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„BYCIE W RUCHU JEST DLA MNIE JAK DOM”. 
POJĘCIE DOMU W NARRACJACH 
MIGRANTÓW WIELOKROTNYCH

AGNIESZKA TRĄBKA

Instytut Psychologii Stosowanej UJ

Z uwagi na trudności z konceptualizacją, osobisty, a zarazem polityczny charakter, pojęcie 
domu nie było szczególnie często wykorzystywane w naukach społecznych. Paradoksalnie, 
zainteresowanie kategorią domu nastąpiło w ostatnich dekadach w ramach badań nad mobilnością 
i transnarodowością oraz w odniesieniu do migrantów, u których jego tradycyjne rozumienie 
zostaje w pewien sposób sproblematyzowane. Z jednej strony wskazuje się na wykorzenienie 
migrantów, ich poczucie bezdomności i zagubienia, z drugiej natomiast, w ramach studiów 
feministycznych czy transnarodowych, dokonywano dekonstrukcji tradycyjnie pojmowanego 
pojęcia domu i przywiązania do miejsca. W niniejszym artykule próbuję prześledzić tę ewolucję 
i wskazać na różne konceptualizacje domu w naukach społecznych. Następnie, opierając się na 
wywiadach biograficznych z osobami, które od dzieciństwa migrowały ze swoimi rodzicami 
(Third Culture Kids) i kontynuują mobilny styl życia w dorosłości, analizuję różne sposoby 
ujmowania domu. Wskazuję na wyłanianie się innych niż terytorialne definicji domu, związanych 
z bliskimi osobami, określonym momentem życia czy pewnymi rutynowymi działaniami. Część 
wywiadów ilustruje również pozytywne aspekty „bezdomności” i nomadyczności, związane 
przede wszystkim z transgresją i wolnością. 

Słowa kluczowe: dom, mobilność, migracja wielokrotna, dwelling in travel

“BEING ON THE GO FEELS LIKE HOME”. 
THE NOTION OF HOME IN THE SERIAL MIGRANTS’ NARRATIONS

Because of the difficulties with conceptualization and its intimate as well as political 
character, the notion of home was not often used in social sciences. Paradoxically, the 
interest in “home” in the last several decades appeared mainly in the frames of mobility 
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and transnational studies or with reference to migrants, whose understanding of home is 
often problematized. On the one hand, research suggest uprooting of migrants, their sense 
of homelessness and disorientation, on the other however in the frames of feminist or 
postmodern studies we could witness a deconstruction of traditionally defined home or 
place attachment. Thus, this article is aimed first at analysing this evolution and discussing 
different conceptualizations of home in social sciences. Subsequently, based on biographical 
interviews with people who have since childhood migrated with their parents (Third Culture 
Kids) and followed mobile lifestyle in their adult life, different ways of describing home 
are considered. They include other than territorial definitions, referring to significant others, 
certain period of life or particular routines. Some interviews demonstrate positive aspects of 
“homelessness” and nomadic attitude connected primarily with freedom and transgression. 

Keywords: home, mobility, serial migration, dwelling in travel

Kategoria domu to niełatwy temat badawczy z co najmniej trzech powodów. 
Po pierwsze, jest to kategoria mocno związana z naszym prywatnym życiem 
i osobistymi przeżyciami, co powoduje, że trudne jest rozwinięcie naukowej 
analizy bez projektowania na nią własnego rozumienia domu i skojarzeń, jakie 
budzi. Po drugie, jest to pojęcie, które może być rozumiane w bardzo różny 
sposób: dom jako budynek, jako miejsce pochodzenia, zamieszkania czy inna 
geograficzna lokalizacja, dom jako ludzie, z którymi się żyje na co dzień, jako 
ojczyzna, jako praktyki czy wreszcie jako pewien stan bycia w świecie. Co 
więcej, te różne rozumienia mogą współistnieć w świadomości jednej osoby. 
Po trzecie wreszcie, dom to temat niezwykle polityczny: przedstawicielki nurtu 
feministycznego postrzegają go jako arenę męskiej dominacji, liberałowie widzą 
w nim ostoję wolności osobistej i wyzwanie dla władzy państwa, socjaliści 
zaś – przeszkodę na drodze do wspólnotowego życia i egalitarnego porządku 
społecznego (Saunders i Williams 1988, za: Mallett 2004: 63–64).

Mimo tych niejasności warto podjąć refleksję nad kategorią domu, gdyż 
zajmuje ona niezwykle istotne miejsce w wywiadach i dokumentach osobistych 
migrantów. Często w badaniach wskazuje się na wykorzenienie migrantów, ich 
poczucie bezdomności i zagubienia. Z drugiej strony, w ostatnich dekadach na 
fali zainteresowania mobilnością i transnarodowością dokonywano dekonstrukcji 
tradycyjnego pojęcia domu i przywiązania do miejsca. W niniejszym artykule 
przeanalizuję wybrane sposoby rozumienia domu przez migrantów wielokrot-
nych, wskazując z jednej strony na to, jak bardzo sproblematyzowane i zin-
dywidualizowane może ono być, a z drugiej – na nieprzemijającą potrzebę 
zadomowienia. Część migrujących od dzieciństwa osób osiedla się w swoim 
dorosłym życiu i opowiada po stronie tradycyjnego definiowania domu jako 



„Bycie w ruchu jest dla mnie jak dom”. Pojęcie domu w narracjach... 167

miejsca zamieszkania, niemniej w większości przypadków widoczny jest zwrot 
w stronę zdeterytorializowanego rozumienia tej kategorii. Na analizie takich ujęć 
skoncentruję się w tym tekście. 

