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Jeste�my jak ptaki, które my�l¹ o domu,
Lec¹c wysoko nad �wiatem

(Powiedzenie mouridów)1

Wszyscy badacze zgadzaj¹ siê co do faktu, ¿e mamy do czynie-
nia z �globalizacj¹ migracji�2. Wspó³cze�nie, niemal 191 mln osób,
czyli prawie 3% �wiatowej populacji, ¿yje poza swoimi krajami ro-
dzimymi3. Jedn¹ z konsekwencji tych masowych przep³ywów jest
powstawanie spo³eczno�ci, które w najnowszej literaturze antropolo-
gicznej okre�lane s¹ mianem transnacjonalnych4. Cz³onkowie tych

1 V. Ebin, Making Room versus Creating Space: The Construction of Spa-
tial Categories by Itinerant Mouride Traders, w: Making Muslim Space in North
America and Europe, ed. by B. Metcalf, Berkeley 1996, s. 98.

2 S. Fenton, Etniczno�æ, Warszawa 2007, s. 139.
3 International Migration Report 2006: Global Assessment, United Nations,

New York 2009, http://www.un.org/esa/population/publications/2006_Migration-
Rep/part_one.pdf [02.06.2009].

4 Zob. N. Glick Schiller, L. Basch, C. Szanton Blanc, From Immigrant to
Transmigrant: Theorizing Transnational Migration, �Anthropological Quarter-
ly� 1995, Vol. 68, No. 1, s. 48�63; U. Hannerz, Flows, Boundaries and Hybrids:
Keywords in Transnational Anthropology, http://www.transcomm.ox.ac.uk/wor-
king%20papers/hannerz.pdf, [15.07.2007]; M. Kearney, The Local and the Glo-
bal: the Anthropology of Globalization and Transnationalism, �Annual Review
of Anthropology� 1995, No. 24, s. 547�565.
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zbiorowo�ci opieraj¹ siê presjom asymilacyjnym, gdy¿ zanurzeni s¹
w sieci spo³eczne wykraczaj¹ce poza pañstwo, w którym siê osiedlili.
Grupy o tym charakterze s¹ silnie zaanga¿owane w polityczne,
ekonomiczne i spo³eczne instytucje kilku lokalizacji. Ich sposób ¿y-
cia zbudowany jest na wiêziach ze spo³eczeñstwem wysy³aj¹cym
oraz przyjmuj¹cym, a tak¿e z innymi imigrantami. Dziêki temu, ich
zbiorowe to¿samo�ci s¹ wypadkow¹ wp³ywów kultur wiêcej ni¿ jed-
nego kraju5. Diaspora senegalska jest jednym z przyk³adów tego
typu spo³eczno�ci. Jest to grupa, której cz³onkowie (Senegalczycy) s¹
rozproszeni po ca³ym �wiecie, od Nowego Jorku po Hong Kong i od
Berlina a¿ po Jaunde6. Mimo to, niemal po³owa wszystkich wy-
chod�ców z Senegalu udaje siê do Europy7. Na przestrzeni ostatniej
dekady to Hiszpania sta³a siê dla nich g³ównym kierunkiem imigra-
cji na tym kontynencie8. W tym samym czasie ludno�æ tego kraju
przesz³a gwa³town¹ transformacjê staj¹c siê spo³eczeñstwem wielo-
kulturowym. Jeszcze u schy³ku ubieg³ego stulecia populacja obco-
krajowców w Hiszpanii wynosi³a oko³o 700 tys. osób. Ostatnie sza-
cunki mówi¹ ju¿ o ponad piêciu milionach. Oznacza to spektakular-
ny wzrost odsetka cudzoziemców z 1,6% w 1999 roku do 11,4%
w 2008 roku9.

Pojawienie siê takiej liczby imigrantów niesie ze sob¹ bardzo
silne wyzwanie dla rodzimej to¿samo�ci, która w Europie definiowa-
na jest g³ównie w kategoriach narodowych. Jak zauwa¿a Ernest
Gellner, nauczyli�my siê my�leæ, ¿e �musimy mieæ jak¹� narodo-
wo�æ, podobnie jak musimy mieæ nos i dwoje uszu [...] a przecie¿ to

5 N. Glick Schiller, L. Basch, C. Szanton Blanc, op. cit., s. 48.
6 D. M. Carter, States of Grace. Senegaless in Italy and the New European

Immigration. Minneapolis 1997; V. Ebin, op. cit.
7 F. Gerdes, Country Profile: Senegal, s. 4, http://www.focus-migration.de/

uploads/tx_wilpubdb/CP_10_Senegal.pdf, [12.12.2008].
8 M. Habardo Velasco, Senegaleses en España. Conexiones entre origen y desti-

no, Madrid 2006, s. 16.
9 Opracowanie w³asne na podstawie danych z Instituto Nacional de Estadi-

stica, http://www.ine.es [05.05.2009].



431Diaspora senegalska w Hiszpanii � spo³eczno�æ transnacjonalna

nieprawda [...]. Narodowo�æ to nie atrybut wrodzony, choæ tak j¹
obecnie postrzegamy�10. I rzeczywi�cie, od pokoleñ w wyobra�ni zbio-
rowej przynale¿no�æ do nacji funkcjonuje jako niezbywalna czê�æ
ludzkiej natury. Tymczasem istnienie kategorii narodowych jest
wynikiem stosunkowo niedawnego procesu historycznego, który wi¹¿e
siê z powstaniem nowoczesnych pañstw11. Te musia³y zmonopolizo-
waæ sferê kultury poprzez zniwelowanie lokalnych partykularyzmów
i wprowadzenie zbiorowej identyfikacji z nacj¹ (narodem). Sta³o siê
tak dlatego, i¿ w tych organizmach politycznych ³ad nie by³by mo¿-
liwy bez �zgromadzenia �rodków kulturalnych wystarczaj¹cych do
zachowania to¿samo�ci pañstwa i jego odrêbno�ci poprzez odrêbn¹
to¿samo�æ jego obywateli�12. Wed³ug Erica Hobsbawma, aby osi¹-
gn¹æ ten cel przeprowadzano programy osnute na �wynalezionych
tradycjach�, które umo¿liwi³y ukazanie narodów jako zakorzenio-
nych w odleg³ej przesz³o�ci i u�wiêconych przez przodków13. Co wiêcej,
kluczowym elementem tych przedstawieñ by³o tak¿e wyobra¿enie
po³¹czenia cz³owieka z ziemi¹ nale¿¹c¹ do terytorium danego pañ-
stwa. Ona i zamieszkuj¹cy j¹ lud stanowiæ mia³y jedno�æ. Dowodem
na istnienie tego konstruktu s¹ funkcjonuj¹ce w naszej kulturze
porównania narodu zapo¿yczone z natury. Nacja ma tworzyæ jedn¹,
wielk¹ rodzinê, która swym kszta³tem przypomina drzewo zakorze-
nione w ojczystej ziemi. To wyobra¿enie prowadzi nas do kwestii
imigrantów, gdy¿ sprawia, ¿e mog¹ oni przebywaæ na naszej ziemi,
ale nie maj¹ do niej prawa, poniewa¿ nie s¹ z tej ziemi14.

Konsekwencj¹ dyskursu narodowego jest prowadzona, w mniej
lub bardziej zakamuflowany sposób, polityka asymilacyjna. Zw³asz-

10 E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, s. 15.
11 E. Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, w: Tradycja wy-

naleziona, pod red. E. Hobsbawma, T. Rangera, Kraków 2008.
12 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000, s. 75.
13 E. Hobsbawm, op. cit.
14 S. Dijkstra, K. Geuijen, A. de Ruijter, Multiculturalism and Social Inte-

gration in Europe, �International Political Science Review� 2001, Vol. 22, No. 1,
s. 59.
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cza po 11 wrze�nia 2001 roku mamy do czynienia z pocz¹tkiem
intensywnej obrony kultury centrum. Mówi siê o potrzebie integra-
cji obywatelskiej imigrantów15. Wszystko to w my�l pogl¹du, i¿
nowoczesno�æ i kosmopolityzm oznacza �inkorporacjê do zachodnie-
go uniwersalizmu i porzucenie swojej w³asnej tradycji�16. Niemniej
jednak istnienie spo³eczno�ci transnacjonalnych takich, jak diaspora
senegalska, podwa¿a tê perspektywê.

Migracje Senegalczyków � rys historyczny

Pocz¹tki postkolonialnych migracji Senegalczyków17  siêgaj¹ czasu
kryzysu w rolnictwie, którego powodem by³y niekorzystne fluktuacje
cen na produkty z Senegalu na rynku �wiatowym, a tak¿e d³ugo-
trwa³a susza na Sahelu w latach 70. i 80. XX wieku. Konsekwencj¹
by³ masowy exodus ludno�ci z terenów wiejskich, pocz¹tkowo maj¹-
cy miejsce tylko w obrêbie Senegalu i innych krajów afrykañskich.
Stopniowo przerodzi³ siê on w ruch miêdzykontynentalny w kierun-
ku centrów miejskich �wiata zachodniego18. Ten drugi etap rozpo-
cz¹³ siê na masow¹ skalê dopiero u schy³ku lat 80. W tym samym
czasie wachlarz krajów docelowych dla imigrantów znacznie siê
rozszerzy³, wychodz¹c poza by³e metropolia kolonialne. Wcze�niej to
Francja by³a dla Senegalczyków g³ównym kierunkiem w Europie.
Na potrzeby jej rozwijaj¹cego siê przemys³u sprowadzano robotni-
ków g³ównie z Maghrebu i Afryki Zachodniej. Kryzys lat 70. wraz

15 K. Romaniszyn, Kulturowe implikacje miêdzynarodowych migracji, Lu-
blin 2003.

16 M. Diouf, The Senegalese Murid Trade Diaspora and the Making of
a Vernacular Cosmopolitanism, �Public Culture� 2000, Vol. 12 (3), s. 683�684.

