i znajomymi, tak aby mogła sobie lepiej poradzić po powrocie.

Drugim procesem wymienianym przez Schwarzera i Knolla (2003, za: 
Heszen i Sęk 2008) jest poszukiwanie znaczenia, które można rozumieć na 
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dwóch poziomach: globalnym oraz sytuacyjnym. Poziom globalny odnosi się do 
stałych wartości, przekonań na temat świata i na temat Ja. Wyraża się to poprzez 
nadawanie sensu za pomocą integrowania danego wydarzenia w ramach systemu 
przekonań np. religijnych lub narodowościowych oraz znajdowanie korzyści 
nawet w negatywnych wydarzeniach. Poziom sytuacyjny odnosi się natomiast do 
oceny konkretnej sytuacji w świetle stawianych sobie celów i własnego dobro-
stanu (Heszen, Sęk 2008).

Wyniki badań prowadzonych nad związkiem strategii radzenia sobie ze stre-
sem a doświadczaniem stresu akulturacyjnego jednoznacznie wskazują na fakt, 
iż aktywne radzenie sobie jest głównym czynnikiem sprzyjającym adaptacji kul-
turowej oraz zdrowiu psychicznemu (LaFromboise, Coleman i Gerton, 1993). 
Badania prowadzone przez Crocketta i współpracowników (2007) sugerują, że 
aktywne radzenie sobie ze stresem jest związane z doświadczaniem znacząco 
niższego poziomu depresji.

Wyniki badań Chamove i Soeterik (2006) sugerują, że wskaźniki stresu 
i trudności w adaptacji rosną odwrotnie proporcjonalnie do przygotowania 
i rozumienia procesu readaptacji. Innymi słowy: im mniej osoby spodziewają 
się problemów i im mniej rozumieją ich istotę, tym większych doświadczają 
problemów związanych z powrotem (Chamove, Soeterik 2006). Dodatkowo 
Black, Gregersen i Mendenhall (1992) w stworzonym przez siebie modelu przy-
stosowania repatriacyjnego (repatriation adjustment framework) wyróżniają 
dwa rodzaje przystosowania: to, które zachodzi przed powrotem (anticipatory 
adjustment) oraz przystosowanie już po powrocie do kraju pochodzenia (in-coun-
try adjustment). Te formy przystosowania mogą zachodzić w trzech aspektach 
życia: w aspekcie zawodowym, aspekcie podejmowania interakcji z innymi oraz 
aspekcie ogólnego radzenia sobie ze środowiskiem zewnętrznym (Black, Gre-
gersen 1991). Wyobrażeniowe tworzenie i modyfi kowanie swoich oczekiwań co 
do zmian, które zaszły zarówno w nich samych, jak i w relacjach z bliskimi, 
wydaje się dużo bezpieczniejszym sposobem przygotowania się do tej sytuacji 
niż wkroczenie w rzeczywistość powrotu bez założeń lub z założeniami o tym, 
że będzie tak samo jak było przed wyjazdem. Tak więc wyobrażanie sobie 
sytuacji, w której przyjdzie się znaleźć, a co za tym idzie, również symulacji 
własnej reakcji na te wydarzenia, pozwala osobom powracającym na zmniejsze-
nie poziomu niepewności i zminimalizowanie poczucia zagrożenia związanego 
z utratą kontroli. Opierając się na wiedzy dotyczącej radzenia sobie ze stresem 
oraz na wynikach badań empirycznych, model oczekiwań można uznać za posia-
dający dużą moc wyjaśniającą i predykcyjną. 
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4.2. MODEL TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ 

Kolejnym modelem wchodzącym w nurt badań dotyczących poznawczych 
aspektów powrotnego szoku kulturowego jest model tożsamości kulturowej (Cul-
tural Identity Model; Sussmann 2000). U jego podstaw leży założenie, że wyjazd 
zagraniczny jest przyczyną (często głębokich) zmian związanych z tożsamością 
kulturową i pojawieniem się pytań dotyczących własnej przynależności kulturo-
wej (Szkudlarek 2009). Sussman (2000) proponuje w swoim modelu cztery typy 
możliwych zmian tożsamości: „odejmującą” (subtractive), „dodającą” (additive), 
„afi rmatywną” (affi rmative) oraz „międzykulturową” lub „globalną”4 (intercultu-
ral / global). Zostaną one opisane w dalszej części rozdziału.

