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OBCY WE WŁASNYM DOMU.  
O NIEKtórYCH BIOGrAFICZNYCH IMPLIKACJACH 

POBYtóW EMIGrANtóW W OJCZYźNIE 

Streszczenie

Traktując klasyczny tekst Alfreda Schütza „Homecomer” jako ramę odnie-
sienia i opierając się na osobistych narracjach osób, które wybrały Niemcy jako 
kraj życia, artykuł ten zmierza do opisania biograficznych konsekwencji krótko-
trwałych pobytów emigrantów w rodzinnych stronach. Znamienny dla procesów 
emigracyjnych coraz bardziej krytyczny i obiektywny obraz kraju urodzenia 
oraz narastające poczucie obcości we własnym kraju prowadzi do refleksji nad 
własnym życiem. Wiedzie ona nieuchronnie do uświadomienia sobie, że dom, 
który opuścili już nie istnieje, a tam, gdzie wyjechali (w Niemczech) być może 
nigdy nie poczują się „u siebie”. To budzi u wielu emigrantów ogromy niepokój, 
któremu starają się zaradzić podejmując znaczące biograficznie decyzje. Zgro-
madzony materiał empiryczny pokazuje, że u wielu emigrantów brak poczucia 
wspólnoty doświadczeń w życiu codziennym z bliskimi w Polsce wywołuje 
potrzebę natychmiastowego powrotu na łono ojczyzny. Dla innych porównanie 
kraju pochodzenia i kraju emigracji utwierdza ich w przekonaniu o słuszności 
emigracyjnej drogi. W końcu, niektórym negatywny odbiór Polski z odmiennej 
kulturowo perspektywy daje możliwość usprawiedliwienia niechęci powrotu do 
ojczyzny.

Słowa klucze: autobiografia, emigracja, powrót do domu, praca biograficzna, 
marginalność, tożsamość.
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WStęP 

W podjętych w tym artykule dociekaniach odwołuję się do empirycznego 
materiału, który stanowią autobiograficzne wywiady narracyjne z młodymi pol-
skimi emigrantami w Niemczech oparte na metodzie badawczej wypracowanej 
i rozwiniętej przez Fritza Schützego (1981, 1983, 1984; por. też: Prawda 1989; 
Kaźmierska 1996; Rokuszewska-Pawełek 1995)1. Ich analiza pozwoliła mi na 
ustalenie pewnej określonej sekwencji wydarzeń w życiu przebywających na 
obczyźnie jednostek i odtworzenie towarzyszących tym wydarzeniom wyobrażeń 
o samym sobie. I tak stadium planowania emigracji (faza zwana przeze mnie pre-
emigracyjną) jest najczęściej związane z postrzeganiem siebie jako obywatela 
świata, kogoś, kto czuje się wszędzie u siebie i jest podobny – jeśli nie taki sam 
– do innych mieszkańców Europy (świata). Z kolei wstępny okres pobytu na 
emigracji charakteryzuje dotkliwe i często bolesne uświadomienie sobie kon-
fliktów wynikających ze zderzenia kultury własnej i obcej. Bodaj najważniejszą 
reperkusją tych konfliktów jest poczucie moralnego rozdarcia (Park, 1950: 355) 
potęgowanego przez wysuwanie się na plan pierwszy dotychczas bagatelizowanej, 
czy wręcz wypieranej, tożsamości narodowej i emocjonalnej więzi z ojczyzną 
(Stonequist 1961: 121–122). Emigrant – ku swojemu zaskoczeniu – spostrzega, 
że w swoim nowym otoczeniu nie jest definiowany na podstawie przynależności 
do wspólnej europejskiej kultury, lecz jako obcy, inny, jako Polak. W Niem-
czech ta kategoria jest zazwyczaj nacechowana negatywnie i stanowi stereotyp 
będący dodatkowym obciążeniem dla budowania swojego wizerunku w oczach 
interakcyjnych partnerów. Zagranicą przynależność do własnej grupy narodowej 
i poczucie odrębności od obcych staje się dla wielu ważnym schematem odniesie-
nia, angażuje jaźń2 i skłania do dogłębnych przemyśleń. Wynikające z emigracji 
ścieranie się dwóch kultur i sprzeczne ze sobą autokoncepcje jednostki, która 
chciałaby z jednej strony pozostać przy swojej potocznej kosmopolitycznej 
idei, z drugiej strony jednak musi zmierzyć się z nieoczekiwanie dostrzeżoną 
identyfikacją z krajem pochodzenia, powodują zrozumiałe napięcie w biografii. 
Przepełnione niepewnością życie na obczyźnie stanowi nieprzyjemny kontrast 
dla dopiero co porzuconej ojczyzny – świata bezpiecznego, sensownego i przewi-

1 Wszystkie omawiane i cytowane w tym artykule wywiady zostały przeprowadzone w 2001 
roku. 

2 Jej aspekt przedmiotowy – interakcyjnie zapośredniczony zostaje dotkliwie podważony. Zob. 
K a n i o w s k i  A. M., 1990, Wokół pojęcia tożsamości w koncepcji habermasa, [w:] W i t k o w -
s k i  L. (red.), Dyskursy rozumu: między przemocą i emancypacją. z recepcji Jürgena habermasa 
w Polsce, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 264.



 OBCY WE WŁASNYM DOMU... 47

dywalnego zarówno w sensie możliwości wykonywania codziennych czynności, 
naturalnego biegu rzeczy jak i w odniesieniu do swojskości otaczającego języka. 
W odtwarzanych ex tempore3 doświadczeniach na obczyźnie narratorzy muszą się 
zmierzyć z tym biograficznym dylematem i uzasadnić zarówno wobec słuchające-
go jak i wobec samego siebie dlaczego, mimo intensyfikacji patriotycznych uczuć, 
kontynuują swoją emigracyjną karierę. W tym celu niektórzy z nich odwołują się 
do doświadczenia pobytu w domu, w Polsce, u rodziny, czy przyjaciół. Możliwe 
są przynajmniej trzy konsekwencje tego doświadczenia. Po pierwsze emigranci 
mogą mieć potrzebę natychmiastowego powrotu do ojczyzny, ponieważ czują, 
że nie nadążają za zachodzącymi w ich najbliższym kręgu zmianami i w konse-
kwencji stają się coraz bardziej wyobcowani. Po drugie, mogą ugruntować swoje 
przekonanie, że wybór obcego kraju jako miejsca życia był słuszny. I wreszcie, 
po trzecie, powroty do domu i obserwacja negatywnych zjawisk jakie tam mają 
miejsce, dostarczyć może – co prawda pozornych – argumentów przemawiających 
przeciw powrotowi do Polski, co pozwala im zmniejszyć głębokie psychologicz-
ne koszty rozdarcia między dwoma lojalnościami i odpowiedzialnościami (por. 
Schütz 1990b). 

DOśWIADCZENIE „POWrOtU DO DOMU”

Przedmiotem mojej szczególnej uwagi jest opisane w inspirującym artykule 
Alfreda Schütza „The Homecomer” (Schütz 1990b: 106–119) doświadczenie 
powrotu do domu (który jest tu także rozumiany szerzej jako ojczyzna – miejsce, 
które opuścili) po długiej nieobecności. Przywołując postać Odyseusza dobijają-
cego po latach tułaczki do wybrzeży Itaki i analizując doświadczenia żołnierzy 
wracających po wojnie do rodziny, autor pokazuje, że „powracający do domu” 
(homecomer) [...] oczekuje, że powróci do środowiska, o którym zawsze miał 
– i jak mniema – nadal ma wnikliwą wiedzę – i które musi brać za rzecz oczywi-
stą, by móc w nim się odnaleźć. (tamże: 106–107). Tymczasem nieodwracalnie 
zostaje naruszona intymna więź, poczucie wspólnoty czasu i przestrzeni oraz 