17 Szacunki Banku �wiatowego mówi¹ o 463 tys. emigrantów senegalskich
w 2005 roku. Stanowi¹ oni oko³o 4% rodzimej populacji. Zob. D. Ratha, X. Zhimei,
Migration and Remittances in Senegal, w: Migration and Remittances Factbook,
http://www.siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1181678518183/Senegal.pdf, [08.11.2008].

18 D. Carter, op. cit., s. 5.
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postêpuj¹c¹ automatyzacj¹ i informatyzacj¹ produkcji sprawi³, ¿e
sytuacja siê zmieni³a. Podjêto próby zahamowania nap³ywu imi-
grantów, którzy stali siê �zbêdni�. W roku 1985 Francja wprowadzi³a
wizy dla Senegalczyków19.

Tymczasem pojawi³y siê nowe czynniki, które wp³ynê³y na kszta³t
dzisiejszych przep³ywów do Europy. Dla niniejszej analizy szczegól-
nie wa¿na zmiana zwi¹zana jest z transformacj¹ pañstw basenu
Morza �ródziemnego. W³ochy, Hiszpania, Grecja i Portugalia prze-
sta³y byæ krajami emigracji, a jednocze�nie sta³y siê kierunkiem
imigracji dla coraz wiêkszej liczby osób. W latach 80. te dwa pierw-
sze zaczê³y wy³aniaæ siê jako nowe, najwa¿niejsze pañstwa przyjmu-
j¹ce cudzoziemców spoza Europy20. W�ród przyczyn tych zmian
wymieniane s¹ takie zjawiska jak przyspieszony rozwój ekonomicz-
ny na tych terenach w ci¹gu ostatnich trzech dekad, a tak¿e re-
strykcje w tradycyjnych krajach imigracji21.

Pocz¹tkowo to W³ochy przyci¹ga³y wiêcej imigrantów z Senega-
lu. Niemniej jednak w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat Hiszpania
wysunê³a siê na prowadzenie. Przyrost ten jest tak du¿y, ¿e w 2002
i 2003 roku Senegalczycy stali siê najliczniejsz¹ spo³eczno�ci¹ z Afryki
Subsaharyjskiej w tym kraju22. Obecnie liczba zarejestrowanych
imigrantów z Senegalu w Hiszpanii wynosi 56 048 osoby (2009).
Dane pokazuj¹, ¿e mia³ miejsce prawie sze�ciokrotny wzrost w ci¹gu
zaledwie o�miu lat (od liczby 9931 imigrantów w 2001 roku)23.

19 F. Gerdes, op. cit., s. 3.
20 H. de Haas, The myth of invasion. Irregular migration from West Africa

to the Maghreb and the European Union, s. 24, http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/
Irregular%20migration%20from%20West%20Africa%20-%20Hein%20de%20Ha-
as.pdf, [11.11.2008].

21 Chodzi tutaj g³ównie o zaostrzenie prawa imigracyjnego we Francji.
22 S. Moreno Maestro, Aquí y allí, viviendo en los dos lados. Sevilla, una

comunidad transnacional, Sevilla 2006.
23 Dane z Instituto Nacional de Estadistica, http://www.ine.es [05.05.2009].

S¹ to dane ze spisów miejskich (padrón municipal). �ród³o to ukazuje, przynaj-
mniej czê�ciowo, liczbê nielegalnych imigrantów. Obejmuje ono tê grupê, ponie-
wa¿ przy rejestracji w urzêdzie miasta, nie ma obowi¹zku przedstawienia doku-
mentów potwierdzaj¹cych status legalny danej osoby.
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Imigranci z Senegalu w dyskursie publicznym

Przewa¿aj¹cy w europejskim dyskursie publicznym sposób wy-
obra¿ania imigrantów z Senegalu przedstawia ich jako zdetermino-
wanych nêdzarzy, którzy ryzykuj¹ w³asne ¿ycie przeprawiaj¹c siê
w prymitywnej, rybackiej ³odzi przez Cie�ninê Gibraltarsk¹24. Obra-
zy Afrykanów uciekaj¹cych przed g³odem i chaosem, który panowaæ
ma w ka¿dym zak¹tku ich kontynentu, po³¹czone s¹ zazwyczaj
z apokaliptyczn¹ wizj¹ inwazji imigrantów forsuj¹cych morskie gra-
nice Europy. Wyobra¿enie nieporadnych, podobnych do dzieci miesz-
kañców tzw. Trzeciego �wiata, tak charakterystyczne dla dyskursu
kolonialnego, przenika zatem do wspó³czesnego my�lenia. Afryka od
czasów kolonialnych przedstawiana jako zacofany i pozbawiony cy-
wilizacji obszar25, zyskuje wiêc za spraw¹ masowych migracji nowy
wymiar, a mianowicie niewyczerpanego rezerwuaru gotowych na
wszystko dzikich, którzy po�wiêc¹ wszystko, aby pokonaæ zabezpie-
czenia �europejskiej twierdzy�.

Opisywany powy¿ej, dominuj¹cy obraz imigrantów senegalskich
jest w przewa¿aj¹cej czê�ci fa³szywy. Badania pokazuj¹, ¿e wiêk-
szo�æ wje¿d¿a do Europy dziêki legalnym wizom pozwalaj¹cym na
krótkotrwa³y pobyt26. Niemniej jednak to wypadki, które zdarzaj¹
siê przy przeprawie, zyskuj¹ najwiêcej uwagi, a co za tym idzie
przedstawiane zostaj¹ jako g³ówny problem. Ponadto, imigranci nie
s¹ biednymi ofiarami przemytników i umieraj¹cymi z g³odu despe-
ratami, ale raczej cz³onkami lepiej sytuowanych gospodarstw domo-
wych, którzy podejmuj¹ �wiadom¹ decyzjê o wyje�dzie, w celu pod-
wy¿szenia standardu ¿ycia.

24 Nielegalni imigranci z Maghrebu i Afryki Subsaharyjskiej przedostaj¹
siê do Europy ró¿nymi kana³ami Przeprawa przez Cie�ninê Gibraltarsk¹ jest
zaledwie jedn¹ z wielu mo¿liwych dróg.

25 D. Spurr, The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism,
Travel Writing and Imperial Administration, Durham � London 1993.

26 Imigranci przechodz¹ w stan nielegalno�ci dopiero pó�niej, kiedy pozo-
staj¹ w kraju przyjmuj¹cym, mimo i¿ ich pozwolenie na pobyt ju¿ siê skoñczy³o.
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Co wiêcej, imigranci ukazywani s¹ w sposób jednowymiarowy,
jako jedyna strona potrzebuj¹ca pomocy. Jest to zaciemnianie rze-
czywistego obrazu wzajemnej zale¿no�ci27. Zapotrzebowanie na ta-
ni¹ si³ê robocz¹ starzej¹cych siê spo³eczeñstw europejskich jest nie-
zaprzeczalnym faktem, który pomijany jest jednak w dyskursie
publicznym.

Diaspora senegalska � charakterystyka wstêpna

Pomimo i¿ diaspora senegalska jest grup¹ wewnêtrznie zró¿ni-
cowan¹, mo¿na wyszczególniæ pewne wspólne cechy, które wyró¿nia-
j¹ j¹ jako spo³eczno�æ. Wiêkszo�æ jej cz³onków to Wolofowie. Warto
podkre�liæ, ¿e przedstawiciele innych etnosów, z regu³y pos³uguj¹ siê
jêzykiem tej dominuj¹cej grupy28. Diaspora ta charakteryzuje siê
mia¿d¿¹c¹ przewag¹ mê¿czyzn. W Hiszpanii stanowi¹ oni ponad
84% (2008) wszystkich imigrantów29. Kolejnym wa¿nym wyznaczni-
kiem jest struktura wiekowa. Susana Moreno Maestro w swojej
etnografii opisuj¹cej spo³eczno�æ Senegalczyków w Sewilli wyró¿nia
grupê wiekow¹ miêdzy 18 a 25 rokiem ¿ycia jako tê, której cz³on-
kowie s¹ najbardziej sk³onni do podjêcia decyzji o emigracji30. Zde-
cydowana wiêkszo�æ wychod�ców z Afryki to ludzie bardzo m³odzi.
Zaledwie 10% z nich ma wiêcej ni¿ 45 lat. W tym przypadku zesta-
wienie z innymi grupami imigrantów w Hiszpanii ods³ania drastycz-

27 H. de Haas, op. cit.
28 Na przestrzeni XVIII i XIX wieku na terytorium dzisiejszego Senegalu

mia³a miejsce wolofizacja kultury i jêzyka (D. M. Carter, op. cit.). Owocem tego
procesu jest obecna dominacja jêzyka wolof, który sta³ siê lokalnym lingua franca.
Obecnie jest to pierwszy, b¹d� drugi jêzyk 4/5 ludno�ci Senegalu (D. B. Cruise
O�Brien 1996, A Lost generation? Youth identity and state decay in West Africa,
w: Postcolonial Identities in Africa, ed. by. R. Werbner, T. Ranger, London 1996,
s. 68).

29 Opracowanie w³asne na podstawie danych z Instituto Nacional de Esta-
distica, http://www.ine.es [05.05.2009].

30 S. Moreno Maestro, op. cit.
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ne kontrasty. Obraz m³odej diaspory afrykañskiej mo¿e byæ przeciw-
stawiony imigrantom z bogatych krajów Europy. W tej grupie, lu-
dzie powy¿ej sze�ædziesi¹tego roku ¿ycia stanowi¹ 42%. Prawie ten
sam odsetek imigrantów z Gambii jest poni¿ej 19 roku ¿ycia31. Jed-
nym z g³ównych czynników odpowiedzialnych za tak m³ody wiek
imigrantów mo¿e byæ ekonomiczne upo�ledzenie tej grupy, któr¹
Donald Cruise O�Brien nazwa³ �stracon¹ generacj¹�. Podstawowe
cele, jak ma³¿eñstwo czy za³o¿enie niezale¿nego gospodarstwa do-
mowego, staj¹ siê nieosi¹galne dla wiêkszo�ci m³odych Senegalczy-
ków32 .