Osoby doświadczające zmiany „odejmującej” osiągają wysoki poziom ada-
ptacji do kraju, do którego wyjechały i dużych problemów związanych z powro-
tem do kraju pochodzenia. Problemy te wiążą się z utratą tożsamości kulturowej 
i poczuciem wyobcowania z kultury pochodzenia (Sussman 2000). Podobne 
doświadczania wiążą się ze stylem zmiany tożsamości „dodającej”, czyli satys-
fakcjonującą adaptacją w nowym kraju i problemami z powrotem do domu. 
W tym wypadku duży stres spowodowany readaptacją związany jest z włącze-
niem do własnej tożsamości zbyt wielu elementów obcej kultury, takich jak 
wartości, zwyczaje, przekonania, rytuały społeczne. Tego rodzaju zmianę można 
postrzegać jako korzystną i adaptacyjną w trakcie pobytu zagranicznego, jednak 
w sytuacji powrotu do kraju pochodzenia jest źródłem dużych trudności. Tego 
rodzaju prawidłowość zauważyli już Black i Gregersen (1992) kilka lat wcze-
śniej. Pisali oni o dużych problemach doświadczanych przez osoby, które silnie 
zasymilowały się z kulturą kraju przyjmującego i kulturą zagranicznej fi lii fi rmy, 
w której pracowały, podczas gdy zaangażowanie i umiejętność zaangażowania 
się w sprawy jednostki macierzystej oddaliły się na dalszy plan. Z kolei osoby 
zmieniające swoją tożsamość w sposób globalny cechują się wysokim poziomem 
adaptacji do kultury przyjmującej, natomiast średnim bądź niskim stresem zwią-
zanym z powrotem. Styl ten przeważnie prezentują osoby wielokrotnie wyjeż-
dżające za granicę na długie okresy, a więc osoby, dla których wyjazdy i powroty 
są tylko potwierdzeniem poczucia przynależności do społeczności globalnej, jed-
nocześnie nie będąc źródłem stresu. Wydaje się, że samo doświadczenie migracji 
jest dla nich pozytywnym i wartościowym doświadczeniem (Sussman 2000). 

Ostatni z wyróżnionych przez Sussman stylów zmian tożsamości, czyli 
zmiany afi rmatywne, dotyczą osób, które cechują pozytywne emocje w stosunku 
do własnej pierwotnej tożsamości kulturowej i oceniają siebie jako posiadające 

4 W przypadku zmian additive oraz subtractive będę posługiwała się oryginalnymi, angiel-
skimi określeniami ze względu na możliwość wieloznacznego tłumaczenia każdego z tych określeń.
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silną więź z osobami pochodzącymi z tej samej co one kultury. Według założeń 
modelu tożsamości kulturowej osoby takie będą słabo adaptowały się do innych 
kultur, natomiast powrót nie będzie dla nich stanowił praktycznie żadnego pro-
blemu. Badania Sussman (2000) potwierdzają empirycznie założenia powyż-
szego modelu.

Klasyfi kacja ta może jednak budzić pewne kontrowersje – model ten nie 
uwzględnia bowiem osób dojrzałych i zintegrowanych, które zarówno czują silną 
więź z kulturą kraju pochodzenia, jak również mogą dobrze przystosowywać się 
do nowych warunków kulturowych.

Badania jakościowe przeprowadzone przez Tambyah i Chang (2006) na 
grupie 14 Singapurczyków, powracających po minimum dwóch latach pobytu 
zagranicznego, potwierdziły typy zmian tożsamości kulturowej wyróżnione 
przez Sussman (2000, 2002) oraz konsekwencje każdego z nich dla adaptacji 
do nowych warunków związanych z migracjami. Dodatkowo zaproponowali oni 
dwa kolejne typy zmian tożsamości kulturowej: tożsamość odporną na zmianę 
(resistive), której przejawem jest dystansowanie się od zmian kulturowych, oraz 
marginalizującą (marginal), która pojawia się, gdy osoby nie odczuwają blisko-
ści ani z kulturą pochodzenia, ani też z kulturą kraju emigracji. Według badaczy 
(Tambyah, Chang 2006) osoby powracające, posiadające niewielkie poczucie 
przynależności kulturowej, mogą doświadczać więcej negatywnych zmian tożsa-
mościowych w trakcie powrotu. Zmiany tożsamości „odporne” mogą być mniej 
problematyczne ze względu na fakt, że przystosowanie do kultury pochodzenia 
z biegiem czasu staje się coraz łatwiejsze. Podobnie jak osoby doświadczające 
zmian tożsamościowych „dodających” lub „odejmujących”, ci, którzy doświad-
czyli zmiany marginalizującej, łatwo adaptowali się w nowym środowisku, ale 
doświadczali dużego stresu związanego z adaptacją powrotną. Jednak odwrotnie 
niż osoby, którym udało zakotwiczyć się w jednej z kultur (pochodzenia bądź 
przyjmującej), osoba doświadczająca zmiany marginalizującej nie doświadcza 
przynależności do żadnej z nich. Tego typu „bezdomność kulturowa” wymaga 
dłuższego okresu, aby w pełni można było powrócić do kraju pochodzenia. 