3 Ex tempore – czyli bez wcześniejszego przygotowania opowiedziana historia gwarantuje, 
że postawione przed narratorem zadanie zrelacjonowania przebiegu własnej biografii przebiegnie 
według pewnych określonych reguł (Labov, Waletzky, 1967: 20–21). Uruchomione w niej narra-
cyjne przymusy takie jak: przymus wchodzenia w szczegóły, przymus koncentracji czy przymus 
zamykania formy, umożliwiają nie tylko odtworzenie pełnego obrazu poszczególnych wydarzeń 
w życiu narratora i emocji, które mu towarzyszyły (Kallmeyer, Schütze 1977: 118–226), ale też 
pozwalają na identyfikację nieautentycznych fragmentów biografii, prób kamuflażu, zaciemnienia 
lub pominięcia niektórych wydarzeń ze względu na ich problematyczny charakter. 
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umiejętność współodczuwania między jednostką, która dom opuściła, a tymi, 
którzy w nim zostali. Schütz pisze, że dla powracającego [...] dom, do którego 
wraca nie jest w żadnej mierze domem, który opuścił, czy domem, który wspominał 
i za którym tęsknił w czasie swojej nieobecności (tamże: 115–116). Co więcej, 
on sam nie jest już tą samą osobą ani dla siebie ani dla tych, którzy na niego 
czekają i paradoksalnie staje się obcy we własnym domu (tamże). Chociaż autor 
odnosi się jedynie do przypadków, w których jednostki na dobre powracają w 
rodzinne strony4, twierdzę, że również w przypadku krótkich wizyt emigrantów 
w domu ujawniają się cechy charakterystyczne dla opisanego przez Schütza 
doświadczenia. Innymi słowy, rozczarowanie zastaną rzeczywistością, nieumie-
jętność bezproblemowego – wcześniej prawie na wpół świadomego – rozumienia 
domowników i dojmujące poczucie wyobcowania stają się także udziałem tych, 
którzy tylko na chwilę odwiedzają ojczyznę. Wbrew wszelkim oczekiwaniom 
dom i jego mieszkańcy czy najbliżsi przyjaciele nie są już tacy sami. Inne, za-
równo pod względem rodzaju jak i intensywności, stały się doświadczenia tych, 
co wyjechali i tych, co zostali w domu. Inne aspekty codziennej rzeczywistości 
są przez nich dostrzegane, poróżniły się ich hierarchie wartości i schematy od-
niesienia. Dla wielu emigrantów utrata głębokiej emocjonalnej więzi z rodziną 
i przyjaciółmi w Polsce przynosi poczucie ogromnego rozczarowania i smutku. 
Muszą przyjąć tę nieprzyjemną prawdę, że wszystko – nie wyłączając ich samych 
– uległo gruntownym przeobrażeniom. Zaskakujący dla wielu z nich jest fakt, 
że już nie tylko na miejsce, do którego wyjechali patrzą z rezerwą i krytycznym 
nastawieniem, ale też kraj swojego pochodzenia postrzegają z coraz większym 
dystansem (Simmel 1975). Życie niejako w dwóch społeczeństwach poszerza ich 
horyzonty myślowe i wzbogaca wiedzę, co czyni ich opinie bardziej zrównoważo-
nymi i bezstronnymi (Park 1961: xVII–xVIII). W coraz większym stopniu stają 
się ludźmi marginalnymi (Park 1950: 354; Stonequist 1961: 2–3), co początkowo 
(lub trwale) bywa uczuciem nieprzyjemnym i denerwującym. 

Wielu emigrantów wierzy, że nawet podczas krótkiej bytności w domu będą 
w stanie zapomnieć, przynajmniej na chwilę, o swoich bolesnych doświadcze-
niach związanych z przebywaniem w obcym kraju, o kruchości tamtejszego świata 
życia i niepewności nieustannie im towarzyszącej. Nieoczekiwanie jednak pobyt 
w domu, zamiast upragnionej ulgi, przynosi rozczarowanie będące konsekwencją 
negatywnych doświadczeń człowieka marginalnego (Stonequist 1961) rozdartego 

4 W moim przekonaniu raczej kwestia tego, jak długo ktoś był poza domem i jak bardzo „obył 
się” z „alternatywną” rzeczywistością, a nie to, na jaki czas wraca do domu (czy przyjeżdża na 
dobre, czy tylko z krótką wizytą), decyduje o jego poczuciu obcości. 



 OBCY WE WŁASNYM DOMU... 49

między sprzecznymi odczuciami żywionymi wobec każdej z kultur, na pogra-
niczu których żyje. Emigrant czuje się coraz bardziej wyobcowany i zagubiony 
w kraju swego pochodzenia i wśród bliskich, których tu zostawił. Co więcej, 
przekonuje się, że jego wizyty w kraju pochodzenia nie przynoszą rozwiązania 
dla problemów, które są następstwem wyboru emigracji jako życiowej orientacji 
(Riemann, Schütze 1991: 351–352). Z tego powodu traktuję – za Anselmem 
Straussem – fenomen powrotu do domu (homecoming) jako punkt zwrotny 
(Strauss 1969: 93) w karierze emigranta. Jest on związany z krytycznym, często 
zaskakującym uświadomieniem sobie określonych zmian w swoim położeniu i/ 
lub sposobie odczuwania lub myślenia o swoim życiu i sobie samym, co może 
też głęboko przekształcić relacje z innymi (tamże). 

Subiektywne znaczenie, jakie narratorzy przypisują swoim wizytom w domu 
(ojczyźnie), funkcja, jaką pełnią one w ich biografii oraz znaczenie, jakie mają 
dla rozwoju ich tożsamości analizuję w dalszej części tego tekstu. Zgromadzone 
przeze mnie autobiograficzne relacje młodych polskich emigrantów w Niemczech 
pokazują, że istnieją przynajmniej trzy – zależne od socjo-biograficznych uwa-
runkowań i indywidualnego stosunku narratora do społecznego procesu emigracji 
– implikacje doświadczenia powrotu do domu. Pokażę, jak owo doświadczenie 
staje się istotną częścią pracy biograficznej (Strauss 1991: 342), która ma na 
celu wyjaśnienie decyzji o pozostaniu zagranicą i zmniejszenie poczucia winy 
związanego z opuszczeniem ojczyzny (szczególnie w kontekście deklarowanego 
wcześniej przez narratora „uważnionego”, czy odkrytego patriotyzmu) i podtrzy-
manie względnie trwałego obrazu siebie. 

POCZUCIE KONIECZNOśCI  
JAK NAJSZYBSZEGO POWrOtU DO DOMU 

W dzisiejszych czasach ludzie opuszczają Polskę ze względów zarobkowych, 
aby doskonalić swoje umiejętności w dziedzinach wciąż nie doganiających 
europejskich standardów lub w poszukiwaniu przygody. Wielu z nich planuje 
wyjechać zagranicę, zgromadzić odpowiednią sumę pieniędzy, tudzież wzboga-
cić swoją wiedzę i wrócić do domu. Rzadko kiedy zdają sobie w pełni sprawę 
z tego, że nawet ich tymczasowy pobyt w obcym kraju może permanentnie 
zmienić ich życie i wywrzeć głęboki wpływ na ich biografię. Zazwyczaj skupieni 
na niedogodnościach i problemach pobytu na obczyźnie, zapominają, że także 
w opuszczonym przez nich domu życie toczy się nadal. Kolejne wizyty w kraju, 
podczas których czują się coraz bardziej wyobcowani z kręgu swoich polskich 
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bliskich i znajomych, nieuchronnie wiodą ich do prostej konstatacji, że należy jak 
najszybciej wrócić do Polski. Zmartwieni i przestraszeni zaczynają wierzyć, że 
im dłużej będą zwlekali z powrotem, tym mniej prawdopodobne jest, że zastaną 
dom, jaki chcieliby zobaczyć i za którym tak desperacko tęsknią5. 

Ciekawa pod tym względem jest narracja Roberta – dwudziestosiedmiolet-
niego zapalonego koniarza, który od kilku lat realizuje swoją pasję – również na 
płaszczyźnie zawodowej – w Niemczech. W tok swojej narracji włącza on komen-
tarz argumentacyjny6, którego celem jest wyjaśnienie, dlaczego, w jego aktualnej 
sytuacji życiowej, decyduje się na powrót do kraju. Robert komentuje:

Robert (4/15–44) 
Mówię: kurcze... mc trzeba w końcu coś zrobić, się ustatkować w Polsce, żeby mieć do czego 

wracać, bo... tutaj /tak jak tutaj się zbliżałem i ii ii to wszystko stawało się nie tak od/ nie tak odległe 
ode mnie, tylko poznawałem te sss to życie tutaj, tych ludzi, te obyczaje… cały kraj, tak sss yyy 
kontakty w Polsce, takie moje tygodniowe, czy dwutygodniowe, czy nieraz tylko weekendowe 
w Polsce... yyy nie wystarczały już do... do takiego normalnego funkcjonowania, bo mmmm Trzy 
miesiące mnie nie było. Przyjeżdżałem na dwa tygodnie, czy na tydzień i... i no nie byłem w stanie 
wszystkich odwiedzić, z wszystkimi znowu porozmawiać, no byłem z boku, bo/ bo ż/ ż/ życie tam 
się toczyło dalej a mnie... (I: mhm) mnie nie ma oczywiście tam, nie? I fajnie, temat jest, znam tych 
wszystkich ludzi dalej, ale .hh teraz jak usiądziemy, oni o czymś gadają, ja nie wiem o czym oni 
mówią, bo kurcze, nie wiem, że tam w zeszłym roku tam ktoś tam coś zrobił, z roweru spadł, czy 
tam... coś mu się stało, nie?... Także, to jest niestety ten/ ten/ ten problem, że/ że... mc... to już jak, 
kurcze, rozdwojenie jaźni, podobnie, bo... albo, albo. Albo tutaj do końca, albo tam do końca. 