G³ównym zajêciem cz³onków opisywanej diaspory, zarówno
w Europie33, jak i w Stanach Zjednoczonych34 jest drobny handel.
W�ród sprzedawców znajduj¹ siê tak¿e kobiety, choæ ze wzglêdu na
ich ma³¹ liczebno�æ w ogóle, s¹ ma³o widoczne.

Wiêkszo�æ imigrantów jest nielegalna. Mimo to, jak zosta³o
wspomniane powy¿ej, przedostaj¹ siê oni do Europy w sposób zgod-
ny z prawem, zazwyczaj na wizach turystycznych.

Kolejnym niezwykle istotnym elementem jest religia imigran-
tów. Islam obejmuje a¿ 90% populacji spo³eczeñstwa wysy³aj¹cego35.
Zdecydowana wiêkszo�æ nale¿y przy tym do dwóch najwa¿niejszych
bractw: Mouridiyya i Tijaniyya36. Organizacje te pe³ni¹ w Senegalu
tak istotn¹ rolê, ¿e kraj ten jest nawet nazywany �rajem bractw�37.

31 D. Rodríguez García, Endogamia, exogamia y relaciones interétnicas.
Un estudio sobre la formación y dinámica de la pareja y de la familia centrado
en inmigrantes de Senegal y Gambia entre Cataluña y África, Barcelona 2002,
s. 238 (praca niepublikowana).

32 D. B. Cruise O�Brien, op. cit., s. 58.
33 D. Carter, op. cit., S. Moreno Maestro, op. cit.
34 C. A. Babou, Brotherhood Solidarity, Education and Migration: the Role

of the Dahiras among the Murid Muslim Community of New York, �African
Affairs� 2002, No. 101, s. 151�170.

35 M. Ember, C. Ember, Countries and Their Cultures, Vol. 4, New York
2001.

36 Prócz tego w Senegalu znacz¹c¹ rolê odgrywa tak¿e bractwo Qadiriyya.
37 C. Bop, Roles and the Position of Women in Sufi Brotherhoods in Sene-

gal, �Journal of the American Academy of Religion� 2005, Vol. 73, No. 4, s. 1104.
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Mouridiyya zyska³a sobie najwiêcej zainteresowania w najnow-
szej literaturze antropologicznej38. Zosta³a za³o¿ona w czasie koloni-
zacji francuskiej, a jej twórc¹ by³ Szajch Amadou Bamba. Emblema-
tyczn¹ cech¹ mouridów jest odrzucenie rygorystycznego przestrze-
gania tradycyjnych praktyk muzu³mañskich, takich jak modlitwa
czy zapamiêtywanie Koranu, na rzecz ciê¿kiej pracy39. Ta, widziana
jest jako droga prowadz¹ca do zbawienia. Podstawow¹ jednostk¹
organizacyjn¹ jest da�ira. Jej powstanie wi¹¿e siê z pojawieniem siê
pierwszych wychod�ców mouride. Byli to migranci wewnêtrzni, któ-
rzy zaczêli udawaæ siê do rozrastaj¹cych siê miast. Dotychczasowe
struktury organizacyjne bractwa nale¿a³o zatem dostosowaæ do tych
nowych warunków. Oto mouridzi skupieni we w³asnych spo³eczno-
�ciach przechodzili w zupe³nie inne �rodowisko, tworzone przez emi-
grantów nale¿¹cych do ró¿nych bractw sufickich, a tak¿e innych
religii. W latach 40. stworzono wiêc nowy rodzaj jednostki organi-
zacyjnej zwany da�ira. Jest ona odpowiedzi¹ na wyzwanie, jakie
niesie ze sob¹ ¿ycie na emigracji. Umo¿liwia podtrzymanie identy-
fikacji z bractwem przez regularne spotkania cz³onków i celebracjê
wspólnych uroczysto�ci religijnych. Ka¿da z nich przy tym oddaje
cze�æ i podlega szajchowi40.

Kwesti¹ wart¹ wspomnienia w tym kontek�cie jest centrum
mouridów, �wiête miasto Touba. Zosta³o ono za³o¿one przez Szajcha

38 Zob. C. A. Babou, op. cit.; V. Ebin, International networks of a trading
diaspora: the Mourides of Senegal abroad, http://horizon.documentation.ird.fr/
exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/carton01/010004580.pdf [12.11.2008];
M. Diouf, op. cit.; B. Ndiaye, �Muridiyyah� w Senegalu. Rehabilitacja i afrykani-
zacja islamu, w: Islam we wspó³czesnej Afryce, pod red. A. ¯ukowskiego, Seria:
Forum Politologiczne, t. 4, Olsztyn 2006, s. 279�301; B. Riccio, From `ethnic
group� to `transnational community�? Senegalese migrants� ambivalent experiences
and multiple trajectories, �Journal of Ethnic and Migration Studies� 2001, Vol. 27,
No. 4, s. 583�600; B. Riccio, Transnational Mouridsim and the Afro-Muslim Cri-
tique of Italy, �Journal of Ethnic and Migration Studies� 2004, Vol. 30, No. 5,
s. 929�944; D. Robinson, Beyond Resistance and Collaboration: Amadu Bamba and
the Murids of Senegal, �Journal of Religion in Africa� 1991, Vol. 21, s. 149�171.

39 C. A. Babou, op. cit.
40 V. Ebin, Making Room� .
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Amadou Bambê w miejscu jego objawienia. Obecnie jest to olbrzy-
mie centrum pielgrzymkowe, w którym mie�ci siê najwiêkszy me-
czet w Afryce Subsaharyjskiej. Jest on nieustannie udoskonalany.
Owa troska o centrum bractwa sprawia, ¿e Touba staje siê miej-
scem, w którym spo³eczne, ekonomiczne i polityczne sukcesy brac-
twa znajduj¹ swój materialny wyraz41. Magal, czyli pielgrzymka do
Touby upamiêtnia powrót Amadou Bamby z wygnania. Co roku
gromadzi ona oko³o 2 mln ludzi, w tym tak¿e cz³onków innych bractw,
a tak¿e innych religii.

Tijaniyya, w przeciwieñstwie do Mouridiyya, nie jest bractwem
rodzimym. Zosta³a ona za³o¿ona w XVIII wieku w Pó³nocnej Afryce
przez pochodz¹cego z Algierii Berbera znanego jako Ahmad al-Tija-
ni42. Swoim zasiêgiem obejmuje ca³¹ Afrykê Zachodni¹ i Pó³nocn¹.
Pomimo to jej cz³onkowie w Senegalu wykazuj¹ siê pewnymi cecha-
mi odrêbnymi. Do najwa¿niejszych nale¿y skupienie siê wokó³ cen-
trów bractwa na terenie w³asnego kraju, z których najwa¿niejsze to
Kaolack i Tivaouane.

Charakter transnacjonalny diaspory senegalskiej43

Przejawy transnacjonalnego charakteru diaspory senegalskiej
mo¿na zaobserwowaæ ju¿ przy analizie samych okoliczno�ci migra-
cji. Oczywi�cie, najwa¿niejszym i najczê�ciej wymienianym powo-
dem wyjazdu jest chêæ odniesienia korzy�ci materialnych. Raport

41 M. Diouf, op. cit., s. 688.
42 S. Pi³aszewicz, Potêga ksiêgi i miecza prawdy. Religia, cywilizacja i kul-

tura islamu w Afryce Zachodniej, Warszawa 1994.
43 Poni¿sza czê�æ pracy zosta³a opracowana na podstawie badañ tereno-

wych przeprowadzonych przez autorkê w�ród spo³eczno�ci imigrantów z Sene-
galu w Grenadzie. W tek�cie pojawiaæ siê bêd¹ fragmenty z wywiadów uzyska-
nych w ich ramach. Ka¿dej z cytowanych wypowiedzi przypisany jest numer
rozpoczynaj¹cy siê od skrótu AIEAK. Dziêki temu mo¿na uzyskaæ wgl¹d w ca³o�æ
wywiadów, które znajduj¹ siê w Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Jagielloñskiego.
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z 1994 roku na temat Senegalczyków w Grenadzie potwierdza tê
tezê. Zgodnie z nim, a¿ 94% respondentów zadeklarowa³o, ¿e moty-
wem ich migracji by³o podjêcie pracy44.

Czynniki ekonomiczne s¹ zatem bez w¹tpienia kluczow¹ si³¹
stymuluj¹c¹ do wyjazdu. Niemniej jednak, spojrzenie z perspektywy
antropologii kulturowej pozwala dostrzec szereg innych, niezwykle
wa¿nych motywów, którymi obro�niêty jest ten podstawowy cel.
Wyj�cie poza analizê opart¹ na paradygmacie ekonomii neoklasycz-
nej pozwala na dotarcie do bardzo wa¿nych czynników wypychaj¹-
cych, które zakorzenione s¹ w kulturze Senegalu.

Pierwszym z nich jest rodzimy dyskurs, za pomoc¹ którego
opisywana jest Europa. W zbiorowej wyobra�ni Senegalczyków jawi
siê ona jako niemal¿e rajska kraina, w której mo¿na ³atwo i szybko
siê wzbogaciæ.