DOM JAKO MIEJSCE, RELACJE I DZIAŁANIA. 
RÓŻNE UJĘCIA DOMU W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Punktem wyjścia do refleksji nad sposobami definiowania domu w naukach 
społecznych może być rozróżnienie przestrzeni i miejsca. Przestrzeń jest nieogra-
niczona, abstrakcyjna i pozbawiona osobistego znaczenia, podczas gdy miejsce 
to wyodrębniony z przestrzeni wycinek, któremu człowiek nadaje znaczenie 
i treść. Geografowie społeczni, którzy zainspirowali socjologów i psychologów 
do refleksji nad przestrzennym wymiarem egzystencji człowieka, uważają dom 
(oraz miasto) za prototypowe rodzaje miejsc z uwagi na ich łatwo identyfiko-
wane granice oraz duże znaczenie psychologiczne (Tuan 1987: 13; Lewicka 
2012: 172). Dom stanowi więc pewnego rodzaju centrum świata – axis mundi 
– i punkt odniesienia dla człowieka (Eliade 1974). Tak też dom jest rozumiany 
w klasycznym eseju Alfreda Schütza (2008) Powracający do domu: jako miejsce 
zapewniające poczucie swojskości i przewidywalności, w którym rozumie się 
innych ludzi i codzienne życie bez słów, naturalnie. Jest to miejsce, z którego 
się pochodzi oraz do którego się powraca. Schütz podkreśla jednak rolę nie tylko 
przestrzeni w jej fizycznym wymiarze, ale także relacji społecznych składających 
się na wrażenie „bycia w domu”. 

Na szczególny status domu jako miejsca wyodrębnionego z przestrzeni zwra-
ca się uwagę również w psychologii miejsca: „zaspokaja on większość potrzeb 
psychologicznych człowieka, a więc jest lokalizacją pod każdym możliwym 
względem znaczącą. Dom daje poczucie ciągłości i uporządkowania przestrzeni, 
zakorzenienia, jest gwarantem osobistej tożsamości, prywatności, wygody, bez-
pieczeństwa i możliwości schronienia” (Lewicka 2012: 48). Jego wagę potwier-
dza fakt, że na mapach ewaluatywnych miast właśnie okolica domu jest miejscem 
najbardziej preferowanym oraz podlega charakterystycznym zniekształceniom 
poznawczym – jest przedstawiana jako większa niż w rzeczywistości (tamże). 
Dom ma więc charakter nie tylko symboliczny, wysoce emocjonalny, ale też 
zindywidualizowany: „Dom oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi. Oznacza 
oczywiście rodzinny dom i język, rodzinę, sympatie, przyjaciół, oznacza uko-
chany krajobraz, piosenkę, której nauczyła mnie matka, jedzenie przygotowane 
w określony sposób, przedmioty codziennego użytku, obyczaje, osobiste nawyki; 
krótko mówiąc, szczególny sposób życia, składający się zarówno z drobnych, 
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jak i z ważnych elementów” (za: Podemski 2004: 30). Mary Douglas zwraca 
uwagę, że choć dom jest zawsze zlokalizowany w jakiejś przestrzeni, to nie 
musi to być przestrzeń raz na zawsze określona i stała. Konieczny jest nato-
miast pewien poziom kontroli nad tym miejscem – w tym sensie schronienie 
(shelter) nie zawsze będzie domem (Douglas 1991: 288–289). Kontrola nad 
miejscem może być rozumiana jako wspomniane na wstępie wyodrębnianie go 
z przestrzeni, ale także jako budowanie relacji społecznych czy rutynowego, 
zwyczajowego działania, które składają się na poczucie swojskości. Wszystkie 
powyższe koncepcje domu czy zadomowienia przyjmują, choć czasem jedy-
nie implicite, założenie, iż dobrze jest posiadać dom, że jego opuszczenie jest 
momentem trudnym, wymagającym uzasadnienia. 

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku przyniosły bardziej kry-
tyczne analizy konceptu, jakim jest dom, dokonywane często z perspektywy 
postmodernistycznej czy feministycznej. W związku z coraz bardziej intensywną 
mobilnością zaczęto podważać twierdzenie, że dom musi koniecznie być jed-
nym, zlokalizowanym w przestrzeni miejscem. James Clifford podkreślał, że 
aby zrozumieć współczesne jednostki, trzeba wziąć pod uwagę zarówno miejsca 
osiedlenia czy zakorzenienia (roots), jak i szlaki, jakie jednostka przemierza 
(routes), i podaje przykłady społeczności, w których te pierwsze bynajmniej 
nie były pierwotne czy bardziej naturalne od tych drugich (Clifford 1997: 2–3). 
Innymi słowy, osiedlanie się jednostki, poczucie swojskości równie dobrze mogą 
mieć miejsce w ruchu, w drodze (dwelling-in-travel). Clifford pokazuje, że 
poczucie ciągłości, przewidywalności i swojskości można czerpać nie tylko 
z domu pojmowanego jako jeden, określony punkt w przestrzeni. 