Rober mówi na wstępie, że musi coś zrobić i wreszcie na stałe osiąść w Polsce 
„by mieć do czego wracać”. To krótkie stwierdzenie sugeruje, że narrator jest 
świadomy tego, że jako osoba mieszkająca zagranicą i sporadycznie powracająca 
do domu musi przedsięwziąć kroki by ocalić swój dom – jakiś względnie trwały 
punkt w swojej biografii, do którego zawsze może powrócić. Próbując wyjaśnić 
ten stan, Robert wprowadza biograficzny komentarz, w którym analizuje swoje 

5 Ten proces został zauważony przez Anselma Straussa w biografiach amerykańskich imi-
grantów, którzy odwiedzając swój rodzinny kraj z zaskoczeniem spostrzegają: [...] jak niewiele 
sympatii dla niego zachowali, jak bardzo utożsamili się z Ameryką i Amerykanami. Każdy powrót do 
domu, od kiedy go na dobre opuścili, sygnalizuje pewnego rodzaju przesunięcie w ich tożsamości. 
Niektórzy ludzie powracają do domu w dosłownym sensie usiłując jednocześnie zaprzeczyć temu, 
jak dalece zbłądzili jak i zapobiec dalszemu oddalaniu się (Strauss 1969: 93–94).

6 Z wiedzy lingwistycznej na temat schematów komunikacyjnych jakimi są narracja, opis, 
komentarze teoretyczne czy argumentacyjne i ich określonego wkładu w dziejącą się w narracji 
rzeczywistość, Schütze wywodzi tezę, że o ile sama narracja oddaje nam procesualny przebieg 
życia danego człowieka, to w części argumentacyjnej narrator próbuje wyjaśnić, zarówno sobie 
jak i słuchaczowi, przyczyny swojego postępowania, ocenia przebieg swojego życia i podejmuje 
rozważania na temat własnej tożsamości.
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aktualne położenie. Narrator już wie, że ani ze swoimi domownikami ani z przy-
jaciółmi nie łączy go już wspólnota czasu i przestrzeni.7 Jest też przekonany, że 
porządki ich potocznego doświadczenia, schematy interpretacji i ramy odniesienia 
zaczynają się dalece różnić, co pogłębia wzajemną obcość. Robert ilustruje ten 
proces w następujący sposób: i fajnie, temat jest, znam tych wszystkich ludzi dalej, 
ale .hh teraz jak usiądziemy, oni o czymś gadają, ja nie wiem o czym oni mówią, bo 
kurcze, nie wiem, że tam w zeszłym roku tam ktoś tam coś zrobił, z roweru spadł, 
czy tam... coś mu się stało, nie?... Ostatecznie narrator dochodzi do wniosku, że nie 
jest w stanie funkcjonować w dwóch odległych – fizycznie, mentalnie i kulturowo 
– światach. Jego dylematy odzwierciedlają w istocie dramat człowieka marginal-
nego: także, to jest niestety ten/ ten/ ten problem, że/ że... mc... to już jak, kurcze, 
rozdwojenie jaźni, podobnie, bo... albo, albo. Albo tutaj do końca, albo tam do 
końca. Autobiograficzna relacja narratora jest potwierdzeniem jego marginalnej 
pozycji – balansowania na pograniczu dwóch światów, nieodzownie związanego 
z poczuciem psychicznego obciążenia i niepewności, co potocznie nazywa on 
„rozdwojeniem jaźni”. W przypadku Roberta poddanie moralnej ocenie i analizie 
wpływu emigracji na jego życie i koncepcję siebie (przede wszystkim w wymiarze 
kolektywnym odnoszącym się do jego „polskości”) budzi potrzebę (re)interpretacji 
swojego miejsca w świecie i emocjonalnego związku ze wspólnotą narodową. 
Dzieje się tak, ponieważ uczucie poniesionej straty i zmieszania powstające, kiedy 
rzeczy zwykle przyjmowane za pewnik stają się problematyczne (Schütz 1990a: 231) 
pojawia się podczas pobytu w Polsce. Narrator z wyraźnym niepokojem zauważa, 
że nie odnoszą się już do niego rutynowe sposoby postępowania, nie jest w stanie 
„nadążyć” za zwyczajną rozmową swoich znajomych i czuje się odsunięty od 
codziennego biegu spraw. Jest to, wedle Schütza, najboleśniejsze z doświadczeń 
osób powracających do domu-ojczyzny, kiedy: Wydaje im się, że są w obcym kraju, 
obcy wśród obcych [...] (Schütz 1990b: 106). 

Owo dotkliwe doświadczenie utraty intymnej więzi z domem staje się 
punktem zwrotnym w biografii Roberta, który decyduje się wrócić do Polski by 
odbudować nadszarpnięte więzi z bliskimi i by w ogóle mieć jeszcze do czego 

7 Schütz pisze: [...] wspólnota przestrzeni oznacza, że pewien obszar zewnętrznego świata jest 
jednakowoż dostępny wszystkim partnerom interakcji twarzą w twarz. te same przedmioty znajdują 
się w zasięgu naszego dotyku, wzroku, słuchu i tak dalej. Ów wspólny horyzont wytyczają rzeczy, 
co do których podzielamy nasze zainteresowania i którym przypisujemy tę samą cechę istotności; 
rzeczy, które rzeczywiście lub potencjalnie wymagają naszej pracy czy przepracowania.” Autor 
wyjaśnia dalej, że ‘wspólnota czasu nie odnosi się przede wszystkim do zakresu zewnętrznego 
(obiektywnego) czasu podzielanego przez partnerów, ale do stopnia, w jakim uczestniczą w toczą-
cym się życiu drugiego. (Schütz 1990b: 109–110). 
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wracać. Kieruje nim nie tylko potrzeba znalezienia trwałego i bezpiecznego 
miejsca w świecie, ale też chęć posiadania swoistej emocjonalnej „bazy”. Nar-
rator trzyma się swojego planu, bo wierzy, że zostając na obczyźnie straci jeden 
z najistotniejszych wymiarów swej jaźni – tożsamość narodową. 

Sprawą dyskusyjną jest jednak, czy Robert pozostanie na dobre w ojczyźnie i czy 
w ogóle do niej wróci. Doświadczenie innych emigrantów, jak i wcześniejsze losy nar-
ratora, który już raz wyjechał z Niemiec, by „na stałe” zamieszkać w Polsce, stawiają 
jego przyszłe losy pod znakiem zapytania8. Narrator już raz wobec siebie samego, 
jak i swoich bliskich udowodnił, że stać go na powrót i w istocie to doświadczenie 
może mu pomóc w odwlekaniu kolejnego powrotu do domu w nieskończoność. 

Przypadek Roberta odzwierciedla jeden z najdotkliwszych wewnętrznych 
konfliktów ludzi, którzy opuszczając ojczyznę nawet na długie lata, planują 
do niej kiedyś powrócić. Pierwotny plan wielu emigrantów zostaje podważony 
przez zmiany zachodzące w ich pojmowaniu otaczającej rzeczywistości: podczas, 
gdy kraj, do którego przyjechali staje się im coraz bliższy czy „oswojony”, kraj 
rodzinny staje się coraz bardziej obcy i niezrozumiały. 

LEGItYMIZACJA KArIErY EMIGrANtA

Wewnętrzny konflikt mający swe źródło w doświadczeniu marginalności 
bywa przez wielu narratorów rozstrzygnięty na rzecz kraju emigracji. Tę drugą 
opcję omówię w odniesieniu do wywiadu z Elą�. W swojej opowieści o życiu 
zagranicą, stwierdza ona, że: Ja nie mogę żyć dwoma krajami, to się nie da... 
że żyć na dwa kraje, to... ciężko. Na dłuższą metę, to/ to nie idzie, nie?... Ja 
mam/ teraz tu [w Niemczech] żyję i żyję tym życiem jakie tutaj jest, nie? By 
zrozumieć jej decyzję, należy wziąć pod uwagę społeczne warunki jej procesu 
emigracji. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że narratorka pochodzi 
ze Śląska. Jej ojciec – udowadniając swe niemieckie pochodzenie – wyjechał 
do Niemiec, kiedy była roczną dziewczynką, podczas gdy jej matka, starszy 
przyrodni brat i ona zostali w Polsce. Kiedy Ela miała 6 czy 7 lat matka zmie-
niła zdanie, ponieważ warunki życia w Polsce znacznie się pogorszyły10. Mimo 

  8 Pierwszy powrót Roberta do domu trwał zaledwie rok. Następnie narrator przyjechał ponow-
nie do Niemiec i w tym czasie został przeprowadzony wywiad. Chociaż Robert z uporem twierdził, 
że jego pobyt zagranicą potrwa nieco powyżej 12-tu miesięcy, kiedy miałam okazję kilka lat później 
zapytać o jego losy, wciąż mieszkał w Niemczech i nadal twierdził, że kiedyś wróci do Polski.  