Kiedy by³em w Afryce, my�la³em, ¿e tu jest El Dorado. Tam wszyscy
my�leli, ¿e tu jest bardzo ³atwo, a to jest fa³sz! Ahmad (AIEAK 12464)

�Ja mogê pokazaæ ci wiele rzeczy w telewizji, ale ty zobaczysz to, co ja
chcê ci pokazaæ, a tego, czego nie chcê, nie zobaczysz [...] Afrykanie s¹ w
bardzo du¿ym b³êdzie. Dlatego oni nie s¹ w ogóle winni. S¹ po prostu �le
poinformowani. Pokazuj¹ im Europê, jakby to by³ raj. I, przede wszystkim,
jeste�my winni my. Chodzi mi o emigrantów, dlatego, ¿e jad¹ tam i...Matko!
wydaje siê, ¿e przyjecha³ król plemienia�. Djiugou45

Powy¿sze wypowiedzi potwierdzaj¹, ¿e �mit europejskiego raju�
odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê jako si³a sprawcza wyjazdów. Ciê¿kie
warunki ¿ycia wychod�ców zostaj¹ w nim zepchniête na dalszy plan,
a ich miejsce zajmuje wyidealizowana wizja procesu migracyjnego.
O tym jak intensywnie mo¿e on dzia³aæ na wyobra�niê m³odych
Senegalczyków �wiadcz¹ chocia¿by same terminy u¿yte do opisów

44 F. J. Garcia Castaño, Senegaleses en Granada. Resultados cuantitativos
de la encuesta aplicada por la organización Granada Acoge a una muestra del
colectivo de senegaleses residentes en Granada en 1994. Laboratorio de Antropo-
logia, Universidad de Granada, Granada 1994 (praca niepublikowana).

45 S. Moreno Maestro, op. cit., s. 39
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Europy, takie jak �El Dorado� czy �raj�. Wiêkszo�æ zmuszona jest
zmierzyæ siê z rzeczywisto�ci¹ dopiero po przyje�dzie. Wtedy to
okazuje siê, ¿e realia ¿ycia migranta zarobkowego znacznie odbiega-
j¹ od idealistycznej wizji, jak¹ znali wcze�niej.

W kulturze senegalskiej jednostka pojmowana jest przez pry-
zmat zbiorowo�ci. ¯yje siê wewn¹trz spo³eczeñstwa i dla spo³eczeñ-
stwa. Jak pisze Odile Reveyrand �afrykañski mechanizm spo³eczny
oparty jest na dwóch fundamentalnych warto�ciach, ¿yciu wspólno-
towym i komplementarno�ci p³ci�46. Centralne miejsce w tym syste-
mie zajmuje rodzina. Pozostaje ona jego najwa¿niejszym elementem
równie¿ na emigracji. W zwi¹zku z tym stanowi niezwykle istotny
czynnik kszta³tuj¹cy przep³ywy z Senegalu. Wyjazd podejmowany
jest bowiem, jako strategia ca³ego gospodarstwa domowego. Jedn¹
z najbardziej uderzaj¹cych cech wypowiedzi wszystkich badanych
imigrantów jest ca³kowity brak indywidualistycznej motywacji. Kraj
opuszcza siê po to, ¿eby pomóc rodzinie. Ta, bez wyj¹tku, przedsta-
wiana jest jako najwy¿sza warto�æ, na której skupione s¹ wysi³ki
osoby wydelegowanej do migracji zarobkowej.

W Senegalu ¿y³em lepiej. W Senegalu jest praca i s¹ pieni¹dze, ale
rodzina jest bardzo du¿a. Ja przyjecha³em tu tylko dla nich, ¿eby móc im
pomóc. W Senegalu wszyscy ¿yjemy razem. Je�li chodzi³oby tylko o mnie
zosta³bym w Senegalu. Moja rodzina jest dla mnie najwa¿niejsza. Po�wiêci³-
bym dla nich ¿ycie. Doudou, Mahi, Abdou (AIEAK 12473)

W kulturze Senegalu, je�li co� masz, musisz to daæ swojej rodzinie.
Moustapha (AIEAK 12487)

W�ród czynników, które decyduj¹ o kierunkach i kszta³cie prze-
p³ywów na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ sieci migracyjne. Teoria sieci
migracyjnych odwo³uje siê do mikrostruktur, jakimi s¹ powi¹zania
miêdzy imigrantami a cz³onkami spo³eczeñstwa wysy³aj¹cego i przyj-
muj¹cego, zw³aszcza rodzin¹ czy przyjació³mi. S¹ to zwi¹zki niefor-

46 Cyt. za. A. Kaplan, De Senegambia a Cataluña. Procesos de aculturación
e integración social, Barcelona 2000, s. 39.
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malne i niezinstytucjonalizowane, jednak mimo to bardzo czêsto
tworz¹ trwa³e po³¹czenia. Ich zasadnicz¹ funkcj¹ jest minimalizacja
ryzyka zwi¹zanego z migracj¹. Tym samym u³atwiaj¹ wyjazd no-
wym osobom. Jak pokazuj¹ badania, zdecydowana wiêkszo�æ imi-
grantów jedzie nie tam, gdzie istniej¹ najlepsze warunki ekonomicz-
ne, ale tam, gdzie maj¹ kogo� znajomego. Sieci migracyjne wp³ywaj¹
zatem w bezpo�redni sposób na decyzjê o wyje�dzie.

W przypadku Senegalczyków, za wystêpowaniem tego rodzaju
powi¹zañ przemawia chocia¿by fakt istnienia du¿ej liczby rodzin,
które mo¿na okre�liæ mianem rodzin emigrantów. Kolejnym dowo-
dem potwierdzaj¹cym dzia³anie sieci jest koncentracja wychod�ców
z tej samej lokalizacji w Senegalu w jednym miejscu docelowym
za granic¹. Na przyk³ad do Sewilli wiêkszo�æ osób przyjecha³a
z Lougi47.

Senegalczycy nigdy nie chc¹ i�æ do wioski, gdzie nie ma innych Senegal-
czyków. S¹ bardzo solidarni. Moustapha (AIEAK 12488)

Je�li chodzi o znajomo�æ jêzyka hiszpañskiego, to zaskakuj¹cy
mo¿e byæ fakt, ¿e zdecydowana wiêkszo�æ nowo przyby³ych nie po-
s³uguje siê nim w ogóle. Powszechny brak znajomo�ci jêzyka kraju
przyjmuj¹cego niesie ze sob¹ istotn¹ wiadomo�æ. Imigranci mog¹
sobie bowiem pozwoliæ na przyjazd bez odpowiednich kompetencji
kulturowych, gdy¿ wiedz¹, ¿e po przybyciu natychmiastowo zostan¹
otoczeni opiek¹ swoich rodaków.

Osoba, która przyje¿d¿a, nie zostaje zatem pozostawiona samej
sobie. Solidarno�æ � któr¹ Senegalczycy wymieniaj¹ jako jedn¹
z podstawowych warto�ci � sprawia, ¿e udziela siê pomocy, nawet
je�li samemu znajduje siê w trudnej sytuacji materialnej.

Je�li przyje¿d¿a kto�, kto nie wie nic, mo¿e mieszkaæ za darmo przez trzy
miesi¹ce. Kiedy przyje¿d¿aj¹ inni ludzie, nie pobiera siê op³at ani za �wiat³o,
ani za jedzenie, ani za mieszkanie. Mbay (AIEAK 12482)

47 S. Moreno Maestro, op. cit.
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Sieci migracyjne zapewniaj¹ nie tylko materialn¹ i psycholo-
giczn¹ pomoc, ale s¹ tak¿e podstawowym medium przekazywania
informacji. Nierozerwalnie te¿ powi¹zane s¹ z rynkiem pracy. Ich
cz³onkowie migruj¹, poniewa¿ uzyskuj¹ wiadomo�æ od znajomych
w diasporze, ¿e okre�lone sektory ekonomiczne w kraju przyjmuj¹-
cym potrzebuj¹ r¹k do pracy. Wiêkszo�æ z tych, którzy przyje¿d¿aj¹,
wie, ¿e nisz¹ dostêpn¹ dla nich jest drobny handel. Nowo przybyli
zastaj¹ ju¿ wcze�niej ustanowiony system sprzeda¿y, w którym musz¹
tylko nauczyæ siê poruszaæ. Korzystaj¹c z do�wiadczenia i pomocy
innych zostaj¹ weñ stopniowo wdra¿ani48.

Intensywne wykorzystywanie sieci migracyjnych przez Senegal-
czyków jest dowodem na to, ¿e �mamy do czynienia ze skompliko-
wanym procesem tworzenia siê przestrzeni transnacjonalnych, a nie
prostym, jednokierunkowym zjawiskiem, jakim mia³aby byæ sama
emigracja�49. Cz³onkowie badanej przeze mnie diaspory aktywnie
uczestnicz¹ w podtrzymywaniu tego rodzaju po³¹czeñ.

Senegalscy imigranci
� wiêzi z krajem wysy³aj¹cym

Senegalscy imigranci s¹ uczestnikami globalnych przep³ywów,
ale przy tym s¹ cz³onkami spo³eczeñstwa wysy³aj¹cego i przyjmuj¹-
cego. S¹ zaanga¿owani i wp³ywaj¹ na wydarzenia obydwu, a zara-
zem sami s¹ przez nie kszta³towani50 .

Transnacjonalne migracje wyró¿niaj¹ siê tym, ¿e wiê� z krajem
rodzimym nie ma postaci tylko i wy³¹cznie nostalgii lub marzenia
na przysz³o�æ. Jest ona raczej sta³ym elementem ¿ycia codziennego,
w którym dwa �wiaty przenikaj¹ siê. Zwi¹zki z krajami wysy³aj¹cy-
mi ulegaj¹ rozlu�nieniu, ale mimo to nie przestaj¹ odgrywaæ wa¿nej

48 B. Riccio, From «ethnic group»� .
49 S. Moreno Maestro, op. cit., s. 113.
50 N. Glick Schiller, L. Basch, C. Szanton Blanc, op. cit.
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roli. Spo³eczno�ci pozostaj¹ w nich zakorzenione51. To silne po³¹cze-
nie z ziemi¹ rodzim¹ jest jednym z podstawowych wyró¿ników trans-
nacjonalnych przep³ywów. Senegal przez ca³y okres trwania migra-
cji pozostaje fundamentalnym punktem odniesienia pojawiaj¹cym
siê nieustannie w kontek�cie ¿ycia codziennego.