Witold Rybczyński, autor książki Dom, krótka historia idei (2015), śledząc 
przemiany w sposobie urządzania i projektowania domostw, zwraca uwagę, 
że przynajmniej od siedemnastego wieku, kiedy procesy industrializacji spo-
wodowały, że dom przestał być równocześnie miejscem pracy, zaczął on być 
(oczywiście najpierw w wyższych warstwach społeczeństwa) silnie kojarzony 
z prywatnością, intymnością i komfortem, niejako w opozycji do sfery publicz-
nej. Z takim rozumieniem domu jako czegoś trwałego, o ostrych i sztywnych 
granicach, polemizuje John Urry, wskazując, że równie dobrze może on być 
postrzegany przez pryzmat przenikającej go energii, osób opuszczających go 
i odwiedzających (Urry 2009: 36–37). Z kolei Sara Ahmed (1999), bell hooks 
(2008) czy Doreen Massey (1992) sprzeciwiają się przede wszystkim utożsa-
mieniu domu z bezpieczną przystanią i schronieniem, wskazując, że dla wielu 
osób (zwłaszcza kobiet i dzieci) może on, wręcz przeciwnie, stać się miejscem 
opresji, przymusu i poczucia zagrożenia. Shelley Mallett zwraca jednak uwagę, 
iż pewną słabością tej linii argumentacji jest reprodukowanie utożsamiania domu 
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z „gospodarstwem domowym” (house czy household), co z kolei prowadzi do 
wykluczenia osób, które nie wpisują się w taki model zamieszkiwania (np. 
mieszkając w instytucjach). Autorka sugeruje, że odwołanie się do badań antro-
pologicznych czy międzykulturowych może okazać się pomocne w tworzeniu 
bardziej inkluzywnego rozumienia domu (Mallett 2004: 73). Cytowani tu auto-
rzy próbują także sproblematyzować jednoznacznie pozytywne waloryzowanie 
zadomowienia. Sara Ahmed i Rosi Braidotti wskazują, że dom związany jest 
z określoną tożsamością, bezpieczeństwem, stałością, ale też z ograniczeniem, 
skrępowaniem, stagnacją i niezdolnością do transgresji. Autorki dowartościowują 
więc kondycję bezdomności oraz nomadyczności, wskazując na jej powiązanie 
z wolnością, transgresją i zmianą (Ahmed 1999; Braidotti 2009).

ZADOMAWIANIE SIĘ W WARUNKACH MOBILNOŚCI

Osoby mobilne, w tym migranci, były w refleksjach na temat domu obecne 
niemal od początku. Symptomatyczne, że wzrost zainteresowania kwestią prze-
strzeni, przynależności i zadomowienia nastąpił w czasach globalizacji i coraz 
bardziej intensywnej mobilności, które problematyzują stosunek człowieka do 
przestrzeni. Badacze i teoretycy opowiadający się po stronie tradycyjnego rozu-
mienia domu zakładali, że dom migrantów znajduje się tam, skąd przybyli 
(Parutis 2006), nawet gdy oni sami mieszkają już w innym miejscu. Migracja 
jawi się więc w tym dyskursie jako opuszczenie bezpiecznej przystani, utrata 
punktu odniesienia i oparcia dla tożsamości, a osoby mobilne opisuje się jako 
wykorzenione czy „kulturowo bezdomne” (Vivero i Jenkins 1999). Takie spoj-
rzenie jest jednak zbyt uproszczone, a badania pokazują, że wpływ mobilności 
na przywiązanie do przestrzeni jest znacznie bardziej złożony i daleki od jed-
noznaczności. Per Gustafson zauważa, że powinno się brać pod uwagę zakres 
mobilności (krótkie wyjazdy, okresowe kontrakty czy migrację) oraz rodzaj 
miejsca, o którym mówimy. Okazuje się bowiem, że niektóre formy przemiesz-
czania się nie tylko nie przyczyniają się do wykorzenienia jednostki, ale wręcz 
intensyfikują jej przywiązanie do miejsca (Gustafson 2009). Wiele zależy także 
od indywidualnych predyspozycji jednostki. Cuba i Hummon (1993) wykazali, 
że osoby wysoce mobilne wykształciły w sobie zdolność bardzo szybkiej ada-
ptacji w nowym miejscu i przywiązywania się do domu (por. Lewicka 2012: 
246). Do podobnych wniosków doszła Magdalena Nowicka: badani przez nią 
wysoce mobilni profesjonaliści szybko zadomawiali się po przeprowadzce m.in. 
dzięki rozbudowanej sieci kontaktów społecznych (Nowicka 2007). Co więcej, 
liczne badania prowadzone w nurcie transnarodowym wskazują, że dom może 



Agnieszka Trąbka170

istnieć w więcej niż jednej lokalizacji, transmigranci utrzymują bowiem relacje 
społeczne, które można określić jako „domowe”, ponad granicami państwowymi, 
w więcej niż jednym miejscu (Basch, Glick-Schiller i Blanc-Szanton 1995; Portes 
1997). Nowicka podkreśla, że w sytuacji geograficznego oddalenia od miejsca 
pochodzenia tworzenie własnego domu staje się bardziej świadomym projektem 
(Nowicka 2007: 10). W kontekście migracji najczęściej poczucie zadomowienia 
opiera się na rutynowych praktykach, zwyczajowych interakcjach w nowym 
miejscu, w tym na celebrowaniu świąt i praktykowaniu tradycji czy przyrządzaniu 
i spożywaniu potraw, które kojarzą się z domem (Ślusarczyk i Pustułka 2016). 