   9 Podczas nagrywania wywiadu narratorka miała 25 lat.
10 Był to prawdopodobnie 1982 lub 1983 rok: czas, w którym w Polsce nadal obowiązywał 

stan wojenny i cały kraj był pogrążony w biedzie.
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ogromnej wówczas różnicy standardu życia w obu krajach matka narratorki nie 
była w stanie przystosować się do życia w obcym kraju i po roku wraz z dziećmi 
wróciła do Polski. To doprowadziło do całkowitego rozpadu małżeństwa rodzi-
ców i braku jakiegokolwiek kontaktu narratorki z ojcem. Kilka lat później brat 
Eli poślubił Ślązaczkę niemieckiego pochodzenia11 i wyjechał do Niemiec, gdzie 
Ela odwiedzała go w każde wakacje i podejmowała pracę zarobkową. Kiedy 
ukończyła szkołę średnią, zdecydowała się zostać w Niemczech nieco dłużej. 
W tym punkcie narratorka czyni pierwszy znaczący krok na swojej emigracyj-
nej ścieżce, która w momencie wywiadu trwała cztery lata. Przez pierwsze pół 
roku narratorka mieszkała u brata, który następnie zdecydował, że konieczne 
jest znalezienie mieszkania dla niej samej. Był to decydujący moment, bowiem 
Ela musiała podjąć ostateczną decyzję, czy szuka własnego mieszkania i zostaje 
w Niemczech, czy wraca do kraju. Narratorka wybrała to pierwsze rozwiązane, 
co okazało się kolejnym istotnym biograficznym wyborem. W jej przekonaniu 
posiadanie własnego mieszkania obligowało ją do pozostania w Niemczech, bo, 
jak twierdzi: Nie możesz wziąć, wstać, podnieść się i... i rzucić wszystko i wyjść, 
nie?.... Przeprowadzka do własnych czterech kątów – jak sugeruje narratorka 
- położyła kres jej wszelkim wątpliwościom. Jej narracja pokazuje jednak, że 
wówczas nie do końca była pewna swej decyzji i dopiero wizyta u przyjaciół 
w Polsce i obserwacja ich kiepskich warunków mieszkaniowych utwierdziła ją 
w tym postanowieniu. To wydarzenie stanowi „kamień milowy” (Strauss, 1969: 
93-94) w jej emigracyjnej biografii. Kiedy osoba prowadząca wywiad pyta ją, 
co teraz myśli o swoim wyborze, narratorka kilkakrotnie powtarza, że nie żałuje 
swojej decyzji, a następnie uzasadnia: 

Ela (17/27–18/48)
Nie, bo właśnie jak byłam na odwiedzinach dwa lata temu/ jeżeli się nie mylę, dwa lata temu 

byłam... na świętach w Polsce, na... Wielkanocnych świętach w Polsce, to zobaczyłam właśnie 
dopiero te kontrasty, to/ to życie takie naprawdę ciężkie. Byłam u moich koleżanek (2) co dla 
mnie już było takie/ jak tutaj jesteś dłuższy czas, już nie masz kontaktu tak z Polską, nie?, to tak 
zatraca się/ Ja pamiętam jak było w Polsce, ja wiem, że jest ciężko, wiem, że się mało zarabia 
.hh ale już masz ten odstęp jak/ on się zwiększa/ już potem tak yyy... żyje się raczej tym życiem 
tutaj. Ja tak mówię czasami ‘tam’, ‘tu’, albo ‘u mnie’, ‘u was’, bo to jest... (I: hm hm) dla mnie/ 
Niektórzy są na przykład źli, że teraz powiem: ja, u mnie eee... tu... oni: ‘ty jesteś z Polski, ty 
powinnaś powiedzieć: u nas’, albo/ ale ja żyję tutaj, ja muszę... tu patrzeć, bo tu żyję. Ja nie mogę 

11 Jest tu mowa o osobie, która posiadała tak zwany „czerwony paszport” – czyli niemieckie 
obywatelstwo (niekoniecznie oznaczające identyfikację z niemiecką kulturą, czy znajomość ję-
zyka niemieckiego). To dzięki niej (przez małżeństwo formalnie z Niemką) brat narratorki mógł 
się ubiegać o niemieckie obywatelstwo. Niestety nie ma tu miejsca na dodatkowe wyjaśnienia w 
odniesieniu do często ogromnie skomplikowanej sytuacji Ślązaków.   
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żyć dwoma krajami, to się nie da... że żyć na dwa kraje, to... ciężko. Na dłuższą metę, to/ to nie 
idzie, nie?... Ja mam/ teraz tu żyję i żyję tym życiem jakie tutaj jest, nie? i tak się dostosowuję. 
Jak ja bym miała wszystko teraz przemilczać i... myśleć, albo tam by było tak aa... to tego się/ no 
nie da się, nie?... Właśnie jak byłam... na odwiedzinach, to pochodziłam trochę po znajomych... 
W ogóle.. ci ludzie są całkiem... inni są/ inni są niż/ niż ich pamiętam. Są zestresowani są tacy... 
spięci. Takie drobnostki, co tutaj w ogóle nie byłoby problemem, byłoby normalnie błahostką, to 
tam to ma już taki rozmiar... bardzo duży, nie?... I to były... właśnie na czym się złapałam najwięcej, 
jak byłam u koleżanki... mc... Ona mieszka ze swoją mamą, siostrą, teraz ma męża... jest w ciąży, 
mieszkają w dwóch pokojach, nie?, wszyscy razem. Ona ma mały pokój, 38 m2 mieszkanie, nie? 
(2) I przyjechałam tam do niej, nie?, i ona z tym mężem w tym pokoju i tam mi opowiadała, jak 
kupiła nowe meble, nie?, tu i tak/ tu wykładzina i tak opisuje mi ten pokój, że jak ona już do końca 
życia będzie w tym pokoju mieszkała, tak już/ tak jak ja bym swoje mieszkanie meblowała, tak 
ona mi ten pokój tam opisuje, nie? A ja se siedzę i mówię: ‘Aaaa... a ja muszę mieszkanie zmienić, 
nie?, bo... ja nie mam łóżka/ sypialnego, bo ja nie’/ z kręgosłupem mam problemy i zawsze jedno 
co, to duże łóżko. A przez to, że mam jeden pokój, to mam rozkładaną sofę, nie?, a na sofie się 
już tak nie śpi, nie? I ja tam siedzę i mówię, nie?: ‘Ooo i tak by mi się przydała, nie?, sypialnia.’ 
Ten mąż się tak na mnie patrzy i mówi:... ‘Ty mieszkasz sama?’... Ja mówię: ‘No.’ I mówi: ‘I ty 
masz mieszkanie dla siebie, z wszystkim?’, nie? Ja mówię: ‘No.’ (I mówię): ‘Trzydzieści metrów 
kwadratowych ma mieszkanie.’, nie? I on tak: ‘I ty nie masz sypialni? Potrzebujesz sypialnię?’, 
nie?... I ja mówię: ‘Nooo... bo na łóżku to tam’/ i tłumaczę mu to jeszcze normalnie, nie?, że mnie 
tam boli wszystko i ten i to jeden pokój jest za mało .hh a oni siedzą tak ((śmiejąc się do*)) na tej 
kanapie w dwójkę* i się na mnie patrzą, jak na jakiegoś kompletnie z innej planety, nie? .hh Dopiero 
później to do mnie doszło, że oni w tym jednym pokoju się gnieżdżą .hh ((ze śmiechem do *)) a ja 
tu sobie przyjechałam... i ja im tu opowiadam, że ja sypialnię potrzebuję, bo 30 m2 jest dla mnie za 
mało hm hm* W tym momencie się bardzo ęle poczułam, bardzo głupio tak, nie?... Znaczy, z jednej 
strony było mi wstyd, że jak mogłam coś takiego powiedzieć, ale z drugiej strony... no, ja się nad 
tym nie zastanawiałam, że (2) nie, no są tu mieszkania... W Polsce z tymi mieszkaniami zawsze 
był problem, nie? .hh No a tutaj niestety no nie ma. Tutaj możesz sobie wziąć nawet 100 m2 i tu 
nikt ci nic nie powie, nie?... Dla mnie akurat w tym momencie był... to było takie nieznaczne, co 
powiedziałam, nie? A oni to wzięli tak... już nie wiem ((śmieje się))... I potem już się dużo raczej 
nie wypowiadałam, bo se myślę teraz jeszcze coś powiem tylko... (I: Aha) to już w ogóle będzie 
((śmiech)) dobicie całej reszty hh... nie?... Przykre/ przykre właśnie takie, jak mi opowiadała jak/ 
jak żyją, że do pierwszego, że bardzo ciężko... i w pracy... i... (to/ to) se pomyślałam, to ja tutaj 
mam naprawdę życie... Te problemy, co oni tam mają, to jes-ss... no, nie/ nie ma porównania, nie? 
I z jednej strony nie dziwię się, że ci ludzie są wszyscy znerwicowani i tacy zestresowani tam 
mmm... no bo muszą, no bo oni muszą walczyć o życie w sumie... kompletnie tak można powie-
dzieć, nie?, szczególnie młodzi ludzie dokładnie. Starsi mają zazwyczaj mieszkania... z pokolenia 
mojej mamy jeszcze są powiedzmy ustawieni mniej, albo więcej, nie?, ale młodzi ludzie tak jak po 
szkole... mmm no mają bardzo małą przyszłość... Nie wiem, jak to teraz wygląda... mc No, raczej 
wszystkie koleżanki dzieci mają i w domu siedzą mmmm też płaczą, że od pierwszego do pierw-
szego i ciężko i to .hh... No i ja na przykład nie mam teraz już kompletnie w ogóle prawie tematów 
z ludźmi z Polski... Ciężko jest mi rozmawiać, bo... no ja/ ja się czuję zawsze jak taki... przestępca 
i tam powiem, że mi jest dobrze... Czuję się/ myślę sobie, że muszę być winna/ jeszcze... czuć się 
winna, że mi idzie tak dobrze, nie?... Nie chcę im tego tak yyy na/ narzucać po prostu, a ciężko 
mi jest jak oni tak ciągle pytają: ‘I jak, i co robisz i... i’/ Znowu z drugiej strony wszyscy myślą, 
że tutaj... faktycznie nic nie robisz a wszystko... z ulicy spada... podnosisz pieniądze garściami, 
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nie?... Oni tego/ na przykład ja mówię, że jestem w pracy, że dużo pracuję, albo że/ to oni się na 
mnie patrzą-ą... z takim niedowierzaniem. Oni myślą naprawdę, że/ że tu nie trzeba nic robić, 
a pieniądze dostajesz. Ja tu też muszę pracować. Ja tu nie mam lekko. Ja nie mogę powiedzieć, że 
ja idę iii... tak sobie wstaję czasami do pracy iii... pieniędzy mam w brud, bo też/ też się żyje, też 
się płaci i... Tylko, że na pewno nie jest tak ciężko jak w Polsce, nie?