Postêpy w komunikacji s¹ jednym z g³ównych czynników, które
umo¿liwiaj¹ tworzenie siê intensywnie wykorzystywanych, transna-
cjonalnych sieci spo³ecznych. Imigranci z Senegalu korzystaj¹c
z tych transformacji, adaptuj¹ je na potrzeby swojej w³asnej kultury,
w której, jak ju¿ podkre�la³am wcze�niej, rodzina stanowi centrum
systemu warto�ci. U³atwiony dostêp do mediów komunikacji, zw³aszcza
telefonicznej, sprawia, ¿e kontakty z krewnymi w kraju s¹ utrzymywa-
ne regularnie i staj¹ siê nieod³¹czn¹ czê�ci¹ cotygodniowej rutyny.

Niezwykle wa¿n¹ konsekwencj¹ wzmo¿onych kontaktów z ro-
dzin¹ jest jej wp³yw na codzienne ¿ycie cz³onków diaspory. Regular-
ne telefony sprawiaj¹, ¿e mo¿e ona na odleg³o�æ wp³ywaæ na zacho-
wanie swoich krewnych przebywaj¹cych za granic¹.

[Nie chodzê tu na dyskoteki] dlatego, ¿e mój brat dzwoni do mojego ojca
i mu o tym mówi. Mój ojciec jest bardzo obra¿ony. Mówi mi: �Przyjecha³e�
tu, ¿eby pracowaæ!�. Babacar (AIEAK 12467)

Jednym z naj³atwiejszych do uchwycenia przejawów silnej wiêzi
ze spo³eczeñstwem wysy³aj¹cym jest udzielana mu pomoc ekono-
miczna. Olbrzymie ilo�ci pieniêdzy s¹ corocznie przesy³ane z krajów
rozwiniêtych do rozwijaj¹cych siê. Ten transfer kapita³u pe³ni wa¿-
n¹ rolê w ekonomii �wiatowej52, a z drugiej strony w mikroskali
stanowi istotne �ród³o dochodów wielu rodzin. Jak zauwa¿a Alejan-
dro Portes �diaspory, stworzone przez miriady niezale¿nych decyzji
mê¿czyzn i kobiet d¹¿¹cych do poprawy swojego indywidualnego
¿ycia, zosta³y z czasem przetransformowane w kluczowy »eksport«

51 M. Kearney, op. cit.
52 Ç. Özden, M. Schiff, International migration, remittances, and the brain

drain, Basingstoke 2006.
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wysy³aj¹cych narodów oraz jeden z g³ównych sposobów ich utrzymy-
wania siê w �wiatowej ekonomii�53. Pieni¹dze przesy³ane przez
emigrantów nie s¹ wiêc marginalnymi sumami, ale stanowi¹ czyn-
nik, od którego zale¿y wiele gospodarek narodowych. Od koñca
ubieg³ego stulecia mamy do czynienia z drastycznym wzrostem trans-
ferów pieniê¿nych do Senegalu. Jeszcze w 1998 roku wynosi³y one
91 mln USD. Sze�æ lat pó�niej wzros³y a¿ do 563 mln USD54.
W 2006 roku stanowi³y ju¿ prawie 8% PKB Senegalu55. Do tej liczby
nale¿y jednak¿e doliczyæ kwoty przesy³ane kana³ami nieformalnymi,
takimi jak przewo¿enie pieniêdzy ze sob¹, przewo¿enie dóbr, nie
gotówki, a tak¿e powierzanie pieniêdzy innym ludziom, którzy jad¹
do kraju. Jak wskazuje Flore Gubert, szacuje siê, ¿e a¿ 56% trans-
ferów dokonywane jest tymi metodami56.

Zdecydowana wiêkszo�æ Senegalczyków regularnie wysy³a pie-
ni¹dze bliskim w swojej ojczy�nie. Jak ju¿ wspomnia³am, migracja
jest strategi¹ ca³ej rodziny i wydelegowani do jej podjêcia s¹ przez
ca³y czas �wiadomi ci¹¿¹cego na nich obowi¹zku.

Problem pieniêdzy jest bardzo wa¿ny. Imigrant musi wysy³aæ pieni¹dze
pod koniec miesi¹ca. Trzeba pomagaæ rodzinie. Medun (AIEAK 12484)

Wysy³ane pieni¹dze nie tylko pomagaj¹ rodzinom materialnie,
ale pe³ni¹ tak¿e niezwykle wa¿n¹ funkcjê symboliczn¹. W zwi¹zku
z tym rola transferów wykracza znacznie poza wymiar ekonomiczny,
poniewa¿ s³u¿y podwy¿szeniu presti¿u rodziny.

53 A. Portes, Conclusion: Theoretical Convergencies and Empirical Evidence
in the Study of Immigrant Transnationalism, w: International Migration Review
2003, Vol. 37, No. 3 (Jesieñ), s. 878.

54 F. Gerdes, op. cit.
55 D. Ratha, X. Zhimei, op. cit.
56 F. Gubert, Migrant Remittances and their Impact on Development in the

Home Economies: The Case of Africa, w: Migration, Remittances and Develop-
ment, Paris 2005; Zob. tak¿e W. Shaw, Migration in Africa: A Review of the
Economic Literature on International Migration in 10 Countries, http://sitereso-
urces.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/Migra-
tion_in_Africa_WilliamShaw.pdf, [15.09.2008].



445Diaspora senegalska w Hiszpanii � spo³eczno�æ transnacjonalna

Co wiêcej, uzyskanie wp³ywów tego rodzaju ma tak¿e istotne
konsekwencje polityczne. Imigranci dziêki nabytej sile ekonomicznej
stali siê obiektem zainteresowania ze strony polityków, którzy coraz
czê�ciej prowadz¹ swoje kampanie wyborcze za granic¹. Jest to bardzo
wa¿ny przejaw transnacjonalizmu, gdy¿ dzia³alno�æ polityczna pañstw
wysy³aj¹cych rozszerza siê na tereny, które pozostaj¹ pod jurysdyk-
cj¹ i kontrol¹ innych rz¹dów.

Kolejnym elementem niezbêdnym dla zrozumienia migracji
Senegalczyków jest analiza kontekstu religijnego. Dzieje siê tak
z wielu powodów. Po pierwsze, identyfikacja zwi¹zana z wyznaniem
jest w�ród tej grupy niezaprzeczaln¹ podstaw¹ to¿samo�ci. Bycie
muzu³maninem nabiera przy tym zupe³nie nowego znaczenie
w sytuacji emigracji do kraju chrze�cijañskiego. Po drugie, formy
organizacji typowe dla cz³onków bractw mieszkaj¹cych w ojczy�nie
s¹ odtwarzane przez tysi¹ce emigrantów na ca³ym �wiecie.

Jak zauwa¿y³am wcze�niej, najwiêcej badañ po�wiêconych jest
bractwu Mouridiyya. Jego struktury organizacyjne stanowi¹ dosko-
nale funkcjonuj¹cy mechanizm adaptacyjny. Pomimo przej�cia mo-
uridów w kontekst miejski, a tak¿e rozprzestrzenienia siê bractwa
na ca³ym �wiecie, specyficzny rodzaj to¿samo�ci oraz poczucie wspól-
noty zosta³y zachowane. Kluczow¹ rolê w tej ekspansji odegra³y:
etyka pracy, struktura organizacyjna oparta na funkcjonowaniu da�iry,
a tak¿e obowi¹zek pos³uszeñstwa wobec swojego przewodnika du-
chowego � marabuta57.

Opisywana wcze�niej da�ira jest najwa¿niejsz¹ instytucj¹ samo-
pomocy, zarówno materialnej, jak i psychologicznej. Aby naprawdê
zrozumieæ czym jest, nale¿y dok³adnie przeanalizowaæ rodzaje pro-
wadzonej przez ni¹ dzia³alno�ci, a tak¿e skutki jakie z nich wyp³y-
waj¹. Po pierwsze, pe³ni ona funkcje religijne. Jej zadaniem jest
utrzymywanie ³¹czno�ci z Bogiem poprzez po�rednictwo marabuta,
który jej przewodniczy. Aran¿uje zatem jego wizyty, a tak¿e zajmuje

57 V. Ebin, Making Room� .
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siê zbieraniem pieniêdzy dla bractwa. Ponadto, bierze na siebie
organizacjê �wi¹t muzu³mañskich, a tak¿e innych wydarzeñ religij-
nych, takich jak �luby czy inne ceremonie. Mimo i¿ funkcje zwi¹za-
ne z ¿yciem duchowym stanowi¹ podstawê istnienia da�iri, to praw-
dziwe �ród³o jej ekspansji wykracza poza ten fundament. Jest to
doskonale prosperuj¹ca instytucja samopomocy, oparta na funda-
mentalnych warto�ciach mouridów, takich jak braterstwo, obowi¹-
zek dzielenia siê, dyscyplina i ciê¿ka praca. Pomaga ona tym, którzy
znajduj¹ siê w trudnej sytuacji materialnej, po�redniczy w znalezie-
niu pracy, jest mediatorem w konfliktach58, a tak¿e s³u¿y wsparciem
psychologicznym. Niezwykle istotne jest równie¿ to, ¿e otacza opie-
k¹ nowo przyby³ych. Dziêki temu, stanowi ona instytucjê o charak-
terze formalnym, która dzia³a jak bufor minimalizuj¹cy ryzyko
zwi¹zane z emigracj¹. Bezinteresowna pomoc innym mouridom jest
obowi¹zkiem religijnym. W zwi¹zku z tym da�ira staje siê jednym
z fundamentalnych elementów sieci migracyjnych. Oprócz posiada-
nia znajomych i krewnych, gwarantem bezpieczeñstwa nowo przy-
by³ych staje siê cz³onkostwo w bractwie.