Vivero i Jenkins (1999), które jako pierwsze zajęły się problemem bezdom-
ności kulturowej (cultural homelessness), przede wszystkim w odniesieniu do 
doświadczeń osób wielokrotnie migrujących, wyróżniają trzy główne elementy 
tego zjawiska: odrzucenie, dezorientację i izolację. Zwracają również uwagę na 
fakt, że osoby takie bez względu na to, gdzie aktualnie przebywają, postrzegane 
są jako „obce”. W kraju emigracji jako imigranci – ludzie pochodzący z kraju X. 
W kraju pochodzenia spostrzegani są jako ci, którzy z powodu zbyt wielu cech 
odmiennych kulturowo są bardziej „obcy” niż „swoi”. W literaturze można odna-
leźć również alternatywny wobec modelu Sussman model tożsamości kulturowej 
autorstwa Coxa (2004), oparty na wynikach jego badań empirycznych. Cox objął 
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badaniami grupę 101 powracających do kraju pochodzenia misjonarzy. Wyróżnił 
cztery wzory prezentowanej przez nich tożsamości międzykulturowej: preferującą 
kulturę kraju pochodzenia (home-favoured), preferującą kulturę kraju emigracji 
(host-favoured), zintegrowaną (integrated) oraz zdezintegrowaną (disintegrated). 
W założeniach tego modelu osoby o tożsamości zintegrowanej oraz preferujące 
kulturę kraju pochodzenia doświadczają najmniejszych problemów związanych 
z powrotem. Osoby prezentujące tożsamość zdezintegrowaną bądź preferującą 
kulturę kraju emigracji doświadczają najpoważniejszych problemów związanych 
z tym wydarzeniem.

5. ROLA CECH INDYWIDUALNYCH

Cechy indywidualne migrantów i migrantek, takie jak płeć, wiek i stan 
cywilny, stanowią również ważny czynnik wpływający na doświadczenia migra-
cyjne. Wiele badań empirycznych wskazuje na fakt, iż kobiety i mężczyźni mają 
tendencje od odmiennego doświadczania powrotu (Rohrlich i Martin, 1991). 
Kobiety doświadczają większych problemów readaptacyjnych przede wszystkim 
w obszarze związanym z życiem rodzinnym i codziennym funkcjonowaniem, 
zauważają również większe zmiany w relacjach interpersonalnych i bliskości 
doświadczanej w kontaktach z osobami, które pozostały w kraju pochodzenia 
(Brabant, Palmer, Gramling 1990). Według Brabant i współpracowników to 
właśnie płeć jest najsilniejszym predyktorem trudności związanych z powrotem. 
Nie można jednak zapominać o specyfi ce grupy przez nich badanej – było to 
96 osób pochodzących z Bliskiego Wschodu, centralnej i południowej Ameryki, 
Azji i Nigerii, które po studiach w Stanach Zjednoczonych powróciły do swoich 
krajów. Były to więc osoby, których kultury krajów pochodzenia są dużo bardziej 
kolektywistyczne niż kultura amerykańska, a co się z tym wiąże, przywiązujące 
dużo większą wagę do utrzymywania pozytywnych relacji wewnątrzgrupowych. 
Rola kobiety w wielu kulturach kolektywistycznych wiąże się z  podtrzymywa-
niem i dbałością o bliskie relacje z rodziną i znajomymi. Z kolei badania Sus-
sman (2001) wskazują na brak istotnego związku pomiędzy płcią a trudnościami 
związanymi z powrotem. Zarówno według Sussman (2001), jak i według Martin 
i Harrell (2004) znacznie bardziej istotne jest przyjrzenie się zależności pomiędzy 
płcią a charakterem wyjazdu zagranicznego. Według nich analizowanie wpływu 
płci osoby powracającej na jej doświadczenia migracyjne bez równoczesnego 
wzięcia pod uwagę kontekstu wyjazdu nie jest zasadne.