Zarysowany powyżej nurt krytyczny, wywodzący się ze studiów feministycz-
nych czy postkolonialnych, obecny był także w badaniach migracyjnych. Liisa 
Malkki w swoim ważnym artykule poświęconym refugee studies sprzeciwia 
się esencjalizowaniu kondycji uchodźczej oraz dekonstruuje kategorie domu 
i ojczyzny. Zwraca uwagę, że w dyskursie na temat uchodźców (ale do pewnego 
stopnia także w przypadku migrantów ekonomicznych) implicite lub explicite 
uważa się, że opuszczenie domu i ojczyzny będzie się nieuchronnie wiązało 
z utratą własnej kultury, tradycji i tożsamości (Malkki 1995: 507–508). Zakłada 
się więc, po pierwsze, że dom jest zawsze miejscem bezpiecznym i otwartym, 
że człowiek bez problemu się w nim odnajduje, nie doświadczając przy tym 
żadnych kulturowych czy tożsamościowych dylematów. W przypadku uchodź-
ców i wielu migrantów powyższe założenia wcale nie muszą być prawdziwe. 
Wskutek wojny, dyskryminacji lub innych czynników dom może przestać być 
bezpiecznym portem dającym poczucie swojskości. Pokazała to między innymi 
Sylwia Urbańska (2015) na przykładzie Polek wyjeżdżających do Belgii, między 
innymi w związku z sytuacją konfliktów rodzinnych czy przemocy domowej. 
Malkki zwraca też uwagę, iż często dochodzi do zlania kategorii domu z kate-
gorią ojczyzny (home i homeland), co prowadzi do uproszczonej konkluzji, że 
granica między tym, co znane, a tym, co obce, przebiega na granicy państw 
narodowych. 

W tym krytycznym nurcie myślenia podkreśla się konieczność uwzględniania 
w analizach aspektów prawnych, politycznych i ekonomicznych sytuacji migran-
tów, a przestrzega przed metaforyzowaniem czy uromantycznianiem kondycji 
„bycia w drodze” bez uwzględnienia konkretnego historycznego i ekonomiczne-
go położenia ludzi, których owa kondycja dotyka (Malkki 1995). Na przykład 
niski status społeczno-ekonomiczny może wiązać się z mniejszym dostępem do 
możliwości przemieszczania się i z konieczności hamować mobilność (Bauman 
2002). W kontekście migrantów należy wziąć pod uwagę status w kraju przyj-
mującym, gdyż osoby marginalizowane czy takie, które doświadczyły degradacji 
społecznej, będą prawdopodobnie mniej skłonne, by poczuć się jak w domu 
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w nowym miejscu. W przypadku migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej 
wejście ich krajów do UE, a co za tym idzie możliwość swobodnego prze-
mieszczania się i lepszy dostęp do rynku pracy, przyczyniły się do większego 
poczucia bezpieczeństwa i silniejszego związku z Wielką Brytanią (Parutis 2006). 
Poza tym, jeśli jednym z ważniejszych predyktorów przywiązania do miejsca 
zamieszkania jest posiadanie na własność domu lub mieszkania (Lewicka 2012; 
Mattell 2004), to bez wątpienia wyższy status pozwalający na zakup nierucho-
mości będzie istotny. Wskazują na to choćby wspomniane już badania Parutis 
prowadzone wśród polskich i litewskich migrantów w Wielkiej Brytanii (Parutis 
2006: 12–13). Należy tu jednak zastrzec, że w przypadku uczestników mojego 
badania wskutek kariery związanej z mobilnością niewielu z nich, mimo relatyw-
nie dobrej sytuacji materialnej, decydowało się na zakup domu czy mieszkania. 

ANALIZA WYWIADÓW Z MIGRANTAMI

Część empiryczna niniejszego artykułu oparta jest na wywiadach z osobami, 
w których biografie migracje są wpisane od dzieciństwa w związku z pracą 
zawodową rodziców. Uczestnicy moich badań, których w literaturze określa się 
mianem Third Culture Kids, pochodzili z rodzin pracowników międzynarodowych 
korporacji, dyplomatów, naukowców czy inżynierów wyjeżdżających na zagra-
niczne kontrakty i wraz z rodzicami w dzieciństwie i wieku szkolnym zmieniali 
kraj zamieszkania. W latach 2010–2012 zebrałam 53 wywiady biograficzne 
z osobami różnej narodowości, w wieku od 22 do 64 lat, przy czym większość 
osób była w wieku od 25 do 35 lat. Dobór próby był celowy, a analiza wyników 
była zgodna z wytycznymi metodologii teorii ugruntowanej (Charmaz 2009). 
Sposób prowadzenia wywiadu został z kolei zainspirowany koncepcją Fritza 
Schützego (2012; zob. też: Kaźmierska 1996, 2004; Prawda 1989). Zasadnicze 
pytania badawcze dotyczyły problemu konstruowania tożsamości w warunkach 
międzynarodowej mobilności, ale wątki domu i identyfikacji z miejscem zaj-
mowały w narracjach osób badanych bardzo ważne miejsce. 