Jak pisze Mircea Eliade, �osiedlenie siê w jakiej� krainie jest
równoznaczne ze stworzeniem �wiata�59. Spo³eczno�æ emigrantów
dokonuje zatem symbolicznego oswojenia ziemi, na której przysz³o
im ¿yæ. Za³o¿enie da�iry jest podstawowym elementem tego procesu.
To jej istnienie pozwala odnale�æ siê w zdesakralizowanej przestrze-
ni Europy Zachodniej. Staje siê nowym centrum, wokó³ którego
zorientowane jest ¿ycie emigrantów, zarówno duchowe, jak i spo-
³eczne. U�wiêcenie tej niewielkiej cz¹stki obcego �wiata umo¿liwia
mouridom zachowanie swojej to¿samo�ci i reafirmacjê swoich war-
to�ci i obyczajów.

Ponadto, organizacja ta jest tak¿e niezwykle efektywn¹ instytu-
cj¹ polityczn¹, gdy¿ zajmuje siê mediacj¹ pomiêdzy w³adzami kraju

58 C. A. Babou, op. cit.
59 M. Eliade, Sacrum i profanum, Warszawa 1996, s. 38.
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przyjmuj¹cego a spo³eczno�ci¹ mouridów60. Co wiêcej, jest ona tak¿e
katalizatorem sukcesów ekonomicznych bractwa. Jak zauwa¿a Ma-
madou Diouf, obecne transformacje w obrêbie Mouridiyya s¹ zwi¹-
zane z wykszta³ceniem siê nowej identyfikacji opartej na handlu.
Modu-modu to termin w wolof, który powszechnie u¿ywany jest dla
okre�lenia mouridzkiego migranta. Sta³ siê on swego rodzaju sym-
bolem bractwa w latach 80.61 Tym, co nada³o istotn¹ rolê temu
modelowi jest si³a ekonomiczna emigrantów. Dzi� to oni s¹ dla brac-
twa g³ównym �ród³em wp³ywów62. Jak zosta³o powiedziane wcze-
�niej, praca jest dla mouridów jedn¹ z najwa¿niejszych warto�ci.
W zwi¹zku z tym sukces materialny jest zarazem wype³nieniem
duchowej misji oraz potwierdzeniem prawdziwo�ci przes³ania Szaj-
cha Amadou Bamby. Wed³ug Cheikh�a Anta Babou, kluczem do po-
wodzenia bractwa jest zatem etyka pracy, która wzmocniona jest
przez zaufanie jakim darz¹ siebie nawzajem wszyscy cz³onkowie63.
Czêsto transakcje zawierane s¹ bez oficjalnych umów, ale na s³owo.

Tym, co dodatkowo wzmacnia si³ê oddzia³ywania bractwa,
s¹ marabuci, którzy cyklicznie odbywaj¹ pielgrzymki do wszystkich
miejsc, gdzie znajduj¹ siê wiêksze skupiska senegalskich emi-
grantów.

Kluczowym elementem relacji miêdzy marabutem, a uczniem
jest akt oddania siê. Od tego momentu ten ostatni powierza siê
opiece przewodnika duchowego, a w zamian oferuje swoje pos³u-
szeñstwo. Jak zauwa¿a Mogiba Magassouba, �przera�liwe oddanie
siê� marabutowi rekompensowane jest poprzez mo¿liwo�æ do³¹cze-
nia do organizmu spo³ecznego opartego na solidarno�ci swoich cz³on-
ków. W zwi¹zku z tym, wst¹pienie w szeregi bractwa jest równo-

60 Na przyk³ad, w Nowym Jorku istnieje da�ira matka, która skupia
wszystkie inne funkcjonuj¹ce w tym mie�cie. Miêdzy innymi, jej funkcj¹ jest
reprezentowanie mouridów w Nowym Jorku w kontaktach z lokalnymi w³adzami.

61 M. Diouf, op. cit.
62 V. Ebin, Making Room� .
63 C. A. Babou, op. cit.
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znaczne z tym �¿e nigdy nie umrze siê z g³odu i, ¿e w ka¿dej sytuacji
napotka siê u swego boku marabuta�, który zawsze udzieli pomocy
zarówno duchowej, jak i materialnej64.

Akt powierzenia siê opiece marabuta jest równie¿ form¹ zapew-
nienia sobie duchowego wstawiennictwa. B³ogos³awieñstwo udzielo-
ne przez przywódcê religijnego, staje siê gwarantem odniesienia
sukcesu materialnego. St¹d te¿, marabuci uzyskali szczególnie wa¿-
n¹ rolê w�ród spo³eczno�ci migrantów zarobkowych. Po�wiêcenie ich
projektu migracyjnego staje siê warunkiem koniecznym dla jego
powodzenia.

Z tego te¿ wzglêdu na niesamowit¹ skalê rozwinê³y siê cykliczne
pielgrzymki marabutów po wszystkich miejscach, gdzie znajduj¹ siê
znaczne skupiska imigrantów. Szajchowie, staj¹ siê zatem, niezwy-
kle mobilnymi jednostkami, których podró¿e ³¹cz¹ rozproszone dia-
spory65. Ich wizyty s³u¿¹ pob³ogos³awieniu imigrantów oraz u�wiê-
ceniu nieoswojonej przestrzeni krajów przyjmuj¹cych66.

Tym, co pozwala na podtrzymanie silnej identyfikacji z kultur¹
rodzim¹, s¹ tak¿e praktyki religijne. Oczywi�cie, niezbêdne by³o
wprowadzenie pewnych modyfikacji, ale mimo to, s¹ one na emigra-
cji nadal podtrzymywane. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje celebracja
�wi¹t poza krajem rodzimym. Cz³onkowie diaspory obchodz¹ je
wspólnie. W Grenadzie specjalnie na ten cel wynajmowane jest
najwiêksze centrum konferencyjne w tym mie�cie.

Tak, jak zaznaczy³am wcze�niej, powy¿szy opis funkcjonowania
bractwa zarówno w Senegalu, jak i za granic¹ dotyczy Mouridiyya.

64 Cyt. za S. Moreno Maestro, op. cit., s. 167.
65 Monika Salzbrunn opisuje podobne praktyki w USA. Od koñca lat 90. co

roku szajch Mourtada Mbacke odwiedza amerykañsk¹ diasporê mouridów.
Jego, trwaj¹ca dwa tygodnie, pielgrzymka jest wielkim �wiêtem dla ca³ej spo-
³eczno�ci. Zob. M. Salzbrunn, The Occupation of Public Space through Religious
and Political Events: How Senegalese Migrants Became a Part of Harlem, New
York, w: Uncivic Religion: African Religious Communities and their Quest for
Public Legitimacy in the Diaspora, �Journal of Religion in Africa� 2004, Vol. 34 (4),
s. 468�492.

66 B. Riccio, From «ethnic group»� .
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Niemniej jednak, wiele z tego, co zosta³o powiedziane, mo¿na rów-
nie dobrze odnie�æ do tariqi Tijaniyya. I w tym przypadku, kluczow¹
rolê dla podtrzymania to¿samo�ci religijnej pe³ni przynale¿no�æ do
bractwa. Fundamentaln¹ rolê odgrywaj¹ przy tym ci¹g³e odwiedziny
marabutów z Senegalu67.

To¿samo�æ diaspory senegalskiej

To¿samo�æ migrantów to jednak nie tylko wynik silnej wiêzi ze
spo³eczeñstwem wysy³aj¹cym, ale tak¿e rezultat zderzenia z kultur¹
Zachodu. To wobec niej konstruowane jest poczucie odrêbno�ci kul-
turowej. Migracje stanowi¹ niezwykle silne wyzwanie dla to¿samo-
�ci osób je podejmuj¹cych, a tak¿e dla kanonu ich kultury. Diaspory,
przebywaj¹c w obcym sobie otoczeniu kulturowym, musz¹ zatem na
nowo okre�liæ samych siebie. W tym miejscu warto przytoczyæ defi-
nicjê to¿samo�ci etnicznej Steve�a Fentona. Zgodnie z ni¹, jest to
poczucie istnienia �naszego ludu, naszego pochodzenia�, którego
intensywno�æ jest zmienna w czasie68. W zale¿no�ci od okoliczno�ci
mo¿e byæ ono zupe³nie nieistotne, albo objawiaæ siê z pe³n¹ si³¹,
determinuj¹c wszystkie dzia³ania jednostek i grup. Obecny kszta³t
migracji Senegalczyków z pewno�ci¹ odbiega od tego pierwszego
przypadku. Konfrontacja ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym nie pro-
wadzi do asymilacji kulturowej. Jak stara³am siê pokazaæ wy¿ej,
cz³onkowie diaspory senegalskiej podejmuj¹ ca³y szereg praktyk
s³u¿¹cych podtrzymaniu swojej rodzimej kultury w warunkach
emigracji. Oczywi�cie nie oznacza to, ¿e zupe³nie nie adaptuj¹ siê
oni do spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Wrêcz przeciwnie, w bardzo
wielu sferach, z ekonomiczn¹ na czele, doskonale odnajduj¹ siê oni

67 B. Soares, An African Muslim Saint and his Followers in France, �Jour-
nal of Ethnic and Migration Studies� 2004, Vol. 30 (5), s. 913�927.