Wyniki badań dotyczących wpływu wieku na doświadczenie powrotu są nie-
spójne. Z jednej strony badania sugerują, iż osoby młodsze przeżywają większy 
stres związany z powrotem ze względu na znaczne zmiany tożsamościowe, które 
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związane są z większą plastycznością właściwą młodemu wiekowi (Gullahorn, 
Gullahorn 1963; Cox 2004). Osoby starsze z kolei lepiej odnajdują się w rzeczy-
wistości powrotu – istnieje negatywna korelacja pomiędzy wiekiem a doświad-
czaniem szoku kulturowego powrotnego (Black, Gregersen 1991; Hyder, Lovblad 
2007). Z drugiej strony zaś, badania prowadzone przez Suutari i Valimaa (2002) 
wskazują na odwrotną zależność.

Osoby będące w stałych związkach w trakcie wyjazdu i powrotu z zagranicy 
doświadczały znacząco mniejszych trudności z odnalezieniem się w rzeczywisto-
ści powrotu niż single, ze względu na fakt, iż partnerzy wzajemnie udzielali sobie 
wsparcia (Hyder, Lovblad 2007). Również depresja doświadczana po powrocie 
częściej dotykała osoby samotne niż osoby będące w związkach małżeńskich 
(Huffman 1989; Moore, Jones, Austin 1987). Jednak nie sam fakt bycia mał-
żonkiem chroni przed problemami powrotu, liczy się również jakość związku 
– w wynikach badań Seiter i Waddell (1989; za: Gaw 2000) pojawiła się nega-
tywna korelacja pomiędzy powrotnym szokiem kulturowym a satysfakcją ze 
związku. Cox (2004) przypuszcza, iż większe trudności osób stanu wolnego 
wynikają przede wszystkim z faktu, iż w większym stopniu identyfi kują się one 
z kulturą kraju emigracji.

6. PODSUMOWANIE

Podsumowując, można stwierdzić, że doświadczenie powrotu z emigra-
cji jest ogromnie złożonym zjawiskiem. Czynniki, które odpowiadają za jego 
przebieg, odnoszą się zarówno do osoby, której jest on udziałem, jak i do śro-
dowiska, z którego dana osoba przyjeżdża i do którego wraca. Szczególną rolę 
wydaje się odgrywać realizm oczekiwań towarzyszących powrotowi oraz zmiany 
zachodzące w obrębie tożsamości kulturowej migrantów. Wydaje się również, 
że doświadczenie powrotu jest trudnym emocjonalnie doświadczeniem, którego 
powodzenie zależy od dużej liczby różnych czynników. 

W związku ze złożonością czynników wpływających na doświadczenie 
powrotu nasuwa się postulat metodologiczny związany z prowadzeniem badań 
nad tym zjawiskiem. Optymalne tutaj wydaje się zastosowanie tzw. metod mie-
szanych (mixed methods), które dzięki połączeniu zalet metod jakościowych oraz 
ilościowych mają szansę ująć proces powrotnego szoku kulturowego w możliwie 
kompleksowy sposób (Clark, Badiee 2010; Teddlie, Tashakkori 2010). Z uwagi 
na ogromne zróżnicowanie biografi i powrotnych i szereg czynników, które mogą 
zaciemniać wyniki badań ilościowych (m.in. brak kontroli takich czynników jak 
okres, jaki upłynął od momentu powrotu do Polski, a czas prowadzenia badań), 
badania jakościowe dają możliwość kompleksowego spojrzenia na doświadcze-
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nia powrotu. Z drugiej strony jednak, dzięki wstępnemu rozpoznaniu sytuacji, 
możliwe będzie stworzenie trafnych narzędzi badawczych, które pozwolą na 
badanie większych grup i tworzenie generalizacji, które mogą następnie mieć 
wpływ m.in. na tworzenie polityki wobec migrantów i migrantek powrotnych. 
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