Cytowany fragment nie tylko odzwierciedla przebieg wydarzeń w emigracyj-
nych losach Eli, ale daje nam możliwość wglądu w równoległy tym wydarzeniom 
rozwój wewnętrznych stanów narratorki. Możemy odtworzyć zarówno jej ówczes-
ne nastawienie jak i obecny stosunek Eli wobec doświadczenia pobytu w Polsce 
u znajomych. Narratorka twierdzi, że zdołała już zbudować stabilną platformę 
codziennego życia w Niemczech, że dobrze jej się powodzi, jest wolna i nieza-
leżna12. Jej postanowienie o posiadaniu własnego mieszkania, choć niezmiernie 
ważne w swych konsekwencjach, wciąż nie do końca daje jej poczucie, co do 
jego trafności. Dopiero wizyta u przyjaciół w Polsce zmusza Elę do istotnych 
przemyśleń. To w porównaniu z ich skromnym, ciasnym pokojem w mieszkaniu 
dzielonym z teściową, w którym, jak narratorka przypuszcza, pozostaną do końca 
życia, jej warunki na emigracji wydają się nieporównywalnie lepsze. Narratorka 
uświadamia sobie, że w Niemczech może sobie pozwolić na rzeczy, które byłyby 
dla niej nieosiągalne w Polsce. gdy jej znajomi gnieżdżą się w jednym pokoju 
– jej problemem jest zakup ogromnego łóżka. Trudną i beznadziejną sytuację 
swych przyjaciół Ela uznaje za charakterystyczną także dla innych znanych jej 
par i ostatecznie wiąże ją generalnie z nędznymi i nieznośnymi warunkami życia 
w Polsce. Na mocy osobistego doświadczenia i przez jego uogólnienie na całość 
polskiego społeczeństwa, narratorka może ostatecznie uprawomocnić swoją de-
cyzję wobec siebie samej i słuchającej jej osoby. To moment w jej biograficznym 
doświadczeniu, w którym musiała ocenić, przewartościować, ponownie zrozu-
mieć i osądzić (Strauss 1991: 322) swoje życie, czego efektem było zamknięcie 
pewnego stadium jej biografii i rozpoczęcie nowego „niemieckiego” etapu. 
Zgromadzone podczas wizyty w ojczyźnie doświadczenia umożliwiły narra-
torce jasne określenie stosunku do Polski. Ela nie chce się już dłużej rozwodzić 
nad stratami, jakie ewentualnie mogła ponieść opuszczając Polskę, bo wie, że 
przyszłość, jakiej pragnie czeka ją tylko w kraju emigracji. Od tej pory jej plany, 
marzenia i nadzieje zostają niejako „ulokowane” w Niemczech. W tym miejscu 
narratorka podejmuje ostatecznie determinujący jej decyzję krok – postanawia 

12 W biografii Eli stawanie się osobą niezależną, poczucie „bycia na swoim” jest bardzo ważnym 
procesem, bowiem od wczesnego dzieciństwa była ona obciążona wieloma trudnymi obowiązkami: 
opieką nad młodszym rodzeństwem – bliźniakami, które urodziły się po tym, jak jej matka defini-
tywnie rozstała się z ojcem narratorki i wróciła do Polski, jak i opieką nad samą matką. 
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odnaleźć swojego lata niewidzianego ojca (formalnie Niemca), by również móc 
się ubiegać o niemieckie obywatelstwo13. 

Można mieć uzasadnione wątpliwości, czy samo to doświadczenie wystarcza, 
by móc zainicjować proces integracji z inną kulturą, czy odzyskać orientację we 
własnym życiu. Biografia Eli sugeruje raczej, że jest ono istotnym, aczkolwiek 
niewystarczającym warunkiem w tym procesie. Analizując jej doświadczenie 
powrotu do domu należy pamiętać o jej śląskim pochodzeniu, o przyrodnim 
bracie, który już od lat mieszka w Niemczech i pełni rolę znaczącego Innego – jej 
biograficznego opiekuna (wspierającego ją zarówno finansowo jak i emocjonal-
nie), czy wreszcie o całym śląskim „swojskim” środowisku, do którego Ela trafia 
decydując się na pozostaniu na obczyźnie. To określony układ wspomnianych 
socjo-biograficznych warunków decyduje o konsekwentnym i skutecznym elimi-
nowaniu potencjału trajektoryjnego i o powodzeniu jej emigracyjnego procesu. 

rACJONALIZACJA

Pisząc w tym miejscu o racjonalizacji mam na myśli – za etnometodologią 
– potoczne praktyki rozumowania i procedury stosowane przez członków społe-
czeństwa, które mają na celu uczynienie sensowną, racjonalną i wytłumaczalną 
dla siebie i dla innych rzeczywistość codziennego świata14. Pokażę w poniższej 
analizie przypadku Marka15, że emigranci uciekają się do potocznych drobnych 
deprecjonujących doświadczeń czy obserwacji w czasie wizyt w ojczyźnie, by 
usprawiedliwić przed samym sobą i w oczach osoby słuchającej ich opowieści, 
czemu – wbrew ożywionym na emigracji patriotycznym uczuciom – zdecydowali 
się pozostać na obczyźnie. Nadto, spróbuję pokazać, że ten rodzaj pozornego 
„uporania” się z ową biograficzną sprzecznością prowadzić może do destabilizacji 
ich emigracyjnej kariery.

Istotne pytanie, na które spróbuję tu odpowiedzieć, brzmi: dlaczego niektó-
rzy narratorzy tak dużo wysiłku wkładają w umniejszanie wartości i znaczenia 

13 To dla narratorki bardzo trudne wyzwanie, bo nie widziała ojca, odkąd jako dziecko wróciła 
do Polski po nieudanej emigracji matki. Dodam jeszcze, że w czasie wywiadu Ela ma podwójne 
obywatelstwo. 

14 Przywołuję tutaj koncepcję tworzenia potocznych ram interpretacji Harolda garfinkela: 
„metodę dokumentacyjną”. Zob. g a r f i n k e l H., 2002,Zob. g a r f i n k e l H., 2002, Studies in Ethnomethodology, Polity 
Press, Cambridge, ss. 77–79. Por. C z y ż e w s k i M., 1984,Por. C z y ż e w s k i  M., 1984, Socjolog i życie potoczne. Studium 
z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji, „Folia Sociologica”, z. 8, s. 90.

15 Marek opowiada mi o swoim życiu będąc trzydziestoośmioletnim mężczyzną, który mieszka 
w Niemczech już od ponad 11 lat. 
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swojego rodzinnego kraju? Wydaje się intrygujące, że to właśnie osoby, których 
biografie ujawniają ogromne przywiązanie i poczucie lojalności wobec Polski 
i które podczas relacjonowanych przez siebie spotkań z niemieckimi partnerami 
korzystają z zasobów interpretacyjnych typowych dla swej rodzimej kultury, 
tworzą negatywny wizerunek Polski na podstawie błahych przykładów16. Ten 
rodzaj racjonalizacji bywa – jak pokazują zebrane materiały – zwodniczy, bo-
wiem zanegowanie czy degradacja własnej kultury – choćby w jej drobnych 
aspektach – może prowadzić do podważenia jednostkowej biografii jako pewnej 
spójnej całości. Inną niebezpieczną cechą tej strategii jest to, że w każdej trudnej 
biograficznej sytuacji ten nie przepracowany konflikt wewnętrzny może ujawnić 
swój potencjał i zdezorganizować zarówno nastawienie emigranta wobec jego 
biografii, świata życia codziennego, jak i koncepcji siebie. W efekcie może on 
znaleźć się na granicy trajektorii rozumianej za Fritzem Schütze i gerhardem 
Riemannem (Riemann, Schütze 1992; Schütze 1997, 2004) jako bezładny proces 
cierpienia, w którym człowiek przestaje panować nad własnym losem biernie 
poddając się dyktaturze zewnętrznych okoliczności, co w rezultacie prowadzi 
do zaniechania aktywnego uczestnictwa w codziennej rzeczywistości oraz do 
chaosu świata i wartości. Przez odwołanie się do racjonalizacji emigranci mogą 
stworzyć uproszczony wizerunek świata pozwalający im na utrzymanie stanu 
chwiejnej równowagi (Riemann, Schütze 1991: 349–350) i zachowania aktyw-
nego stosunku do świata i siebie samego. Ta strategia nie prowadzi jednak do 
rozwiązania rzeczywistych problemów, ponieważ stworzenie zafałszowanej rze-
czywistości, jedynie tymczasowo przynosi ulgę i stwarza pozorny ład w karierze 
emigranta. Istnieje bowiem nieustanne zagrożone, że w obliczu prawdziwego 
kryzysu (zarówno bezpośrednio związanego z doświadczeniem marginalności, 
jak i spowodowanego innymi życiowymi sytuacjami) ten sposób tłumaczenia 
własnej woli pozostania na emigracji ujawni swój prowizoryczny charakter 
i tym samym doprowadzi do bolesnego uczucia utraty zdolności zaufania sobie 
samemu i swoim interpretacjom, jak też radykalne zmieni poczucie tożsamości 
siebie (Berger, Luckmann 1983: 81).