68 S. Fenton, op. cit., s. 134.
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w nowej rzeczywisto�ci. Niemniej jednak, konfrontacja z Europej-
czykami prowadzi do zdefiniowania swojej to¿samo�ci w opozycji do
nich. Elementy rodzimej kultury nabieraj¹ znaczenia i krystalizuj¹
siê w wyniku silnej kontestacji spo³eczeñstwa zachodniego, zw³asz-
cza w sferze warto�ci i obyczajów.

Opisane powy¿ej zjawisko jest niezwykle istotnym przejawem
transnacjonalizmu. Proces samoidentyfikacji Senegalczyków prowa-
dzi do wytworzenia mentalnej granicy wyra�nie oddzielaj¹cej diaspo-
rê od hiszpañskiej wiêkszo�ci. To natomiast oznacza, ¿e to¿samo�æ
imigrantów jest w du¿ej czê�ci konstruowana w oparciu o elementy
kulturowe pochodz¹ce spoza spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego.

Na pierwszy plan wysuwa siê tu przeciwstawienie solidarno�ci
Senegalczyków indywidualistycznemu podej�ciu, które jest charak-
terystyczne dla Zachodu. Ten jest silnie potêpiany za brak jedno�ci
i egoizm. Wspólnotowy charakter ¿ycia widziany jest jako jeden
z najwa¿niejszych i najcenniejszych atrybutów kultury senegalskiej.
Owo wyniesienie zbiorowo�ci ponad jednostkê jest widoczne w ¿yciu
codziennym imigrantów. Najbardziej objawia siê chyba w czasie
spo¿ywania posi³ków, kiedy to ludzie gromadz¹ siê i razem jedz¹
z tego samego talerza. Cheikh Anta Diop pisze, ¿e to w³a�nie ta
praktyka jest jednym z najwa¿niejszych elementów tradycyjnej so-
lidarno�ci69.

[Kulturze Zachodu brakuje] Solidarno�ci. My dzielimy siê wszystkimi
rzeczami. To, co mam ja, jest dla Ciebie. Wszyscy jeste�my równi. Wszystkim
siê dzielimy...oprócz ¿on. Doudou, Mahi, Abdou (AIEAK 12473)

Tym, co zwraca szczególn¹ uwagê imigrantów, to zamkniêcie siê
Hiszpanów na kontakty z innymi. Przez Senegalczyków widziani s¹
oni jako introwertyczni i niechêtni do wchodzenia w interakcje. Jest
to ciekawy kontrast ze stereotypem Hiszpanów funkcjonuj¹cym
w Europie, zgodnie z którym przedstawiani s¹ oni jako otwarci,
weseli i go�cinni. Wizja Senegalczyków jest dok³adnie odwrotna, a to

69 S. Moreno Maestro, op. cit.
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oczywi�cie przek³ada siê na ich poczucie odrzucenia przez zamkniê-
te spo³eczeñstwo przyjmuj¹ce.

Zwyczaje bardzo ró¿ni¹ siê od tutejszych. Ludzie st¹d s¹ bardzo za-
mkniêci. Zawsze, je�li widzi siê kogo� z Senegalu pozdrawia siê. Ale mo¿e
byæ tak, ¿e Hiszpan, którego znam, nie pozdrawia mnie. Wiele razy pozdra-
wiam ludzi, których nie znam, ale Hiszpanów nie, dlatego ¿e nie odpowia-
daj¹. Ka¿dy ma swój sposób my�lenia. Hiszpanie nie ¿yj¹ z wieloma lud�mi,
a mi siê takie ¿ycie nie podoba. Lamine (AIEAK 12478)

Naganne oceny pojawiaj¹ siê tak¿e w kontek�cie stosunków
miêdzy generacjami w Hiszpanii. Jednym z najczê�ciej pojawiaj¹-
cych siê motywów oburzenia spo³eczno�ci senegalskiej jest zreduko-
wanie autorytetu starszych osób. Brak szacunku i pozostawienie
tych¿e bez opieki jest widziane jako jedna z najgorszych cech kul-
tury europejskiej. W zwi¹zku z tym Hiszpania postrzegana jest jako
nieodpowiednie miejsce dla zak³adania rodziny. Powy¿sze wyobra¿e-
nia staj¹ siê niezwykle istotne, je�li we�miemy pod uwagê fakt, ¿e
drugie pokolenie imigrantów ju¿ siê pojawi³o. Mimo to Hiszpania
przedstawiana jest jako kraj, w którym wychowanie dzieci jest ry-
zykowne, poniewa¿ mo¿e doprowadziæ do asymilacji nieakceptowa-
nych warto�ci zachodnich.

Kolejnym istotnym elementem, na którym budowana jest opo-
zycja wobec kultury zachodniej, jest rola kobiety. W porównaniu
z innymi pañstwami muzu³mañskimi spo³eczeñstwo senegalskie jest
w tej kwestii stosunkowo liberalne. Przejawem wolno�ci mo¿e byæ
chocia¿by fakt, ¿e wiele kobiet by³o ministrami, a jedna z nich zy-
ska³a nawet stanowisko premiera70. Lepszy dostêp do edukacji, ryn-
ku pracy, a tak¿e wysi³ki organizacji pozarz¹dowych, doprowadzaj¹
do podwy¿szania zdolno�ci kobiet do wykraczania poza ograniczenia
nak³adane przez obowi¹zki rodzinne. Jeszcze w 1965 roku zaledwie

70 I. A. Ndiaye, Kobieta w islamie. Na przyk³adzie Senegalu jako nowocze-
snego kraju muzu³mañskiego, w: Islam we wspó³czesnej Afryce, pod red. A. ¯u-
kowskiego, Seria: Forum Politologiczne, t. 4, Olsztyn 2006, s. 303�322.
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1% ¿eñskiej populacji umia³o pisaæ i czytaæ71. Dzi� stanowi¹ one
po³owê uczniów na wszystkich szczeblach edukacji72.

Mimo to, w potocznych wyobra¿eniach dominuje wiara w ni¿sz¹
pozycjê kobiety. W�ród imigrantów bardzo wyra�nie zaznacza siê
przekonanie o naturalnym podporz¹dkowaniu kobiet mê¿czyznom.
Ma byæ ono usankcjonowane przez boski nakaz. W ca³kowitej opo-
zycji do tego patriarchalnego modelu tworzony jest obraz kobiety
Zachodu. Jest ona widziana nie tylko jako ciesz¹ca siê równi¹ praw,
ale wrêcz jako ta, która zdecydowanie dominuje nad �wiatem mê¿-
czyzn.

Tutaj jest inaczej...tutaj rz¹dz¹ kobiety. W Senegalu rz¹dz¹ mê¿czy�ni
[...] w Senegalu jest lepiej, bo tam rz¹dz¹ mê¿czy�ni [...] bo tak mówi religia
muzu³mañska. To jest to, co mówi Mahomet. Momar (AIEAK 12486)

Inne s¹ te¿ kobiety. Tam nie s¹ takie same jak tutaj, dlatego ¿e tutaj id¹
do pracy, tam zajmuj¹ siê dzieæmi. Tam mê¿czyzna jest pierwszy, tu kobieta
[...] Kiedy ma siê ¿onê, to m¹¿ zarz¹dza. Adi (AIEAK 12464)

Negatywny obraz kultury europejskiej podsycany jest wyobra-
¿eniami Zachodu, jako tego, który odpowiedzialny jest za kolonialne
i postkolonialne wykorzystywanie Afryki i Afrykanów, dla swoich
w³asnych interesów. Z wypowiedzi wynika, ¿e coraz wiêksza jest
�wiadomo�æ nierówno�ci spo³ecznych wygenerowanych przez stosun-
ki kapitalistyczne. Charakterystyczne jest to, ¿e zdecydowanie rza-
dziej pojawiaj¹ siê w¹tki dotycz¹ce okresu kolonializmu, który
z regu³y traktowany jest jako czê�æ odleg³ej przesz³o�ci. Najczê�ciej
natomiast mowa jest o zepchniêciu Senegalu na ekonomiczny mar-
gines, spowodowany przez rozgrabianie jego zasobów.

Nas, Afrykanów Europa zawsze oszukuje. Medun (AIEAK 12485)

Wszystko, co jest dobre zabieraj¹ na zewn¹trz. Biali to przejadaj¹. Ab-
doulaye (AIEAK 12462)

71 L. E. Creevey, The Impact of Islam on Women in Senegal, �The Journal
of Developing Areas� 1991, Vol. 25, No. 3, s. 347�368.

72 I. A. Ndiaye, op. cit.
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Czym jest Afryka? Afryka jest kontynentem, który jest najbogatszy na
�wiecie. Jest najbogatsz¹ krain¹...gdzie jest najwiêcej biednych. Habib (AIE-
AK 12475)

Jak pisa³am ju¿ wcze�niej, masowe przep³ywy sprawiaj¹, ¿e
granice miêdzy narodami i grupami etnicznymi w sensie kulturo-
wym zamazuj¹ siê. Niemniej jednak, pozostaj¹ one niezwykle sztyw-
ne w sensie instytucjonalnym i ekonomicznym. Ludno�æ �wiata jest
przy tym podzielona, na tê niewielk¹ uprzywilejowan¹ czê�æ, dla
której s¹ one zawsze elastyczne i przepuszczalne, oraz na tê pozba-
wion¹ mo¿liwo�ci ich przekraczania. Nierówno�ci miêdzy Zachodem
a Afryk¹ nie zostaj¹ zniwelowane po przedostaniu siê do Europy.
Przek³adaj¹ siê one na dyskryminacjê diaspor, szczególnie odczu-
waln¹ na rynku pracy.