W związku z tym w ramach przygotowywania tego artykułu wywiady zostały 
ponownie przeanalizowane pod kątem różnych sposobów rozumienia domu. 
I tak część osób badanych w życiu dorosłym osiedlała się w jednym miejscu 
i przywiązywała do niego lub też powracała do kraju pochodzenia; dla części 
uczestników mojego badania dom stanowiło jakieś miejsce z przeszłości: naj-
częściej dom dziadków, dom rodzinny (jeśli rodzice go zachowali) lub dom 
letniskowy; część postrzegała swoje aktualne miejsce zamieszkania jako dom, 
inni nie wiązali domu z żadną lokalizacją (Trąbka 2014). W związku z taką 
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różnorodnością, do analizy zdecydowałam się wybrać wywiady z osobami, które 
po opuszczeniu domu rodziców kontynuują mobilny styl życia, a tym samym 
poza byciem Third Culture Kid stają się migrantami wielokrotnymi. Trzeba przy 
tym poczynić zastrzeżenie, iż w związku z tym, że w ich przypadku pierwsze 
migracje miały miejsce w dzieciństwie, ich sposób definiowania domu będzie 
prawdopodobnie różnił się od sposobu definiowania go przez osoby, które wpraw-
dzie wiele razy zmieniały kraj zamieszkania, ale dopiero w wieku dorosłym. 
Innymi słowy, moim celem jest analiza sposobów odnoszenia się do „domu” 
w sytuacji, gdy mobilność towarzyszy człowiekowi przez całe dotychczasowe 
życie, co nie pokrywa się dokładnie ani z kategorią Third Culture Kids, ani 
z kategorią migrantów wielokrotnych. W celu przybliżenia kontekstu biogra-
ficznego osób badanych w dalszej części artykułu w nawiasach podaję wiek 
migracji i kolejne kraje zamieszkania.

MECHANIZMY WYKORZENIENIA

Analizując powody, dla których część migrantów wielokrotnych czuła się 
wykorzeniona, natrafia się na jedną z ważniejszych i trudniejszych do rozstrzy-
gnięcia kwestii, jaką jest relacja pomiędzy przywiązaniem do domu jako miejsca 
a przywiązaniem do ludzi, którzy to miejsce współtworzą. Wśród badaczy część 
– na przykład Low i Altman (1992, za: Lewicka 2012) – uważa, że ów aspekt 
społeczny jest najważniejszym elementem tożsamości miejsca oraz że ludzie są 
przywiązani właśnie do relacji społecznych i związków kulturowych w danym 
miejscu, a nie do miejsca jako takiego. Inni sądzą, że relacja ta może być bardziej 
skomplikowana. Nie wiadomo, czy osoby, które nawiązują wiele pozytywnych 
relacji społecznych w jakimś miejscu, zaczynają się do niego przywiązywać, czy 
też odwrotnie – mając emocjonalny związek z miejscem, ludzie chętniej nawiązują 
też relacje z innymi jego użytkownikami. Może wreszcie za oba rodzaje przywią-
zania odpowiada jakaś zmienna indywidualna, np. osobowościowa (por. Lewicka 
2012: 238). Na wzajemne powiązanie tych dwóch czynników zwraca uwagę Ellen:

No więc to jest moje niedawne odkrycie, mówiąc szczerze szokujące, i to boli, 
naprawdę boli, bo chodzi o to, że jak byłam w Kanadzie, to przez cały czas tak 
bardzo tęskniłam za południowo-wschodnią Azją! To znaczy zazwyczaj próbuję 
o tym nie myśleć, ale kiedy to robiłam, to czułam, że było mi tam naprawdę 
dobrze i że nie mogę się doczekać powrotu do domu. Po czym wróciłam w tamte 
strony, a ludzie traktowali mnie jak obcego. Wtedy zdałam sobie sprawę, że sama 
się tam nie czuję jak w domu i że w sumie nikogo tam nie znam. Moi rodzice, 
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w związku ze swoją pracą, nawet jeżeli są w tym samym kraju, to ciągle się 
przeprowadzają, zmieniali już dom trzy albo cztery razy, no więc nie ma tam 
już oczywiście mojego pokoju. Przyjeżdżam i zastaję zupełnie inny dom, nowe-
go zwierzaka, bo mojego kota zjadł pies sąsiadów – psy tam są jakieś dzikie! 
No więc poczułam się, jakbym zupełnie nie znała tego miejsca i pomyślałam: 
„Chwila, przecież wcześniej myślałam, że nie mogę doczekać się przyjazdu do 
domu, to nie jest dom, więc gdzie JEST mój dom?!”. 
(Ellen, Kanada, 1, Nigeria, Rosja, USA, Indonezja, Birma, Kanada, USA, 22)1

Biografie uczestników mojego badania potwierdzają spostrzeżenie Mary 
Douglas, że dom nie musi być miejscem określonym raz na zawsze, że może 
on się zmieniać w czasie. Konieczny jest natomiast pewien poziom kontroli nad 
tym miejscem (Douglas 1991: 288–289). Wielokrotne przeprowadzki pozbawiają 
ludzi (a zwłaszcza dzieci wyłączone z procesu podejmowania decyzji) właśnie 
tego aspektu kontroli nad współtworzeniem własnego domu. 

Minusem jest to, że czuję się bardzo wykorzeniona. Moja wiza wygasa w połowie 
lipca, mam dwie rozmowy o pracę, jedną tutaj, w Nowym Jorku, a drugą w Kenii. 
Jeśli żadna z nich nie wypali… ludzie ciągle mi się pytają: „Jaki masz plan B? 
Co zrobisz, jak będziesz musiała wyjechać ze Stanów?”, a ja nie wiem, gdzie 
miałabym pojechać… Kiedy myślę o powrocie – dla mnie nie ma takiego pojęcia 
jak wrócić gdzieś. Nie mam pojęcia gdzie [miałabym wrócić]. Mam wprawdzie 
prawo stałego pobytu na Filipinach, więc teoretycznie mogłabym wrócić tam, 
ale nie wiem… Dla mnie to jest po prostu bardzo dziwny pomysł, żeby gdzieś 
wracać. Zawsze poruszałam się naprzód, naprzód, naprzód…. 
(Mira, Indie, 2, Nepal, Indie, Japonia, Filipiny, USA, 28)

Mira i Ellen to jedne z wielu osób, dla których wskutek kilku przeprowadzek 
coś, co domem było, z czasem przestało nim być. Ich wypowiedzi wskazują 
więc wyraźnie, że analizując pojęcie domu, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko 
jego przestrzenne ulokowanie, ale także jego ulokowanie czasowe (temporal 
location) (Parutis 2006: 5). W przypadku migrantów często zdarza się, że o ile 
mogą oni wrócić do tego pierwszego, o tyle niemożliwe staje się odtworzenie 
tego drugiego, dlatego dom staje się czymś mniej stałym, bardziej abstrakcyjnym, 
niekoniecznie ulokowanym w konkretnym miejscu i czasie. 