Na ogół rzeczy, które nie przeszkodziłyby Polakowi, który nie opuszcza 
swego kraju, dla emigranta, który zobaczył i poznał inny świat bywają irytujące 
i drażniące. W porównaniu z zagraniczną rzeczywistością ich rodzinny kraj staje 
się nieprzyjemny a nawet niebezpieczny – tu ludzie klną, kradną samochody, 

16 Spojrzenie na swoją wspólnotę z perspektywy outsidera czy obiektywnego obserwatora 
(Simmel 1996: 39) ułatwia im w znacznym stopniu formułowanie niekorzystnych i bardzo kry-
tycznych opinii o Polsce.
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kelnerzy nie są mili, a jakość środków drogeryjnych jest dużo gorsza (takie opinie 
można znaleźć w przeprowadzonych przeze mnie wywiadach). Te obserwacje sta-
nowią niemiły kontrast dla ich dopiero co „uaktywnionej” identyfikacji z Polską. 
Twierdzę, że niektórzy narratorzy uciekają się do tego typu drobnych uniedo-
godnień – w ten sposób dyskredytując swoje pierwotne uniwersum symboliczne 
(Berger, Luckmann 1983: 155–158) i ład moralny w celu złagodzenia, czy nawet 
„znieczulenia”, poczucia wewnętrznego roztrzaskania i bólu wywołanego przez 
niezdolność pełnej aklimatyzacji w obcym kraju. Prosta zasada opisuje ich tok 
myślenia: jeśli moje uczucia do kraju pochodzenia zostały podważone choćby 
w drobnym wymiarze – nie jestem dłużej zobligowany do poczucia lojalności 
i szacunku wobec niego. 

Ten rodzaj potocznego rozumowania, którego narratorzy używają w celu 
wyjaśnienia sensu okoliczności, w jakich się znaleźli, wyjaśnienia przyczyny 
swojego postępowania i oceny przebiegu swojego życia, i wreszcie aby uporać 
się z własną problematyczną tożsamością, opiszę odwołując się do fragmentu 
wywiadu z Markiem. Spróbuje pokazać, że za moją tezą przemawia nie tylko 
treść wypowiedzi narratora (to „co” jest opowiedziane), ale także forma ich pre-
zentacji (to „jak” te doświadczenia są odtwarzane). Zwrócę szczególną uwagę 
na to, że sfabrykowane17 na doraźne potrzeby wyjaśnienia stoją w sprzeczności 
z rzeczywistymi problemami człowieka marginalnego, co w sposób nieunikniony 
prowadzi do nieładu prezentacji odzwierciedlającego kryzys tożsamości. 

Emigracyjne losy Marka mają swój początek na przełomie lat 1989/1999, 
kiedy jego ojciec postanowił odnaleźć swoje niemieckie korzenie i jako emeryt 
udał się na poszukiwania swojej siostry w Niemczech. Był to jeszcze okres, kiedy 
na granicy polsko-niemieckiej obowiązywały wizy, a osoby, które chciały ubiegać 
się o niemieckie obywatelstwo na podstawie swojego pochodzenia trafiały do La-
grów, tj. obozów dla przesiedleńców. Niejako przypadkiem, towarzysząc swemu 
ojcu w tym procesie, narrator znalazł się w Niemczech, gdzie udało mu się też 
sprowadzić (nie bez oporów z jej strony) żonę. Wówczas Marek – inżynier tuż po 
studiach – chowa swój dyplom w kieszeni i podejmuje pracę na linii produkcyjnej 
jako zwykły robotnik. Z biegiem czasu awansuje na brygadzistę, co nie tylko 
zawdzięcza swojej ogromnej determinacji w nauce języka niemieckiego, ale także 
znajomości rosyjskiego (jego grupa składała się głównie z Rosjan). Jest czystym 
zbiegiem okoliczności, że jego przełożeni odkrywają, że Marek jest inżynierem 

17 Przez „fabrykację” rozumiem za goffmanem wysiłki jednostki mające na celu wywołanie 
fałszywego przekonania o tym, co się właściwie dzieje. goffman E., 1974, Frame Analysis. AnAn 
Essay on the Organization of Experience, Harvard University Press, Cambridge, s. 83.
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i przenoszą go na coraz wyższe stanowiska. Ostatecznie narrator dostaje propo-
zycję od innej ogromnej niemieckiej firmy, która chce wejść na rynek wschodni 
i Marek władający już biegle niemieckim, znający polski i rosyjski wydaje się 
być idealnym kandydatem. W momencie wywiadu narrator jest z pewnością 
człowiekiem o bardzo dobrej pozycji zawodowej i materialnej. 

Komentarz argumentacyjny, który tutaj analizuję pojawia się w opowiadaniu 
narratora zaraz po opisie stereotypowego obrazu Polaka, który – według więk-
szości narratorów – jest rozpowszechniony w Niemczech. Najogólniej rzecz 
ujmując, można go opisać jako „prostaka” wyjeżdżającego zagranicę przeważ-
nie w roli robotnika sezonowego, który pozbawiony kontroli ze strony grupy 
odniesienia zachowuje się skandalicznie przynosząc ujmę swoim rodakom18. 
Narrator opisuje owych Polaków jako ludzi nieustannie klnących, co powoduje 
jego zawstydzenie ilekroć w Niemczech spotka ich na ulicy. Marek boi się, że 
skoro mówią po polsku i on może zostać skojarzony z tą grupą i przypisane mu 
zostaną – na mocy działania stereotypu – ich negatywne cechy i w związku z tym 
omija ich szerokim łukiem. W tym momencie narracji Marek wprowadza linię 
argumentacyjną, którą cytuję poniżej: 

Marek (12/3–13/34)
A mm muszę pani powiedzieć, że zdałem sobie z tego sprawę, jak strasznie język polski yyy 

jest yyy... zdominowany przez te wulgaryzmy to widać, jak się jest jakiś czas poza granicami Polski. 
Jak byłem w Norwegii/ po ośmiu miesiącach... pobytu w Norwegii przy/ jechałam promem z Oslo 
yyy z Ystad/ jechałem z Oslo do/ do Ystad to je/ Ystad, to jest portowe miasto yyy w Szwecji i na 
promie czy przy wjeździe na prom... od razu słyszałem Polaków właśnie mówiących yyy tą naszą, 
niestety, strasznie okaleczoną polszczyzną... I to jest to... nie wiem... jakie to jest yy yy dla pani 
znaczenie, ale dla mnie miało ogromne znaczenie, to, że ja... ja te/ tych przekleństw nie słyszę tutaj 
na ulicy... W języku niemieckim są pewne też przekleństwa i wulgaryzmy, które można usłyszeć, 
ale one w porównaniu do... do tych polskich yyy to są no naprawdę bardzo łagodne... I to jest yyy 
rzecz, która w Polsce mi barrdzo przeszkadzała. To jest rzecz, która... spowodowała, po części, że 
ja podjąłem decyzję pozostania w Niemczech. (I: mhm) Dlatego, że... im częściej potem bywałem 
tutaj... czy bywałem/ czy bywałem/ zacząłem w ogóle bywać w świecie, bo... oprócz Norwegii 