Integracji ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym nie sprzyja tak¿e
popularny dyskurs opisuj¹cy Afrykê. Dominuj¹cy sposób obrazowa-
nia tego kontynentu jest bezpo�rednim dziedzictwem epoki kolonial-
nej i jako taki prezentuje etnocentryczn¹ wizjê �wiata. D¹¿y do
potwierdzenia wy¿szo�ci Zachodu poprzez ukazywanie mieszkañców
Afryki jako zacofanych, irracjonalnych i pozbawionych cywilizacji.
Sposób przedstawiania nie uleg³ zmianie, a jedynie zosta³ zaadapto-
wany do nowych warunków. W nowej rzeczywisto�ci zosta³ uformo-
wany dyskurs, obejmuj¹cy kilka podstawowych motywów, za pomo-
c¹ których, w sposób jednowymiarowy opisuje siê Afrykê. Ukazywa-
na jest ona zatem jako siedlisko straszliwych chorób oraz padó³
nêdzy i g³odu. Jej mieszkañcy prowadz¹cy na wpó³dziki styl ¿ycia
odmalowywani s¹ jako ca³kowicie odciêci od nowoczesno�ci. Ostat-
nim, najbardziej pozytywnym motywem, jest ten przedstawiaj¹cy
ten kontynent jako miejsce, w której rozwija siê nietkniêta ludzk¹
rêk¹, nieujarzmiona natura. Oczywi�cie, jest on tylko pozornie po-
zytywny, poniewa¿ przyczynia siê do wyobra¿enia Afrykanów jako
ludzi buszu, bardziej bliskich natury ni¿ cywilizacji.

Powy¿szy dyskurs budzi zrozumia³e oburzenie imigrantów
z Senegalu. Rzutuje on nie tylko na to, w jaki sposób widziana jest
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Afryka, ale równie¿ na to, jak odbierani s¹ oni sami przez spo³eczeñ-
stwo przyjmuj¹ce.

Ludzie st¹d my�l¹, ¿e w Senegalu nic nie ma, ¿e Senegal jest dziki, ¿e
mieszkamy w lesie, ¿e nie mamy nic do jedzenia [...] [Mam] tylko jednego
[przyjaciela Hiszpana]. On jest inny. On wie, ¿e Senegal jest inny, ¿e dobrze
nam siê ¿yje. Mam tylko jednego przyjaciela, który to rozumie. Momar (AIE-
AK 12486)

Afryka ma wiele bardzo dobrych rzeczy, ale w telewizji i mediach komu-
nikacji zawsze pokazuje siê tylko to, co z³e. Zawsze �wywleka siê� ludzi,
którzy nie maj¹ co je�æ. Abdoulaye (AIEAK 12462)

Kraje bogate nie znaj¹ innych warto�ci oprócz pieniêdzy. Tury�ci, którzy
przyje¿d¿aj¹, widz¹ Afrykê jako miejsce chorób, biedy... Habib (AIEAK 12475)

�W³osi my�l¹, ¿e poniewa¿ jestem czarny, jestem dzikusem, który miesz-
ka ze zwierzêtami�73

Asymilacja imigrantów jest powstrzymywana nie tylko przez
kontestacjê kultury Zachodu przez Senegalczyków, ale tak¿e przez
postawy obecne w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym. Wydawaæ by siê
mog³o, ¿e w dzisiejszych czasach, w czê�ci �wiata, która ro�ci sobie
pretensjê do bycia t¹ najbardziej cywilizowan¹, przypadki rasizmu
nie powinny mieæ miejsca. Rzeczywisto�æ niestety bardzo odbiega od
tej wizji. Niemal ka¿dy z Senegalczyków, który wzi¹³ udzia³
w badaniach, zetkn¹³ siê z przejawami jawnej dyskryminacji na tle
rasowym.

Stosunek diaspory senegalskiej
do spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego

Warto równie¿ spojrzeæ na drug¹ stronê procesu konstruowania
odrêbno�ci w stosunku do spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Powy¿sze
rozwa¿ania by³y prób¹ ukazania tego, w jaki sposób wyobra¿ana

73 B. Riccio, From «ethnic group»�, s. 589.
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i kontestowana jest kultura Europy i Hiszpanii. Kolejnym etapem
jest analiza sposobu tworzenia wizji kraju rodzimego. Jak zauwa¿a
bowiem S³awomir Bystroñ, pejoratywne postrzeganie obcych to wynik
naturalnej sk³onno�ci do idealizacji i gloryfikacji swoich74.

Rzeczywi�cie, we wszystkich opisach Senegalu mamy do czynie-
nia z sielankowym obrazem spo³eczno�ci rodzimej, w której dominu-
je solidarno�æ, wzajemna pomoc i go�cinno�æ.

W Senegalu wiêkszo�æ domów nie ma drzwi. W wioskach jest tego wiê-
cej, ale w miastach te¿. Senegal to kraj terangi. Teranga to w wolof go�cin-
no�æ, otwarto�æ. Wszyscy jedz¹ razem, z jednego talerza. Je�li widzisz kogo�
na ulicy, zapraszasz go do siebie do domu. Problemy rozwi¹zuje siê za pomo-
c¹ dialogu. Abdoulaye (AIEAK 12462)

W naszym kraju mo¿na wej�æ do ka¿dego domu, zje�æ i porozmawiaæ...
Tutaj ka¿dy tylko sobie. Je�li kto� ma problemy, to ma je sam, nie ma nikogo,
kto mu pomo¿e. Tego, co ty nie zrobisz swoimi w³asnymi si³ami, nikt inny dla
ciebie nie zrobi. W moim mie�cie wiêkszo�æ ludzi nie pracuje, a jednak ¿yje
im siê dobrze. Im ¿yje siê lepiej, ni¿ nam tutaj, cierpi¹cym. ¯yj¹ w spokoju,
wszystko idzie dobrze... Abdoulaye (AIEAK 12462)

Oczywi�cie, ¿e bardziej podoba mi siê Senegal!!! Senegal jest najlepszy,
tyle tylko, ¿e nie ma pieniêdzy. Tutaj jest wiêcej pieniêdzy. Je�li nie zwracasz
uwagi na pieni¹dze, nie chcesz tu przyjechaæ. Babacar (AIEAK 12467)

Jak zauwa¿a, Emmanuel Akyeampong tworzenie idealistycznej
wizji ojczyzny w diasporach jest istotnym elementem praktyk trans-
nacjonalnych75. Imigranci staraj¹ siê bowiem na nowo o¿ywiæ i zre-
konstruowaæ ich porzucone ojczyzny, po to by móc ¿yæ marzeniem
o powrocie do nich. Zaprezentowane powy¿ej wypowiedzi Senegal-
czyków obalaj¹ zatem mit, wed³ug którego podstawowym celem imi-
grantów jest za wszelk¹ cenê ¿yæ na Zachodzie. W rzeczywisto�ci
najwiêkszym pragnieniem wszystkich tu zacytowanych jest powrót

74 A. Grzyma³a-Kaz³owska, Konstruowanie �innego�. Wizerunki imigrantów
w Polsce, Warszawa 2007.

75 E. Akyeampong, Africans in the Diaspora: the Diasporas and Africa,
�African Affairs� 1999, Vol. 99, s. 183�215.
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do ich wyidealizowanego kraju rodzimego. Mimo i¿ marzenie to czêsto
przyjmuje postaæ �mitu powrotu�, gdy¿ wielu zmuszonych jest przez
lata pozostaæ w Europie, to sama g³êboka chêæ reemigracji jest do-
wodem braku akceptacji dla zachodniego modelu spo³eczeñstwa.

Pojawia siê jednak pytanie: Dlaczego imigranci nie wracaj¹? Co
trzyma ich w spo³eczeñstwie, którego kultury nie akceptuj¹? Tym,
co powstrzymuje ich przed wyjazdem, jest w wiêkszo�ci przypadków
hañba, jak¹ otaczani s¹ ci, którym projekt migracyjny siê nie po-
wiód³. Podró¿ do Europy jest zatem nie tylko form¹ powiêkszenia
swojego presti¿u, gdy¿ prowadziæ mo¿e tak¿e do degradacji spo³ecz-
nej. Co gorsza staje siê ona udzia³em nie tylko samego imigranta,
któremu siê nie uda³o, ale tak¿e ca³ej jego rodziny. W zwi¹zku z tym
ci, którzy marz¹ o powrocie, musz¹ spe³niæ kilka podstawowych
warunków. Najczê�ciej wspominanym jest zgromadzenie wystarcza-
j¹cych funduszy na to, ¿eby wybudowaæ dom oraz za³o¿yæ w Sene-
galu swój w³asny interes.

Mê¿czyzna nie mo¿e wróciæ z niczym. Nawet je�li cierpi. Ja jestem dum-
ny, nie mogê wróciæ z niczym [...] Rodzina zrozumie. Ale nie chcesz wróciæ ze
skrzy¿owanymi rêkami. Abdoulaye (AIEAK 12462)

Wszystkie powy¿ej wymienione czynniki uniemo¿liwiaj¹ wielu
imigrantom powrót. S¹ jednak tacy, którym siê to udaje. W�ród tej
grupy na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ ci, dla których powrót do
kraju nie jest definitywny. Wzrastaj¹ca liczba migracji wahad³owych
jest chyba najwyra�niejszym przejawem transnacjonalnego charak-
teru diaspory senegalskiej. Codzienne ¿ycie osób, które poruszaj¹
siê miêdzy Hiszpani¹ a Senegalem jest bowiem nieustannie rozpiête
pomiêdzy �wiatem �tu� i �tam�.
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SENEGALESE DIASPORA IN SPAIN
� A TRANSNATIONAL COMMUNITY

SUMMARY

The article examines transnational character of the Senegalese
Diaspora in Spain. A short account of the history of migrations from
Senegal to Europe introduces the subject. Special emphasis is put
on the continuation of the colonial discourse in the representation
of African immigrants. The main focus of the analysis is on the
transnational practices of the Senegalese in Spain. These are con-
ducted through the bond that links the community with the society
of origin. This strong attachment helps to resist the influence of the
European culture, especially in the sphere of values and customs.