1 Historia migracji uczestników badania, umieszczona w nawiasach po cytacie, jest sporządzona 
według następującego klucza: imię, miejsce urodzenia, wiek pierwszej przeprowadzki, miejsce 
docelowe pierwszej przeprowadzki, kolejne miejsca zamieszkania, wiek w momencie wywiadu. 
Cyfra przy nazwie kraju oznacza, że miała miejsce przeprowadzka w jego obrębie lub powrót 
do innego miasta. Imiona uczestników zostały zmienione.
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NOMADYCZNY STOSUNEK DO PRZESTRZENI

Opisane powyżej mechanizmy wykorzeniające migrantów wielokrotnych 
z przestrzeni prowadzą do pojmowania domu w inny sposób, bliższy temu, 
który postulowali teoretycy postmodernistyczni. Z wielu narracji przebija prze-
konanie, że mobilność, przeprowadzki i zmiany życiowe to coś naturalnego, co 
znane jest od dzieciństwa i nie wymaga dodatkowego uzasadnienia. To raczej 
osiedlenie się gdzieś na stałe wymagałoby uzasadnienia. Poniższe słowa Divanka, 
który od dzieciństwa przeprowadzał się z rodziną co 4–5 lat i kontynuował tę 
mobilną trajektorię w swoim dorosłym życiu, są doskonałą ilustracją koncepcji 
Clifforda dwelling-in-travel (Clifford 1997):

Nigdzie nie przynależę. Na swój sposób tęsknię za tym, bo wydaje się, że miło 
jest mieć coś takiego. Jest wulkan, w którym żyje bóg, więc patrzysz na ten 
wulkan jako na symbol, no wiesz… No więc brakuje mi tego, ale równocześnie 
doświadczam domu inaczej – gdy podróżuję, gdy jestem w ruchu. Kiedy jadę 
motorem, w Tajlandii, w mieście, którego nikt nie zna, bo jest zbyt daleko. Patrzę 
w górę na drzewa i czuję się taki oderwany (remote), ale jest mi z tym dobrze. 
Czuję się dobrze, bo bycie w ruchu jest dla mnie jak dom. Choć to jest trudne, 
bo oczywiście nie można tego mieć na zawsze. 
(Divank, USA, 2, Fiji, Papua Nowa Gwinea, Sri Lanka, USA, USA2, USA3, 30)

Znowu okazuje się, że ważny w analizie związków z przestrzenią jest wymiar 
czasowy. Świadomość, że za jakiś czas któreś z rodziców dostanie nowy kon-
trakt i rodzina ponownie się przeprowadzi, powoduje poczucie tymczasowości 
przekładające się na stosunek do nowego miejsca. Część uczestników moje-
go badania, zwłaszcza ci, którzy w swoim samodzielnym życiu kontynuowali 
mobilny styl życia, wykształciła nomadyczny stosunek do przestrzeni. Metafora 
nomady była już wielokroć wykorzystywana (Braidotti 2009; Deleuze i Guattari 
2010; Ender 2002; McCaig 1996) i krytykowana (Clifford 1997; Bauman 2002) 
jako nieprzystająca do charakteru współczesnej mobilności. Uromantyczniona 
figura nomady kojarzy się z wolnością i niczym nieskrępowaną wędrówką, 
podczas gdy wędrówki plemion koczowniczych podporządkowane były ści-
słemu rytmowi, odbywały się kolektywnie i po wyznaczonych szlakach i nie 
było w nich raczej mowy o spontaniczności (Gross 1936: 3; Bauman 1994). 
Odnoszę się więc do tej metafory, mając na myśli wyłącznie pewien stosunek 
do przestrzeni i z zastrzeżeniem, że jedynie niektórzy uczestnicy moich badań 
wpisują się w nią. Po pierwsze więc nomadzi nie dążą do zawłaszczenia czy 
posiadania zajmowanej przez siebie przestrzeni, korzystają z jej zasobów tak 
długo, jak potrzebują, po czym ruszają dalej. Podobnie część moich badanych 
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miała raczej pragmatyczny stosunek do przestrzeni, nie przywiązywała się do 
miejsc, nie dążyła do zbudowania w nich trwałych więzów i zobowiązań, prze-
bywając w nich dopóty, dopóki aktualny pozostawał powód przybycia (najczę-
ściej zawodowy) lub dopóki na horyzoncie nie zamajaczyła lepsza lokalizacja. 