18 W potocznych definicjach narratorów to przeważnie Polak, który kradnie, kombinuje i pije 
i który nie chce utrzymywać poprawnych stosunków z obywatelami kraju, do którego przyjechał, 
bo i tak zaraz go opuści. W swojej pracy poświęconej polskiej emigracji w Niemczech łączę opis 
włoskiego emigranta typu „caffone” z pracy Millera i Parka (1969)  z – w istocie zbieżną – charak-
terystyką polskiego chłopa w dziele Thomasa i Znanieckiego (1976). „Caffone” to prostak, który 
nie dba o swój wygląd, nie interesują go opinie innych, ignoruje swoje otoczenie a jego jedynym 
celem jest zgromadzenie jak największej sumy pieniędzy i powrót do kraju  (Miller, Park 1969 
103–105). Park i Miller powołując się na „Chłopa Polskiego w Europie i Ameryce” konstatują, 
że: ludzie odsunięci od ograniczającego wpływu swojej zorganizowanej wspólnoty mają tendencję 
do podążania za swoimi pierwotnymi odruchami i zachowują się w koszmarny sposób. (Miller, 
Park 1969: 288). 
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i Szwecji byłem w Irlandii yyy byłem w Londynie i zo/ zobaczyłem, że/ że/ że można również 
bez tych urw... [...] dużo przyjemniejsze... Muszę pani powiedzieć, że to chamstwo na ulicy, to 
chamstwo , które sss było yyy wszechobecne... w Polsce bardzo przeszkadzało mi... i przeszkadza 
mi to do dzisiaj, chociaż to się zmieniło... ale... tam, kiedy próbowałem pójść yyy choćby napić się 
piwa, chociaż dzisiaj piwa można naprawdę napić się już w kulturalnych pubach i tak dalej. W tych 
czasach yy kiedy ja jeszcze, powiedzmy yyy zaczynałem pić piwo, to yyy... musiałem pić to piwo, 
po prostu, w budce takiej yyy yyy albo w takich pijalniach piwa z kufla, więc spotykałem tam yy 
różne yyy środowiska i, muszę pani powiedzieć, że yyy i miałem różne fazy... tęsknoty za Polską. 
Miałem/ to był taki/ najgorszy był chyba taki szósty rok czy piąty rok pobytu tutaj... (I: mhm) To 
miałem naprawdę bardzo poważną yyy... yyyy ... bardzo poważnie zastanawiałem się, powiedzmy, 
nad podjęciem decyzji wrócenia do Polski. Tym bardziej, że miałem zawodowo taką możliwość... 
ale, między innymi... właśnie tan fakt... że te ulice w Polsce są tak szalenie niebezpieczne jeszcze, 
że to/ to przeste/ ta przestępczość w Polsce jest jeszcze tak ogromne wysoka, a jak mam rodzinę 
i i dwoje/ dwie córki... to muszę pani powiedzieć, że... że zaczynałem się zastanawiać, czy powi-
nienem to zrobić, bo, gdyby nie to, być może był bym się zdecydował wrócić, ale yyy ten kraj... 
zmienia się, bo ja... na co dzień widzę, jak on daleko się zmienia, natomiast yyy... jedno się nie 
zmieniło... tego/ tego takiego chamstwa yyy na ulicy jest ciągle jeszcze bardzo dużo. Szczególnie 
w dużych ośrodkach. Pani pochodzi z Łodzi, z miasta Łodzi yyyy nie wiem, wydaje mi się, że 
tam jest również yyy ale nie trzeba jechać do/ do Łodzi, wystarczy pojechać do każdego jednego 
miasta w Polsce, przejść się wieczorem po ulicy i zoba/ zobaczyć właśnie panów ubranych jeszcze 
y w dresy yyyy biegających w adidasach i i rządzących tym/ tym/ tymi rewirami swoimi... mmm 
Ja często odwiedzam Polskę samochodem... i, muszę powiedzieć, że tak sskoncentrowany i tak 
yy spięty, jak jeżdżę dzisiaj po Polsce, to... to ni/ nigdzie indziej nie jeżdzę tak ss/ dlatego, że ja 
właściwie c/ na każdym kroku yyy... może to/ nie obawiam się, ale... zdaję sobie sprawę, że może 
mnie spotkać coś... coś niedobrego. Tym bardziej jeśli... jadę samochodem... który mam... to/ no 
jestem ciągle narażony na to, że/ że ktoś będzie chciał mi ten samochód w jakiś sposób yyy nie 
wiem czy ukraść, czy zepsuć, czy zniszczyć yy Muszę pani powiedzieć, że nie mam w tym żadnej 
przyjemności, a jeżdżę często, bo... zawodowo i prywatnie... to moja... ja zaczynam dopiero od-
dychać, jak jestem, powiedzmy, czy u mojej teściowej w mieszkaniu, kiedy samochód odstawię 
gdzieś, albo do garażu, albo... na parking strzeżony, bo ciągle jest ta obawa, że coś się może, po 
prostu, na tej ulicy wydarzyć. Jak chodzimy... po Opolu czy po gliwicach czy po Katowicach, to... 
nie mam (2) i naprawdę nie staram się wyróżniać, nie/ nie/ nie prowokuję, nie ubieram się w taki 
sposób, żeby było z góry widać, że ja, po prostu, może mam trochę... więcej pieniędzy yyy chodzę 
fff tak/ tak jak każdy inny w jeansach i w podkoszulku, ale... nie czuję się w dalszym ciągu w Polsce 
zupełnie bezpieczny i to wydaje mi się jest jednym... z wielu yyy powodów, ale jeden z istotnych 
powodów, że/ że człowiek/ że ja... podjąłem taką decyzję i wydaje mi się, po rozmowach z innymi, 
że... również i tym innym osobom przeszkadzało to, że w Polsce jest tak jak jest, że to państwo... 
nie do końca yy dba o bezpieczeństwo tych obywateli. Mówi się wiele w ostatnim czasie na ten 
temat, że ma się coś zmienić, że się poprawia. Na pewno wiele się zmieniło, choćby przejścia 
graniczne dzisiaj yyy yyy wyglądają zupełnie inaczej jak/ jak/ jak/ jeszcze mmm pięć, sześć, czy 
osiem lat temu... ale... mmm... muszę pani powiedzieć, że ten kraj, Niemcy, są... krajem bardzo... 
bezpiecznym pod względem, że człowiek się może tutaj czuć, po prostu/ nie tylko... finansowo, 
ale również yyy w aspekcie, powiedzmy, o/ publicznego bezpieczeństwa (I: mhm) dużo swobod-
niej ni/ ni/ niż w Polsce. Dlatego, że ja zdaje sobie z tego sprawę, że ja jako obywatel tego kraju 
mam... naprawdę, wiele możliwości i wiele praw, które, powiedzmy, człowieka, który chciałby 
mi w jakikolwiek sposób wyrządzić krzywdę potrafię bardzo szybko yy wyeliminować, albo... 
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zawołać o pomoc i taką pomoc yy dostanę. Natomiast yyy obawiam się, że/ że w Polsce niestety 
jeszcze można być napadniętym na/ na ulicy i i co niektórzy będą się przyglądać temu i i nic się 
więcej nie wydarzy... Więc to są na pewno te rzeczy, które/ które w Polsce niestety mm zmieniają 
się bardzo powoli... (I: mhm) N: bardzo powoli... A mając, tak jak mówię, dzieci yyy bo ja nie 
boję się o siebie, bo w sumie mm można mm... Wie pani, to, że mi ktoś yyyy zabierze kurtkę, albo 
yyy ukradnie samochód, to są wszystko rzeczy, które można... później jeszcze kupić czy nabyte, 
czy nawet ktoś mi podbije oko. Jeśli na tym miałoby się tylko skończyć, to proszę bardzo, ale... 
ale właśnie obawiam się tego/ tego/ tego tej/ tej/ tej/ tego bandytyzmu,

Narrator rozpoczyna od stwierdzenia, że niebywale drażni go, że Polacy 
przeklinają – dostrzega to szczególnie, kiedy przez jakiś czas jest wyobcowany 
ze swojego ojczystego języka i niespodziewanie spotyka w Niemczech klną-
cych Polaków, czy gdy wracając z Norwegii, gdzie pracował w czasie wakacji 
jako student słyszy wulgarny język swoich rodaków. To służy mu za argument, 
który ma uzasadnić jego wybór pozostania zagranicą: i to jest yyy rzecz, która 
w Polsce mi barrdzo przeszkadzała. to jest rzecz, która... spowodowała, po czę-
ści, że ja podjąłem decyzję pozostania w Niemczech. Ta deklaracja ma ogromne 
znaczenie dla dynamiki jego argumentacji, ponieważ jej trywialny (niepropor-
cjonalny do wagi sprawy)19 charakter, uświadomiony przez narratora zaraz po 
jej wypowiedzeniu, zmusza go do dalszych wyjaśnień wobec słuchającej osoby. 
Ów niedoważony argumenty stoi w wyraźniej sprzeczności z całą biografią Mar-
ka. Wydaje się mało prawdopodobne, by ktoś, kto tak ciepło wspomina swoje 
dzieciństwo i młodość spędzone w Polsce, przy pomocy jednego – można by 
rzec „płytkiego” – argumentu był w stanie zanegować znaczącą część swojego 
życia. W tym kontekście „motyw przeklinania” wygląda na niedorzeczny i nar-
rator zmuszony jest do dostarczenia słuchaczowi (i sobie samemu) tłumaczenia 
bardziej wiarygodnego. Marek wpada w pułapkę swego rozumowania. Chcąc 
uzasadnić wybór Niemiec jako docelowego kraju życia, odwołuje się do coraz 
bardziej szokujących doświadczeń w czasie swoich wizyt w Polsce brnąc w ślepą 
uliczkę. Przyjrzyjmy się systematycznie jego argumentom. Kiedy przeklinanie 
przez Polaków nie wystarcza by wyjaśnić jego emigracyjną karierę, Marek od-
wołuje się do szerszych kategorii i twierdzi, że to chamstwo na polskich ulicach 
i w miejscach publicznych go denerwuje. Jego kosmopolityczna perspektywa 
człowieka, który w ramach swojej pracy zwiedził wiele krajów, ma wzmocnić 
prawomocność jego obserwacji. Kiedy jednak opowiada o sytuacji w polskim 
pubie, w którym można spotkać się z arogancją20, nagle uświadamia sobie, że 

19 Wydaje się niedorzeczne w potocznym rozumowaniu, by decydującym argumentem 
w podejmowaniu decyzji o emigracji było nadużywanie przekleństw przez rodaków. 