Przyjechałam tam z nastawieniem, że zostanę na krótko i nigdy nie zadałam sobie 
trudu, żeby zbudować wokół siebie jakąś społeczność, dobrze poznać miejsce, 
w którym mieszkam, zaangażować się […]. Tak już jest od dawna. Tak jak 
w Chapel Hill, jak tam przyjechałam, to już planowałam wyprowadzkę stamtąd, 
jak pojechałam do Ohio na studia, to też już myślałam, jaki będzie następny 
krok… (…) Po prostu mi nie zależy, jestem gdzieś, żeby studiować, albo ze 
względu na pracę, a kiedy kontrakt się skończy, pojadę gdzie indziej, no więc 
jest mi obojętne. 
(Ayana, Etiopia, 7, Nigeria, Niger, Tanzania, USA (5 miast), 38)

Nie czuję się, jakby te miejsca należały do mnie – mieszkam w Stanach, jestem 
amerykańską obywatelką, ale nie czuję, że to jest moje. (…) Miejsca są dla mnie 
tymczasowe. Wiem, że mogłabym się gdzieś przenieść i czuć dalej tą samą osobą, 
nawet jeśli ludzie wokół mnie też by się zmienili.
(Dewanshi, Trynidad, 7, USA, Wielka Brytania, USA, 29)

Taki styl życia ma oczywiście wysoce zindywidualizowany charakter, odróż-
niający go od mobilności tradycyjnych koczowników. Trzeba jednak podkreślić, 
choć miejsca jako takie nie mają dla badanych szczególnej wartości, to jednak 
mieszkają oni z reguły w dużych, wielokulturowych miastach, w których łatwo 
jest odtworzyć znany styl życia i zadzierzgnąć znajomości z osobami o podob-
nych doświadczeniach, co może nieco przypominać koczownicze szlaki. Same 
te osoby cechuje zdolność do szybkiego adaptowania się do nowych miejsc 
i łatwość oswajania nowej przestrzeni. Podobne wzory mobilności, w których 
chodzi przede wszystkim o „korzystanie z okazji” i bycie „w odpowiednim 
czasie w odpowiednim miejscu”, a nie o miejsce samo w sobie, zidentyfikowała 
Magdalena Nowicka w swoich wywiadach z pracownikami międzynarodowych 
organizacji, takich jak m.in. ONZ (Nowicka 2007). Wszystko to ma bezpośrednie 
przełożenie na sposób, w jaki badani opisują swój dom.

Na przykład – nigdy nie tęsknię za domem (never get homesick). No, może 
trochę tęskniłam za Południową Ameryką i za Stanami, ale to było góra dwa 
miesiące. Nie wiem, jak długo tęsknią „normalni” ludzie, ale ja tylko tyle. Nie 
tęsknię też zbytnio za rodzicami. Nie brakuje mi mojego pokoju [z dzieciństwa], 
bo mój pokój jest tam, gdzie jestem. Mój dom jest zawsze tam, gdzie jestem, 
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gdzie mieszkam, gdzie trzymam swoje rzeczy. I nieważne, czy to jest w Maroku, 
Szanghaju, Niemczech czy w Kanadzie. 
(Claudia, Niemcy, 10 mies, USA, Ekwador, Chile, USA, USA2, USA3, Niemcy, 28)

Taki sposób odnoszenia się do przestrzeni i definiowania domu w sytuacji 
intensywnej mobilności może być bardzo funkcjonalny. Pozwala częściowo 
zminimalizować koszty psychologiczne przeprowadzek, o których wspomina 
Claudia – mając swój dom cały czas ze sobą, nie tęskni się za nim. Podobną 
strategię szybkiej adaptacji do nowego miejsca zamieszkania zaobserwowali 
również inni badacze (Nowicka 2007; Le Bigre 2015). Tym, co tworzy poczu-
cie domu, są najczęściej rzeczy, które towarzyszą ludziom w podróżach, oraz 
relacje społeczne i zwyczajowe działania.

Zawsze wiedziałem, że to będą dwa albo trzy lata. Nigdy więcej niż trzy. Zawsze 
to wiedzieliśmy, zawsze. Ale łatwo o tym zapomnieć. Gdy jesteś w jakimś miej-
scu po raz pierwszy, w ciągu około tygodnia ono zyskuje jakieś takie wrażenie 
stałości. Jak tylko znajdowałem się w nowym miejscu, ono stawało się moją 
rzeczywistością. Nawet tutaj, w Nowym Jorku – przeprowadzasz się i zaczynasz 
budować swoje małe przyzwyczajenia: chodzisz gdzieś jeść, na kawę, do pralni.
(Dustin, USA, 1mies., Egipt, Arabia Saudyjska, Liban, Kuwejt, Arabia Saudyj-
ska2, Kanada, USA, 22)

DOM ZDETERYTORIALIZOWANY

Opisane powyżej sposoby definiowania domu zadają się potwierdzać tezę 
o „deterytorializacji” (Gupta i Ferguson 2004) oraz o semantycznej redukcji 
przestrzeni – miejsce nie stanowi wcale punktu odniesienia dla człowieka ani 
oparcia dla jego tożsamości. Oswajanie nowej przestrzeni, budowanie rytuałów 
życia codziennego niekoniecznie prowadzi do zadomowienia. Choć Dustin buduje 
w nowym miejscu wzory zwyczajowego działania i codzienne interakcje, które 
dają poczucie swojskości, to równocześnie odżegnuje się od rozumienia domu jako 
wycinka przestrzeni: „Dom to nie jest miejsce, dom to po prostu ja”. Dowodzi, 
że nie tylko w naukach społecznych trudno jednoznacznie zdefiniować dom – 
w zebranych narracjach u jednej osoby mogły współistnieć różne rozumienia tego 
pojęcia. Rozumienie domu Mittali jest jeszcze bardziej oderwane od przestrzeni 
– swój dom kojarzy ona po pierwsze ze sztuką, a po drugie – ze wspomnieniami. 