20 Marek odnosi się tutaj do wyglądu pubów w Polsce przed rokiem 1989.  
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pamięta owe miejsca z czasów komuny i obecnie są one zupełnie inne. Następnie, 
w ramach konstrukcji w tle, Marek powraca do łańcucha wydarzeń w swoim 
życiu na obczyźnie i wspomina ciężkie chwile, kiedy musiał podjąć decyzję czy 
zostać w Niemczech, czy wrócić do Polski. Ponownie narrator używa argumentu 
o chamstwie panującym w Polsce, by usprawiedliwić niechęć powrotu do kraju 
nawet w momencie, kiedy miał taką zawodową możliwość: i, muszę pani po-
wiedzieć, że yyy i miałem różne fazy... tęsknoty za Polską. Miałem/ to był taki/ 
najgorszy był chyba taki szósty rok czy piąty rok pobytu tutaj... (i: mhm) to miałem 
naprawdę bardzo poważną yyy... yyyy ... bardzo poważnie zastanawiałem się, 
powiedzmy, nad podjęciem decyzji wrócenia do Polski. tym bardziej, że miałem 
zawodowo taką możliwość... Marek odnosi się tutaj do etapu w swojej zawodo-
wej karierze, kiedy zaproponowano mu intratną posadę dyrektora handlowego 
w polskim przedstawicielstwie pewnej bardzo znanej niemieckiej firmy. Narrator 
nie przyjął tej propozycji, ale ani jego tłumaczenie dotyczące przeklinania, ani 
obawa przed „polskim chamstwem” nie wydają się wystarczającymi argumentami 
na „nie”. W rezultacie, Marek musi nadal degradować kraj pochodzenia w celu 
uzasadnienia swojego wyboru i przy użyciu konstrukcji z „ale” usilnie dewaluuje 
Polskę, opisując ją jako miejsce, gdzie kradnie się samochody, ludzie są okradani 
i zabijani na ulicach z byle powodu. Jednocześnie narrator z naciskiem twierdzi, 
że te przestępstwa budzą w nim przestrach nie w odniesieniu do jego osoby, 
ale z uwagi na jego córki (wówczas dziewczynki w pierwszych klasach szkoły 
podstawowej). Odwołanie się do nadrzędnej wartości – troski ojca o własne 
dzieci – nie powinno już pozostawić wątpliwości, że jako opiekuńczy i kochający 
rodzic wybiera Niemcy jako kraj, który zapewni jego córkom bezpieczeństwo. 
Ten argument jest trudny do podważenia. 

Innym ważnym wymiarem opowiadania Marka jest zauważenie zmian na 
lepsze w Polsce21 (przypomnę, że mówimy tu o różnicy między rokiem 1990 
a 2001). Świadomość nieustannie polepszającej się sytuacji w kraju i rozwoju 
mającego na celu osiągnięcie standardów europejskich czyni jego sytuację emi-
granta złożoną. Im lepsze stają się warunki życia w Polsce, tym mniej powodów 
przeciw powrotowi do ojczyzny znajduje narrator. Świadomość wyrównywania 
się szans rozwoju zawodowego w obu krajach, a w szczególności moment, 
kiedy zaoferowano mu atrakcyjną pracę w Polsce z ramienia niemieckiej firmy 

21 Przypomnę, że mówimy tu o różnicy między rokiem 1990, kiedy narrator wyjechał z kraju 
i latami wcześniejszymi (młodość narratora) a rokiem 2001 – czyli momentem, w który został 
przeprowadzony wywiad. Warto też pamiętać w tym miejscu, że analizuję tutaj subiektywny 
stosunek narratora do rzeczywistości, a nie obiektywnie zachodzące zmiany.  
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powoduje, że czuje się wewnętrznie rozdarty i zdezorientowany. Jego przy-
szłość wydaje się niepewna a jego poczucie identyfikacji zarówno z Polską jak 
i z Niemcami pozostaje zagmatwane. To sprawia, że Marek wciąż zmaga się 
sam ze sobą nieustannie pracując nad swoją tożsamością, co Strauss definiuje 
jako: punkt, w którym człowiek kwestionuje określone ja przedmiotowe [me’s] 
i orientuje się, że nie do końca wie, jak ma je opisać, jest „samotny” ze swoim 
doświadczeniem, zmagając się z czymś, co jak dotąd jest całkowicie niekomuni-
kowalne. (Strauss 1969: 38).

Chcąc kontrolować uczucie psychicznego dyskomfortu a nawet cierpienia po 
porzuceniu ojczyzny, Marek próbuje unieważnić swoje emocjonalne przywiązanie 
i poczucie lojalności wobec ojczyzny i aby to uczynić ucieka się do poważnych 
oskarżeń pod jej adresem. Cytowany wyżej fragment argumentacyjny zdaje się 
dowodzić, że narrator wciąż (po ponad 10 latach spędzonych na emigracji) nie jest 
w stanie uporać się ze swoją problematyczną tożsamością. Tworząc „pozorne”, 
czasem „błahe” uzasadnienia dla swojej emigracyjnej kariery Marek nie rozwiązu-
je prawdziwego drążącego go wewnętrznego konfliktu, bowiem jego rzeczywista 
natura nie zostaje odkryta. Tym samym Marek żyje w nieustannym zawieszeniu 
i niepewności, niejako „pomiędzy” dwoma światami. W codziennym życiu ten 
konflikt może zostać niezauważony, ale w biograficznie istotnych momentach 
może wysunąć się na plan pierwszy. Przede wszystkim mogą zaistnieć takie 
zwrotne sytuacje w biografii, które wywołują refleksję nad bolesnymi aspektami 
życia narratora (w przypadku Marka jest to śmierć ojca, która wymusza pewien 
rodzaj oszacowania swojego dotychczasowego życia i przemyślenia własnej 
przyszłości). Po drugie, dynamika narracji może wymusić na opowiadającym 
podjęcie zainicjowanej (jeśli w ogóle podjętej) pracy biograficznej. Formalne 
cechy narracji wykazują wówczas zasadniczy nieporządek relacji i niejasność. 
To z kolei potwierdza nieuporządkowanie istotnych biograficznych wątków 
i marginalną tożsamość narratora. Wszystko to ma miejsce w opowiadaniu Marka 
i „odsłania” ogromne napięcie w jego emigracyjnej karierze. 

ZAKOńCZENIE

Biograficzne losy emigrantów docierają często do takiego punktu, w którym 
uświadamiają oni sobie, że nie zdołają szybko i trwale zakorzenić się w nowym 
kraju i najprawdopodobniej już nigdy nie poczują się w pełni „u siebie” wracając 
do Polski. To dojmujące doświadczenie, któremu towarzyszy konflikt wynika-
jący z napięcia między dwoma kulturami, prowadzi niejednokrotnie do pęknięć 
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w porządku dnia codziennego i poczucia zagrożenia. Emigranci często uzyskują 
definicje dotyczące swojej sytuacji życiowej i tożsamości (przede wszystkim 
narodowej), które ugruntowują ich w przekonaniu, że nie są już członkami 
„normalnego świata życia” (Schütze 1997: 16). Narastający zestaw sprzeczności 
w życiu tworzy nieład, który z trudem poddaje się kontroli. W tej sytuacji wielu 
z nich podejmuje próby zdefiniowania na nowo siebie (Strauss 1969: 93), ota-
czającego ich świata i oczekiwań wobec przyszłości. Pobyt w domu (w Polsce) 
wpływa w sposób szczególny na podejmowane przez nich biograficznie istotne 
decyzje.
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Katarzyna Waniek,

HOMECOMEr. SOME BIOGrAPHICAL IMPLICAtIONS  
OF IMMIGrANtS’ VISIt At HOME

Summary

This paper considers some of possible implications of emigrants’ visits back home. Alfred 
Schütz’s seminal paper “The Homecomer” provides a theoretical framework for analysis of au-
tobiographical narrative interviews with young Polish people living in germany. An attempt isyoung Polish people living in germany. An attempt is 
made to explore why and how – typical for the emigration processes – a more critical and objec-
tive image of country of origin and a growing feeling of strangeness at home deepens emigrants’ 
capacity for reflection on their life and identity. Consequently, most of them painfully realise that 
they will never fully assimilate with the country of immigration and they no longer find themselves 
comfortable in their country of origin. This has crucial implications for their biography. The col-
lected empirical data show that some of emigrants plan to immediately return to Poland in order 
to save their emotional relationship with those back home. Others find their homeland poorer and 
less prospective in comparison to germany. This legitimate their residence abroad. And finally, 
the negative homecoming experience can perform a very important function in the narrators’ com-
mon-sense argumentation, i.e., this should reduce psychological and biographical costs of their 
emigration career. 

Key words: autobiography, emigration, homecoming, biographical work, marginality, iden-
tity.
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