Dom jest tam, gdzie gromadzę swoje wspomnienia. A więc buduję swój dom 
także teraz, rozmawiając z tobą. Wspomnienia są moim domem. Myślę, że jak 
będę starsza i pamięć mi się pogorszy, będę musiała jakoś je dokumentować. 
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Ważne, żeby móc wrócić do przeszłości i wciąż gromadzić wspomnienia. Poza 
tym czuję się w domu na scenie, gdy występuję (śmiech). Przypomina mi się 
jeden z moich dawnych wpisów w pamiętniku – miałam wtedy 18 lat – i tak 
właśnie napisałam: „Scena jest moim domem”. Nieważne, gdzie jestem, gdzie są 
moje rzeczy, kiedy jestem na scenie, jestem w domu. Potem to się przekształciło 
we wspomnienia, które gromadzę, bo to jest szerszy koncept – mogę czuć się jak 
w domu na scenie albo siedząc tutaj, w kawiarni. Sama tworzę dla siebie dom. 
(Mittali, Singapur, 3 mies., Indonezja, Singapur, USA, USA2, USA3, 29)

Nietrudno z jej słów wywnioskować, że takie określanie domu służy podtrzy-
maniu ciągłości – dom (czyli taniec i wspomnienia) ma być tym, co pozostanie 
stałe, niezmienne, podczas gdy wszystko inne może się zmienić wraz z kolejną 
przeprowadzką. Podobną funkcję i sens ma wypowiedź Jin, która utożsamia 
swój dom z jednej strony z rodzicami, a z drugiej – z językiem:

Czuję się znacznie swobodniej z hiszpańskim, bo wychowałam się tam i mówię 
bez zastanawiania się. Ale koreański ma w sobie coś takiego bliskiego (familiar), 
że ilekroć słyszę koreański, to czuję się jak w domu. Czuję się inaczej, niż gdy 
słyszę jakikolwiek obcy język. Czuję się jak w domu […]. Nawet wtedy, gdy niemal 
utraciłam [ten język], dalej był mi bardzo bliski, wiesz. Ledwo byłam w stanie 
coś powiedzieć, prawie nic nie rozumiałam. Potrafiłam powiedzieć tylko kilka 
słów, ale dalej miałam doskonałą wymowę – to w dalszym ciągu była część mnie. 
(Jin, Korea Pd., 4, Hiszpania, Hiszpania2, Chiny, Hiszpania2, 28)

Wydaje się więc, że dom stanowi dla tych uczestników przeciwwagę dla 
mobilności i zmienności w życiu. Niezależnie od tego, czy definiują go jako 
miejsce czy miejsca w określonej lokalizacji, czy przyjmują zdeterytorializowane 
rozumienie, to stanowi on dla nich rodzaj oparcia i ciągłości.

UWAGI KOŃCOWE

Celem niniejszego artykułu było prześledzenie wybranych sposobów defi-
niowania domu przez osoby, które od dzieciństwa były mobilne. Ich stosunek 
do miejsc został bardzo wcześnie sproblematyzowany przez migracje, dlatego 
większość z nich wypracowała inne niż terytorialne ujęcie domu. Co ciekawe, 
choć określenie tego, czym jest dla nich dom było dla uczestników badania 
trudne, to jednak nie rezygnowali z tego zadania. Potrzeba zadomowienia obecna 
była u większości osób, choć niekoniecznie oznaczała ona silną identyfikację 
z przestrzenią. 
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Zebrane wywiady potwierdzają konieczność dokonania rewizji kilku ważnych 
założeń: po pierwsze tego, że dom zawsze jest związany z jakąś lokalizacją, 
a zwłaszcza z jednym miejscem, po drugie tego, że miejsce, z którego osoba 
przybyła, było jej domem, i po trzecie wreszcie, że nowe miejsce postrzega 
jako swój potencjalny dom. Zakładanie, że dom jest zawsze jakimś określonym 
miejscem w kraju pochodzenia i że migranci będą próbowali je odtworzyć 
w nowym kraju osiedlenia, często nie oddaje ich złożonych trajektorii i iden-
tyfikacji (Le Bigre 2015: 123). Wyraźny jest zwrot w stronę innych niż prze-
strzenne sposobów rozumienia domu: dom jako bliskie osoby, jako rutynowe 
działania, jako język czy sztuka. Wydaje się więc, że poczucie tymczasowości 
wynikające z perspektywy kolejnego wyjazdu prowadzi do wykształcenia bardziej 
zdeterytorializowanych sposobów definiowania domu. Wbrew temu, co zakładał 
Alfred Schütz (2008) w swoim eseju Powracający do domu, dom niekoniecznie 
musi być miejscem, do którego chce się wrócić. Niektórzy uczestnicy badania 
mieli dość klarowne pojęcie domu, ale wcale nie chcieli do niego wracać ani 
koniecznie w nim mieszkać. Inni, którzy ujmowali dom bardziej metaforycznie 
(dom to ja, dom to język, dom to moja rodzina), mieli go ze sobą niezależnie 
od tego, gdzie się znajdowali. Bardzo istotny w analizowanych ujęciach domu 
jest również związek z wymiarem czasowym, choć rozpowszechniona wśród 
migrantów dychotomia „tam i wtedy” oraz „tu i teraz” jest bardziej złożona, 
gdyż poprzednich miejsc zamieszkania jest często więcej. Niezależnie jednak 
od sposobu ujmowania domu, sama jego idea pozostaje bardzo żywotna, zdając 
się potwierdzać przytoczone na wstępie uwagi o jego związku z poczuciem 
tożsamości czy bezpieczeństwa.
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